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A BDSz elnö ké nek beszé de
Tisztelt Miniszterelnök Ú r, Fő apá t Ú r, Ü nneplő Bará taim, kedves Vendé gek!
Kü lön köszöntöm a körü nkbe eljött ké pviselő urakat, valamint a testvé r
diá kszövetsé gek vezető it.
Mi itt ma ü nneplü nk. Magunkat ü nnepeljü k: a Bencé s Diá kszövetsé get, újjá szü leté sé nek mai 10. é vforduló já n. Amikor egy közössé g ü nnepel, szá madá st
vé gez: múltjá ra, jelené re, jövő jé re vet pillantá st.
A MÚ LT-ra vonatkozó an legyen szabad idé znem Sá muel pró fé tá t, aki azt írja:
„mindeddig velü nk volt az Ú r” (I Sá m 7, 12). A mindeddig pedig egé sz 76 é ves
múltunkra igaz. 1923-ban elő deink úgy gondoltá k: fogjuk meg egymás kezé t!
Ugyanezt gondoltuk é s gondoljuk mi is. Fogjuk meg egym á s kezé t azok, akiket
összeköt a közös nevelteté s, az a szellemisé g, amelyet Szent Benedek má sfé lezer é ves szerzetesrendje adott, é s ad folyamatosan Euró pá nak é s a magyarsá gnak. Rendü nk akkori fő apá tja a ható sá gokná l kijá rta a BDSz engedé lyezé sé t,
ső t maga vá llalkozott szervezeti szabá lyzatunk megfogalmazá sá ra. Ezutá n 25
é ven á t növekedtü nk, é s erő södtü nk, majd 41 é ven á t katakombaé letre ké nyszerü ltü nk egé szen addig, amíg a rendszervá ltozá s elő szeleinek szippantá sakor
– szinte egyidő ben a Piarista Diá kszövetsé ggel – mi is újjá alakultunk.
1989 á prilisá ban, a megboldogult minisztereln ökü nkkel törté nt elő zetes megá llapodá s alapjá n a Budapest Vá rosmajori plé bá nia ún. kis templomá ban a
Bencé s Diá kszövetsé g nevé ben köszöntöttem alakuló közgyűlé sü kön a Magyar
Piarista Diá kszövetsé get. Antall Jó zsef szokott nagyvonalúsá gá val odasúgta:
„úgy konferá ljuk be, mintha ti má r lenné tek”.
Szé p idő szak volt. A nemzeti egysé g ritka kegyelmi pillanatainak egyike.
Amikor mindenki egyet akart. Pontosabban sz ó lva: egyet nem akart. Nem akart
diktatúrá t. Mé g puhá t sem. „Mindeddig velü nk volt az Ú r.” Velü nk volt az elmúlt
10 é vben is. Tagsá gunk lé tszá ma meghé tszerező dött, kié pü ltek terü leti szervezeteink: immá r 21 van belő lü k szerte az orszá gban. Ezekben é lü nk, ezekben
vagyunk imá dkozó é s dolgozó közössé g.
Ez má r a JELEN, amelyre egy má sik bibliai ige a jellemző : „ahol kettenhá rman összejönnek az é n nevemben, ott é n is velü k vagyok”. (Mt 18, 20). Má r
pedig az Ő nevé ben jövü nk össze. Alig akad olyan helyi megmozdulá s, ami ne
szentmisé vel kezdő dné k. Közössé gi é letü nk lá tható jele é s egyúttal haté kony
eszköze a sajtó nk: é vente há rom HÍRLEVÉ L é s egy ALMANACH. Ott vagyunk
az interneten is. Nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki tesz é rte, de egyúttal
mindnyá jatoknak, hiszen a megmozdulá sokon való puszta ré szvé teleitekkel
valljá tok a MULTAT, szerkesztitek a JELENT, é s írjá tok a JÖ VŐ T.
A JÖ VŐ zá loga a minő sé gi ember, a minő sé gi emberé pedig a templom é s az
iskola, amit Remé nyik Sá ndor olyan szé pen fogalmazott meg. A Diá kszövetsé g
tett is ezé rt a gondolaté rt. A korá bbi é vekben á ltalam zabigyerekké nt emlegetett
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budapesti iskolá ró l van szó . A Diá kszövetsé g tagjai hívtá k é letre a Szent
Benedek Kulturá lis Alapítvá nyt, amely elindította az új iskola ü gyé t. Fő apá t úr
szeretettel adoptá lta a zabigyereket, amely szeptembertő l má r a jelenlegi legnagyobb bencé s iskola hazá nkban. Ne hagyjuk a templomot s az iskol á t!
Miké nt gondoljuk el a tová bbi JÖ VŐ T? Folytatjuk az é pítkezé st. Befelé szervezeti é letü nk fejleszté sé vel, kifelé a tá rsadalom megszó lítá sá val.
Amikor detoná ció k rá zzá k meg a levegő t é s a lelkeket, a vilá gnak é s a mi
né pü nknek a PAX ET GAUDIUM-ra, örömteli bencé s bé ké re van szü ksé ge.
Nekü nk ehhez a vilá ghoz van mondanivaló nk é s kü ldeté sü nk: a Rend szá má ra,
egymá s szá má ra é s a tá rsadalom szá má ra.
Mert a társadalom számára is van: megújulá st hirdetü nk, hogy hazá nk alkotó
mó don lehessen jelen Euró pá ban, é s jelesü l itt a Ká rpá t-medencé ben.
A Bencé s Diá kszövetsé g ezt a tá rsadalomszolgá latot, ezt a nemzetszolgá latot
hivatá sá nak tartja; bibliai szavakkal kifejezve: „lá mpá s” kívá n lenni, ami vilá gít,
é s ezá ltal tá jé kozó dá si ponttá vá lik; „hegyen é pü lt vá ros” (Mt 5, 14) kívá n lenni,
amelyre föl lehet tekinteni; é s „ková sz” kívá n lenni, ami ízt ad: sajá tosan kereszté ny é s magyar ízt. Ehhez ké rjü k egymá stó l a helytá llá st é s fölü lrő l az á ldá st.
Múltbó l tá plá lkozunk, de jelenben é lü nk é s jövő ben gondolkodunk. Amit
teszü nk, azt a jövő é rt tesszü k: – né methlá szló i szó val é s szívvel egy „emelkedő
nemzet”-é rt – egy igazabb, szebb, tisztá bb, kereszté nyibb é s magyarabb jövő é rt.
Faber Mikló s (Bp 48)
a BDSz elnöke

Főapát úr kö szö ntő beszé de
Tisztelt Miniszterelnök Ú r!
Tisztelt Elnök Ú r, Fő titká r Ú r, Ü gyvezető Elnök Ú r!
Fő tisztelendő Rendtá rsaim!
Kedves Diá kjaink, kedves Vendé geink!
A má sodik vilá ghá borút követő é vtizedekben, mint mag a hó alatt, á ttelelt
diá kjainknak az Alma Materhez fűző dő hűsé ge é s szeretete. Ahogy a hó virá g
á ttöri a jeges hó pá ncé ljá t, úgy törte á t diá kjaink hűsé ge é s szeretete a nyolcvanas é vek má jusvé gi talá lkozó in az „ellenő rzött szocializmus” rá csait. Ezeknek
a diá ktalá lkozó knak kezdemé nyező je, erő s tá masza Szennay Andrá s fő apá t úr,
szervező je, ké zben tartó ja pedig Korzenszky Richá rd atya, akkori pannonhalmi
igazgató úr volt. E kezdemé nyezé s következetes vé gigvitelé hez az utolsó lé pé st
jelentette, hogy amikor a szabadsá g is megadatott, immá r tíz esztendeje, a
tá rsadalmi szervezetké nt újjá alakult Bencé s Diá kszövetsé get bejegyezté k, hogy
jogilag újjá rendezett formá k között szervező djé k, terjedjen. A Bencé s Diá kszövetsé g cé lkitűzé se sokré tűvolt, az alapszabá ly felsorolja ezeket a szempon-
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tokat. Lé nyegé t tekintve azt az é rté krendet akarta tá rsadalmi szervezetké nt
megvaló sítani, amelyet diá kjaink a bencé s gimná ziumokban megtapasztaltak é s
amelynek idő tá lló voltá t az idő bizonyította szá mukra. Ez pedig korá bban sem é s
most sem má s, mint a Jé zus Krisztus evangé liumá bó l fakadó é leté rté k, euró pai
horizont é s tá gas magyarsá gtudat, valamint a bencé s közössé g munká já nak
tá mogatá sa. Egy pillanatra sem szabad elfeledn ü nk, hogy a BDSz elmúlt tíz é ve
egybeesik a rendszervá ltá st követő tíz esztendő vel, é s hogy az elmúlt é vek
nehé zsé gei, kü zdelmei közben akart é rvé nyt szerezni a múltbó l fakadó , de
egyúttal jövő t ígé rő humá n é s kereszté ny é rté keknek.
Az elmúlt tíz esztendő szá mos eredmé nyé hez szívbő l gratulá lok. Köszönöm,
hogy bá trak voltatok az újrakezdé sben, nyitottak az új tapasztalatok é s
szempontok befogadá sá ra, hogy jó zanok maradtatok a szé lső sé gek kihívá sai
közepette is.
Isten segítsen Benneteket az eljövendő ben, hogy cé lkitűzé seiteket, nemes
szá ndé kaitokat az „idő k jeleinek” fü rké szé sé vel, kitartá ssal, mindannyiunk javá ra
megvaló sítsá tok. A friss, tisztító pü nkösdi Lé lek vezessen Benneteket vá ltozó
vilá gunkban a nosztalgia Szkü llá ja é s a szé lső sé gek Kharü bdisze között az
egyenes úton!
Tisztelt Miniszterelnök Ú r!
Köszönöm, hogy jelenlé té vel é s hozzá nk inté zendő beszé dé vel megtiszteli ő si
monostorunkat, bencé s közössé gü nket, nemzetü nk szenté lyé t, amely most má r
a vilá g (termé szeti é s) kulturá lis öröksé gé nek ré sze, é s a Bencé s Diá kszövetsé g
jubileumi orszá gos talá lkozó já t. A má sodik vilá ghá ború ó ta Ö n az első magyar
miniszterelnök, aki Pannonhalma Szent Má rton monostorá ba lá togat.
Az imé nt szó esett e hely lelkü leté rő l, szellemisé gé rő l. Engedje meg é s
engedjé tek meg, hogy né há ny szó t szó ljak errő l.
Szent Má rton Hegyé nek szerzetesei 996-ban Ró má bó l é s Prá gá bó l, az akkor
formá ló dó Euró pá bó l é rkeztek Pannó nia földjé re, egyetemes hité lmé nyt é s
egyetemes egyhá ztudatot hozva magukkal. Montecassino ap á tjá nak, Benedeknek – akit ma má r Euró pa vé dő szentjeké nt tisztelü nk – lelke é lt bennü k, amely
nem ismer ké tsé get afelő l, hogy a kereszté ny szerzetest az a motívum hatá rozza
meg, hogy úgy akar é lni a közössé gben mindenki javá ra é s szolgá latá ra, hogy
„Krisztus szereteté nek semmit elé be ne tegyen”.
Gé za fejedelem, majd Szent Istvá n kirá ly igé nybe veszi „imá dsá gukat é s
munká jukat”. Az alapítá ssal Pannonhalma szerzetesközössé ge örökre idő szerű,
soha el nem idegeníthető fü ggetlensé get é s szabadsá got kapott arra, hogy a
né pé rt, az orszá gé rt vé gzett imá dsá gban egyre inká bb ahhoz hasonuljon, aki
mindannyiunkat meghív az Isten Orszá gá ba, amely Orszá gnak a földi kirá lysá g,
á llam, legyen az kereszté ny vagy polgá ri, csak halvá ny má sa.
A napi imá dsá g szá ndé ka alapító kirá lyunk rendelé se szerint: „pro incolumitate
regni nostri”, szabadon fordítva é s é rtelmezve: orszá gunk ü dvössé gé é rt, virá gzá sá é rt imá dkozunk.
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Ez az imá dsá g Krisztus é s egyhá za szerint csak úgy lehet igaz, ha abbó l igaz
é s helyes emberi magatartá s is forrá sozik. Ennek a lelkü letnek, magatartá snak
lé nyege az, amit az egyhá z imá ja az eukarisztikus ká nonjaiban fogalmaz meg:
„Adj erő t mindnyá junknak, hogy örömmel é s bizakodá ssal já rjuk é letü nk útjá t,
hitet é s remé nyt sugá rozva magunkbó l.
… , hogy é szrevegyü k, ha valaki gondokkal kü zd, adj ajkunkra vigasztaló
szavakat, ha elmagá nyosodott é s remé nyvesztett emberekkel talá lkozunk.
… , hogy tettekkel segítsü k szegé ny vagy elnyomott testvé reinket. Tedd
egyhá zadat az igazsá g, a szabadsá g, az igazsá gossá g é s a bé ke otthoná vá ,
hogy új remé nyt é bresszen minden emberben.
… , hogy szeretettel megosszuk bá natukat é s aggodalmaikat, remé nyeiket é s
örömeiket, é s utat mutassunk nekik az ü dvössé gre.
… , hogy egyhá zad ebben a megosztott vilá gban az egysé g é s a bé ke eszköze
legyen.”
Közössé gü nk ezzel a lelkü lettel nyitott Keletre é s Nyugatra, testvé ré nek tekinti
a keleti kereszté nyeket é s a reformá ció keresztyé neit egyará nt. E há z vendé ge
volt az elő ző é vekben Ró ma Pü spöke, Alexandria Kopt Pá triá rká ja, Moszkva
Pá triá rká ja, Canterbury angliká n prímá sa. Szá z é ve é pítjü k testvé ri bizalommal
Debrecen é s Pannonhalma között a szivá rvá nyhidat. Kiengesztelő dé st sü rgetü nk minden emberrel, hogy Krisztus egyh á za betölthesse só é s ková sz szerepé t
nemzetü nk é leté ben, ső t Krisztus egyetemes, mindenkinek sz ó ló kü ldeté sé t
szem elő tt tartva, törté neti ré gió nk, a Ká rpá t-medence nemzetei é s nemzetisé gei
é leté ben is.
Ez a lelkü let tá volsá got vesz mindenneműrövid tá vú szemlé lettő l, szűklá tó körű nemzeti tudattó l, faji elő íté lettő l. Ebben a lelkü letben Jé zus Krisztus
szabadsá ga minden má s szabadsá gtó l é s szabadossá gtó l kü lönbözik. Az egyetemes cé lt szem elő tt tartva akar minden jó akaratú embernek szolgá lni, vele
pá rbeszé det kezdeni, é s ha lehet, bará ti é s testvé ri kapcsolatot kié píteni.
Isten hegyé n é lü nk. Isten jelenlé té nek megtapasztalá sa a legfontosabb
é lmé ny szá munkra. Isten jelenlé te egyúttal Forrá s is, mely az örök Egyhez hív é s
az Egy vonzá sá ban é rzé kennyé tesz minket az egysé gre, é s megtanít arra, hogy
tá vlatokat lá ssunk. Az Isten újbó li é s friss megtapasztalá sá bó l teremtő dik meg a
kultúra új mozgá stere is.
Ezt a lelkü letet á poljuk magunkban é s akarjuk tettekre vá ltani iskolá ink oktató nevelő munká já ban, lelkipá sztori szolgá latunkban, könyv- é s folyó irat-kiadá sunkban. Pannonhalma é s a Magyar Bencé s Kongregá ció , mint az egyetemes
bencé s közössé g, a Bencé s Konföderá ció tagja, az ő si é s mindig idő szerű
nyitottsá got, megújulá si vá gyat hordozza.
Szívbő l kívá nom, hogy a Bencé s Diá kszövetsé g, mint tá rsadalmi szervezet
ugyanezt a lelkü letet tudja ké pviselni mindenü tt, ahol csak tagjai, csoportjai
működnek.
Dr. Várszegi Asztrik
fő apá t-pü spök
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Miniszterelnö k úr beszé de
Fő tisztelendő Fő apá t Ú r,
fő tisztelendő atyá k é s szerzetestestvé rek,
hölgyeim é s uraim, kedves diá kok!
Ö römmel teszek eleget annak a fölké ré snek, hogy né há ny szó ban köszöntsem
önöket e nagyszerűalkalombó l. Elő ször is köszönöm a meghívá st. Ide, Szent
Má rton hegyé re mindenké ppen ü dítő dolog felé rni, idefelé jövet ismé t meggyő ző dhettem arró l, hogy az atyá k jó l vá lasztottá k meg a helyet, ahol megtelepedtek. Nem ké tsé ges, hogy Pannonhalma, talá n az egyik legszebb pontja
Magyarorszá gnak
Nos, tisztelt hölgyeim é s uraim! Egyetemistaké nt a mi kollé giumunkban,
magam is jó l emlé kszem, hogy nem egy bencé s diá kkal laktam együ tt, jó l
emlé kszem – lá tom is ő ket egyé bké nt itt a sorok között – , jó l emlé kszem, hogy
nem fogytak ki a törté neteikbő l, jó volt kihallani szavaikbó l azt az összetartozá st,
azt a ragaszkodá st az alma materhez, az iskolá hoz, ami, sajnos, csak keveseknek adatik meg ma Magyarorsz á gon.
Talá n egyeté rtenek velem abban, hogy az á rul el a legtöbbet egy iskolá ró l, ha
a diá kjai szívesen emlegetik, ha bü szké k rá , mi több, ha a gyermekeiket is oda
akarjá k já ratni. Ez talá n többet mond a statisztiká kná l. Bá r hozzá kell tennem,
hogy nemré giben lapozgattam é ppen statisztiká kat, é s azt mondhatom, hogy
önökre né zve is, ezek az utó bbi esztendő kben igen hízelgő ek, kü lönösen a győ ri
bencé s gimná ziumra né zvé st. Nos, kedves bará taim, akik szívü kön viselik
hazá nk jövő jé t, é s akik szívü gyü knek é rzik a fiatalok oktatá sá t, nevelé sé t, nos,
bizony nekü nk el kell gondolkodnunk azon, hogy mi lehet ennek a benc é s
sikertörté netnek a titka. Hiszen milyen jó lenne, ha hazá nk többi közé piskolá já ban is, ha szellemisé gé ben a maga sajá tossá gait követve is, de a
pannonhalmihoz hasonló an szé p, emberi eredmé nyeket é rhetné nk el. Milyen
szé p lenne, ha a többi iskola diá kjai is elmondhatná k magukró l, amit egy itt
vé gzett diá k írt. Idé zem ő t: „Alig van köztü nk kisiklott é letűember, mindenki meg
tudott birkó zni a sajá t é leté vel.”
Nos, azok a magamfajtá k, akik nem bencé s közössé gek iskolá inak padjait
koptattá k, elismerő en é s egy kicsit irigykedve né zhetik az önök 1000 é ves
hagyomá nyá t. A törté nelmi múltat, a gyökereket, ahová vissza lehet nyúlni, é s
ami szilá rddá teszi a vilá gban a bencé s szerzetesek közössé geit, iskolá ikat é s a
diá kok közössé geit is. S hasonló elismeré ssel tekintü nk a pé ldaadó híressé vá lt
tanítvá nyokra é s taná rokra, Jedlik Á nyosra, Szigeti Kiliá nra vagy Kelemen
Krizosztomra.
Má sokkal együ tt, kedves bará taim, nekem is meggyő ző dé sem, hogy a bencé s
közössé g, ha múltjá nak lelki, szellemi é s erkölcsi é rté keit megő rzi é s tová bbadja,
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akkor hozzá já rul egy emberibb magyar tá rsadalom fölé píté sé hez. Igen, egy
emberibb, magyar tá rsadalom felé píté sé hez.
Tisztelt hölgyeim é s uraim, közelrő l talá n nehezen lá tszik ez, de ha teszü nk
há tra egy lé pé st, fölismerhetjü k. Könnyen meglehet, hogy a magyar törté nelem
ismé t egy forduló pontjá hoz é rkezett. A 2000. é v szá munkra, magyarok szá má ra
több é s té tje súlyosabb, mint má s né pek szá má ra. A politika é s a közé let
idő nké nt, valljuk meg, fá jdalmasan provinciá lisnak tűnő vitá i, elkeseredett,
szá nalmas ü tközetei mögött való já ban a lehető legsúlyosabb té t húzó dik meg.
Most, az elő ttü nk á lló né há ny esztendő alatt eldő lhet, megújítjuk-e Magyarorszá g
nyugatias, kereszté ny, polgá ri hagyomá nyait, vagy elmerü lü nk az é rté ksemlegesnek mondott, de való já ban é rté kmentes, ső t é rté ktelen, a fogyasztó i
kapitalizmus é s a szocializmus legrosszabb voná sait egyesítő posztszocialista
zűrzavarban. Ez a té tje az elő ttü nk á lló esztendő knek.
Nos, ha így a jövendő re fü ggesztjü k a tekintetü nket, akkor azt mondhatjuk,
hogy a csillagok á llá sa az kedvező . Azt is mondhatom, ré gen volt ilyen kedvező .
Megkocká ztathatjuk, hogy a dolgok összessé gü kben jó irá nyba haladnak.
Emlé kezzü nk mindannyian arra, hogy bekövetkezett az, amire 500 é v ó ta
minden felelő sen gondolkodó magyar ember vá rt. Arra, hogy Magyarorszá g
elismert, elfogadott, megbecs ü lt ré sze legyen egy nyugati szövetsé gi rendszernek. Ma mé g nem is tudjuk fölté tlenü l é s pontosan felmé rni mindennek a
törté nelmi jelentő sé gé t. De ha elgondolkozunk azon, hogy mi is t örté nt, akkor
megkocká ztathatjuk, hogy talá n nem é rvé nyes többé az a né há ny sajá tos
magyar nemzetkarakteroló giai meghatá rozá s, miszerint ugye Magyarorszá g
magá rahagyottan kü zdő , a kereszté nysé g utolsó vé dő bá styá já t jelentő orszá g.
Magyarorszá g immá ron nem magá rahagyottan kü zdő orszá g, nem utolsó
vé dő bá styá ja valaminek, hanem a nyugati é rté krend köré szervező dött civilizá ció
megbecsü lt tagja, aki maga is szolgá ltat, termé szetesen hozzá já rul a közös
biztonsá ghoz, de többet kap, nagyobb biztonsá got kap, mint amit maga adni
ké pes. 500 é vig vá rtunk erre a pillanatra, é s ez bekövetkezett.
Tudom, kicsit mindannyiunknak keser ű a szá nk íze. Hiszen mindannyian a
bé ké t szeretjü k, a bé kessé get, a keresztelő ket, az eskü vő ket, é s nem a
temeté seket, é s nem a há borúkat. Mé gis, miközben tő lü nk csak né há ny szá z
kilomé terre fegyveres összeü tközé s zajlik, amely bennü nket is é rint é s amely
miatt szomorúak vagyunk, ne felejtsü k el, hogy hazá nk ma egy olyan nemzetközi
konfliktusban vá llal ré szt, s úgy vá llal ré szt ebben, visszatekintve a XX. szá zadra
vagy aká r csak a legutolsó , dicstelen ‘68-as szerepvá llalá sunkra, úgy vá llalunk
ré szt most egy nemzetközi akció ban, hogy az igazsá g, a jó é s a helyes ü gy
oldalá n á llunk, ahogyan egy tisztessé ges é s becsü letes né phez illik.
A csillagok á llá sa kedvező azé rt is, mert úgy lá tom, hogy a vilá g egyre inká bb
kilá baló fé lben van abbó l a megingá sbó l, amely tavaly ő sszel köszöntött rá , é s
amely egy kisebb fajta vilá ggazdasá gi vá lsá g kibontakozá sá hoz vezetett. Ú gy
lá tom, hogy a vilá g visszaté r önmagá hoz, é s ismé t növekedé si pá lyá ra á ll. Azt
kell tehá t mondjam önöknek, hogy sorsunk kü lső fölté telei kedvező en alakulnak,
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de hozzá kell ugyanakkor tennem, hogy sorsunk az nem k ívü l dő l el. Magyarorszá g jövő je itt belü l dő l el, Magyarorszá gon belü l, ső t mindannyiunk lelké ben.
Itt dő l el, hogy milyen kultúrá ja, tudá sa, é rzelmi é lete é s lelkisé ge lesz annak a
magyarsá gnak, amely most az orszá g hatá rain belü l é l. Olyan emberekbő l á ll-e
majd a magyar tá rsadalom, amelyet belü lrő l hitei é s meggyő ző dé sei vezé nyelnek, vagy olyanokbó l, amelyet kívü lrő l irá nyít, a modern kor rafiná lt
eszközeivel, a manipulá lt emberek sorsa. Belü lrő l hitek é s meggyő ző dé sek á ltal
vezé relt, vagy kívü lrő l manipulá lt emberek gyü lekezete lesz-e a magyarsá g.
Ú gy é rzem, hogy a jövő , a közös jövő nk né gy ké rdé s körü l formá ló dik majd ki.
É s erre a né gy ké rdé sre kell nekü nk helyes, okos é s igaz vá laszokat adnunk a
következő esztendő kben.
Az első ilyen ké rdé s úgy hangzik, hogy: Sikerü l-e visszaadnunk a csalá dok
becsü leté t, rangjá t, ha úgy tetszik, a csalá d szentsé gé t?
A má sodik ké rdé s úgy hangzik: Sikerü l-e gyermekeinket, a magyar fiatalokat
megvé deni a tudatukat szá ndé kosan romboló hatá soktó l é s visszaszorítani a
kísé rté seket, amelyekkel a modern vil á g körü lveszi ő ket?
A harmadik ké rdé s úgy hangzik: Sikerü l-e visszaadnunk a tisztessé ges munka
becsü leté t?
É s a negyedik ké rdé sü nk pedig az, hogy: Sikerü l-e megerő sítenü nk a nemzeti
kultúrá t é s az összetartozá s-é rzé sé t az egé sz magyar nemzetnek, az orszá ghatá rokra való tekintet né lkü l.
Nos, tisztelt hölgyeim é s uraim, azt kell mondanom, hogy az elm últ esztendő
sorá n ezekre a ké rdé sekre kerestü k a vá laszt, é s úgy é rzem, hogy a helyes
irá nyba kerestü k ezeket a vá laszokat. Ú gy é rzem, hogy amit ember tehet, vagyis
hogy megpró bá l összehozni egy olyan tá rsadalmi erő t, egy olyan bizakodá st,
egy olyan politikai szervezetet, amelynek a keretein bel ü l azok az emberek
gyü lekezhetnek össze, akik ezekre az elmondott ké rdé sekre egy irá nyba keresik
a vá laszt, nos ezt a munká t elvé geztü k. Magyarorszá gon, ma, van az euró pai, a
polgá ri é s a kereszté ny é rté kek mellett elkötelezett, jelentő s politikai erő é s
összefogá s. Manapsá g hallani arró l, hogy jó lenne újabb é s újabb erő ket
lé trehozni. É n mindenkit ó vné k ettő l. Amit má r egyszer összeraktunk, amely
egysé get egyszer megteremtettü nk, azt ó vjuk meg, adjuk á t, vigyü k tová bb.
Tová bbra is tekintsü k legfontosabb feladatunknak azt, hogy a j ó akaratú emberek
politikai cselekvé se szá má ra lehető sé get teremtsü nk.
El kell mondanom önöknek, hogy az elmúlt esztendő sorá n miniszterelnökké nt, de elmondhatom mindezt a korm á ny nevé ben is, nagyon sok
tá mogatá st kaptunk önöktő l, nem fölté tlenü l mint szervezettő l, de nagyon
sokaktó l szemé ly szerint, akiket most itt lá tok a padsorokban. Kü lönösen
é rté kesek voltak ezek a tá mogató szavak a szá munkra olyan idő kben, amikor
nehé z volt nekiindulni egy új kormá ny működé sé vel. Kü lönösen é rté kesek voltak
azok a szavak é s biztatá sok, amelyeket a ná lunk jó val idő sebbektő l kaphattunk,
ré szben azé rt, mert úgy é rezzü k, hogy ennek a szá zadnak a törté nelmi
igazsá gai leginká bb az ő oldalukon vannak, ré szben pedig, mert úgy gondoljuk,
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hogy a mi tudá sunk nem elegendő ahhoz, hogy a jövő minden nagy ké rdé sé t
kellő pontossá ggal felmé rhessü k, é s tudjuk, hogy szü ksé gü nk van az idő sebb
nemzedé kek tá mogatá sá ra. Az idő sebb é s fiatalabb nemzedé kek összefogá sa
né lkü l nem talá ljuk meg a helyes vá laszokat azokra a ké rdé sekre, amelyeket az
elő bb pró bá ltam megfogalmazni.
Az elő ttü nk á lló é vekre né zvé st pedig azt szeretné m ké rni önöktő l, hogy egé sz
addig, amíg nem csaló dnak azokban a politikai erő kben, amelyek 1998-ban
elnyerté k nagyon sok magyarnak, közöttü k, azt hiszem, önöknek is a bizodalmá t,
tá mogassá k ezeket a politikai erő ket. Tá mogassá k azokat a szellemi erő ket,
amelyeket 1998 má jusa ó ta sikerü lt mozgá sba hozni, tá mogassá k azt a
jövendő t, azt a kereszté ny polgá ri euró pai Magyarorszá got, amelyet megfogalmaztunk.
Kívá nok mindannyiuknak jó erő t, egé szsé get, sok sikert az é letben. Ké szen
á llunk az önökkel való együ ttműködé sre, é s szemé ly szerint is nagyon szá mítok
az önök együ tté rző tá mogatá sá ra. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Orbán Viktor
Magyarorszá g miniszterelnöke
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Szent Günther remete (kb. 955–1045)
Szent Gü ntherrő l, a bencé s szerzetesrő l é s remeté rő l hallva a magyar ember
é rdeklő dé sé t nyilvá n első sorban az é breszti fel, hogy Bakonybé lben volt remete,
é s Szent Istvá n kirá lyunknak volt a rokona. Mindez ezer é ve volt, amikor a
magyar kereszté nysé g virá gba szökött, é s Szent Benedek fiai Szent Má rton
hegyé n istendicső ítő é s misszió s munká jukat megkezdté k.
Ezé rt é reztü k, hogy é rdemes Gü nther szemé lyé t é s jelentő sé gé t tudatosítani,
hiszen az említett té nyeken túl alig talá lható ró la valami magyar nyelven.
Legutó bb a Szent Istvá n Tá rsulatná l 1984-ben megjelent Szentek É lete má sfé l
oldalon ismerteti ugyan é leté t, de ez is való színűleg annak köszönhető , hogy a
könyv alapvető en egy né met munka fordítá sa.
1.Szent Günther é lete
Szent Gü nther az első ezredforduló idejé nek erő teljes szerzetesi alakja, akiben
tü kröző dik az a szigorúbb szerzetesi szellem, amelyet többek között Szent
Wolfgang é s Gothá rd szerzetes-pü spök ké pviseltek a dé lné met kolostorokban.
Ennek a kornak é leteszmé nye a bencé s Regula hűsé ges követé se, egyé ni
megszentelő dé s é s ké szsé ges szolgá lat a közé pkori kultúra kialakítá sá ban. Az
Egyhá z é s a földi birodalom, a vilá gi hatalom akkor mé g szoros egysé gben
dolgoztak.
A 10-11. szá zadhoz ké pest Gü ntherrő l igazá ban bő sé ges feljegyzé sekkel
rendelkezü nk. Kortá rsa Wolfher, hildesheimi kanonok, Szent Goth á rd é leté t
megírva gyakran megemlé kezik Gü ntherrő l is, akit szemé lyesen ismert. Ugyancsak fontos forrá s regensburgi Arnold, a Szent Emmerá m bencé s kolostor
szerzetese is.
Gü nther szá rmazá sá ró l azonban – akinek neve harcos fé rfit jelent – viszonylag
kevé s biztos adattal rendelkezü nk. Az biztos, hogy thü ringiai nemes ember volt,
nagy vagyonnal. Elé g pontossá ggal megá llapítható , hogy 955 körül született.
É lete első é s nem jelenté ktelen ré szé t a korabeli fő urak könnyelműé s vilá gias
é lete jellemezte. Iskolai műveltsé ggel alig rendelkezett, katonaember volt. É lete
jelentő s fordulatot vett 1006 táján, amikor a niederaltaichi benc é s kolostorba
ké rte felvé telé t. A döntő lé pé s elő tt az 50 é ves fé rfi ró mai zará ndokútra indult,
hogy elhatá rozá sá ra Isten kegyelmé t kiesdje. 1006-ban lé phetett Niederaltaich
kolostorá nak újoncai közé : Szűz Má ria é s Szent Mauritius oltá ra elő tt levetette a
katonazubbonyt, fejé t é s szaká llá t megnyírva „Guntherus monachus factus est –
Gü nther szerzetes lett”, jegyzik fel ró la az egykori szerzetesi Annalesek. Apá tja a
szenté letűGothárd volt, ő vezette be a szerzetesé letbe. A vilá gban é lete javá t
má r leé lt nemes embernek az új é letforma nem lehetett könnyű. Az újoncé v utá n
letette fogadalmá t.
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Ekkor mindjá rt arra ké rte apá tjá t, engedje az egykor birtoká n levő Göllingen
kolostorba, ahol azutá n a kis szá mú csapatnak szerzetesi elöljá ró ja is lett. Nem
lehet csodá lkozni, hogy a közössé g vezeté sé vel problé má i is adó dtak, é s
apá tjá val, Gothá rddal való megbeszé lé s utá n visszaté rt anyakolostorá ba.
Itt sem maradt azonban soká , vonzotta a remeteé let, é s apá tja engedé lyé vel a
pá r ó ra já rá snyira fekvő erdő sé gben kezdett szigorú aszketikus é letet. Anyakolostorá val, Niederaltaich-hal termé szetesen kapcsolatban maradt, s ő t nyilvá n
é lelemmel is el kellett, hogy l á ssá k. 1011 telé n pl. a rendkivü li kemé ny té l majdnem é hhalá llal fenyegette. A lá togató k miatt azonban kb. há rom é v múlva ismé t
tová bb megy, é s a Rinchnach patak völgyé ben telepszik meg, ahol ma a falu
van. Való színűleg a lakott környezetnek is köszönhető , hogy tanítvá nyokat
gyűjtött maga köré , elkü ldte ő ket egy idő re Niederaltaichba, majd közössé get
alakított ki velü k Rinchnachban; kolostort é s templomot é pített a Szentkereszt,
az Istenanya é s a remeté k patró nusa, Keresztelő Szent Já nos tiszteleté re. A
Keresztelő t, a szerzetesek é s remeté k patró nusá t Gü nther kü lönösen is tisztelte.
1029 januá r 1-é n II. Konrá d csá szá r a rinchnachi templomnak jelent ő s
földterü letet adomá nyozott:
„Gü nther szerzetesnek, aki elő ször remete é letet é lt, é s templomot é pített
a dicső sé ges Szent Kereszt, az Istenszü lő Szűz Má ria é s Keresztelő
Szent Já nos tiszteleté re, a testvé rek haszná latá ra, akik Szent Benedek
Regulá ja szerint Istennek szolgá lnak.”
Gü nther való színűleg irá studatlan volt, de a Bibliá t ismerte é s hatá sosan
pré diká lt. Szlá v nyelven is tudott, ez magyará zza meg a csehek közti apostoli
munká já t is. Rinchnachban a szerzetesé let gyakorlatait szigorúan megtartottá k,
húst a Regula szerint nem ettek. Az erdő k irtá sa, utak é píté se mindennapi
munká jukhoz tartozott.
Rinchnach hamarosan jelentő s központtá vá lt, telepesek vetté k körü l a
kolostort. A Cseh erdő ben az utasok szá má ra fontos pihenő hely volt. A
szerzetesek pasztorá ció ja az egé sz környé kre kihatott.
Gü nther kapcsolatai hamarosan kialakultak az els ő cseh bencé s kolostorral,
Břevnovval, amelyet 993-ban Szent Adalbert alapított. A ké t kolostor, Niederaltaich é s Břevnov között é lé nk szellemi é s lelki kapcsolat alakult ki. Rinchnach a
ké t szerzetesi központ között az úton is közé pen volt, é s összekötő kapocské nt
szolgá lt. Így nem csodá lkozhatunk azon, ha 1044-ben a břevnoviak a niederaltaichi Mainrá dot vá lasztottá k apá tjuknak, aki hosszú ideig á llott a kolostor é lé n.
Gü nther rinchnachi tartó zkodá sa idejé re kell tennü nk Szent Istvánnal való
kapcsolatát, ill. magyarorszá gi útjait. Ami Szent Istvá nnal való rokonsá gá t illeti,
az Gizella ré vé n á llott fenn, aki II. Henrik csá szá r húga volt.
Gü nther remeté rő l az első é letrajzszerűösszeá llítá st való színűleg Hevenesi
Gábor jezsuita atyá nak köszönhetjü k, aki a hazá nkban é lt szentek é leté t elő ször
1692-ben, Nagyszombatban adta ki latin nyelven „Indicia sanctitatis ungaricae ”
címen. Könyve a következő é vben má r magyarul is megjelent „Ré gi Magyar
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Szentsé g” címmel (Nagyszombat, 1693.). Ebben olyan ízes nyelven é s az
eredetiné l hosszabban írja meg a remete é leté t, hogy azt é rdemesnek tartjuk
eredetiben közölni.
„Remete Szent Gü ntherus,
Szent Istvá n Kirá ly rokona
A Thuringusokná l Kirá lyi nemzetbő l szá rmazott Gü ntherus, a mint a
Historicusok egyenlő é rtelemmel írjá k, Szent Istvá n első Magyar Kirá ly
közelrő l való Rokona, Há zas-tá rsá ró l Giselá ró l. Ifiúsá gá nak sengé jé ben
kezdett udvari é lete rendé n kivő l já rá sá nak vé gre nyaká t szakaszthatá ,
virgancz furcsasá gá t zabolá ra akarvá n fogni, ki az udvarbú vé g-búcsút
vé vé n, az Udvarban lenni szokott puha ké nyessé gtűl, sző rben ő ltöze; é s
Klastrom rekeszé ben zá rakodvá n, elő bbeni é tel s italban való zabolá tlansá gá é rt, igen karcsú böjti é tellel tengette magá t; zablá búl ivá n,
mé rté klette s orvoslotta torkossá gá t. Itt né ki lá gy pá rná ja a szá raz fő ld;
hímes púha vá nkosa darab kő vagy tő ke, bibor bá rsony köntöse testet
viszkettető sző r ő ltözete; hol ló sző rbő l tekert, hol vasbó l kötött vé re
serkedeztető cilicium övedzé se; egy-szó val ké sz akartva-való Má rtyromsá g sanyarú é lete; s azzal é rdemlett, s vilá gra terjett fé nyeskedő nagy
szentsé ge. Ezeket mikor hallaná s csudá lná Szent Istvá n Kirá ly, nem
annyira hogy a vé r vé rhez szokott vonni, mint-hogy a Szent Szenttel
tá rsalkodni, kivá nná Szent Istvá n Gü ntherust magá hoz hivatni: hogy
annak eleven pé ldá já n tanúlna anná l is inká bb, a mint é lt, töké lletesben
szentebbü l é lni. De mint hogy magá n tanúlta Gü ntherus, hogy az
Udvarokban is, ha valahol má sut, oly tűz szokott lenni, hogy aki ahoz
közelget, ha szinté n meg nem é geti is, de gyakorta á rtalmas forró sá gban
ejti; nem annyira magá tul ment, mint hogy a Szent Kirá lynak harmadik
hivatalyá ra kedvé t ne szegné , ké nteleníttetett Udvarhoz menni Szent
Istvá nhoz; kinek panké tomos kirá lyi asztalá ná l hogy az hús é telre ne
ké nszeríttetné k, ki a sová ny böjti elesé ghez szokott, isteni csudá val
imá dsá ga á ltal az asztalra hozatott sü lt madarat, a tá lbul mindenek lá ttá ra
elröpitette. Csak ismé t hamar az Udvart meg-únvá n Gü ntherus, mikor
Klastromá ba vissza vá gyó dné k, a Szent Kirá ly annak Budá hoz közzel
Beel nevűKlastromot é ppittete; de ő csak szomszé dsá gá t sem kedvelvé n
az Udvarnak, pusztá ban menvé n, hol Magyar, hol Cseh-Orszá g vadon
erdejé n lappangot Remete é letben harmincz nyolc Esztendeig, miglen
Predislaus vadá szattyá ban Szarvas nyoma ő tet feltalá lvá n, az Oltá ri
Szentsé g vé tele utá n, a tő le megjövendő lt napon é s ó rá ban, 9. Novemb;
Ezer negyvenötödik Esztendő ben kimúlvá n a vilá gbúl, juta a pusztá búl
Menyorszá gba.”
A deré k jezsuita való színűleg nem já rt Bakonybé lben, azé rt tartotta Bakonybé lt
Budá hoz közel fekvő nek. Az is való színű, hogy a bakonybé li kolostort Szent
Istvá n Gü nther ott remeté skedé sé nek idejé né l valamivel ké ső bb é píttette; mé gis
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há lá sak lehetü nk Hevenesi jezsuita atyá nak, hogy olyan beleé lé ssel rajzolta meg
az idegenbő l jött remete alakjá t é s tartó zkodá sá t hazá nkban. (Az említett „Ré gi
Magyar Szentsé g” cimű könyvet né mileg á tdolgozva ugyanazzal a címmel
megjelenttette Sinkó Ferenc az Ú j Ember hetilap kiadá sá ban 1988-ban.)
Visszaté rve Gü nther é lete folyá sá ra: 1040-ben elhagyta kolostorá t, é s a mai
Hartmanitz közelé ben a kb. egy napi já rá snyira lé vő sziklabarlangba vonult
vissza. Ez ma má r cseh terü let, é s a hely a közelé ben talá lható forrá s miatt
„Bona Aqua”, „Dobra Voda”, „Gutwasser” (jó -víz) nevet kapta. – Itt ké szü lt
halá lá ra, amely öt é v múlva, 1045 októ ber 9-é n következett be. Halá lá t kora
kró niká i feljegyezté k.
Földi maradvá nyait sajá t rendelkezé se szerint a mintegy 150 kilomé ternyire
lé vő Břevnov bencé s apátság templomába vitté k, é s a Szent Istvá n vé rtanú
oltá ra mellé helyezté k el. Hamarosan zará dokok tömegei keresté k fel sírjá t, ahol
szá mos csoda törté nt.
Itt kell kité rnü nk arra a jogosan felvető dött ké rdé sre, hogy mié rt nem vitté k
Gü nther földi maradvá nyait anyakolostorá ba, Niederaltaichba? Való színű ok,
hogy Gü nther halá lakor Břevnov apá tja niederaltaichi bencé s, Mainrád (Meginhard) volt, Gü nther rendtestvé re é s bará tja. Mainrá d apá t a remetesé gbe
visszavonuló öreg Gü nthert többször meglá togatta, é s Břevnovbó l á llandó
segítsé get, tá maszt is kü ldött mellé je. Fontos tudni azt is, hogy abban az idő ben
a szentek ereklyé i, a relikviá k a kolostor kincseinek szá mítottak. Ilyeneknek
pedig a csupá n 993-ban alapított Břevnov mé g híjá val volt. Mivel Gü nthert má r
é leté ben a szentsé g híre övezte, az ő földi maradvá nyai drá ga kincset jelentettek
a kolostornak, é s a zará ndokok tömegeit vonzottá k oda. Mainrá d ezt jó l tudta é s
a Gü nthert gondozó szerzetesnek meghagyta, hogy annak halá la utá n holttesté t
mindjá rt hozza el Břevnovba. Nideraltaichot é s Rinchnachot tehá t ké sz té nyek
elé á llította.
Gü nther tisztelete a környé ken gyorsan terjedt. A martyrologiumokban sok
helyü tt szá mon tartottá k, é s mint „Beatus Gü ntherus” szerepelt. Tiszteleté nek
gó cpontjai: Břevnov, Gutwasser, Rinchnach, Niederaltaich é s a bajor, ill. cseh
erdő .
1420 tá já n a huszitá k a há borúk sorá n a kolostort, a templomot é s Gü nther
sírjá t leromboltá k, elpusztítottá k. Ú gy lá tszott, hogy Gü nther csontjai is elvesztek.
Több mint 250 é v múltá n, 1695-ben Břevnov filiá lis kolostorá ban, Police-ban –
ahová a břevnovi szerzetesek a huszitá k elöl elmenekü ltek – megtalá ltá k
Gü nther csontjait. A relikviá kat az 1715-ben felé pített gyönyörűúj templomban
ü nnepé lyesen helyezté k el, Gü nther sírkövé t pedig a templom kü lső falá ba
é pítetté k be.
A břevnovi szerzetesek má r a kolostor é s a templom 13. szá zadi restaurá lá sa
alkalmá val Antiochiai Szent Margit mellett má sodpatronusnak szeretté k volna
megtenni Gü nthert. Ró ma azonban nem ismerte el nyilvá nos kultuszá t, é s ezé rt
az októ ber 9-é re eső Szent Dé nes vé rtanú lett a templom má sodpatronusa. A
hivatalos szentté avatá st ké ső bb is kezdemé nyezté k, de az nem való sult meg.
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Ennek ellené re IX. Bonifá c pá pa 1390-ben búcsút is engedé lyezett azoknak,
akik a szent remete sírjá t halá la é vfoduló já n felkeresik. Jelenlegi tisztelete VIII.
Orbá n pá pa 1634-ben kelt bullá já n alapszik, amely szerint a „megszakítá s
né lkü li é s ő si tisztelete” miatt a „szent” megnevezé s megilleti Gü nthert.
Gü nther tiszteleté re templom é pü lt Rinchnachban, é s kultusza van megelő ző
remeté skedé se helyé n, Gutwasserben is. A legutó bbi é vszá zadban tisztelete ott
erő södik. Halá lá nak 900 é s 950 é ves jubileumá t nagy ü nnepsé gek közepette
ü lté k meg.
Gü nther é leté nek legjelentő sebb színhelye, Rinchnach, a né met é s cseh hatá r
közelé ben van, ahol né metek é s csehek közösen tisztelik. Az utolsó é vekben a
kommunizmus á ltal felá llított szigorú hatá rzá r megszűnté vel mindké t né p kölcsönösen keresi fel Gü nther é leté nek színhelyeit. Gü nther egyé nisé ge hozzá já rult a
ké t né p, é s egyá ltalá n a né pek egysé gé hez. „Ú té pítő é s bé keteremtő ” volt,
Krisztus tanúja Né metorszá gban, Csehorszá gban é s Magyarorszá gon, ahogy a
halá la 950. é vé ben rendezett niederaltaichi benc é s apá tsá gban rendezett talá lkozó hirdette: azon szentek közé tartozik, akik összekötnek é s összebé kítenek.
Emlé keztetni kell mé g arra is, hogy kora politikai közé leté ben Gü nther nem
egyszer jelentő s szerepet vá llalt; befolyá sos szemé lyé vel taná csadó ké nt á llott II.
Konrá d csá szá r mellett, é s nem egyszer bé kítő szerepe is volt. Közvetített III.
Konrá d né met csá szá r é s keresztapja, Bretislaus cseh herceg k özött a
fegyverszü netben. – Ső t bizonyos misszió s úton is já rt az Odera vidé ké n, a
jelenlegi, szorboktó l lakott tá jakon – hiszen beszé lt szlá vul – de konkré t
eredmé nyekrő l nem tudunk.
Ö sszefoglalva: A korabeli forrá sok alapjá n, de az újabb kutatá sok alapjá n is
Gü nther nemes, lovagias alkat volt. Nyílt é s ő szinte típus. Hűsé g jellemzi bará taihoz, tá rsaihoz, szerzeté hez. Szerzetesi hivatá sá t komolyan vette. Nemcsak
szá rmazá sa é s neve szerint volt hő s, hanem a munká ban, a vezeklé sben, a jó t
tevé sben, valamint önmaga legyő zé sé ben is. Gü nther nagysá ga anná l szembetűnő bb, hogy mindezt a szerzetesi magatartá st é lete má sodik felé ben, 50 é ves
kora utá n is meg tudta való sítani. Bizonytalansá gnak tűnő lé pé sei is magyará zható k é s megé rthető k abbó l, hogy nem fiatalon kezdte a szerzetessé get.
É leté nek első fele – bá r ré szben nehé zzé is tette szá má ra a szerzetesé letet, –
ugyanakkor biztosította azt is, hogy korá bbi kapcsolatait felhaszná lva fokozottan
tanúskodhasson az igazi kereszté ny é letrő l, szerzetesi lelkü letrő l.
2. Egy barokk kö nyv Güntherről
Ezt a könyvet azé rt is ismertetjü k röviden, mert né há ny magyar vonatkozá sa is
van. Piter Bonaventurá nak, a cseh bencé snek Szent Gü ntherrő l a 18. szá zadban
írt könyve tipikusan barokk alkotá s. Má r a címlapja is eredeti: szinte elő re
minden lé nyegeset elmond szentü nkrő l, amit csak megtudhatott ró la.
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Thesaurus
absconditus
Ord. Sancti Benedcti
S. G U N T H E R U S
Confessor et Heremita
Ante Princeps Hassiae, sive Thuringiae
S Stephani Hungarorum Regis cognatus
postea
In Monasterio inferioris Altahae ejusdem Ord.S. Benedicti sub
S. Gothardo Abbate, et inde Hildesheimensi Episcopo professus,
et cum eius indultu Heremita
ac
Tandem ex ultima voluntate in praefato Monasterio Brzewnoviensi
prope Pragam sepultus et miraculis clarus
(Itt hosszan felsorolja összes forrá sait, ahonné t adatait merítette)
studio et opera
Bonaventurae Piter OSB. Antiquissimi Liberi et Exempti Monasterii
Rayhradensis Praepositi infulati etc.
Brunae, 1762.
Magyar fordításban mindez így hangzik:
Elrejtett Kincs
a Prá ga melletti břevnovi monostor szá ntó földjé ben,
a Szent Benedek rendi
SZENT GÜ NTHER
hitvalló é s remete,
Azelő tt Hasszia azaz Thü ringia hercege,
Szent Istvá nnak, a magyarok kirá lyá nak rokona.
Ké ső bb az ugyancsak Szent Benedek rendjé hez tartozó
Niederaltaich monostorá ban
Szent Gothá rd apá t, ké ső bb hildesheimi pü spök alatt
fogadalmas szerzetes, azutá n remete.
Vé gü l vé gső akarata szerint a fentnevezett
břevnovi monostorban temetté k el. Csodá kkal tü ndökölt.
Ké szü lt
Bonaventura Piter
munká ssá gá val,
aki az ő si, szabad é s exempt Rayhrad apá tsá gnak infulá s apá tja.
Brü nn, 1762.

24

└

┘

┌

┐

P. Bonaventura Piter, a szerző ismeri a korabeli magyar forrá sokat é s a
szentek é leté vel foglalkozó szerző ket; többször említi Szent Istvá nt, közli a
pannonhalmi, bakonybé li é s zalavá ri apá tsá g alapító oklevelé t, é s – ami kü lönösen is é rdekes – Szent Gü nther magyarorszá gi kultusza ü gyé ben Somogyi
Dá niel perjellel, a ké ső bbi fő apá ttal való levé lvá ltá sá t. É rtesü lé seit első sorban
Szentivá nyi Má rton jezsuita törté né sztő l veszi. Hartvik pü spöknek a Szent
Istvá nró l írt legendá já bó l tudja, hogy Gü nther mint a Szent Kirá ly rokona
többször tartó zkodott Magyarorszá gon, egy ideig remeté skedett is Bakonybé lben, é s hogy a bakonybé li apá tsá got Szent Istvá n az ő ösztönzé sé re alapította.
Mivel nem volt vilá gos elő tte Hartvik á llítá sa Bakonybé llel kapcsolatban, a
Szent Má rton monostor akkori perjelé hez, „a teoló gia szent doktorá hoz, a
törté nelemben é s tudomá nyokban já rtas fé rfiúhoz”, Somogyi Dá nielhez fordult,
é s ké rte tő le a bakonybé li alapító levelet is. Könyvé ben Somogyi Dá niel vá laszá t
is közli, amelyet magyar fordítá sban hozunk:
„Fő tisztelendő é s Nagysá gos,
nekem nagyon tisztelt Uram.
A ké rt szentistvá ni alapító oklevelet ezennel csatolom; ebben Szent
Gü nther mellő zé sé vel csupá n Szent Gellé rt van említve, hogy honné t
veszi Hartvik, é s nyomá ban D Acherius é s Mabillon, hogy Szent Istvá n
Bakonybé lt rokoná nak, Szent Gü nthernek össztönzé sre alapította, egyá ltalá n nem tudom. Való színűleg csak úgy gondolta, mert hagyomá nyaink
szerint egy ideig való ban itt é lt Gü nther remeteé letet.
Pannonia szent Hegyé n, Fő tisztelendő sé ged é s Nagysá god alá zatos
szolgá ja, P. Dá niel.”
Piter közli azutá n a pannonhalmi, bakonybé li, ső t zalavá ri alapító levelet, amelyeknek má solatá t megkapta Somogyi Dá nieltő l.
A Gü nther á ltal művelt csodá k között Piter Bonaventura egy magyar vonatkozá sút is említ (28. lap). Ezt é rdemes szemre vennü nk, mert Gü nthernek Szent
Istvá nnal való kapcsolatá ra is utal. A csodá ró l így szó l Piter beszá moló ja:
„Egy Lő rinc nevűmagyar nemes, aki bizonyos bé nasá gban szenvedett,
Szent Istvá nhoz fohá szkodott, mikor meghallotta, hogy s írjá ná l mennyien
nyerté k vissza egé szsé gü ket. Egy é jszaka á lmá ban megjelent neki Szent
Istvá n é s arra intette, hogy menjen el Csehorszá gba é s ott Szent Gü nther
sírjá ná l gyó gyulá st fog talá lni. – A nemes el is ment, Prá gá ban elvezetté k
Gü nther sírjá hoz, ahol ő könnyek között tiszta szívvel imá dkozott é s
vissza is nyerte egé szsé gé t. Majd az ott levő testvé rekkel együ tt dicső ítette Isten nagy jó sá gá t. Há lá bó l é s gyó gyulá sa jelé ü l köpenyé t rá terítette
Gü nther sírjá ra, é s az mé g most is (a 18. sz. közepé n) ott lá tható ”.
A szerző , aki a rajhrá di kolostor perjele, könyvé ben sok anyagot gyűjtött össze
Szent Gü ntherrő l, é s munká ja, ha nem is kifejezetten, nagy lelkesed é ssel ír
Gü ntherrő l, é s Břevnov kolostora nagy kincsé nek tekinti. Könyvé bő l valami
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hasonló szellem, lelkü let é rző dik ki, ami ná lunk is jellemzi a barokk kor legjobbjait: szent bü szkesé g múltjukra, az ő sök rajongó szeretete. Ná lunk a 18.
szá zadban első sorban a pannonhalmi Lancsics Bonif á cot é rezzü k hasonló ,
rokon lé leknek, aki ezt a rajongó tiszteletet é s csodá latot Szent Gellé rttel
szemben é rzi á t.
Piter atya, a rajhrá di perjel, könyve utolsó lapjá n így fohá szkodik:
„Isten embere, (Szent Gü nther)! Te é letszentsé gben é s csodá kkal tü ndökölsz! A te tiszteletedre vá llalt cseké ly munká mat befejeztem: tekints rá
jó sá gos é s kegyes szemmel. Mivel Te vagy a břevnovi monostor
szá ntó földjé nek rejtett kincse, haté kony könyörgé seiddel esdd ki arra é s
rá nk (rajhrá diakra) Isten irgalmá nak gazdagsá gá t. Ne rejtsd el elő lü nk
arcodat má r harmadik é vszá zada ott, ahol eltemettek é s a huszitá k á ltal
lerombolt templom romjai alatt dicstelen ü l pihensz; Atyá ink mondottá k el
ró lad mindazt, amit ró lad írtunk; ígé rjü k Neked, hogy ugyanabban a
tiszteletben ré szesítü nk, ső t mé g nagyobban, mint ő k tetté k.
Segíts vé gü l, hogy é letedet követve mi is szent é letet é ljü nk, segítsé geddel é s oltalmaddal testi é s lelki nyomorúsá gainkbó l megszabaduljunk. Vé gü l emlé kezve a te szent halá lodra é s kimondhatatlan é gi
boldogsá godra, jussunk el mi is szé p halá llal Istenhez, a mi Kincsü nkhöz,
akit most csak homá lyban lá thatunk; ott majd Isten lesz a mi Kincs ü nk, é s
ott legyen a mi szívü nk is.”
3. Szent Günther kultusza Bakonybé lben
Hartvik pü spök Szent Istvá n kirá lyró l írt legendá já ban a szent kirá ly jó té konysá gá ró l szó lva említi Gü nthert, mint aki a kirá ly jó té konysá gá nak tanúja volt:
„… vele a mennyei é letben örökké osztozó boldog Gü nther, aki evilá gi
nemesbő l lett megté rte utá n remete, é s akit a jó té kony fejedelem
bő kezűsé ge csalogatott ide, é s a csehek fő ldjé rő l többször eljött meglá togatá sá ra. Mert valahá nyszor é rkezé sé nek fé nyé vel Istvá n udvará t
beragyogta, a kirá ly kincseskamrá já t keze alá helyezté k, s mivel ő ennek
tartalmá t zará ndokok, szűkő lködő k, szenvedő k, özvegyek é s á rvá k, klastromok é s templomok között kiosztotta, csakhamar kiü rűlt. Isten ugyanezen szolgá já nak inté sé re alapította meg az istenfé lő kirá ly a Bé lnek
nevezett monostort, é s azt minden jó val gazdagította.” (Á rpá dkori Legendá k é s Intelmek 43. l.)
Rögtön felvető dhet bennü nk az a ké rdé s is: já rt-e Gü nther remete Pannonhalmá n? Mivel Pannonhalma volt az első é s való ban nagyhírű bencé s
apá tsá g, szinte biztosra vehető , hogy útba ejtette. Ső t, a má r akkor lé tező Nyitra
melletti zobori kolostort is felkereshette, ann á l is inká bb, mert a nyitrai
szé kesegyhá z pá tronusa a regensburgi Szent Emmerá n volt.
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Sörös Pongrá c bencé s törté né sz a nagy Rendtörté netben (PRT VIII. 11-20)
bő ven foglalkozik a bakonybé li apá tsá g alapítá sá val é s Szent Gü ntherrel is.
Gü nther é leté nek első sorban törté neti adatai é rdeklik.
Sörös szerint Gü nther 1012-ben öltözött be szerzetesnek. Ma má r az újabb
kutatá sok szerint 1006-ra kell tennü nk beöltözé sé t. Hartvikkal vallja, hogy
Gü nther Bakonybé lben többször is já rt; kezdemé nyezé sé re az apá tsá g é píté se
1018-ban kezdő dött. Gü nther a sajá t anyakolostorá bó l hozta a patronusokat, a
katonavé rtanú Szent Mó ricot é s tá rsait, akiknek földi maradvá nyai a niederaltaichi templomban vannak. S örös szerint az első kolostor a mai apá tsá g helyé n
á llott. Felté telezhető , hogy hasonlított Gü nther rinchnachi kolostorá hoz.
A bakonybé li apá tsá g alapító levelé vel Erdé lyi Lá szló foglalkozott (PRT VIII.
219 kk). Keltezé se szerint 1037-ben ké szü lt, de minden ké tsé get kizá ró an
hamisítvá ny, sokkal ké ső bbi. Ká roly Ró bert idejé n írtá k á t IV. Bé la oklevelé t,
amely Szent Istvá n kirá ly privilé giumait tartalmazza. Ennek az oklevé lnek a
bevezeté sé ben szerepel Szent Gellé rt mint Bakonybé l első apá tja, Gü ntherrő l
viszont nem törté nik említé s.
Gü nther bakonybé li tartó zkodá sá ra azonban nagyon fontos adatot közöl a
Szent Lá szló fé le, bakonybé li összeírá shoz csatolt oklevé l a 13. szá zad elejé rő l,
amely beszé l egy bizonyos birtokró l, amelynek „hatá ra kiterjed … Gü nther
sírjá ig”; latinban „sepulcrum Gü ntheri”. Itt a sepulcrum nem annyira sírt jelent,
mint az illető tiszteleté re é pített emlé ket, valamifé le ká polná t, amelyet a hatá rmegjelölé ské nt is szá mon tartottak. (Rdt. VIII. 249. é s 271. l.) – A fontos az,
hogy több mint 200 é ven á t nyoma volt Bakonybé lben Gü nther emlé ké nek, helyi
tiszteleté nek.
A bakonybé li apá tsá g a török idő kben teljesen elpusztult. Az 1700-as é vek
elejé n kezdté k újjá é píteni é s Pirnecker Emiliá n perjel idejé n ké szü lt el, aki
egyúttal 1736-tó l napló t is vezetett az apá tsá g fontosabb esemé nyeirő l. Ezt utó dai is folytattá k szinte az 1950-es feloszlatá sig. Ennek a Napló nak bevezeté se
ugyancsak megá llapítja, hogy az első apá t Gellé rt volt, é s nem beszé l Gü nther
szemé lyé rő l. Ké ső bb viszont a Napló egyik író ja Gü nthert Bakonybé l má sodik
apá tjá nak nevezi.
Anná l inká bb talá lunk Gü ntherre nyomokat a Napló ban a 18. szá zad folyamá n.
A Napló 1765-66 é vekben beszé l ké t tó ró l, mindkettő t halastó ké nt haszná ltá k.
Az egyik volt a „piscina S. Gü ntheri ad Borostyá n”, tehá t a Borostyá nkút melletti
tó , a má sik pedig Szent Gellé rt halastava a temető utá n, ahol mé g Szent Gellé rt
ká polná já nak romjai voltak lá tható k. Igazá ban a 18. szá zadban a Borostyá nkúttal kapcsolatban – Gellé rt remeté skedé sé nek vé lt helye – többet említik
Gü nthert, mint Gellé rtet. Ú gy tűnik, hogy való ban helytá lló az a felté telezé s, hogy
a mai Borostyá nkútná l Gü nthernek volt remetelakja, ké ső bb, 1230-tó l ká polná ja;
a falu jelenlegi temető je közelé ben pedig Gellé rt remetesé gé nek, ká polná já nak
nyomaira bukkanhattak a 19. szá zad eleji kutató k. – Így tudta ezt má r 1835-ben
Briedl (Beé ly) Fidé l bencé s is, akinek „Bakonybé l leírá sa” címűké ziratá ban (BK
218/I) 1835-ben az alá bbiak olvasható k:
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„St Istvá n idejé ben Bé lt kü lönössen sz. Gü nther é s sz. Gellé rt laká ;
amannak a mostani Borostyá ni kut fölött vala magá nya (Eremitá zs), mint
a hagyomá ny á llítja; ennek pedig a most is fen á lló temető ben, hol e
szá zad elejé n mé g lá tszható k valá nak mé melly nyomai… ”
A 18. szá zadban kedvelt kirá nduló hely volt a vadregé nyes Borostyá nkút; az
elnevezé s termé szetesen forrá sra utal. A bakonybé li rendtá rsak vendé geiket
szívesen vitté k ki a szé p é s kellemes helyre. Így pl. Esterhá zy Ká roly vá ci
pü spök lá togatá sa alkalmá val 1758. november 13-á n – a Napló bejegyzé se
szerint – kimentek vele „Szent Gü nther forrá sá hoz”.
1765. június 3-á n Koller Igná c veszpré mi pü spök tisztelte meg Bakonybé lt, é s
mindjá rt é rkezé se napjá n dé lutá n kisé tá ltak „ad scaturigines s. Gü ntheri” – azaz
Szent Gü nther forrá sá hoz é s „barlangjá hoz”. Ott aztá n egy Buti Celesztin nevű
bencé s tü zijá té kot is rendezett az elő kelő vendé gek tiszteleté re. Ső t má snap
ismé t kimentek, amikor is Horvá th Á dá m jezsuita, vörösberé nyi plé bá nos csokolá dé t fő zött a vendé geknek, – jegyzi meg a né ha é rdekes ré szleteket is
megörökítő Napló .
A 18. szá zad tanúja mé g Fuxhoffer Damjá n bencé s az 1803-ban kiadott
Monasterologiá já ban, latin nyelven írt rendtörté neté ben. Ő Lendvay Placid
fő apá tra (1693-99) hivatkozva azt á llítja, hogy az első apá t Bakonybé lben Szent
Gü nther volt. Könyvé ben röviden Gü nther é leté t is megrajzolja. Szerinte 1016ban kezdett hazá nkban remeté skedni; ebben az é vben „diutius”, hosszabb ideig
tartó zkodott Bakonybé lben. Szent Istvá n halá la utá n visszament Csehorszá gba.
Fuxhoffernek az a megá llapítá sa, hogy Bakonybé lben mindké t szentnek é lő az
emlé ke: Gü nther a kolostortó l kissé tá volabbi Borostyá nkútná l, Gellé rt pedig – a
ma má r nem lá tható romokban – a temető né l.
Nem hallgathatunk azonban Nová k Krizosztomró l sem, az 1786-os feloszlatá s
elő tti utolsó bakonybé li apá tró l (1781-1786; 1802-tő l pannonhalmi fő apá t 1816ig), aki kivá ló törté né sz volt. Ő a bakonybé li Napló hoz csatolt ké ziratá ban több
lapon á t ismerteti Gü nther é leté t, é s fő leg bakonybé li tartó zkodá sá nak idő beli
rögzíté sé t keresi. Azt is elá rulja, hogy é rtesü lé seit az említett Bonaventura
Pitertő l vette, akinek könyve tehá t megvolt a bakonybé li apá tsá gban is.
Té rjü nk azonban vissza a má r említett Briedl Fidé l bencé sre, aki a
pannonhalmi taná rké pző fő iskolá nak Bakonybé lbe kihelyezett ré szlegé ben
tanított, a szeretett Guzmics Izidor apá t vezeté sé vel. A Beé lyre magyarosított
Briedl 1837-ben a Regé lő c. lap első hat szá má ban ismerteté seket ad Bakonybé lrő l. Termé szetesen é rinti a remeté ket is:
„Hol á llott az első monostor, ki volt az első apá t; ma senki se tudja, de tá n
hihető , hogy maga Gü nther, Gyzelá nak rokona, kirő l annyi bizonyos, hogy
Beelben tartó zkodott é s sanyarúan é lt.” (29. l.)
A Borostyá nkúttal kapcsolatban pedig így ír:
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„A kut fölött vala hajdan sz. Gü nther magá nya a hagyomá ny szerint; de e
magá nybúl má r ma né melly alapfalakon kívü l semmi sincs fön. Ama
szemet sé rtő gödör, melly né há ny é v elő tt mé g lá tható vala, nem ré gen
betemettetett é s tá gas té rré vá ltoztatott… Föl felé bal é s jobb oldalró l elé g
ké nyelmes út vezet. Itt amott a fá radtaknak pihenő helyek s padok
nyújtanak enyhet, ki midő n fölé rt, é s tá n a legsűrűbb á thatlan bozó toktó l
é s bokroktó l tart, szemeinek egy fölsé ges pont ajá nlkozik, honnan öt
nyilá son á t a legregé nyesebb tá jakat … lá thatja. Most má r igen é rdemes
e hely a megtekinté sre… ” (45.l.)
Tehá t fenn, a Ká lvá ria tetejé n volt nyoma az ő si Gü nther remetesé gnek,
illető leg az 1230 körü l mé g á lló ká polná nak. A jelenlegi ká polna igazá ban 1824ben é pü lt Nyuli Vilmos, az akkori lelké sz kezdemé nyezé sé re, – ahogy a bakonybé li Napló írja: „hogy eleget tegyenek a hívek ígé nyeinek, akik buzgó sá gukban
sokat já rnak ide.” A ká polná t Horvá th Pá l pannonhalmi kormá nyzó apá t ké ré sé re
Szent Gellé rt tiszteleté re szentelik fel.
A 19.szá zadban többször olvasható a bakonybé li Napló ban, hogy októ ber 9-é n
megü nnepelté k Szent Gü nthert. A szá zad jeles apá tja, a tudó s Guzmics Izidor
sokat tett a Borostyá nkút környé ké nek rendben tartá sá é rt. – A Bakonybé lbe lá togató rendtá rsak sem mulasztottá k el a szent hagyomá nyokban gazdag Borostyá nkutat felkeresni. Fojté nyi Ká szon pl. 1850 á prilis 9-é n tett bakonybé li lá togatá sá ra „Eszmefuttatá sok” c. feljegyzé seiben (BK 231/I) így emlé kezik vissza:
„… mint vendé g ott lakó rendtá rsaimmal kiballagtunk a Borosty á n nevű
há rmas kútforrá shoz, holott egy 1826-ban é pü lt ká polna s oldalvá st Urunk
szent keresztfá ja á ll, e mellett ké t deré k terebé lyes bü kk, melynek
egyiké n, a szent keresztnek balra, Szűz Anyá nk föstött ké pe fü gg. E
helyisé g irá nt a környé kbeli falvak katholikus né psé ge kü lönös kegyeletet
tanusít… ”
A lá togató „há rmas kutforrá s”-t említ, é s való ban a helyet Borostyá nkút mellett
„Há rmaskút”-nak is nevezi a né p. Nem is alaptalanul, mert má r egy 1397-ben
kelt oklevé l úgy említi mint „abbatia trium fontium de Beé l”, azaz a Há rmaskutú,
forrá sú Bé li apá tsá got. A há rom forrá s azutá n egy medencé be gyűjti vizé t.
A há rmas kút elnevezé sé re é rdekes adatot talá lunk a Csalá di Lapok 1857.
é vfolyamá ban (38-39 szá m), ahol „Pő r” alá írá ssal „Utitá rczá mbó l” címmel
Bakonybé lrő l é s Zircrő l, mint „ké t igaz gyöngyrő l” kap az olvasó kedves
beszá moló t. Szá munkra a barokkosan é rzelgő s írá sbó l itt az az é rdekes, hogy a
„há rmas kút” elnevezé sé t mire, illetve kikre vezeti vissza:
„A halvá nyuló estpír mögü l elő té rbe lé p az é g nyá jas ké kjire, az elhalt
napnak vé gsó haja, a szá rnyrakelt zefír halk susogá sá n á that a Borostyá nbó l csergedő há rmas forrá s mormolá sa, s egy-egy a bold. Szűz ké pe elő tt
té rdeplő pó rnak fohá sza. Já mbor! Talá n betege van alacsony hajlé ká ban
s annak szá má ra esedez enyhü lé st a „Szentkutná l”, melynek há rom
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forrá sá bó l (neveik: Gellé rt, Mó r, Gü nther) fakadó ké tfé le vize csodá s
gyó gyerejű.”
A kü lönös, hogy a szerző a há rom forrá s nevé rő l is tud. Gellé rt é s Gü nther
szemé lye ismert; Mó r szemé lye viszont megté veszthet, mert semmiké ppen nem
Pannonhalmi Boldog Mó rró l van szó , hanem Szent Gellé rt egy tá rsá ró l, akirő l a
Szent Gellé rt pü spök kis legendá ja (Á rpá dkori Legendá k é s Intelmek, 68. l.) azt
mondja, hé t é vig é lt Gellé rttel a bakonybé li remetesé gben. – Így kerü lhetett a
hagyomá nyban ez a Mó r a há rmas forrá ssal kapcsolatba, mint aki – Gü nther é s
Gellé rt mellett – szinté n né vadó lett.
Bakonybé lben a „szentkút” tová bbi fejlő dé sé rő l é s az ottani kultuszró l a
következő ket említhetjü k meg: a Ká lvá ria a 14 stá ció val 1888-ban ké szü lt el.
Termé szetesen idő nké nt szü ksé g volt felújítá sá ra; pl. 1889-ben Mesterhá zi Imre
plé bá nos hozatja rendbe az omladozó ká polná t; a hegy lá bá ná l fakadó forrá sok
vizé t vízmedencé be gyűjtötté k össze; a barlangot befalazzá k é s lourdes-i Má ria
szobor kerü lt elé je.
Feljegyzé sek is vannak a templomnapló ban arró l, hogy búcsúsok is jöttek
idő nké nt Bakonybé lbe, akik mindig elzará ndokoltak a „szentkúthoz” is. Így pl.
1870-es é vekben a veszpré mi búcsúsok jönnek rendszeresen.
A 20.szá zadtó l szinte teljesen Szent Gellé rt szemé lye kerü l elő té rbe é s
Gü nther alakja a köztudatban jó ré szt feledé sbe megy. A Borostyá nkút kis
templomá t Szent Gellé rt ká polná nak hívja a né p. Ennek oka – legalá bbis
ré szben – való színűleg a nemzeti é rzé s felé ledé sé ben keresendő : Gellé rtnek
több köze volt a magyarsá ghoz; Szent Imre nevelő je, marosvá ri pü spök, a
magyar kereszté nysé g vé rtanúja.
Má sré szt az is igaz, hogy az újabb idő ben az apá tsá g ké t, Szent Gü ntherrel
kapcsolatos á brá zolá ssal is gazdagodott; az apá ti ká polná ba oltá rké pnek egy
olaj festmé ny kerü lt, amelyet a Napló 1911. november 8-i bejegyzé se szerint
Sá rká ny Mikló s bakonybé li apá tnak né met bencé sek ajá ndé koztak, akik Gü nther
nyomait kutatva keresté k fel Bakonybé lt.
A jelenleg mé g Szociá lis Otthonnak helyet adó apá tsá gi ebé dlő ben pedig
nagymé retű újabb freskó t talá l a lá togató , amely Szent Istvá nt é s az é pü lő
templomot mutatja be, amikor megl á togatja a szerzeteseket é s á tadja az apá tsá g alapító okiratá t; az esemé nyt a kró niká s a há tté rben örökíti meg; a katoná kon é s szerzeteseken kívü l kevé s né p, búcsús zá szló val.
A freskó törté nete a II.vilá ghá ború idejé re megy vissza. Az apá t abban az
idő ben a tudó s matematikus Sá rközi Pá l. Má r 1944-ben katoná kat szá llá solnak
az apá tsá gba. Köztü k van egy Döbrentey Gá bor nevűké pző művé szeti fő iskola
festő szakos hallgató ja. Ő 1945-ben felajá nlja az apá tnak, hogy szívesen
megfestené az ebé dlő ben az apá tsá g megalapítá sá t. Az apá t örömmel veszi, é s
nyilvá n ő informá lja a múlt esemé nyeirő l. A munká t el is kezdi 1945-ben, de a
front közeledté vel a festő is tová bb vonul a katonasá ggal. A há ború utá n
azonban jelentkezik é s befejezi művé t.
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Mindezekrő l az esemé nyekrő l sokkal színesebben szá mol be Dr. Gá l Lá szló né
Dr. Nappendruck É va orvosnő , aki mindennek tanúja is volt, mert a há ború alatt,
é s mé g utá na is, hosszú é vekeket töltött Bakonybé lben. Jó l ismerte a művé szt,
akit a kommunista rendszer magyars á ga é s hitvalló kereszté ny magatartá sa
miatt nem engedett é rvé nyesü lni. Ismerte az apá tsá g tagjait is, akik közü l
né há nyan mint modellek is szerepeltek. A kr ó niká s pedig a szinté n Bakonybé lben rejtő zködő Mé cs Lá szló , premontrei költő ; a né p között kisgyermeké t
tartó é desanya maga a doktornő ké té ves kislá nyá val.
Amint levelé ben közli, ő k akkor Szent Gü nthernek mé g a nevé t sem hallottá k,
mindig csak Gellé rtrő l volt szó . É rthető tehá t, ha a művé sz is ebben a hitben é lt.
A ké p ugyan önmagá ban nem beszé l sem Gü ntherrő l, sem Gellé rtrő l, hanem az
alapítá st mutatja be. Való színűleg sem Gü nther, sem Gellé rt nem vett ré szt
azon, hanem a Szent Istvá ntó l kinevezett apá t. Az alapítá s ezen szé p freskó ja
mindenké ppen gazdagodá s: jelentő sen segít felidé zni a messzi múlt mai
maradvá nyai között szemlé lő dő szá má ra az első idő ket.
Legújabban, 1996-ban Dr. Kopá tsy Sá ndor közgazdá sznak, Bakonybé l é s a
Bakony lelkes felkaroló ja munká ssá gá nak eredmé nyeké ppen a forrá s é s környé ke egy tó val megszé pü lt; a ká polná t is felújítottá k lelkes munkatá rsai, é s Szent
Gellé rttel kapcsolatos festmé nyekkel díszítetté k. Mé g 1995-ben Kopá tsy Sá ndor
lé trehozta a „Bakonybé l Kulturá lis Sport é s Közműfejleszté si Alapítvá nyt” azzal a
cé llal, hogy a szentkutat é s környé ké t á tfogó tervek alapjá n rendbetegyé k,
felújítsá k. 1996. augusztus 10-é n Vá rszegi Asztrik fő apá t á ldotta meg a felújított
szentkutat, a ká polná t é s környé ké t. A munka folytató dik tová bb.
Gü nther magyarorszá gi tartó zkodá sá nak irodalmi feldolgozá sa má r csak azé rt
sem talá lható , mert túlsá gosan keveset tudunk tevé kenysé gé rő l. Á ltalá ban
Gü nther szemé lye Gellé rttel kapcsolatban kerü l szó ba, aki ő t követte Bakonybé lben. Így pl. a Szekfű Gyula bevezető jé vel megjelent „Hő sök é s szentek”
(Magyar szentek) gyűjtemé nyes kötetben Szent Gellé rtrő l írva Ibrá nyi Ferenc
említi Gü nthert is. – Szentmihá lyi Szabó Pé ter Gellé rt c. regé nyé ben (1983)
Szent Gellé rt visszaemlé kezé seiben a szerző úgy lá ttatja az esemé nyeket, hogy
má r Gü nther idejé ben é pü lt egy kis kolostor Bakonybé lben. – Kü há r Fló ris A
lé lek szemé vel c. könyvé ben Szent Gellé rt Bakonybé lben címmel eleveníti fel a
velencei remete alakjá t, de megemlé kezik Szent Gü ntherrő l is, mint az apá tsá g
eszmei elindító já ró l. – Ná la is olvasható a né pi vallá sossá gra jellemző apró sá g:
a Borostyá nkútná l lá tható szikladarabokat, amelyek a hegyrő l gördü ltek le, a né p
„Szent Gü nther könnyei”-nek nevezi.
Mé g egy kis kité rő egy má sik, szinté n idegenbő l hazá nkba jött kortá rs
remeté vel kapcsolatban: Zoerard-Andrá s (Szó rá d) remeté t szinté n a Szent
Istvá ntó l elindított kereszté ny tavasz vonzotta hazá nkba. Ő a Nyitra melletti
zoborhegyi monostorba lé pett be, é s onné t vonult remetesé gbe a Trencsé n
közelé ben lé vő Szkalka hegysé gbe. Ő sem volt tanult, írá studó ember, ő is a
remetesé gben lá tta a szerzetesé let csúcsá t. Mindkettő alapvető en fontosnak
tartotta a testi munká t, nevezetesen az erdő irtá st. Bá r Gü nthernek ezzel
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civilizá ció s törekvé sei is voltak, Szó rá d inká bb aszké tikus gyakorlatbó l vé gezte a
megerő ltető munká t. – Szó rá dró l tudjuk, hogy való színűleg dé lrő l jövet é rintette
Pannonhalmá t, megpihent az első magyar bencé s monostorban, hogy azutá n
tová bbmenjen a szá má ra vonzó bb vad magá nyba. Gü ntherrő l nem olvassuk,
hogy já rt volna Szent Má rton hegyé n, de szinte biztosra vehetjü k, hiszen útja
Bakonybé lbe errefele vitt, é s kü lönben is rokona, Szent Istvá n alapította Szent
Má rton monostorá t, amelynek břevnovi bencé sek voltak első , alapító tagjai. Ső t
azt is biztosra vehetjü k, hogy Gü nther a zoborhegyi monostort is felkereste,
hiszen az a Prá ga-Bakonybé l vonalba esett. Kü lönben akkor mé g nem nagyon
voltak ezen a vidé ken egyé b kolostorok.
Az a ké rdé s is joggal vető dik fel bennü nk, hogy milyen kapcsolatban volt
Gü nther a velencei Gellé rttel? Talá lkoztak-e Bakonybé lben, vagy Gellé rt csak
Gü nther remeté skedé se utá n jutott el a bakonyi vadonba, talá n é ppen Gü nther
pé ldá já ra? Mindezen ké rdé sekre írott dokumentumokbó l vá laszt nem kapunk.
Ké zenfekvő nek tűnik azonban, hogy é ppen Szent Istvá n volt a közös kapocs,
akitő l egymá sró l hallottak, ső t talá lkozhattak. A hagyomá ny mindenesetre a
bakonybé li remeté skedé s ré vé n kultuszukat nem kapcsolta össze. Míg Bakonybé lben a 18. szá zadban inká bb Gü nther emlé ke az é lő bb, a 19. szá zadtó l Gellé rt
alakja jut elő té rbe. Az utolsó ké t é vszá zadban inká bb öreg, nyugíjas szerzeteseket felkaroló bakonybé li apá tsá g nem sugá rzott olyan erő teljes lelkipá sztori
tevé kenysé get, hogy a szent remete ő söknek jelentő s kultusza lett volna. Ha
jöttek is idő nké nt búcsúsok, a romantikus „szentkút” vonzotta ő ket, amely
egyé bké nt is ké ső bb má riá s jelleget is kapott. A szerzetesek vend é gei é s a
lá togató k szá má ra pedig a remeté ktő l megszentelt hely inká bb affé le kedé lyes
kirá nduló hellyé fokozó dott le.
A remetesé g vadregé nyes helye, környé ke ma ismé t é rdeklő dé s központjá ba
kerü lt. Alkalmas hely lehetne a test é s lé lek felü dü lé sé re, é s egyúttal hő sies
kereszté ny é letformá já nak, a szerzetessé gnek é s remetesé gnek felidé zé sé re. A
remeté k egykori istendicső íté se ma bizonyos mé rté kben egyúttal emberszolgá lattá vá lhatna. Az ilyen helyek sugá rozzá k magukbó l a múltat, azt a szá ntó földbe
rejtett kincset, ami az egykor ott Istenben elrejt ő zött remeté k é s szerzetesek
é lete volt. Ha ezt a magot, ezt a rejtett kincset á poljuk, a felszínre hozzuk,
gazdagíthatja az odalá togató k é leté t. Aki nyitott szemmel né z a múltba, rá jön,
hogy kincset talá lt a szá ntó földben…
Urunk é s Istenünk! Mint kereszté nyeknek mindig harcban kell á llnunk a
bennü nk lakozó rossz hajlamokkal, é s kü zdenü nk kell azé rt, hogy segítsé geddel
uralomra jusson bennü nk a jó . Te, Urunk, újbó l é s újbó l hívsz bennü nket erre a
harcra é s követé sedre. Szent Gü nther közbenjá rá sá ra segíts meg, hogy ezt a
harcot ne hagyjam abba, ne törjek le, ha gyenge voltam is, é s vé tkeztem, hanem
pé ldá dat követve a vé gső győ zelemig kü zdjek. Krisztus a mi Urunk á ltal. Amen.
Szent Günther, kö nyö rö gj é rettünk!
Dr. Só lymos Szilveszter OSB
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Függelé k
Szent Gü nther á brá zolá sa, ikonográ fiai sajá tossá gai: Szerzetes é s remete, bottal é s
könyvvel. Né ha fejszé vel is á brá zoljá k, mint erdő irtó t. Nem egy ké pen halá los á gyá n
angyal á ldoztatja meg.
Ismertebb á brá zolá sok:
1. Bakonybé lben: A volt apá ti ká polná ban, az orató riumban: Szent Gü nther utolsó
á ldozá sa
2. A kolostor egykori ebé dlő jé ben: A bakonybé li kolostor alapítá sa; Szent Istvá n a
bakonybé li kolostort é pítő szerzetesekkel. Döbrentey Gá bor freskó ja
3. Hevenesi Gá bor: Ré gi Magyar szentsé g c. könyvé ben (1692) – T. Hoffmann
metszete: Szent Gü nther remete; a pá va mint ikonográ fiai sajá tossá g
4. R. Sadeler (1615) metszete: A haldokló Gü nther veszi a szent Ú travaló t
5. Peter Brandl (1718): Szent Gü nther halá la; oltá rké p a břevnovi templomban
6. Gü nther legré gibb szobra a 16.szá zadbó l, egykor a Gutwasser ká polna oltá rá n, ma a
bergreichensteini múzeumban
7.Cosmas Damian Asam: Břevnov apá tsá g prelaturá já nak Má ria Teré zia termé ben
mennyezeti freskó a pá va csodá val
8. J. S. Klauber: Szent Gü nther sírköve Břevnovban; metszet (1762.)
9. A. Weinkopf: Gü nther remete a Gutwasser forrá sá ná l. Metszet.18. sz.
10. Szent Gü nther remete egy prá gai né met szentek é leté t tá rgyaló könyvbő l. 19. sz.
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A kőszegi „né gyesfogat” ∗
A „Quadriga Gynsiae”, azaz a kő szegi né gyesfogat, a Podium Academiae mintá já ra má r az 1930-as é vek vé gé n lé tezett a kis vá rosban. Bá bá ja Arató István
tanü gyi fő taná csos, fizikus volt, aki az első k között szervezte meg iskolá já ban (a
kő szegi evangé likus leá nygimná ziumban) a szaktantermi oktatá st. A Podium
Academiae mintá já t müncheni egyetemi é veibő l vette, é s ezt Kő szegen az Elite
Kávé házban ké t hetenké nt folytatott összejöveteleken á t szervezte.
Politikum maga a termé szettudomá ny volt, a matematika, a fizika, a ké mia, a
bioló gia é s a geográ fia taná rai vettek benne ré szt, de egy-egy humá n é rdeklő dé sűtaná r is vendé gké nt megfordult a taná ri szakkörben. A né gyesfogat a
következő kbő l á llt: bencé s gimnázium: Rezek Román (magyar, francia) é s
Fodor Henrik (földrajz, törté nelem); tanító ké pző é s líceum: Jeges Károly
(mennyisé gtan, fizika); evangé likus leánygimnázium: Arató István (mennyisé gtan, fizika) é s Faragó Jó zsef (magyar, törté nelem, latin), valamint a Hunyadi
katonai reáliskola taná raibó l.
Rezek Román Sándor é lé nk vitaké szsé ge, humanizmusa, toleranciá ja é s
fő ké nt kivá ló ismeretei hamarosan a tané vre tervezett té makör vezető jé vé avattá k. Disszertá ció ja Charles Pé guy misztikus intuíció já t ölelte fel, verseiben a
theatrum mundi, a vilá gké p teocentrizmusa é s a modern filozó fia törekvé sei
harmó niá ban á lltak.
Henri Bergson filozó fiá já t boncolgatta a közössé g. Vezé rfonala René Gillouin
e tá rgybó l írt műve volt. É rdemes a vitapontokra visszaemlé kezni, mert jellemzik
a tagok é rdeklő dé si foká t, tudá sá t é s termé szeté t:
a) „Az é rtelem spontá n hozzá simul az anyaghoz é s bizonyos mó don egyesü l
vele a ké pé re való teremté ssel”, ez az ismeretelmé leti bá zis.
b) „A klasszikus metafizika az intuíció t egyre-má sra segítsé gü l hívta lé nyeges
tanainak, a szabadsá gnak, a lé lek halhatatlansá gá nak é s az Isten lé tezé sé nek
bebizonyítá sá hoz.”
c) „Ha az emberi intuíció ismeretek szerzé sé re való , csak olyan mé rté kben
maradt meg intuíció nak – miközben minden izé ben é rtelmessé vá lt – , amennyire
megő rizte ösztönszerűsé gé t.”
d) „Ha azt ké rdezzü k, vajon egy jövendő cselekvé s meglá tható -e, öntudatlanul
összecseré ljü k a tudomá nyos idő t – mely pusztá n csak mennyisé g – a reá lis
tartalommal, mely pusztá n csak minő sé g.”
A múlt pozitivizmusa így vita tá rgyá t alkotta. A Sorbonne á ltal sugá rzott
eszmé k erő sen hatottak erre a körre, hiszen a bergsonizmus a College de
France pó diumá ró l tó dult az euró pai vitafó rumokra. A tudomá ny é s a való sá g
közti ellenté trő l kellett vitá zni, hiszen az é rtelem nem ké pes á thidalni a fogalom,
a szimbó lum vilá gá bó l szerkesztett való sá got. Ebbő l adó dik, hogy sokfé le a
∗ Utá nközlé s az Amicus 2000. é vi 1. szá má bó l

34

└

┘

┌

┐

té vedé s, azaz a paralogizmus. Így aztá n a homo faber á ll a dolgokkal szemben.
A test anyag, emlé kezni csak a lé lek tud. Az agy a szellemet é rintkezé sben lá tja
a való sá g dolgaival, ezzel figyel a szellem az é letre.
Bergsonnak „A nevelé s” címűmunká já t ugyancsak vitatta a kör. Az é letben a
roppant alkotá svá gyat lá tja a szemlé lő , így a filozó fiá ban új út az örökös
alkotá sfolyamat lá ttatá sa, ennek ré szelemei a termé szettudomá nyok.
E fejtegeté sek é s összefü ggé sek interpretá tora volt Rezek Romá n. A kő szegi
né gyesfogat a „Teremtő fejlő dé s” elemzé sé vel figyelt arra, hogy Bergson elszakadt a pozitivizmustó l é s az egyszerűsítő idő fogalomtó l. 1928-ban Bergsont
stílusa é rlelte Nobel díjassá , mert szakított a sző rszá lhasogató , iskolá s filozó fia
nyelvezeté vel, de itt-ott csak ké ső bbi költé szeti megnyilatkozá sa é s szé p pró zá ja
is elté r eredeti filozó fiai útjá tó l.
Ugyancsak az 1941/42. tané vben kerü lt a kő szegi Bencé s gimná ziumba vilá gi
taná rnak Fodor Henrik, aki voltaké ppen hazaté rt, a Majna-Frankfurt-i ösztöndíjas
egyetemi gyakornoki idejé t letöltve Magyarorszá gra. Fodor kezdemé nyezé se
nyomá n a né gyesfogat a lehetsé ges ismeretek nehezebb közlé si igé nyé t é s
formá it Ludvig Wittgensteinné l talá lta meg. Ő Wittgenstein té má já t: Tractasus
logico-philosophicus, Tagebü cher 1914-1916 címen közvetítette. A Sprachspiele-tá rgykör a Husserl é s Bertrand Russel elveivel való vitá kat rendezgeti,
tagadja é s bírá lja. Sokszor tautoló giá nak tűnnek túlzá sba vitt paradigmá i is,
jó llehet belső indíté kuk é s tartalmuk új mó dszere é s eredmé nye a filozó fiai
vilá gos beszé dnek. – Kü lön fejezetet szá ntak a „Nichts sagen, als was ich sagen
lässt” című tractatusnak. Az egyszerű törvé ny, a hypoté zis, a logikai összefü ggé sek rendje, a logikai ké ptelensé gek sora, a fizika é s az ellentmondá sok
szerepe, é s mé g sok má s volt a megvitatott té makörök ré sze.
Fodor Henrik memó riá já ban a kő szegi Podium Academiae s annak „né gyesfogata”, a Quadriga Gynsiae mé g ma is é lő emlé k, a múlt egyik é rdemes ré sze.
Ezen idő szak tanulsá gá t antik versiculus ő rzi: „Non fertur ullo fato, qui non est
despiratus.” Szerinte való já ban Rezek Romá n szerepe volt ennek az egy é vnek
igazi é rtelme é s é rté ke. Ő t ké ső bbi sorsa Pá rizsba vetette, majd São Paolo
kolostora lett az otthona, ahol a conscientia animae szellem é ben fordította le
Pierre Teilhard de Chardin munká it. De ezek má r má s é vek, má s é gbolt é s má s
korszak szü löttjei lettek.
Fodor Henrik mondanivaló já nak nagy tanulsá ga: A „vidé ki” taná ri munka é s a
provinciá lis é let nem jelentette a tudomá nytó l való tá volsá got, elszakadá st, mert
nem a hely, hanem a bencé s közössé gi szellem volt a fó kusz!
Zá rá ské nt, ő szinte szívvel, meggyő ző dé ssel, sok szeretettel említi: „É rdemes
a Quadriga Gynsiae-ra, arra az egy esztendő re visszapillantani… , é rdemes volt
ott é lni, dolgozni, megé rte!”
(Fodor Henrik visszaemlé kezé sé t közli:)
Jenkei Ede (Kg)
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Mit é nekeltek az angyalok?

– Lukács 2,14

Szeretettel ajánlom
P. Bé ké s Gellé rt dr. OSB-nek,
hittanáromnak é s lelkiatyámnak.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Szövegvá ltozatok
Szövegkörnyezet
Formai elemek
Nyelvtani fogó dzó k
A forrá skritika é s a fordítá sok
Az ü dvössé g földi törté nete
Így é nekelhettek az angyalok
Szöveggyűjtemé ny
Summa operis
Mottó : Se non è vero, forse è ben trovato.
Ha nem is igaz, talán é rdekes.

I. Szö vegváltozatok
A VIII. fejezetben – a rá bukkaná s rendetlensé gé ben – betűhíven, bibliográ fiai
megjelölé ssel közlöm Luká cs 2,14-nek az á ltalam kü lönböző nyelveken fellelt
szövegvá ltozatait. Mindegyikü k a következő né gy, pontosabban kettő ször kettő
típus valamelyiké t ké pviseli:
1.a (Káldi, 1626.)
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
É s a földön bé kessé g
a jó akaratú embereknek.
1.b (Bé ké s, 1991.)
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
é s bé kessé g a földön
Isten kedveltjeinek.

2.a (Nem é lő szöveg, 1992.)
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
é s a földön bé kessé g,
é s az emberekben jó akarat.
2.b (Károli, 1590.)
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
é s a földön bé kessé g,
é s az emberekhez jó akarat.

Ké t jellemző , jó l felismerhetõ voná s kü lönbözteti meg a né gy, azaz a kettő ször
kettő vá ltozatot:
– az 1. é s a 2. vá ltozatokat a címzettek (ré szeshatározó -esetek, dativusok)
szá ma; az 1. jelűekben kettő van: Istennek é s embereknek, a 2. jelűekben
viszont csak egy: Istennek;
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– az a é s a b vá ltozatokat a jó akarat, jó indulat, jó vé lemé ny irá nya; ez az irá ny
az a jelűekben az emberektő l Isten felé , a b jelűekben viszont Istentő l az
emberek felé mutat.
A magyarul bemutatott né gy, azaz kettő ször kettő vá ltozattal szemben mind a
ré gi görög forrá sokban, mind a latin fordítá sok között csak kettő , azaz kettő ször
egy vá ltozatot talá ltam:
1. A legré gibb kó dexekben
azok egykorú korrigálása elő tti
szöveg, IV. század
D óca n × v ís to i $ Q eî
k aÅ p Å g ± $ eÈr u nh
n œ nqr ö p o i $ eØdo k ía$ .
1. Vulgata (Jeromos, IV-V. sz.), 1592.
Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

2. A legré gibb kó dexekben
majdnem egykorú an korrigált
szöveg, IV. század
D óca n × v ís to i $ Q eî
k aÅ p Å g ± $ eÈr u nh
n œ nqr ö p o i $ eØdo k ía.
2. A fenti szöveg tükörfordítása, 1992.
Gloria in altissimis Deo,
et super terram pax,
in hominibus bona voluntas.

Az eredeti görög é s a latin szövegek tehá t nem indokoljá k szemmel is látható an
a kettő ször kettő vá ltozatot.
– Vilá gosan csak az 1. é s 2. vá ltozat ismerhető fel: az utolsó szó 1. birtokos
esetben (genitivusban), ill. 2. alanyesetben (nominativusban) á ll. Ez a nyelvtani
té ny má r önmagá ban – de majd má s oldalró l is megmutatjuk – impliká lja, hogy
az 1. vá ltozat (logikailag, de fizikailag is) kettő, a 2. pedig három sorra
bontható .
– Az a é s b vá ltozatot fizikailag nem jelzi semmi. Logikailag mé gis
ké tfé leké ppen é rtelmezhető k ezek a szövegek, mert az akarat, indulat, vé lemé ny
(mint az eredeti görög dokía é s a latin voluntas is) igé bő l szá rmazó fő né v, ezé rt
az emberek szempontjá bó l mind a cselekvő , művelő (aktív), mind b szenvedő ,
elviselő (passzív) é rtelemben haszná lható .
II. Szö vegkö rnyezet
Első sorban a szövegkörnyezetet kell megvizsgá lnunk, ha feleletet vá runk
ké rdé seinkre: Kik? Mit? É nekeltek?, é s fő leg: Mit akart az evangé lista, ill. á ltala a
Szentlé lek velü nk közölni, ha egyá ltalá n akart itt valamit közölni, s nem csak
eszté tikai kulissza az egé sz „é nek”?
Nyilvá nvaló nak tűnik, hogy Jé zus szü leté sé nek a törté nete a Luká cs-evangé liumban (talá n kevé sbé mondhatná nk ezt a Má té -evangé liumra) egy az esemé nyt misztikusan megjelenítő ő si kereszté ny liturgikus betlehemes játé knak az
emlé keztető vá zlata (analó g a helyzet az utolsó vacsora é s a szenvedé störté net
eseté ben); nem lehet ugyanis vé letlen, hogy a liturgia mellett (vagy talá n ez
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maga is a liturgia ré sze volt?) a liturgikus já té kok sok né pné l – mint ná lunk,
magyarokná l is – kialakultak é s újra meg újra ismé t megfogalmazó dnak.
A felté telezett betlehemes játé k epizó djai:
A) Má ria é s Jó zsef há zassá gköté se, az angyal szerepe – Mt 1,18– 24 é s Lk 1,26– 38.
B) Má ria lá togatá sa Erzsé betné l – Lk 1,39– 56.
C) Utazá s Betlehembe é s Jé zus szü leté se – Mt 1,25 é s Lk 2,1– 7.
D) Híradás az embereknek, a templomban is – Mt 2,1– 11 é s Lk 2,8– 20. 21– 38.
E) Ü ldözé s é s menekü lé s – Mt 2,12– 18.
F) Hazaté ré s, bé ké s gyermekkor – Mt 2,19– 23 é s Lk 2,39– 52.
Az egyes epizó dok Má té ná l, ill. Luká csná l egymá s variá nsainak tűnnek, a B)
Luká csnak, az E) Má té nak a sajá tja. A D) epizó dot vastag betűvel írtam,
egyré szt mert ebben van a ké rdé ses szövegré szletü nk, má sré szt mert feltűnő ,
hogy Má té , a zsidó vá mos, elő kelő idegen tudó soknak, Luká cs viszont, a görög
orvos, egyszerűzsidó embereknek juttatja az első hírt a Megvá ltó szü leté sé rő l.
Egyben, a szövegek hosszá bó l é s elhelyezé sé bő l következtethető en, ez a D)
epizó d lehetett az evangé listá k mondanivaló já nak (egyik) fő súlypontja.
A D) epizó d mozzanatai:
– a hírnö k: Isten angyala (Lk), ill. (pró fé ta á ltal megjövendölt) csillaga (Mt);
– a hír: a Messiá s kirá ly megszületett Betlehemben (Lk é s Mt), é s az, amit
– az angyalok é neke (Lk sajá tja) jelent;
– a reakció : az emberek hó dolata é s a hír továbbadása (Lk é s Mt), valamint
– a világ fejedelmé nek bosszús elleninté zkedé se (Mt sajá tja).
Ez tehá t az a környezet, amelyben angyalok, ill. pl± q o$ … le gó n t w n : azoknak
sokasá ga, akik kijelentik, vagyis az itt pró zá ban fogalmazott „é nekkel” hirdetik
(má st-má st a ké tszer ké t vá ltozatnak megfelelő ek):
1.
Istennek mennyben dicső sé g,
földkereksé gen pedig bé kessé g
a Ő t kedvelő vagy
b Á ltala kedvelt embereknek.

2.
Isten számára mennyben dicső sé g
é s földkereksé gen bé kessé g,
emberekben a Felé vagy
b felé jü k irá nyuló „jó akarat”.

Nem vé letlen, hogy nincsenek sem á llítmá ny, sem pedig a görögben is
szoká sos né velő k a mondatban; az eredetiben sincsenek. Az á llítmá ny hiá nya
magyar szövegezé sben kevé sbé feltűnő , mert mi (né vszó i) á llítmá nynak
é rezhetjü k az eredeti szövegek alanyait. – Az eØdo k ía szó nak a „jó akarat” az
első szó tá ri jelenté se; ez itt vitatható , ké ső bb pontosítom.
Az 1. vá ltozat – az említett hiá nyos szövegezé sben – olyasmit mond, ami
bizonyos é rtelemben termé szetes, informá ció elmé leti szakkifejezé ssel é lve:
nincs híré rté ke, így tartalmatlannak tűnik vele kapcsolatosan a görög lég w
(kijelent, kinyilatkoztat) igé nek a haszná lata.
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A 2. vá ltozat viszont – s ez a hiá nyos szövegezé s ellené re is kitűnik –
maximá lis híré rté kkel kinyilatkoztatja, hogy – lé nyegé ben, de eszkatologikusan –
helyreállt az ember vé tke által megzavart eredeti rend mindazzal, amit Isten
teremtett: a mennyel, a földdel é s az emberrel. Teljes az analó gia mind az
Ó szövetsé ggel, mind az Ú jszövetsé g többi szövegé vel (a magyar szöveg a
Ká ldi-biblia első kiadá sá bó l – 1626. – való ):
A szentírá s első szavai: „Kezdetben teremtette Isten a' mennyet é s a' fő ldet …
É s teremté Isten az embert” (Ter 1,1.27); majd: „Ellenkezé seket vetek …
Megsokasítom nyavalyá idat … á tkozott a' fő ld a' te munká dban" (Ter 3,15– 17).
Az újszövetsé gi folytatás: „Most pedig egyszer e'vilá gnak utó llyá n, megjelent a'
bűnnek eltő rlé sé re az önnön á ldozattya-á ltal” (Zsid 9,26), „mert a' teremtettá llatnak vá rakodá sa, az Isten fiainak megjelené sé t vá rja … mert maga a' teremtett á llat-is meg-szabadíttatik a' romlandó sá gnak szolgá lattyá tó l … Mert tudgyuk
hogy minden teremtett-á llat fohá szkodik é s szűl mind eddig … Nem chak az pedig, hanem mí-magunk-is … Mert remé nsé g á ltal ü dvözűltü nk … ” (Ró m 8,19– 24).
III. Formai elemek
Mind a ké t szövegvá ltozat annyira szoros formai keretben fogalmaz ó dott, hogy
egyé rtelmű: az angyalok é neke vagy vers, vagy legalá bbis nagyon szoros
keretbe szorított pró za. Ez magyará zatot ad a szöveg hiá nyos fogalmazá sá ra,
így közelebb visz pontos é rtelmezé sé hez is.
A felté telezhető vers sorainak a szá ma mind a ké t szövegvá ltozatban három, a
sorok nyolc szó tagosak, hetedik szó tagjukon é les hangsú ly van é s nyolcadik
szó tagjuk ejtett hangzású . Szé pen keretezi a verset az egyará nt a do k éw (vé l,
gondol) ige dok- tövé bő l ké pzett ké t szó : a kezdő D óca (dok+s a ) é s a zá ró
eØdo k ía vagy eØdo k ía$ (így, a $ -val talá n kissé kevé sbé harmonikus, ezé rt
kevé sbé szé p a keret… ).
Ehhez a megá llapítá shoz figyelembe kellett venni: A görög (é s a latin, é s a
belő lü k szá rmazó többi) nyelvben egy verssoron belü l egy szó tagnak számít a
(hangsúlytalan) szó vé gi magá nhangzó é s a rá következő szó kezdő magá nhangzó ja; így csak ké t szó tagnak szá mít D óca n az első sor elejé n, de a
má sodik sor elejé n há rom szó tag marad k aÅ p í, é s nem vonó dik össze a
má sodik sor vé ge sem a harmadiknak az elejé vel. Továbbá: A görögben enné l a
nem idő mé rté kes versfajtá ná l ké t szó tagnak számítanak a hajtott é kezetes
magá nhangzó s szó tagok, mintha egy é les é s egy tompa é kezetes hangzó
egymá sutá nja lenne bennü k; így há rom szó tag az első sor vé gé n Q eî , é s ké t
szó tag a má sodik sorban g ± $ .
Az 1. vá ltozatnak van ezen kívü l mé g egy – talá n vé letlen, de tudatosan
mindenké ppen csak írásban születhetett – formai jellegzetessé ge: az egé sz
szöveg pontosan háromszor tizenhé t betűvel van leírva. Az első sor é ppen
tizenhé t betű, a má sodszori tizenhetedik betűa harmadik sorban lé vő n szó nak
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a n-je, a harmadszori tizenhetedik pedig az utols ó sort zá ró $ . Ez a té ny tehá t az,
ami a má sodik é s a harmadik sort – egybevá gó an a dativusoknak é s a
nominativusoknak az I.-ben említett szá má val – egyetlen hosszabb, harmincné gy betűs sorba vonja össze.
Az 1. vá ltozatnak szé psé ghibája, hogy a szó tagos é s a betűs sorbontá s nincs
egymá ssal összhangban. Ez arra utal, hogy a ké tfé le szimmetria nem egyidejűen, ső t hogy egymá stó l fü ggetlenü l alakult ki. A ké tszeres szimmetria lé trejötté nek való színű ú tja az lehetett, hogy a má r – legalá bb – szó hagyomá nyban
é lő , meglé vő szövegnek leíró ja vagy egyik má soló ja nem vette é szre vagy
figyelmen kívü l hagyta (ez utó bbi aligha való színű) a nyolc szó tagos szerkezetet,
s a $ beírá sá val „helyesbítette” é s így a háromszor tizenhé t-formá ba ké nyszerítette az addig – az ő felfogá sa é s ismeretei szerint hiá nyos, „romlott”, s ezé rt –
szabá lytalan-formá tlan szöveget. Az ellenkező irá nynak, a betűs formá bó l a
szó tagosra való á tmenetnek a felté telezé se – lé vé n emez magasabban
szervezett, bonyolultabb forma – való színűtlen.
Az angyalok é neke tehá t – mint lá ttuk, ez a szövegvá ltozattó l fü ggetlenü l
felté telezhető – egy há romsoros stró fa; nem idő mé rté kes, hanem inká bb hangsúlyos verselé st ké pviselő forma. Igazi ünnepi é nek, szekvencia, amilyenek –
egyebek között – a Ró mai Misszá lé ban is talá lható k. É rdekes, hogy a misszá lé ban (egy kivé tellel, ez a húsvé ti szekvencia, a Victimae paschali laudes… ) az
összes – pontosabban a hajdani sokbó l meghagyott né há ny – ü nnepi é nek is
há romsoros, soronké nt nyolc szó tagos, a sorok hetedik szó tagjá n hangsúlyos
himnusz. A sorok esetleg – rendszerint csak a stró fá nké nti harmadikak, ebben a
rendszerben teljesen szabá lyos mó don nyolcadik né lkü l – a hetedik szó tagjukon
hangsúllyal, csonká n zá rulnak.
A mondott típusú stró fá kbó l á ll tehá t az összes többi meghagyott szekvencia,
a pü nkösdi: Veni Sancte Spiritus… , az úrnapi: Lauda Sion Salvatorem… , a
halottaknapi: Dies irae, dies illa… é s a fá jdalmas pé nteki: Stabat mater
dolorosa… , az é lő monasztikus hagyomá nybó l pedig a Szent Benedek-napi:
Laeta quies magni ducis… é s a Szent Skolasztika-napi is: Emicat meridies…
(alá húzá s jelöli a hangsúlyos szó tagokat; lá tható , hogy a hosszabb szavak a
fő hangsúlyuktó l szá molva ké t-ké t szó tagonké nt mellé khangsúlyt kapnak).
Lehetsé ges talá n, hogy a misszá lé ban ma is meglé vő szekvenciá k az ü nnepié nek-formá nak egy az angyali é nek korá ba visszavezethető hagyomá nyá t
követik? Vagy aká r megfordítva is: lehetsé ges, hogy – s ezt a felté telezett
betlehemes já té k vá zlat volta való színűsíti – há romsoros szövegü nk egy
hosszabb ü nnepi é neknek a kezdő stró fá ja? – A szentmise Gloriája is, amely
egyé rtelműen az 1. vá ltozaton alapul, tová bb folytatja az é neket; de mintha
elfelejtené – felté telezett – versi eredeté t. A szentmisé ben a Gloria nem verses
himnusz, hanem gondolatritmusos pr ó zai költemé ny, mint ahogyan a há romszor
tizenhé t betűis inkább pró zá vá teszi az angyali é nek szövegé t.
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Meg kell mé g említeni, hogy a szö vegünket szabályozó szá mok mindegyike
ő sidő k ó ta szent szám: a 2 (ké t sor), a 3 (há rom sor), a 7 (hetedik szó tag), a 8
(=23, nyolc szó tag) é s a 17 is (=23+32, tizenhé t betű; ez a viszonylag nagy szá m
ebbő l a szempontbó l talá n kevé sbé ismert, de eszü nkbe juthat pé ldá ul, hogy 17nek a háromszögszáma a 153, a Jé zus szavá ra fogott nagy halaknak a szá ma
[Jn 21,11; 153=1+2+3+… +17]… ). É ppen ezé rt biztosra vehető, hogy ezeknek
a szá moknak együttes, ilyen sorozatban való haszná lata felté tlenü l tudatos, nem
lehet vé letlen. Ez azonban egyé rtelműen azt jelenti, hogy az említett formai
kötöttsé gek való ságosak, nem egyszerűbelemagyará zá sok.
IV. Nyelvtani fogó dzó k
Szövegü nk vers, ill. szigorúan szabá lyozott pró za volta megfelelő magyará zata a
II.-ben említett hiá nyos fogalmazá snak: nem fé rtek el sem á llítmá ny, sem
né velő k, sem pedig a 2. eseté ben a harmadik sor elejé re kívá nkozó kapcsolatos
k aí-é s (vagy pedig a magyarázó g ár -mert, mind a kettő mellé rendelő ) kötő szó a
feszes forma keretei között. Van azonban olyan forrá s, ahol a k aí-é s – persze
formá t döntve – megvan, é s olyan is, amelyben az 1. vá ltozatbó l – nem törő dve
sem a nyolc szó tagokkal, sem a tizenhé t betűkkel – elhagytá k az n-in elöljá ró szó t, hogy az œ nqr ö p o i $ -hominibus-embereknek puszta dativus (ré szeshatá rozó eset) maradhasson (egyé bké nt ez a hiá nyos görög vá ltozat az alapja –
vagy talá n a latinbó l visszafordítá s következmé nye? – a Vulgata Clementina
[1592.] idé zett latin szövegé nek).
A forma tehá t, mint lá ttuk, nyelvtanilag tette hiá nyossá a szöveget, kísé reljü k
meg most azt a forma rová sá ra nyelvtanilag kiegé szíteni. A má r bemutatott
gondolatokat is felhaszná lva a nyelvtani elemzé s közelebb vihet a ké rdé s
megoldá sá hoz: Nagy való színűsé ggel mi lehetett szövegü nknek a szerző je á ltal
– aki talá n nem egyetlen szemé ly, hanem egy az evengé lista szemé ben jó l
ismert kereszté ny közössé g – szá ndé kolt eredeti é rtelme. A forma feloldá sá val,
a hiá nyos, de mondanivaló já ban lé nyegé ben már világos szöveg nyelvtani
kiegé szíté sé vel pró bá ljuk meg eldönteni: Mi az állítmány; az elő ljá ró s szavak
jelző k-e vagy (ké pes) helyhatározó k (ez utó bbiak eldönté se, kivé ve a harmadik
sor eseté t, a szöveg mondandó já t csak lé nyegtelenü l é rinti); é s: a „jó akarat”
melyik irányban é rtelmezendő ?
Konkré tabban fogalmazva: A nyelvtani elemzé stő l azt vá rjuk, hogy az
eØdo k ía$ – eØdo k ía szó pá r egyiké t (1. vagy 2.) eredetiké nt kivá laszthassuk é s a
kivá lasztott szó nak vé lt autentikus irányultságát (a vagy b), vagyis a szöveg
egyé rtelműen pontos jelenté sé t meghatá rozhassuk. Mó dszerü nk az elvi lehető sé gek megmutatá sá val, vagyis a lehetsé ges á llítmá ny(ok) é s a görög né velő k
pró bá lgató s elhelyezé sé vel, az elő á lló teljesebb szövegré szletek „ízlelgeté se”
lesz.
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IV.1. Az állítmány é s kö zvetlen bővítmé nye(i)
A szöveg állítmányát ó hajtó , kívá nó é rtelműnek é rzé kelhetjü k, hiszen a mi
(liturgiá ban is é s azon kívü l is) megszokott vé lekedé sü nk szerint az angyalok –
akik bizonyos é rtelemben minket magunkat k é pviselnek – az é neküket a legfő bb
kará csonyi jó kívá nsá gké nt – amelyet a megszü letett Igé tő l, az Ő termé szetes
ajá ndé kaké nt ké rhetü nk – terjesztik Isten é s az emberek elé . Ezt a megá llapítá st
kifejezetten igazolja pé ldá ul a 2.a jelűtípushoz tartozó né pszerűká non:
Gló ria szá lljon a mennybe fel,
Jöjjön a földre a bé ke!
É s az emberi szívbe a jó akarat.
(Amen, amen.),
é s ugyanígy – de nem csak így – é rtelmezhető az á llítmá ny fizikai hiá nyá ban is a
fentiekben magyarul leírt összes szövegvá ltozat. (Ennek a – Keré nyi György
á ltal írt, 1934-ben megjelent – magyar szövegnek rá adá sul kü lön é rdekessé ge is
van: háromsoros, az Amenek né lkü l né zve. Kevé s való di há romsoros né pszerű
é nekü nk van; dallama ennek is né gysoros. Tová bbi é rdekessé ge, egyfajta kü lső
analó giá ja az angyali é nek görög szövegé vel, hogy bá r szó tagszá mban
kü lönböző hosszúsá gúak a sorai, dallamuk idő tartam szempontjá bó l a göröggel
egyenlő hosszú vá – nyolc-nyolc idő egysé g! – teszi, szabá lyozza azokat.)
Bá r nem tagadható , hogy Lk 2,14-nek a kívánó -ó hajtó é rtelmezé se mind földiemberi való sá gunknak, mind pedig a nyugati kereszt é ny hagyomá nynak (v. ö. a
szentmise Gloriájá val) töké letesen megfelel, ezt eredeti é rtelemké nt nem igazolja a szövegösszefü ggé s. Az angyalok é neké t a Lk 2,13-ban bevezető lég w
(leg óntwn) ige ugyanis, mint má r lá ttuk, kijelentő , kinyilatkoztató é rtelmű, ezé rt –
vá ltozattó l fü ggetlenü l – té nymegállapító á llítmá ny a helyé nvaló , mint pé ldá ul a
van vagy a megvaló sult é s hasonló k.
Ezzel együ tt azt is é szre kell venni, hogy az 1. é s a 2. vá ltozatok ezekkel a
javasolt á llítmá nyokkal kiegé szítve a bennü k kijelentettek igazsá gé rté ké t tekintve
nem egyforma súlyúak. Az 1. vá ltozatban ugyanis (ké t ré szeshatá rozó !) – bá r
elfogadható – mé gsem tűnik szá munkra teljesen megfelelő nek az egyszerű
megá llapítá s: Van Istennek dicső sé ge, az embereknek pedig van bé kessé ge;
lé vé n fő leg ez utó bbi inká bb csak vá gyá lom. A 2. vá ltozatban viszont, amely
(egyetlen ré szeshatá rozó !) csak isteni vilá gtá vlatban, eszkatologikusan gondolkodik, a Van mondandó ja a megtestesü lé s való ra vá ltá val egyé rtelműen igaz,
bejelenté sé rté kű, igazi jó hír: eØag g éli o n-evangé lium.
Lehetetlen fel nem figyelnü nk a pá rhuzamra: A Ter 2,1-ben a teremté s hatodik
napjá nak esté jé n tett megá llapítá ssal: „s yn e t e lés q h s a n Ï o Ør anÑ$ k aÅ ² g ±
k aÅ p š$ Ï k ós mo $ … – elké szült az é g é s a föld é s minden… ” töké letes
összhangban van, teljesen egybevá g az ember bűne á ltal okozott elrendetlenedé s utá n Lk 2,14 így kiegé szített kijelenté se: „pá lin a Ýq i$ œ pe irgá s q h s a n
tî Q eî ² dóca n to Æ$ × v ís to i $ , ² eÈr u nh p Å t± $ g ± $ … – ú jra
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megvaló sult Isten szá má ra mennyben a dicső sé g, földszerte a bé kessé g… ”.
Mint ahogyan az elő ző a teremté s megtörté nté nek a bejelenté se, ez utó bbi
annak a té nynek ü nnepé lyes kihirdeté se, hogy Jé zus szü leté sekor már
(korá bban?, mikor?) vé gbement a megváltás. Mind a ké t idé zetben jó l jelzi a
haszná lt igealak – a görögben az aoristos, a beá lló -befejezetlen, jövő be is nyíló
múlt idő – , hogy a ké t megá llapított té ny, vagyis a teremté s is, a megváltás is
(amelyet egy idő re felfü ggesztett az emberi bűn) a jelen-múlt-jövő idő nek a
folyamatossá gá ban é lő való sá g.
Az á llítmá ny közvetlen bő vítmé nyé t (a tárgyat – ez szövegü nkben nincs –
é s/vagy a határozó kat) úgy é rhetjü k nyomon, hogy figyelembe vesszü k: A
megvaló sult, lé trejött é rtelmet elvontan ugyanúgy kifejezi az első sorban lé vő
Q eî -hoz é s az 1. vá ltozatban az n né lkü li harmadik sort kezdő œ nqr ö p o i $ -hoz
(ré szeshatá rozó khoz, dativusokhoz) állítmányké nt jobban illeszkedő , pusztá n a
meglé tet megá llapító õs ti n-van igealak. A nem segé digeké nt, dativus-szal együ tt
szereplő õs ti n-van á llítá snak ugyanis a szó tá ri jelenté se: van neki, azaz itt,
hiszen már megvaló sult: van Istennek dicső sé ge, ill. van az embereknek
bé kessé ge. Íly mó don egyé rtelműnek tűnik, hogy legalá bbis az első sor Q eî -ja
mindenké ppen dativus commodi vagy dativus ethicus (magyarul: közönsé ges
ré szeshatá rozó ), bizonyos é rtelemben (az õs ti n miatt) egyfajta birtokost jelölő
dativus: van neki, vagyis magyarul: az övé . Tehá t mind a ké t vá ltozatban Istent
illető birtoktárgy, az Ő tulajdona a dicső sé g, é s a 2. vá ltozatokban ezen kívü l
mé g a bé kessé g é s a – mé g közelebbrő l é rtelmezendő – „jó akarat” is. Ugyanígy
kell azt is elfogadnunk, hogy az 1. vá ltozat szerint – ha nem szerepel az
œ nqr ö p o i $ elő tt az n praepositio – , az embereké a bé kessé g (ez vé gü l is a
Vulgata Clementina esete, az I.-ben idé zett latin szövegű1. vá ltozat).
IV.2. A jelzők é s/vagy határozó k
Vizsgá ljuk most meg a jelző ket, avagy é ppen: határozó kat. Ezek a
szövegü nkben lé vő elöljá ró s szavak é s – az 1. vá ltozatokban – a szöveget zá ró
genitivus. Az elöljá ró s szavak – a görög nyelvtankönyvek szerint – a né velő k
elhelyezé sé tő l fü ggő en aká r jelző k, aká r hatá rozó k lehetnek, a genitivusban á lló
szavak inká bb csak jelző k.
Minden sorban van egy-egy elöljá ró s szó : n × v ís to i $ , p Å g ± $ , n
œ nqr ö p o i $ (ez utó bbi az n-in hiá nya miatt nem szerepel sem a Vulgata
Clementina szerinti latinban, sem az ennek megfelel ő görög eredetiben). Semmi
sem indokolja, hogy ezeknek a mondatr é szeknek a nyelvtani szerepé t – az 1.ben az első kettő é t – ne egysé gesnek íté ljü k, hiszen egyfé leké ppen (é s
mellé rendelt mondatokban, aká r k aí, aká r g ár kapcsolja 2. eseté ben a harmadik
sort) helyezkednek el a szövegben.
Az 1. vá ltozat eØdo k ía$ -bonae voluntatis zá ró szava genitivusban á ll, ebben a
formá já ban csak jelző lehet. Csá bító – a megszokott latin szöveg alapjá n –
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ennek genitivus qualitatiské nt, minő sé get, pontosabban belső tulajdonsá got
kifejező jelző ké nt való é rtelmezé se (jó akaratú emberek), a görög azonban a
genitivust nem haszná lja ilyen é rtelemben. Marad tehá t a görögben é s a latinban
közösen meglé vő ké t lehető sé g: a genitivus explicativus, amely a „birtokot”
közelebbrő l körü lhatá rolja, a többi hasonló tó l elkü löníti (valamilyen mó don a
„jó akarat”-hoz tartozó emberek), vagy a genitivus possessivus , a birtokosjelző (a
„jó akaratnak” az emberei).
Ha a mondottakat figyelembe vé ve megpró bá ljuk mind a né gy kifejezé st
jelző nek szá mítani, akkor é rtelmezé sü kre a következő lehető sé gek adó dnak (a
tová bbiakban a sor elejé n * jelzi a vé glegesnek tekinthető , ké ső bb nem kifogá solt megoldá sokat, é s típusjelük a kizá ró lag az egyik vá ltozathoz tartozó kat):
… ² dóca ² n to Æ$ × v ís to i $ … … a mennyei dicső sé g…
… tî n to Æ$ × v ís to i $ Q eî … … a mennyei Istennek…
… ² p Å t± $ g ± $ eÈr u nh … … a földi bé kessé g…
2. … ² n to Æ$ œ nqr ö p o i $ eØdo k ía… … az emberekbeni „jó akarat”…
1. … ² p Å t± $ g ± $ eÈru nh ² n to Æ$ œ nqrö p o i $ to Æ$ t± $ eØdo k ía$ …
… a földi s a „jó akarat”-nak az embereibeni bé kessé g…
1. … ² p Å t± $ g ± $ eÈr u nh ² t± $ n to Æ$ œ nqr ö p o i $ eØdo k ía$ …
… a földi s az emberekbeni „jó akarat”-nak a bé ké je…
Az elöljá ró s fő neveknek itt bemutatott jelző i é rtelmezé se ké t vonatkozá sban
problematikus. Egyré szt ugyanis az első sorban nem egyé rtelmű, hogy a jelző a
ké t fő né v közü l melyikre vonatkozik, má sré szt az 1. vá ltozat szerinti hosszú
má sodik sorban a bé kessé gnek ké t hasonló típusú jelző közé veté se – amely
egyé bké nt csak a harmadik sor elejé n n-t tartalmazó szövegben való sul(hat)
meg – semmiké ppen nem tűnik elé ggé indokoltnak. Vé lemé nyem szerint tehá t
az elöljá ró s fő nevek – kivé ve esetleg az n-es 1. eseté t – (ké pes) helyhatá rozó ké nt é rtelmezendő k:
*… ² dóca ² n to Æ$ × v ís to i $ tî Q eî …
… dicső sé g a mennyekben az Istennek…
*… p Å t± $ g ± $ ² eÈr u nh … … a földkereksé gen a bé kessé g…
*2. … n to Æ$ œ nqr ö p o i $ ² eØdo k ía…
… az emberekben vagy az emberek között „jó akarat”…
*1. … to Æ$ œ nqr ö p o i $ to Æ$ t± $ eØdo k ía$ ...
… a „jó akarat” embereinek…
1. … p Å t± $ g ± $ ² eÈr u nh ² t± $ n to Æ$ œ nqr ö p o i $ eØdo k ía$ …
… a földkereksé gen az emberekbeni „jó akarat”-nak a bé ké je…
1. … p Å t± $ g ± $ ² eÈru nh n to Æ$ œ nqrö p o i $ to Æ$ t± $ eØdo k ía$ …
… a földkereksé gen a „jó akarat”-nak az embereiben a bé kessé g…
A helyhatározó s é rtelmezé s tehá t az első ké t sorra né zve harmonikus, a
hagyomá nyos é rtelmezé snek megfelelő megoldá st ad, a harmadik sorra viszont
az n-es 1. eseté ben aká r a megengedett jelző i kivé tellel, aká r a helyhatá rozó i
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é rtelmezé ssel ké pezhető szövegeket úgy kell é rté kelnü nk, hogy á tcsapnak a 2.
é rtelmezé s lé nyegé be: dicső sé g is, bé kessé g is Istennek van, az emberek így
nem címzettek (a Nova Vulgata jelenlegi szövege – úgy tűnik – ehhez az
é rtelmezé shez csatlakozik).
Ezek szerint az 1.-nek a harmadik sorban n-es eseté t a saját jellegzetessé gé n, típusán belül nem tudjuk megnyugtató an é rtelmezni. Lehetsé ges
é rtelmezé ské nt tehá t az 1. típusra az n né lkü li – szabá lytalan, alig strukturá lt
szövegű– puszta dativusos vá ltozat marad:
*1. … ² eÈr u nh to Æ$ œ nqr ö p o i $ to Æ$ t± $ eØdo k ía$ …
… a bé kessé g a „jó akarat” embereinek…
É rdekes azonban ebbő l a szempontbó l Pázmány Pé ter vé lekedé se, aki bá r
Imádságos könyvé ben (1606.), termé szetesen, az n né lkü li 1.a vá ltozatot (a
szentmise Gloriája) közli, hozzá fűzött kommentá r-imá dsá gá nak az elejé n
azonban 2. szerinti gondolatokat idé z: „Oh ő rvendetes hír, vigaságos ú yság az
emberi nemzetnek, hogy meg-bé ké ltettünk az Ur Christus-által a' mi Istenünkel.
Meggyő zettek minden ellensé gink, el-vé tetet ró llunk az Adam átka, a'
kárhozatnak ellenünk iratot sentenciája.”
IV.3. Ki a „jó akaratú”, é s mi az eredeti szó való di jelenté se?
Vé gezetü l az eØdo k ía($ ) irá nyultsá gá t hatá rozzuk meg. A feltett ké rdé sre a
legvaló színűbben kiegé szített szövegeknek é s a szó etimoló giá já bó l levezetett
alapjelenté snek a birtoká ban vá laszt kaphatunk. Íme a má r kiegé szített
szövegek (az alapszöveget dő lt betűvel szedtü k):
1. változat

2. változat

’É s ti n ± dó c a n to Æ$ ×vís t oi$
’É s ti n ± dó c a n to Æ$ ×vís t oi$
tî Q e î ,
tî Q e î ,
ka Å pÅt± $ g± $ ² e Èrun h
ka Å pÅt± $ g± $ ² e Èrun h ,
k aÅ/g ™r n t oÆ$ œ n q röpoi$
to Æ$ œ n q röpoi$ to Æ$
t± $ e Ødokía $ .
² e Ødokía .
Az 1. vá ltozatban, mivel az e Ødokía $ – mint lá ttuk – genitivus explicativuské nt
vagy (egyre visz, de inká bb) possessivuské nt fogható csak fel, el kell fogadnunk,
hogy az ember a „jó akaraté ”, a „jó akarathoz” tartozó , nem pedig fordítva. Így ez a
szöveg nem azt á llítja, hogy az emberek – vagy közü lü k bizonyosak, akiké a
bé ke – „jó akatatúak”. Ebben a szövegben bizony az e Ødokía Istenbő l az
emberek felé irá nyul (1.b vá ltozat).
A 2. vá ltozatban az e Ødokía nominativusban, alanyesetben á ll, s mint má r
beszé ltü nk ró la, Istennek a birtoka, azaz Istent illeti meg, ugyanú gy, mint a
dicső sé g is é s a bé ke is. Fontos a megjegyzé s: ugyanú gy; a dicső sé ghez
ugyanis a bé ké t az eredetileg is meglé vő , ehhez pedig a „jó akarat”-ot a szigorú
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forma miatt hiá nyzó , de odaé rtendő k aí-é s (ill. az utó bbiná l esetleg a g ár -mert,
ez is mellé rendelő ) kötő szó kapcsolja. Az ugyanú gy a helyhatá rozó kra is, é s arra
is, hogy mindez a megtestesü lé ssel ú jra megvaló sult, egyké nt vonatkozik. Így ez
a szöveg azt á llítja, hogy a „jó akarat” az emberekben van, de Istené , vagyis
Istent illeti. Ebben a szövegben bizony az e Ødokía az emberekbő l Istenre irá nyul
(2.a vá ltozat).
De mit jelent itt – vé gü l – az eØdo k ía? Töve azonos a dóca szó é val, a tő
vé lekedé st, gondolkodást tartalmaz. Így az eØdo k ía etimologikusan indokolt
alapjelenté se: jó /helyes vé lekedé s, jó /helyes vé lemé ny.
A szó ban forgó 1.b vá ltozat szövegösszefü ggé sé ben az eØdo k ía$
alapjelenté se – elő bbi következteté sü nk szerint – Istennek a saját jó vé lekedé se
az – összes vagy bizonyos – emberekrő l, é ppen azokró l, akikrő l jó a vé lemé nye.
Ez az é rtelmezé s predestiná ció t jelent, nem csoda, hogy az isteni el ő re
elrendelé snek erő s hangsúlyt tulajdonító – első sorban, de nem csak protestá ns
– fordítá sok szívesen alkalmazzá k ezt az 1.b típusú megoldá st.
A 2.a vá ltozat eseté n az eØdo k ía kikövetkeztetett alapjelenté se: az embereknek a jó vé lekedé se, jó vé lemé nye, egybecseng azzal, é s é ppen az ellenkező jé t
á llítja annak, hogy a bűnbeesé skor az ember helytelenül kezdett gondolkodni
Istenrő l: „Talá n irigy a tulajdoná ra, vagy fé lté keny a tudá sá ra?” (v. ö. a má r
idé zett Ká ldi-biblia Ter 3,5 szövegé vel: „Mert tudgya az Isten hogy valamelly
napon é sztek arró l, megnyílnak szemeitek: é s lé sztek mint az Istenek… ”). Ezt az
irá nyulá st é rezhette itt a Vulgata Clementina szövegé nek eredeti megalkotó ja
(Szent Jeromos; vagy talá n má r a ré gebbi latin fordítá sokban is így volt?), aki az
eØdo k ía$ szó t a latin nyelven termé szetesnek tűnő genitivus qualitatis-szal
é rtelmezve az angyali é nek má sodik sorá t a jó akaratú embereknek címezte.
V. A forráskritika é s a fordítások
A trentó i zsinat (negyedik ü lé sszaká n, 1546-ban) kategó rikusan kijelenti: „Si quis
autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus , prout in Ecclesia
catholica legi consueverunt et in veteri vulgata Latina editione habentur, pro
sacris et canonicis non susceperit … , anathema sit. – Ha valaki (a szentírá snak)
a könyveit, teljes egé szükben, minden ré szükkel együtt, ahogyan a katolikus
Egyhá zban azokat olvasni szoktá k, é s ahogyan azok a ré g elterjedt (=vulgata)
latin kiadá sban talá lható k, szentnek é s kanonikusnak el nem fogadja … , á tkozott
(=jogvesztett) legyen.” (Denzinger 784). De azt is kijelenti: „… posthac sacra
scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio quam
emendatissime imprimatur – mostantó l kezdve (törekedni kell) arra, hogy a
szentírá st, de fő leg ezt a ré gi é s elterjedt kiadá sá t (a Vulgá tá t), a lehető
legjobbra helyesbített szöveggel nyomtassá k újra meg újra” (Denzinger 786).
Az utó bbi gondolatnak a jegyé ben szü lethetett csak meg a Nova Vulgata
szövege. Ez a sok vonatkozá sban újonnan megalkotott szöveg a ré gi Vulgata
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szövegé tő l pé ldá ul é ppen a vizsgá lt Lk 2,14 vonatkozá sá ban az in
praepositionak a beírá sá val gyökeresen elté r. Az in betoldá sá val ugyanis szavak
szerint egyező vé tetté k (lá ttuk, hogy nyelvtanilag nem tűnik adekvá tnak ez az
egyezteté s) a latin szöveget az idő ben legré gebbtő l meglé vő görög
szövegvá ltozattal.
Ké rdé s azonban, hogy az idő ben legelső meglé vő vá ltozat-e az, amelyet
autentikusnak kell tartani. Feleletem kategó rikusan nem kategó rikus: Lehet, de
nem kell. A feleletet pé ldával illusztrá lom:
Egy ré gi papíron – többek közt – ez olvasható :
…

v i z e a teája. …

(Ez az innivaló ja.)

Valami miatt lemá soljá k, de a má soló (gé píró ) vagy a mondá snak
nem szokvá nyos volta miatt, vagy sietsé gé ben, motorikus
asszociá ció következté ben, vagy egyszerűen azé rt, mert hiá nyosnak,
é rthetetlennek tartja a mondatot, ezt írja:
…

v i z e s a teája. …

(Hígan issza.)

Aki a má solá st ellenő rzi, é szrevevé n a hibá t, helyesbít a leírt
szövegen, á thúzza a s betűt; ezutá n ez lá tszik ugyanezen a
pé ldányon:
…

v i z e s a teája. …

(Ezt most hogyan é rtjü k?)

Ké ső bb ezen legutolsó pé ldá nynak a kivé telé vel az összes többi
papír elvé sz. Aki így veszi ké zbe, melyik é rtelemben fogja azt újra
tová bbítani? – A sajá t gyakorlatomban a korrigá lt vá ltozatot szoktam
elfogadni.
É ppen ugyanez a helyzet (az író gé p haszná latá t kivé ve) Lk 2,14 eseté ben. A
legré gibb meglé vő kó dexek első ké zzel írtan tartalmazzá k ugyan a szöveg vé gé n
a $ -t, de azt az egé sz kó dexben jó l felismerhető második ké z, a korrektor
egyé rtelműen törölte (v.ö. Nestle-nek a VIII. fejezetben idé zett kiadá sá val).
Vé lemé nyem szerint tehá t a 2. (má r az I.-ben így megjelölt) szövegvá ltozat az
ő sibb, é s – mint megmutattam – az a vá ltozat szerint é rtelmezendő .
A VIII. fejezetben lé vő , kü lönböző helyekrő l szá rmazó eredeti nyelvű é s
lefordított szövegek a nyugat-kelet é s a ré gi-ú j szempontokkal jellemezhető en
oszlanak meg a típusok között:
A latin hagyományt követő k egyé rtelműen az 1. vá ltozatokhoz csatlakoznak. A
fordítá sok közü l a ré gebbiek – ré gebbrő l csak magyar fordítá sok voltak a
kezemben – (katolikusok é s a lutheri reformá ció elő tti huszita biblia) az 1.a
szerint fogalmaznak (jó akaratú embereknek), viszont a protestá ns kiadá sú
idegen nyelvű é s a legújabb magyar fordítá sok is inká bb az 1.b felfogá sban
gondolkodnak (Isten kedveltjeinek).
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Görög hagyományt követnek az ortodoxok-pravoszlá vok é s azok a protestá nsok, akik tő lü k szerezhettek eredeti nyelvű, görög szöveget. Az ő szövegvá ltozataik egyé rtelműen a 2.b típushoz tartoznak (jó akarat az emberekkel szemben),
kivé ve talá n az újgörög pé ldá t, amelyben a p ró$ +acc. prepozíció s szerkezet
kölcsönössé get, ezé rt Isten é s az emberek egymással való megelé gedé sé t is
jelentheti (egybefogott 2.a é s b típus). Az ide sorolható protestá nsok az oroszok,
az olaszok é s a magyarok (Károli é s – ő t követve – a maiak mind).
A 2.a típust az összegyűjtögetett szövegek között – az említett újgörög fordítás
(inká bb: é rtelmező adó nyelvtani kiegé szíté s, é s szinonímá kkal való felcseré lgeté s) ké té rtelműsé gé tő l eltekintve – csak egy szöveg ké pviseli. Ez pedig a magyar
nyelvű, talá n csak vé letlenü l ilyenre sikerü lt Gló ria szálljon a mennybe fel! ká non.
VI. Az üdvö ssé g fö ldi tö rté nete
Elemi erő vel hatnak a teremté snek, a bűnbeesé snek é s a megvá ltá snak leírá sá ban az egyes szavakig megnyilvá nuló pá rhuzamok. Á lljon itt vá zlatosan ü dvössé gü nk földi törté neté nek a bevezető je:
A teremté s könyve (Ter 1.1– 2.1 )
Istennek Genequ tw-legyen (1,3) szavá t – apró lé kosan leírva megtalá ljuk,
hogyan bontakozott ez ki (1. fejezet) – követő en bejelenti a szent szerző (sajá t
szavá val): Elké szült a menny, a föld é s minden (2,1).
A bűnbeesé s könyve (Ter 3)
Az ember azonban bűnbe esett, elhitte a hazug szó t: Isten irigykedik rá (Ter
3,5– 6). Isten dicső sé ge tehá t csorbá t szenvedett, ezé rt vé gzé se szerint felborult
a rend (v.ö.: Pax est tranquillitas ordinis: A b é ke a rend nyugalma) a földön, mert
az ember elkezdett helytelenül gondolkodni Istenrő l (Ter 3,14– 19).
A megváltás könyve (Evangé lium Lukács szerint, 1– 2)
Szűz Má riá nak, az embernek, Isten ké ré sé re, vá rakozá sá ra kimondott Géno i tó
mo i -legyen nekem (Lk 1,38) szavá t – apró lé kosan leírva megtalá ljuk, hogyan
bontakozott ez ki (1.1– 2,13) – követő en bejelenti a szent szerző (az angyalok
szavá val):
Isten szá má ra – az Ő eredeti rendelkezé sé nek megfelelő
formá ban – újra való sággá vált a mennyben a dicső sé g é s
helyreállt a fö ldö n a bé kessé g, mert – Má ria felté tlen
odaadá sa következté ben é s á ltal – újra helyesen
gondolkodik Istenről az ember (2,14).
Az tehá t a vé lemé nyem, hogy ez az itt magyarul, pró zá ban megfogalmazott új é s
jó hír, ez az eØang éli o n az, amit Betlehemben az angyalok é nekeltek, illető leg
amit a kará csonyi miszté rium ü nneplé sekor hité rő l Luká cs é s vele az ő t
(vendé gké nt?) befogadó görög anyanyelvűő si kereszté ny közössé g örvendező
szívvel, emelkedett lé lekkel, művé szi formá ban, ü nnepi é nekben megvallott.
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Ezt a 2.a vá ltozatot kell eredetinek tartanom, mert
a) az adott törté nelmi pillanatban maximális a híré rté ke,
b) a bejelentett hír kü lönlegesen é rté kes volta követelmé nyeké nt szoros
szerkesztettsé gű művé szi formában fogalmazó dott, de
g ) a művé szi formá bó l szü ksé gké ppen következő hiá nyos szövegezé s
ré szletes nyelvtani elemzé skor mé gis elegendő tá mpontot ad a teljes szöveg
rekonstruá lá sá ra, pontos é rtelmé nek kibogozá sá ra, é s
d) az így rekonstruá lt szövegnek, valamint az ezen az úton nyert
é rtelmezé sé nek sem a forráskritika, sem a szá momra ismerő s fordítá sok –
legalá bbis – nem mondanak ellent, tová bbá mert
e) ezt az é rtelmezé st a – szavakig megnyilvá nuló – bibliai pá rhuzamok
hatá sosan megerő sítik.
VII. Így é nekelhettek az angyalok
Következzé k befejezé sü l egy olyan – viszonylag – ré gi dallam, amelyre az
angyali é nek való ban é nekelhető . A III.-ban említett é s a Graduale Monasticumban is megtalá lható ü nnepi é nekek között csak a 6. tó nusú , hypolyd
hangnemű Szent Benedek-szekvenciá nak a dallamá t talá ltam erre a cé lra
alkalmasnak.
É rdemes megfigyelni, mennyire termé szetesen követik egymá st, mennyire
hajlé konyan illeszkednek egymá shoz az I. századi görög szöveg é s a –
legalá bb(?) – ezer é vvel ké ső bbi gregoriá n dallam. A szekvenciá nak mind a
né gy dallamsora alá az egyetlen (meglé vő !?) görög versszakot írtam, az
ugyancsak a III.-ban említett szó tagolá si jellegzetessé gnek megfelelő en.
Az ü nnepi é neket a szoká sos Amen. Alleluja. toldalé kkal zá rom. A ‘Allhlo yjá
görög írá smó d, amely a szó ré gi kiejté sé t a mi írá sunkná l hívebben tü krözi,
szé pen indokolja a gregoriá n kottá ban itt talá lható liquescens („folyé kony”)
neumá nak a haszná latá t: ezt kellett ugyanis az i „fé lhangzó ” miatt a dallam ré gi
leíró inak alkalmazniuk:
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VIII. Szö veggyűjtemé ny
1. Görög (kritikai) é s
2. latin (Nova Vulgata):
A jobb oldali szövegek, é s azokhoz ké pest is a záró jeles szavak a kritikai apparátus
jegyzeté bő l való k.
D óca n × v ís to i $ Q eî
k aÅ p Å g ± $ eÈru nh
n œ nqrö p o i $ eØdo k ía$ .

D óca n × v ís to i $ Q eî
k aÅ p Å g ± $ eÈru nh
(k aÅ) n œ nqrö p o i $ eØdo k ía.

Gloria in altissimis Deo,
et super terram pax
in hominibus bonae voluntatis.

Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax
(in) hominibus bonae voluntatis.

Novum Testamentum Graece et Latine. Textum Graecum post Eberhard Nestle et Erwin
Nestle communiter ediderunt Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Allen Wikgren. Textus Latinus Novae Vulgatae Bibliorum Sacrorum Editioni debetur;
utriusque textus apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis elaboraverunt
Kurt Aland et Barbara Aland una cum Instituto studiorum textus Novi Testamenti Monasteriensi (Westphalia). Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1. Auflage 4. Druck 1990.
3. Görög (ortodox):
D óca n × v ís to i $ Q eî
k aÅ p Å g ± $ eÈru nh
n œ nqrö p o i $ eØdo k ía.
‘H Kai n° D i aqu k h. ’E g k rízei t± $ M eg álh$ To Ô X p i s to Ô ’E k k lhs ía$ k aÅ t± $ D .
‘Ierš$ S ynódo y t± $ ’E k k lhs ía$ t± $ ‘E lládo s . ’Aq± nai , ’Adelf óth$ Q eo lóg wn ²
„Z WH”, [1929.].
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4. Ú jgörög (ortodox):
D óca %$ eËnai eÈ$ tÑn Q eÑn n to Æ$ × v ís to i $
k aÅ eÈ$ t°n g ± n eÈru nh
eØarés k ei a p rÑ$ to Ò $ œ nqrö p o y$ .
'eØarés k ei a p ró$ + acc.' = tetszeni vá gyá s, kegyhajhá szá s, elő zé kenysé g vlkivel
(tá rshat.)
‘H Kai n° D i aqu k h to Ô Kyrío y k aÅ S wt± ro $ ²mä n ’Ihs o Ô X ri s to Ô k at™
neo ellhni k °n œ p ódo s i n. B i bli k ° ‘E tai ría, ‘O dÑ$ N i k o du mo y 3, ’Aq± nai , [1967.].
5. Latin (Vulgata):
Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
– Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. Pont. M. jussu recognita, et Clementis VIII
auctoritate edita. Nova editio Parisiis, apud Victorem Lecoffre J. Gabalda, editorem, Via
dicta Bonaparte, 90, 1921.
– Novum Jesu Christi Testamentum juxta Vulgatae editionis textum Clementis VIII
auctoritate cum indice locupletissimo editum, divisionibus logicis cum summariis et locis
parallelis munitum. Romae – Tornaci – Parisiis, Typis Societatis S. Joannis Evangelistae,
Desclé e et Socii, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congr. Typogr., [1932.]
6. Olasz (ortodox[?], protestá ns[?]):
Gloria a Dio ne' luoghi altissimi,
pace in terra,
benevoglienza inverso gli uomini.
La Sacra Bibbia ossia l'Antico e il Nuovo Testamento tradotti fedelmente dall'originale in
italiano. Roma, Deposito di Sacre Scritture, Piazza Venezia 25., Palazzo Assicurazioni
Generali [1912].
7. Francia (protestá ns):
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
Et paix sur la terre
parmi les hommes qu'il agré e!
Le Nouveau Testament. Traduction d'après la Texte grec Par Louis Segond Docteur en
Thé ologie. Nouvelle É dition Revue, Paris, Rue de Clichy 58, 1915.
8. Francia (ökumenikus):
A második szöveg a jegyzetbő l való .
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et sur la terre paix
pour les hommes, ses bienaimé s.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et sur terre, paix;
pour les hommes, bienveillance.

Megjegyzé s a Glossaire-bő l: „Ciel – Cieux – Cé leste : Le NT reprend l'usage que les
Juifs du premier sié cle faisaient du mot ciel. Outre son sens habituel (Mt 16,3) ce mot
dé signe suovent le domaine particulier de Dieu (voir Mt 6,9– 10; Jn 1,51 etc). … ”
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– Nouveau Testament.Traduction oecumé nique de la Bible. Quatrième Edition revue. Les
Socié té s Bibliques [protestá ns], Les Editions du Cerf [katolikus], [Paris], 1976.
– Elő zmé nyei: Bible du Centenaire [protestá ns], 1917-1948.; La Sainte Bible traduite en
franç
ais sous la direction de l'Ecole biblique de Jé rusalem [katolikus], 1947-1955.
9. Angol (protestá ns):
Glory to God in the highest heaven,
and peace on earth
to those with whom he is pleased!
– Good News Bible. Toudey's English Version. The Bible Societies, Collins/Fount, 1979.
– The News Testament in Touday's English Version. Magyar Bibliataná cs, Reformá tus
Zsinati Iroda Sajtó osztá lya, Budapest, 1987.
10. Angol (amerikai):
Glory to God in the highest,
And on earth peace
among men with whom He is pleased.
New American Standard New Testament. Moody Press, Chicago, 1975.
11. Né met (ökumenikus):
Alle Ehre gehõrt Gott im Himmel!
Sein Frieden kommt auf die Erde
zu dem Menschen, weil er sie liebt!
Die Bibel im heutigem Deutsch
– Verlag Katolisches Bibelwerk GmbH Stuttgart, 1982.
– Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin und Altenburg. 2. Auflage, 1986.
12. Orosz (protestá ns):
Qj`b` b bzwlzt Dmdr,
h l` gekje kho,
b vejmbei`t aj`cmbmjelhe.
'aj`cmbmjelhe' = 1. gú ny jó indulat, jó akarat; 2. ré g kegy
Bhajh~. Jlhch pb~xellmcm nhp`lh~ beqimcm h lmbmcm g`beq` i`lmlhvepihe b orppimk
neoebmde p n`o`jjej{lzkh kepq`kh. Igd`lhe Cpepm}glmbm Qmbeq` Fb`lcejpiht
Uohpqh`l-B`nqhpqmb, Lmpib`, 1968.
13. „Huszita biblia”:
Dicső sé g magassá gokban Istennek,
é s bé kessé g földön
jó akaró né peknek.
A né gy evangé lium szövege é s szó tá ra (Mü ncheni Kó dex, [1466]) Dé csy Gyula olvasata
alapjá n. Euró pa Könyvkiadó , [Budapest] 1985.

52

└

┘

┌

┐

14. „Ká roli biblia”:
Ditsösé g a' magassá gos mennyek ben az Istennek,
é s e' földön bé kessé g,
é s az emberekhez jó akarat!
„A kegyes olvasó ”-hoz szó ló megjegyzé sekbő l: „2. Minthogy azok, a'mik világosításnak
okáé rt adattatnak a' Sz:irás szavaihoz, futó vagy dülő betükkel szoktanak
megkülömböztetni azoktó l, … ; mi ebbé li tisztünketis vé ghez vinni igyekeztük, hogy ne
vé tené nk a' fellyebb említett Ré gulának másik ága ellen: Semmit ahhoz ne té gy. Ha mit
ember a' magájé bó l a'Sz:irásnak szavai mellé té szen (a' mint hogy a' fordítás nem
mindenütt lehetne é rtelmes a' né lkül) legalább jelt kell tenni, mellyröl megesmertessé k,
hogy az övé é s nem Isten szava lé gyen: ne láttassé k a' maga szavait Istené i gyanánt az
olvasó knak elejekbe adni akarni.”
– [Első kiadá s: 1590.]
– Szent Biblia. Az-az, Istennek Ó é s Uj Testamentomaban foglaltatott egé sz Szent Iras,
Magyar nyelvre fordittatott Karoli Gaspar á ltal. Es mostan hatodszor e' kis formá ban
kibotsá ttatott a' Belgyiomi Acadé miá kban tanúló Magyaroknak forgoló dá sok á ltal.
Nyomtattatott Amstelodá mban M.Tó tfalusi Kis Mikló s költsé gé vel 's betűivel 1685
esztendő ben.
15. „Ká roli biblia”:
Dicső sé g a magassá gos mennyek ben az Istennek,
é s e földön bé kessé g,
é s az emberekhez jó akarat!
– Ú j Testamentom azaz a mi Urunk Jé zus Krisztusnak Ú j Szövetsé ge. Magyar nyelvre
fordította Ká roli Gá spá r. Az eredeti szöveggel egybevetett é s á tdolgozott kiadá s. Budapest,
kiadja a Brit é s Kü lföldi Biblia-Tá rsulat, 1915.
– Szent Biblia azaz Istennek Ó é s Ú j Testamentumá ban foglaltatott egé sz Szent Írá s.
Magyar nyelvre fordította Ká roli Gá spá r. Az eredeti szöveggel egybevetett é s á tdolgozott
kiadá s. Budapest, Brit é s Kü lföldi Biblia-Tá rsulat, IV., Deá k té r 4. sz. 1933.
16. „Ká ldi biblia”:
Dichő sé g magassá gban az Istennek,
é s a' fő ldön bé kesé g
a' jó akaratu embereknek.
Szent Biblia. Az egé sz keresztyé nsé gben bevött ré gi deá k bötűbő l magyarra fordította a'
Jé sus alatt Vité zkedő Tá rsasá gbeli Nagy-Szombati Ká ldi György pap. Nyomtatta Bé chben
a' Koló niai Udvarban Formika Má té 1626. esztendő ben [első kiadá s].
17. Pá zmá ny Pé ter (1570– 1637.) szövege:
Dü cső ssé g Istennek magassá gban;
bé kessé g e' földön
jó akaratú embereknek.
A szöveghez fűzött imá dsá g-kommentá r eleje: „Oh ő rvendetes hír, vigaságos ú yság az
emberi nemzetnek, hogy meg-bé ké ltettünk az Ur Christus-által a' mi Istenünkel.
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Meggyő zettek minden ellensé gink, elvé tetet ró llunk az Adam átka, a' kárhozatnak
ellenünk iratot sentenciája.” [156. o.]
Imadsagos Könyv: mellyet irt, é s ennek elő tte negyszer kinyomtattatott Pazmany Peter, a'
boldog emlekezetű Cardinal, es Esztergomi Ersek. Nyomtattak Posonban, M. DC. L.
[1650.] Esztendő ben. [156. o.]
18. „Ö tkötetes biblia”:
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
é s a földön bé kessé g
a jó akaratú embereknek.
A jegyzetben: „A «jó akaratú embereknek» a görögbő l pontosabban fordítva: «az
Istennek tetsző , az igaz, hívő é s eré nyes embereknek».”
Ú jszövetsé gi SZENTÍRÁ S a Vulgata szerint. Ká ldi György S. J. fordítá sa nyomá n,
tekintettel az eredeti szövegre, á tdolgozta, bevezeté sekkel é s jegyzetekkel ellá tta a Szent
Istvá n Tá rsulat Szentírá s-Bizottsá ga. Szent Istvá n Tá rsulat, az Apostoli Szentszé k
Könyvkiadó ja, Budapest, [1927.].
19. „Egydollá ros (Bé ké s-Dalos) Ú jszövetsé g”:
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
É s bé kessé g a földön
a jó akaratú embereknek.
Ú jszövetsé gi Szentírá s. Görög eredetibő l fordította é s magyará zta P. Bé ké s Gellé rt bencé s
é s P. Dalos Patrik oratoriá nus. A Pallottinusok Nyomdá ja, Limburg/L., [1951., első kiadá s].
20. Á tdolgozott Bé ké s-Dalos Ú jszövetsé g:
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
é s bé kessé g a földön
Isten kedveltjeinek.
Ú jszövetsé gi Szentírá s. Görög eredetibő l fordította é s magyará zta P. Bé ké s Gellé rt bencé s
é s P. Dalos Patrik oratoriá nus. – Tizenkettedik, á tdolgozott kiadá s. Szent Gellé rt
Hittudomá nyi Fő iskola, Pannonhalma – Szent Jeromos Bibliatá rsulat, Budapest, 1991.
– Tizenharmadik kiadá s, Bencé s Kiadó , Pannonhalma, 1992.
21. Az új katolikus biblia:
Dicső sé g a magassá gban Istennek
é s bé kessé g a földön
az Istennek tetsző embereknek.
A jegyzetben: „A «földön bé kessé g a jó akaratú embereknek», ez a Vulgá ta fordítá sa az
angyali é nek má sodik ré szé nek, de nem fejezi ki teljesen a görög szöveg é rtelmé t, mert
a hangsúly nem az embereken van á ltalá ban vé ve, hanem azokon az embereken, akiket
Isten szabad elhatá rozá sá val kivá lasztott. De ez a bé ke csak akkor való sul meg, ha az
ember megadja az Istennek a köteles tiszteletet; Isten dicső sé ge é s az ember bé ké je
oksá gi kapcsolatban van.”
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– A Biblia. Ó szövetsé gi é s Ú jszövetsé gi Szentírá s. [Fordította é s magyará zta a Szent
Istvá n Tá rsulat Bizottsá ga (dr. Gá l Ferenc, dr. Gá l Jó zsef, dr. Gyü rki Lá szló , dr.
Kosztolá nyi Istvá n, dr. Rosta Ferenc, dr. Szé ná si Sá ndor, dr. Tarjá nyi Bé la).] Szent Istvá n
Tá rsulat, az Apostoli Szentszé k Könyvkiadó ja, Budapest, 1973. – U. az, 1976.
22. Az új MEÖ T biblia:
Dicső sé g a magassá gban Istennek,
é s a földön bé kessé g,
é s az emberekhez jó akarat.
– Biblia. Istennek az Ó szövetsé gben é s Ú jszövetsé gben adott kijelenté se. Magyar nyelvre
fordította a Magyarorszá gi Egyhá zak Ö kumenikus Taná csá nak Ó szövetsé gi é s
Ú jszövetsé gi Bibliafordító Szakbizottsá ga. Kiadja: a Magyar Bibliataná cs megbízá sá bó l a
Reformá tus Zsinati Iroda Sajtó osztá lya, Budapest, 1978.
– Ú jszövetsé g. Magyar nyelvre fordította a Magyarorszá gi Egyhá zak Ö kumenikus
Taná csá nak Ú jszövetsé gi Bibliafordító Szakbizottsá ga. Kiadja: a Magyar Bibliataná cs
megbízá sá bó l a Reformá tus Zsinati Iroda Sajtó osztá lya, Budapest, 1982.
23. Keré nyi György szövege (1934.) E. Gebhardi (1787-1862.) ká nondallamá ra
Gló ria szá lljon a mennybe fel,
Jöjjön a földre a bé ke!
É s az emberi szívbe a jó akarat.
Bá rdos Lajos, Kerté sz Gyula é s Koudela Gé za: Magyar Cantuale. Egyhá zi
karé nekeskönyv. Magyar Kó rus, Budapest, XII. Fery Oszká r-u. 55. 1935. [első kiadá s].

IX. Summa operis
Hoc opusculo De cantione angelorum disseruntur bis bini sensus interpretationum variarum Lucae 2,14. In codicibus enim vetustissimis binae sunt
(casu 1. genitivi aut 2. nominativi) lectiones ultimi vocabuli textus, utraque lectio
duplici (a activo aut b passivo) sensu intelligi potest. Sensus authenticus statui
tentatur; argumenta ponuntur de contextu structuraque interna et de explicatione
grammaticali textus, de censura fontium et de collatione textuum creationis
salvationisque (libri Genesis Evangeliique secundum Lucam). Appenduntur notulae cantus gregoriani secundum quas cantio angelorum rite cani potest, dein bini
textus „originales” exemplaque interpretationum Lc 2,14 sermonis graeci, latini,
neo-graeci, germanici, gallici, italiani, britannici, anglo-americani, russi et
hungarici. ∗
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
Budapest, 1993. má jus 26.

∗ Köszönetnyilvá nítá s – Gratiarum actio – Köszönetet mondunk Szalay Mikló s (Ph 69)
diá ktá sunknak a szé p é kezetes görög betűsoré rt. – A szerkesztő k
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A BDSz III. országos Mária-zarándoklata
Celldö mö lk, 2000. április 8.
A zará ndok-szentmise elejé n elé nekeltü k a kiscelli búcsújá ró k kedves é neké t,
melyet Szé kely László , volt kő szegi apá tplé bá nos „szedett így versekbe”.

Ó kiscelli Szent Szűz, ó szé p Boldogasszony!
Engedd, hogy jó sá god bennü nk dalt fakasszon.
Té ged dicső ítü nk, té ged á ldva á ldunk,
Té ged kirá lyné nkká újbó l kikiá ltunk.
Ó kiscelli Szűz Má ria, é desanyá nk, pá tró ná nk,
Oltá rodró l kegyes szemmel né zz le rá nk.
Kegyes kegyhelyedre hoztuk el szívü nket,
Jajjal-bajjal kü zdő harcos é letü nket.
Tekintsd meg sorsunkat, lá sd meg bajá t-bújá t,
Vá ltoztasd bé ké re benső há borújá t.
Ó kiscelli Szűz Má ria, é desanyá nk, pá tró ná nk,
Oltá rodró l kegyes szemmel né zz le rá nk.
Irgalmad hatalmá t sokszor megmutattad,
Az elmerü lő knek szent kezed nyújtottad.
Minket mé lysé g szé dít, minket örvé ny rá ngat,
Emeld ki a vé szbő l sü llyedő hazá nkat!
Ó kiscelli Szűz Má ria, é desanyá nk, pá tró ná nk,
Oltá rodró l kegyes szemmel né zz le rá nk.
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In memoriam…
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Magyar volt Amerikában is ∗
Hites Kristó f emlé ké re (1913– Ko 34 –1999)
Egy magyar bencé s szerzetestaná r ké t é ven á t é jszaká nké nt csó nakon vitte á t
tanítvá nyait a Duná n Ré v-Komá rombó l Dé l-Komá romba. Hogy a felvidé ki magyar diá kok magyar é rettsé git tehessenek é s az anyaorszá gban anyanyelvü kön
tanulhassanak tová bb. Mindez a II. vilá ghá borút követő en törté nt, amikor a győ ztes Csehszlová kia a felvidé ki magyarsá got minden jogá tó l é s vagyoná tó l
megfosztotta, a magyar tannyelvűiskolá kat, köztü k a komá romi bencé s gimná ziumot is bezá ratta.
A csalló közi pedagó guscsalá dbó l szá rmazó Hites Kristó f magyar-latin szakos
taná rnak 1948-ban el kellett hagynia Ré v-Komá romot: a csehszlová k ható sá gok
kivá ndorló útlevelé vel elő bb Kanadá ba, majd onnan az USÁ -ba, vé gü l annak is
California á llamá ba kerü lt. Ö tödmagá val a San Francisco-i öböl egyik elhagyatott
ü res terü leté t megvá sá rolva magyar bencé s gimná ziumot alapítottak. Amíg
Pannonhalmá hoz tartoztak, Kristó f atya é s tá rsai magyar nevelé si mó dszerei
é rvé nyesü ltek. Ké ső bb – mivel a magyar kormá ny inté zkedé sei következté ben a
gimná zium nem kaphatott Pannonhalmá ró l taná rutá npó tlá st – a Szent Benedekrend amerikai perjelsé ge vette á t a gimná ziumot, é s bevezetté k az amerikai
tanítá si é s nevelé si rendszert. Ettő l kezdve fő ké nt á zsiai gazdag szü lő k
gyermekeit fogadtá k é s nevelté k, a magyar diá kok – a felvidé ki é s anyaorszá gi
ösztöndíjasok – elmaradtak.
Amikor Kristó f atya nyugdíjba vonult, a szé pen kié pü lt é s fejlesztett közé piskola pé nzbeli é rté ke meghaladta a szá zmillió USA-dollá rt.
Kristó f atya egé sz é leté t a magyarsá g ü gyé nek szentelte. A californiai katolikus magyarok lelki vezető je lett. Kü lönösen szívé n viselte az anyaorszá gtó l
elszakított felvidé ki magyarsá g sorsá t. Tagja, majd elnöke lett az USÁ -ban
működő „Csehszlová kiai Magyarok Nemzeti Bizottmá nyá ”-nak, é s „Kettő s Já rom
Alatt” címmel folyó iratot szerkesztett, melyben a felvidé ki magyarok gondjaival
foglalkozott. A színvonalas folyó irat haza is eljutott, é s nagyon né pszerűvolt.
Hites Kristó f igaz kereszté nyké nt azonban nemcsak a csehszlová kiai magyar
kisebbsé ggel törő dött, hanem a magyarorszá gi szlová kok sorsa is é rdekelte,
több lá togatá st is tett szlová k nemzetisé gű falvakban, ső t misé zett is nekik
szlová k nyelven. A magyar-szlová k megbé ké lé s ő szinte híve volt!
A 80-as é vek közepé tő l sűrűn lá togatott haza. A budapesti szé khelyűRá kó czi
Szövetsé g egyik alapító tagja volt, azt – aká rcsak a Csehszlová kiai Magyar Kultúrá é rt Alapítvá nyt – jelentő s összegekkel tá mogatta. Több csehszlová kiai magyar diá k neki köszönhette amerikai ösztöndíjá t. A csehszlová kiai magyar
egyesü letek, szervezetek ré szé re jelentő s anyagi tá mogatá st szerzett adomá nygyűjté seivel.
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. július 4-i szá má bó l
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É lete legnagyobb sikeré nek tekintette a Pá zmá ny Pé ter Katolikus Egyetem
megszervezé sé ben való ré szvé telé t, é s nagyon jelentő s összegekkel segítette
azt. 1994 szeptemberé ben jelen volt Piliscsabá n a Bölcsé szettudomá nyi Kar
megnyitó ü nnepsé gé n, é s kü lönös örömmel vette tudomá sul, hogy az egyetemen szlová k tanszé k is alakult.
A magyarsá g ü gyé é rt vé gzett munká já é rt szá mos kitü nteté st kapott: itthon
első ké nt kapta meg az Esterhá zy-emlé ké rem kitü nteté st, melyet a felvidé ki
magyar má rtír – egyé bké nt szemé lyes jó bará tja – tiszteleté re alapított a Rá kó czi
Szövetsé g.
É lete alkonyá n a hazai politikai vá ltozá st követő en hazaté rt Pannonhalmá ra az
ő si anyamonostorba. Betegsé ge miatt itt má r nem tudott aktív munká t vé gezni,
de sok bará tja lá togatá sá t fogadta, egé szen baleseté nek bekövetkezté ig, amely
má r vé gzetes volt szá má ra, é s sok fá jdalommal kü szködve té rt meg Teremtő jé hez. Emlé ke legyen á ldott, é s önzetlen, hatalmas munká ssá ga legyen mindnyá junknak pé lda.
Hábel György
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Gellé rt atya temeté sé re – 1999. augusztus 9.
Imádságos búcsú
Mennyei Atyánk! Fá jó szívvel, a hirtelen halá ltó l mé g mindig döbbenten
vesszü k körü l Gellé rt atya koporsó já t. Búcsúzunk testvé rü nktő l, atyá nktó l, bará tunktó l, é s tanító mesterü nktő l. A gabonaszem most a földbe hullt, de termé sé t
má r ré gó ta é lvezhettü k.
Istenü nk, Neked köszönjü k meg az ő szé p, emberi mé rcé vel is hosszú, gazdag é s beteljesedett é leté t, hogy ebben a teljes é letben Budapest, Pannonhalma, Ró ma, a nagy vilá g é s ismé t a kis Magyarorszá g, Pannonhalma é s
Budapest útjain tá rsunk lehetett.
Istenü nk, Teremtő nk, Gellé rt testvé rü nk é leté nek tallé rja é kesen é s é rté kesen
gurult ki kezedbő l, sokszoros ajá ndé kkal halmoztad el: egé szsé get, tehetsé get,
kereszté ny- é s bencé s szerzetespapi hivatá st é s kegyelmedben egyre gazdagodó é s mé lyü lő embersé get adtá l neki, hogy sokakat szolgá lhasson é lete szinte
utolsó percé ig. „Szavad hívott é s é n röpülni kezdtem, fehé r vitorlák duzzadtak
bennem.” – vall a benne feszü lő energiá kró l egyik korai versé ben.
Ú gy ment el, ahogy é lt. É lé nk, minden é rté kre é s szé psé gre nyitott, fü rge,
magá val nem sokat törő dő nagy gyermekké nt, aki megné zte az alpesi tó
szé psé gé t é s abban annyira gyönyörködött, hogy meg is má rtó zott, nem törő dve
avval, hogy a tó szé psé ge é s frissessé ge fá radt szívé be kerü lhet.
Urunk, amikor most Hozzá d imá dkozunk é rte é s megemlé kezü nk ró la, a Te
dicső sé gedre vé gzett tevé kenysé gei vonulnak el szemü nk elő tt. Egy mé ltató ja
80. szü leté snapjá n megemlé kezett a bibliafordító ró l, a nyughatatlan, elnyűhetetlen aktivistá ró l, az ökumenikus, csendes eligaz ító ró l, a straté gá ró l, a lelkivezető rő l. Nekü nk ezt a sort ki kell egé szítenü nk é s meg kell emlé keznü nk a
taná rró l, s mindenké ppen é s mindenekelő tt a „testvé ri” testvé rrő l, aki Gellé rt atya
szá munkra volt. Ő evvel a mi megemlé kezé sü nkkel se törő dne sokat, most is
csak a Te teremtő szé psé gedben é s jó sá godban gyönyörködik é s arra bá torít
mindannyiunkat: ne szomorkodjatok, é ljetek Istennek é s Isten boldogító
szabadsá gá ban, mert csak így teljes, így csodá latos az é let, így szé p a nap, de
így é rdekes az é jszaka söté tje is. Ő maga fogalmazta így: „… a csillag-ámulat az
árbochoz kötött”. Ebben a „csillag-á mulatban” telt é lete é s sokakat vezetett el
arra, hogy ré szü k legyen ebben a csodá latban. Ő t idé zem:
„Bámultál a tiszta csillagfé nybe s fölragyogott
gyermeki komoly arcodon az Isten arca f é nye:
mé lyedbő l a legmé lyebb mosoly.” (Ró mai nokturnum)
Igen, ez a tiszta, ké kszemű, komoly, bölcs, idő nké nt huncut-hamiská s mosoly
kísé rte napjait, mert lelke mé lyé bő l a „legmé lyebb mosoly”, Isten mosolya
tü kröző dött. Kü zdelem, magá ny, kísé rté s szá má ra sem volt ismeretlen, kü lönben
nem írt volna így:
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„Te fú jtad el az ábrándos színházat,
s hogy árva lettem, víg kedvem elfáradt
é s é reztem, hogy egyre hú z a mé ly.
Most itt a mé lyen, embersé gem mé lyé n,
nyomorú ságom rám borult nagy é jé n
megláttam vé gre messzi egedet.”
Vagy má sutt:
„Szögezz a fához fé lelmed nyilával
s mondd, hogy szeretsz, szeretsz, te Gy ötrelem!
Fé ltő szerelmed é gető kínjával,
gyötörj szabaddá, Istenem!”
Gellé rt atya halá lhíré re hozzá nk é rkező ré szvé tlevelek mutatjá k, hogy
testvé rü nk gazdag é leté bő l milyen sok helyre vetü lt egy-egy fé nysugá r. Gyá szol
a magyar bencé s közössé g, az egé sz Bencé s Konföderá ció , a Pax Romana, a
Sapientia, a bencé s, ferences é s piarista hittudomá nyi fő iskolá k szövetsé ge, a
KALÁ SZ-lá nyok, Pannonhalma ifjúsá gi é s é rtelmisé gi közössé ge, a jó bará tok, a
hívek é s a tanítvá nyok sokasá ga. Hitü ket é s könyörgé sü ket fogalmazta meg
egyikü k levele: „Krisztus feltámadt! Hisszük, hogy hűsé ges é s deré k szolgáját
maga mellé vitte abba az Országba, amelyrő l ő egy hé ten keresztül bennünket
tanított. Isten után Szent Benedeknek köszönjük meg, hogy ilyen kiváló
szerzetest adott a katolikus egyh áznak.”
Urunk, Te ismerted Gellé rt testvé rü nk emberi töré kenysé gé t, Te ismerted
ajá ndé kait. Vedd vissza magadhoz, akit magadnak teremtett é l, hogy szíve
mindörökre Benned talá lja meg bé ké jé t, csendjé t é s nyugalmá t.
„Uram, parancsold é s hozzád megyek,
s elcsöndesülnek mind a tengerek,
embersé gnek messzi vizei.” – Á men
Dr. Várszegi Asztrik OSB
fő apá t, pü spök
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Gyászistentisztelet + Bé ké s Gellé rt OSB
Pannonhalma 1999 augusztus 9
Textus:
Á ldott legyen az Isten, aki megáldott minket a Krisztusban. (Ef 1,3)
Ez az igevers a mottó ja a Krisztus-hívő k 2000. é vi ökumenikus imaheté nek. Ez
é v má rciusá ban kaptuk Gellé rt atyá val a megbízá st a MRKPK é s a MEÖ T
nevé ben, hogy ké szítsü k el az imahé t közös fü zeté t. Júliusban beadtuk nyomdaké sz á llapotban a szöveget megbízó inknak. Ez volt utolsó közös munká nk. – A
jövő é v januá rjá nak vezé rigé je foglalja most össze Bé ké s Gellé rtnek, az
ökumenizmus egyik magyar veterá njá nak szolgá latá t.
Ez a levé l az Egyhá z levele, apostoli körlevé l az efezusiakhoz é s á ltalá ban a
kisá zsiai gyü lekezetekhez. Mindkettő nk kedves újszövetsé gi irata. Tartalma:
Isten Krisztus á ltal megvá ltja a bűnbe esett vilá got é s Benne mint Fő ben új
egysé get teremt: az Egyhá zat. Az Egyhá z Krisztus titokzatos teste, nem societas
perfecta, hanem Krisztus-test – írja a bibliafordító Gellé rt. Halá lhíre vé tele utá n
újraolvastam az Efezusi levelet, é s úgy é reztem, való ban az Ő ökumenikus
művé nek summá ja lehet.
Bé ké s Gellé rt a ré gi-új egyhá zfogalom hirdető je volt. „Nagy ez a titok, é n
Krisztusra é s az egyhá zra vonatkoztatom” – írja Pá l. A há zassá got Krisztus é s
egyhá za elő ké pé nek tekinti. Itt szerepel a titok szó . Sacramentum hoc magnum
est – ego autem dico de Christo et ecclesia. A g örögben a sacramentum szó
helyé n a mys t urion kifejezé s á ll. Bé ké s Gellé rt az egyhá z titká t hirdette é s benne
a cselekvő Urat.
Itt olvassuk a nagy könyörgő imádságot az egyhá zé rt. Az igehirdető apostol
evangé liumhirdeté se közben egyszerre csak té rdre ereszkedik az Atya elő tt,
hogy megismerjé k olvasó i Isten szereteté nek szé lessé gé t é s hosszúsá gá t,
mé lysé gé t é s magassá gá t. Ez a belső ismeret meghalad minden emberi
ismeretet, s az imá dsá gban á té lhető , hogy Krisztus lakozik szívü nkben, otthon
van egyhá zá ban. Könyörög, hogy Krisztusban ismerjé k meg Isten teljessé gé t,
plurw ma t oÔ Q e oÔ. Bé ké s Gellé rt ilyen é rtelemben is imá dkozó ember volt, az
é lő Isten elő tt teologizá lt, minden közös munká nkat imá dsá ggal kezdtü k.
Ebben a levé lben olvasunk (4,13) az Egyhá z megosztott szolgálatairó l, ezeket
ará nyosan együ tt kell vé gezni, é s benne a tanító i szolgá latró l, azok munká já ró l,
akik kell, hogy istenszolgá latra neveljé k a szenteket, felneveljé k a következő
nemzedé ket. Bé ké s Gellé rt ilyen é rtelemben volt ökumenikus kereszté ny nevelő .
Az apostol é rett kereszté ny ember volt, „meglett ember”, ahogy Gellé rt fordította, az a felnő tt, akit nem té veszt meg divatos emberi tanítá s, ide-oda sodró
á lnoksá g szele. Gellé rt atya ilyen felnő tt emberké nt felnő ttekké nevelte hallgató it.
Az egysé g embere volt, vallotta az apostollal: egy az Ú r, egy a hit, egy a
keresztsé g, egy az Isten, mindnyá junk Atyja. Ezt az egysé get ajá ndé knak é s
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feladatnak tartotta. Kínosan ragaszkodott az egy szó hoz, aminek töbesszá má t
nem ismerte. Já nos 17-et így fordította: „Hogy mindnyá jan egy legyenek.”
Gellé rt atya az é letszentsé g embere volt, magá ra öltötte az új embert, az
apostol kifejezé se szerint. Tá vol á llt a nyeresé gvá gytó l é s „mindenfé le ocsmá nysá gtó l”, azt kereste, ami kedves az Ú r elő tt.
Isten utánzó ja akart lenni. Imitatores Dei, mimh t a Å t oÔ Q e oÔ. Boldogan
mondtuk egymá snak: kevé s itt a követé s vagy kövessetek kifejezé s, az apostol
meré szen Isten utánzó járó l beszé l. Együ tt örü ltü nk e megtalá lt közös kifejezé snek. Magas mé rce, a legmagasabb.
Gellé rtben volt valami gyermekies. Egyik rendtá rsa így mondta: „Gyermeki
naivitá ssal já r-kel e vilá gban.” Igen, mert Isten gyermeke volt é s az
istengyermeksé g á llapotá t nem lehet kinő ni idő s korban sem. A szegé nysé get
fogadó szerzetes mé rhetetlenü l gazdag volt Isten kincseiben.
’ E n X ris t î – a Krisztusban. Ez a misztikus kifejezé s a kulcsa az apostolná l a
többi teoló giai terminusainak: az egysé gnek, a xá ri$ nak, az œ gá ph nak, a
s ofía nak, a ka iró $ nak, a fä$ nak, az e Èrun h nek. Ugyanezek Gellé rt fő té má i is.
É s a központ: n X ris t î .
Elő ször írá saiban talá lkoztam Gellé rt atyá val. Tudtam a Stuttgarti Közös
Nyilatkozatró l, amit 1967-ben Vajta Vilmossal együ tt szerkesztettek, miutá n elő ző leg kölcsönösen elő adá sra ké rté k egymá st az Evangé likus Ifjú sági Konferencián é s a Pax Romana alkalmá n. Ez az irat a kü lföldön é lő magyarok
ökumenikus Magna Chartája. Szemé lyesen elő ször egy né met kisvá rosban
talá lkoztam vele, Borken-Gemenben. Kerekasztal-besz é lgeté s ré sztvevő i voltunk. Azutá n itthon, Győ rben, Pannonhalmá n, Kecskemé ten, Sió fokon, Gyulá n,
Budapesten. Nyolcvané veské nt köszönthettem é n is Budavá rban, emlé kköteteiben az é n cikkem is szerepelt. Legtöbbet olvasott könyvé ben: Kereszté nyek
egysé ge utó pia?, a velem folytatott pá rbeszé det közli. Utoljá ra a Vigilia pü nkösdi
szá má ban írtunk közösen, az októ berben alá írá sra kerü lő Justificatio-s dokumentumró l. Ebben a keretben nem sorolhatom fel k özös munká nk valamennyi
á llomá sá t, csak nagy megbecsü lé ssel említem: elolvasta dokumentumainkat, az
LVSz-Vatikán Közös Bizottság könyveit é s Nyilatkozatait. Bá tran hangoztatta
ellenvé lemé nyé t is, vá llalta a Ró mai Egyhá z specifikumait, de nem becs ü lte túl
ezeket, ismerte a sorrendet, az igazsá gok hierarchiá já t.
Isten kimondhatatlan, é rthetetlen szereteté nek egyik jelé t lá tom abban, hogy
idő s korunkban összekapcsolta é letü nket, munká nkat, é s bará tsá gá val meggazdagított. Benedictus Deus et pater domini nostri Jesu Christi qui benedixit
nos in omni benedictione spirituali in coelestibus in Christo – ahogy Ő fordította
az apostol há laadó himnuszá t szabadabban é s olvasmá nyosabban: Á ldott
legyen az Isten, a mi Urunk Jé zus Krisztus Atyja, aki a mennyei vil ág minden
lelki áldásával Krisztusban megáldott minket – Bé ké s Gellé rt atyá n keresztü l is.
Dr. Hafenscher Károly
evangé likus teoló gus
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Bé ké s Gellé rt halálára – 1915 – 1999
Nem szé gyen a fé rfikönny. Ha csak hittaná romtó l, egykorvolt cserké szparancsnokomtó l búcsúzné k, akkor sem szé gyellné m. Bé ké s Gellé rtre azonban
nem csak a pannonhalmi esztend ő k emlé keztetnek.
„Vidá m szívvel kötelessé get keresü nk!” – cserké szcsapatunk jelszavá t ő
vá lasztotta. Aligha vé letlenü l. Aká r é lete mottó já nak is tekinthetjü k e jelmondatot.
Kivá ló pedagó gus, tanítvá nyainak inká bb idő sebb fivé re, semmint tekinté lyt
parancsoló följebbvaló ja, tudó s teoló gus é s kitűnő ízlé sűlapszerkesztő , finom
tollú költő é s fá radhatatlan egyhá zi diplomata, lebilincselő szó nok é s a Magyar
Pax Romana Fó rum kereté ben az ökumené , a magyar kereszté ny é rtelmisé g
együ ttműködé sé nek lelkes apostola, az Ú jszövetsé g gondos é s pontos á tü ltető je
modern anyanyelvü nkre – tette mindezt vidá m szívvel, kötelessé gé t teljesítve.
Legszebb diá ké veimet vele töltöttem Pannonhalmá n. Korá n é rő , há borús nemzedé k a mié nk. „A Gellé rt” – egymá s közt így emlegettü k, nem csorbítva tekinté lyé t, de elhagyva a taná rainknak akkoriban kijá ró „úr” szó cská t neve mellő l –
hittanó rá in arra az ellentmondá sokkal teli, megpró bá ltatá sok ravasz kelepcé it
á llító korra ké szített fel minket, amely elő re vetítette á rnyé ká t. Hitet, tartá st
plá ntá lt belé nk. Megalkuvá st nem ismerő , modern magyar katolikusnak nevelt.
Kelemen Krizosztom fő apá t úr bölcs dönté se nem sokkal a há ború utá n
Ró má ba vezé relte, a Szent Anzelm egyetemre. Bé ké s Gellé rt ott tanított teoló giá t, majd a Magyar Bencé s Kongregá ció prokurá toraké nt tevé kenykedett.
Fölruhá ztá k a vasfü ggönyön túli, vagyis a Nyugaton é lő valamennyi magyar
bencé s elöljá ró i tisztjé vel, miközben a Szent Anzelm perjeljé vé vá lasztottá k.
Bá mulatos munkakedvvel tanított olaszul, né metü l, angolul, franciá ul é s
termé szetesen magyarul, hallgató itó l fü ggő en.
Rejté ly, mikor jutott ideje a versekre. Ké t öná lló kötete é s a folyó iratokban
megjelent költemé nyei a magá val szemben szigorú poé tá ra vallanak. A Katolikus Szemle á ltala jegyzett szá mai a kitűnő é rzé kű, jó szeműszerkesztő t idé zik
meg. Magyar sors, nyugati kultúra, kereszté ny é letszemlé let – ezen a há rmas
pillé ren nyugodott a Szemle, Bé ké s Gellé rt szerkeszté sé ben. A nagyműveltsé gű
teoló gus az Ú jszövetsé g fordítá sá val má r fiatalon, 1951-ben megkoroná zta é letművé t. Negyvennyolc é v alatt 16 kiadá st é rt meg, való já ban közkinccsé vá lt ez a
Bé ké s Gellé rt fordította Ú jszövetsé g.
Megrendü lten, szomorúan búcsúzom tő led a há lá s tanítvá nyok é s a Bencé s
Diá kszövetsé g nevé ben. Egyik versedben írtad: „Uram, parancsold, é s hozzá d
megyek.” Ez most megtörté nt. Isten akaratá val nem pörlekedem, könnyeimet
nem szé gyellem. Megő rizzü k emlé kedet, Gellé rt atya!
Gyapay Dé nes (Ph 47)
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Emlé kezé s
Emlé kezzü nk Bé ké s Gellé rt bencé s szerzetesre.
Bé ké s Gellé rt Budapesten lá tta meg a napvilá got 1915-ben Bé ké s Jó zsef
né ven. Elemi, majd közé piskolai tanulmá nyait is Budapesten vé gezte. A budapesti Bencé s Gimná ziumban é rettsé gizett 1933-ban. Nyilvá n innen szá rmazott
az indíttatá s is, hogy a bencé s szerzetesrendbe lé pjen. Az akkori pannonhalmi
fő apá t, felismerve rendkívü li tehetsé gé t, Ró má ba kü ldte, ahol elvé gezte a
teoló giá t a Szent Anzelm Egyetemen, – ké ső bb ezen az egyetemen hosszú idő n
keresztü l tanított is. 1938-ban szentelté k pappá , majd 2 é v múlva doktorá lt, é s
1940-ben visszaté rt Pannonhalmá ra.
Azonnal bekapcsoló dott a taná ri é letbe. A Pannonhalmi Gimná zium, mint
tudjuk, „olasz” gimná ziumké nt indult 1939-ben. Olasz á llampolgá rsá gú é s olasz
anyanyelvűtaná rok is tanítottak itt, né v szerint Albo Centoni é s Luigi Leoncini,
akiket 1950-ben az akkori rendszer kiutas ított Magyarorszá gró l. Gellé rt ebben az
iskolá ban volt osztá lyfő nök, prefektus, hittantaná r, cserké szparancsnok, é s mé g
arra is maradt ideje, hogy lent a faluban is tan ítson hittant a leá nyiskolá ban.
Ezen kívü l mé g Pannonhalmá n a Hittudomá nyi Fő iskolá n is tanított.
1946-ban rövid ideig fő apá ti titká r, Kelemen Krizosztom akkori fő apá t mellett,
majd ismé t Ró má ba kü ldik, ahol a Szent Anzelm egyetemen talá ljuk, de má r
nem tanuló ké nt, hanem professzorké nt. Elő ször dogmatiká t, majd vallá stant,
ké ső bb pedig – a II. Vatiká ni Zsinat utá n – ökumenizmust tanított.
Tová bbi é letútjá t nem tudom ré szletezni. A rendszervá ltá sig nagyon nehezen
jöhetett haza, majd az 1990-es é vek elejé n vé gleg hazaté rt é s Pannonhalmá n
é lt, de akkor is já rta a vilá got é s szűkebb hazá já t, mindenhol elő adá sokat tartva.
Ezeket hallgató i ó riá si é lmé nynek tekintetté k, mint ahogy az is volt.
Eddig a rövid é s hiá nyos é letrajz. Sajnos, 1999. nyará n, ausztriai szabadsá ga
idejé n úszá s közben rosszul lett. Mé g annyi ereje maradt, hogy kiússzon a
partra, de má r nem tudtak rajta segíteni.
Ki volt Bé ké s Gellé rt? Nem tudom megmondani.
– Bencé s szerzetes, – ez biztos.
– Teoló gus professzor, – ez is biztos.
– Költő , nem is aká rmilyen.
– Nyelvtudó s, – hiszen sok nyelven tartott elő adá sokat.
– Lapszerkesztő (Katolikus Szemle).
– Ezeken kívü l mé g nagyon sok minden, hiszen amihez hozzá fogott, mindenben maradandó t alkotott.
Majd akik é letművé t feldolgozzá k, több é ves munká val meg tudjá k mondani ki
volt ő .
Jó magam erre nem vá llalkozom. Szá momra ké t dolog a legfontosabb: az
Ú jszövetsé gi Szentírá s fordítá sa, é s amit az ökumenizmusé rt tett.
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Szentírásfordítás
Amikor a há ború utá n ismé t visszaté rt Ró má ba, lá tva, hogy mennyi magyar
megy remé nyt vesztetten a tengeren túlra, menekü l az akkori diktatúrá bó l, abban
a tudatban, hogy soha nem lá tjá k ismé t szü lő földjü ket, lelki útravaló t akart nekik
adni. Nem pontos a fogalmazá s, így egyes szá mban, hisz ezt többen is akartá k.
Elő ször heten kezdtek a szentírá s fordítá sá hoz, vé gü l ketten maradtak. A má sik
fordító Dalos Patrik (oratoriá nus), akirő l kissé elfeledkeztek, mé g egyhá zi
körökben is.
Ki volt Dalos Patrik?
Cisztercita szerzetesnek ké szü lt, gondolom kivá ló tehetsé g volt, ezé rt Ró má ba
kü ldté k tanulni. Ott talá lkoztak össze. Vé gü l a szentírá s nagy ré szé t ketten
fordítottá k. Kinek mi volt a szerepe, nem tudom. Gondolom, a k öltő Gellé rt volt, a
nyelvé sz pedig Dalos Patrik.
Egyé ni vé lemé nyem ez, nem biztos, hogy így volt. Az igazsá gossá g kedvé é rt
pontosítom a fordító kat, mivel a zsoltá ridé zeteket Sik Sándor költő i fordítá sá bó l
vetté k á t. Ne feledkezzü nk el mé g egy fordító ró l, Iró ffy Zsolt (Gy 45) bencé s
szerzetesrő l, aki az Apostolok Cselekedeteit é s Szent Pé ter apostol ké t levelé t
fordította. A fordítá s nagyon jó l sikerü lt, é lő mai magyar nyelven.
Egyé ni vé lemé nyem szerint ez a fordítá s addig marad fenn, amíg magyar
ember é l a földön. – Gondoljunk csak a Szeretet Himnuszá ra. Majd mé g erre
visszaté rü nk. Az I. kiadá s 25 ezer pé ldá nyban jelent meg, 20 ezer nyomdapapíron, é s 5 ezer bibliapapíron. Hamar elfogyott.
A XX. szá zadra kialakult é s megújult irodalmi nyelvet haszná ltá k. A magyar
pró zá nak azt a vá laszté kos, szabatos, de minden ízé ben mai vá lfajá t pró bá ltá k a
fordítá sban megvaló sítani, amelyet a Nyugat há rom nemzedé ke alakított ki,
Babitstó l, Kosztolá nyin á t Ró nay Györgyig. Alakult é s fejlő dött ez a stílus é s ma
má r az irodalmi nyelv mé rcé je. Ebben a bibliaszövegben nem szerepel pé ldá ul:
malaszt, mondá, lő n, vala, sáfár, ördöngő s, mindazonáltal stb.

Tanár é s nevelő
Milyen taná r volt? Mondjá k el a legilleté kesebbek, a tanítvá nyai. Gyapay Dé nes,
aki az első é rettsé giző osztá lyban volt, a következő ket írja ró la:
„Taná rainkat az akkori szoká snak megfelelő en úrnak szó lítottuk. Kivé tel csak
egy volt: a Gellé rt. Nem tudná m má ig sem az oká t megfejteni. Így szoktuk meg.
Ő volt a Gellé rt. Nagyon fiatal volt é s gondosan fé sü lt sző ké s hajá val úgy
robbant be közé nk, mint idő sebb bá tyá nk. Talá n é ppen ezé rt maradt el neve elő l
a mindenkinek kijá ró úr.
Egyszó val Gellé rt nagyon gyorsan belopta magá t szívü nkbe. Szerettü k, ső t
rajongtunk é rte. Hittantaná runk, utó bb cserké szparancsnokunk volt, mindig
igazsá gos, kellő szigorral é s tömé rdek szeretettel tekinté lyt vívott ki magá nak.
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Talá n nem esem a szemé lyi kultusz förtelmes gyanújá ba – lá zongó termé szetemre ma is bü szke vagyok, amié rt egykori kedvenc prefektusunk, Dó zsa ú r a
kor szellemé nek megfelelő en a „Sztalin” (ezt akkoriban így ejtettü k) becenevet
ruhá zta rá m, ami vé gig kísé rt diá ké veimben – , nos Bé ké s Gellé rt az osztá ly
né pszerűsé gi listá já n hamarosan az első helyre kerü lt. S akkoriban ezeket a
minő síté seket senki nem manipul á lta.
Hittanó rá ira örömmel ké szü ltü nk. Olyan adottsá gokkal rendelkezett, amilyennel csak kevesek. Nyiladozó é rtelmü nk befogadó ké pessé gé hez igazította mondanivaló já t, s aszerint emelte a mé rcé t, amiké nt a tizené vesek nő ttön-nő ttek.
Há borús nemzedé k a mié nk. Korá n é rtü nk, s alighanem katolikus hit ü nk
má ské nt gyökeresedett meg bennü nk, mint a bé keé vek á ltal elké nyeztetett é s
ó hatatlanul elké nyelmesedett generá ció kban. Há la Neked, kedves Gellé rt, Te –
mintha csak sejtetted volna! – erre a vá ltozó , forrongó , ellentmondá sokkal é s
megpró bá ltatá sokkal teli vilá gra nevelté l. Olyan kor hité t plá ntá ltad belé nk, amely
vá ratlan pró bá kra tett mindenkit.
Ugye, megbocsá tod, ha azt á llítom, talá n nem is tudatosan tetted?
Vajon ki sejthette a negyvenes é vekben, az Alma Mater biztonsá got sugalló
falai között, a Fő apá tsá g é vszá zados boltívei alatt, a szé kesegyhá z á hítatos
hűvösé ben, hogy mi vá r rá nk a matúra utá n, amint búcsút veszü nk Pannonhalmá tó l.”
Csak kiragadott idé zetek: „Jó l tudom, ez pannonhalmi csapatmunka eredmé nye, amié rt Rajtad kívü l valamennyi többi taná runknak, nevelő nknek köszönet
é s elismeré s já r. De hittanra mé giscsak Te oktattá l minket, a Tízparancsolat
magyará zatá t é ppúgy, mint a modern katolikus hit alapjait Neked k öszönhettü k.
Megő riztü k, jó l sá fá rkodtunk a Tő led hallottakkal.” S mé g egy nagyon nagy
jelentő sé gűidé zet: „Nem pó zokat, hanem magatartá st tanultunk Tő led. É letreszó ló é lmé nnyel.”
Fönnebb ezt az alcímet adtam: „Taná r é s nevelő ”. Ebbe tartozik bele a
cserké szparancsnok is.
„Vidá m szívvel kötelessé get keresü nk” – ez volt a pannonhalmi Szent Má rton
cserké szcsapat jelmondata, amelyet a csapat alap ító parancsnoka, Bé ké s
Gellé rt vá lasztott. Megint idé zet: „Nekem Ő volt az első osztá lyfő nököm,
prefektusom, hittaná rom é s cserké szparancsnokom” – írja Mihályi Gé za, aki a
má sodik é rettsé giző osztá lyba já rt.
Ugyanebben a cserké szcsapatban Gyapay Dé nes volt a Vadgalamb örs
parancsnoka. Sokat volt együ tt Gellé rt az akkori tanuló kkal, együ tt já tszottak,
együ tt sportoltak. Mé g sikerü lt egy nyá ri cserké sztá bort is összehozni
Bodrogolasziban.
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Pax Romana
Katolikus é rtelmisé gi mozgalom. Bé ké s Gellé rt 1969 ó ta lelké sze a Magyar Pax
Romana mozgalomnak, annak hitbeli inspir á ló ja, teoló giai eligazító ja é s
biztosíté ka, aki né lkü l a magyar mozgalom nem lenne az, ami.
A nemzetközi Pax Romana Mozgalom alakítá sá nak első kezdete visszanyúlik
1888-ra, amikor Fribourgban svá jci kezdemé nyezé sre francia, né met, olasz é s
svá jci diá kok elhatá roztá k az Euró pa-szerte é rvé nyesü lő egyhá zellenes irá nyzat
ellensúlyozá saké ppen a katolikus diá kok vilá gszövetsé gé nek megalakítá sá t.
Talá n nem untatok senkit, ha Galambos Gyula (Bp 43) megfogalmazá sá ban
idé zem a Pax Romana mozgalom lé nyegé t: „A krisztusi örömhírnek a gyakorlati
é letben törté nő megvaló sítá sa, a magyar katolikus é rtelmisé g hité nek elmé lyíté se, a modern vilá gké p é s a kereszté ny hit összhangjá nak kialakítá sa, a
magyar kultúra á polá sa, a magyarsá g sorské rdé seinek tanulmá nyozá sa, ré szvé tel azok megoldá sá ban, valamint a kisebbsé gben é s szó rvá nyban é lő
magyarok testvé ri megsegíté se.”
Nagyon szé p gondolat, de Galambos Gyula magyarokra vonatkoztatja, holott
ez nemzetközi mozgalom.
Gellé rt, a lapszerkesztő
A Katolikus Szemlé t szerkesztette 1951-tő l szinte halá lá ig. A Katolikus Szemle a
mai magyar tá rsadalomban alig ismert folyó irat. Első szá ma 1888-ban jelent
meg a Szent Istvá n Tá rsulat kiadá sá ban Budapesten a katolikus é rtelmisé g
szellemi fó rumaké nt, majd a II. vilá ghá ború vé gé n megszűnt é s 1949-ben indult
meg újbó l Ró má ban a Kü lföldi Magyar Katolikus Akció kiadá sá ban. A megvá ltozott helyzetnek megfelelő en, attó l kezdve a kü lföldön é lő magyarsá g szellemi, kulturá lis é leté nek szolgá latá t tartotta feladatá nak. Nagyon elterjedt a vilá gon
szé tszó ró dott kereszté ny kötő dé sű magyar é rtelmisé g soraiban, é s a kü lföldi
magyarsá g egyik legrangosabb, né gy é vtizeden á t folyamatosan megjelenő
folyó irata lett. Eredeti formá já ban 1990-ben jelent meg utoljá ra Ró má ban.
Magyarorszá gon Pomogá ts Bé la mutatta be 1984-ben megjelent tanulm á nyá ban.
A Katolikus Szemle abbó l a szü ksé gbő l szü letett, hogy a vilá gba indult é s
szé tszó ró dott magyarsá gnak összetartó lelki, szellemi kapocsra é s megtartó
erő re van igé nye a lé té rt é s megmaradá sé rt való kü zdelemben. Bé ké s Gellé rt
több alkalommal is kifejtette a Katolikus Szemle szerkeszt é se sorá n ké pviselt
elveit: „A lap az é letnek az egyetemesen humá nus é s kereszté ny igazsá gá t
akarta é s akarja szolgá lni – fő ké nt ebben az é rtelemben katolikus. De magyar
nyelven írt lapró l lé vé n szó , a kereszté ny humá numnak az é rté keit magyarul kell
szolgá lnia. Nemcsak magyar nyelven, hanem n é pü nkhöz való hűsé ges
szeretetben, é lő kapcsolatban a magyar törté neti tudattal é s né pü nk kulturá lis
é rté keivel.”

69

└

┘

┌

┐

Gellé rt, a kö ltő
Mint má r említettem, költő is volt, nem is aká rmilyen. Idé zzü k fel egy versé t,
amelyet '56 elesett hő seinek szentelt.
… Mi elhullunk itt mindahá nyan,
temessenek el rommá lő tt falak,
szé tdúlt testü nket tűz emé ssze,
hamvainkat rá bízzuk a szé lre,
magunk akartuk: ez az á ldozat
az egyetlen, utolsó fegyverü nk.
Helytá llunk há t, míg vé gső t lehelü nk.
Lő szerü nk fogytá n, enni sem akad,
csak tegnapi kenyé r,
fejü nk fölött má r lá ngban a födé l
s itt á llunk a má glyá n meztelen,
de – hisszü k – kegyelem
é s valami titkos rendelé s
jegyzett el minket a halá llal.
Elhullunk – tudjá tok meg – mindahá nyan,
de tanúsá gunk vé resen lobog
az emberisé g viharos egé re:
nem lesz e testvé rgyilkos földön bé ke,
míg pá ncé losan á llnak zsarnokok,
hogy rá tiporjanak egy nemzet szívé re.
Mi elhullunk – né pü nknek é lni kell:
szabad hazá ban!
Rá tok hagyjuk, ez testamentumunk,
kiömlő vé rü nk ü t pecsé tet rá ja,
Szabad né pek, kezetekbe té ve
egy letiport né p é lete-halá la!
(1956)
Ökumenizmus
Bé ké s Gellé rt nagyon hamar felismerte az ökumenizmus jelentő sé gé t. Nem
vé letlenü l lett a ró mai Szent Anzelm bencé s egyetemen az ökumenikus tanszé k
első taná ra.
Mi az ökumenizmus? Azonnal tisztá zzuk.
A görög szó nak ez a latint követő magyar á tírá sa az o Èk o yménh-bő l ered, ami
az ó korban az egé sz emberlakta földet, szűkebb é rtelemben a Földközi-tenger
partvidé ké n kiterjedő Ró mai Birodalmat jelentette. Ennek megfelel ő en a

70

└

┘

┌

┐

kereszté ny ó korban ökumenikus zsinatnak nevezté k a birodalom pü spökeinek
hivatalos összejöveteleit, ahol vitatott ké rdé sekben meghatá roztá k az egyhá zak
közös hitbeli é s erkölcsi tanítá sait. A zsinatok feladata az volt, hogy megő rizzé k
a kereszté nysé g hitbeli egysé gé t é s biztosítsá k a helyi egyhá zak egyetemes,
görög szó val k aqo li k ó$ közössé gé t. Amit ma ökumenizmusnak nevezü nk, az a
kü lönfé le hitvallá sokra szakadt kereszté nyek egysé get kereső mozgalma. A
mozgalom cé lja az egyhá zak egyetemes egysé gé nek helyreá llítá sa.
Az Ö kumenikus Taná cs alkotmá nya megszabta, hogy csak azok az egyhá zak
lehetnek a taná cs tagjai, amelyek Krisztust Istennek é s Megváltó nak vallják.
A kereszté nysé g lé nyegé ben hit: hit abban, hogy Isten embert ü dvözítő
szeretete vé glegesen való ra vá lt Jé zus Krisztusban. Az egyhá z mivoltá t ez a hit
hatá rozza meg. Következő leg az egyhá z egysé ge is ennek a hitnek az egysé gé tő l fü gg. „Krisztus Urunk csak egyetlen egyhá zat alapított, mé gis több kereszté ny közössé g igé nyli az emberektő l, hogy elismerjé k, mint Jé zus Krisztus igazi
öröksé gé t. Valamennyien az Ú r tanítvá nyá nak valljá k magukat, de kü lönböző ké ppen vé lekednek é s kü lön utakon já rnak, mintha maga Krisztus lenne megosztva. Ez a megosztottsá g ké tsé gkívü l ellene mond Krisztus akaratá nak,
botrá nkoztatja a vilá got é s ká rosítja a legszentebb ü gyet, az evangé lium hirdeté sé t minden embernek”. Ezek a szavak vezetik be a II. vatiká ni zsinat hatá rozatá t a kereszté ny egysé grő l é s ami ezt szolgá lja, az ökumenikus mozgalomró l.
Né há ny rövid, de vilá gos mondattal, meggyő ző bb erő vel aligha lehetne megokolni, mié rt van szü ksé g – e hatá rozat kezdő szavaival – a kereszté nyek közti
egyetemes egysé g helyreá llítá sá ra.
Egyhá zszakadá sok. Sok volt. Korunk emberé t nyilvá nvaló an jobban é rdekli a
má sodik kereszté ny é vezrednek az a ké t egyhá zszakadá sa, amelynek súlyos
törté neti következmé nyeit ma is viseljü k, mert a belő lü k eredő egyhá zak, mint
kü löná lló inté zmé nyek, jelen vannak korunk tá rsadalmi é leté ben.
Az első az egyhá znak keleti é s nyugati ré szre való szakadá sa. Ennek idő pontjá t á ltalá ban 1054-ben jelölik meg, amikor IX. Leó pá pa követe a bizá nci
Hagia Sophia bazilika oltá rá ra helyezte a Cerolarius Mihá ly pá triá rká t kiközösítő
pá pai bullá t. Ezt az elhamarkodott gesztust, ami kü lönben is é rvé nytelen volt,
mert a pá pa akkor má r nem é lt, a pá triá rka ré szé rő l a pá pa kiközösíté se követte.
A szakadá s okait azonban má r szá zadok ó ta é rlelté k a ké t egyhá z közt folyó
teoló giai vitá k, liturgikus é s fegyelmi kü lönbsé gek, valamint Ró ma é s Bizá nc közt
kié lező dő politikai ellenté tek. – A kölcsönös kiközösíté s feloldá sa 1965 december 7-é n mé g csak az első hatá rozott lé pé s az ortodox egyhá z, á ltalá ban a keleti
egyhá zak é s a ró mai egyhá z közössé gé nek megteremté se felé .
A má sodik szakadá s Luther Má rton szemé lyé hez fűző dik. Szá ndé ka a búcsúkró l é s má s egyhá zi tanítá sokró l szó ló 93 té telé vel eredetileg az volt, hogy a kor
szoká sa szerint hitvitá t kezdemé nyezzen é s ezzel a fenná lló egyhá zi keretek
közt, lendü letbe hozza teoló giai é s egyhá zfegyelmi mozgalmá t. – 1521-ben
X. Leó pá pa kiközösítette Luthert, de ezzel nem szűnt meg, hanem – az egyhá z
felmé rhetetlen ká rá ra – több á gra oszlott a reformá ció s mozgalom.
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Gellé rt a támadások tűzé ben
Mint minden modern vallá sos felfogá sú embert, termé szetesen, tá madá sok is
é rté k.
Az Ú j Ember 1999. szeptember 19-i szá má ban olvasható Török Jó zsef
teoló gus professzor tollá bó l. Gellé rt akkor má r nem é lt. A cikk címe: „Hűtlensé g
– nem pá lyamó dosítá s”.
A cikk apropó ja. A múlt nyá ron immá r negyedik alkalommal tartottak lelkigyakorlatot az egyhá zi szolgá latbó l kilé pett é s polgá ri há zassá got kötött papok
szá má ra. A lelkigyakorlatot Bé ké s Gellé rt vezette. Gellé rt javaslata volt, hogy az
egyhá z fogadja vissza a papokat lelkipá sztori munkakörbe. Termé szetesen
misé zé s é s gyó ntatá si lehető sé g né lkü l. Emiatt volt a tá madá s.
A vá lasz Vá rszegi Asztriktó l é rkezett (Ú j Ember, 1999. októ ber 24.), címe:
„Gellé rt atya hűsé ges tanú”.
„Professzor Ú r! Ö n elé ggé el nem marasztalható mó don egy halott emlé ké t
sé rtette meg. Ízlé stelen pró bá lkozá sa Gellé rt atya tiszteletben tartott é s szeretetben ő rzött emlé ké nek nem á rthatott. Hogy kinek haszná lt? … erre talá n Ö n
keresheti a vá laszt.
A szó ban forgó lelkigyakorlaton azok a ‘pá lyamó dosító ’papok vettek ré szt,
akik tová bbra is Istent keresik, ő t kívá njá k a lehetsé ges utakon é s mó don
szolgá lni. Istennel kívá njá k kapcsolatukat elmé lyíteni. Gellé rt rendtá rsam szavaival, szeré ny javaslataival ő ket kívá nta é letútjukon Isten felé vezetni.
Mi ezé rt – é s sok má sé rt – emlé ké t szeretettel ő rizzü k.”
Most pedig, befejezé sü l, idé zzü nk ré szletet a szeretet himnuszá bó l, amelyet
nem lehet elé gszer elolvasni.
„A szeretet tü relmes, a szeretet jó sá gos, a szeretet nem fé lté keny, nem
ké rkedik, nem gő gösködik, nem tapintatlan, nem keresi a mag á é t, haragra nem
gerjed, a rosszat föl nem ró ja, nem örü l a gonoszsá gnak, de együ tt örü l az
igazsá ggal.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent rem é l, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.”
Csodá latos szavak, közel 2000 é ve é rté ká lló ak.
Bé ké s Gellé rt elé rkezett abba a hazá ba, ahol csak az örök szeretet uralkodik.
Né meth László (Ph 54)
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Rabár Ferencre (Bp 47) emlé kezünk ∗
Rangos közé leti szemé lyisé g: egyetemi taná r, az első szabadon vá lasztott
kormá ny pé nzü gyminisztere hagyott el bennü nket az ó é v utolsó napjaiban.
Emlé kezé sem első gondolatai mé gis a magá nember szfé rá ja felő l közelítenek az
elhunythoz.
Rabár Ferenc gimná ziumi osztá lytá rsam, közeli bará tom volt a budapesti
bencé s gimná ziumban a ‘40-es é vek közepé tő l fogva. Magvas beszé lgeté sek, a
közös humá n é rdeklő dé s, ső t mé g a szó rakozá s nemes ó rá i is összekötötté k
fiatal é letü nket. Az iskolá kban szoká sos ragadvá nynevek osztá sakor tő lem kapta
a „Má rki” megtisztelő mellé knevet, mivel lé nyé nek belső finomsá ga, vá laszté kos
modora é s elegenciá ja ré vé n kiemelkedett kortá rsai közü l. Gondolkodó , nyíltszívű, kereszté ny é s magyar szellemisé gé t mindvé gig megtartó ember maradt
az 1945 utá ni nehé z idő szakban. Hatá rozott, erő s karaktere megó vta bá rmifé le
megingá stó l a ké ső bbiek sorá n is.
Egy vá ratlan metamorfó zis ré vé n a humá n tá rgyak irá nt é rdeklő dő felső s diá k
– bizonyá ra közös taná runk, Borbé ly Kamill inspirá ció já ra – egyszeriben a matematika felé fordult. Tizenhé t é ves lehetett, amikor vé gleg eljegyezte magá t a
matematikai tudomá nnyal é s gondolkodá ssal. Pá lyavá lasztá sá t is ez a fordulat
hatá rozta meg.
Az elnyomó kommunista rendszerben osztá lyidegennek minő sített ifjú elé
szá mos akadá ly gördü lt, de kemé ny akaraterejé vel mindezt sikerü lt legyő znie;
tanult, fejlő dött – fiatalon má r egy ötgyermekes, kereszté ny szellemisé gűcsalá d
megteremtő je é s fenntartó ja lett.
Tanulmá nyai vé gezté vel szá mviteli é s pé nzü gyi munkakörökben töltött be
vezető á llá sokat, majd kü lföldön kamatoztatta, gyarapította tudá sá t. A matematikai programozá s oktatá sá val kezdte meg felső fokú taná ri pá lyá já t, mindez kiegé szü lt a szimulá ció é s az alkalmazott ökonometria tanítá sá val. Docens, majd
egyetemi taná r idehaza, ké ső bb rangos kü lföldi, tengerentúli egyetemek é s
fő iskolá k (Nuffield College, Oxford; Columbia é s Stanford egyetemek, Egyesü lt
Á llamok) meghívott elő adó ja. Szaktá rgyaiban szá mos publiká ció t jelentetett meg
az é vtizedek sorá n, 1990-tő l az Antall-kormá ny pé nzü gyminiszteré vé nevezté k
ki.
Mindez korrekt pá lyaké pet tü kröz, de szemé lyes é lmé nyeim é s emó ció im
á ttörik a hivatalos konvenció k falá t. Magá nemberi mivoltá ban semmiben sem
maradt el az orszá gos tekinté lyű, közé leti fé rfiú é rté keitő l. Lé nyé nek é lő sugá rzá sa volt. Ha hosszú ideig nem talá lkoztunk is, a ré gi diá kkori hangot é s lé gkört
idé ztü k fel bará ti összejöveteleink sorá n. Bará tsá ga, kedves szavai erő t é s hitet
nyújtottak ré gi tá rsainak.
Igaz örömmel fogadtuk az Ú j Emberben való publiká lá sá nak tervé t é s annak
megvaló sulá sá t. 1999 má jusá ban ré szt vett egy nagy lé tszá mú talá lkozó n, író k
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 2000. januá r 16-i szá má bó l
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é s művé szek tá rsasá gá ban lapunk szerkesztő sé gé ben. Itt szá mos tervé rő l,
elké pzelé sé rő l szó t ejtett, a közeledő súlyos betegsé gnek nyoma sem lá tszott
rajta.
Köztudomá sú volt, hogy mindvé gig elkötelezetten, meggyő ző dé ssel á llt ki
kereszté ny hite, magyarsá ga, a nemes hazai é rté kek é s hagyomá nyok mellett.
Halá la egyetemes vesztesé g a kereszté ny-magyar tá rsadalomnak. Csalá djá nak
é s nekü nk, bará tainak mé rhetetlen űrt hagyó , lesújtó té ny.
Dr. Szeghalmi Elemé r (Bp 47)

Rabár Ferenc (Bp 47) temeté sé re
Kedves Feriké m!
A Bencé s Diá kszövetsé g nevé ben sokan jöttü nk el ravatalodhoz. Bará taidké nt
é s kereszté ny mó don. Mi nem búcsúzunk. Közös iskolá nkban tanultuk meg: a
földi é let vé ge nem pont, hanem kettő spont, ami utá n az é let má sodik felvoná sa
következik, az örökké való sá g. Nem búcsúzunk, hanem há lá t adunk. Megköszönü nk Té ged az Ú ristennek.
Halá lod elõtt pá r hé ttel beszé ltü nk egymá ssal. Egy bencé s ü gyben ké rtü k
taná csodat, é s Te jó szívvel adtad. Mindig IGEN-t mondtá l, ha Hozzá d fordultunk. Egé sz é leted egyetlen nagy IGEN-t-mondá s volt.
IGEN-t mondtá l a nehé zsé gek elviselé sé re, mert pá lyá ink indulá sa 1956 elő tt
nem volt egyszerű. IGEN-t mondtá l az anyagi gondok elfogadá sá ra, é s közben
IGEN-t mondtá l az é letre. Bizonyíté k rá szé p nagy csalá dod.
IGEN-t mondtá l, amikor fölké rtü nk, hogy a pá pá k szociá lis encikliká iró l beszé lj
Pannonhalmá n egy lelkigyakorlaton. Pedig a pá rtá llami idő kben ezzel csak rossz
pontot lehetett szerezni.
IGEN-t mondtá l, amikor a kormá nyfő miniszternek jelölt, é s IGEN-t mondtá l,
mikor egy tá rsadalmi egyenetlensé get kellett higgadt bölcsessé ggel elsimítani.
A rendszervá ltozá s utá n az egé sz orszá g megismert. Mi, egykori diá ktá rsaid
azonban nem csak az ő szes szaká llú, szemü veges arcodra emlé kszü nk, hanem
arra a sová ny, sá padt fiúra, aki má r akkor kevé s szavú é s nagyon okos volt,
akinek a neve, mint kitűnő tanuló é , vastag betűvel volt kinyomtatva az iskolai
é rtesítő ben. Szemed akkor is mosolygott, amikor komoly volt á l.
Ugyan ki tartja szá mon, hogy amikor ebben az orszá gban mé g senki nem
tudta, mi fá n terem a kibernetika, a szá mítá stechnika, Neked má r akkor a
kisujjadban volt.
Az Ú risten bő ven ellá tott talentumokkal, é s most az elszá molá skor bizton
elmondhatod: jó l sá fá rkodtá l az egyé ni, a szakmai é s a közé letben. Hűvoltá l a
kicsiben, de nem csak a kicsiben, é s ezé rt – az evangé liumi ígé ret szerint –
„menj be Urad örömé be”.
Ő á ldjon meg; nyugodj bé ké ben !
Faber Mikló s (Bp 48)
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Gaál Zoltán (So Bp Gy Pp 43)
1925–1999
Tisztelt Gyá szoló Közönsé g!
Megrendü lten á llunk itt, Gaá l Zoltá n, a volt pá pai bencé s diá k ravatalá ná l. Alig
né há ny hete mé g leveleket vá ltottunk, ő – mint mindig – forrá sanyagot kü ldött
volt taná rainkró l. É s jött a szomorú telefon: Zoli nincs többé .
Levelezé sü nk kü lön kötegben ő rzi, ami a bencé s múlttal kapcsolatos. De
munká ssá ga nem é rt vé get e szűkebb terü leten. Fá radhatatlan energiá jú ember
volt. Hetven é ven felü l, súlyos műté teket kiá llva, mindig felfrissü lve lá ttuk viszont.
Kiadvá nyaiban jelezte: szerző i könyvkiadó . Így biztosította, hogy elé vü lhetetlen
munká i publicitá st nyerjenek.
A pá pai bencé s gimná ziumban 1939 ő szé n, ötödikes korunkban ismertü k
meg. É desapja a csornai kó rhá z gazdasá gi vezető je volt, gyermekeit bencé s
gimná ziumokba íratta, Zoli korá bban Győ rben, Budapesten é s Sopronban tanult.
Az osztá ly legjobbjai közé tartozott. A felső bb osztá lyokban é vrő l-é vre talá lkozunk vele a pá lyamunká k szerző i között. A tanuló é vek sorá n má s tulajdonsá gokró l is tanúsá got tett: az iskolai műsoros ü nnepsé geken a közönsé g é s kritika
egyhangúan ő t minő sítette a legjobb színé szi ké pessé ggel megá ldott ifjúnak.
Humora, kedé lye folytá n a gimná ziumnak közismert é s közkedvelt tanuló já vá
vá lt.
Egyetemi é veink alatt egy ideig közös albé rletben laktunk. Ő a közgazdasá gi
egyetemre já rt. Mint diplomá s, szinte töretlenü l vezető á llá sokban működött, gazdasá gi igazgató helyetteské nt ment nyugdíjba. Aktív é vei sorá n is több kiadvá nya
jelent meg Győ rrő l, annak környé ké rő l.
Nyugdíjas é veit nemcsak jó l hasznosította, hanem pá ratlan energiá val é s
szorgalommal olyan könyveket szerzett, amelyek kié rdemelté k a kortá rsak magas é rté kelé sé t, é s az utó kornak is becses forrá sművekké nt szolgá lnak majd.
Magyar, né met, angol nyelven megjelent írá sai tizenhat orszá gba jutottak el,
ebbő l né gy tengerentúli é s egy á zsiai orszá gba is.
Szá munkra, volt diá ktá rsak szá má ra legkedvesebb az a ké tkötetes műve, amit
mé g 1987/88-ban írt: A hely szelleme egy dunántú li ő si Alma Mater-ben é s az
É letpályák – é letművek. Mindké t könyv a volt pá pai bencé s gimná ziumró l, törté neté rő l, jelentő sé gé rő l, annak taná rairó l é s híressé vá lt diá kjairó l szó l. Amikor
volt taná rainkra emlé kezü nk, a kimerítő tá jé koztatá st Gaá l Zoltá n e műveibő l
meríthetjü k. De nemcsak Pá pá ró l írt. Csorna iskolá iró l, é rté keirő l, nevezetessé geirő l is könyvet szerzett. Má sik Csorná ró l szó ló könyvé ben a vá ros szellemi
kisugá rzá sá t é rté keli.
Jó loká lpatrió ta volt. Pá pa, Csorna az orszá g nyugati ré szé n fekvő kulturá lis
központok. Környé kü k egybeolvad a földrajzilag hozzá juk tartozó Ő rvidé kkel. A
mai globalizá ló dó vilá got é rezte meg akkor, amikor egyik könyvé ben a Rá ba-
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közrő l é s Burgenlandró l, a má sikban Nyugat-Magyarorszá gró l é s Kelet-Ausztriá ró l ír. E vidé kek törté nelme összefonó dott, é s e könyvek a nemzetek feletti
gondolat szé p tü kröző dé sei is.
Se szeri, se szá ma ké ziratban maradt írá sainak, gyűjté seinek, amik Győ r,
Pannonhalma, Csorna múltjá val vagy onnan elszá rmazott híressé gekkel foglalkoznak. A csornai kó rhá zró l is ké szü lt írni, amelyben mé ltó emlé ket á llított volna
é desapjá nak is. Remé ljü k, hogy e gazdag é letpá lya írá sos dokumentumait arra
megfelelő közgyűjtemé ny mé ltó ké ppen fogja megő rizni, hogy a ké sei generá ció k
is meríthessenek belő le.
Gaá l Zoltá n hűsé ges diá kja maradt a hajdani iskolá nak. Ez é v vé gé re tervezte,
hogy meglá togatjuk a győ ri bencé s templom kriptá já t, ahol volt osztá lyfő nökü nk,
taná raink nyugosznak. A Győ rött má shol nyugvó taná rok, osztá lytá rsak sírjá t is
felkerestü k volna.
Felesé ge, gyermekei, unoká i gyá szoljá k, é s a valamikori hat testvé rbő l ma
má r egyedü l é lő nő vé re. De gyá szoljuk mi is, a volt osztá lytá rsak, a tíz é ve
újjá é ledt Bencé s Diá kszövetsé g, amely szinté n sok é rté kes adatot kapott Zoltá ntó l. Gyá szoljá k a pá pai, a csornai, a duná ntúli ismerő sök é s bará tok, a budapestiek é s az orszá g má s vidé kein é lő k is. Non omnis moriar, mondja Horatius:
Nem halok meg egé szen. Gaá l Zoltá n é letműve túlé li a mulandó földi sorsot, é s
megmarad a ké ső i koroknak is.
Zoltá n fá radhatatlan erejé t pé ldá zza, hogy nemré g fejezte be a volt gimná ziumi osztá lyunk azon tanuló inak felderíté sé t, akik ugyan nem é rettsé giztek
velü nk, de egy-egy osztá lyban együ tt já rtunk. A huszonhat é rettsé gizett diá k
mellett közel hatvan volt diá ktá rsró l szerzett be adatokat, s legutó bb má r ő ket is
meghívhattuk talá lkozó nkra. Ő k ugyanúgy gyá szoljá k Zoltá nt, mint mi, a vele
maradottak. Akik el tudtak jönni, fizikai való sá gukban, a többiek lé lekben itt á llanak velü nk a ravatalná l.
Minden búcsú fá jdalmas, kü lönösen fá jdalmas, amikor rendkívü li aktivitá sú,
jelentő s é letművet felmutató , holtá ig tevé keny é s mé g nagy terveket melengető
bará ttó l búcsúzunk. A halá l most elvá laszt bennü nket, de a lé leknek halá lon
túlmutató , győ zelmes hite erő t ad az é lő knek a nagy csapá s elviselé sé re.
Kedves jó Gaá l Zoltá n bará tunk, nem felejtü nk, nyugodj bé ké ben, Isten Veled.
Budapest, 1999. dec. 7.
Dr. Harsányi László (Pp 43)
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In memoriam Szakály János (1907 – Eg 28 – 1999) ∗
Egyik leghűsé gesebb diá ktá rsunk tá vozott az ő sszel. É pp olyan é szrevé tlenü l,
ahogyan rendezvé nyeinken megjelent é s é pp olyan halkan, ahogyan akkor
beszé lt, amikor nagy ritká n fontos ü gyekben szó t ké rt. Já nos bá tyá nk 1907-ben
szü letett Vasvá ron. Az elemi iskola elvé gzé se utá n az Esztergomi bencé s
Gimná ziumban folytatta tanulmá nyait. 1928-ban é rettsé gizett. Budapesten latint
é s törté nelmet, Pé csett matematiká t é s fiziká t hallgatott az egyetemen. Szociá lis
gondozó ké nt kezdte pá lyá já t. A katedrá ra elő ször Gersekará ton lé pett, majd
halá lá ig szü lő vá rosá ban, Vasvá ron tanított nemzedé keket. Igazi elkötelezett
helytörté né sz volt. Tanulmá nyok, újsá gcikkek tucatjai kerü ltek ki tolla aló l. Sokat
tett tudó s bará tja, Bendefy László emlé ké nek megörökíté sé é rt, a vasvá ri helytörté neti múzeum megnyitá sá é rt, Vasvá r törté nelmi szerepé nek miné l szé lesebb
körben való megismerteté sé é rt.
Az első hívó szó ra eljött közé nk a BDSZ Szombathelyi Szervezeté be, é s szinte
nem volt olyan rendezvé nyü nk, amelyen idő t é s fá radtsá got nem kímé lve meg
ne jelent volna. Szeretett iskolá já nak é s tudó s taná rainak emlé ké t több AMICUSbeli írá sban is megörökítette. Halá lá val egy hűsé ges diá ktá rsunkat veszítettü k el,
aki é lete utolsó percé ig kitartott az „ora et labora” szellemisé ge mellett.
Feiszt György (Gy 68)

Molnár Aladár (1921 – Pp 39 – 1999. dec. 31.) ∗∗
Csendben, szó tlanul halt meg az é v utolsó napjá n. Ő sszel tá vozott a felesé ge,
lá tszott, utá na má r nem akar é lni igazá n. Mi több, halá la idő pontjá t is úgy adta
meg az Ú risten, hogy ne kelljen új é vszá zadba belebonyoló dnia. A szá zad javá t
vé gig kü zdötte, dolgozta.
Precíz ember volt, mé rnöki pontossá ggal é lt é s halt meg, nem hagyott szá lat
elvarratlanul. Ritka kegyelem az, mikor a t á vozá s nem é ri ké szü letlenü l az
embert, ő ré szesü lt ebben. Nem is olyan ré gen volt, amikor a lelki portré ké szü lt
vele a laká sá n, felesé ge ott ü lt a karosszé kben mellette, a beszé lgeté s tartalma
az volt, hogy ember dolga a munka é s imá dsá g, a többit Isten adja hozzá , ha
megé rdemeljü k.
Nehé z megmondani, mi is é lete pé ldá ja, amit az Ú r elé nk á llít, de való színűleg
az ő si bencé s mondat: Ora et labora! – a többi mind hozzá adatik nektek, amire
szü ksé getek van. Amen!
Dr. Rednik András (Ph 60)
∗ Utá nközlé s az Amicus 2000. é vi 1. szá má bó l
∗∗ Utá nközlé s az Ü zenet 2000. é vi januá ri szá má bó l
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In memoriam Lelkes István (1908–2000. február 26.)
A kő szegi, majd a csepeli bencé s gimná zium egykori rajztaná ra 1908. februá r
25-é n szü letett Budapesten, dolgozó munká s csalá dban. É desapja pé k volt.
É desanyja a felvidé ki, Galá nta környé ki Felső szeli közsé gbő l szá rmazott. A
Ké pző művé szeti Fő iskolá n tanult grafiká t, festé szetet.
1937-tő l 1940-ig Kiskunmajsá n tanított rajzot, művé szettörté netet é s á brá zoló
geometriá t. 1940-tő l 1947-ig a kő szegi bencé s gimná zium – má ig legendá s hírű
– rajz-, művé szettörté net- é s á brá zoló geometria-taná ra volt. Az 1947-48-as
tané vben má r a csepeli Jedlik Á nyos Bencé s Gimná ziumban tanított rajzot é s
művé szettörté netet, az iskola á llamosítá sá ig. A bencé sek ké nyszerűtá vozá sa
utá n az intervallumban a gimná zium megbízott igazgató ja volt né há ny hé tig.
Bá tor, elvhű, kereszté ny kiá llá sa miatt ezutá n Csillaghegyre kerü lt tanítani,
ahová lakó helyé rő l, Csepelrő l napi kb. 7 ó rá t utazott oda é s vissza. A lelkiekben
is gerinces tartá sá ban ez a megalá ztatá s sem törte meg.
Ezutá n a Baká ts té ri iskolá ban tanított egy ideig, majd az Ybl Mikló s É pítő ipari
Szakközé piskolá ban. Innen kerü lt a Budapesti Műszaki Egyetemre adjunktusnak, az á brá zoló geometria tanszé kre. Hetvenedik é leté vé nek betölté se utá n
vonult nyugdíjba.
Tudomá nyos é leté t azonban otthon is tová bb folytatta. Mé g korá bban, 1960ban a „Magyar műemlé kek” sorozatban megírta a törté nelmé rő l é s műemlé keinek gazdagsá gá ró l nevezetes duná ntúli kisvá ros, Kő szeg monográ fiá já t. Kü lönös eré nye e könyvnek a szöveghez kapcsoló dó gazdag, művé szi ké panyag.
Nyugdíjaské nt megtanult olaszul. Tudomá nyos műveket fordított né metbő l,
olaszbó l. Sort kerített kü lföldi utazá sokra is.
Rövid é letrajzá ban sem hanyagolható el, hogy felesé ge, Dergá cs Má ria
szinté n festő művé sz volt. Engem gyakran elká prá ztatott csodá latos akvarelljeivel. Szemé ly szerint engem az a kü lönleges megtisztelteté s é rt, hogy a
művé sznő egy é vtizeden keresztü l volt kó rusomnak é rté kes tagja.
Mind az öt gyermekü k – Istvá n, Lá szló , Pé ter, Andrá s é s Má ria – a művé szeti
pá lyá t vá lasztotta.
Má rcius 16-á n né pes csalá dja, taná rtá rsa, egykori diá kjai é s tisztelő i kísé rté k
utolsó útjá ra a budapesti Ú j Köztemető ben.
Nyugodjé k bé ké ben!
Kovács Dezső (Cs 51)
ny. é nektaná r, karnagy
egykori tanítvá nya
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Dr. Szalay Jeromos István OSB
1896. április 16. Nó ráp – 1964. december 12. Párizs
„Pá pá nak, pontosabban a já rá s egyik falujá nak má r-má r felejté sre íté lt szü lötte”
– írhatná nk ró la. Ez azonban csak ré szben igaz: Nó rá pon 1996-ban, szü leté se
centená riumá n, emlé ktá blá já t helyezté k el a templomban, é s szé p ü nnepsé g
kereté ben mé ltattá k é rdemeit.
Pap, taná r (gimná ziumi, fő iskolai), nevelő , tudó s, jogfosztott hadifoglyok
vigasztaló ja, idegenbe szakadt magyarok gyá molító ja, tudomá nyos dolgozatok
é s törté nelmi munká k szerző je, pá rizsi magyar plé bá nos, vé gü l franciaorszá gi
magyar fő lelké sz: szerzetesi é letpá lya szá zadunkban.
A bencé s rend né vtá rá ban az 1802 (II. Jó zsef, a kalapos kirá ly feloszlató
rendelkezé sei utá n újbó l törvé nyesített bencé s szerzetesrend működé sé nek
kezdete) é s 1986 (a kiadá s é ve) között é lő é s működő valamennyi bencé s
szerzetes legfontosabb adatai megtal á lható k. Dr. Szalay Jeromos István az
1298-as sorszá mon szerepel. 1914-ben öltözött be a rendbe, egyszerű
fogadalmat 1918-ban, ü nnepé lyeset 1921-ben tett, á ldozó pappá ugyanezen
é vben szentelté k. Az egyetemen magyar– latin– francia-szakos taná ri ké pesíté st
szerzett, bölcsé szdoktor. Gimná ziumi, majd 1929-tő l fő iskolai taná r, 1943-ban
Pá rizsba helyezik.
A rövid adatsoron túl tudnunk kell ró la, hogy szü lei Szalay Jó zsef, mó dos
gazdá lkodó é s Ruip Anna. Nyolcan voltak testvé rek, egyik bá tyja a vilá ghá borúban hő si halá lt halt. A közé piskolá t a pá pai é s a győ ri bencé s
gimná ziumban vé gezte. É szak-Erdé ly visszaté rte utá n a kolozsvá ri Ferenc
Jó zsef Tudomá nyegyetemen magá ntaná rnak habilitá ltá k.
É letpá lyá ja a magyar sors alakulá sá val ké t ré szre szakad. 1943-ig a tudó s
paptaná r munká ssá gá t kísé rhetjü k figyelemmel. 1943 utá n – Pá rizsban, fő ké nt a
há borúveszté st követő en – az emigrá ció belső kü zdelmei é s baloldali fenyegetettsé gei közepette a hitet é s a kereszté ny magyarsá got, de az odavető dött
magyar hadifoglyokat is vé delmezi, gyá molítja.
∗∗∗
Mindké t bencé s gimná ziumnak mindvé gig kitűnő rendűtanuló ja. Kivá ló tanulmá nyi eredmé nyeit jutalmakkal, ösztöndíjjal honorá ljá k. Kisdiá kké nt szavaló versenyeken vesz ré szt é s é r el eredmé nyeket. Fiatal taná rké nt Pá pá n, a ré gi iskolá já ban kezdi meg a tanítá st (1921-25). 1925-26-ban a rend Pá rizsba kü ldi,
aztá n 1926-29 között ismé t Pá pá n tanít magyar, latin é s francia nyelv- é s irodalmat. 1940-ben, má r fő iskolai taná rké nt, pá r hó napra ismé t Pá pá n talá ljuk, a
katoná nak behívott civil franciataná rt helyettesíti. Pá pá n szerteá gazó tá rsadalmi
munká t vé gez. A Pá pa é s Vidé ke c. hetilap fő szerkesztő je. Tagja a Bencé s Diá kegyesü let pá pai osztá lyá nak. A Katolikus Kör könyvtá rosa, a taná ri könyvtá r ő re,
vezeti a Deá k Ferenc önké pző kört, a diá kszá llá sok ellenő rző taná ra, a Má riakongregá ció pré zese. (Forrá s: Gaá l Z.: É letpá lyá k – é letművek, Győ r, 1987.)
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Bá rhová kerü l, mindenü tt szá mos tisztsé ggel bízzá k meg, emellett fá radhatatlanul írja tudomá nyos é s publicisztikai é rtekezé seit, cikkeit. Pannonhalmá n az
új rendtagok felvé teli bizottsá gá nak tagja.
Szakirodalmi munká ssá gá t má r Pá pá n elkezdi, é s bá mulatos termé kenysé ggel, imponá ló sokoldalúsá ggal írja egymá s utá n a kü lönfé le lapokba, folyó iratokba a cikkeket, tanulm á nyokat. Pannonhalmá n, a fő iskolá n ez a munká ssá g
tová bb bő vü l, szé lesedik. Bizton á llíthatjuk, hogy – ha nincs a má sodik vilá ghá ború é s a rendtő l kapott franciaorszá gi lelké szi megbízatá sa – egy mé reteiben
is hatalmas, há trahagyott munká iná l (alá bb közöljü k ezek jegyzé ké t) is szá mosabb művet hagyott volna az utó korra. Az é letműteljesítmé nye így is lenyűgöző .
A magyar diá kok haszná latá ra a francia nyelvrő l írott tanulmá nya 1938-ban a
Francia Akadé mia jutalomdíjá t nyeri el. E korszakbeli munká ssá ga szerteá gazó
é rdeklő dé sé t mutatja a katolicizmus, nyelvé szet, közé let irá nt. A Pannonhalmi
Szemlé ben, az Egyetemi Philoló giai Közlönyben, a Nouvelle Revue de Hongrieban, francia é s magyar tudomá nyos folyó iratokban tanulmá nyai, könyvismerteté sei, bírá latai jelennek meg. A 30-as é vek Franciaorszá gá ban vá lsá gba jutott
a tá rsadalom. A szá zadforduló fölé nyes biztonsá gú „új felvilá gosodá sa”, a
vallá sellenessé g, az egyhá z mindenirá nyú megszorítá sa, a szekularizá ció
né há ny é vtized leforgá sa alatt meghozta gyü mölcsé t, s a má sodik vilá ghá borús
katonai összeomlá st. Szalay Jeromos e sok tá madá st megé rt katolicizmusnak a
törté neté vel foglalkozik 1934.ben megjelent k önyvé ben. A há ború elő tti
é vtizedben a katolicizmus, a francia t á rsadalom é lete é s a szorosan vett szakmai
ké rdé s: a nyelvtanítá s problé má i foglalkoztatjá k.
A há ború javá ban dúl, amikor Pá rizsba vezé nylik, a magyar plé bá nia, majd a
franciaorszá gi magyar katolikusok orszá gos szervezeté nek vezeté sé re. Feladatai minden irá nyban megsokszorozó dnak, Harcol a szé lső bal ellen, szinte
misszió s feladatot tölt be a francia fogsá gban sínylő dő magyar katoná k é s
leventé k sorsá nak jobbra fordítá sá ban. Teljes erejé vel, irodalmi é s törté nelmi
felké szü ltsé gé vel kü zd a kommunista elnyomá s alá kerü lt haza, Magyarorszá g
é s ezen belü l a magyar katolikus egyhá z é rdeké ben, a nehé z idő kben a nemzeti
gondolat megő rzé sé é rt. Magyarorszá gon Mindszenty hercegprímá s, Erdé lyben
Má rton Á ron pü spök törvé nytelen meghurcoltatá sa a nyugati vilá got is rá döbbenti a kommunista önké ny é s kegyetlensé g súlyos veszé lyeire. E ké t hitvalló
fő papró l kü lön-kü lön könyvet ír. E könyveket magyar, francia, né met, angol,
spanyol nyelven egyará nt kiadjá k. A Má rton Á ron-könyv alcíme: Vé rtanú pü spök
vé rtanú né pe. A Mindszenty-könyv francia kiadá sá é : Confesseur de la Foi,
Dé fenseur de la Cité (szabadon fordítva: A Hit megvalló ja, a Haza vé delmező je).
A könyvek vé gé n az irodalmi utalá sok (a Má rton Á ron-könyv francia é s né met
kiadá sá hoz fűzött kereken szá z forrá smunka é s hivatkozá s) az apologetikus
hangvé telű könyvek szakmai komolysá gá ró l, elmé lyü ltsé gé rő l tanúskodnak. A
magyar é s katolikus sorské rdé sekben a szé leskörű szakmai felké szü ltsé g
mellett Szalay Jeromos nem tud hűvösen tudó s maradni. A vallá shá borúk
hitvitá zó inak hevü leté vel ír a kivá lasztott té má kró l. A Má rton-könyv fü ggelé ké ben
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a nemré g itthon ü nnepelt Fejtő Ferenccel polemizá l. Fejtő a há ború utá n az
akkori kormá ny franciaorszá gi kultúrattasé ja volt, s ebbeli minő sé gé ben –
pá lfordulá sá ig – híven követte é s ké pviselte a kommunista é rdekeket. De, amint
Szalay J. írja, ezt követő en sem vá ltozott a vallá sró l alkotott vé lemé nye. Fejtő
Mindszentyvel kapcsolatos né zeteit pedig té telesen taglalja é s esetenké nt
cá folja. Nagy ká r, hogy a diktatúra buká sa utá n tíz é vvel a magyar mé dia mé g
mindig csak az egyik oldal k é pviselő jé t mutatja be.
Az ötvenes é vek vé gé n jelenteti meg a magyar ké rdé s á tfogó feldolgozá sá t
tartalmazó munká it „Igazsá gok Közé p-Euró pa körü l” összefoglaló címmel.
Eredetileg ké t, majd há romkötetesre tervezte; a harmadik kötet megjelené sé rő l
nincs tudomá sunk. Talá n az elhatalmasodó betegsé g é s a bekövetkezett halá l
gá tolta a befejezé sben.
E könyvekben a harcoló egyhá zat ké pviseli. Abban a szellemben, amelyik a
trianoni é s má sodik vilá ghá ború utá ni győ ztesek dönté seit illető en – é ppen az
1956-os magyar forradalom tü kré ben – igazolá st lá t a há borúk közötti magyarsá g vé delmé re. Ez a nemzeti elkötelezettsé ge nem újkeletű, má r 1933-ban
tanulmá nyt ír az „igazsá gosan bü ntetett” Magyarorszá g ü gyé ben. E könyveket
lapozva ma má r – a né gy é vtizedes sulykolá s utá n – alig akarjuk megé rteni az
akkori, nemzetet é lesztő , hitté rítő i lelkü letet. A negyvenes é vek elejé n jelent meg
itthon Szabó Istvá n: A magyarsá g é letrajza c. munká ja. A török utá ni é vszá zadban a csá szá ri telepíté sek vé gzetes, má ig ható következmé nyeit elemzi a
szerző , s Szalay Jeromos felfogá sa a magyar né pisé g vá ltozá sá nak ezen a
felfogá sá n alapul. Idehaza negyven é ven á t a bűnös nemzet bé lyegé t akartá k
rá nk sü tni, s a lé gkörbő l ma is csak ó vatosan mer szabadulni az elemző ,
tá rgyilagos törté netírá s. Szalay Jeromos könyveiben a hangnem a korá bbi, letűnt
Magyarorszá gé . A könyvekhez csatolt irodalomjegyzé kben többszá z (az első
kötetben 243, a má sodikban 342) szakirodalmi utal á st talá lunk. Sajnos, az utalá sok, hivatkozá sok nem mindig elé gítik ki a szakmai követelmé nyeket (való színűleg az összeá llítá st vé gző segítő k nem rendelkeztek elé g felké szü ltsé ggel). A
polemikus hangnem bizonyosan a levert magyar forradalom ut á ni indulatot is
tü krözi. Á m a könyvek olvasá sakor mindjobban meggyő ző dé sü nkké vá lik: ezeket
a könyveket – a mai igé nyeknek megfelelő kurtítá ssal – újbó l ki kellene adni. A
szakirodalombó l vett idé zeteket azonban csonkítatlanul. Ké pzeljü k el: ezek a
könyvek elkerü lné nek az iskolá k taná ri- é s diakkönyvtá raiba, a mai, immá ron
ké sei utó dok az akkori francia, angol, né met é s utó dá llamok politikusainak,
tudó sainak, közíró inak idé zeteibő l tudná k megismerni az akkori törté né seket,
nem utolsó sorban a politikai boszorká nykonyha sajá tos titkait. A sok művelő dni
ké sz fiatal é s nevelő ik mindjá rt má s megvilá gítá sba helyezve tudná k é rté kelni a
volt, szé lső balró l é rkezett miniszerelnök flegma kijelenté sé t, miszerint ő tízmillió
magyar miniszterelnöke akar lenni (amit vá lasznak szá nt elő dje koncepcioná lis
magatartá sá ra é s politiká já ra, aki tudta, hogy tizenötmillió magyar sorsá é rt
felelő s).
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A magyar huszadik szá zadot fel kell tá rni. Sok munka jelenik meg manaps á g
szá zadunkró l. A teljes ké p megmutatá sá hoz a Szalay Jeromos á ltal adott hivatkozá sok, nyilatkozatok, könyvidé zetek né lkü lözhetetlenek. Ezek a ma má r –
legalá bbis így összeá llítva – alig fellelhető dokumentumok segítenek megé rteni
az akkori törté né seket. A könyörtelen törté nelmi rendezé s á ltalá nos ké pé n belü l
talá lkozunk azokkal az esetlegessé gekkel, amelyek akkor a dolgok szerencs é tlen alakulá sá t befolyá soltá k, s amelyek né lkü l a mai magyar nem é rezné annyira
igazsá gtalannak, ami nyolcvan é ve törté nt. Talá n má r növekszik az az ifjúsá g,
amelyik a magyar törté nelmet é s ezen belü l mindennapjainkat egy né p cselekedeteinek, viszontagsá gainak, sikereinek szerves folytatá saké nt é li meg, amelyik
jogfolytonosnak tudja a jelen feladatait s a j övő cé lkitűzé seit.
Szalay Jeromos munká inak jegyzé ké t alá bb közöljü k. A filoló giai rendszerezé s
hiá nyossá gainak tudatá ban is fontosnak tartjuk, hogy – a jövő kutató inak – a ma
fellelhető teljes anyagot adjuk rendelkezé sü kre.
∗∗∗
Alighogy Szalay Jeromos elfoglalta pá rizsi szé khelyé t, bekövetkezett Franciaorszá g felszabadítá sa a szövetsé gesek ré szé rő l, majd a né met birodalom
katonai é s politikai összeomlá sa. A há ború vé ge iszonyatos ká oszt zúdított a
kontinensre, ahol győ ztes hadseregek, megvert é s fogsá gba taszított katoná k
millió i, lakhelyü krő l elűzött vagy elmenekü lt emberek tízmillió i bolyongtak az
esztelen, újracsak revansvá gytó l kirobbantott há ború tönkretett, felperzselt
orszá gaiban. Magyar katoná k é s nyugatra menekü lt magyarok szá zezreinek
sorsa múlott vé letlenen: ki hazajutott, ki hazakerü lve a keleti gulá gok rabsá gá ba
kerü lt, kit pedig odakinn vetettek fogs á gba. Közü lü k a Franciorszá gba vető dött
magyar katoná k é s leventé k sorsa kü lön figyelmet é rdemel. Magyarorszá g a
má sodik vilá ghá borúban hadiá llapotba kerü lt – akkori politikusaink felel ő tlen
dönté se folytá n – Angliá val, az Egyesü lt Á llamokkal é s azok szá mos szövetsé gesé vel, de Franciaorszá ggal nem. Sem mi nem ü zentü nk nekik hadat, sem
mi nem kaptunk hadü zenetet a há ború sorá n sajá tosan cseré lő dő , egy idő ben
pá rhuzamosan működő francia kormá nyok egyiké tő l sem.
A Né metorszá g nyugati ré szé be kerü lt magyar katoná k é s leventé k egy ré szé t
az invá zió s erő k a kapitulá ció má snapjá n á tadtá k a francia hadifogoly-tá boroknak. A szá ndé k a né met hadifoglyok munká ra fogá sa volt, á m a francia
ható sá gok nem tettek kü lönbsé get a nemzetisé gek között. A há borús é s
hadifogsá gi visszaemlé kezé sek között a legpé ldá tlanabb eseteket talá ljuk. Az
egyik tá borban a magyar katoná kkal levé tetté k az uniformisukat, amiket má snap
a francia ő rökön lá ttak viszont (mert azonos volt a színü k). Má s esetben ezt az
uniformist né zté k SS-egyenruhá nak, viselő jü kre né zve a legsúlyosabb következmé nyekkel. A sokszor inferná lis körü lmé nyek közé kerü lt magyarok szá má ra
megvá ltá st jelentett, amikor ké t magyar pap, a katolikus Szalay Jeromos é s a
protestá ns Kulifay Imre megkezdté k a tá borok lá togatá sá t, a lá tottak alapjá n a
hatá rozott fellé pé st a francia ható sá gokná l, közben mindennemű tá mogatá st
adva a szerencsé tlen foglyoknak. Ő k vetté k fel a kapcsolatot a volt magyar-
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orszá gi francia hadifoglyok szövetsé gé vel, má s szervezetekkel, a munká ssá gukkal elé rté k, hogy a figyelem e jogfosztott sereg fel é fordult – a lé tszá mukat
30 000-re teszik – , míg vé gre 1946 tavaszá n hazaté rhettek. E sorok író já nak
há borús visszaemlé kezé seiben – a fogsá g vé gi hazaté ré srő l írva – többek között
ez olvasható :
„A vonat Strassbourgba é rkezett, ahol a szerelvé nyt elhagyva a vá rosba kellett
begyalogolnunk, ott valami kaszá rnyafé lé ben szá llá soltak el bennü nket. Alighogy
leraktuk a holmijainkat, valahol a terem v é gé n boltozatos, kopasz koponya tűnt
fel: Szalay Jeromos taná r úr é rkezett a vörös té glaé pü letbe. Azonnal megismert… ” A talá lkozá s a leszerelé skor, 1946. á prilis vé gé n törté nt. A Jeromos
taná r úrral törté nt ké sei talá lkozá som oka, hogy ő tucatszá m lá togatta vé gig a
hadifogoly-tá borokat, de a 200 fő alatt maradó magyar ré szlegekhez má r nem
jutott el. Mi pedig, magyar katoná k é s leventé k, Chateauroux, Tulle, Brantome
tá boraiban mindig csak 169-en voltunk. Ott a kasz á rnyá ban felajá nlotta, hogy
ösztöndíjat biztosít szá momra a Sorbonne-on, á m tudomá sul kell vennem, hogy
nem té rhetek haza. Akkor szü leimrő l, öcsé mrő l szinte semmit nem tudtam, s
ezé rt – meg talá n má s okokbó l is – az ajá nlatot köszönettel visszautasítottam
(ké ső bb má sok lé ptek a „helyembe”). Ebé dre hívott egy strassbourgi vendé glő be, akkor ettem é letemben elő ször francia é tteremben ebé det: az hors
d’
ouevre varié e, az entrements, a sü lt, a desszert ízé t ma is é rzem. Pé nzt adott,
hogy adjam á t a pá pai (akkor mé g bencé s) iskola igazgató já nak. Ezt hazaé rtem
utá n harmadnap megtettem, neki is meg írtam, s ő vá laszlevelé ben mindezt
megköszönte. Hosszan folytathatná m a szemé lyes emlé kezé st, de a többi
hadifogoly há lá já ró l is beszé lni kell.
Ú gy é rzem, mindenekelő tt Tarcai Bé lá é az é rdem (jelenleg a Volt Hadifoglyok
Bajtá rsi Szövetsé ge Borsod-Abauj-Zemplé n megyei szervezeté nek a fő titká ra),
hogy a volt hadifoglyok – franciaorszá gi kapcsolataikkal együ ttműködve – Jeromos atya szü leté sé nek centená riumá n az orszá ghatá ron is túlnyúló ü nnepsé get
é s megemlé kezé st szerveztek. A nó rá pi ü nnepsé g szó noka Tarcai Bé la volt.
Korunk egyik szomorú jelensé ge, hogy bá r a diktatúra buká sa utá n szá mos
szervezet alakult – a nehé z öröksé gűmúltat ílyké ppen is az emlé kezé s megtartó
erejé re bízva, e szervezetek – , ré szben a tá mogatottsá g elé gtelensé ge, ré szben
a hajdani, szenvedő ré sztvevő k eltűné se miatt – magukra maradnak é s nincsen
sem erejü k, sem kapcsolatuk a megé rdemelt publicitá sra. Így törté nhetett, hogy
szá mos volt franciaorszá gi magyar hadifogoly csak é vek múlva szerzett tudomá st a megmozdulá sró l. Az aranybetűs tá bla azonban ott lá tható a nó rá pi kicsi
templom belső falá n, a lá togató t is, a híveket is emlé keztetve e pé ldá s é letű
falujukbelire. Tarcai Bé la é s dr. Papp Tibor volt hadifoglyok könyveiben é s sok
má s írá sban olvashatjuk a há latelt szavakat e ké t ember (dr. Szalay Jeromos é s
Kulifay Imre) á ldozatos munká já t köszönve (e könyvek a Volt Hadifoglyok
Bajtá rsi Szövetsé gé ben Budapesten megtalá lható k é s kapható k). A Hadifogoly
Híradó 1996. é vi első szá ma emlé kezik meg (alá bb közöljü k) a ké t nagyszerű
emberrő l, ugyanezen é vben a harmadik é s a negyedik szá mban vissza-
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emlé kezé st olvashatunk ró luk é s Rokonai Simon ciszercita atyá ró l, aki 1945
februá rjá ban a behívott leventé kkel együ tt indult Nagyesztergá rró l s tartott ki
jó ban-rosszban, hadifogsá gban fiatal hívei mellett.
A sorspró bá lta hadifoglyok há lá ja fé l é vszá zad múlva is elevenen é lt:
Tatabá nyá ró l, Miskolcró l, Budapestrő l zará ndokoltak el a nó rá pi centená ris
megemlé kezé sre, az emlé ktá bla avatá sá ra 1996. á prilis 16-á n, ahol a helyi
önkormá nyzat é s a környé k volt hadifoglyai jelentek meg, a benc é s rend
ké pviseleté ben pedig Pá lmai Godofré d fő monostori perjel úr. Ugyanekkor
Pá rizsban a Tiais-i temető ben – Jeromos taná r úr hamvai itt nyugosznak –
zá szló kkal, tá blá kkal vonultak fel é s koszorúkkal emlé keztek meg az ottani
magyar é s francia szervezetek a nagyszerűemberrő l:
„… elvitté k volna ő ket a
Dicső sé g templomá ba.
De hol keressé k, hol lelik meg ő ket?
Ré g elhamvadtak… ”
(Pető fi: Az apostol)
1964 ő szé n a súlyosan cukorbeteg Jeromos taná r úr agyvé rzé st kapott.
Eszmé leté t visszanyerte ugyan, de beszé lni halá lá ig nem tudott. Halá los á gyá ná l
unokaöccse, a pá pai szá rmazá sú, ugyancsak bencé s taná r Polgá r Vilmos á llt, s
adott jelenté st é lete vé gső szakaszá ró l. A ké t á ldozatos lelkűpap közü l bizony
csak Kulifay Imre hamvai kerü ltek haza.
A nemes hagyomá nyok ő rzé se minden tá rsadalom kötelessé ge. Hazá nkban e
hagyomá nyokró l é vtizedeken á t nem lehetett beszé lni. Azt hihetné nk, hogy a volt
bencé s emlé ké t a rendnek kellene elevenen tartania. Tudjuk azonban, hogy a
kontinens súlyos paphiá nnyal kü zd. Amit a há ború utá n francia földön tapasztaltunk, amikoris a plé bá nos vasá rnap motorkeré kpá rjá val 6-8, esetleg több
közsé get lá togatott vé gig, hogy misé zzen, ma má r ré gió nkban is lá thatjuk. A
szerzetesrendekné l ugyancsak nagyon kevé s a fiatal. A roppant szellemi öröksé gnek a szá mbavé tele is meghaladja né ha az erő ket. A bencé s rend ő rzi a
pannonhalmi könyvtá rban Jeromos úr műveit. Feldolgozá sá ra jelenleg gondolni
sem tudnak. A pannonhalmi fő apá tsá gi könyvtá rban azonban ott talá ljuk Jeromos atya munká inak jelentő s há nyadá t, s a feldolgozá sra, kutatá sra ezá ltal is
megvan a lehető sé g. A Pá rizsban megjelent munká kat é vtizedekig nem lehetett
hazahozni. Legutó bb az Ő rvidé krő l, Alsó ő rrő l az ott lelké szkedő Galambos Iré neusz atyá tó l kapott a rend becses pé ldá nyokat. A szerzetesiskolá k szaporítá sá nak útjá t á llja a paphiá ny. Mé gis, remé lnü nk kell, hogy a katolikus iskol á k
szá ma a kedvező lé gkörben növekszik. S azt is remé lnü nk kell, hogy akad majd
Pá pá n vagy környé ké n fiatal kutató , aki mé ltó ké ppen feldolgozza Szalay Jeromos, a XX. szá zadi magyar bencé s kongregá ció egyik legnagyobb alakja
é letművé t. Megé ri, mert a jövő t é píteni akaró nemzedé k sokat okulhat belő le.
Budapest, 1999. szeptember 28.
Dr. Harsányi László (Pp 43)
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A vallá si megújhodá s Franciaorszá gban – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p. 533-545.
Eckhardt Sá ndor: Ú j francia leíró nyelvtan – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p. 595.
Erdé lyi Lajos: Magyar nyelvi tanulmá nyok I. – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p- 594-595.
Francia regé nyek Collection La Nef – P.Sz. 4. é vf. – 1929.
J. Calvet: Les Types Universels dans la Litté rature française – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p. 593-594.
Maurice Sourian: Histoire du romantisme en France – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p. 590-592.
Paul Bourget: Au Service de l'Ordre – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p. 594.
René Schwob: Moi, Juif – P.Sz. 4. é vf. – 1929. p. 596-597.
A katolikus Franciaorszá gbó l – P.Sz. 5. é vf. – 1930. 13 l.
A Szent Imre-jubileum utá n – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 344-352.
Bá nhegyi Jó b: A magyar irodalom törté nete II. – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 85-86.
Calvet: Litté rature française – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 86.
Charles Szabó : En marge de Strindberg – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 210-211.
E. Renard: Le Cardinal Marhieu – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 59.
Etienne Gilson: Introduction a l'é tude St. Augustin I-II – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 305-306.
H. Leclerc: L'Ordre Bé né dictin – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 374.
Há romszá zé ves é vforduló Szent Benedek rendjé ben – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 185-186.
Henri Bremond: Introduction à la philosophie de la prière – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 80.
L. de Grandmaison: La religion personelle – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 81.
Mouret: La Papauté – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 373.
P. Renaudin: Manuductio ad Regulam S. Benedicti – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 80-81.
Pierre Delattre: Les luttes pré sentes du catholicisme en Europe Centrale – P.Sz. 5. é vf. – 1930.
p. 221-222.
Premoli: Histoire de l'Eglise contemporaine – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 373.
Renan, les é tapes de sa pensé e – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 59.
Romano Guardini – Robert d'Harcourt: L'esprit de la liturgie – P.Sz. 5. é vf. – 1930. p. 80.
A francia katolikus iskolá k szá zé ves jubileuma – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 261-273.
A. de Bouard: Manuel de diplomatique françese et pontificale – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 79.
Adhé mar d'Ales: Eucharistie – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 180.
Bruno Destré e: The Benedictines – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 350.
Calvet: Le renouveau catholique dans la litté rature contemoraine – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 362.
Capart: Manuel des Carrières – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 373.
F. Cayré : Pré cis de Patrologie – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 352.
Henri Bremond: Racine et Valé ry – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 362-363.
Henri Massis: É vocations et Souvenirs – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 377.
Jean Calvet: L'enfant dans la litté rature française – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 75-76.
La Hié rarchie catholique et le problème social depuis l'Encyclique Rerum Novarum – P.Sz. 6. é vf. – 1931.
p. 371.
Le Renouveau Catholique dans la litté rature contemporaine – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 362.
Laurand: Manuel des é tudes grecques et latines – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 191.
Maurice Sourian: Histoire du Parnasse – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 75.
P. Cimetière: Les sources du droit ecclé siastique – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 178.
Quinet: Carnet de pré paration d'un caté chiste – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 196.
Solesmes – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 157-168.
Victor Giraud: Bossuet – P.Sz. 6. é vf. – 1931. p. 189.
Waldemar Gurian: Die politischen und sozialen Ideen des franző sischen Katholizismus 1789/1914 – P.Sz.
6. é vf. – 1931. p. 195.
Baudrillant: Vingt-Cinq ans de Rectorat – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 369.
Bossuart: Le Moyes-Age – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 285.
De l'Imitation de Jé sus-Christ. Traduit par André Beaunier – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 279.
E. Seilliere: Huysmans, Boudelaire – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 372.
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G. Duhamelet (Duhamlet?): Chandeleur – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 367-368.
Georges Bouyx: L'É glise de l'Ordre – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 370.
H. Bremond: Histoire du Sentiment Religieux en France, t. IX. – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 278-279.
H. Bremond: Histoire du Sentiment Religieux en France, t. X.– P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 368.
H. Morice – Nagy Lá szló : Jé zus lelke – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 163.
H. Riondel: La Vie de Foi – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 75-76.
Henri Bermond: Histoire Litterair du Sentiment Religieux en France– P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 368.
Horn E. – Vá rdai B.: Magyarorszá gi Szent Erzsé bet é letrajza – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 67-69.
J. Calvet: Histoire de la Litté rature Française – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 285.
Jacques Yeiller (Zeiler?): Lé on Ollé -Laprune – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 360.
Jean Plaquevent: Pour l'essor du catholicisme en France– P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 100-102.
L. Levaux: Lé on Bloy – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 372.
Leopold Ché rancé : Sainte Elisabeth de Hongrie – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 279-280.
M. A. Janvier: La Passion de Notre-Seigneur Jé sus Christ et la Morale Chretienne – P.Sz. 7. é vf. – 1932.
p. 278.
M. Bessodes: La Sainte Amante de Jé sus Christ, Marie Madeleine – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 278.
Mabillon – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 356-357.
Mother Bolton: La voie spirituelle enseigné e aux petits – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 368.
Neven: La Force d'âme. Ses Applications dans la Vie Morale – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 278.
P. Debout: Vie de Saint Camille de Lellis – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 367.
Pierre de la Gorce: Louis Philippe – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 86.
R. d'Harcourt: L'education sentimentale de Goethe – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 373.
Robert de Langueac: Virgo Fidelis – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 368.
Szé ljegyzetek Somogyi Istvá n könyvé hez – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 255-269.
Ugo Mioni: La mère des missions d'Afrique. La comtesse Marie Therèse Ledochowska – P.Sz. 7. é vf. –
1932. p. 368-369.
Vallery Radot: Lamennais ou le prètre malgré lui – P.Sz. 7. é vf. – 1932. p. 373.
A. Foucault: La Socié té de St. Vincent de Paul. Livre du Centenaire, Fré deric Ozanam et les Conferences
de St. Vincent de Paul – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 144.
A. Siegfrid: Tableau des Partis en France – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 324.
Az „igazsá gosan bü ntetett” Magyarorszá g – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 330-346.
Birká s Gé za: Egy francia tudó s Debrecenben – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 75.
Blouet: Biensé ances ecclé siastiques – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 190.
Doncoeur: Retours en chré tienté – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 145.
F. Cavallera: Pré cis de la Doctrine sociala catholique – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 324.
F. Sieburg: Dieu est-il français? E. Curtius und Bergstrasser: Frankreich kunde – P.Sz. 8. é vf. – 1933.
p. 74-75.
Gearon-Mazoyer: Le spiritisme et sa faillite – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 61.
H. Bremond: Histoire litté rarie, t. X. – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 314.
J. Ancelet – Houstache: L'Immaculé e conception, St. François d'Assise – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 144-145.
J. Misson: Les idé es pedagogiques de Saint Ignace de Loyola– P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 61.
Mosnières: Les Epitres et les Evangiles – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 189.
Ns. I.: A magyar katolikussá g nyílt ké rdé sei – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 77.
P. de Vuyst: Tracts de vulgarisation pé dagogiques – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 145.
Pethő Sá ndor: A magyar Capitó liumon – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 77.
Pierre Moreau: La romantisme français – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 62-63.
Pierre Termier: La vocation de Savant – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 77.
Portalupi: L'âme religieuse de Contardo Ferrini – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 144.
R. P. Ignace-Marie: La Reine du Clergé – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 61.
XXX: L'É glise catholique en France – P.Sz. 8. é vf. – 1933. p. 56.
A francia ifjúsá g a há ború elő tt – P.Sz. 9. é vf. – 1934. p. 19-27.
A Francia Ifjúsá g Katolikus Szövetsé ge – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 33-45.
A francia katolikusok iskolaproblé má ja – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 137-148.
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A magyar katolicizmus francia szemmel né zve – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 329-343.
Aradi Zsolt: Az euró pai forradalom – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 75.
Duffner: Pour vivre intensé ment sa vie, Puor consoler les âmes scrupuleuses, Puor faciliter la confession
sacramentelle – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 352.
E. Lacoste: Le P. François Picard – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 75.
J. Ancelet-Hustache: Les Soeurs de Prisons – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 74-75.
Just Bé la: A modern francia katolikus irodalom – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 358.
Monsabré : La Vierge Marie – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 155.
Perlaky Lajos: A ma é letművé szete – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 74.
Riondel: Pax vobis – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 155.
Simon Vailhé : Vie du P. Emmanuel d'Alzon – P.Sz. 10. é vf. – 1935. p. 75.
A kereszté ny munká s- é s földművesifjúsá gi mozgalmak Belgiumban é s Franciaorszá gban – P.Sz. 11. é vf.
– 1936. p. 41-50.
A spanyolorszá gi esemé nyek – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 355-369.
Ancelet-né Hustache Janka – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 114-125.
Annuaire gé né ral du Clergé – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 305.
Birká s Gé za: A magyarsá g francia bará tai ré gen é s most – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 229.
Ch. Charles: La Prière missionaire – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 61.
Ch. Lhoir: Vers les hauteurs – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 224.
D. Nogues: Mariologie de St. Bernard – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 223.
Eckhardt Sá ndor: Magyar-francia szó tá r – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 229.
Erik Peterson: Le Mystère des Juifs – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 224.
L. Caperan: L'Invasion laïque – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 222.
L. Chaigne: Maurice Baring – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 228.
Les Essais catholiques – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 305.
Louis Chaigne: Vie et oeuvres d'é crivains – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 230.
M. Zundel: Le poème de la sainte liturgie – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 61.
P. de Puniet: Le Psautier liturgique – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 61.
P. Dudon: St. Ignace de Loyola – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 229.
P. Morçay: La Renaissance, A. Cherel: De Té lé maque à Candide, Gaillard de Chamris: Les É crivains
classiques – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 229.
Stanislas Fumet: Mission de Lé on Bloy – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 229-230.
V. Lemaître: Àl'Evangile tout abord – P.Sz. 11. é vf. – 1936. p. 224.
A spanyol pü spökök körlevele – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 348-355.
Az eucharisztikus kongresszus felé – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 305-310.
E. Jarry: L'Eglise contemporaine – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 217.
Fr. Charmot: Le Sacrement de l'unité – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 365-366.
Hankis– Molnos: Anthologie de la Poé sie hongroise – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 154.
J. Aynard: La Bourgeoisie française – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 229.
Jacques Madaule: Le drame de P. Claudel – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 228.
Mihelics Vid: Modern katolikus fejek – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 232.
Nazire Faivre: Jé sus lumière et amour – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 218.
P. Chauvin: Saint Benoît nous parle – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 149.
P. Mandonet: Dante le Thé ologien – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 218.
P. Vallé e: La Volonté de Dieu – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 219.
Prohá szka: Mé ditations pour l'anné e liturgique – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 146-147.
R. Wehrlé : La Vie liturgique – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 365.
Van der Lugt: L'action religieuse de Brunetière – P.Sz. 12. é vf. – 1937. p. 229.
A. Mendizabal: Aux origines d'une tragé die – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 149.
Ancelet– Houstache: Lueurs sous la porte, Conte pour les fètes carilloné es – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 140.
E Roy: Mé thode pé dagogique de l'enseignement religieux – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 141.
E. Magnin: Un demi-siècle de pensé e catholique – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 141.
Eckhardt Sá ndor: A francia szellem – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 391.
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Fr. Veuillot: Les Triomphes eucharistiques – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 295.
Jean Reynaud: En Espagne rouge – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 149.
Louis Chaigne: Vie et oeuvres d'é crivains, t. 2. – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 300.
M. Brillant– M. Né doncelle: Apologé tique – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 141.
Marie Fargues: Les Mé thodes actives dans l'enseignement religieux – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 141.
Où en est l'enseignement religieux? – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 141.
Radvá nyi Ká lmá n: Csalá d é s é let – P.Sz. 13. é vf. – 1938. p. 61-62.
A francia katolicizmus jogi helyzete – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 325-334.
Ageorges: Manuel de la litté rature catholique en France de 1870 à nos jours – P.Sz. 14. é vf. – 1939.
p. 393.
Alfred de Soras: Action catholique et Action temporelle – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 338.
Az Action Française meghó dolá sa – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 262-270.
Az idő k sodrá ban – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 40-45.
Coudenhove– Goerres: Dialogue sur la Sainteté – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 55-60.
Flad: Le Latin de l'Eglise – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 146.
Fr. Charmot: La Doctrine spirituelle des hommes d'action – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 388.
Grimaud: Az é n szentmisé m – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 146.
Győ ri Já nos: A francia irodalom kis tü kre – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 60.
V. Giraud: De Chateaubriand à Brunetière – P.Sz. 14. é vf. – 1939. p. 393.
A „lé lek szerint való nevelé s” – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 244-255.
A francia katolikus iskolá k – P.Sz. 15. é vf. – é s: P.Sz. Könyvtá ra 33. sz. 17 l. Pannonhalma, 1940 – 1940.
p. 345-359.
A vallá soktatá s Franciaorszá gban – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 107-120.
Calvet: La litté rature religieuse de François de Sales à Fé nelon – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 146.
Deslandres– Michelin: Il y a cent ans – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 218.
Dufourt: Patrice ou l'Education des Parents – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 218.
G. Faure: Venise – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 147.
H. Ché ramy: Rome – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 147.
Jacques Vauthrin: Adaptations – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 219.
Robert Cornilleau: Du Bloc national au Front populaire – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 146.
Soeur Paul-Emile: Le Renouveau marial dans la litté rature française depuis Chateubriand jusqu'à nos
jours – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 74.
Victor Dillard: Lettres à Jan-Pierre – P.Sz. 15. é vf. – 1940. p. 218.
Balla Borisz: Brü sszeli napló – P.Sz. 16. é vf. – 1941. p. 66.
Kornis Gyula: A magyar politika hő sei – P.Sz. 16. é vf. – 1941. p. 57-61.
Mauriac – P.Sz. 16. é vf. – 1941. p. 254-268.
A Dreyfus-pör vallá spolitikai következmé nyei – P.Sz. 18. é vf. – 1943. p. 257-265.
Villon testamentuma Mé szöly Dezső fordítá sá ban – P.Sz. 18. é vf. – 1943. p. 307-308.
Maxence van der Meersch – P.Sz. 19. é vf. – 1944. p. 3-22.

2.2. Egyé b tanulmányok é s cikkek
La situation actuelle du catholicisme en Hongrie – Nouvelles Religieuses 5. sz. – 1926. 2 l.
A francia nyelv tanítá sa a reá lgimná ziumban – A pá pai Szt. Benedek-rendi gimn. É rtesítő je – 1928. 15 l.
Szent Benedek rendjé nek törté neti jelentő sé ge 529-1929. – A Szent Benedek-rend é vszá zados
é vforduló já ra. – Pá pai Reá lgimn. É rtesítő je – Pá pa – Kereszté ny Nemzeti Nyomdavá ll. 1929. 47 l.
Katolicizmus a revízió szolgá latá ban – A kereszt, 1931. okt. 9. – New-York 1931.
Les é coles secondaires confessionelles en Hongrie – Nouvelle Revue de Hongrie, 2. sz. – 1934. 8 l.
Elizabeth Frazer: Le Renouveau religieux d'après le roman français – Egyet. Phil. Közlöny – 1935. p. 333.
Ernest Psichari – M. K. VIII. – Mé g: Katolikus Fejek (szerk. Mihelics Vid) – 1935. 12 l.
Ozanam – Mé g: Katolikus Fejek (szerk. Mihelics Vid) – 1936.
A francia esemé nyek megé rté sé hez – M. K. IX. 20. – 1937. 4 l.
Pá li Szent Vince szelleme – Pá pa é s Vidé ke. VII. 23. – 1939.
Plaidoyer pour la Hongrie – Vers l'Avenir VII. 22. – (Namur) 1939.
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Tihamé r pü spök nyomá ban – Pá pa é s Vidé ke. VII. 16. – 1939.
Vá lasz Gá ldi Lá szló bírá latá ra – Egyet. Phil. Közlöny 1939. á pr.-jún. 2. sz. – 1940. 4 l.
Nyelvtanítá si ké rdé sek, kü lönös tekintettel a francia nyelvre – Pannonhalmi Fő apá tsá gi Fő iskola
é vkönyve 1940/41. – Pannonhalma 1941. p. 203-240.
Hadifogoly francia papok – Egyhá zi Lapok, IV. – 1942. 2 l.
Katolikus szellem az újabb francia irodalomban – A Katolikus Tanü gyi Fő igazgató sá g É vkönyve – 1942.
38 l.
Vá lasz Gá ldi Lá szló viszontvá laszá ra – Pannonhalma 1942. (4) l.
Má rton Á ron, az ember é s a pü spök – Katolikus Szemle, 5. é vf. I. – 1953. p. 1-4.
L'Abbaye de Pannonhalma – Le Grand Illustré Catholique VII. – (Angers) . 4 l.

3. Címszavak lexikonokban
3.1. A Katolikus Lexikonban – 1931-34. (K.L.)
Chateaubriand – K.L.
Corneille – K.L.
Enciklopé dia – K.L.
Enciklopé distá k – K.L.
Francia Akadé mia – K.L
Francia hő seposzkölté szet – K.L.
Francia miszté riumok é s miraculumok – K.L.
Ronsard – K.L.
Voltaire – K.L.

3.2 A Dictionnaire d'Histoire et de Gé ographie ecclé siastiques-ban (DHGE)
6 Benedek nevűpü spök – DHGE
Balá zs (Blaise) – DHGE
Benkovich Á goston – DHGE
Beré nyi Zsigmond – DHGE
Beriszló Pé ter – DHGE
Berzence – DHGE
Beszteré d – DHGE
Bihar – DHGE
Bíró Lá szló – DHGE
Bíró Má rton – DHGE
Biszere – DHGE
Bornemissza Gergely (nagyvá radi pü spök) – DHGE
Bornemissza Pá l (erdé lyi pü spök) – DHGE
Borsmonostor – DHGE
Borsnitz Já nos – DHGE
Bosnyá k Istvá n (veszpré mi pü spök) – DHGE
Briccius (Bereck) vá ci pü pök – DHGE

4. Főszerkesztő
Pá pa é s Vidé ke – fő szerkesztő je – 1924-25.
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Emlé kezzünk! – Emlé kezünk… ∗
Törté nelmi emlé kezetü nk é s turisztikai é lmé nyeink leltá rá ba kitörölhetetlenü l
vé ső dött be sok francia vá ros neve, melyekre mindig úgy tekintettü nk, mint
valami magasabbrendűkultúra é s gondolkodá smó d jelké peire. Avignon, Cherbourg, Dieppe, Fontainebleau, Lyon, Marseille, Nice, Poitiers, Rouen, Strassbourg, Toulouse – é s mé g folytathatná nk a felsorolá st – fé nyesen csengő nevek
voltak mindaddig, amíg a má sodik vilá ghá ború utá n egy má sik ré teg nem
rakó dott az emlé kekre: a fogolytá borok ké pe é s a bennü k á té lt testi-lelki
megpró bá ltatá sok má ig is bennü nk é lő momentumai, a szögesdró t, a betonpadló , a koldussá rongyoló dott, é hsé ggel, betegsé ggel, a halá lfé lelemmel é s az
emberi rosszindulattal viaskod ó fiatal emberek tragé diá ja.
1945 június-júliusá ban, amikor a győ ztes hatalmak szeszé lye szinte é szrevé tlenü l á tsöpört közel má sfé l millió hadifoglyot, köztü k 60-70 ezer magyart, a
francia „munkatá borok” keríté sei közé , az első pillanatban valami ködös remé ny
csillant fel bennü nk, hiszen Franciaorszá gba, egy kultúrné p ő rizeté be kerü ltü nk,
é s kü lönben mi nem á lltunk hadilá bon a franciá kkal, ső t a há ború alatt Magyarorszá gra menekü lt 1200 francia katona embers é ges ellá tá sá val pé ldá t mutattunk
a humanizmusbó l é s a lovagiassá gbó l. Rövidesen rá kellett döbbennü nk azonban arra, hogy ezek nem azok a franciá k, akikre mindig tisztelettel tekintett ü nk.
De csaló dtunk má sban is. Hittü k, hogy a franciá k rá jönnek fogvatartá sunk jogi
é s politikai abszurditá sá ra, é s hazaengednek bennü nket. Nem így törté nt.
Té vedtü nk akkor is, amikor az első hó napok tapasztalatai alapjá n azt hittü k,
hogy a vilá g nem tud lé tezé sü nkrő l. Mert jöttek magyarul jó l beszé lő agitá torok.
Egyikü k azzal, hogy ne törekedjü nk haza, mert otthon remé nytelen á llapotok
vannak, má sikuk pont az ellenkező jé t hirdette. É s jöttek a bá nyá k ü gynökei, az
idenlé gió toborzó i a szabadulá s é s a biztos jövő ígé reteivel.
Az emberkereskedő k é s hamis pró fé tá k á ltal keltett zűrzavarban jelent meg a
tá borokban, a hadifogolyigazgatá s kü lönleges engedé lyé vel a pá rizsi Magyar
Misszió ké t kikü ldöttje, dr. Szalay Jeromos bencé s paptaná r é s Kulifay Imre
reformá tus lelké sz. Ő k nem ígé reteket, hanem az elfogadható remé nyt, a lelki
vigaszt hoztá k tarisznyá jukban, é s nemcsak beszé ltek, hanem tettek is.
Fellá rmá ztá k a Nemzetközi Vöröskeresztet é s a sajtó t, tá rgyilagos é s ő szinte
tá jé koztatá st adtak a ható sá goknak a tá borokban tapasztalt viszonyokró l, pé nzt,
é lelmiszert, gyó gyszert, ruhá t gyűjtöttek, instanciá ztak a tá borviszonyok javítá sa
é s a foglyok felszabadítá sa, kü lönösen a leventé k elbocsá tá sa é rdeké ben.
Megszervezté k a fiatalok hazautazá s elő tti ü dü lteté sé t, é s ott voltak Strassbourgban a vonatok indítá sá ná l. Ez a munka az akkori é s az ottani viszonyok között
nem volt veszé lytelen. Egyré szt a közlekedé si bizonytalansá g, má sré szt a
∗ Utá nközlé s a Hadifogoly Híradó (a Volt Hadifoglyok Bajtá rsi Szövetsé gé nek lapja) 1996.
é vi februá ri szá má bó l
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tá borokra vonatkozó adatok megbízhatatlansá gá bó l eredő informá ció hiá ny é s a
helyi tá borparancsnokok önké nyeskedé se nagyban nehezítette a lelké szek
szá ndé kainak megvaló sulá sá t. Nem egyszer é letveszé lybe is kerü ltek.
Mindezek alapjá n nem túlzá s, ha azt á llítjuk, hogy P. Szalay Jeromos é s
Kulifay Imre lelké szek önfelá ldozó munká ja ré vé n sok magyar fiatal é leté t,
jövő jé t sikerü lt megmenteni. Mindezé rt a hivatalos Magyarorszá gtó l soha
semmifé le elismeré st nem kaptak (igaz, nem is vá rtak). A ró luk való
megemlé kezé sre, a há lá s túlé lő k kezdemé nyezé se nyomá n most van első ízben
lehető sé gü nk.
Szövetsé gü nk P. Szalay Jeromos szü leté sé nek 100. é s Kulifay Imre halá lá nak
10. é vforduló já n megemlé kező ü nnepsé geket rendez. 1996. á prilis 14-é n, vasá rnap felavatjuk az atya szü lő faluja, Nó rá p (Veszpré m megye) templomá ban, a
pannonhalmi Fő apá tsá g é s a veszpré mi Fő egyhá zmegye ké pviselő inek jelenlé té ben a Borsod-Abaúj-Zemplé n megyei szervezetü nk á ltal ké szíttetett emlé ktá blá t. Má jus 19-é n, vasá rnap a Fejé r megyei Aba közsé g temető jé ben
megkoszorúzzuk Kulifay Imre lelké sz sírjá t. – A ké t rendezvé ny programjá t kü lön
meghívó ban közöljü k.
Tarcai Bé la (Miskolc)
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É desapám, Boksay Endre,
a pápai bencé s gimnázium tanára ∗
Elé g ritka eset, hogy egy volt bencé s diá k é desapja maga is bencé s gimná zium
taná ra volt. Civil taná r, mint ahogy ez mindegyik gimná ziumná l, rajztaná rokná l
így volt szoká sos.
Csalá dunkban né gyen voltunk testvé rek, mind a né gyen bencé s diá kok.
Há rman Pá pá n, míg engem a Gondviselé s Pannonhalmá ra vezé relt. Jó kor, hogy
ott legyek az induló gimná zium legelső 20 diá kja között. É n ott is é rettsé giztem.
A rá nk zúduló vilá gé gé s miatt ez csupá n nyolcunknak sikerü lt, ső t egyik osztá lytá rsunk, Ré dly Pali Budapest ostromá ná l, szü lei laká sá n halt meg.
Má sik csalá di é rdekessé g: az apai á gon 1606-tó l vezetett csalá dfá ban sok
görögkatolikus csalá dot talá lunk. Legismertebb közöttü k Boksay Antal esperesplé bá nos Szatmá rné metiben, ő dé dapá m volt. Helytörté né szektő l tudom, hogy
igen nevezetes szemé lyisé ge volt a vá rosnak. Az orosz csapatok 1849-es
bevonulá sakor ő tá rgyalt a cá ri csapatokkal, akik – vé lem é n, nem egé szen
ingyen – megkímé lté k a vá roská t. É desapá m Huszton, a má ramarosi bé rcek
aljá n szü letett 1882. december 12-é n. Munká cson é rettsé gizett, majd Budapesten kezdte el a jogtudomá nyi egyetemet, de egy elvé gzett é v utá n má s hivatá st
é rzett, á tiratkozott a Ké pző művé szeti Fő iskola taná rké pző szaká ra, é s ott
szerzett diplomá t. A nagybá nyai iskola ké ső i szakaszá nak festő i közé csatlakozott, e csoport vezető je Edvi Illé s Aladá r volt. Ké ső bb azonban é desapá m
vidé kre kerü lt, é s e csoporttal kevé s kapcsolata maradt, bá r egymá st szá mon
tartottá k.
É desapá m első á llomá shelye Túró cszentmá rton volt, onné t azonban hamarosan Pá pá ra kerü lt, ahol a Szent Benedek rendi Szent Mó r Fő gimná zium
diplomá s rajztaná rá vá nevezté k ki 1910-ben. Megnő sü lt é s csalá dunkba 1911ben é s 1914-ben má r ké t fiúgyermek is é rkezett.
A szé p bé keé veket az első vilá ghá ború á gyúdörgé se vá ltotta fel. A hadsereg
é desapá mra is igé nyt tartott: a K. U. K. 71. szá mú gyalogezredé ben, fő hadnagyi
rangban szolgá lt. Harmincné gy havi té nyleges frontszolgá lat alatt mindenü tt
kü zdött. Megkapta a nagyezü st vité zsé gi é rmet, a Signum Laudist, a Ká roly
csapatkeresztet é s mé g vagy tucatnyi má s medá liá t, melyekkel gyemekkoromban fő ké nt é n já tszadoztam. E há borús múlthoz né gy sebesü lé s is
tartozott. Az egyik súrolta a jobb tü dő szá rnyat. Túlé lte, de é leté t alaposan
megrövidítette, mindössze 58 é vet é lt.
A há borúbó l hazaé rve é desapá m elfoglalta katedrá já t, a forradalom kritikus
helyzeté ben is kitartott vilá gné zete é s elvei mellett. A Pá pai Bencé s Fő gimná zium 1919– 20-as tané vé rő l szó ló é rtesítő jé bő l idé zek: „A likvidá lá s, az inté zet
∗ Utá nközlé s az Ü zenet 1999. júniusi szá má bó l
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elvé tele 1919. július 14-é n törté nt. Az igazgató a szertá rak ő reinek kísé reté ben
fogadta a bizottsá got s kijelentette, hogy csak tűri az elvé telt, mert – egyelő re –
má s kezekben van a hatalom. Az ideiglenes vezet ő Boksay Endre rajztaná r lett,
aki csak az igazgató ké ré sé re vá llalkozott erre a szerpre, hogy a remé lhető rövid
á tmeneti idő alatt megő rizze, mentse azt, ami menthető .”
A forradalom utá n újra bé ke következett e földúlt, megcsonkított, megnyomorított orszá gban.
Gaá l Zoltá n (Pp 43) diá ktá rsunk könyve alapjá n (É letpá lyá k, é letművek –
Győ r, 1987) idé zem – úgy gondolom, a mai pedagó gusokbó l nem kevé s meglepeté st kivá ltva – az é desapá m á ltal 1910– 39 között tanított tantá rgyakat: rajz,
matematika, á brá zoló geometria, földrajz, szé pírá s, szabadké zi rajz, termé szetrajz, torna, egé szsé gtan, termé szettan. Tová bbá a rendkívü li tantá rgyak közü l
szabadké zi rajz é s gyorsírá s. Summá zva: 10+2=12! – Tová bbá hosszú é veken
á t volt é desapá m az önké pző kör művé szeti vezető je, a fúvó szenekar felü gyelő
taná ra, a gimná zium gyorsíró köré nek taná ri elnöke.
Fontosabb tá rsadalmi tevé kenysé gé t ugyancsak az idé zett munka adatai
alapjá n sorolom fel:
– fé rfiak vá rosi Má ria-Kongregá ció já nak prefektusa,
– a gimná zium Corvin Má tyá s cserké szcsapatá nak tisztje,
– a Katolikus Polgá ri Fiúiskola Szent Lá szló cserké szcsapata parancsnoka,
– a Pá pa é s Vidé ke hetilap felelő s szerkesztő je, 1924– 25,
– a Ké pző - é s Iparművé szeti Tá rsulatnak vá lasztmá nyi tagja, 1935– 36-ban
elnöke,
– a belvá rosi Katolikus Kör vezető sé gi tagja,
– az Á llami Ó voda gondnoka,
– a Kereszté ny Ö nsegé lyző Egyesü let igazgató sá gi tagja,
– a Veszpré m Megyei Né pművé szeti Bizottsá g vá lasztmá nyi tagja,
– a Pá pai Mé hé sz Kör elnöke.
– A gimná zium zenekará ban bő gő zött é s cselló n já tszott, azonos hangszereket megszó laltatva tagja volt a Ká rpá t Dal- é s Zeneegylet szalonzenekará nak is.
Kell-e folytatnom, hogy igazoljam milyen r övid, de teljes é lete volt?
Sebesü lé se igazá bó l töké letesen sohasem jött rendbe. Egyre gyakrabban
esett tü dő gyulladá sba. Hiá ba volt mellette má r vé gzett orvoské nt má sodik fia, dr.
Boksay Pá l. 1940. á prilis 8-á n é desapá m lehunyta szemé t a vilá g dolgaira é s
megkezdte megé rdemelt túlvilá gi pihené sé t.
A gimná zium 1939/40. É rtesítő jé ben Sü megh Lothá r OSB, taná rtá rsa, nekroló gjá ban így írt: „É l a jövő nek hite lelkünkben, viszontlátunk majd az É gben,
remé ljük, a Mennyek örök szent fé nye lesz az É gben már pályád bé re.” – Ezt
é nekelté k nyitott sírjá ná l tanítvá nyai.
É lt 58 é vet, halá lakor é n 11 é ves voltam.
Sajnos, csalá dunk birtoká ban mindössze ké t szeré nyebb portré ja maradt.
Oka: amikor há zunkat hetekig elfoglalva tartó szovjet tisztek tá voztak, minden
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ingó sá gunkat hat kamionra rakva 1945. tavaszá n ismeretlen helyre szá llítottá k.
Mikor visszaté rtü nk, é desapá m ké peit sem talá ltuk meg.
Nekem így né há ny ké peslap maradt é desapá m tá bori lapokra festett akvarelljeibő l. Legdrá gá bb öröksé gemké nt ő rzöm ezeket.
É desapá m ké t nagymé retűké pe, Szent Benedek, Szent Imre é s Szent Mó r
talá lkozá sa, amelyek a pá pai bencé s gimná zium aulá já t díszítetté k, Pannonhalmá ra kerü ltek.
Boksay György (Ph 47)

NOS, alumni quondam classis primordialis scholae huius,
LECTURIS PACEM ET GAUDIUM !
MI, ennek a gimná ziumnak első növendé kei,
BÉ KÉ VEL É S ÖRÖMMEL KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓ T !
É rettsé gi vizsgá nk harmincadik é vforduló já ra Pannonhalmá n 1977. július 1-jé n
összegyűlvé n elhatá roztuk, hogy szeretett iskolá nk irá nti hűsé gü nket akkor mé g
é letben lé vő osztá lyfő nökü nkkel,
DR. DANCZI VILLEBALD OSB atyai barátunkkal egyeté rté sben
MAGYAR JELLEMÉ BEN EGY AZ Ő BOLDOG EMLÉ KŰ NEVÉ HEZ MÉ LTÓ
DIÁ K né gy é vi teljes tartá sdíjá nak összeadá sá val ké zzelfogható an is ki fogjuk
fejezni.
Arra ké rjü k tehá t az Iskola é s a Diá kotthon vezető it, valamint a Pannonhalmi
Bencé s Rend elöljá ró it, hogy a felajá nlott összeget tő lü nk á tvenni, az
adomá nyunkat é lvező ifjat kijelölni, ennek hitelé ü l ezt az okmá nyt az Iskola
pecsé tjé vel megerő síteni é s hosszú idő kig híven megő rizni szíveskedjenek.
Kelt Pannonhalmá n, 1978. június 26-á n.
PRO MEMORIA

AD MULTOS ANNOS

(Az Iskola körbé lyegző je)
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Cziráki Gé za László OSB (1915–1981):

Dr. Danczi Jó zsef Villebald OSB (1910–1977) ∗
Seré nyen dolgozta á t publiká lá sra szá nt ké ziratait, lelkiismeretesen ké szítette
elő szaktá rgyá bó l negyedikes tanítvá nyait, ü nnepi beszé det é s é nekes nagymisé t vá llalt kó rhá zba vonulá sa elő tt egy hé ttel. November közepé tő l kezdve a
betegsé g á ltal fokozatosan ké szítette elő az Ú r Villebald atya engedelmes lelk é t
é s munká ban megfá radt szervezeté t az utolsó útra, a hazaté ré sre.
Kü rt – Pannonhalma – Győ r. E há rom helyné v alkotta há romszögben folyt
Villebald atya é lete, legfeljebb akkora dilat á ció t engedett meg é letpá lyá ja,
amekkora a Prá ga– Pozsony– Budapest– Zá grá b ké pezte né gyszög. Döntő
fontossá gú, hogy Kü rtön szü letett, a Szlová kiá ban lé vő magyar nyelvűközsé gben. A csehszlová kiai magyar kisebbsé g tagjaké nt sohasem é lt a „magyar
gló busz” igé zeté ben. Pluralista tá rsadalomban, kü lönböző felfogá sú é s ajkú
emberek között kellett megoldania é lete problé má it. É rsekújvá ron vé gezte
közé piskolá it, azutá n 1931-ben lé pett híres földijei, Czuczor Gergely é s Jedlik
Á nyos nyomá ba: a pannonhalmi Szent Benedek Rend tagja lett. Rendi el öljá ró ja
Budapestre, majd Prá gá ba kü ldte Danczi Villebaldot teoló giai é s profá n
tanulmá nyokra, ké ső bb Pozsonyba kerü lt, hogy szlová k nyelvbő l is oklevelet
nyerjen. Egyetemi tanulmá nyait Budapesten fejezte be, ott doktorá lt magyar é s
szlá v nyelvé szetbő l. 1941-ben az akkor induló Pannonhalmi Gimná zium taná ra
lett é s egyúttal a fő iskolá é is. 1949-tő l 1951-ig Balatonendré den plé bá nos. Majd
a rendi kereten kívü l orosztaná rké nt működött á ltalá nos iskolá kban. 1963-tó l
1973-ig a győ ri Czuczor Gergely Bencé s Gimná zium igazgató ja é s há zfő nöke,
1973-tó l ugyanebben az inté zetben az orosz nyelv taná ra.
Ez az é letrajzi á ttekinté s keveset sejtet Villebald atya egyé nisé gé bő l, azokbó l
az eszmé kbő l, amelyek ő t é ltetté k. Felvidé ki magyar szá rmazá sá val szorosan
összefü gg az emberi mivoltá t jellemző jó zansá g, erő s realitá sé rzé k, ellenté teket
levezető tapintat. Tá vol minden nacionalista á brá ndtó l mint nyelvé sz hitte, hogy
Kü rt-Gyarmat nevű magyar törzs telepü lé si helye az ő szü lő faluja, amelyet
rendkívü li mó don szeretett, s ahová a közlekedé s minden lehetsé ges mó djá n
szívesen vissza-visszaté rt, szü leihez, testvé reihez, ismerő seihez. S ha bá rki jött
Szlová kiá bó l, aká r magyar, aká r szlová k volt a vendé g, minden munká t fé lretett,
hogy vendé gszereteté t kimutathassa. A kü rti, az é rsekújvá ri, a prá gai é s a
pozsonyi tanuló é vek kikristá lyosítottá k lelké ben azt a diplomatikus é s szeretetremé ltó magatartá sformá t, aminek nagy haszná t vette civil taná ri pá lyá já n é s
mint bencé s igazgató .
A papi karakter lé nyeges eleme volt é leté nek. Mint plé bá nos azonnal feltalá lta
magá t a templom é s a plé bá nia ü gyeinek inté zé sé ben. Taná rké nt sem mellő zte
∗ Cziráki László atya, Laci bácsi, kedves tá rsam írá sá val egyszerre emlé kezü nk ő rá ja é s
Danczi Villebald atyára, szeretett osztá lyfő nökömre. – Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
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a lelkipá sztori munká t, sokszor egé szsé gi á llapota nem javasolta volna, é s ő
mé gis hirdette az igé t, s erre a feladatá ra alaposan felké szü lt. A liturgiá val is
tudomá nyos szinten foglalkozott, é s nagyon é rdekelte az Egyhá znak a zsinat
utá ni megújulá sa.
Lelkiismeretes é s lelkes taná r volt. Ó rá inak becsü letes felé píté sé ben, a tanuló k igazsá gos é rté kelé sé ben, szakkörvezeté sben é s a fizikai dolgozó k fiainak
önké ntes korrepetá lá sá ban lehetett ezt felmé rni. Kötelessé gtudá sa tette ő t
ké pessé arra, hogy amikor a győ ri gimná ziumban a földrajztaná r meghalt, á tvegye á tmenetileg e tá rgy tanítá sá t több osztá lyban, igazgató i teendő i é s idő nké nti
betegeskedé se mellett. Hihetetlen munkab írá ssal tanult ezekre az ó rá kra. Sajá tmaga szemé lyé vel, ké nyelmé vel törő dött a legkevé sbé .
A 40-es é vek elejé n indult meg hazá nkban nagyobb szabá sú né prajzi kutatá s.
Villebald atya rögtön belekapcsoló dott a gyűjté sbe, szé p eredmé nyeket é rt el.
Ekkor vette fel kapcsolatá t a nagy magyar nyelvé szekkel, akiket az egyetemrő l
hivatalosan má r ismert: Pais Dezső vel, Melich Já nossal é s Szabó T. Attilá val.
Nyelvé szeti dolgozatai alapjá n lett a Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g tagja. A
né prajzi gyűjté st, annak nemes szenvedé lyé t tanítvá nyai lelké be is bele tudta
oltani.
Ö römmel beszé lt Czuczor Gergelyrő l, a győ ri gimná zium volt taná rá ró l, a
hazá é rt á ldozatot hozó költő rő l é s tudó sró l, nemcsak Győ rben, de Csehszlová kiá ban is az ottani CSEMADOK gyűlé sé n, a Czuczor-jubileum alkalmá val.
Villebald atya é lete utolsó hó napjaiban a múlt szá zadi bencé s tudó snak, Szeder
Fá biá nnak nyelvé szeti munká ival foglalkozott, azokat ismertette é s sajtó alá
akarta rendezni. A tudó s é s a teoló gus lelkesedé se folytá n lett a közé pkorvé gi
misztikus, Tauler Já nos beszé deinek fordító já vá .
A szlavisztika volt az igazi terü lete. 1947-ben orosz tankönyvet írt. Lomonoszov magyarorszá gi ké zírá sos művé vel foglalkozott a Slavica Studia hasá bjain.
Ismertetett szlová k-cseh nyelvtudó sokat, foglalkozott szlá v jövevé nyszavakkal, a
magyar ő störté net ré szké rdé seiben mindenü tt lelkiismeretesen, a tudom á nyos
Eró sztó l hajtva kutatta az igazsá got.
É leté nek legkiemelkedő bb, legegyé nibb é lmé nye mé gis a felszabadulá s volt,
amikor orosz tolmá cské nt tevé kenykedett Pannonhalmá n. A Vöröskereszt
oltalma alatt á lló fő apá tsá g rengeteg menekü ltnek é s ü ldözöttnek adott szá llá st
é s é lelmet. Villebald atya azé rt emlé kezett szívesen vissza ezekre a napokra,
mert – amint maga mondotta – ekkor tehetett legtöbb jó t. Rektor is volt az újjá é píté s első é veiben, gazdasá gi gondok, megerő lteté s a szakadatlan munká ban
talá n ekkor tá madta meg szervezeté t, amely szívó san ellená llt a pusztulá s
erő inek 1977. dec. 21-ig.
Milyen eszmé k lelkesítetté k? Az Egyhá zhoz é s a hazá hoz való hűsé g, az idő
miné l töké letesesebb kihaszná lá sa, a munka becsü lete, az arra való nevelé s, a
magyar é s a szlá v né pek é s nyelvek szeretete, az ifjúsá g é s a lelkek szolgá lata.
Mindenkinek elő legezte a bizalmat. Mindig inká bb jó t, mint rosszat té telezett fel
má sokró l.
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Mé g igazgató korá ban vá llalt ellenő rző szerepet a magyar földrajzi nevek
megyei szintű gyűjté sé ben. Szlá v é s magyar nyelvé szeti ké pzettsé ge folytá n
szá mos bará tot szerzett magá nak a magyar é s nem magyar kollé gá k között.
É lete nem egy taná r sablonos é lete, sem egy szerzetes termé ketlen magá nya,
hanem egy darab törté nelem a XX. szá zad nem legkönnyebb é vtizedeibő l.
Nehé z é lete mé gis derűs emlé ket hagy maga utá n, amit talá n az á ltala annyit
idé zett mondá s fejez ki legjobban, a wroclawi templom nap ó rá já nak felirata:
HORAS NON NUMERO, NISI SERENAS. Csak a kellemes ó rá kat ő rzöm meg
emlé kezetemben.
Befejezé sü l a Vigiliá ban megjelent Tauler-fordítá sá nak utolsó mondatai kíná lkoznak. Villebald atyá ra is é rvé nyesek: „Semmifé le dologban nem tudtam
megnyugodni, ami Istenné l kisebb. Istenemet má r való ban megtalá ltam. Ő benne
van bé ké m é s örök nyugalmam.”

Kiegé szíté s – Villebald atya egykori pannonhalmi oszt á lyá nak diá kjai, akik akkor
az ötvenedik, ma má r hetvenedik é leté vü ket tapossá k, ott á lltak szé p szá mban
ravatala körü l, hogy tiszteletü ket é s há lá jukat leró já k volt osztá lyfő nökü k elő tt é s
utolsó útjá ra elkísé rjé k. Diá knyelven rögtönzött búcsúztató jukat Gyapay Dé nes
(Ph 47) mondotta el:
«Osztá lyfő nök Ú r, jelenteni szeretné k. Jelenteni úgy, mint tettü k Pannonhalmá n, az Alma Mater falai között nap mint nap. Jelentem, hogy rendt á rsai,
é desapja é s fivé re, szerettei é s tisztelő i karé já bam itt á llunk ravatala mellett
megrendü lve mi, egykori tanítvá nyai, első osztá lyá nak tanuló i, akik osztá lyfő nökü nket gyá szoljuk.
Jelentem, hogy kivá ló pedagó gusnak tartottuk, igazi atyá nknak, aki szigorral
é s szeretettel nevelt. Ezt é leté ben soha nem mondhattuk el, mert szer é nysé ge
közismert volt. s rossz né ven vette volna, ha ezt tudomá sá ra hozzuk.
Nemcsak a latin nyelvre, a dekliná ció szabá lyaira, a magyar klasszikusokra
oktatott minket, hanem arra is, mik é nt kell egy bonyolult korban embernek é s
magyarnak lenni.
Jelentem, az Ö n á ltal elhintett mag jó talajba hullott. Jó l sá fá rkodtunk
öröksé gé vel, a tanultakat okosan, bölcsen gyü mölcsöztetjü k. Ö ntő l tanultuk:
„Non omnis moriar!” Nem halunk meg teljesen, s biztos íthatjuk, é letműve tová bb
é l é s hat bennü nk, nem megy, nem mehet feled é sbe.
Alig né há ny hó napja így búcsúzott tő lü nk a harmincadik é rettsé gi talá lkozó n:
„Nem búcsúzunk, mert talá lkozunk!” Magam is így búcsúzom osztá lytá rsaim
nevé ben: „Talá lkozunk, nem búcsúzunk!”»
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Pax et gaudium!
Ezerö tszáz é ves Szent Benedek első monostora ∗
Ezerötszá z é vvel ezelő tt alapította a Ró má tó l dé lre fekvő Subiacó ban első
monostorá t Szent Benedek, az euró pai szerzetessé g atyja. Az é vforduló ró l július
11-é n emlé keztek meg a subiacó i bencé s monostorban. A bencé s: monasztikus
é letforma, amelynek ritmusá t az imá dsá g é s a munka szabá lyozza a híressé vá lt
mottó szerint: „Ora et labora.” Ez a jelmondat é s é letmottó a 2000. é v embere
szá má ra is rendkívü l idő szerű– mondta II. Já nos Pá l pá pa az ü nnep napjá n, a
vasá rnap dé li úrangyala alkalmá bó l, a jeles é vforduló ra emlé kezve. A
Subiacó ban kezdő dő ü nnepsé gsorozatra kü ldött ü zeneté ben a pá pa Szent
Benedek tanúsá gté telé re emlé kezve így ír: A bencé s szerzetes a mindennapok
né vtelensé gé ben alá zattal é s kitartó an tanúskodik az Ú r szavá ró l, é leté ben
első bbsé get ad Istennek, közössé gé ben pedig a testvé ri szeretet á polá sá n
fá radozik. Ha a bencé s közössé gben hiá nyzik az alapvető egyeté rté s, ha
befé rkő zik a közömbössé g vagy egyenesen a versengé s szelleme, akkor fenná ll
a veszé ly, hogy a szerzetes egyé ni kezdemé nyezé sekkel pró bá lja önmagá t
megvaló sítani é s a kü lvilá ggal keresi a kapcsolatot a k özössé gi é s az apostoli
é let helyett. A pá pa azzal a felhívá ssal zá rja a bencé sekhez inté zett ü zeneté t,
hogy minden közössé gü k legyen „hegyre é pü lt vá ros”, nyitott é s befogadó a
szegé nyek, a zará ndokok é s mindazok szá má ra, akik olyan é letre vá gynak,
amely nagyobb összhangban van az evangé liummal. [VR/MK]

∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. augusztus 1-i szá má bó l
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Euró pa é s a bencé s szerzetessé g ∗
„Az ó kori törté nelem eljutott egy olyan döntő forduló pontig, amikor fé rfiak é s nő k
jó szá ndé kkal felhagytak azzal, hogy a Birodalmat tá mogassá k é s hogy a
civilizá ció é s az erkölcsi közössé g fennmaradá sá t azonosítsá k a Birodalom
megmaradá sá val. Ehelyett – gyakran ané lkü l, hogy felismerté k volna, mit is
tesznek – a közössé g olyan új formá it kezdté k felé píteni, melyekben é rvé nyben
maradhatott az erkölcsi é let oly mó don, hogy az erkölcs s a civilizá ció túlé lhette
a barbá rsá g é s a söté tsé g rá következő korszaká t.” (Alasdair MacIntyre, Der
Verlust der Tugend, 1988, S. 349f.)
Benedek, Isten embere – vir Dei, ahogy a Dialó gusok II. könyve ő t nevezi – ,
egyike volt azoknak a bá tor fé rfiaknak, akik az á ltalá nos romlá sban ösztönösen
a fentebbi mó don gondolkodtak é s egy felü lrő l jövő é s belü lrő l vá laszt adó
Ihletnek engedelmeskedtek.
Vir Dei Benedictus – Isten embere, Benedek – mondja ró la a korai szerzetesi
irodalom. Ma így mondaná nk: Istennek elkötelezett, integrált, teljesen letisztult
szemé lyisé g, az atyaság vonásaival megáldva. Jó lehetett vele é s környezeté ben é lni.
Szemé lyé rő l kevé s egzakt törté netit tudunk, de Regulá ja, az abbó l má ig
sugá rzó evangé liumi bölcsessé g, mindent elá rul ró la. A regula sajá tos szerzetesi
műfaj. Gyakorlati é letszabá ly, az evangé liumnak a montecassinó i közössé gre
való alkalmazá sa. É letszabá ly, a szó szoros é rtelmé ben az é letre, egy
kiteljesedett emberi é letre segítő eszköz kívá n lenni. A belé nk ivó dott ismereteink szerint a bencé s é letstílus ké t pillé re az „ora et labora” dinamikus egyensúlyá ban fogalmazható meg. Ez is igaz, de ha magá bó l a Regula szövegé bő l
akarom ezt az é letstílust megközelíteni, akkor ezeket a mondatokat kell
kiemelnem: „Íme, az Ú r megmutatja nekünk az é let ú tját… , hogy … szárnyaló
szívvel é s a szeretet kimondhatatlan é dessé gé vel siessünk elő re … a mennyei
hazába.” (Prologus, 73.fejezet)
Ha a Regulá t Benedek oldalá ró l, szemé lyesen é rtelmezzü k, akkor az nem
má s, mint egyetlen vallomá s, tanúsá gté tel Jé zus Krisztus mellett, tulajdonké ppen egyetlen mondat é rtelmezé se: „Krisztus szereteté nek semmit elé be ne
tegyenek!” (72. fejezet) Ezt a Krisztus szereteté t megvalló szerzetest, a nyugati
szerzetessé g atyjá t nyilvá nította 1964. októ ber 24-é n Montecassino újjá é pített
temploma felszentelé sé n VI. Pá l pá pa Euró pa Vé dő szentjé nek, Patró nusá nak.
Benedek é lete örökre idő szerűkereszté ny é s humá n modell. Az á ltala megé lt
é s megvaló sított lelkü letbő l fakadó egyé ni é s közössé gi é let volt alkalmas
eszköz arra, hogy – míg magá t a napi imá dsá g ré vé n az „isteni miliő ben” meg∗ 2000. má rcius 23-á n, a Bencé s Diá kszövetsé g Kelet-magyarorszá gi Szervezete á ltal
Miskolcon, a Miskolci Akadé miai Bizottsá g szé khá zá ban rendezett orszá gos-regioná lis
talá lkozó n elhangzott elő adá s
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má rtotta – , annak örömé t é s bé ké jé t a kultúra eszközeivel é s annak hajszá lgyökereivel sokaknak eljuttassa. Ez a mindig bel ü lrő l, isteni mé lysé gbő l fakadó
erő volt ké pes arra, hogy má sokat is vonzzon, á tjá rjon, kibontakozá shoz segítsen, hogy a „cultus divinus”-bó l, az istentiszteletbő l „cultura humana”-t, emberi,
euró pai kultúrá t teremtsen. A bencé s monostorok az é vszá zadok sorá n, egy-egy
törté neti ré gió , vagy nemzet é leté ben úgy magasodtak ki, mint az ó kori né peknek az Akropolisz, vagy a tengerjá ró knak Fá rosz tornya. Koronké nt é s ré gió kké nt több tucat ilyen bencé s monostort tudunk felsorolni Montecassin ó n kezdve
Canterburyt, Fuldá t, Clunyt, Montserratot, Fleuryt, Melket, az újkorban Beuront,
Solesmest, Niederalteich-t, St. Ottilient, Chevetogne-t é s má sokat is említve.
Ebbe a sorba illik a mi Pannonhalm á nk is, amely ugyanennek a lelkü letnek
hordozó ja.
Hadd idé zzek itt csupá n Illyé s Gyulá tó l egy ré szletet, aki Cluny romjain, cseppben a tengert lá tva, így elmé lkedik:
»Franciaorszá gban vagyunk, itt a földrajzi é s törté nelmi Franciaorszá g szívé ben, a burgundiai Clunyben, a cluny apá tsá gban. Mi – felesé gem é s é n – ,
csaknem affé le é rzé ssel, mint a zará ndokok. Egy né p há lá já t hozná nk, illetve
adná nk á t, ha ilyesmit egyá ltalá n elhozni é s á tadni lehetne.
Kereszté ny művelő dé sü nket: a kereszté nysé g megújult formá ira való á tté ré st
pogá ny ő seink nem kis mé rté kben Clunynek köszönhetté k. Szent Istvá n szoros
összekötteté sben – á llandó levelezé sben – á llt az apá tsá g akkori vezető ivel,
szent Odilonnal é s annak tanítvá nyaival. Első kirá lyunk innen szívta a hitet, a
fölvilá gosultsá got egyará nt. A taná csokat é s bará tokat – a szerzeteseket – elő bb
az é gi, aztá n a földi paradicsom megkísé rlé sé re.
Azok vezé rigé je pedig má r akkor a ma is oly idő szerűszent szó volt, hogy: Pax
é s PAX é s harmadszor is Pax, a vilá g ü dvé re. Bá rmily körü lmé nyek között.
A körü lmé nyek akkor sem voltak kedvező ek. A körü lmé nyek ritká n azok.
De mint a görög vilá gnak az Akropolisz, olyanfé le szellemi fellegvá ra volt ez az
apá tsá g a közé pkori Euró pá nak.
A Benedekrő l elnevezett rendnek nem sokkal az ezredfordul ó utá n ezerké tszá zná l is több monostora volt az Atlanti-ó ceá n é s a Ká rpá tok között. (Ná lunk
a Ká rpá t medencé ben a tatá rjá rá sig megközelítő en 90 monostor.)
Az első kereszté nyek szá mítgatá sa szerint a vilá g vé gé nek – Krisztus visszaté rté nek az 1000. é vben kellett volna megtörté nnie… (e nagy á lom nem való sult
meg). Ezt követő en vetette meg lá bá t má sodszor az Ember Hite Euró pá ban,
ettő l kezdve pró bá lt alakulni – Emberiessé ggé .
Csupa öreg vezeté sé vel. A „Grands Abbé s”-k egyik fiatalja, Tiszteletremé ltó
Pé ter egyhuzamban harmincné gy é vig dirigá lta a lelkek új á llá sfoglalá sá t.
Szemben a nyilazó szittyá kná l is veszé lyesebb bá ró kkal, a feudá lis anarchia
barbá raival. Korukat messze megelő zve a bölcs, a minden hitet megé lt
aggastyá nok, a mindent túlé lő k tü relmé vel kezdté k sző ni a té bolyultan burjá nzó
hatá rok fölé az é rtelem há ló zatá t. A jellembeli é s ízlé sbeli rút terjedé sé vel
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szemben a nemes é s a szé p vilá gá t, a nyelvi – mondhatni faji – szé tdaraboltsá ggal szemben az egy nyelv közvetítő erejé t. A rablá s é s az önké nyeskedé s
ellené ben a könyörü letet, a szegé nyek é s szenvedő k vé delmé t. É s a jó lé t
fokozá sá t. Pontos fogalmuk volt az alulé pítmé ny é s fölü lé pítmé ny szerves
összefü ggé sé rő l. A szent vé nek, akiknek napjai meg voltak sz á mlá lva, maradé k
idejü kben nemzedé keknek termő gyü mölcsfá kkal, má ig á lló kó rhá zakkal é s
iskolá kkal ü ltetté k tele a szellemü k meghó dította terü leteket. A konkolyt nemcsak a szó szé krő l irtottá k. Ké zzel szemelt búzá t, vá ltozatosan is tiszta gaboná t
kü ldtek Lisszabonba é s Somogyvá rra. Fő harcuk az volt, hogy az eszeveszetten
kü zdő felek közé vetetté k magukat, nem fegyverrel, hanem csit ító szó val. Az ő
talá lmá nyuk volt a Treuga Dei.
Isten akaratá t a bé ké vel azonosítottá k. A mindenki harcá t mindenki ellen a
mindenki igazsá gá é rt való szó é rté sre akartá k á tformá lni... Nem kemé ny vá rakat,
hanem csinos templomokat, nem j ó l markolható fegyvereket, hanem szemgyönyörködtető haszná lati – é s művé szeti – tá rgyakat hagytak maguk utá n.
Annyit, hogy alig sikerü lt azokat elpusztítani is.« – (Illyé s Gyula: Chá ron ladikjá n:
A múlt ő re)
Az imé nt elmondottakbó l, azaz egy gondolat, egy ké p felvillantá sá bó l is é rzé kelhető , hogy immá r több mint ezerötszá z é v tá vlatá bó l, a bencé s monostorok lelki
é s szellemi gazdagsá ga tü kré ben Benedek alakja mé ltá n lá tszik hatalmasnak é s
ma is idő szerűpé ldá nak. Oly nagynak, hogy VI. Pá l pá pa joggal nyilvá nította ő t
Euró pa Vé dő szentjé nek.
Mi magyarok is ugyanebbő l a kereszté ny é s euró pai kultúrá bó l eredeztethetjü k
immá r ezer esztendő ó ta lelki é s szellemi hagyomá nyainkat. Nem Nyugat-Euró pá ban, nem má s földré szen, hanem a duná ntúli, a pannon tá jon emelkedő Szent
Má rton Hegyé n mondta 1996-ban II. Já nos Pá l pá pa az alá bbiakat, é s nem
mondhatta volna el mindezt, ha nem ugyanazon hagyom á nyban é lné nk, mint
má s euró pai testvé reink, kü lönben nem é rthetné nk meg szavait, hivatkozá sait,
egy-gyöké rbő l fakadó kultúrá nkat:
»Nagy örömmel zará ndokoltam el ide, Szent Má rton hegyé re, Pannonhalma
ő si monostorá ba. Együ tt emlé kezü nk meg a lelki é let é s a kultúra e törté nelmi
központja alapítá sá nak ezredik é vforduló já ró l, ahol egy olyan hagyomá ny vette
kezdeté t, amely töretlenü l fennmaradt mind a mai napig.
Egykor Ró má bó l é rkezett a szerzetesek kis csoportja – Szent Adalbert prá gai
pü spök rendtá rsai é s tanítvá nyai – hogy elő bb a Prá ga melletti Břevnovot, majd
onnan a Ti apá tsá gotokat alapítsá k meg. Szent Adalbert, az é n hazá m első
vé rtanúja é s vé dő szentje, a törté nelmi cseh, lengyel é s magyar korona né peinek
közös szentje. Szent Adalbert kü lönös tisztelete így azokkal a né pekkel egyesít
benneteket, akik a szlá vokkal együ tt Közé p-Euró pá ban é ltek é s é lnek. A jövő é v
tavaszá n, Szent Adalbert vé rtanúsá gá nak ezredik é vforduló ja alkalmá bó l – ha
Isten is úgy akarja – abban az örömben lesz ré szem, hogy meglá togathatom az
ő egykori szé khelyé t.
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A hegy, amelyen é ltek, Szent Má rton nevé t viseli. Annak a szentnek az oltalma
alatt é ltek tehá t, aki ezen a vidé ken szü letett, amely egykor a ró mai Pannó nia
tartomá nyhoz tartozott. Euró pa sok orszá gá ban tisztelté k Szent Má rtont az
elmúlt ezerötszá z é v alatt. Karizmatikus egyé nisé ge lelkileg összekapcsol
benneteket. Innen, az ő szü lõföldjé rő l köszöntöm szeretettel a franciaorszá gi
Tours lakó it, ahová né há ny nap múlva örömmel zará ndokolok el.
Törté nelmetek kezdetei abba a korba nyúlnak vissza, amelyben a kereszté ny
Kelet é s Nyugat mé g osztatlan volt. Amikor Pannonhalma alap ítá sá nak ezredik
é vforduló já t megü nnepeljü k, akkor visszaemlé kezü nk a híveknek arra az egysé gé re, amely az első é vezredet jellemezte. A ti gyökereitek ebbe az á ldott korszakba nyúlnak vissza. Olyan múlt ez, amely kötelez benneteket é s feladatot ad,
ugyanakkor azonban jövő tök biztosíté ka is.
Mé g a kereszté nysé ggel szemben nem mindig objekt ív szerző k is elismerik
azt, hogy Szent Benedek é s fiai „megújítottá k a föld színé t” (vö. Zsolt 103,30), é s
hogy Euró pa nagyré szt nekik köszönheti – kü lönöské ppen az első é vezredben –
a kulturá lis é s szociá lis é let soha nem lá tott megújulá sá t. Az „ora et labora”
egyszerű jelszava hatalmas cé lkitűzé s kezdete lett, é s a kontinensen ennek
köszönhető en kezdtek kialakulni azok a kultur á lis formá k – a nagy né pvá ndorlá s
esemé nyei utá n – amelyek mind a mai napig jellemzik az eur ó pai né peket é s
kü lönleges szerepü ket a vilá gban.
Ebben a korban a gazdasá g első sorban a mező gazdasá got jelentette, ezé rt a
né p é letszínvonalá nak javítá sa é rdeké ben a legfő bb munka, amelyet Szent
Benedek fiai vé geztek, a hatalmas erdő s vidé kek feltöré se, a földművelé s
bevezeté se volt. Döntő en ez jelentette a tá rsadalmi é s kulturá lis á talakulá s
kezdeté t. E szá zadokon á t tartó elő ké szítő munka sorá n alakulhattak ki a
má sodik é vezredben az euró pai vá rosok, a művé szeteknek é s az é píté szetnek
olyan alkotá saival, amelyeket má ig megcsodá lhatunk. Amikor a pannonhalmi
apá tsá g alapítá sá nak ezredik é vforduló já t ü nnepeljü k, bizonyos é rtelemben
annak a bencé s jelenlé tnek ezer é vé re is emlé kezü nk, amely alapvető en
hozzá já rult az euró pai civilizá ció é s hazá tok civilizá ció já nak kialakulá sá hoz is.
Szent Pá l így folytatja: „gondolkodá stokban megújulva alakuljatok á t, hogy
felismerjé tek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves el ő tte é s mi a
töké letes” (Ró m 12,2). A föld kü lső ké pé nek kialakítá sa az ember szívé nek
á talakítá sá bó l é s belső megújulá sá bó l ered. Az összes gazdasá gi, kulturá lis é s
eszté tikai é rté k, amely a nagy bencé s munká bó l szü letett, azoknak a ti ré gi
elő deiteknek a lelké ben gyökerezett, akik belső é rettsé get mutattak fel.
Szent Benedek azt tanította, hogy Krisztus szereteté nek semmit se tegyü nk
elé be: a megfeszített é s feltá madt Krisztus szeretete az, amely apá tsá gotokban
uralkodott a múltban, é s uralkodik mindmá ig. Ez van jelen a kultúra é s a
civilizá ció mindazon formá já ban, amellyel apá tsá gotok hozzá já rult a magyar
nemzet é s egé sz Euró pa törté nelmé hez. Ezer é v utá n ma mindezé rt köszönetet
mondunk az isteni Gondviselé snek. Ró ma pü spöke örü l annak, hogy ré szt vehet
Pannonhalma közössé gé nek é s a magyar né pnek ü nnepé lyes Te Deum-á n.
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É s te, pannonhalmi bencé s közössé g, lé gy tová bbra is – mint hegyre é pü lt
vá ros – fé nyforrá s e vidé k é s az egé sz nemzet szá má ra. Maradj hűsé ges ehhez
a hivatá sodhoz, amint azt az elmúlt é vszá zadok sorá n is tetted. Vezesd tová bbra
is az új nemzedé keket az emberi é s isteni bölcsessé g útjá n, é s hogy ebben
vá ltozatlan eredmé nyessé ggel sikeres legyé l, Szent Benedek szavai szerint
magad is vá lj tanítvá nnyá „az Ú r szolgá latá nak iskolá já ban” (Szent Benedek
Regulá ja, Prol. 45.).
Legyetek é berek é s figyelmesek „az idő k jeleinek” a fü rké szé sé ben, az Ú r
irá nti alá zatos engedelmessé g megtartá sá ban, hogy az ü dvössé gnek helyesen
é rtelmezett ü zeneté t eredmé nyesen adjá tok tová bb.
A mindennapi szolgá lat sorá n mozdítsá tok elő a kereszté nyek egysé gé t,
pá rbeszé dre lé pve mindenkivel. Az ökumenikus mozgalom nagy hasznot
meríthet abbó l, ha elkötelezitek magatokat a dialó gusra, a má sik fé l meghallgatá sá ra é s a közeledé sre. Legyen a ti apá tsá gotok mindig nyitott otthon a testvé rek gondjai elő tt.«
Nem Szent Má rton Hegyé rő l kívá ntam beszé lni. A hosszabb idé zet csupá n
szemlé ltető pé lda volt arra né zve, hogy ha a Kárpát medencé ben egy szeré ny
domb, de mé gis kivá ltsá gos Mons Sacer, ezer é ven á t ennyire magá ba sűrítette
Euró pá t, akkor mennyire é s mé g inkább az egé sz, amelyet magyarsá gnak,
nemzetü nknek mondunk.
Amikor most sok vonatkozá sban Euró pá ra tekintü nk, minden tekintetben
közös földré szü nkre, közös gyökereinkre é s múltunkra, akkor egyszövetű
kultúrá nkra tekintü nk, oda é s arra, ahonnan törté nelmi ké nyszer folytá n csak
idő legesen szakadtunk el, ahol eddig is otthon voltunk, ahol volt mit kapnunk é s
volt é s van is mit adnunk, a közöset gyarapítanunk.
Euró pa olyan lá tomá sunk, amely né lkü l nem lehet é lni. Ma azé rt vagyunk itt,
hogy megidé zzü k emlé kezetben gyökereinket, faggassuk, ké rdezzü k az é letrő l,
hogy Euró pa kultúrá já nak közös é pítő elemeit sajá t hagyomá nyunkban is újbó l
felfedezzü k. Azé rt vagyunk itt, hogy a holnap magyar lelkis é gé n é s szellemisé gé n dolgozzunk, hogy a művé szetek é s tudomá nyok szereteté n é s a szemé lyes bará ti kapcsolatok ré vé n megismerjü k é s elmé lyítsü k Euró pa é s sajá t
törté netü nknek új szinté zisé t, lá tá smó djá t, amelynek erő i mindannyiunkat a
közös ré gi é s a közös új Lá tomá s irá nyá ba vonzanak. Vá gyunk a bé ke, amikor
nemzet nem tá mad nemzet ellen, ahogy ma is törté nik közvetlen közelü nkben.
Azé rt vagyunk itt most é s ma is, hogy Isten ró lunk, emberekrő l alkotott
elgondolá sá t é s á lmá t megvaló síthassuk, hogy vé gre minden tekintetben
Istennek é s egymá snak tetsző en tudjunk é lni.
Dr. Várszegi Asztrik OSB
fő apá t-pü spök
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Tö rté nelmi napok é s emlé kek
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Akit Mikló s Imre hívatott ∗
Emlé k a hatvanas é vekből
Nyá r volt, amikor a nagybá tyá m meghívott bennü nket Pannonhalmá ra. A
felesé gem egy nő vé rné l aludt, é n a nagybá tyá mná l. Endré dy Vendel zirci apá t –
ő volt a nagybá tyá m – tizenegy körü l az ó rá já ra né zett é s azt mondta: most menj
egy kis idő re a folyosó ra, mert ké t úr jön hozzá m. Amikor elmentek, gyere
vissza.”
A folyosó n könyveket né zegettem, amikor megjelent egy jó l öltözözz úr papi
kísé rettel, s bementek a nagybá tyá mhoz. Jó fé ló ra múlva kijöttek. Amint visszamentem, az arca nagyfokú idegessé get á rult el. Kifakadt: „Mit gondolnak ezek,
azt hiszik, hogy nekem nincs gerincem? Megv á sá rolható leszek, mert Mikló s
elvtá rs azt ü zente a helyettesé vel, hogy menjek el hozzá , é s rendezni fogja a
nyugdíjamat? Megmondtam nekik, hogy é n alaposan meg vagyok fizetve, havi
130,– Ft-tal. Szegé ny postá st sajná lom, hogy fel kell jönnie hozzá m, hogy a
szelvé nyt alá írjam. Amit hoz, legtöbbször visszaadom neki. A rend feloszlatá sakor azt írtá k a jegyző könyvbe, hogy nekem mint zirci apá tnak miniszteri
nyugdíj já r. Csak nem ké pzelik, hogy az egyhá z ellensé ge elé megyek? Azutá n,
hogy az elvtá rsak megalá ztak, megkínoztak, heteken á t embertelenü l vallattak,
majd elíté ltek. É desanyá m sírjá hoz é s a testvé reimhez is csak engedé lyü kkel
mehettem!”
Így utasította vissza Mikló s Imre meghívá sá t Endré dy Vendel zirci apá t.
Majd megenyhü lve mondta: „Imá dkozom é rtü k, é s a verő legé nyeké rt is, hogy
Isten bocsá ssa meg vé tkü ket, hiszen nem tudtá k, hogy mit cselekszenek.”
Id. Endré dy István

∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 2000. má rcius 5-i szá má bó l. A megemlé kezé s szerző je
dr. Endré dy Csanád OSB (Ph 47) atya testvé rbá tyja. – KTK
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Ezen a lapon lesz az emlé ktábla fé nyké pe.
(????)

A hő si halottak nevé t megörökítő tá bla ké t iskolatá rsunk,
Gönczi Bé la grafikusművé sz é s Ludvig Rezső ötvösművé sz munká ja.
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„EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS” (Horatius)

A budapesti Szent Benedek-rendi
Szent Benedek Gimnázium
(1923–1948)
HŐ SI HALOTTAI
Né hány gondolat a budapesti iskolaalap ítás 75 é ves é vforduló jára
é s a Fő utcai emlé ktábla felszentelé sé re ∗
Az iskola
1914-ben dr. Hajdú Tibor fő apá t, Budapest Szé kesfő vá ros törvé nyható sá gá val
szerző dé st kötött, hogy Zugló ban bencé s fő gimná zium, interná tus, szé khá z é s
templom é pü ljön. Az első vilá ghá ború é s az azt követő gazdasá gi viszonyok
miatt nem való sulhatott meg a nagyszabá sú terv.
1923-ban dr. Bárdos Remig fő apá tnak sikerü lt a ré gi tervet ré szben megvaló sítania. A Szé kesfő vá ros á tengedte a VIII. kerü let Baross u. 62. sz. alatti é pü leté t, iskola é s szé khá z cé ljá ra – de addig is, amíg ebbő l az é pü letbő l az ott
elhelyezett menekü lt csalá dok kiköltözteté se megtörté nt, az iskolaalapítá sra a
Má ria Teré zia té r 8. sz. alatti Pedagó giai Szeminá rium há rom földszinti helysé gé t
bocsá totta rendelkezé sre.
Az iskola dr. Klebelsberg Kunó vallá s é s közoktatá sü gyi miniszter rendeleté vel
nyílt meg. 1923. szeptember 5-é n volt az első Veni Sancte a jó zsefvá rosi
plé bá niatemplomban: 56 apró emberke, a budapesti első osztá ly, né gy bencé s,
é s egy vilá gi taná r ré szvé telé vel. Ebbő l az osztá lybó l mé g ma is é lnek né há nyan.
Közü lü k itt van körü nkben dr. Turchányi György diá ktá rsunk.
Ré gó ta működött má r Pesten a belvá rosban a Kegyestanító rendi Piarista
gimnázium, é s akkortá jt indult Dé l-Budá n a Ciszterci rend Szent Imre gimnáziuma is, akkor mé g a mai Vá li utcai elemi iskola é pü leté ben. Nagy kihívá s volt há t
egy újabb ró mai katolikus egyhá zi iskola elindítá sa. De az é rdeklő dé s, a jelentkező k nagy szá ma beigazolta, hogy szü ksé g volt erre a bencé s szellemisé gű,
szé lesebb tá rsadalmi ré tegeket megszó lító inté zmé nyre. Kü lön é rdemes megemlíteni, hogy sajá t osztá lytá rsaim közü l sokan az akkor mé g metró né lkü li
kü lterü letekrő l – Budafok, Albertfalva, Soroksá r, Kő bá nya, Kispest, Pestszentlő rinc, Sashalom, Zugló , Ú jpest – já rtak be ké sé s né lkü l, naponta. Termé szete∗ Rövidítve hangzott el az emlé ktá bla felszentelé si ü nnepé lyé n, 1998. októ ber 22-é n.
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sen a diá kok zöme az iskola közvetlen környezeté ben, a Jó zsefvá rosban lakott.
Ez a ké p is sajá tosan mutatja a diá kok szociá lis összeté telé t, de egyúttal a Rend
iskolaalapító szá ndé ká t. A felvé telkor elő nynek szá mított a jó zsefvá rosi lakhely.
1925-ben költözhetett be a Baross u. 62-be az idő közben reá lgimná ziummá
alakult iskola. Az é pü let má r akkor is elavult volt, alapos á talakítá sra, felújítá sra
szorult volna. Az elhelyezé si nehé zsé gek miatt nem volt ritka a 75-80 fő s osztá lylé tszá m. Mindezek ellené re töretlenü l fejlő dött é s erő södött iskolá nk 1948-ig.
1931-ben, a Baross u. 58-60. sz. alatti doh á nyraktá r, valamint a Rigó u. 3. sz.
alatti é pü let a Szent Benedek Rend sajá t tulajdoná ba kerü lt. Ezen a mintegy
16 000 né gyzetmé ternyi terü leten kívá nta megvaló sítani a Rend az új inté zmé nyeit – fő iskolai é s közé piskolai interná tust, gimná ziumot é s szé khá zat – befogadó vé gleges é pü leté t. Az iskola igazgató ja, Horváth Kandid, té glajegyeket bocsá tott ki a Rend á ltal vá llalt költsé gek kiegé szíté sé re, majd 1939 vé gé re a szü ksé ges pé nz összegyűlvé n há laadó szentmisé t mutatott be. Ekkor má r lá tni lehetett,
hogy az elindult há ború hazá nkat sem fogja é rintetlenü l hagyni, é s a lé gibombá zá soktó l való fé lelem miatt egy vé gzetesen hibá s dönté s szü letett. „Halasszuk el
az é pítkezé st a bé ke napjá ra”. A rossz javaslatot, sajnos, elfogadt á k. Ha é rte is
volna bombatalá lat – vagy grá ná tok az elő re nem is lá tott ostrom, majd az 1956os forradalom alatt – , az é pü letegyü ttes á llna, é s a kommunizmus elmúltá val lett
volna mit visszaigé nyelni. Így azonban az é rté kes terü letet á llamosítottá k é s
lakó tömböt é pítettek rá . Ma má r remé ny sincs, hogy legalá bb az elvett telket
vissza lehessen szerezni. A szé p tervet tehá t ismé t egy há ború é s az utá na
következő gazdasá gi-politikai viszonyok gyökeres megvá ltozá sa sodorta el.
Addig is, a Rigó utcai é pü let a fé linterná tus szá má ra nyújtott terü letet, a
dohá nyraktá r hatalmas udvara pedig szinte korlá tlanul a sport: korcsolya,
labdarúgá s, tenisz é s egyé b szabadté ri mozgá sok szá má ra. Gyarapodott az
iskola má s terü leten is. A jó közössé gi szellem kialakítá sá hoz nagyban hozzá já rult a margitszigeti budai Duna-á g budai partjá n lé vő öná lló , sajá t sporthajó kkal
jó l felszerelt csó nakhá z é s vízicserké sz-sporttelep.
1936-ban a budapesti iskola saj á t erő bő l é s ismé t Horváth Kandid lehetetlent
nem ismerő szervező ké szsé gé nek é s munká já nak köszönhető en felé pítette a
balatonakarattyai „Szent Istvá n Diá kü dü lő ”-jé t, ahol nyaranta 80-100 diá k a
taná rokkal együ tt pihente ki a tanulmá nyi é v fá radalmait.
Ezeken kívü l intenzív fakultatív foglalkozá sok segítetté k az oktató -nevelő
munká t: Má ria-kongregá ció , cserké szet, önké pző kör, é nekkar, színjá tszá s, tá nciskola, fúvó szenekar, modellező -aero kör, diá kkaptá r, sportkörök é s ezen belü l
az elismerten jó színvonalú, szá mos versenyen sikeres vívó k, a KISOK bajnoksá gok, tová bbá iskolá k közötti veté lkedő k, há zi torna- é s sportversenyek, rugby
bajnoksá gok, szakkörök (ké mia-fizika, termé szetrajz stb.), gyorsíró é s nyelvtanfolyamok.
Interná tus nem volt, de ma „napközinek” nevezett fé linterná tus igen. A rendhá z
á llandó an nyitva á llt a diá kok elő tt. Szinte é jjel-nappal be lehetett menni. Ezek
együ ttesen teremtetté k meg a jó közössé gi é let felté teleit. A foglalkozá sokon
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mind az öregdiá kok, mind a taná rok igen aktívan vettek ré szt. Az öregdiá kok
fő leg a cserké szé letben é s a fúvó szenekarban jeleskedtek. Kirá ndulá sok, vízitúrá k, kü lföldi utazá sok, tá borok, sportversenyek alkalmá val az együ ttes ré szvé tel a diá ksá got – é s a tantestü letet – egymá shoz közvetlen közelbe hozta.
Ezek voltak a boldog bé keidő k!!
Diáké veink – 1940-1948
A há ború a mi hazá nkat ugyan 4 é vvel ké ső bb é rte el, de má r á gyúdörgé s é s
bombazá por volt a vilá gban, amikor beiratkoztunk 64-en 1940-ben. A mi oszt á lyunk volt az utolsó , amely bencé s vezeté ssel a nyolc é vet vé gigjá rhatta az
iskolá ban.
A tantestü let 15 szerzetes- é s 3 vilá gi taná rbó l á llt. A rendhá zban lakott 3-4
má s terü leten dolgozó bencé s atya é s ugyanannyi fiatal szerzetes is, akik
tudomá nyegyetemi, teoló giai tanulmá nyaikat Budapesten vé gezté k. Szabad
idejü kben ő k is velü nk sportoltak.
Az első é vekben mé g tartott a bé keidő k szelleme. A sportkörökben, a
cserké szetben é s a magá né letben együ tt voltunk az öregdiá kokkal, de má r
lé gó gyakorlat, leventeoktatá s is kötelező volt. Szerencsé re a parancsnokok mind
„bará taink” – öregdiá kok é s taná raink – voltak.
Szent Benedek atyá nk, Euró pa vé dő szentje regulá já nak szelleme, az
ORA ET LABORA
szerint é rvé nyesü lt az ima fontossá ga é s az egyhá zi szertartá sokba való tudatos
bekapcsoló dá s, valamint a kemé ny követelmé ny mind a tanulá sban, mind a
fegyelemben.
A vé rzivataros idő k megpró bá ltatá sait csak szilá rd istenhittel, imá dsá gos
lé lekkel, a katolikus anyaszentegyh á z szertartá sainak tudatos ismereté vel lehetett túlé lni. Ehhez volt jó útravaló dr. Szunyogh Xav. Ferenc OSB taná runk
munká ja, az 1941-ben megjelent: „Vasá r- é s ünnepnapi misszá lé ”, majd
1942-ben a „Misszá lé ” (1240 old.) a Szent Istvá n Tá rsulat gondozá sá ban. Így
első ké nt kerü lhettü nk közelebb a szentmise szövegé hez é s é rthettü k meg azt
magyarul. A „Misszálé ” volt ezutá n hosszú é veken á t csaknem az egyetlen
magyarnyelvű ké zikönyv, a Bibliá n kívü l, a hívő k kezé ben (csak 1942-ben
50 000 pé ldá nyban jelent meg!).
Ezt követte a korá bbi „É gi lant” helyett 1942-ben az „Opus Dei” ifjúsá gi
imá dsá gos- é s é nekeskönyv, mely a diá ksá g ré szé re megkönnyítette, latin é s
magyar nyelven, a szertartá sok követé sé t (a könyv illusztrá ció it – a pannonhalmi
gyilokfolyosó oltá rainak, szobrainak, plasztiká inak alkotó ja – hadirokkant rajztaná runk, Zászló s István ké szítette).
Sokat jelentett a ké ső bbi bajok, megpró bá ltatá sok fizikai lekü zdé sé ben é s
túlé lé sé ben az akkor mind a diá kok, mind a szü lő k ré szé rő l túl kemé nynek tartott
testnevelé si ó rá k szigora é s követelmé nye. Há la é rte!
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DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI (Horatius)
1942-ben é rkeztek az első gyászhírek:
Cseiszing László
Szalády László
v. Ráskay László
Gyenis Tivadar
Schümichen Vilmos
voltak az iskola első halottai a keleti fronton. A SAS behívó k pedig jöttek…
Akkoriban nem jutott senkinek esz é be, hogy összeté pje katonai behívó já t, vagy
a bevonulá s helyett elhagyja az orszá got. Mai eszü nk é s ismereteink alapjá n
nyugodtan lehetett volna semleges orsz á gokba (Svá jc, Své dorszá g) emigrá lni.
Iskolatá rsaink között is voltak, akik szá rmazá suk miatt nem fegyveres szolgá latra kaptak behívó t. Bevonultak… – é s hő si halá lt haltak.
1944 ő szé n az addig felmentett egyetemi hallgat ó kbó l szervezté k, a „M. Kir. I.
Honvé d Egyetemi roham zá szló alj” alakulatait. Hiá nyos felszerelé ssel, csaknem
kiké pzetlenü l vetetté k be ő ket Budapest ostromá ná l. Ré sztvettek az ostromgyűrűbő l való kitöré sben, legtöbbjü k akkor esett el. Nem egy cserké sz vezető nk
volt közöttü k.
Hadifogsá gban vagy a hazaé rkezé s napjaiban hunyt el sok bará tunk. A
fogolytá borban szerzett betegsé gben halt meg tá bori lelké sz
Horváth Sebestyé n OSB
taná runk is, közvetlenü l hazaé rkezé se elő tt.
A né met megszá lló kkal vívott harcban halt hő si halá lt
Dávid Tamás
iskolatá rsunk. A Budapesti Műszaki Egyetem aulá já ban emlé ktá blá n örökítetté k
meg nevé t.
A megszá llá s polgá ri hő si halottai nem a há borús cselekmé nyekkel együ tt já ró
esemé nyek – é hezé s, lé gitá madá s, elté vedt repeszek – miatt veszítetté k fiatal
é letü ket. Osztá lytá rsunk, a mindössze 15 é ves
Szarkássy László
é desapjá val együ tt az ó vó helyen pró bá lta vé deni csalá djuk nő tagjait a pincé ben
erő szakoskodó katoná kkal szemben, ekkor gyilkoltá k meg mindkettő jü ket.
Vannak olyanok is, akik elindultak nyugatra, de soha nem é rkeztek meg
sehova!!
Az iskola 1945 tavaszán újra indult,
ismé t 60-65 fő s osztá lyokkal, 15 szerzetes-, valamint 6 vilá gi taná rral, é s fejlő dött: A gimná zium mellett 1946-ban általános iskola is indult a Rigó utcai
é pületben.
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1946-ban alakult a budapesti rendhá z gondozá sá val é s szá rnyai alatt, nem
aká rhol, a „Vö rö s Csepel”-en a „Jedlik Á nyos” bencé s iskola. Ó riá si siker
volt. Mé g ma is emlegetik, é s visszavá rjá k.
Nagy örömmel é s bü szkesé ggel töltött el mindnyá junkat, hogy dr. Pé nzes
Balduin OSB taná runkat bíztá k meg a mai napig is megjelen ő „Ú j Ember”
katolikus orszá gos hetilap fő szerkesztő i tiszté vel.
Ugyancsak nagy figyelemmel é s bü szkesé ggel hallgattuk dr. Szunyogh Xav.
Ferenc OSB taná runk heti rendszeres katolikus r á dió műsorá t.
Ú jjá é ledt az iskolá n kívü li é let is: 1947 októ beré ben újjá alakult a „Schola
Benedictina” egyhá zzenei kó rus (52 fő ) a hadifogsá gbó l visszaté rt dr. Nádasi
Alfonz OSB vezeté sé vel. Gyönyörűegysé ges ruhá jukban, nagy sikerrel tartottá k
orszá gszerte elő adá saikat, fő leg egyhá zi inté zmé nyekben é s iskolá kban.
1946 tavaszá n má r erő sen é rző dött, hogy a szovjet befolyá s alatt á lló hatalom
nem tűri el Mindszenty Jó zsef hercegprímá snak, a ró mai katolikus é s má s
egyhá zaknak, egyhá zi inté zmé nyeknek, cserké szetnek stb. jelenlé té t, befolyá sá t. Eszközökben é s mó dszerekben nem vá logattak.
1946 júniusá ban tartó ztattá k le dr. Olofsson Placid OSB taná runkat, cserké sz
parancsnokot, ké t má s pappal, valamint 38 tová bbi szemé llyel, fő leg 16-20 é ves
iskolatá rsainkkal együ tt.
„Bakony Brigá d” – „Kamaraerdei ü gy” – „EPACS” (Egyesü lt Papi Cserké szcsapatok) né v alatti koncepció s pert indítottak. Koholt vá dak alapjá n szovjet
katonai hadbíró sá g minden törvé nyt é s jogot fé lreté ve íté lte halá lra a 20 é ves
Dietzl László é s
Unden Mikló s
iskolatá rsainkat, cserké sz rajparancsnokokat. Az íté letet 1946 októ beré ben
Sopronkő hidá n hajtottá k vé gre. 10-12 vá dlott osztá ly- é s iskolatá rsunkat szovjet
ké nyszermunka-tá borba hurcoltak, ahonnan csak 7-8 é v múlva (Placid atya 10
é v múlva) té rtek haza.
Ez é s az ehhez hasonló egyhá zellenes koncepció s perek é s a perekhez
szorosan kapcsoló dó ideoló gia, propaganda, sajtó ké szítetté k elő , mind belföldön, mind kü lföldön az egyhá zak lejá rtatá sá t é s az egyhá zi iskolá k á llamosítá sá t.
1948. június 7-15 között osztá lyunk 67 tagja leé rettsé gizett. Ez volt a pesti
iskola utolsó oktatá si tevé kenysé ge. A színvonalra jellemző , hogy bá r az
egyetemi é s fő iskolai felvé telen megkü lönböztető há trá nnyal indultak az egyhá zi
iskolá k növendé kei, mé gis, több mint 50 osztá lytá rsunk egyetemi, illetve fő iskolai
oklevelet szerzett. Ebbő l 4 pap lett, é s közü lü k a mé g é lő k a mai napig egyhá zi
szolgá latban á llnak.
1951-ben a „Csepeli munká sifjak é s bencé s diá kok” peré ben első rendű
vá dlottké nt halá lra íté lté k
Magasházy Á dám
iskolatá rsunkat. 20 é vet é lt.
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Ugyancsak 1951-ben egy provoká ció n alapuló „összeeskü vé s é s ké mkedé s”
perben kapott halá los íté letet I.-, ill. II.-rendűvá dlottké nt
Vaszary Gábor é s
Jezerszky Ottó
bará tunk. 21 é vesen haltak meg a Fő utcá ban.
Vaszary Gábor tragé diá já nak emlé ké re Balatonfü reden utcá t neveztek el, é s emlé ktá blá t
á llított 1993. októ ber 10-é n az önkormá nyzat é s diá ktá rsai.
Jezerszky Ottó emlé ké re 1994. januá r 7-é n Gyömrő n az Ö nkormá nyzat, a volt á ltalá nos
iskola é s osztá lytá rsai tá blá t á llítottak egykori elemi iskolá já nak falá n.

1954-ben szervezkedé s vá djá val mé g a Mindszenty-perhez kapcsoló dó szatellitperben íté lté k halá lra első rendû vá dlottké nt
Forbáth László
34 é ves volt diá ktá rsunkat.
Egyetlen politikai koncepció s perben kivé gzett bará tunk földi maradvá nyait
sem sikerü lt mé g megtalá lni é s mé ltó mó don eltemetni.
1956
1948-ban megszűnt az iskola, de a csalá di indíttatá s, nevelé s szelleme mé g é lt.
Fegyveres harcokban nem szenvedett hő si halá lt – tudomá sunk szerint – egy
iskolatá rsunk sem (Kövendi Nagy Lehel csak megsebesü lt), de né gy bará tunk
halá la hitelesen mutatja a kor szellem é t é s mó dszereit.
A közismert é s mé g a mai napig sem tisztá zott 1956. októ ber 25-i, parlament
elő tti tömegmé szá rlá s helyszíné n esett á ldozatul bará tunk,
Tass Jó zsef.
A pedagó gus (dr. Eötvös Oszkárné Regő s Ildikó , volt á ltalá nos iskolai
osztá lyfő nök) ké t tanítvá nyá ra így emlé kezik:
„Kőgler Gusztáv é s
Szalay Tivadar
együ tt já rtá k az első osztá lyt a Rigó utcai Bencé s Á ltalá nos iskolá ban. Jó bará tok voltak, ó vodá s koruk ó ta tartott szoros bará tsá guk. Mind a ketten elevenek,
mindig minden csínyre ké sz fiúk voltak. Kapcsolatuk az iskola megsz ü nteté se
utá n is megmaradt.
Mé g nem töltötté k be 16. é leté vü ket, amikor aktívan bekapcsoló dtak az 56-os
forradalmi kü zdelmekbe. Fegyverrel harcoltak, akkor is egy ü tt, elvá laszthatatlanul. Mikor a Corvin közné l é s környé ké n a gyűrűbezá rult körü löttü k, elhangzott
a felszó lítá s: aki fegyveré t beszolgá ltatja, bü ntetlenü l tá vozhat haza. A ké t fiú
most is együ tt ment a Horvá th Mihá ly té ren kijelölt helyre, hogy fegyveré t leadja.
Amikor azonban tá vozni akartak, egy katona mindkettő jü ket megölte, dum-dum
golyó val, a jó zsefvá rosi plé bá nia elő tt. A ké t é desanya karjá n vitte be az
é pü letbe szé troncsolt testűgyermeké t. Ő k maguk temetté k is el ő ket – ideigle-
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nesen – a plé bá nia elő tti virá gá gyá sba. Egyszerre volt a temeté sü k is, 16. szü leté snapjukon. Sírjukat megtört szívűszü leik mellett a döbbent, megrendü lt arcú
osztá lytá rsak á lltá k körü l. Kamasz lé tü kre egyikü k sem szé gyellte patakokban
folyó könnyeit.” (A Bencé s Diá kszövetsé g 1993-94. é vi Almanachjá bó l [148. lap])
Hasonló an megrá zó
Horti László
esete. Hosszú börtönbü nteté sbő l (a Magashá zy Á dá m-fé le perben íté lté k el)
1956-ban szabadult. Ő sszel bevá lasztottá k a budapesti Ká belgyá r Forradalmi
Bizottsá gá ba. A szabadsá gharc leveré se utá n letartó ztattá k é s elvitté k, azó ta
senki sem tud ró la. Nyom né lkü l eltü ntetté k!
TANTUM SCIMUS, QUANTUM MEMORIA TENEMUS
annyit tudunk, amennyit emlé kezetü nkben megő rzü nk
Az eddig említett hő si halottak valamennyien fiatalon, er ő szak következté ben
vesztetté k é letü ket. De azt a bará tunkat is hő si halottké nt tiszteljü k, aki fronton
szerzett sebesü lé se miatti szövő dmé nyben halt meg hadikó rhá zban (Boldog
Apor Vilmos győ ri pü spök temette el 1945 má rcius vé gé n).
A hitelessé g é rdeké ben igyekeztü nk adatainkat körü ltekintő pontos munká val, a mé g é lő
bará tainkon keresztü l, többszöri ellenő rzé ssel összegyűjteni. A felmé ré s a budapesti
Bencé s Gimná ziumba, illetve á ltalá nos iskolá ba 1923-1948 között beíratkozott valamennyi
diá kra é s a rendhá zban é lő taná rokra terjedt ki. A szervezett gyűjté st 1992. november 3-á n
kezdtü k el a Bencé s Hirlevé lben közzé tett felhívá ssal. A felmé ré s é s az emlé kező beszé lgeté sek sok ellenő rzött, hiteles é s megörökíté sre mé ltó esemé nyt tá rtak fel. Az adatgyűjté st tulajdonké ppen mé g mindig nem zá rtuk le, de lé nyeges új adat 1993. december
vé ge ó ta nem é rkezett. Az adatokat a Bencé s Diákszövetsé g Almanach 1993-1994
kötetben (113-143. old.) adtuk ki Tisztelgé s az ALMA MÁ TER szellemisé ge elő tt címmel.

Akik é letben maradtak
A feltá rá ssal nem a sebek felté pé se, nem az ü ldözteté sekkel való politikai hivalkodá s é s nem is a bosszúvá gy kielé gíté se volt a cé l. Egyszerűen a té nyek
tisztelete: „a múltat be kell vallani é s meg kell ismertetni”, de ennek egyik fő
parancsa:
„SINE IRA ET STUDIO” (Tacitus)
Harag é s ré szrehajlá s né lkü l, vagyis: tá rgyilagosan.
Szabadabb fordítá sban: harag é s gyűlölet né lkül.
Az említett é vtizedek törté nelmi megpró bá ltatá sait, jogtalansá gait szá mbavenni nem csak ajá nlatos, hanem kötelessé g is, hogy soha többé ne kelljen ilyen
esemé nyeket é s annak következmé nyeit megé lni. Megdöbbentő volt, hogy az
é letben maradt bará taink é s taná raink közü l, milyen sokan sínylő dtek, szenvedtek börtönben, interná ló tá borban, hadifogsá gban, szovjet ké nyszermunkatá borokban, 1942-1944-es, valamint 1951-1956-os munkaszolg á latokban.
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A kutatá s sorá n egyetlen örömteli adat merü lt fel. Emlé kező k szerint egy 16
é ves diá ktá rsunk dr. Szunyogh Xav. Ferenc OSB osztá lyá bó l 1944. má rciusá ban
egy Má ria Teré zia té ri padlá sró l a né metekre lő tt. A helyszínen elfogtá k é s
Dachauba vitté k. Ú gy tudtuk, meghalt. Azonban, há la Istennek, túlé lte a
megpró bá ltatá sokat, Né metorszá gban é l. Ké rte, a tová bbiakban nevé t ne
közöljü k az á ldozatok között.
Epiló gus
Kötelessé gü nk volt – mint á tvezető korosztá lynak – á tmenteni, megörökíteni
ezeket a keserűté nyeket az utó kor ré szé re. Sajnos, eredeti dokumentumok nem
maradtak, nem volt é rdeke a hatalomnak, hogy bá rmi írá s is fennmaradjon. Csak
felejteni volt szabad!
A hiteles taná ri testü let, szü leink, bará taink, osztá lytá rsaink hazafiassá ga,
vilá gné zeti, erkölcsi egysé ge, a jeles, pé ldá t mutató , egymá sra kölcsönösen
bü szke, együ tt é rző é s egymá snak együ tt örü lő taná rok é s diá kok összessé ge
az ALMA MATER. Ebbő l ered é s hat vissza szá munkra minden, ami egy
inté zmé ny szellemé t meghatá rozza é s jellemzi.
Ez a felismeré s vezetett arra, hogy a pesti bencé s öregdiá kok ré szé re 1993.
februá r 22-é n tartott első beszá moló utá n spontá n tört fel a Budapesten újra
indítandó iskola alapítá sá ra-indítá sá ra a kezdemé nyezé s.
1993. má rcius 9-é n dr. Várszegi Asztrik fő apá t úr hozzá já rult ahhoz, hogy
Budapesten a bencé s iskola lé trehozá sá t elő segítő alapítvá nyt
„Szent Benedek Kulturális Alapítvány”
né ven jegyeztessü k be.
Nemcsak tisztelgő emlé ket kell állítanunk, hanem erkölcsi, fizikai, szellemi, é s
anyagi erő inket összeszedve kell segítenü nk az új é vezredbe lé pő – é letü ket
akkor kezdő – utó daink elindítá sá t. Nagy adó sságot törlesztünk ezzel az ALMA
MATER-nek.
Az emlé ktá bla felszentelé sekor mé g lá tható a 75 é ves iskola törté neté t
bemutató kiá llítá s. Anyaga jó l mutatja, milyen nehé zsé gekkel kellett megkü zdeni
elő deinknek é s a mi korosztá yunknak, hogy talpon maradjunk.
A legutó bbi fé l é vszá zad ateista-kozmopolita-internacionalista szellemierkölcsi hatá sai ellené re is, a felnövő új generá ció kban remé nykeltő en nagy
igé ny van a megújulá sra.
1993. má jus 27-é n megalakult a „Szent Benedek Kulturá lis Alapítvá ny” (a
bíró sá gi bejegyzé se 1993. szept. 7-é n törté nt meg).
1993. november 3-á n a Bencé s Diá kszövetsé g budapesti rendkivü li közgyűlé sé n Kozma Imre, az Alapítvá ny Kurató riumá nak elnöke 250 ré sztvevő jelenlé té ben ismertette az Alapítvá ny kitűzött cé ljá t.
Bebizonyosodott ismé t Montecassino ő si bencé s jelmondata:
SUCCISA VIRESCIT
Megnyesve újra zöldü l
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A csaknem folyamatosan felmer ü lő újabb é s újabb adminisztratív, jogi,
gazdasá gi é s egyé b nehé zsé gek ellené re az isteni gondviselé s é s lelkes
bará taink á ldozatos munká já val, valamint Kozma Imre é s – azó ta elhunyt
bará tunk – Pászthory Valter OSB segítsé gé vel az új budapesti iskolá ban
1994. szeptember 5-é n megtö rté nt az első VENI SANCTE
(egykor is, 1923-ban, szeptember 5-é n volt!).
Idé n, 1998/99-ben má r 430 kisdiá k tanul az új Szent Benedek Iskolá ban.
A Gondviselé s kü lönös kegyelmé bő l a Kapucinus Rend Söré di Arnold OFM
Cap. tartomá nyfő nök é s Pacsay Fidé l OFF Cap. budai Alsó -vízivá rosi plé bá nos
há zfő nök önzetlenü l segítsé gü nkre sietett, é s befogadta újra induló iskolá nkat,
az I. ker. Fő u. 30-32. sz. alatti rendhá zukba. El nem múló köszönet é rte!
Nagy szeretettel é s fé ltő gonddal adjuk á t az új iskola diá kjainak é s taná rainak
ezt az ALMA MATER szellemisé gé t szimbolizá ló emlé ktá blá t. Ő k á poljá k az
iskola szellemé t, gondozzá k é s fejlesszé k is azt a kor követelmé nyeinek megfelelő en. – Az ALMA MATER-szellemisé g á polá sá nak ré gi hagyomá nya Czuczor
Gergely OSB, kivá ló költő é s tudó s kerepesi temető beli sírjá nak gondozá sa,
é vente november 1-jei megkoszorúzá sa. Hasonlóké ppen kívá natos, hogy ifjú
diá kjaink gondozzák, é s iskolai ü nnepsé g kereté ben minden é v októ ber 23-án
koszorúzzák meg a Hősi halottak emlé ktábláját.
Tudjuk, hogy a magyar bencé s kongregá ció iskolá iban, inté zmé nyeiben ó riá si
gondokkal kü zd! Nem csak anyagiakkal! Nagyon kevesen vannak. De a benc é s
Szent Gellé rt is egyedü l jött. Akkor csak nullá ró l kellett indulni, most sokkal
mé lyebbrő l. De el kell kezdeni. Segíteni kell az új iskola tantestü leté t – akik
önhibá jukon kívü l – mé g nem ismerhetté k meg elé ggé a bencé s szellemisé get.
Kezü kben van é s lesz az iskola é s a diá kok jövő je, sorsa. Teljesen megvá ltozott,
á talakult új vilá gban kell újra kezdeni az iskola szellemi felé píté sé t. Ú j,
elkötelezett, hiteles taná rokkal, szü lő kkel, diá kokkal.
Tudatosan, nem vé letlenü l helyeztü k az emlé ktá blá t a lé pcső há zba: legyen
mindenkinek a szeme elő tt naponta többször is. Indítson el ké rdé seket é s
gondolatokat! Diá kjaink mementó ké nt egé sz é letü kre ő rizzé k meg hő seink
emlé ké t.
Dr. Mentsik Győ ző Imre (Bp 48)
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Garai Gábor:

Haladé k
Vajon é rdemes-e mé g belevá gnod
abba a göcsörtös munká ba, hisz é rzed,
minden reggeli é bredé skor é rzed,
az e g é s z nem több má r, csak haladé k?
De meddig! Meddig?
S huszoné vesen,
mikor nem a fejedre, csak az ujjad
hegyé re roppant a betongerenda;
s ké ső bb, hogy kocsid busznak ü tközött;
s mikor haldokolni lá ttad anyá dat;
majd tü zes spirá ljaival a betegsé g
é gette rá csontodra a bő rt,
akkor mi má s volt – nem csak haladé k?
Ső t, mikor negyven fokos lá zzal
fekü dté l öté vesen, s csak az orvos
gyors tűje segített, hogy megmaradjá l,
vagy mé g visszá bb, mikor unszolá sra
a legelső falat é telt lenyelted,
nem sejtve, hogy é lni akarsz-e mé g:
az ugyan mi má s volt, mint haladé k?
Há t most, zúzottan, visszavonuló ban
a hűlt porondró l, ő sz é s lehorgasztott
fő vel, foghíjasan s é tvá gytalan,
öltönyöd szü rkesé gé ben lötyögve,
azon rá gó dsz, hogy ami há tra van,
napró l napra nem má s, csak haladé k?
S ha megkapod? É s az se lesz elé g?
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Dr.h.c. Dr. Tarján Gusztáv (So 25)
vasokleveles bányamé rnö k, ny. egyetemi tanár, a MTA rendes tagja
é leté nek 92. esztendejé ben 1998. június 9-é n Miskolcon elhunyt
Tarjá n Gusztá v polgá ri csalá d (Steiner) gyermekeké nt 1907. má rcius 16-á n
szü letett Sopronban. Közé piskolai tanulmá nyait a Soproni Bencé s Gimná ziumban vé gezte – Monsberger Ulrik OSB-nek osztá lytá rsa volt. A Jó zsef Ná dor
Műszaki é s Gazdasá gtudomá nyi Egyetem Bá nya-, Kohó - é s Erdő mé rnöki Kará n
1929-ben szerzett bá nyamé rnöki oklevelet. Az oklevé l megszerzé sé t követő en
napidíjas gyakornokké nt kezdte meg szakmai tevé kenysé gé t a Kar É rc- é s
Szé nelő ké szítő Tanszé ké n, ami azt jelenti, hogy Tarjá n Gusztá v professzor 69
é vet töltött az ő si selmeci Alma Mater, a szakma é s a tudomá ny szolgá latá ban.
1937-ben kapott taná rsegé di kinevezé st. 1938-ban „A recski ré zé rcek
szelektív flotá lá sa” című é rtekezé se megvé dé sé vel egyetemi doktori címet
szerzett. 1939 é s 1941 között ké t é vet töltött az á llami é rcbá nyá szat szolgá latá ban a csucsomi antimonb á nyá ban ü zemvezető fő mé rnökké nt.
1941-ben a Bá nyamé rnöki Kar meghívá sá ra inté zeti taná rké nt visszaté rt az
oktató -kutató munká hoz, az É rc- é s Szé nelő ké szíté si Tanszé k vezető je lett.
1943-ban nevezté k ki egyetemi taná rrá . Ennek a tanszé knek, illető leg megvá ltozott nevé n, az Á svá nyelő ké szíté si Tanszé knek volt vezető je 31 é ven á t, 1972-ig.
1974-ben egyetemi taná rké nt nyugá llomá nyba vonult, tudomá nyos fő munkatá rské nt azonban mé g 20 é vig, 1994-ig rendszeresen oktatott é s kutató munká t
vé gzett. Az oktató é s tudomá nyos kutató munka mindig egyensúlyban volt tevé kenysé gé ben. Oktató i működé se sorá n nagy gondot fordított a tananyag
rögzíté sé re. Könyvei, egyetemi jegyzetei, tudomá nyos közlemé nyei sorozatban
jelentek meg. 12 könyvet, könyvré szletet é s é rtekezé st írt, közöttü k 3 tankönyvet. Egyik könyve kínai nyelven is megjelent. Szakmai é letművé nek talá n legfontosabb műve az 1986-ban megjelent Mineral Processing című ké tkötetes
angol nyelvű szakkönyve, amely mű szakkönyv, tankönyv é s ké zikönyv is
egyszersmind. – Egyetemi oktatá si cé lokra 14 jegyzetet írt. Sajá t kutatá si eredmé nyeit rendszeresen publiká lta, mintegy 160 tudomá nyos közlemé nye jelent
meg, hazai é s kü lföldi fó rumokon szá mos elő adá st tartott.
Könyveiben é s jegyzeteiben sajá t tudomá nyos munká in é s tapasztalatain kívü l
a szakirodalomban fellelhető minden fontos eredmé nyt á tvett, azokat egysé ges
szempont szerint rendszerezte. Tartalmas elő adá saival, könyveivel é s jegyzeteivel ké t emberöltő n keresztü l adta á t a hallgató k é s mé rnökök szá zainak a
szerteá gazó szakterü lete ismereteit.
Tudomá nyos munká ssá gá nak elismeré seké nt a Magyar Tudomá nyos
Akadé mia 1951-ben levelező , majd 1976-ban rendes tagjá vá vá lasztotta. Aktívan dolgozott, é rté kes munká t vé gzett a Földtudomá nyok Osztá lyá n é s a Miskolci Akadé miai Bizottsá gban. A tudomá nyos eredmé nyek á llami elismeré se sem
maradt el. Elő ször 1950-ben a komló i szé n nedves elő ké szíté sé vel kapcsolatos
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vizsgá lataié rt, má sodszor 1953-ban a hidrociklonnal kapcsolatos elm é leti eredmé nyeié rt kapott Kossuth Díjat. Az oktató munka, az egyetemi tevé kenysé g
elismeré seké nt 1953-ban é s 1973-ban is elnyerte a Munka É rdemrend arany
fokozatá t. Szakmai eredmé nyeit ismerté k el az Orszá gos Magyar Bá nyá szati é s
Kohá szati Egyesü let kitü nteté seivel, a Tiszteletbeli Tagsá g odaíté lé sé vel.
Tarjá n Gusztá v professzor munká já nak eredmé nyessé gé t az is jelzi, hogy az
á ltala vezetett tanszé ken igen színvonalas oktató -tudomá nyos munka folyt, tudomá nyos iskola alakult ki. Tarjá n Gusztá v akadé mikus kiemelkedő é rdemeit
elismerve a Miskolci Egyetem 1979-ben tiszteletbeli doktor á vá avatta, 1987-ben
a Pro Universitate kitü nteté sben ré szesítette. 1994-ben, 65 é vvel bá nyamé rnöki
oklevelé nek megszerzé sé t követő en vasoklevé llel tü ntette ki az Alma Mater.
Tarjá n Gusztá v professzor tá vol maradt a politiká tó l, mé g az ún. tudomá nypolitiká ra sem figyelt kü lönösen. Ő t a tudomá ny é rdekelte, tudomá nyos té má it
művelte kiemelkedő eredmé nyessé ggel. Tarjá n Gusztá v professzor a Bencé s
Diá kszövetsé g tagja volt, aktívan ré szt vett a szervezet rendezvé nyein.
Hamvasztá s utá ni búcsúztatá sa-temeté se ró mai katolikus szertartá ssal 1998.
július 5-é n volt a Farkasré ti temető akadé miai (MTA) sírkertjé ben. A búcsúztatá st
Horvá th Patrik OSB (So-Ph 48) vezette, a Bencé s Diá kszövetsé g elnöksé gé t
dr. Könyves Tó th Ká lmá n (Ph 47) ké pviselte.
A Magyar Tudomá nyos Akadé mia Földtudomá nyok Osztá lya, a Miskolci Egyetem é s a Bá nyamé rnöki Kar Taná csa, valamint az Orszá gos Magyar Bá nyá szati
é s Kohá szati Egyesü let nevé ben dr.h.c. mult. dr. Ková cs Ferenc (Ph 57)
tanszé kvezető egyetemi taná r, dé ká n, a MTA rendes tagja búcsúztatta dr. Tarjá n
Gusztá v (So 25) professzort. A szemé lyes búcsú szavai az alá bbiak voltak:
„Tarjá n Gusztá v professzor keresztsé gben indult hité t a Soproni Bencé s
Gimná ziumban töltött é vek erő sítetté k meg. Szellemi elkötelezettsé gé t egé sz
é leté ben megő rizte, a kü lönböző irá nyultsá gú politikai rendszerekben is nyíltan
megvallotta. Talá n nem mé ltatlan Tarjá n Gusztá v akadé mikus emlé ké hez, ha
most itt a ravatalá ná l – aki tanítvá nya, munkatá rsa é s akadé miai tagtá rsa is
lehettem – úgy szó lítom, ahogy má s kortá rsai, ná la alig fiatalabb professzor
tá rsai is szó lítottá k:
Tisztelt Guszti Bá csi! Köszönjü k az emberi, oktató i, kutató i pé ldamutatá st, amit
Ö ntő l kaptunk. Köszönjü k azt a segítsé get, a gyengesé geinket is elné ző
jó indulatot, amivel tá mogatott bennü nket a szakmai-oktató i pá lyá n való elő rehaladá sban. Tarjá n professzor úr hité t, egé sz é leté ben tanúsított embersé gé t
közelrő l ismerve, biztos vagyok abban, hogy ő t a Teremtő má r maga mellé
emelte. Hamvai elő tt tisztelegve, utolsó Jó szerencsé t! mondva búcsúzom Tarjá n
Gusztá v professzortó l, a Magyar Tudomá nyos Akadé mia rendes tagjá tó l.
Guszti Bá csi, nyugodjon bé ké ben, Isten vele!”
A sírná l tanítvá nyok é s közvetlen munkatá rsak nevé ben tanszé ki utó da,
dr. habil. Cső ke Barnabá s tanszé kvezető egyetemi taná r búcsúzott dr. Tarjá n
Gusztá v professzortó l.
Dr. Kovács Ferenc (Ph 57)
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Mensáros (Bp 43) ∗
Mensá ros azon kevé s ember közé tartozott, akirő l biztosan tudtam, hogy hiszi
Istent.
Kedves volt. Lé nye belsejé bő l. Nem vitatkoztunk Isten lé nyegé rő l semmikor.
Mé g akkor sem, midő n az „Isten nem szerencsejá té kos” címűdarabom fő szerepé t, a paptaná rt já tszotta. Igen közel kerü ltü nk a té má hoz, a vallá s való di rúgó iró l is szó lt talá n a színművagy inká bb drá ma, mé gse „filozofá lgattunk”, elmé lkedtü nk Istenrő l – se ő , se é n nem pró bá ltuk napi pé nzre vá ltani az istenhit nagy
összegé t. Persze, hol voltam (s vagyok) é n Mensá ros föltekintő hité tő l!
Kedves volt. Szeme mé ly barnasá ga, oldott-szé p mosolya tele-tele volt valahogy Istennel. Közel volt hozzá . Belé kerü lt az Isten, mint egy ajá ndé k – az igazi
hívő k ajá ndé ka. Bá rmilyen mé ly kacskaringó k kerítetté k el Isten útjá t, bá rmenynyire el é s elvesztette magamagá t – mintha Isten kü lön, a neki rendelt zsinó ron
tartotta volna kezé ben a sorsá t.
Kedves volt. Ahogy huncutul mesé lte, gyakran já r Pannonhalmá ra ré gi bencé s
papjaihoz vigasztaló dni, töltekezni, nyugodni, de a túl imá dsá gos lé gkörtő l úgy
menekszik, kiü l az ablakba, lá ssá k lehajtott fejé t amint olvas, de egy ponyvaregé nyen é lvenckedik, ami a Bibliá ra van helyezve. Szé p fejé t az udvarró l isteni
szövegek tanulmá nyozá sá ba merü lve hitté k.
Kedves volt. Persze, ezzel együ tt vé gigjá rta a teoló gia iskolá já t, mert
komolyan vette az Istent é s önmagá t. Amikor a darabban odaé rkeztek a pró bá n:
„… azé rt a megtett út szé psé ge az ő szá má ra nem veszett el. Bá rmilyen szomorú é s balvé gzetűvolt is a dolog kimenetele.”, idő t ké rt. Elsírta magá t, le kellett
á llni a pró bá val.
Kedves volt. Fé rfi-szé psé ge megrendítő , fölemelő , ahogy té rdé re tett ké zzel
mondta a darab utolsó Oremus-á t – az egé sz színhá z megtelt isteni jelenlé ttel,
lé legzetelá llító csönd lebegett a nyomozó kkal zsúfolt teremben („minden rendben van eddig, fő hadnagy elvtá rs”) s ő esendő en é s kedvesen mondta:
„… á raszd fölé nk irgalmadat, é s bocsá sd meg, ami miatt lelkiismeret ü nk fé l, s
add meg hozzá , amié rt könyörögni sem merü nk… ”
Ó , bará taim.
Gyurkovics Tibor

∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. június 13-i szá má bó l
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Pleidell János (Ko 35) tihanyi kiállítása ∗
Né há ny hó nappal ezelő tt Dunaújvá rosban a Kortá rs Művé szeti Inté zetben é s az
Intercisa Múzeumban gyönyörködhettü nk Pleidell János festő művé sz é letműkiá llítá sá ban Kratochwill Mimi kitűnő rendezé sé ben, most a Tihanyi Bencé s
Apá tsá g meghitt környezeté ben lá thatjuk szívet-lelket ü dítő akvarelljeit. A 85.
é vé hez közeledő – de alkotó ereje teljé ben lé vő – művé sz a Rege Ká vé zó
Galé riá já ban mutatta be balatoni é s finomvonalú termé szeti ké peit. Az egy
é leten á t a szé psé get é s igazsá got kereső művé sz – a szakrá lis té má k ihletett
megá lmodó ja é s megörökítő je – tá jké peivel, a termé szeti szé psé gek megörökíté sé vel is lé lekig akar hatni, gyönyörködtetni é s megnyugtatni az é let vá ltozó
mindennapjaiban.
Nem vé letlenü l mondta a kiá llítá st megnyitó beszé dé ben Korzenszky Richárd
perjel, hogy az egykori bencé s diá k é s többszöri ró mai ösztöndíjas egé sz
é leté ben hűmaradt a pax romaná -hoz, ü zen szá munkra az a ró mai bé ke, amely
diá kkorá val, emlé keivel fennmaradt. Ké peit a rendezettsé g jellemzi. Az Apá tsá g
é s a Balaton-part, a való színűtlenü l ké k víz teremtette harmonikus környezet
fogadja a közel- s tá volbó l é rkező művé szetbará tokat, akiket nemcsak a
környezetbe csaknem beleolvadó festmé nyek nyugalmat á rasztó színvilá ga
ragad meg, hanem az ő sz hajú művé sz mosolygó s, kedves köszönté se is.
Pleidell János Hontfü zesgyarmaton szü letett s az é szak-komá romi bencé s
gimná ziumban tett é rettsé gi utá n a prá gai rajztaná rké pző fő iskolá n nyert pá rizsi
ösztöndíjá val s az egyidejűleg kapott euró pai körutazá si díjjal fiatalon ismerte
meg Franciaorszá g, Né metorszá g, Belgium, Hollandia legjelent ő sebb ké ptá rait.
Hazaté rve a budapesti Ké pző művé szeti Fő iskolá n Aba Novák Vimos osztá lyá ban folytatta tanulmá nyait. Ez a taná ribará ti kapcsolat lett é leté nek, művé szeté nek meghatá rozó ja, ez é s a ró mai ösztöndíjak egyhá zművé szeti munká ssá gá nak. Igaz, az elismeré sek, ösztöndíjak zömé t megzavartá k a mindennapok
nem vá rt esemé nyei – há ború, hadifogsá g, irígysé g, „sá rdobá lá s”. Valamit
segített helyzeté n 1962-ben a braccianó i nemzetközi tá jké pverseny nagydíjá nak
elnyeré se s az olasz á llamtó l kapott fé l é ves ösztöndíj – , bá r az ezzel kapcsolatos kiá llítá sá t itthon megakadá lyoztá k. Termé szetesen az ilyen törté né sek
emlé ke egyes ké pei há tteré ben egy-egy ecsetvoná s nyomá n tü kröző dnek, de
töretlen hite, igazsá gkeresé se é s tehetsé ge mindig a kitűzött cé l felé vitte –
egyenes úton. Ha egyszer megírja teljes é letrajzá t, olvasó nak é s leendő
művé sznek tanulsá gos útmutató lesz.
Schelken Pálma

∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. július 18-i szá má bó l
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Dr. Csapody István (So 48)
Diá ktá rsunk a hazai botanika művelöinek első vonalá ba tartozik. A tudomá nyterü leten első lé pé seit kivá ló termé szetrajz-taná ra, Honor atya irá nyította, de
segítette ebben csalá di kapcsoló dá sa Csapody Vera né nivel∗, aki botanikusnak
is kivá ló volt, mé g inká bb növé nyrajzoló ké nt volt ismert.
Diá ktá rsunk lelkes cserké sz volt, diá ké vei alatt a rá jellemző iró niá val é s é les
nyelvvel diá klapot is szerkesztett „Cső r” né ven. Gimná ziumi é vei utá n a kemé nyedő politikai nyomá s miatt nem jutott be bioló gushallgató nak a budapesti tudomá nyegyetemre, ezé rt egy é vig a Műegyetem soproni botanikus kertj é ben fizikai
munká ské nt dolgozott. Felettesei hamar felismert é k, hogy jobban ismeri a növé nyeket, mint a növé nytani tanszé k oktató i, ezé rt a hallgató i gyakorlatok tartá sá ba
is bevontá k. Mindez megkönnyítette útjá t az erdő mé rnöki szakra. É vfolyamá nak
tanulmá nyi felelő se volt, de tagja a Bulá nyi atya á ltal szervezett vallá sos diá kközössé gnek is. A Já vorka-fé le növé nyhatá rozó mó djá ra tré fá s hatá rozó kulcsot
szerkesztett oktató iró l. Az 1951-ben foganatosított nagyszabá sú tisztogatá sok
sorá n igencsak keresté k a szerző t, de szerencsé re nem leltek nyomá ra. Ebbő l a
korszakbó l való az „Egyetembő l hogy lett dedó ” címen ké szített ötfelvoná sos
tragikomé diá ja is. Ebben a darabban fő szerep jutott Dr. ing. et philosophiae
Nivó -nak, a haldokló nak é s özvegyé nek, Fogyó Autonó miá-nak.
1953-ban szerzett erdő mé rnöki diplomá t. Taná rsegé d lett az egyetemen, de
csak né há ny é vig, mert a hatalom ké pviselő i nem szenvedhetté k, hogy vasá rnaponké nt a misszá lé val hó na alatt vonult misé re. Hiá ba volt mindenki á ltal
elismert tudá sa, menni kellett. A helyi erdő gazdasá g befogadta é s testé re
szabott á llá sban dolgozhatott botanikai té má kon. Innen má r egyenes út vezetett
a helyi termé szetvé delmi szervezethez, ebbő l a pozíció bó l ment nyugdíjba.
Munká ssá ga első sorban Sopron é s környé ke vegetá ció já ra, fló rá já ra vonatkozott. 100-ná l több írá sa jelent meg rangos folyó iratokban itthon is, kü lföldön is.
Fő leg a szomszé dos Ausztriá ban vá lt ismertté . Több könyvet írt, ezek termé szetvé delmi é s erdé sz-botanikai tá rgyú művek, mindennapjaink gyakran forgatott
ké zikönyvei.
Fiai (Mikló s é s Tamá s) a jelenkori politikai é let szereplő i.
Csapody Istvá nt egy alattomos betegsé g sem tudta szeretett tudomá nyá tó l
elté ríteni. Csökkent lá tó ké pessé ggel é s má s bajokkal terhelten fá radhatatlanul
dolgozik. Egyetemü nk címzetes professzora é s a vá ros kulturá lis é leté nek
meghatá rozó té nyező je ma is.
∗ Csapody Vera (1890– 1985) matematika– fizika-szakos taná ri diplomá val ké ső bb (1932ben) szerzett bioló giai doktorá tust. 1916-tó l a Sacré Coeur-nő vé rek budapesti leá nygimná ziumá nak, a „Sophianum”-nak volt taná ra, majd 1938-tó l az á llamosítá sig (1948)
igazgató ja. Egyik tanítvá nya szerint ő „korunk szentje”, aki a nő vé rek mellett igazi
meghatá rozó egyé nisé ge volt a Sophianum lelkisé gé nek. – KTK
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Befejezé sü l e sorok író já nak szemé lyes megjegyzé se. Csapody Istvá n é vfolyamtá rsam volt az egyetemen, é s ő szinte jó bará t. Tő le tanultam meg szeretni
é s művelni a scientia amabilis-t, a botanika tudomá nyá t, é s egé sz é letemet sok
szé psé ggel é s örömmel gazdagította. Köszönöm Neki é s imá dkozom azé rt, hogy
betegsé ge ne fé kezze alkotó kedvé t é s munkaké pessé gé t.
Dr. Dr.h.c. Szodfridt István (Gy 49)
professor emeritus

Dr. Bertalanffy (Bock) Tibor (Bp 41) ∗
1922. augusztus má sodiká n szü lettem Budapesten. É desapá m Tapolcá n volt
já rá sbíró sá gi elnök, é s mivel ott nem volt gimná zium, visszakerü ltem Pestre
tanulni. Feltettek a vonatra, Pesten vá rt a keresztanyá m, ké ső bb is ná la laktam.
A Baross utcai bencé s gimná zium az Ü llő i úti laká shoz egyé bké nt is közel volt.
Taná raim közü l Szivó s Donát latint, Serenkár (Sarang) Pé ter né metet, Szunyogh
Xavé r Ferenc pedig magyart tanított.
Az é rettsé gi utá n a Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem jogi kará ra iratkoztam
be, itt já rtam há rom é vet. Keresztanyá m közben meghalt, ezé rt a pesti Szent
Imre Kollé giumba kerü ltem. 1944-ben hívtak be katoná nak, kivittek Né metorszá gba. Ott kerü ltem angol fogsá gba. Tü dő gyulladá st kaptam, mé g nem volt
penicillin, az orvos azt mondta, imá dkozzam. Segített is, megmaradtam, kó rhá zvonattal kerü ltem haza. 1955-ben nő sü ltem, felesé gem is bencé s diá k volt é s a
testvé rei is. Nagy turistá k voltunk, egy túrá n ismerkedtü nk meg Má trahá zá n.
A bencé s összetartá s vilá gszerte ismert, a mi osztá lyunk is rendszeresen
talá lkozik, é vente né gy alkalommal, a Rá day utcai Vörös Postakocsiban.
57-ben szü letett lá nyunk, akkor nehé z idő k voltak. É desapá mat, aki bíró volt,
kitetté k az á llá sá bó l, é n is a Fé mfeldolgozó ban kezdtem dolgozni munká ské nt,
majd írnokké nt. Ké ső bb kerü ltem á t a Bá nyatröszthöz, 18 é vet töltöttem itt. A
megyei adó hivatalhoz kerü ltem ezutá n, fő revizor lett belő lem annak ellené re,
hogy gyermekeinket vé gig já rattuk hittanra. Innen mentem nyugd íjba.
Nagyon sokat dolgoztam é s nagyon sokat imá dkoztam, a hitemet megtartottam. Ké t gyemekem van, a lá nyombó l ü gyvé d lett, a fiambó l műszaki
ember. Ké ső n szü lettek a gyerekek, ezé rt 70 é ves koromban mentem csak
nyugdíjba, kellett a pé nz az iskolá ikra. Engem a nehé zsé geken a bencé s
szellem é s összetartá s, a hit é s munka segített á t. A fiataloknak is csak azt
ü zenem: „Ora et labora!”
Közreadta: Dr. Rednik András (Ph 60)

∗ Utá nközlé s az Ü zenet 1999. júniusi szá ma Lelki portré rovatá bó l
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Akvarellek – Jáky Gyö rgy (Gy 48) kiállítása ∗
Jáky György é píté szmé rnök, sokoldalú művé szember. Egykoron a győ ri bencé s
gimná ziumban Bánhegyi Jó b é s Holenda Barnabás tanítvá nya volt. Művé szi
indíttatá st, Konok Tamással é s Patay László val együ tt, a mé ltatlanul elfelejtett
Horváth Dezső tő l kapott. Negyedszá zaddal ezelő tt volt az első öná lló kiá llítá sa
Győ rben. 1969 é s 1991 között é píté szké nt segítette a győ ri bencé s é pü lettömb
rekonstrukció s munká latait. Olyan szoros munkakapcsolatban volt a benc é sekkel, hogy szinte a rendhez tartozott.
Vilá gké pe alapvető en eszté tikai é s szakrá lis jellegű. Az utó bbi é vtizedben
szá mos, fő ké ppen szakrá lis té má jú ké pző művé szeti munká ra nyílott alkalma. A
győ r-ré vfalui templom új berendezé seinek tervezé sé vel, keresztútjá nak mintá zá sá val é s a hajó já ban festett ké t vá szná val is maradandó nyomot hagyott szü lő vá rosá ban. É pítő művé szké nt ő á lmodta való sá ggá az architektúrai szé psé gű
kapuvá ri Sarló s Boldogasszony-templomot. Oltá rké pé t megfestette, ü vegablakait
megtervezte, stá ció it megformá zta. Remekművé vel modern egyhá zművé szetü nk
komplex, figyelemre é rdemes alkotá sá t való sította meg.
Akvarellek című kiá llítá sá nak anyaga a „plein air” vará zsá t bizonyítja. A
helyszíni ké pfesté st, a termé szetelvűakvarellfesté szetet műveli. Szeret csendes
vízpartokon á lmodozni egy harmonikusabb vilá gró l: „Lá gy vízfestmé nyeiben (… ),
szecesszió s lendü letűrajzaiban egyará nt töprengő , lírikus alkata, rokonszenves
egyé nisé ge, szé psé gbe vetett hite tü kröző dik” (Salamon Ná ndor). „Lá tó ” ember,
tá j-szerelmetes festő , é lete é s művé szete é ppen ezé rt gazdag é s szé p. Hiteles
„emberfelmutatá s” a cé lja ott is, ahol tá rgyiasan nincs is jelen az ember. A
humanizá lá s mé lysé ges eszté tikai igé nye é rző dik akkor is, ha csak egy csó nak
jelenlé té vel é rzé kelteti az ember vilá gá t. A kegyelem rendjé ben é l é s alkot.
Tudja, a termé szetben is kifejező dik a kegyelem miszté riuma, szé psé ge. Festő ké nt mutatja fel a teremtett vilá gban megnyilatkozó Teremtő igazsá gá t, jó sá gá t
megkoroná zó szé psé get, a pá ratlan ragyogá st a vízen, vízparton, fá kon, bokrokon. Tudja, ami igazá n szé p a vilá gban, a termé szetben, az epifá nia, vagyis
jelené s. A lé t hatalmas é s rejtett elvei sugá roznak, ragyognak fel egy-egy
kifejező ké pben. Festé szete is eredendő en szakrá lis jellegű. Belü lrő l é li á t é s
fejezi ki a vallá sos é rzé s, az á hítat, a lelkisé g é lmé nyeit. Alkotá sai a töké letessé g
utá ni vá gybó l fakadnak, valamit feltá rnak az abszolút töké letessé gbő l. Művé szeté ben a való sá gos tá jak jellegzetes Já ky György-ös lelki tá jakká vá lnak. A
Festő a parton a kiá llítá s vezé rké pe, jellegadó é s minő sítő alkotá s a Rába
torkolat, Este a strandon, Vihar elő tt. Az akvarellista Já ky György arró l győ z meg
bennü nket, hogy a művé szet akkor is vará zslat, ha az alkotó realista.
Poé tikus hatá sokra törekvő festő művé szete é s Harsányi Lajos artisztikus költé szete között rokonítható voná sokat é rzek. Nem közvetlen hatá sokra, csupá n
tá voli sugallatokra, inspirá ció kra gondolok: „A Fertő sarka vörös tűzben é g. / A
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. októ ber 3-i szá má bó l
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ná d riad… Kiá lt a kó csag. / Fiam, tedd össze kis kacsó dat!” „Pirosan é g a hold a
Fertő -tó felett. / Az é gen tűzijá té k. Kigyúl a ké pzelet.” Isten követsé gé ben já rt,
úgy é rezte: „Himnuszt kellene mindig é nekelni / Errő l a földrő l nem lehet
elmenni.”
Já ky György jellegzetesen győ ri „magyar tá j ecsettel” mottó jú akvarellké pein a
szeretetbő l fakadó megé rté s fé nyei ragyognak. Bá nhegyi Jó b Harsá nyi Lajosró l
mondott szavai rá is é rvé nyesek: „A sokszor kegyetlen é s vé res való sá gná l
jobban szereti á brá zolni a kegyelembő l felmagasztalt lé t vigasztaló miszté riumait. Hisz a jó sá gban, szé psé gben, igazsá gban, szeretetben. Bölcs ember:
nem mennydörögni é s á tkozó dni jött a vilá gra, hanem á ldani é s szeretni.”
Dr. Cs. Varga István (Gy 64)

Dr. Zalay Endre (Bp 36) é letútja
A budapesti bencé s reá lgimná zium tehetsé ges, neves öregdiá kjainak sorá ban
mé ltó helyet foglal el az 1936-ban é rettsé gizett Zalay Endre (diá kkori becenevé n:
Bagyi). Az osztá lyá ban tudá sá val megbecsü lé st, tekinté lyt vívott ki magá nak,
segítő ké szsé ge, kivá ló jellembeli tulajdonsá gai folytá n közszeretetnek is örvendett. Má r a közé piskolá ban megfigyelhető volt eredmé nyessé gre törekvő , idő nké nt aká r a makacssá gig terjedő kitartá sa is. Az osztá ly é s az iskola é leté ben
tevé keny szerepet já tszott: tagja volt a cserké sz- é s a kardvívó csapatnak, az
é nekkarnak, zongorá zni tanult, angol é s né met diá kokkal levelezett, sízett.
A kitü nteté ssel letett é rettsé gi vizsga utá n, fő é rdeklő dé si köré t követve, a
Műegyetem vegyé szmé rnöki kará n 1940-ben diplomá zott, majd doktori címet
nyert. Há borús katonai szolgá latot teljesített. 1948-ban – amerikai hadifogsá gbó l
való hazaté ré se utá n – é desapja nyomdokaiba lé pve, gyó gyszeré szi diplomá t is
szerzett, ez utá n felesé gé nek, Somogyi Etelká nak vegyé szeti laborató riumá ban
dolgozott. A kommunista Rá kosi-diktatúra megpró bá ltatá sai ő t is elé rté k: 1949ben disszidá lá si kísé rlete nem sikerü lt, ső t az Á llamvé delmi ható sá g 1949 decemberé ben á llamellenes tevé kenysé ggel gyanúsítva letartó ztatta. Az Andrá ssy
út 60-ban súlyosan bá ntalmaztá k, é s – szü lé s elő tt á lló felesé gé vel megzsarolva
– beismerő vallomá st csikartak ki belő le. Elíté lté k, de 1951-ben szabadult, majd
a Chinoin gyá rban osztá lyvezető i minő sé gben gyó gyszerkutatá ssal foglalkozott,
é s a Műegyetemen is elő adott. Működé se sorá n a „Gyó gyszerek é s gyó gyszergyá rtá s” c. szakkönyvnek az organikus gyó gyszergyá rtá st tá rgyaló fejezeteit
dolgozta ki. A könyv megjelené se má r nem talá lta itthon, 1956 decemberé ben
csalá djá val Ausztriá ba sikerü lt tá voznia.
Rokoná nak é s keresztapjá nak, dr. Pacsu Jenő organikus vegyé sznek, a
princetoni egyetem taná rá nak közbenjá rá sá ra 1957-ben az Egyesü lt Á llamokban
telepedhetett le, é s a princetoni Textile Research Institute-n á l helyezkedett el.
Egyidejűleg az egyetemtő l elő adó i megbízá st is kapott. 1959-tő l a New York
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á llambeli Sterling Winthrop kutat ó inté zet alkalmazta, ahol 1984-ben törté nt
nyugdíjba vonulá sá ig működött. Felesé gé vel együ tt ké t fü ggetlen szabadalmat
dolgozott ki. Kedvtelé sbő l drá gakő - é s ezü stművessé ggel is foglalkozott.
1984/85-ben Floridá ban tevé kenykedett, majd Trentonban sajá t kutató laborató riumot lé tesített. Ez a legutó bbi vá llalkozá sa kevé ssé volt sikeres. A laborató rium
teljes felszerelé sé t anyagi okokbó l nem tudta megvaló sítani, a meglevő
berendezé st pedig a Delaware folyó á radá sa miatt helyrehozhatatlan vízká r é rte.
Zalay Endré t csalá di tragé dia é s egé szsé gi bajok sem kerü lté k el. Legfiatalabb
gyermeke, má sodik fia 1979-ben laká stűz á ldozata lett. Felesé gé t ü zemi baleset
é rte. Bandi 1990-ben gé pkocsibalesetet szenvedett, komoly s é rü lé seinek nyomait é lete vé gé ig viselte. Kisebb mé rté kűcukorbetegsé ggel is kezelté k. Egé szsé gi gondjai ellené re sem adta fel sportkedvelő é letmó djá t, mé g 80 é ves
korá ban is teniszezett, úszott, atletizá lt. Halá la elő tt alig egy é vvel motorcsó nakjá t Dá vid unoká já nak ajá ndé kozta.
Bandi sohasem szakadt el osztá ly- é s iskolatá rsaitó l. É lete úgy alakult, hogy
öté ves é rettsé gi talá lkozó inkon nem tudott ré szt venni, de valamennyire meleg
hangú ü dvözletet kü ldött. Egyik ilyen ü zeneté ben azt vallotta, hogy diá kkorá t
tartja legboldogabb é veinek. É vente kü ldött beszá moló t, nagyré szt belő lü k
á llítottam össze pá lyafutá sá nak á llomá sait. A nyolcvanas é s kilencvenes é vekben ké tszer lá togatott haza, csalá di é s bará ti köre mellett osztá lytá rsaival is
talá lkozott. Szemé ly szerint emlé kezetes marad irá ntam tanúsított bará ti figyelme. 1968-as amerikai ü zleti utazá somat ezeken a hasá bokon má r é rintettem.
Bandival ott-tartó zkodá som alatt telefonon vettem fel a kapcsolatot. Albanyban,
New York á llam fő vá rosá ban lakott, onnan vagy 500 kilomé tert autó zva jött é rtem Bostonba, é s egy hé t vé gé n vendé gü l lá tott. É lé nk bará ti kapcsolatot tartott
fenn több Nyugatra tá vozott osztá ly- é s iskolatá rsá val, ró luk sok hírt kaptunk
tő le. Ré szt vett a New Bruswick-i magyar alapítvá ny tevé kenysé gé ben, valamint
az egyhá zi é letben, sok hé tvé gé t á ldozott fel ezekre a tá rsadalmi munká kra.
Bandi 1999. má rcius 24-é n, é leté nek 81. é vé ben, vá ratlanul hunyt el. Trentonban, illetve a szomszé dos Princetonban búcsúztattá k. Kü zdelmes é lete volt,
amelynek sorá n kiolthatatlan é rdeklő dé ssel kísé rte, követte az orvosi ké miá nak
é s rokon szakterü leteinek legújabb tudomá nyos eredmé nyeit, mé gis az az
é rzé sem, hogy kimagasló kreatív ké pessé geit kü lföldön sem tudta teljes mé rté kben kamatoztatni. Ö zvegye, lá nya, fia, öt unoká ja, valamint Budapesten é lő ,
szinté n bencé s öregdiá k öccse, Zalay Dezső é s csalá dja gyá szolja. Mi, bencé s
öregdiá kok, Bagyinak, az osztá lytá rsnak é s jó bará tnak az emlé ké t szeretettel
ő rizzü k meg. Nyugodjé k bé ké ben!
Köszönettel tartozom Zalay Endre özvegyé nek, testvé ré nek, Zalay Dezső nek,
valamint közeli bará tjá nak, Hajó s Zoltá n vegyé szmé rnöknek a megemlé kezé shez nyújtott kiegé szítő adatoké rt.
Dr. Vigh Bé la (Bp 36)
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Boksay Gyö rgy (1929 – Ph 47 – 1999.)
Interjú a kó rházban
Betegsé ge miatt az interjú felesé ge segítsé gé vel szü letett. Ú gy vé lem, ez inká bb
javá ra szolgá lt az anyagnak, mintsem ká rá ra, hiszen Gyurka nagy szeré nysé ge
sokat elhallgatott volna kalandos é lete esemé nyeibő l.
1929. á prilis 24-é n szü letett Pá pá n. Szü lei taná rok voltak, é desapja a pá pai
bencé s gimná ziumban tanított rajzot. Az elemi iskola befejezé se utá n 1939-ben
kerü lt Pannonhalmá ra, az akkor indult olasz gimná ziumba. Hamar kitűnt kivá ló
nyelvé rzé ké vel, olasz taná ra dr. Albo Centoni volt, aki ma is é l Viareggió ban.
Nagy é let volt má r akkoriban is Pannonhalmá n, a hivatalos é s nem hivatalos
lá togató k egymá snak adtá k a kilincset. Az olaszokat Gyurka fogadta é s
kalauzolta rendre. Köztü k volt Vittorio Mussolini, vagy Paolo Thaon Revel olasz
pé nzü gyminiszter is.
Aztá n jött a há ború, az orosz megszá llá s. Viharos idő k voltak azok Pannonhalmá n is, de 1947-ben rendben leé rettsé gizett. Beiratkozott Pesten a bölcsé szkar angol– olasz szaká ra. Minden jó l ment, amíg a politika fel nem szá molta az
olasz tanítá st, helyette Gyurká nak a romá nt ajá nlottá k. Nem tudta elfogadni,
inká bb – mint akkor mondtá k – „disszidá lt” (ma é s kü lföldön ez a szó ‘hazaá rulá s’
-t jelent; az „emigrá lt” kifejezé s a szoká sos). 1950-ben törté nt ez má r.
Mindená ron tanulni akart, beiratkozott az egyetemre Innsbruckban, de ezt anyagilag nem bírta. Tová bb kellett á llnia. Meg is tette, letelepedett, mindj á rt itt: –
Ausztrá liá ban! Dolgozott, tolmá csolt, terveit azonban nem adta fel. Honvá gya
hozta haza 1957-ben.
1958-ban a Gondviselé s vezé relte dr. Zá konyi Ferenchez, aki akkor a Veszpré m Megyei Idegenforgalmi Hivatal vezető je volt. Ott kapott á llá st. Boldog idő k
voltak ezek, ré szt vehetett a magyar idegenforgalom újraszervezé sé ben. 1961ben pá rtonkívü liké nt mé g kormá nykitü nteté st is kapott. Utazott, szervezett,
tolmá csolt, – boldog volt.
1970-ben jött a következő pró baté tel: megjelent a megyé ben a hírhedt Pap
Já nos, a felesé gé nek kellett Gyurka helye, ő t a kor szelleme szerint hamar
„kiciá noztá k” onnan, de mé g a Cooptourist-tó l is, ahová menekü lt.
É s megint a Gondviselé s! A fü redi hajó gyá r keresett tolmá csot, felvetté k.
1989-ig, nyugdíjazá sá ig dolgozott itt. Tü relme megpró bá ltatott, mert „suk-sü k”beszé dűfő nököket kellett kiszolgá lnia a tá rgyalá sokon, kiskirá lyok szolgá jaké nt
kellett é lnie sok é ven á t.
Nagy az Isten, mert erő t adott a csapá sok elviselé sé hez, é s nem utolsó
sorban a boldog há zassá got is megkapta kegyelemké nt, ami né lkü l való színűleg
nem tudta volna a sorozatos megpró bá ltatá sokat ilyen egyenes tartá ssal
mindvé gig vinni. Felesé gé t 1961-ben ismerte meg, szerelem volt az els ő lá tá sra,
é s hűsé g, szeretet lett belő le egy é letre.
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Szü ksé g is volt rá , mert a megpró bá ltatá sok a nyugdíjazá ssal nem é rtek
vé get. Jöttek a betegsé gek egymá s utá n, hosszas kó rhá zi kezelé seket igé nyeltek, gyötrelmesek voltak. É s ő bírta, mert akarta, é s mert mellette volt é lete
hűsé ges pá rja. Most is a kó rhá zban van, nem tudok úgy bemenni a kó rterembe,
hogy ott ne ü lne mellette.
É lete mottó ja, remé nye a kedvenc zsoltá ra, a 92.:
„Az igaz virul, mint a pá lma,
fölfelé nő , mint a Libanon cé drusa.
Az Ú r há zá ban vannak elü ltetve,
Istenü nk csarnoká ban virá goznak.
Mé g öreg korukban is gyü mölcsöt teremnek,
tele vannak nedvvel é s é lettel,
hogy hirdessé k: az Ú r igazsá gos,
Ő az é n sziklá m, igazsá gtalansá g
nincsen benne.”
Dr. Rednik András (Ph 60)
belgyó gyá sz fő orvos

Fé lbemaradt evangé lium ∗

Kő be vé sett nevé vel (mint versfordító é val) hosszú é vekkel ezelő tt Balatonfü reden a Tagore sé tá nyon talá loztam elő ször, Quasimodo Nobel-díjas olasz költő
emlé kfá ja alatt; s most egy fejfá n a csopaki temető ben. Rajta a semmit é s mé gis
mindent elmondó felirat: Boksay György 1929– 1999. Sírjá ná l a koszorúk
ü zenete vigasztal: azok búcsúznak tő le, akik mellette, pé ldá s é leté nek hiteles
tanúiké nt já rtá k pá lyá jukat.
Ki is volt Boksay György, miké pp lehet egy rövid emlé kezé st úgy formá ba önteni, hogy az teljes é s mé ltó legyen? Bará toktó l, munkatá rsaktó l, É va asszonytó l,
az odaadó an, pé ldá san á poló özvegytő l gyűjtöm egybe a gondolatokat.
Szinte pá ratlanul mé ly humanizmusa, segíteni akará sa, vé gtelen, má r-má r
zavatba ejtő szeré nysé ge, kereszté ny hite emelte azok fölé , akik ismerté k,
elfogadtá k. Szellemisé gé t a szü lő i há z é ppúgy meghatá rozta (szü lei Pá pá n
pedagó gusok voltak), mint a kor legkivá ló bb iskolá ja, a pannonhalmi. É rettsé gi
utá n egyetlen ösztöndíjaské nt javasoltá k a pisai egyetemre, á m a kiutazá si
engedé lyt nem kaphatta meg. Lelki töré sé t fokozta, hogy az ELTE olasz– angol
szaká n kitűnő en elvé gzett öt fé lé v utá n politikai okok miatt(!) megszü ntetté k az
olasz nyelv oktatá sá t. Ekkor úgy vé lte, jobb, ha elhagyja az orszá got. Elő bb
Ausztriá ban pró bá lkozott, ahol az innsbrucki egyetemre iratkozott be, de nem
tudvá n fedezni a költsé geket, Ausztrá liá ba ment, ahol nyelvtudá sá t gyarapította.
A csalá d hívó szavá ra hazaté rt, s a Zá konyi Ferenc nevé vel fé mjelzett Veszpré m
∗ Utá nközlé s a Veszpré m Megyei Napló 1999. december 14-i szá má bó l.
A szerző taná r, Boksay György osztá lytá rsam egykori tanítvá nya. – KTK
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megyei idegenforgalmi hivatalná l kamatoztatta hatalmas tudá skincsé t. Pá rtonkívü liké nt kapta meg a Munka É rdemé rmet 1961-ben. Oroszlá nré szt vá llalt az
1966-os FICC Rallye nemzetközi kempingtalá lkozó szervezé sé ben, szá mos kü lé s belföldi delegá ció t kísé rt, több nyelven tolmá csolt. Fü red tartó pillé re volt a
nevezetes televízió s Jó kai-veté lkedő ben.
A kicsinyes rosszindulat azonban Boksay Györgyöt is utolé rte a megyé be
visszaté rő Pap Já nos pá rtvezé r felesé ge szemé lyé ben, aki a nyugdíjba vonuló
Zá konyi Ferenc helyé be ü lt, jó llehet sem ké pessé gei, sem vé gzettsé ge ezt nem
indokolta. Fé l é vig bírta a megalá zó , mellő ző stílust. Közben írt drá má t, szakcikkeket, elő adá sokat tartott. Utolsó munkahelye a hajó gyá r volt, ahol szakmai
tekinté lyé t sokan elismerté k, ugyanakkor pá r gá tlá stalan kisfő nök szá mtalanszor
kedvé t szegte. Ü de sziget volt é leté ben a Ló czy gimná ziumban tanított pá r esztendő . Az idegenforgalmi ismereteket saj á t tanterv alapjá n nagy lelkesedé ssel,
sikerrel oktatta. Tervezeté t a miniszté riumba is bekü ldte, ahonnan sosem
é rkezett vá lasz, de ötleteivel má sok munká já ban többször is talá lkozott.
Ké t maradé ktalan tiszta öröm adatott Boksay Györgynek osztá lyré szü l: É va, a
felesé ge, akivel minden örömé t, gondjá t meg tudta osztani, s volt taná rá nak
ajá nlata, az a gigantikus fordítá s, amellyel nyugdíjaské nt megbíztá k. A tíz plusz
egy kötetes Maria Valtorta-mű – Az evangé lium, ahogy megé ltem – hé tezer
oldalas anyagá t vasszorgalommal, pé ldá s magyar nyelvhelyessé ggel, stílussal
fordította mé g súlyos betegen is. Befejezé se má sra marad…
A halá los kó r tíz é ve jelentkezett elő ször, majd hosszú szü net utá n ismé t
szervezete ellen tá madt. Utolsó hó napjait má r kó rhá zban töltötte, megbé ké lve a
sorssal. Levelé t temeté sé n gyó ntató papja olvasta fel, melyben mindenkinek
megbocsá t, s vezé rlő elvé t, a XCII. zsoltá rt ajá nlja a gyá szoló k vigasztalá sá ra.
Zatkalik András

Bencé s (ö ssze)tartással, bencé s szívvel… ∗
(Gondolatok fé rjem temeté se utá n)
Az író asztalró l egyik utolsó kinagyított fé nyké pe mosolyog rá m. Má r a halá los kín
á rnyalatnyi kü lső jeleivel, de szemé ben é g a bizakodá s, a szerettei felé mutatott
ragaszkodá s, a belső bé ke nyugalmá val.
Mé lysé ges csend vesz körü l csopaki otthonunkban. Á m hirtelen leperegnek
elő ttem a gyá szszertartá s megrendítő -felemelő pillanatai. A krisztusfejes koporsó ra hulló rögök dü börgé sé t (sírva ké rt bocsá natot utó lag a virá gkötő ifjú hölgy,
egykori tanítvá nyom, aki – sajnos – é ppen a fenyő gallyakat felejtette el leszá llítani) tovaűzi a Já ki Teodó z atya á ltal vezé nyelt requiem szé p, é nekelt szövege:
„Bár a halál völgyé ben járok, nem fé lek a rossztó l, mert Te ott vagy vé lem… ”.
Bencé sek búcsúztattá k bencé s diá ktá rsukat. Richá rd atya é s Fé lix atya termé ∗ Utá nközlé s az Ü zenet 2000. januá ri szá má bó l
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szetes egyszerűsé ggel szolgá ltak a fő celebrá ns, Ajtó s Jó zsef esperes plé bá nos
oldalá n, aki fé rjem lelki gondozó ja, egyben jó bará tja volt.
A 70-es é veikben já ró öregdiá kok, osztá lytá rsak olyan, szívbő l jövő , szemé lyes emlé kekrő l szó ltak, amelyek elhunyt fé rjemhez, Gyurká hoz kapcsoló dtak.
Teodó z atya 8, Könyves Tó th Ká lmá n 4 é vig volt osztá lytá rsa. A legelső pannonhalmi osztá ly volt az övé k, 1939-es kezdé ssel.
É s ismé t fü lembe cseng a sok gyönyörű gregoriá n dallam: micsoda összhangban, jó l szervezetten celebrá ltá k az atyá k a gyá szmisé t, belevonva a
szé pszá mú, együ tté rző gyá szoló t. Tömören, é lő n zúgott az imá dsá g, szívbő l
zengett az é nek. Aká r egy pannonhalmi, győ ri diá kmisé n.
Ahogy felidé zem e csendben Jó zsef atya megrendítő , fá jó búcsúszavait,
könnyeimen á t lá tom, mennyi ismerő s é s mennyi ismeretlen tisztelő -gyá szoló
embertá rsunk jött el drá ga Gyurká m temeté sé re. É s mennyien nem jöhettek,
hiszen munkanap van. Nem lehetett itt pl. Rednik f ő orvos úr, aki nemcsak jó
orvoské nt kezelte szegé ny pá romat a legnehezebb, utolsó é letszakaszban, de
igazi bencé stá rské nt gyakorta pró bá lta derűvel, humorral, bencé s hírekkel
vigasztalni ő t. S hogy é n lelkileg, fizikailag kibírtam fé rjemnek ezt a közel ké t
hó napos, testi-szellemi elfogyatkozá sá t, majd halá lá t, azt igen sokban Rednik
fő orvos úr vé gtelenü l megé rtő , kereszté nyi-orvosi segítsé gé nek, tü relmes é s
bölcs hozzá á llá sá nak köszönhetem.
É s milyen sokat jelentett Fé lix atya kó rhá zi lá togatá sa, a csendes beszé lgeté s,
majd a szentá ldozá s. (1992-ben fé rjem agyvé rzé se é s ké t koponyaműté te idejé n
a jó sá gos Valter atyá t hoztam be ké tszer is Tihanybó l a veszpré mi kó rhá zba.)
Eszembe jutnak a betegsé g, az otthoni á polá s idejé n kapott telefonok, levelek,
ritka gyó gyszerké szítmé nyek, lá togatá sok. A lá togató k között mindig ott voltak az
egykori vagy ifjabb bencé sek: dr. Schlemmer Tamá sé k, dr. Könyves Tó th Ká lmá né k, Pró nay Aladá ré k, Boda Gyurká é k, a fiatalabb Boda Gá boré k, Czapá ry
Mikló s Kanadá bó l, Ló rá nt Lá szló az USÁ -bó l, Szekendy Alajosé k, a tihanyi
bencé s atyá k, akiknek ezúttal is há lá san köszönöm, hogy a má ris orszá gos hírűvé vá lt Tető té ri Esté ken, ahová szívesen já rtunk, több esetben megemlé keztek
Gyurká ró l. Jó lesett, hogy ezutá n is szá mítanak rá m a szé p tihanyi apá tsá gi rendezvé nyeken, koncerteken, kiá llítá sokon, elő adá sokon. (December 26-á n
Szamosi Szabolcs bencé s orgonakoncertjé t fá jdalmas-könnyes gyönyörűsé ggel
hallgattam… )
Gondolataim ismé t visszaröppennek a temető be. Hallom a pá pai nagytemplom harangjá nak zúgá sá t, a ké t csopaki templom harangjai csend ü lé sé t, aztá n a
paló znaki harang búcsúztató hangjá t. Lá tom, ahogy hordjá k a tengernyi koszorút, virá got a temetkezé si vá llalat dolgozó i a sírra, lá tni vé lem, ahogy megelevenednek a ró zsá k, gerberá k, szegfűk, íriszek, krizanté mok, szinte integetnek
felé m a december kilencediki szikr á zó napsü té sben: Ne sírj, Gyurka nagy bizonyossá ggal má r Urunk közelé be é rkezett.
Csopak, 1999. december 30.
Boksay Györgyné
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Beszé lgeté s Kozma Imré vel (Gy 58),
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnö ké vel ∗
Ú j szellemisé g a ré gi falak kö zö tt: ORFI – Irgalmasrendi Kó rház
– Az irgalmasrendi kó rház ú jraé leszté sé nek mi volt napjainkig a legfontosabb
állomása?
– Egy elvi szempont elfogadtatá sa. Az irgalmasrend „csak” olyat tett, ami –
úgy gondolom – a termé szetes gondolkodá sú emberek eseté ben magá tó l é rtető dő : azt ké rte vissza, amit elvettek tő le! Amit elraboltak tő le! Annak idejé n egy
pillanat alatt egyszerűen földönfutó vá tettek embereket é s minden vagyont
á llamosítottak. Most lehető sé g nyílott arra, hogy ebbő l a vagyonbó l, ebbő l a
tulajdonbó l, ami mindig az embereket, é s az irgalmasrendi kó rhá z eseté ben
mindig a szegé ny embereket jelentette, egy szeletké t vissza lehetett ké rni,
hiszen mindent nem. Ez volt az első mozzanat, a tulajdonigé ny bejelenté se, é s
annak a magá tó l é rtető dő mondatnak a jelentő sé ge, hogy ké rjü k azt, ami a
mié nk. Most, amikor mindenü tt ká rpó tlá sró l beszé lnek, hogy mennyi mindent kell
mé g adni azoknak, akik valamilyen m ó don szenvedtek.
– Orvosi nyelven szó lva itt reanimálni kellett az irgalmas rendet is.
– Azt szeretné nk, hogy ezzel a folyamattal elinduljon a rend újraé ledé se,
hiszen az elmúlt 40 é v alatt nemcsak adminisztratív úton verté k szé t ezt a
közössé get, volt, akit a szó szoros é rtelmé ben agyonvertek. Egy papot, itt,
ebben a kó rhá zban, ezek között a falak között. A többieket pedig lehetetlenné
tetté k. Kihaltak ezek az emberek é s ezé rt olyan cinikus, amikor azt mondj á k,
hogy na de nincs is emberü k. Milyen é rdekes, amikor má st ká rtalanítanak, akkor
azt mondjá k, hogy az utó dok is jogosak arra, ha má r nem é lnek azok, akiktő l
elvetté k. Szá z szó nak is egy a vé ge: szeretné nk feltá masztani ezt a rendet é s
lesznek új tagok. Jelenleg heten vagyunk Magyarorsz á gon. Nem biztos, hogy
pá r é v alatt sokkal többen leszü nk. A lé nyeg az, hogy az irgalmasrendi kó rhá z
beindítá sá hoz, illetve a rend újraé leszté sé hez elegendő en vagyunk. Nem volt
könnyűaz a né há ny é v, amíg a tá rgyalá sok tartottak. Sajnos, nagyon hosszú
volt. Sajnos, tudomá sul kellett vennü nk, hogy nem akartá k, hogy a rend
visszakapja jogos tulajdoná t.
– Nevesíthető , hogy kikben volt ellenállás, vagy milyen csoportosul ásban?
– Azt hiszem, hogy felesleges, hiszen akik az újsá gokat olvastá k, pontosan
olvastá k, hallhattá k ezeket. Többek között megjelent egy újsá gban a betegek
ré szé rő l egy felhívá s, hogy szeretné k az inté zet gyó gyító tevé kenysé gé t – úgymond – megmenteni. Azt hiszem, hogy ezek a gerjesztett indulatok, illetve ir á nyított felhívá sok arra voltak csak jó k, hogy megzavarjá k az embereket. Azt gondo∗ Utá nközlé s a Recept (a Magyar Egé szsé gü gyi Menedzser Klub lapja) 1999. decemberi
szá má bó l

138

└

┘

┌

┐

lom, hogy az irgalmasrend gyó gyító tevé kenysé ge olyan színvonalú Euró pa
orszá gaiban, hogy nem kell fé lni a magyar egé szsé gü gynek attó l, hogy alacsony
színvonalon törté nik a gyó gyítá s. Magá nak a volt ORFI-nak, az ide tartozó betegeknek sem kell tartani att ó l, hogy most alacsonyabb szintűorvoslá s kezdő dik. A
nemtelen gondolatok, uszítá sok csak ideig-ó rá ig hatnak.
– Hány orvost, hány nő vé rt, milyen felszerelé st, mennyit vesznek át?
– Termé szetesen mindenkit á tveszü nk. Minden orvost, minden nő vé rt é s
minden felszerelé st. Nyilvá nvaló an ajá nlatot kap a szemé lyzet, é s aki elfogadja a
felté teleinket, az minden tová bbi né lkü l maradhat. Nem nehé z elfogadni ezeket a
felté teleket. – Az ajá nlat lé nyege az, hogy nem lehet a helyzetü k egzisztenciá lisan rosszabb, mint amilyen eddig volt, s ő t, bizonyos pozitívumokat kilá tá sba
helyeztü nk. Igazá bó l ő k vá laszthatnak, hogy ó hajtanak-e egy ilyen új szellemisé gűinté zetben dolgozni vagy sem.
– Mi az ú j szellemisé g lé nyege? Hogyan kell máské nt gyó gyítani?
– Azt hiszem, hogy gyó gyítani egyfé leké ppen lehet. Egy orvos azé rt lett orvos,
mert gyó gyítani akarja az embereket, tehá t ilyen é rtelemben nincs problé ma.
Legfeljebb abbó l a szempontbó l kell megvizsgá lni a tevé kenysé gü nket, hogy milyen mé rté kben kötő dik az orvosi eskü höz. De úgy gondolom, hogy ez sem okoz
nehé zsé get. Az új szellemisé g egyszerűen azt jelenti, hogy az irgalmasrendi
kó rhá zakban a szó legszorosabb é rtelmé ben a beteg van a közé ppontban,
minden a betegé rt törté nik. A beteg miatt van szü ksé g orvosokra, a beteg miatt
van szü ksé g nő vé rekre, é s a betegek miatt é pítetté k a kó rhá zat.
Ezt mindenki tudja, de azé rt a magyar egé szsé gü gy sok-sok megfogalmazá s
szerint azé rt beteg, mert nem ez a felfogá s a termé szetes. Emellett az irgalmasrendi kó rhá zakban sajá tos szellem uralkodik: minden ember csal á dtag. Csalá dtag az orvos, a nő vé r, a szemé lyzet, é s csalá dtaggá vá lik a beteg, aki ilyen
kó rhá zba kerü l, ső t csalá dtaggá vá lnak a beteg hozzá tartozó i. Meghökkentő
tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban, amikor Olaszorsz á gban já rtam né há ny
irgalmasrendi kó rhá zat vé gig. Pontosan ezt figyeltem, hogy ez a bizonyos
csalá di lé gkör hogyan működik. Megható volt szá momra, hogy termé szetszerűen
nyitott az inté zetek, a kó rhá zak ajtaja, é s úgy jönnek be a hozzá tartozó k, ahogy
akarnak é s akkor, amikor akarnak. Ugyanakkor bent az int é zetben, az é pü let
falain belü l olyan fegyelem, olyan visszafogott magatart á s volt tapasztalható , ami
– az olaszokat ismerve – kü lönösen feltűnő volt. Minden orvos köszöntött
mindenkit, aki a folyosó n já rt-kelt: – idegen, nő vé rek, szemé lyzet.
– Ez a szellemisé g mikor lesz honos ezek között a falak között? Amikor ezeket
az elveket a hazai szemé lyzet, orvosok, nő vé rek elő tt közölte, hogyan fogadták?
– Erre nem reagá ltak, talá lkozá sainkkor egyetlen ké rdé s foglalkoztatta az
embereket: a pé nz. A szellemisé gnek a megpendíté se elment a fü lek mellett.
Igazá bó l egzisztenciá lis ké rdé sek foglalkoztatnak mindenkit, amikor tal á lkozunk.
Vé gü l is minden vá ltozá sná l van ezzel kapcsolatban fé lelem, ez termé szetes.
– A pé nzzel kapcsolatban: gondolom, a paraszolvencia rendez é se meghatározó lesz a kapcsolatukban.
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– Az irgalmasrendi kó rhá zakban nincs paraszolvencia. Ma mé g nem tudom,
hogy melyik elgondolá st fogjuk elfogadni, de valamilyen m ó don orvoslá st kell
talá lni. Ez nyilvá nvaló an elevenbe vá gó ké rdé s, hiszen egy egé szsé gü gy, amely
a paraszolvenciá ra é pü l, majdnemhogy gyó gyíthatatlan. Igen komolyan foglalkoznak az egé szsé gü gy vezeté sé ben a ké rdé s a megoldá sá val, hiszen ha az
Euró pai Unió joz fogunk tartozni, ez a ké rdé s elé g é lesen elő fog kerü lni.
– Lesznek vendé gorvosok, vendé gnő vé rek, akik más országbó l jönnek az
irgalmas-háló zaton keresztül ide gyó gyítani?
– Az irgalmasrend vezeté se minden segítsé get felajá nlott. Azt, hogy innen
tanulmá nyutakra menjenek kü lföldi kó rhá zakba, ismerjé k meg ezt a szellemisé get. Azt, hogy szívesen jönnek ide ő k, elmondjá k a vé lemé nyü ket. Ez semmiké ppen nem jelentheti azt, hogy kioktatni akarn á k az itt lé vő ket. Tehá t minden
segítsé get megkapunk, hogy való ban megismerhessé k a rend gyó gyító mentalitá sá nak lé nyegé t. Terveink között szerepel, hogy nő vé rek jöjjenek ide, de nem
vendé gsé gbe, hanem dolgozni. Indiá bó l jönnek, első lé pé sben talá n harmincan.
– Ő k fogják a nő vé ri munkát vé gezni?
– Nem. Szü ksé g van a nő vé rekre, most is kevé s a nő vé r. Azt is tudni kell,
hogy nagy gondok vannak ilyen é rtelemben minden kó rhá zban, mert a nő vé rek
annyira alulfizetettek, é s ma má r nem kapnak annyi borravaló t, mint amennyit
kaptak é vekkel ezelő tt, – szegé ny az orszá g. Tudomá sul kell venni, hogy nagyon
nehé z nő vé reket talá lni, magá nrendelő kbe mennek el közü lü k sokan.
– Az indiai nő vé rek olcsó bbak lesznek?
– Az indiai nő vé rek szerzetesek. A szerzetesek nem pé nzé rt dolgoznak,
munká juk ingyenes. Isten irá nti szeretetbő l é s emberszeretetbő l vé gzik ezt a
munká t, erre á ldoztá k az é letü ket. Ez nem pé nzké rdé s az ő esetü kben. Nyilvá n
nem fogjá k tudni kivá ltani a nő vé rek munká já t, azt szeretné m, hogy ő k olyanok
legyenek, úgy legyenek jelen, mint a ková sz. Azt tudjuk, hogy ha a ková szt
beletesszü k a lisztbe é s egy kis vizet tesznek hozzá , akkor megkel a té szta. Azt
gondolom, hogy az ő jelenlé tü k az irgalmasrendi gondolkodá s, gyó gyítá si stílus
ková sza lesz. Hihető bbé teszik mindazt, amirő l beszé lü nk.
– Gé pek, felszerelé sek, műszerek, anyagi hátté r?
– Közismert, hogy a legtöbb kó rhá z műszerezettsé ge elavult. Mié rt lenne ez
aló l kivé tel az ORFI. Ha azok a szerzetesek é lné nek, akiket innen kidobtak 50
é vvel ezelő tt, olyan szintre é pítené k újra a kó rhá zat é s olyan szinten szerelné k
újra fel, ahogyan az akkori kornak megfelel ő en a legmodernebb é s a legmagasabb szintűvolt, az milliá rdokat emé sztene föl. Tudnia kell mindenkinek ugyanis,
hogy 1950-ben egy jó l felszerelt, újjá é pített kó rhá zat vettek el. Ha most bemegyek ebbe a kó rhá zba, a szé trohadt csöveket lá tom, bizony szegé nyes műszerezettsé get. Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy itt mindent fel kell újítani é s
a kornak megfelelő műszereket kell biztosítani. Ez a rend feladata lesz. Mindent
megteszü nk, hogy a bennü nk bízó knak ne okozzunk csaló dá st. Eddigi erő feszíté seink jelentik a garanciá t.
H.P.
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Orvos é s politikus ∗
Interjú dr. Rednik Andrással (Ph 60)
A választások eredmé nyé nek kihirdeté se ó ta mé g nem örültem annyira közé leti
hírnek, mint amikor a közelmú ltban a Napló – november 26-i száma 9. oldalán –
hírt adott egy városi közvé lemé nykutatásró l, amelyet veszpré miek megké rdezé sé vel vé geztek. Az egyik ké rdé sre adott válaszok kié rté kelé sé né l kiderült, hogy a
veszpré miek szerint a város é leté re leginkább dr. Gaál Zoltán, a Veszpré mi
Egyetem rektora, dr. Rednik András orvos, ké pviselő é s a veszpré mi é rsek van
befolyással. Ez nekem, aki mindig ké telkedve fogadom az ú n. „közvé lemé nykutató k” híradásait, nagy elé gté tel volt. Nehezen tudom felejteni, hogy nyugd íjba
vonulása alkalmábó l dr. Szendi Jó zsef é rsek ú r – a városvezeté s szerint – nem
é rdemelhette ki a „Pro Urbe” kitünteté st. Nem hiszem, hogy vé letlen volna, hogy
a mostani é rsek atya – dr Márfi Gyula (Ph 62) – nevé t sem írták le a cikkben.
É rdekes maga a tudó sítás elhelyezé se is. Hátul, a Bakony-Balaton rovatban
kapott helyet, elrejtve ké t nagy fé nyké pes tudó sítás között. Az egyiken a veszpré mi polgármester é ppen lé pcső házat(!) „avat”. Jelké pe is lehetne ez városunk
jelenkori helyzeté nek, hiszen a megyei ú jság a közelmú ltban három olyan
beruházás avatásán is fé nyké pezte a polgármestert, amely mutatja a város
„rohamos” fejlő dé sé t: egy gyalogosátkelő , egy gyulafirátó ti járda (ez volt a
zöldmező s) é s most a lé pcső ház.
Errő l é s minden má sró l ké rdezem dr. Rednik Andrá st, aki most nem újsá gíró ké nt, hanem riportalanyké nt vá llalta a szereplé st.
***
Ön é vek ó ta osztályvezető fő orvos a megyei kó rházban. A né pszerűsé gben is
ilyen látványosan megmutatkozó bizalom mennyire szó l az orvosnak?
Bizonyosan sokat jelentett, hogy ré gó ta orvoské nt dolgozom. Itt egy kicsit
visszaugorné k az idő ben. Apá m Tatá n volt orvos é s ma is elő ttem van pé ldá ja,
ahogy munkaidő utá n hazaté rve megkezdte magá nrendelé sé t. Az ötvenes é vek
elejé n já rva, itt nem pé nzes pá ciensekre kell gondolni, hanem olyan elesett
emberekre, akik a rendelő ben kaptak pé nzt gyó gyszerre é s meleg é telt, amelyet
nagyanyá m fő zött. Apá m nem gazdagodott meg abbó l, hogy orvos volt, ahogy
é n sem. Velem is gyakran elő fordul, hogy pé nzt adok azoknak, akik nem tudnak
hazautazni vagy gyó gyszert kivá ltani. Ezt a szemlé letet örököltem apá mtó l, é s e
szerint é lek. Ennek az é letfelfogá snak az elviselé sé hez köszönettel tartozom
felesé gemnek é s csalá domnak, akik nem csak elviselik, de tal á n bü szké k is
arra, hogy így alakítottam ki orvoské nt a betegekhez való kapcsolatomat.

∗ Utá nközlé s az Ü zenet 1999. decemberi szá má nak A város legbefolyásosabb szemé lyisé gei rovatá bó l

141

└

┘

┌

┐

Mi, betegek – vagy akik minden való színűsé g szerint egyszer azok leszünk – ,
valahogy isteni fé lelemmel vegyes tisztelettel tekint ünk a „fő orvosra”. Az Ön
osztályán nagyon sok beteg megfordul, a legszerencs é tlenebb alkoholistátó l a
jó mó dú polgárig. Milyen alapelvek szerint vezeti az oszt ályt, hogy ez a szé les
betegtársadalom mé gis elé gedett legyen az ott folyó munkával?
Mikor az Ú risten nekem a talentumot adta, é s úgy inté zte, hogy pannonhalmi
diá kké nt fölvettek az egyetemre, elvá rta tő lem, hogy é ljek ezzel a tehetsé ggel a
magam, csalá dom é s a betegek javá ra. Igyekezem a mai napig is e szerint
vé gezni a dolgomat. Az orvos tevé kenysé ge lá tvá nyosabb, mint egy irodá ban
dolgozó emberé . Sok emberi sorsnak lesz ré szese. Így írott formá ban, mint ez a
né pszerűsé gi szavazá s, most kerü lt elő ször elé m az emberek ró lam alkotott
vé lemé nye. De az gyakran elő fordul – mé g Szegeden is, ahonnan má r nagyon
ré gen elköltöztem – , hogy a piacon já rva egy forinté rt kapok ké tszá z forintos
paradicsomot, mondvá n: „Doktor úr, maga sokkal többet adott nekem”.
No, persze, é n sem vagyok hiba né lkü l való , vannak rosszabb napjaim, de
tudatosan törekszem arra, hogy embersé gesen bá njak a betegekkel.
Azt szoktá k mondani, az orvoslá s humanizá lt termé szettudomá ny. Eszerint
egy kó rhá zi osztá ly vezeté se ké t dologbó l tevő dik össze. Az egyik a korszerű,
szakmai ismeretek teljes birtokl á sa é s felhaszná lá sa a gyó gyító munká ban. A
má sik az emberekhez való viszony alakítá sa.
Az é n ars poeticám az embert úgy meggyó gyítani, hogy miközben a szakmai
követelmé nyekbő l nem engedü nk, megadjuk neki a legnagyobb tiszteletet é s
á té rezzü k a kiszolgá ltatott helyzeté t. Ez annyira így van, hogy ná lunk „ridegebb”
tá rsadalmakban – aká r a né met, aká r az egyesü lt á llamokbeli pé ldá kat né zzü k –
ma má r követelmé nyrendszer, hogy – úgymond – pszicholó giailag is felké szü lt
legyen az orvos. Erre nevelem a fiatalokat is. Ezen a t é ren voltak má r nagy
kudarcaim, de örömteli pillanataim is egyará nt.
Kü lönös kapcsolatom van azokkal a betegeimmel, akik m á r é vek ó ta mint
bará tot é s orvost ismernek, akik akkor is hozz á m fordulnak, ha egy má sik orvosi
szakterü letet é rint betegsé gü k. Elő ször engem hallgatnak meg, az é n taná csaimat ké rik.
Sok ilyen közeli é s tá voli bará tom, betegem van. Ő k is sok energiá t vesznek el
– pé ldá ul az idő pontegyezteté s – , de sohasem mondok nemet. Tulajdonk é ppen
az lenne az ideá lis, ha minden embernek lenne egy ilyen orvosa, sz ó szerinti
„há zi” orvosa, akivel nyíltan, bará tian meg tudná beszé lni problé má it.
A politikához teremt kapcsolatot az az örvendetes hír, hogy a megyei kó rház
500 millió Ft-os központi támogatást kap a jövő é vben. Mire lesz ez elegendő ?
Első sorban a sü rgő ssé gi betegellá tá s fejleszté se törté nik ebbő l az összegbő l.
Növekszik a baleseti sebé szet fogadó kapacitá sa, felé re csökkenthető ezá ltal a
né ha elviselhetetlenü l hosszú vá rakozá si idő . Má sodsorban fejlesztené k az é rsebé szetet, amelynek szűkös lehető sé gei nagyon sok embernek jelentettek
tragé diá t, egyik vagy mindké t lá buk elveszté se á ltal. Harmadik elem, hogy
napjainkban egyre gyakoribb idő skori – ná lunk, sajnos, nem ritká n má r az 50
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é vesekné l jelentkező – agyi é rkatasztró fá k elhá rítá sá ná l olyan intenzív beavatkozá sra nyílik lehető sé g, amely a ké ső bbi é letlehető sé gek szempontjá bó l nagyobb
remé nyt jelent.
Maga a közvé lemé nykutatás egy kimondottan politikai műfaj. Az orvos mellett
mit szó lt mindehhez a politikus Rednik Andr ás?
Ő szinté n mondom, meglepett. É n nem vagyok az é lvonalba tartozó politikus.
Igaz, hogy má sodik ciklusban vagyok vá rosi ké pviselő , de a sors fintora, hogy
vé gig ellenzé kben, ami nem azt jelenti, hogy gá ncsoskodom a többsé gi tá borral,
de sok mindenben nem é rtek egyet elveikkel, é letvitelü kkel. A megyei újsá gban
a napokban mé g az „Orvos vá laszol” rovatomat is megszü ntetté k.
Az öröm mellett elé gté telt is jelent szá momra ez az eredmé ny. Ú gy é rzem,
hogy abbó l az elejé n említett talentumbó l ezen a té ren is jó l gazdá lkodtam. Nem
tartottam úri huncutsá gnak a politiká t. Azt mondom, hogy akinek van rá elhivatottsá ga é s tehetsé ge, aki szó ban é s írá sban is ki tudja fejezni gondolatait, az
vegyen ré szt nyilvá nosan is a közé letben. Pá rtba sohasem lé ptem be, mert ahhoz túlsá gosan szó kimondó vagyok, hogy a pá rtfegyelem engem visszatartson
attó l, amikor valami visszá ssá got, aká r egy pá rt é leté ben is szó vá kell tenni. Azt
is nehezen tudom elké pzelni, hogy meggyő ző dé semmel ellenté tes vé lemé nyt
tá mogassak, mé g ha az egy pá rt dönté se is lenne. Ugyanakkor nem tagadom,
hogy ré szt vettem a vá rosi MDF megalakítá sá ban, amikor az mé g inká bb mozgalom volt, é s ma is bü szké n vá llalom, hogy a ké pem szerepel az alapító k
tabló já n.
Elvá llaltam a Magyar Kereszté nydemokrata Szövetsé g vá rosi elnöki tisztsé gé t,
mert felké rtek rá , é s egyeté rtek a kereszté nydemokrata eszmé kkel. Sok civil
szervezetnek vagyok a tagja, né melyiknek a vezető sé gé ben is szerepelek. Mé g
több szervezetben tartok elő adá sokat mint orvos vagy mint politikus. Ez az
é letem má sik fontos ré sze, amely ugyan sok idő met elveszi, de ahogy nem
hiá bavaló az osztá lyon töltött szá mtalan túló ra, úgy nem eredmé nytelen a
politiká ban töltött idő sem. Itt kü lön elismertsé get hozhatott nekem, hogy egy-egy
adott ü gyben nemcsak „kímé letlenü l” vé lemé nyt mondtam, de azt írá sban is ki
tudtam fejteni é s, ami mé g nehezebb, meg is tudtam valahol jelentetni.
Második ciklusban önkormányzati ké pviselő , ismeri a város é leté t. Mié rt nem
tudott ez a város megkapaszkodni az é lvonalban?
Az egyik ok szé lesebb kört é rint, é s a rendszervá ltoztatá s kezdeté ig nyúlik
vissza. Ekkor „tudathasadá sos” á llapotba kerü lt az addigi megyeszé khely. Megalakult a megyei é s a megyei jogú vá rosi ké t önkormá nyzat. Ha akkor ké t nagyformá tumú politikus kerü l az é lü kre, talá n rá jöttek volna, hogy a megye é s
ké ső bb a vá ros sírjá t á ssá k meg azzal, ha nem fognak össze é s nem a legszorosabb együ ttműködé sben fejlesztik a vá rost é s a megyé t. Mert a kettő sohasem
volt annyira egymá sra utalva, mint napjainkban é s az elmúlt é vekben. De,
sajnos, nem ez törté nt, Kicsinyes torzsalkodá s jellemezte a ké t vezető tevé kenysé gé t, amely csak má ra fejlő dött szoros bará tsá ggá . Ma má r azonban befolyá suk jelentő sen megcsappant, de mé g ezt is az euró pai unió s csatlakozá sé rt
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ké tsé gbeesett kü zdelmet vívó polgá ri kormá nyunkkal való szembená llá sra,
erejé nek gyengíté sé re haszná ljá k. Megint rossz irá nyba terelné k a vá ros törekvé seit. Nagyon nagy lehető sé geket szalasztottunk el, kü lönösen az elő ző ciklusban, amikor a megye é s a vá ros vezeté se is kormá nypá rti oldalon á llt.
Má sik ok szinté n a szemé lyemben keresendő . Tíz é vvel ezelő tt egy nagyformá tumú loká lpatrió ta, dr. Horvá th Balá zs kerü lt orszá gos szerepkörbe. A
polgá rmester é s taná csadó i azonban rosszabbak voltak mé g az egyszeri
parasztná l is, aki azt kívá nta, bá r dögölne meg a szomszé d tehene is, ha má r az
övé elpusztult. Ő k meg azé rt ü gyködtek, hogy inká bb ne legyen jó szá guk, ha a
szomszé d is kap egyet. Nem kell semmi, ha annak dics ő sé gé ben Horvá th
Balá zzsal is osztozkodni kell. Szerencsé re ő t ez nem kedvetlenítette el, é s
ré gió központi szerepre jelöltette a vá rost, amihez gazdasá gilag is fel kellett volna
fejlő dni. A szocialista kormá ny alatt aztá n mé g az inté zmé nyek is elvonultak.
Leá llítottá k a 8-as út é píté sé t, amelyet most szinté n Horvá th Balá zs szervezett
újra, pedig ma má r közel sincs olyan pozíció ban. Ső t, annak ellené re akarja a
kezü nkbe adni ezt az utolsó szalmaszá lat, amibe kapaszkodni tudná nk, hogy az
orszá gos fejleszté s nem tartja kiemelkedő en fontosnak. Szerencsé re az út
fejleszté sé re alakult há rom megyé re kiterjedő önkormá nyzati tá rsulá s ő t
vá lasztotta meg vezető jé nek.
Napjainkban Kuti Csaba, a megyei közgyűlé s elnöke, nagyon jó l pró bá lja
alakítani a megye é s a vá ros kapcsolatá t. Ma má r azonban az önkormá nyzatok
pé nztelen vilá gá ban ez sokkal körü lmé nyesebb. Most mé g nehezebb felismerni,
hogy a megyei jogú vá rosnak első sorban az a dolga, hogy egy egé sz megyé re,
de mé g inká bb egy egé sz ré gió ra terjessze ki gazdasá gi, kulturá lis vonzá sá t.
Most, amikor a kormá nyzat ké nytelen pé nzeszközöket központosítani az infrastrukturá lis lemaradá s rohamos csökkenté sé re, az önkormá nyzatoknak a polgá rokkal együ tt kemé nyen takaré koskodniok kell. Ennek ellen é re „felá ll a sző r a
há tamon”, mikor olyanokat hallok, hogy a környező kis telepü lé seknek kell
hozzá já rulni a veszpré mi oktatá s finanszírozá sá hoz. Ez má r a vé g kezdete. A
fejlő dé s az lenne, ha veszpré mi központú termelő ü zemekben dolgozhatná nak a
környező telepü lé sek, kisvá rosok polgá rai, é s munká juk egy há nyada a vá rost
gyarapítaná . De nem ez törté nik. A környező vá rosokban központokkal rendelkező vá llalatok telepítenek ide ü zemeket a ké pzett munkaerő miatt. Megspó roljá k így a munkaerő újratermelé sé hez szü ksé ges költsé geket é s a központi adó k
ré vé n a má sik vá rost gyarapítjá k.
Mindezek ellené re miben látja a kitöré s lehető sé gé t?
Sokakkal ellenté tben a vá ros növekedé sé ben. Ú jra kell indítani a harcot a
ré gió központi szerepé rt. Nem kell beletörő dni abba, hogy Fehé rvá r é s Győ r ezt
elvette elő lü nk. Ő k szerencsé sebb adottsá gaik, dinamikusabb vezeté sü k ré vé n
má r rá lé ptek arra az útra, amely hosszú idő re az euró pai ipar é lvonalá ba emelte
é s tartja vá rosukat.Nekü nk Fehé rvá r felé nem azé rt kell meggyorsítani az
úté píté st, hogy az ottani cé gek könnyebben tudjanak terjeszkedni mifel é nk.
Egé szen má s okbó l. Itt van a katonai lé gierő orszá gos központja, de itt van egy
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olyan repü lő té r is, amely polgá ri cé lokra hasznosítva tehermentesíthetné
Ferihegyet. Nem vagyunk, sajnos, vasúti, sem közúti csomó pontban. Á m
lehetné nk egy olyan á ruforgalom központja, amely a lé gi út é s a közút között
teremtene kapcsolatot. Ha most, gyorsan l é pü nk, ez nem á lom marad csupá n. Itt
jönne a kibő vített 8-as út szerepe, mint a Veszpré m központú logisztikai bá zis
megközelíté si útvonala. Most mé g javunkra is vá lna, hogy pl. a hatá rmenti
Szombathely sem tudott igazá bó l ré gió központtá vá lni, a fejlő dő Fehé rvá r pedig
tá volabb van a nyugati hatá rtó l. A megyei kisvá rosok – Sü meg, Tapolca,
Vá rpalota vagy Pá pa – sem tekintgetné nek má sik ré gió k felé , ha Veszpré m vonzaná ő ket, miutá n maga is jelentő s tő ké t tudna idecsalogatni.
Az egyetem, amely má r kitört abbó l az egyoldalú szerepkörbő l, amelybe az
egysíkú környé kbeli iparszerkezet is ké nyszerítette, mé g sikeresen kü zd a
ré gió vezető szerepköré rt, de kü zdelmé t segítenie kell a termelé snek is, mert
kü lönben erő södnek a versenytá rsak, akik mögött erő s gazdasá g á ll.
Mé g egyszer mondom, ha nem növekedü nk, akkor felerő södik a má r megindult elvá ndorlá s, é s pá r é v múlva mé g á lmodni sem lesz kedvü nk vá rosunk
jövő jé rő l.
Mint orvos, azt szeretné m, ha vá rosunk polgá rai önmagukban é s lehető sé geikben bízva, fiziká lisan é s lelkiekben is megerő södhetné nek; mint politikus
pedig, mindent megteszek azé rt, hogy a közös cé l é rdeké ben összefogá sra
ké sztessem azokat a dinamikus polg á rokat, akik a cé lok megvaló sítá sá ra eszközöket é s embereket tudnak mozgó sítani.
Mé száros Jó zsef (Ph 66)
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A „szivárványhíd” alatt Debrecenben ∗
A debreceni egyetem 1965-ben akkor fogadott di á kjá nak, amikor egy belső rendelkezé s szerint csak egyé ni elbírálás alapjá n volt szabad egyetemre felvenni a
szerzetes iskolá kbó l jelentkező ket. A KLTE diá kja, majd taná ra lehettem: Barta
Já nos, Bá n Imre, Julow Viktor, Ková cs Ká lmá n tanítvá nya. Az orosz szakon
pedig Igló i Endre embersé gé nek köszönhettem a legtöbbet. (1978-ban a
tanszé ké re ő hívott á t az egri fő iskolá ró l, 1984-ben pedig atyai szeretettel
bocsá tott útra az ELTE Taná rké pző Fő ikolai Kará ra, ahonnan most 15 é v utá n
kerü ltem vissza habilitá ció ra a debreceni univerzitá sra.)
Való igaz, elé ggé kü lönös, fő ké ppen Debrecenben, hogy valaki a há rom kötelező habilitá ció s elő adá sá t Né meth László ró l, a XX. szá zad katolikus költő triá szá ró l, Harsányi Lajosró l, Sík Sándorró l é s Mé cs László ró l, az idegen nyelvűt
pedig Jeszenyin költé szeté rő l é s magyar fogadtatásáró l tartsa. A disszertá ció m
opponense Ró nay László é s Imre László volt, a bizottsá gban pedig Görömbei
Andrással∗∗ az é len szakmai é s emberi minő sé gben is rendkívü li gyü lekezet jött
össze. A dé ká nia taná cstermé ben a csalá dom é s a sok vendé g között Igló i
Endre, Já ki Sá ndor Teodó z atya szé p lá mpá s feje sugá rzott. Julow Viktorné
Magdolna asszony mosolygó s arccal biztató an figyelt. (Viktor bá csitó l örökölt
fiaké nt tart szá mon, a fiamat pedagó giai unoká jaké nt szereti.) A szá mos egri,
miskolci, nyíregyhá zi, debreceni é rdeklő dő mellett a Bencé s Diá kszövetsé g
vezető inek ü zenete, szá mos levé l, telefonhívá s bizonysá g volt arra, hogy idő n é s
té ren á tívelő n is lé tezik bencé s öregdiá k közössé g. (Ö röm volt lá tni a BDSz
debreceni csoportjá nak vezető jé t: Surá nyi Bé lá t.) A 85 é ves lé bé nyi szü leté sűdr.
Ková cs Zoltá n, a Né meth Lá szló -bibliográ fia tá rszerző je é s felesé ge arra volt
tanú, hogy lé tezik Né meth Lá szló -ekklé zsia az ökumené jegyé ben…
Teodó z atyá nak a Győ r é s Debrecen közötti tá volsá g nem okozott gondot, mit
neki egy kis Hortobá gy meg dé libá b, má r hatvanké tszer já rt Csá ngó földön…
Szá momra ő volt a hermé neia é s a hermé neuein, vagyis az ü zenet é s az
ü zenő (k) megtestesítő je. Amikor Bá nhegyi Jó b bá csit é s Ná dasi Alfonz taná r
urat említette, lelki szemeim elő tt meg is jelentek az „É n Ő sz-Mestereim… ” A
győ ri bencé s atyá k követé nek köszönhetem, hogy habilitá ció m ré sze a nagy
elő dök szivá rvá nyhíd-é píté sé nek. Legalá bbis bennem Debrecen Ó -kikötő tő l
Győ rön á t Pannonhalmá ig ragyogott a Kelemen Krizosztom fő apá t, Ravasz
Lá szló é s Ordas Lajos pü spökök á ltal lé trehozott lelki „szivá rvá nyhíd”.
∗ Cs. Varga István (Gy 64) diá ktá rsunknak habilitá ció já hoz gratulá lunk. A szerző felké ré semre írta ezt a kis összefoglaló emlé kezé st. – Habilitá ció ja té má já ban nemré g
jelent meg könyve: Szent művé szet II. Tanulmányok költé szetünk szakrális vonulatábó l
(Magyarorszá gé rt, É des Hazá nké rt Kiadó , Szé kesfehé rvá r [2000.], pp 303).– KTK
∗∗ Görömbei András (Gy 66) diá ktá rsunkat 2000. má rcius 15-é n Kossuth-díjjal tü ntetté k ki.
Gratulá lunk é s együ tt örü lü nk! – A szerkesztő k
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Az ökumené é rzé sé t erő sítette bennem a Regula Ora et labora parancsa,
amely a debreceni Reformá tus Kollé gium udvari homlokzatá n Orando et laborando vá ltozatban szerepel. A Pax et gaudiumnak a reformá tusokná l az Á ldás,
bé kessé g felel meg. (A budapesti ferencesekn é l lá tható a Pax et bonum, a
Bé kessé g é s jó ság [jó akarat] jelszó .) A bencé s Regulá t á thatja a fő parancs: Ut
in omnibus glorificetur Deus (Hogy mindenben Isten dics ő íttessé k!), ennek
megfelelő je a reformá tusokná l a Soli Deo gloria.
A habilitá ció t követő talá lkozó n a há laé rzé s megzendítette szívemben a Szent
Benedekhez szálljon fel az é nek textusá t é s dallamá t. Sokszor volt alkalmam
á té lni az „É n iskolá m, köszönöm most neked… ” é lmé nyé t, a győ ri Alma Mater 35
é v utá n kü ldött „víg ü zenete” felejthetetlen marad a szá momra… Szinte fizikai
erő mben is é reztem, hogy a sok jó kívá nsá g, fohá sz nem volt hiá bavaló …
Teodó z atya Tamá si Lá szló val é s Borbá lá val együ tt é nekelt, edelé nyi bará taim
Bó dva-völgyi dalokkal vá laszoltak nekik. Bé res Já nos kedves kollé gá m é s
Slezsá k Imre könyvtá rigazgató fújta a Kiáradt a Bó dva vize né pdalt…
A debreceni habilitá ció é lmé nye emlé kké nemesedik a múló idő ben. Talá n
arra a ké rdé sre is teljesebb vá laszt tudok most adni, hogy mitő l bencé s egy
iskola? – Mindattó l, amit szellemi é s szakmai minő sé gben, habitusban győ ri
taná raimtó l, a pé ldaké peimtő l, a bencé s lelkisé get megtestesítő mestereimtő l
kaptam. Attó l, hogy most is mé lyen megható dva é rezhettem: arró l ismernek meg
benneteket, hogy szeretitek egymá st. Lé lektiszta öröm, hogy ennyien é s így
tudtak velem együ tt örü lni. Mindez azt bizonyítja: nem a szemé lyes é rdem a
döntő , hanem az a szeretet, amelynek nem é n vagyok a forrá sa é s a cé lja sem
lehetek. Alfonz atyá ra gondolok, aki annak idejé n nemcsak az orosz nyelvet
tanította meg nekem alaposan, de megh ívott a görög-latin terminus technikus
szakköré be is, hogy aztá n má sodmagammal ké t é ven á t franciá t is tanulhassak
ná la madá relesé gre elegendő jelké pes tiszteletdíjé rt. Azt hiszem, attó l, hogy a
győ ri bencé s gimná zium taná rainak é s tanuló inak azok a többletvá llalá sai
termé szetesek voltak, amelyek má shol is elő fordulnak ugyan, de má shol
kü lönösnek, kivé telesnek szá mítanak. Sokan bizonyítjá k, bencé s taná raink
megtanítottak bennü nket a szellemi munká ra, arra, hogy csak való di teljesítmé ny
adhat igazi rangot a tanultsá gbó l é lő é rtelmisé gi embernek.
Ezt pé ldá zza Korzenszky Richárd, akinek kapuvá ri ministrá nsa lehettem, é s
győ ri osztá lytá rsam, az igehirdető Barsi Balázs, aki azt vallja, hogy az Ige a
szeretet hatalmá ró l, szé psé gé rő l tanúskodik: „A má sik ember nem alkalom, nem
hely, ahol Istent szerethetem, hanem embert á rsaimat” kell szeretnem. „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 mindenestü l való vá llalá sa.
… Igenis a miszté riumbó l, az imá bó l kell é lni… ” Há latelt szívvel gondolok
mindazokra, akik hivatá sukkal, szeretetü kkel, bizalmukkal kísé rté k utamat, é s a
poé ta angelicus Sík Sándor szavait idé zem: „Jaj, csak akkor el ne ké ssen /
Hozzá d csukló szívveré sem, / É n Istenem, / Csak az ament el ne vé tsem.”
Dr. Cs. Varga István (Gy 64)
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Nagy Gá spá r

Itt van az idő
Majd akkor
ha itt van
az idő
illő lenne talá n
a testesebb szűzhó
az é desebb má k
é s a kevesebb koldus
valahogy így vá rni ő t
így vá gyni rá
elgondolom
hogy teljesü l
a harsoná k é s dobok
petá rdá k pianisszimó ja
az ablakü veg jé gvirá gai
közé vegyü l é s fü lel
é s hallani
a tá volodó lovast
vagy a halkuló szívdobogá st
amikor az ó ramutató k
pont beé rik egymá st
szerelmes lé legzeté vel
é s nem vá gynak többre má sra
akkor lesz
az a nagy csöndessé g
amire vá gytunk
cirka ké tezer é ve
Nagy Gáspár (Ph 67) diá ktá rsunk 2000. má rcius 15-é n á tvehette szé p
elismeré sé t, a Kossuth-díjat. Hogy mé ltó bban ü nnepelhessü k, ké rtü nk a
legautentikusabbtó l, tő le magá tó l közlé sre verseket. Ké t új versé t kü ldte, a fenti
az egyik, a má sikat a ró la szó ló , itt következő cikk utá n helyeztü k el. Köszönjü k,
é s szívbő l együ tt örü lü nk Veled, kedves bará tunk! – A szerkesztő k
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Kö ltő a millennium küszö bé n ∗
Nagy Gáspár (Ph 67) a diktatúra tiltásairó l, a demokrácia csapdáiró l é s a
jö vőről
Nagy Gá spá r Jó zsef Attila-díjas (s Getz jutalomtó l a Balassi-kardig megannyi
alternatív elismeré ssel kitü ntetett) költő idé n töltötte be ötvenedik é leté vé t. A
szá mveté s, az ü nneplé s jegyé ben zajlott az 1999-es esztendő . Szü leté snapjá ra
a debreceni Kossuth Egyetemi Kiadó megjelentette Szabadrabok címmel
verseinek gyűjtemé nyé t, tizenkettedik köteté t, amely má ra a má sodik kiadá sban
is fogytá n van. A Duna-televízió ban advent harmadik vasá rnapjá n nemcsak
fő szereplő je volt az esti műsornak, hanem szerkesztő je is, vallott mestereirő l,
bará tairó l, vonzalmairó l. Filmek, interjúk, versek segítsé gé vel idé zte Kormos
Istvá n, Nagy Lá szló , Pilinszky Já nos, Huszá rik Zoltá n, Ruttkai É va, Latinovits
Zoltá n é s a többiek szellemé t. Kará csony elő tt né há ny nappal vette á t a Kortá rs
szerkesztő sé gé nek díjá t a magyar millenniumra ké szü lt ké t nagyversé é rt.
Beszé lgeté sü nkben a múlt, az első ötven é v é s a jövendő ké rdé seit egyará nt
é rintjü k, szó lunk a költő feladatá ró l a diktatúra é s a szabadsá g korá ban, az
orszá g jövő jé rő l, az erkölcsi megtisztulá s szü ksé gessé gé rő l é s a januá r 3-i
operahá zi bemutató kapcsá n az á llamalapító , kirá ly, Szent Istvá n ü zeneté rő l.
– A májustó l decemberig tartó ünneplé snek volt egy é rdekes epizó dja, amely
mintha rácáfolna a kilencvenes é vek elejé n írt keserű soraira: „Valami vé gké pp
szé tesett itt / a barátság a másokba vetett hit.”
A szü leté snapomon Pá rizsban voltam, ahol a Magyar Inté zet é s a Magyar
Katolikus Misszió rendezé sé ben mutattá k be Szabadrabok című kötetemet.
Amikor hazajöttem, Szakolczay Lajos bará tom felhívott, é s szigorú hangon
közölte, be kell mennem az író szövetsé gbe. Olyan hivatalos volt az invitá lá s,
mint a nyolcvanas é vekben, amikor valami rosszat tettem – helytelen verseket
közöltem – , é s miattam összerá ntottá k a szövetsé g vá lasztmá nyá t. A megbeszé lt idő re megtelt az író szövetsé g klubja, ahol Lajos bará tom á tadott nekem
egy á ltala titokban szerkesztett, gyönyörű köté sű, több mint szá z szerző s
könyvet, benne ké ziratok, versek, köszöntő k, grafiká k, festmé nyek, fotó k, kottá k
ké tszá zhatvan oldalon. Aká r egy corvina. Író , költő , zené sz bará tok ajá ndé ka.
Szó lni sem tudtam a meglepeté stő l é s meghatottsá gtó l. Nemcsak ré gi kedves
bará taim szerepelnek a kötetben hatá ron innen é s túl, Csoó ri Sá ndortó l, Marsall
Lá szló tó l László ffy Aladá rig, Határ Győ ző ig, hanem olyanok, akiket tá volró l
becsü ltem, mint mondjuk, András Sá ndor vagy Tandori Dezső .
∗ Utá nközlé s a Magyar Nemzet 1999. december 31-i szá má bó l. A cikket abbó l az
alkalombó l közöljü k, hogy Nagy Gá spá r (Ph 67) költő diá ktá rsunk 2000. má rcius 15-é n
Kossuth díjat kapott. Gratulá lunk! – A szerk.
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– Vé get é rt volna, hogy a Nagy Gáspár-í metaforát használjuk, a szellemi
kannibalizmus?
Bá r a szellem embereit ebben az é vben is sok minden megosztotta, é n
szemé ly szerint tapasztaltam olyan gesztusokat, amelyek arra utalnak, valami
törté nt, s ezen az úton kell tová bbhaladni. Mindig azt vallottam, azt tanultam
Kormos Istvá ntó l, kivá ló mesteremtő l, hogy az é rté k a fontos, nem azt kell né zni,
hogy ki milyen szeké rtá bor felé mocorog, hanem a művet lé trehozó embert.
Nem vagyunk olyan sokan magyar nyelvű író k, hogy hagyhassuk, hogy
bá rmely é rté kü nk elkalló djon. Meg kell tanulni bé kessé gben é lni egymá s mellett
minden irá nyzatnak, minden nemzedé knek, a kenyé rharc ellené re is. É n egykor
a Mó ra Könyvkiadó ban boldogan szerkesztettem egyik nap Füst Milá nt, má sik
nap Sinka Istvá nt. S ma is mindent megteszek a bé ké é rt, ha ké rnek, szívesen
adok ké ziratot olyan folyó iratoknak, amelyek lá tszó lag tá vol á llnak tő lem, é s
szívesen fogadok ké ziratokat bá rkitő l, aki a Hitelben szeretne publik á lni.
– Sikeres é vet tud maga mögött?
Ebben az esztendő ben té nyleg sok jó dolog é rt, a szeretet é s megbecsü lé s
sok jelé vel talá lkoztam. Nem győ zöm magamnak Kármán Jó zsefet idé zni, aki A
nemzet csinosodá sá ban figyelmeztet: „A dicsé ret csiklandozá sa á mító sziré n.”
– Olyan sok dicsé retben azé rt nem volt ré sze, fő ké nt nem hivatalos
elismeré sben. Ki volt az első kritikusa?
Tizenké t é ves falusi kisdiá kké nt írtam ké t verset, az egyik az ő szrő l, az
egyedü llé trő l szó lt, a má sik a temető rő l, az elmúlá sró l. Megmutattam Gyulay Edit
taná r né ninek, aki azt mondta, szé p, kisfiam, de írjá l vidá makat is. Csak szomorút tudtam írni, így felhagytam a verselé ssel. Közé piskolá ban sem írtam, megré mített Sulyok Efré m magyartaná rom szigorúsá ga. Olvastam inká bb. Ez a
né gyé ves elfojtá s, é rlelő dé s, úgy lá tszik, jó t tett, mert Szombathelyen, ahová a
pannonhalmi é rettsé gi utá n kerü ltem, való sá ggal kirobbantak belő lem a versek.
– Augusztusban, Ludvik Jahn nyom ában című kisregé nyé bő l tudjuk, 1968-ban
é rett felnő tté , eszmé lt rá a világ dolgaira. Amikor feldübörögtek a testvé ri tankok,
hogy megsegítsé k Csehszlovákiát. A baloldali gondolkodó k ekkoriban az emberarcú szocializmust siratták. A pannonhalmi é vek után magára maradt fő iskolás
mit szűrt le a '68-as csehszlovákiai bevonulásbó l?
Engem '68 vezetett el '56-hoz. Amirő l voltak nagyon szemé lyes csalá di
emlé keim, ahogy apá mé k elsirattá k Nagy Imré t, a magyar miniszterelnököt –
akinek a neve a '45-ös földosztá ssal fonó dott össze – , de ezekrő l az emlé kekrő l
nem beszé ltü nk. É s nem beszé lhettü nk Pannonhalmá n sem, mert ott '56-ot igen
kemé nyen megtoroltá k, s a hallgatá s volt az á ra a tisztessé ges tanítá snak, a
fennmaradá snak. Ahogy '68-ban rá m zúdultak az esemé nyek, hirtelen rá jöttem,
hol é lek. Faltam a cseh író k könyveit, Kunderát, Hrabalt, Skvoreczkyt, Vaculikot,
Karvast, a filmklubban a cseh új hullá m filmjeit né ztü k. Aztá n lá tó körömbe kerü lt
az egé sz té rsé g, Kelet-Közé p-Euró pa, a maga közös é s egyedi gondjaival,
törté nelmi traumá ival.
– Mit akart akkoriban a verssel?
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Igazsá gé rzetbő l, fölhá borodá sbó l é s a törté nelem kiigazítá si vá gyá bó l
szü lettek a verseim. É s úgy é reztem, nem vagyok egyedü l. Kapcsolatba lé ptem
az akkor Kilenceknek nevezett költő i csoporttal, Ró zsa Endré vel, Mezey Katival,
Kiss Bencé vel, Utassy Jó ská val é s a többiekkel, akiket hasonló indulatok
fűtöttek, s engem is biztattak. Amikor '71-ben Budapestre f ölkeveredtem, má r
sok ismerő söm volt.
– A pályakezdé srő l, Nagy László ajánlásáró l, Kormos István atyai barátságáró l, a fiataloknak oly sokat jelent ő Kormos-egyetemrő l sokat mesé lt már. Arró l,
hogy szelíd ellenzé kiké nt, aki Pilinszkyt é s Jé kely Zoltánt, Nagy László t é s
Weöres Sándort egyaránt mesteré nek mondta, hogyan került az irodalompolitika
látó szögé be, keveset hallottunk.
Első könyvem, a Koronatűz 1975-ben jelent meg, a má sodik, a Halá nté kdob
'78-ban. Ké t kötet kellett ahhoz, hogy valakit felvegyenek az író szövetsé gbe.
Persze é n má r elő tte is dolgoztam az akkor nagyon aktívan politizá ló Fiatal Író k
Jó zsef Attila Köré ben. Aztá n '81-ben volt egy viharos közgyűlé s a szövetsé gben.
A lengyel szü ksé gá llapot pillanatá ban a XIII. kerü leti pá rtbizottsá g é pü leté ben
rendezté k, munká ső rök sorfala között mentü nk be, szinte megmotoztak bennü nket. Ó riá si volt az izgalom, Aczé lé k folyton kirohangá ltak, hogy a friss esemé nyekrő l tudakozó djanak. Lá tva a hatalom zavará t, a jelen lé vő író k soroltá k a
bűnöket, elemezté k az aczé li kultúrpolitika gerincroppantó hatá sá t. Akik az '56os közgyűlé sen jelen voltak, azt mondtá k, ilyen hangulattal csak akkor tal á lkoztak. Ebben a lé gkörben kerü lt sor a vá lasztmá ny megszavazá sá ra. Voltak
egyeztetett jelölé sek, de minden felborult, így kerü ltem be é n, a mé g krisztusi kor
elő tt lé vő ké tkötetes költő a vá lasztmá nyba, igen elő kelő helyen.
– Hubay Mikló s elnök mellett titkároskodott. Hogy tűrte ezt a hatalom?
Á llandó perben é s haragban voltunk a miniszté riummal é s a pá rtközponttal.
Mé g Markov elvtá rs, a Szovjet Iró szövetsé g elnöke, aki PB-tag volt, ő is
tiltakozott, mert megné zte a Nagy Szovjet Enciklopé diá t, é s hiá ba kereste a
frissen megvá lasztott magyar partnerek nevé t. De tettü k a dolgunkat, já rtuk az
orszá got, é s mindenü tt demokratikusan megvá lasztattuk a vidé ki író csoportok
titká rait. Korá bban a megyei pá rtbizottsá g, a pá rtközpont akarata é rvé nyesü lt,
többnyire pá rttag író k á lltak a csoportok é lé n
– A botrány mé gsem azon tört ki, hogy pé ldául Bertó k László lett a pé csi író k
választott ké pviselő je, hanem az író szövetsé gi titkár különös közlemé nyein. Mi
mozgatta, amikor alapvető legitimáció s ké rdé sekhez nyú lt?
Az akarat, hogy vá ltozzon a vilá g. Hogy vé gre szó ljunk azokró l a ké rdé sekrő l,
amelyekrő l az elő ttü nk já ró nemzedé k – legalá bbis tagjainak túlnyomó többsé ge,
valamennyi szá mottevő , mé rvadó szemé lyisé ge – hallgatott. Nyolcvanegyben
ké t '56-os versem mé g á tcsúszott a Tiszatá j-ban a cenzúrá n, de '84 októ beré ben
kitört a vihar, amikor megjelent az Ú j Forrá sban az Ö röknyá r, elmúltam 9 é ves.
– Ma már közszájon forog ennek a versnek utó irata, a háromsoros záró stró fa:
„egyszer majd el kell temetNI / é s nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat
né ven nevezNI!”
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Dehogy akartam é n forradalmat csiná lni, egé sz egyszerűen úgy é reztem,
nincs jövő temetetlen holtakkal. Szá momra ez mindenekelő tt erkölcsi ké rdé s
volt. Antigoné i ké rdé s.
– Ma már tudni lehet, mi zajlott akkoriban a színfalak mögött. Elment a
Törté neti Hivatalba, hogy tisztán lásson a mú ltban?
Mihelyt megnyílt a hivatal, jelentkeztem. Korá bban sokfé le jelbő l tudtam, hogy
figyelnek, hogy jelenté sek szü letnek ró lam. Meglepő dtem, amikor tavaly a
hivatalban kitöltettek velem egy ívet, milyen idő szakokra gyanakszom, hol
laktam, milyen munkahelyem volt stb. Azt hittem, egy-egy emberr ő l együ tt van
az anyag. Pedig a ké rdő ív alapjá n kezdik gyűjtögetni. Ké t hó nap múlva
é rtesítettek, talá ltak anyagot, egyeztessü nk idő pontot. Bementem, elolvastam.
Idé n újabb dokumentumokat tá rtak elé m, immá r több mint há romszá z oldalon,
é s mé g nincs vé ge.
– É rté k kínos meglepeté sek?
Szombathelyi é veim ó ta minden lé pé semrő l tudtak, kollé gá imtó l, olykor
író tá rsaimtó l. Ú gy lá tszik, magá né letem, olvasmá nyaim, beszé lgeté seim minden
apró ré szlete izgatta az ü gyosztá lyt, s voltak, akik ezt az izgalmat é bren tartottá k
gondos jelenté seikkel.
– Mit gondol, é rdemes tovább kutakodni a mú ltban? Nem lenne jobb fátylat
borítani mindenre?
Szerintem az ü gynökök nevé t mindenfajta szé gyenkezé s né lkü l közzé kellene
tenni. É s ő k majd – ha fontosnak tartjá k – elmondhatjá k, mit mié rt tettek, esetleg
hogyan zsaroltá k, szorítottá k sarokba ő ket. Csak ezutá n jöhet a megbocsá tá s.
Szörnyű, hogy úgy lé pü nk á t a következő é vezredbe, hogy nem lá tunk tisztá n.
Ha 1990-ben szü letik egy kemé ny törvé ny… Van persze mentsé g, az, hogy
elé gtek, megsemmisü ltek bizonyos dokumentumok, hogy né melyikü ket talá n
meg is hamisítottá k. Mé g sincs rendjé n, hogy van, aki hozzá juk fé rhet, é s aká r ki
is já tszhatja ő ket… Maradjunk mé g annyiban, hogy itt rendet kell tenni.
– Nem é rzi ma már nevetsé gesnek, hogy a pártállam mekkora jelentő sé get
tulajdonított egy-egy író ja szereplé sé nek? Egy versnek, novellának?
De, ez nevetsé ges. É n is nevetek má r rajta, hogy egy vers politikai vihart
kavarhatott. Persze akkor, a nyolcvanas é vek elejé n szent meggyő ző dé sem volt,
hogy a szavakat, a metaforá kat az igazsá g szolgá latá ba kell á llítani, kü lönben
megdöglü nk. Ú gy é reztem, ha nem beszé lek az igazsá gró l, nincs jogom má s
dolgokró l beszé lni. Addig nem fehé r elő ttem a papír, míg bizonyos elhallgatott
ké rdé seket nem tisztá zok.
– Az önt leginkább izgató ké rdé sek a rendszerváltoztatás során nagyré szt
tisztázó dtak. Le kell tenni a lantot?
Ha valaki megné zi korá bbi verseimet, lá thatja, azé rt nem csak nagy törté nelmi
ké rdé sekkel foglalkoztam. Írtam é n já té kos, szerelmes verseket is. Hogy nem
lenne ma közé leti té ma? Megnyugtató an elszá moltunk 1956 igazsá gá val? Nem.
Elszá moltunk az elmúlt tíz esztendő vel? Nem. Kísé rletek törté ntek persze,
szü lettek jó szá ndé kú, tisztessé ges írá sok szé p szá mmal, á m volt-e szá mottevő
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hatá suk, vá ltoztattak-e a közfelfogá son? Tová bbá beletörő dhetü nk-e a szociá lis
egyenlő tlensé gbe? Tudom, hogy sosem lesz ké t ember egyenlő , hogy a
teljesítmé nyek nagyon is kü lönböző ek, de megemé szthető -e a sokakra
rá szakadt nyomor, az utcá kat ellepő koldusok lá tvá nya? Beszé lhetü nk-e így
Brü sszelrő l, az Euró pai Unió ró l? Nem hiszem, hogy té ma né lkü l maradtunk,
hogy a politika elvette volna a kenyerü nket.
– Hamarosan beköszönt a 2000. é v, a magyar államalapítás millenniuma.
Sokan cinikusan legyintenek, minek a m ú ltba né zni. Nagy Gáspár költő pedig
emelkedett verseket ír Szent Istvánró l, Gellé rt püspökrő l, Szent Imré rő l é s
pannonhalmi Boldog Mó rró l. Vajon mié rt vállalkozik isten- é s korkísé rtő
feladatokra?
Engem vé gtelen boldogsá ggal tölt el, hogy á tlé phetek az új é vezredbe. Hogy
megé rhetem a korszakvá ltá st. Ú gy gondolom azonban, hogy a nemzet mé g
nincs felrá zva, mé g nincs benne kellő ké ppen a lelkü nkben é s a szívü nkben,
hogy ezer é v utá n itt vagyunk, megmaradtunk, hogy van jövő nk, mert ezer é ve
nem homokvá rat é pített első kereszté ny kirá lyunk. Tudom, hogy. ü nnepé ly lesz
szinte minden telepü lé sen, hogy rengeteg szobrot avatnak, de szerettem volna
elmondani, mit jelent nekem Szent Istv á n műve, amelyrő l pá tosz é s elfogultsá g
né lkü l megá llapítható : a fennmaradá sunkat alapozta meg. Ha ma elolvassuk
fiá hoz írt intelmeit, mindent megtalá lunk benne, ami nemes, ami é rt é lni é rdemes
az egyes embernek, a nemzetnek. Olyan útmutató ez minden passzusá ban,
amely semmit sem vesztett idő szerűsé gé bő l. Ezé rt is fogadtam boldogan
Szokolay Sá ndor felké ré sé t, é s izgatottan vá rom a Symphonia Ungarorum
januá r 3-i ő sbemutató já t. Az oratorikus szimfó niá t Vásáry Tamá s vezé nyli.
Osztovits Á gnes
„ Sokszor elgondolkoztam, hogy konok szelídsége honnan való, s az a visszafogottsá g, amitő l
nem akar versé nek hő se lenni? Talá n az ezeré ves bencé s gimná zium szellemé bő l
ké pző dött anonimitá sra törekvő hajlama. Vagy mé g ré gebbrő l örökölte, a vasi regölő ktő l,
mint ahogy a vő fé lynó tá kat fabriká ló nagyapa utá n folytatta »a lakodalmak má snapjain is a
megá talkodottsá got«. Nem törekedett soha a »Plaká tokon á zik az arcom«-sorsra sem,
mé gis elhíresü lt, mert földi pörökre vá llalkozott, szelíd meré nylő nek lá tszott, pedig a
legszörnyűbbre felelt a bá rá ny haragjá val. Megfeszített é s Antigoné -szavú a Júdá sok é s
Kré ó nok ellené ben.” – Á gh István, Az ötvenesztendő s Nagy Gáspár köszönté se,
Hitel,1999. május.
„A Symphonia Ungarorum kifejezé st Nagy Gá spá rral az ismert Szent Gellé rt-legenda
»ő rlető asszony«-törté neté bő l vettü k. Nem Szent Istvá n é s Szent Gellé rt cselekmé nyesített
törté neté t akartuk kronologikusan megé nekelni, hiszen az zsá kutcá ba vezethetett volna…
Nagy Gá spá r verseit má r többször megzené sítettem. Költő isé gé t, tartá sá t s e té má ra
é rzé kenyen figyelő tehetsé gé t pró bá ra tettem. Egy igazá n mé lysé gesen ő szinté n á tbeszé lt,
csendesen lobogó esté n valami kölcsönös ihleté sű inspirá ció elhatá rozá ssá vá ltozott!
Hihetetlenü l rövid idő alatt a teljes versciklus elké szü lt. Ö römöm azzal lett teljes, hogy a
vers nemcsak öná lló szé psé ges költemé ny, hanem a tervezett né gyté teles zenei formá t
finom ízlé ssel elő öltöztette." – Szokolay Sándor, 1999. december.
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Nagy Gá spá r

A kincsről, ami van
Ajánlom a Hűsé g-díjas Szokolay Sándornak,
a leghűsé gesebb város polgárának
Hajnali szé p dallamba zá rt,
szívnyi szelencé be csukott,
föld mé lyé be titkon rejtett,
oszthatatlan közös kincsü nk.
Hogyha elvé sz, nemzet vé sz el,
s hangtalanná foszlik minden,
mé g a sírá s szabadsá gá t
is tagadjá k… azt kell hinnem
amit lá tnak vak szemekkel,
honnan a könny elő gördü l.
Mé rt titkolja ez az orszá g,
gyá sz vagy remé ny van-e fölü l?
Jó volna, ha vé get é rne
egyszer ez a szörnyűá lsá g,
s jönné nek bá tor fiai
hűsé gükkel, hogy megvá ltsá k!
Á rva dallam… lá nyka-hangon
s belé nk költözik a lé lek,
dé li harang brongá sá val
szó l a kó rus: é lek, é lek!
Fűszá l hegyé rő l a harmat
gyöngyé t ajá nlja az É gnek,
mekkora kincs mikor é nek
ü zenhet a Mindensé gnek!
(Írtam a 2000. é v első napjaiban)
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Magyarságunk pillé rei ∗
Á llamisá gunk é s egyhá zunk alapító já nak é s megszervező jé nek ü nnepé n
mindenekelő tt a magyar nemzet egysé gé re é s összefogá sá ra gondolunk. Annak
ellené re, hogy törté nelmü nk az Apostoli Kirá ly koroná zá sa ó ta eltelt egy é v híjá n
tíz é vszá zadban inká bb megosztott volt, mintsem egysé ges. Tró nkövetelő
kirá lyok, kiskirá lyok, kü lorszá gi „jusskövetelő k”, dinasztikus viszá lykodá sok, idegen hó dító k, az orszá g testé nek szé tdarabolá sai mind-mind hosszú é vtizedeket
lefoglaló an osztottá k meg a magyar né pet, amely lelke mé lyé n az egysé gre é s
egyeté rté sre vá gyakozott.
Ennek az egysé gre törekvé snek maradandó pillé rei voltak. Törté nelmü nk
korszakai hasonlítanak a há borúban lerombolt hídjainkhoz: a pillé rek maradtak,
az ívek leszakadtak. Vagy elnyelte ezeket a törté nelem sodrá sa, vagy a kiemelt
roncsokbó l mé g újat lehetett é píteni.
A magyarsá gnak ilyen pillé re első ké nt a Szent Korona. Ö vé volt az orszá g, é s
nem az ő t hordozó kirá lyé . A sokfé le é s sokszínűtró nviszá ly között erre az eszmé re igen nagy szü ksé g volt. Hordozó já tó l elvá rtá k az á ldozatvá llalá st: ennek
lettek tragikus pé ldá i I. Ulá szló é s II. Lajos kirá lyaink. Ha pedig a kirá ly mé ltatlan
volt, akkor megfosztottá k tő le, de é leté t rendszerint megkímé lté k. A nemzet
elidegeníthetetlen szereteté t é ppen szá zadunkban tapasztalhattuk, mikor az
orszá g megszűnt kirá lysá g lenni, é s a Szent Korona tá voli idegenbe kerü lt.
A má sik, magyarsá got összefogó pillé r a Patrona Hungariae, a Magyarok
Nagyasszonya tisztelete. Szent Istvá n oltalmá ba ajá nlotta né pé t, neki ajá nlotta
fel a Szent Koroná t. A közé pkortó l fogva mennyi oltá rké p é s leírá s idé zi elé nk ezt
a megható é s felemelő jelenetet. Ké ső bb – Má tyá s kirá ly korá tó l – rendszeresen
szerepel a magyar ezü stpé nzeken. Az egyszerűné p fia a vá sá rokon má riá ssal
fizetett. Katonai zá szló kró l sem maradhatott le, az 1848-49. é vi szabadsá gharcunk is ő t verette pé nzeire, hímeztette zá szló ira. Hó dolattal é nekeltek ró la
költemé nyeikben papok, szerzetesek, vé gvá ri vité zek, ső t mé g a lá zadó lelkű
költő Ady Endre is, a „nyakas ká lvinista”.
A harmadik, magyarsá got összefogó jelké p a vé res kard. Mikor vé szhelyzetben volt az orszá g, vé gighordoztá k a vé res – vé rbe má rtott – kardot, így
figyelmeztetté k az embereket a köteles honvé delemre. Né há nyan ezt buzgó sá gbó l az 1848-49. é vi szabadsá gharc idejé n is megtetté k, igaz, önké nyesen,
mert a kirá lynak volt erre elrendelő joga, – de é ppen a né pé vel nem törő dő ,
osztrá k birodalmá ba azt beolvasztani akaró csá szá ri é s kirá lyi fensé g ellen
toboroztak. Az é letá ldozatokkal is szá moló honvé delem kapcsá n mindig a testet
pusztító harcokra figyelü nk, pedig lé tezni kellene – szellemi é s lelki honvé delemnek. Ami azt cé lozza, hogy a magyar megmaradjon magyarnak ő sei
é rté keivel, szabad orszá gé píté sben, bé ké sen együ ttműködve Euró pa má s
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. augusztus 15-i szá má bó l
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né peivel, akiknek ugyanúgy a kereszté nysé g a gyökerü k, mint nekü nk. Ma sokat
beszé lü nk a hivatá sos é s szerző dé ses hadsereg felá llítá sá ró l, korszerűké pzé sé rő l. Való ban fontos ez. De azt a nehé zsé get is magá val hozza, hogy fenn
tudjuk-e tartani minden magyar fiatalban a haza v é delme irá nti elkötelezett
szeretetet. A vé res kard – ez a furcsa szimbó lum – a hazaszeretet é s a honvé delem meglé té nek mutató ja volt.
A magyarok közti összetartozá snak negyedik pillé re a szerzetesi monostorok
é s kolostorok lá ncolata volt, benne a legtöbb pró bá t kiá llt, de elpusztíthatatlannak bizonyult a Pannonhalmi F ő apá tsá g. A tanítá s, a nevelé s, a kereszté ny
kultúra á tü lteté se, a hagyomá nyok művelé se, ső t az egyszerűné p formá lá sa é s
lelkipá sztori ellá tá sa mind-mind törekvé seiket é s fá radozá saikat mutatta. Erejü ket az imá dkozá s adta, aká r közössé gben, aká r egyé ni elvonultsá gban. A szerzetesek lá ncolatá t sokszor szé tszaggattá k, de mindig volt az elűzötteknek é s a
túlé lő knek erejü k újjá é píteni azt. Az orszá gé píté sben a bencé sekhez csatlakoztak a ciszterciek, a domonkosok é s a ferencesek, a karmelitá k, a piaristá k, majd
a lazaristá k, a szalé ziek… s a többiek, é s a nő i rendeket mé g nem is említettü k.
Sem dinasztiá k, sem nagy múltú famíliá k nem tudtak ehhez a pillé rhez hasonló
stabilitá st megadni a magyar né pnek.
Az ötödik megtartó pillé rnek ismerem a magyar né pművé szetet. Gazdag
formavilá ga, motívumainak szé psé ge, a kompozíció k harmó niá ja, tá jegysé genké nt való vá ltozatossá ga mé ltá n lett elismert szerte a vilá gon. Az ő si formanyelv
hiteles tová bbadá sa é s á llandó bő víté se arra hívja fel a figyelmü nket, hogy
milyen é leterő volt a magyar né pben, amely á tsegítette a szá zadok hullá mveré sé n. Szegé ny é s gazdag egyará nt osztozott kincseiben. Ö röm szá munkra, hogy
a né pművé szet tá rgyai ma is né pszerűek, a mestersé gbeli tudá s megszerzé se a
fiatalokat vonzza. Mint papnak, a lé lek szé psé geit mutatjá k nekem a vallá si
né pművé szet tá rgyai: a kazettá s mennyezetek, é s festett burkolatok, betlehemek
é s plé h-krisztusok, Szűz Má ria- é s Szent Anna-szobrok… Sugá rzik belő lü k a
kereszté ny hit é s á hítat.
A hatodik megtartó pillé r az anyanyelv. Szá ndé kosan utoljá ra említem.
Gyakran el-elgondolkozom azon, hogy ezerszá z é ve messzi Á zsiá bó l ideszakadt
egy né p, kedvé re való földre, letelepedett. Tá madó i nyugatró l, dé lrő l, keletrő l
leteríteni akartá k, de ellená llt, megmaradt, felvette a kereszté nysé get nem é ppen
ideá lis formá ban, é s é letmó dot vá ltoztatott, beolvadni egyik szomszé dos
nagyhatalomba sem akart – , megtartotta önazonossá gá t é s öná lló sá gá t. Sziget
volt nyelvé vel Euró pa szé lé n, mert nem tartozott sem a neolatin, sem az
angolszá sz, sem a szlá v nyelvcsalá dhoz, idegen volt tő le a kifinomult görög
Bizá nc, mindezek ellené re az akart maradni, aki volt: magyar. Ennek biztos íté ka
nyelvé hez való ragaszkodá sa volt. Ezt igazoljá k Szent Istvá n rendelkezé sei is,
pé ldá ul, hogy a papok magyarul is pré diká ljanak a né pnek. É n ezt a törekvé st
lá tom a Tihanyi Alapító levé l szerkeszté sé ben is, mert a „fehé rvá ri hadiút”
megjelölé st írhattá k volna könnyedé n latinul, mind a vá rosnevet, mind a sajá tos
cé lt betöltő utat. A magyar nyelv művelé sé t pé ldá tlanul segítette a dallam, a
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zene. A „magyarok szimfó niá ja” – , amit Szent Gellé rt hallott meg az egyszerű
há zimunká t vé gző asszony ajká ró l. Törté nelmi é vszá zadokon keresztü l a magyar
né p sebeire gyó gyír, fá radtsá gá ra enyhü lé s, munká já ban tá masz, örömé ben
lendítő erő volt a szé p magyar szó , a szé p magyar dallam. Mé ltá n tekinthetjü k
ezt is nemzetü nk összefogá sá nak é s megmaradá sá nak pillé reké nt.
Hat tartó pillé r a magyarsá g összefogá sá nak megé rté sé hez. Bá r ismerné nk
többet is. Szé p é s erő s pillé ralapköveink voltak a magyar szentek; Szent Istvá n
é s kortá rsai, az Á rpá dhá z alatt tová bb is é pítetté k ígé retesen, ső t mé g az Anjou
XIV. szá zadban is emeltek rá egy ré teget, aztá n má r csak né há ny kő tömb-szent
kerü lt fölé je. Sajnos, ez a pillé r a törté nelmi folyam „vizé ben” maradt. Hasonló
kezdemé nyezé seket lá thatunk mé g. Törté nelmi emlé keink töredé keiben á lmok
vilá gá t idé ző rekonstrukció t is ké szíthetü nk ró la.
Az ilyen dolgokró l elgondolkodunk nemzeti nagy ü nnepü nkön: Szent Istvá n
kirá ly napjá n. Orszá ghatá rainkon belü l é lő honfitá rsaink é s azon kívü l é lő minden magyarnak, ső t minden embernek, viseltessen ir á nyunkban jó szá ndé kkal
vagy nem, szeretné nk idé zni é s ü zenni Arany Já nos szavait, melyeket a haldokló
Toldi Mikló s szá já ba ad Lajos kirá lytó l búcsúzó an: Szeresd a magyart!
Dr. Ladocsi Gáspár (Gy 70)
tá bori pü spök

Meghasonlottak lázadása ∗
A közelmúltban „A kereszté ny Euró pa lá zá lom” címmel írt cikket egy szocialista
politikus (Hegyi Gyula újsá gíró ). A szerző egy jezsuita atya 1992-es, dolgozata
címé ben idé zett kijelenté sé t hívta mondandó ja igazolá sá ul. Azzal most talá n
fölösleges foglalkoznunk, hogy a szövegkörnyezetbő l kiragadott fé lmondat
mennyire tekinthető döntő é rvnek, vessü k inká bb figyelmü nket a szocialista
politikus á ltal emlegetett fé lmondat tartalmá ra. Abban ugyanis tetten é rhető
köznapi gondolkodá sunk gyakori hibá ja: a fogalmi meghatá rozá s hiá nya, ami
azutá n bá rmilyen – mé goly helyes – gondolatot is té vútra vihet.
Lá zá lom-e a kereszté ny Euró pa, s ebbő l következő en a kerszté ny Magyarorszá g? Ha kereszté ny Euró pá n azt é rtené nk, hogy minden vasá rnap minden
ember templomban ü l, akkor való ban lá zá lmossá got emlegethetü nk. (A vilá gné zet sosem mennyisé gi ké rdé s.) Mitő l kereszté ny Magyarorszá g, azaz: mi a
kereszté nysé g, a kereszté nynek lenni á llapot krité riuma?
Mindenek elő tt tisztá znunk kell: a kereszté nysé get tá gabb é s szűkebb fogalmi
kategó riaké nt haszná ljá k a gondolkodá sban, má ské nt: vallá si, illetve erkölcsikulturá lis é rtelemben. A kettő termé szetesen szorosan kapcsoló dik egymá shoz,
ké tirá nyú kölcsönhatá s figyelhető meg köztü k.
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. július 4-i szá má bó l
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A kereszté nysé g vilá gné zet, amely immá r ezer esztendeje meghatá rozza a
magyarsá g é leté t. A nagy vilá gné zeti vá ltá s az á llamalapítá s, Szent Istvá n é s az
utá na következő kirá lyok – Szent Lá szló – idejé re esik, amikor a magyarsá g egy
korá bbi, é vezredekben mé rhető vilá gné zetet cseré lt föl a kereszté nysé ggel. A
honfoglalá s é s az á llamalapítá s idejé re tekintő historizá ló emlé kezet mé g ma is
alig fogja föl ennek a vá ltá snak rendkívü li hatá sá t, lé nyegé t, illetve, hogy ettő l a
vilá gné zeti fordulattó l lett az ezer esztendő vel ezelő tti idő magyar nemzeti
sarokkő . Azó ta a magyarsá g nem kerü lt hasonló vilá gné zeti fordulat elé . Az
é vszá zadok folyamá n szá mos ideoló gia jelentkezett, de ezek politikai-gazdas á gihatalmi meggondolá sok (tehá t ideoló giá k), amelyek – habá r ü tköztek é s ü tköznek a kereszté ny vilá gné zettel, de – semmi esetre sem vetik föl a vilá gné zeti
vá ltá s ké rdé sé t é s lehető sé gé t. Mi kü lönbözteti meg a vilá gné zetet az ideoló giá tó l? Az elő bbi a lé t teljessé gé re, totalitá sá ra keresi é s adja meg a vá laszt, az
ideoló giá k ezzel szemben ré szké rdé sekben keresnek má sfé le, első sorban
gyakorlati megoldá st. Így jelentkezett a marxizmus, majd a liberalizmus, de ide
sorolható a nacionalizmus (ezek sajá tos vegyü lete, a fasizmus, a ná cizmus, a
kommunizmus), amely semmiké ppen nem té vesztendő össze a nemzeti
é rzé ssel, a hazafisá ggal.
Ha mindezt jó l vé giggondoljuk, má ris nyilvá nvaló vá vá lik a föntebbi á llítá s – a
kereszté ny Euró pa lá zá lom – tarthatatlansá ga. Arró l ellenben lehet é s kell is
beszé lni – mert a lé nyeg ebben mutatkozik meg – , hogy Euró pa, illetve Magyarorszá g jelen á llapotá ban hogyan é li meg vilá gné zeté t, a kereszté nysé get. S mint
említettem, a kereszté nysé g vallá si, ugyanakkor erkölcsi-kulturá lis, ontoló giai (a
lé t teljessé gé t magá ban foglaló ) fogalom, ez a „megé lé s” nem lehet kizá ró lag a
hívő , vallá sukat gyakorló emberek ü gye. Tá rsadalmi é rtelemben szü ksé ges a
ké rdé st megfogalmazni: a magyarsá g hogyan viszonylik vilá gné zeté hez, a
kereszté nysé ghez? Ez hívő re é s ateistá ra egyará nt vonatkozik.
Mert az ateista vilá gné zete is a kereszté ny, amelytő l valamilyen ok miatt
elfordul, s kü lönfé le ideoló giá któ l remé l ideig-ó rá ig megnyugvá st, má ské nt:
teljessé g-bizonyossá got é s biztonsá got. Euró pa, ezen belü l a magyarsá g vajon
mié rt lá zad ilyen mé rté kben vilá gné zete ellen? A ké rdé sre nyilvá nvaló an nem
adható egymondatos vá lasz. Vajon „kifulladt” volna a kereszté nysé g eszmei
lé nyege? Ezt a legeltöké ltebb ateista sem á llítja. Ú j, vonzó bb vilá gné zet
rajzoló dik föl Euró pa egé n, s ezé rt a fehé r civilizá ció vilá gné zeti vá ltá s elő tt á ll?
Ennek nem lá tni jelé t. A jelensé g tehá t nem vilá gné zeti kü zdelem (habá r
egyesek ennek szeretné k föltü ntetni az egyes ideoló giá k nevé ben vé grehajtott
lá zadá st), hanem sokkal inká bb vilá gné zeti meghasonlá s. Az egyhá znak nincs
kisebb feladata, mint hogy önmagá ra tekintsen: hogyan enyhíthetné a meghasonlottak lá zadá sá t?
Elmer István

160

└

┘

┌

┐

„A nemzetnevelé s ügyé ben” ∗
Má r é vek ó ta pusztított a má sodik vilá ghá ború, amikor Márai Sándor, a tekinté lyes regé ny- é s drá maíró 1942.ben egy tő le szokatlan tá rgyú kötetké t adott
közre. Az írá s címe: Röpirat a nemzetnevelé s ügyé ben. Könyvé nek é lé re ezt a
mottó t írta: „Az emberek egymásnak születtek; oktasd ő ket vagy viseld el ő ket!”
(Marcus Aurelius)
A könyvet felü tve mintha Szé chenyit hallaná nk: „Abban a minő sé gi versenyben, mely a háború után vé gzetszerűen szellemi é s anyagi erő i legteljesebb
kifejté sé re ké nyszeríti majd Euró pa né peit, egyetlen nemzet sem engedheti meg
magának a szellemi közé pszerűsé g fé nyűzé sé t.”
De vajon milyen lesz a háború utáni Euró pa? Má rai Sá ndor ezt így ké pzelte el
1942-ben: „Ma talán mé g való színűtlennek tetszik, de né hány esztendő mú lva
egyáltalán nem lesz való színűtlen a föltevé s, hogy a mai, gazdasági é rdekektő l
é s világné zeti szempontoktó l tragikusan ré szletekre szaggatott Euró pa helyé n
fölé pül egy másik, ahol minden euró pai nemzet polgára akadály né lkül utazhat, s
az ú tlevé l zsebé ben jogot ad arra, hogy vízum né lkül lé pje át az euró pai
országok határait; Osló ban ugyanazzal a pé nzzel fizessen, mint Nápolyban, s a
norvé g halász áruját egyenesen é s külön engedé ly né lkül feladhassa a svájci
nagykereskedő címé re.”
Vajon nekü nk, magyaroknak mi lesz a szerepü nk ebben az egé szen új, má ssá
alakuló Euró pá ban? Mert hogy lesz szerepü nk, az Má rai szerint – má r ötvenhé t
é vvel ezelő tt is – bizonyos volt: „Magyarország pontosan ú gy hozzátartozik a
kereszté ny műveltsé g Euró pájához, mint Hollandia, Své dország vagy Portugália.
Hazánk törté nelmi határaitó l keletre é lő né pek már a Kelet nagy szellemi, vallási
é s társadalmi eszmé nyeinek sugárköré ben é lnek, akkor is, ha földrajzilag
Euró pához tartoznak. Az euró pai kultú rát nem a hatemeletes betonházak, nem a
repülő terek jelentik, nem is a vízlefolyó s klozett. Az euró pai kultú rát egy
lelkiállapot jelenti, mely a kereszté ny műveltsé g hagyományaibó l szívja erő it. Aki
ennek az é lmé nyszerű lelkiállapotnak ré szese, az euró pai.”
Könyvé nek egy ké ső bbi fejezeté ben ugyanezt így foglalta össze: „Kelet felé
haladva Magyarország az utolsó kultú rterület, ahol az euró pai kereszté ny
műveltsé g hivatásé rzete egyé rtelmű egy nemzet é letformájával. Mi nem akarunk
euró paiak lenni, mert azok vagyunk, s nemcsak a k ó rházak, egyetemek, jó
szállodák, repülő terek s fürge napilapok külső sé geiben vagyunk azok, hanem
azzá nevelt szerepünk é s hivatásé rzetünk.”
Lesz-e vajon a há ború utá n elegendő „emberi tartalé k” az új Euró pa felé píté sé hez? Euró pa új gazdasá gi rendje nem teremthető meg gazdasá gilag bá rmennyire is szaké rtő , de műveletlen szakemberekkel. A múlt e tekintetben
elé ggé lehangoló , nem is szó lva az azó ta eltelt újabb ötvenhé t é vrő l: „Nem való ∗ Utá nközlé s az É let é s Tudomá ny 1999. má rcius 19-i szá má bó l (366-367. lapok)
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színű, hogy valaki lángeszű feltaláló , zsenije szakmájának, ha máskülönben
beé ri egy civilizáció szó rakoztató iparának selejtes hulladé kaival, rabja a sportő rületnek, a rekordeszmé nek, s egyé ni erő feszíté s által megszerzett műveltsé g
helyett megelé gszik az ú jságok né gyhasábos címei, a mozgó ké phíradó k é s a
rádió siető s, felületes, külső sé ges eszközei által továbbított é rtesültsé ggel.”
De az euró pai „átlagemberek” tömegeinek műveltsé ge szinté n siralmas: ő k
mé g inká bb beé rik „egy civilizáció szó rakoztató iparának selejtes hulladé kaival”,
mert nagyobb, magasabb színvonalú kulturá lis igé nyeik nincsenek. Egyá ltalá n:
Má rai szerint a műveltsé g fogalma teljesen eltorzult.
„A tömegember erő feszíté s né lkül szerzi é rtesülé seit a világró l, s azt hiszi, ez
é rtesülé sek egyé rtelműek a műveltsé ggel. A művelt világ nagy tömegei az
ú jságok címszalagjairó l, a rádió né pszerű tudományos hú szperceibő l, a mozgó ké pszínházak ledarált oktató műsorábó l alkotnak valamilyen homályos világké pet, melynek a műveltsé ghez csak annyi a köze, mint a családi ké pes
folyó iratok innen-onnan rovatának az Encyclopaedia Britannic ához.”
A há ború utá ni Euró pa jövő jé t latolgatva nem kerü lhető meg a ké rdé s: vajon mi
lesz akkor a Szovjetúnió szerepe földré szü nkön? Má rai Sá ndor e tekintetben
igen szkeptikus.
„Euró pa legjobb szellemeinek meggyő ző dé se, hogy a bolsevizmus nem lehet
az occidentális (= nyugati) tömegek é letformája. A hú szé ves orosz szovjetkísé rlet e háború ban ké tsé gtelenül bebizonyította, hogy a mongolizált SzovjetOroszországban a legszigorú bb politikai nevelé s, az egyé ni é let minden igé nyé nek kímé letlen megtagadása hatalmas társadalmi é s katonai szervezetet é pített
föl, mely a világ leghatalmasabb katonai apparátusával, a né met hadsereggel is
sokáig é s viszonylag eredmé nyesen meg tudná állni a helyé t. De bebizonyította
azt is, hogy ez a bolsevista erő feszíté s az egyé ni é let minden tartalmát felszívja,
megfosztja az embert az egyé ni é let minden olyan é rté ké tő l é s javátó l, mely
né lkül euró pai ember számára – legyen ez az ember filozó fus Kő nigsbergben
vagy csatornatisztító Londonban – nincs többé az é letnek való ságos é rtelme.
Visszaté rve az elké pzelt é s vá rt „egysé ges Euró pa” ké pé hez: vajon mi lesz
ebben az új alakulatban az egyes nemzetek, né pek, orszá gok szerepe? Vajon a
gazdasá gi egysé gesü lé s maga utá n vonja-e azt, hogy a ré gebbi kü löná lló
á llamok megsemmisü lnek, összeolvadnak egymá ssal, semlegesü lnek? Má rai
hatá rozott nemmel vá laszolt:
„A gazdasági határok feloldása nem lesz é s nem is lehet egyé rtelmű a
törté nelmi é s politikai határok spiritualizálásával – ezt a rosszemlé kű fogalmat az
eltűnt Kis-Antant egyik elfogult, sov é n é s nacionalista államfé rfia, Titulescu
dobta a né pszövetsé gi eszmecseré be – , s Euró pa né pei e nagyszabású gazdasági áramkörön belül mindegyre öntudatosabban ké nyszerülnek majd kifejleszteni nemzeti egyé nisé güket é s ké pessé geiket, ha e nagy versenyben é s körforgásban versenyké pesek akarnak maradni.”
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Tehá t a nemzetek megszűné sé nek é ppen az ellenkező je fog bekövetkezni: a
nemzetek egyenké nt is megerő södnek, ha helyt akarnak á llni ebben a vilá gmé retűgazdasá gi versenyben. S hogy helytá lljanak, ennek fontos felté teleké nt
Má rai ismé t a nevelé st említi:
„Ha megnyitják a világpiacokat – s a tömegek megmaradásának, bé ké s
együttműködé sé nek, az emberek fejlő dé sé nek ez az első é s legfontosabb
felté tele – , a világ egyetlen, beláthatatlan mé retű gazdasági versenypályává
változik át, s e pályán a győ zelmi esé lyeket azok a né pek biztosíthatják csak
maguknak, melyek tömegeiket öntudatos pedagó giával a termelt javak é sszerű
é s mé ltányos elosztására ké nyszerítik, s a né p tehetsé gesebbjeinek megadják a
pedagó giai lehető sé get arra, hogy kifejtsé k a nemzeti közössé g legjobb tulajdonságait, minő sé get tudjanak nyú jtani azon a piacon, melynek v é gső gazdasági
határa az occidentális műveltsé g által ellenő rzött egé sz emberi világ.”
S újra a ké rdé s: vajon mi lesz a magyarsá g jövő je ebben az új, á tformá ló dott,
há ború utá ni Euró pá ban?
„A magyar mé rsé kelt, tartó zkodó , ezeré ves veszé lyösztönnel szemlé li a világ
jelensé geit, ezer é ve ugyanazok a törté nelmi erő vonalak metszik a magyarság
é letvonalait. A magyar nem kegyetlen: t örté nelmi sorsa mé ltányosságra é s
ó vatosságra tanította. Ezer é ven át egy kis né p, mely nagy hatalmak állandó
viharzó nájában é l, megtanulja, hogy egyetlen kötelessé ge van önmagával é s a
világgal szemben: megmaradni. Tú lzással, igazságtalansággal, mé ltánytalansággal, vad indulatokkal, kegyetlens é ggel lehet hó dítani; megmaradni csak mé ltányossággal, türelemmel é s arányé rzé kkel lehet. Nem é l mé g egy né p a Dunamedencé ben, melynek törté nelmi arányé rzé ke oly fejlett, oly öntudatos lenne,
mint amilyen mé rté kben a magyar rendelkezik a megmaradás törvé nyé nek a
legfontosabb ké pessé gé vel.”
Má rai szerint fontos – hagyomá nyos – szerep vá r a magyarsá gra itt a Dunamedemcé ben a há ború utá ni új Euró pá ban is, ső t ez a hagyomá nyos szerep é s
feladat ekkor fog igazá n kiteljesedni.
„Mi nem területeket ó hajtunk szerezni az ú j Euró pában, hanem mó dunk nyílik
rá, hogy megvaló sítsuk a magyarság ú j euró pai honfoglalását, ha megfelelő
nemzetnevelé ssel elő ké szítjük hazánkat arra a minő sé gi vezető szerepre, amelyet mú ltja, ké pessé gei, sajátos szellemi alkata a Duna-medencé ben való sággal
parancsoló an jelölnek ki számára.”
Ú jra felbukkan tehá t a „nemzetnevelé s” fogalma, amelyet Má rai könyvterjedelmű
meditá ció já nak a címé ü l vá lasztott. Vajon mit rejt magá ban ez a fogalom? A
nemzetnevelé s nem egyé b – írta Má rai – , mint „az euró pai hivatás é s szerep
magyar lehető sé geinek tudatosítása a nemzet lelké ben”.
A nemzet é leté ben a polgá rsá g a műveltsé g első rendű hordozó ja. „Ezé rt
alapvető feladat, hogy ízlé sé t nemesítsük, szellemi igé nyé rzeté t é s erkölcsi
felelő ssé gé t fokozzuk, való ságé rzé ké t elmé lyítsük, illú zió kra való hajlamábó l
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kiábrándítsuk, ké nyelmi szempontjaibó l felrázzuk, egyszó val igé nnyel töltsük
meg a vezető társadalmi ré teg lelké t.”
Ez a Má rai-fé le nemzetnevelé si program központi feladattervé nek egyik oldala,
amelyet szerinte „ké rlelhetetlen következetessé ggel, a szellem minden jelentkezé si területé n” vé gre kell hajtani. Ezzel kapcsolatosan Má rai rá mutatott a
nemzetnevelé s kereté ben megvívandó ké tirá nyú kü zdelemre. Tudatosan harcolni kell az önelé gü ltsé get, fölé nyeskedé st á rasztó nemzetszemlé let, „e fakírszerű önelragadtatás é s önigé zet” ellen.
„Az ú j magyar pedagó gia egyik legfontosabb feladata, hogy a nemzet k özszellemé t felszabadítsa e cigányprímásos bűvöletbő l, ebbő l az elé rzé kenyült
önimádatbó l. Ugyanígy elutasítandó az a másik nyegle é s üzleties nemzetközi
szemlé let, amely pökhendien tagadja egy nemzet hagyom ányaibó l táplálkozó
öntudatának jogosultságát, egyé ni ké pessé geit é s sajátosságait.”
Ez a nemzetnevelé s tehá t egy erő s polgá ri ré teg hazai lé trehozá sá t cé lozta,
ugyanakkor programjá ba tartozott – hasonló an erő s hangsúllyal – az, hogy az
alsó bb tá rsadalmi ré tegek művelő dé si lehető sé geit is emelni kell.
„A nevelé st termé szetesen a mé lyben kell kezdeni, a né piskolában. Hiszünk a
magyar műveltsé g minő sé gi elmé lyülé sé ben, s ha ezt hisszük, figyelmünket
első sorban a magyar né ptanító felé kell fordítani.”
A következő mondatot is a polgá rsá g é rdekeié rt mindenü tt olyan nagy hé vvel
kiá lló Má rai vetette papírra: „A né ptanító k felelő ssé ge csaknem nagyobb, mint az
egyetemi tanároké .” S e pró fé tikusan emelkedett szavakat ugyancsak a polg á r
Má rai írta: „A né ptanító k szellemi szintje, világné zeti függetlensé ge, pedagó giai
szándé ka egyé rtelmű a nemzet jövő jé vel!”
Hatá rozottan leszögezi: a nemzetnevelé s való sá gos é s idő szerű feladatai
közü l az egyik legfontosabb é ppen az, hogy a tanító kat – „a magyar nemzet e
né vtelen szellemi hő seit” – miné l korszerűbben oktassá k, kiké pezzé k é s tová bbké pezzé k. Erre azé rt is szü ksé g van, mert a közelgő „nagy minő sé gi versenyben” a nemzeti műveltsé g sorsa nem csupá n az egyetemeken, a tudomá nyos
műhelyekben, könyv- é s folyó iratkiadó k szobá iban dő l el.
„Eldő l mindenekelő tt a tanyai, falusi, városi né piskolákban, ahol elő ször é rti
meg egy zsenge lé lek, mi a magyar műveltsé g é s mi az euró pai műveltsé g, s
hogy e kettő összjáté kának vé gzetszerű összefonó dása minden magyart mire
kötelez.”
Mé száros István (Eg 45)
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Teljes ember vagy teljesítmé ny? ∗
Katolikus gimná ziumba já rtam, ma pedig katolikus gimn á ziumban tanítok, így az
egyhá zi oktatá s örömeit é s á rnyoldalait a katedra mindké t oldalá ró l megismertem. Ha a katolikus iskolá k helyzeté t szeretné nk á ttekinteni, nem hagyhatjuk
figyelmen kívü l azt az öröksé get, amelyet hordozunk. Ez az öröksé g kettő s:
egyfelő l dicső múlt több szá z egyhá zi iskolá val az orszá g egé sz terü leté n, Nobeldíjas tudó sokkal, szá mos híres művé sszel é s politikussal a tanítvá nyok között.
Má sré szrő l jelen van a diktatúra öröksé ge: a nyolc iskola gettó szerűbezá rtsá ga,
mely sajá tos ellenhatá st vá ltott ki: a lené zé ssel, a vallá s maradisá gá nak é s
tudomá nytalansá gá nak vá djá val szemben a magas színvonal, a mé rhető
eredmé nyek felmutatá sa volt az egyedü l já rható út. Mikor a kü lvilá g ellensé ges,
cé lszerű egy iskolá nak felvé rtezni magá t tanulmá nyi versenyek é s egyetemi
felvé teli eredmé nyek csillogó pá ncé ljá val. Ez azonban sajá tos torzulá shoz
vezethet, első dleges é rté kké a szorgalmat, az eredmé nyessé get té ve: így egy
kereszté ny iskolá ban könnyen pé ldaké ppé vá lik aká r egy ateista zseni is.
A katolikus iskolá k bezá rtsá ga má ra megszűnt, s a kü lvilá got sem tarthatjuk
mindenestü l ellensé gesnek. Iskolá ink vé gre kü lső nyomá stó l mentesen tölthetik
be szerepü ket. De vajon egyé rtelmű-e, hogy mi ez a szerep? Ú gy vé lem, nem
lehet cé lunk versenyistá lló k fenntartá sa, ahol az egyedü li é rdem a mé rhető
teljesítmé ny. Ha a szekulá ris é s a kereszté ny nevelé s kü lönbsé gé t abban lá tjuk,
hogy az elő bbi vá ltozó színvonalat, az utó bbi pedig elitgimná ziumokat jelent,
akkor hűtlenné vá lunk Krisztushoz: ehhez ugyanis nincs szü ksé g kereszté ny
nevelő kre. Az ő hivatá suk nem merü lhet ki abban, hogy igeragozá st vagy
é vszá mokat sulykoljanak a tanuló kba. Nem szabad abba a csapdá ba esnü nk,
hogy a tantá rgyi teljesítmé nyt tartsuk első dlegesnek, fontosabb az – ami gyakran
csak kitartó megfigyelé s útjá n derü l ki – , hogy egy osztá ly való di közössé g-e,
hogy a diá kok megbecsü lik-e egymá st, reá lisak é s szemé lyre szabottak-e az
elvá rá sok, s a hit vajon való di istenkapcsolat-e vagy kü lső sé gek ismé telgeté se.
Tudom, szűkös ez a felsorolá s, s a kereszté ny nevelé s ismé rveit nem is lehet
ilyen könnyedé n felvá zolni. Azt azonban bá tran á llíthatjuk, hogy ennek az
emberké pnek nem a teljesítmé ny á ll a közé ppontjá ban, s ez a té ny komoly
kihívá st jelent a kereszté ny iskolá k szá má ra, mivel á ltalá ban a tanítá si
folyamatban a tudá s növelé sé re é s a ké pessé gek fejleszté sé re törekszü nk,
csupa olyan dologra, ami a teljes ítmé nnyel á ll szoros kapcsolatban. Minderrő l a
vallá si indíttatá sú iskola sem mondhat le, de elengedhetetlen, hogy ek özben a
diá k mint teljes ember á lljon a közé ppontban, s nem csupá n né mely ké pessé ge.
Ennek é rdeké ben talá n azt is kocká ra lehetne tenni, hogy a tanulmá nyi,
felvé teli eredmé nyek ne bizonyuljanak jobbnak a vilá gi iskolá ké ná l, vagy aká r az
egyetemi felvé teli ará nyok alapjá n összeá llított listá k első tíz helyé n se legyen
egy katolikus iskola sem.
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. június 13-i szá má bó l
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A jelenlegi közoktatá si helyzetrő l azt gondolom, hogy való já ban kedvez a
vallá si nevelé st nyújtó iskolá knak. A sajná latosan fogyó gyerekszá m ugyanis
egyre több iskola bezá rá sá hoz vezet, ami egyfajta piaci versenyre ké nyszeríti az
oktatá si inté zmé nyeket (bá r nagyvonalúbb oktatá spolitika vá laszthatná azt a
ké tsé gtelenü l költsé gesebb megoldá st is, hogy azonos szá mú iskola é s taná r
mellett kisebb osztá lylé tszá mokat engedé lyezne, így vá rható an az oktatá s
á ltalá nos színvonala is nő ne). Minden iskola szeretné elkerü lni a bezá rá st, ezé rt
kü lönfé le többletek ígé reté vel igyekszik miné l több tanuló t vonzani. Egy katolikus
(illetve bá rmilyen má s felekezethez tartozó ) iskola azonban nem ké nyszerü l
vá mü gyinté ző i vagy biztosítá si ü gynöki tanfolyamot indítani, mivel a kereszté ny
szellemisé g önmagá ban többlet. A többletet tehá t az iskola, illetve az iskola
pedagó gusainak Krisztushoz tartozá sa adja, nem pedig a tanuló k teljesítmé nye.
Czigányik Zsolt

Kalkuttai Teré z anya „nyolcparancsolata”
1. Amit é vek hosszú sorá n felé pítetté l, egy má sodperc alatt rombadő lhet.
Ne törő dj vele! Te csak é píts!
2. Ha valakinek segítesz, furcsá n né znek rá d az emberek.
Ne törő dj vele! Te csak segíts annak, akinek szü ksé ge van rá d!
3. Ha mindent megteszel a vilá gé rt, helyé be rúgá st fogsz kapni.
Ne törő dj vele! Te csak tedd, ami tő led telik!
4. Azt a jó t, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törő dj vele! Te csak tedd a jó t!
5. A becsü letessé g, a tisztasá g é s az igazmondá s tá madható vá tesz.
Ne törő dj vele! Te csak lé gy becsü letes, tisztessé ges é s ő szinte!
6. Az emberek é sszerűtlenü l gondolkodnak, helytelenü l cselekszenek é s önző k.
Ne törő dj vele! Te csak szeresd felebará todat!
7. Ha jó t teszel, azt má sok úgy tekintik, hogy há tsó szá ndé k vezet.
Ne törő dj vele! Te csak tedd a jó t!
8. Ha ezek a cé ljaid vezé relnek, hamis bará taid é s igaz ellensé geid lesznek.
Ne törő dj vele! Te csak kövesd cé ljaidat!
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„Hajszolt” szociális munka
Magyarországon 2000-ben ∗
Bevezeté s
Az első pillantá sra talá nyos, fé lreé rthető cím magyará zatra szorul: A
HAJlé ktalan SZOLgá latok Tagjai Orszá gos Egyesü leté nek a rövidíté se a
„hajszolt”. A napi haszná latban így szerepel, s mint neve is elá rulja, a
hajlé ktalan emberekkel foglalkoz ó szolgá latok egyesü lé se.
Az elmúlt é v novemberé ben egy bencé s diá ktá rsam nekem szögezte a
ké rdé st: „Templombó l kijövet adjak-e a hajlé ktalan koldusnak, s egyúttal
letudom-e a jó té konykodá st; – bá r ki tudja, mire költi a pé nzt; – avagy milyen
má s mó don (is) segíthetek rajta?” Így kerekedett e beszé lgeté sbő l ez az ismertető , mely vá zlatosan szá ndé kszik bemutatni a „hajszolt” emberek vilá gá t,
erő sen tá maszkodva az á ltalam kicsit önké nyesen fontosnak tartott forrá smunká kra, de ahogy mondani szoká s, a teljessé g igé nye né lkü l, figyelemfelkelté sre, tová bbgondolá sra.
Kik azok a hajlé ktalan emberek, mió ta „lé teznek” Magyarországon?
Szinte a semmibő l törtek elő 1989 telé n. Megdöbbentő tömegmé retekben lepté k
el a nyilvá nos helyeket, köztereknek, pá lyaudvaroknak korá bban tá gas, levegő s
terü leteit. A fő vá rosban lá tszott ijesztő en soknak – majdhogynem forradalmi
megmozdulá snak hatott e lá zadó -tü ntető szegé nysé g. Szü lettek is akkortá jt
embermentő -tűzoltá sos inté zkedé sek, indokolt-indokolatlan l á tvá nyossá ggal, – s
hogy milyen eredmé nnyel (?). – Bizony má r-má r hé tköznapi lá tvá ny egy-egy
hajlé ktalan ember vagy embercsoport, é s sá toros szé p nagy szeretetü nnepeinken a jó té kony attrakció k kedvelt hírcsokrai a mé diá knak.
Tartotta magá t egy ideig az a gondolat, hogy ő k a rendszervá ltá s
következmé nyei, a sokat emlegetett elmú lt 40 é v hordalé kai: a gyá ron belü li
munkané lkü lisé gnek, a munká sszá lló k fokozatos megszűné sé nek, az atomizá lt
csalá dok tová bbi szé tvá lá sá nak, kötelező elvonó -munkaterá piá s monstruminté zetek leé píté sé nek é s a mé g sok-sok helyen megtűrtké nt-eltartottké nt lé tező
helyek beszűkü lé sé nek, börtönök, kó rhá zak zá rt osztá lyainak vé gtermé kei.
Az elmúlt 10 é v tapasztalatai, de jó zan szakismereti megfontolá sok is alapjaiban mó dosítottá k ezt a felfogá st.
Való igaz, hogy a szocializmus bú jtatottan eltartott sok-sok embert, akik a
rendszer megszűné se utá n lé gü res té rbe kerü ltek, de a hajlé ktalansá g fogalmi
meghatá rozá sa má ra ú jradefiniáló dott (ld. Jegyzet 1.): A „fedé lné lküliek” (roof∗ Errő l a problé má ró l talá n sokat lá tunk, hallunk, de vajmi keveset tudunk. Karosi György
(Ph 66) diá ktá rsunk szociá lis munká s, felké ré semre írta ezt a kis ismertető t. – KTK
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less) közterü leten, szabad é g alatt… , zugokban é jszaká znak. Az „effektív hajlé ktalanok” vagy fedé lné lkü liek, vagy semmi stabil lakhatá ssal nem rendelkeznek,
„kü zdeniü k” kell, hogy befogadjá k ő ket valahol (szívessé gbő l ismerő s-bará tná l,
menhelyen stb.). A „lakástalanok” (people without flat): vagy fedé l né lkü liek, vagy
effektív hajlé ktalanok, vagy stabilan nem laká sban, de lakhatá st szolgá ló helyisé gben (munká sszá lló , börtön, bentlaká sos inté zmé ny stb.) é jszaká znak, vagy
laká sban ugyan, de al-, á gybé rlő k, vagy má s címen „befogadottak” stb. É s vé gü l
„otthontalanok” (homeless): az elő bb felsoroltak é s azok, akik ugyan laká sban
laknak, de az alkalmatlan arra, hogy benne csal á dot alapítsanak.
Ide kívá nkozik egy szó szerinti idé zet (ld. Jegyzet 1.): „A hajlé ktalansá g egy
olyan é letforma, tá rsadalmi é s egyben szemé lyes viszonyok összessé ge, melynek sorá n az elő bb felsorolt é lethelyzetek vá ltjá k egymá st, az egyikbő l a
má sikba é s viszont gyakoriak a mozgá sok – s ez a szemé lyes okokon,
é letpá lyá kon túl, fü gg a hajlé ktalansá g veszé lyé ben é lő ket, illetve az effektív
hajlé ktalanokat é rintő tá rsadalmi, inté zmé nyi straté giá któ l is. A kü lönböző
é lethelyzetek vá ltozá sa sorá n az emberek maguk is szubjektíve vá ltozó
formá ban é lik meg helyzetü k mibenlé té t, s ennek fü ggvé nyé ben identifiká ljá k
magukat… , a lakhatá si mó dbeli vá ltozá sok hangsúlyozottan egyik (de nem
egyetlen) á llomá sa a hajlé ktalanellá tó inté zmé nyrendszer… ”
A hajlé ktalanellátó rendszer
Kialakulá sá nak törté nete meghaladná e kis dolgozat mé reteit (ld. Jegyzet 2.).
Csupá n az indulá sró l:
„A kü lönböző csillebé rci é s egyé b hajlé ktalan tá borok, a hajlé ktalan
tü nteté seknek a lenavigá lá sa, levezeté se… , é s a vé ge az lett a dolognak, hogy
az á llam kifejezetten ezzel a problé makörrel kü lön foglalkozott… , é spedig úgy,
hogy a Né pjó lé ti Miniszté riumban egy öná lló irodá t hozott lé tre, aminek az első
fontos feladata a hajlé ktalansá g problé maköré nek a kezelé se volt. Ez az iroda
1990-ben jött lé tre é s megfelelő pé nzeszközök á lltak rendelkezé sre ahhoz, hogy
a hajlé ktalan inté zmé nyek há ló zatá t kialakítsa. 90-ben a pé nzeket úgy tudtuk
szé tosztani, hogy lé trejött egy inté zmé ny valamilyen feladatra, é s mindjá rt kapott
egy meghatá rozott összeget, amibő l meg kellett csiná lni az inté zmé nyt é s fönt is
kellett tartani. Ugyanez a rendszer volt 1991-ben is, amikor a pé nzt egyben,
tehá t egy szerző dé s – egy tá mogatá si szerző dé s – tartalmazta a működé si
kiadá sokat é s a lé tesíté si költsé geket is… , nem vá lt kü lön az inté zmé ny
lé trehozá sa é s a működé snek a finanszírozá sa. 1992-ben má r normatív jelleggel
egy tá mogatá s lett megadva, ami csak működé sé t szolgá lja a má r működő
inté zmé nyeknek, é s a fejleszté sekre, á talakítá sokra pedig egy má sik rendszerben pá lyá zati úton lehetett a pé nzt elnyerni.”
Az ellá tá sok má ra má r kü lönböző „szinteket” é rtek el. Az első szint (ld. Jegyzet
3.): „az utcá n é lé shez közvetlenü l kötő dő ellá tá sok szintje: é jjeli menedé khely,
nappali melegedő , né pkonyha, utcai szociá lis munka. Ezek teljes köre felté telek
né lkü l é s ingyenesen igé nybe vehető kell hogy legyen”. A második szint: az
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á tmeneti szá llá sok, míg a harmadik: a bentlaká sos inté zmé nyek köre, a
hajlé ktalan emberek á poló otthona é s rehabilitá ció s inté zmé nye.
Az egyes szintekhez tartozó szolgá ltató inté zmé nyek ré szletes ismerteté sé tő l
eltekintek, elnevezé sü kben má r sejthető a rendelteté s. De (ld. Jegyzet 3.): „Az
első szintű ellá tá sok között kü lönösen indokolt egy olyan, ré szben új típusú
nappali ellá tá st biztosító inté zmé ny kialakítá sa, amelynek szinte minden szolgá ltatá si eleme megtalá lható a jelenlegi rendszerben is. Ebben a nappali h á zban
magasabb szinten jelennek meg a nappali meleged ő , a szociá lis informá ció s
szolgá lat é s hajlé ktalangondozá si központ jogszabá lyokban megfogalmazott
funkció i”. A hajlé ktalan emberek szá má ró l pontos adatok nincsenek, becsl é sek
inká bb – s ez 50– 60 ezerre tehető , de inká bb 60 ezer – , a szá llá shelyek 1997ben (az 1998. I. fé lé vben vá rható szá llá shelyekkel együ tt, ld. Jegyzet 4.):
Hajlé ktalanok száma
Budapest
Vidé k
Országos
Anya-gyermek csalá dos
543
532
1075
É jjeli menedé k
1081
1002
2083
Á tmeneti szá llá s
1660
1775
3435
Egyé b á tmeneti
235
265
500
Bentlaká sos
190
288
478
Összes
3709
3862
7571
Ide tartozik, hogy jelenleg a Szociá lis é s Csalá dü gyi Miniszté rium gyakorol
szakmai ellenő rzé st é s felü gyeletet, de egyben taná csadá st, szaksegítsé get is
ad. Megemlítendő k a Peremhelyzetű Csoportok Fő osztá lyá nak havi-ké thavi
vá ndorműhelyei – a „hajszolt” konferenciá k – , regioná lis egyesü lé sek, é s az a
folyamatos szakmai együ ttgondolkodá s, mely ennek a fiatal magyarorszá gi múlttal rendelkező szakmának lelkesítő , fejlesztő ereje. Elfogultsá g né lkü l á llítom, ez
a kapcsolattartá s örvendetes mé rté kben bará tsá gos, ő szinte, szolidá ris.
Né hány szó azokró l, akiket szociális munkásnak neveznek é s arró l, hogy
„mit” is csinálnak
A „szociális munka” eredeti definíció jábó l: professzioná lis humá n szolgá ltatá s,
problé mamegoldó tevé kenysé g, szociá lpolitikai tevé kenysé g, tá rsadalmi problé má k újratermelő dé sé nek megakadá lyozá sa, fenná lló struktúra jobbítá sa… .
„… Az is felvető dik (ld. Jegyzet 5.), hogy bekapcsoló djon-e a szociá lis munká s a
hajlé ktalanok együ ttlé teibe, vagy megint csak az irodá ban vá rja az ő t felkereső ket, é s csak akkor jelenjen meg, ha konfliktust kell elh á rítania, vagy ha
maguk közé hívjá k...” „A hajlé ktalansá g sohasem fog megszűnni. Mindig lesznek
emberek munka né lkü l, fízeté ské ptelenü l, é s ezen semmifé le szociá lis há ló vagy
laká sé píté si rendszer sem segít. Mé g gazdasá gi csoda is hiá ba törté nne, é s
hiá ba lenne á ltalá nos a szolidaritá s. Nem lehet megelő zni a hajlé ktalansá ghoz
vezető szemé lyisé gfejlő dé si okokat. A tá rsadalom perifé riá já n é lni, hajlé ktalannak, csavargó nak lenni, a polgá ritó l elté rő é letet vá lasztani emberi jog. A
szociá lis munká sok nem azé rt dolgoznak, hogy többé ne legyen rá juk szü ksé g.
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Hatá skörü k elvben is csak addig terjed, hogy bizonyos egy é neknek
csoportokban segítenek kilá balni, visszaté rni a tá rsadalomba, de tudniuk kell,
hogy a reintegrá ló dottak helyé be má sok, ső t, az elkövetkező é vekben egyre
többen fognak lé pni. A kiká szá ló dá sban vagy túlé lé sben is csak akkor lehet
segíteni, ha az inté zmé ny é s szociá lis munká s tisztá zza magá val é s az ü gyfé llel,
hogy mi a hajlé ktalansá g: szociá lis helyzet, tudatosan vá lasztott é letforma,
deviá ns viselkedé s, szemé lyisé gzavar, vagy szubkultúra.”
Munkám során tett szemé lyes só hajok (ld. Jegyzet 6.): „Milyen é rdekes é s
kifejező , hogy a hajlé ktalan szolgá latok tagjainak orszá gos egyesü leté nek –
szá ndé kosan kis betűvel írtam – a rövidíté se ‘hajszolt’, s ha ezt é ppen ebben a
frontszolgá latos fejezetben gondoljuk meg, akkor sanda «freud»-i kitekinté s
né lkü l joggal kívá ncsiskodhat bá rki, hogy mit is jelenthet ez. Nem tú lterhelt, nem
is tú lhajtott, hanem egyszerűen hajszolt: a szorongattatá sban é lő -dolgozó
szociá lis munká s ember versenyt fut az idő vel, a mé rhetetlenü l elé tornyosuló , az
elő retervezé st eleve kiszá míthatatlanná tevő emberá radat lá ttá n… Szinte má r
biztosan tudja, hogy nem bírja majd mindazt elvé gezni, ami a lerongyoló dottszakadt tömeg ellá tá sá ra szü ksé ges lenne. De ki az aki hajszol, s ki az, akit
hajszolnak, – s muszá j ezt az egé sz hajszoltsá got muszáj-herkuleské nt (szá ndé kosan kis betűvel) á té lni...?”
A társadalom é s a hajlé ktalan emberek (ld. Jegyzet 6.)
Simon Keyes 1996-ban Bodajkon közzé tett kis írá sá bó l: „Egyre pesszimistá bbá
vá lok abban a tekintetben, hogy vajon el é rhető -e, hogy a hajlé ktalansá got megtapasztaltak szá ma lé nyegesen csökkenjen… A hajlé ktalanok irá nt é rzett
tá rsadalmi rokonszenv lecsökkent. Igaz ugyan, hogy több szá lló á ll a hajlé ktalanok rendelkezé sé re, de ez egyben azt is jelenti, hogy van hajlé ktalansá gi
iparunk is, amely nem felté tlenü l a hajlé ktalanok é rdekeit teszi első helyre… ”
Az angliai helyzetrő l nyilatkozott termé szetesen e neves szociá lis munká s, de
é rdemes elgondolkodni magyarorszá gi vonatkoztatható sá gá n. A magyar tá rsadalom ré szben ismerethiá nyok, de sajá t helyzeté nek bizonytalansá ga oká n is
minimum idegenkedé ssel szánja, elné zi vagy elíté li a hajlé ktalansá g lá tható
stigmá it viselő ket. Ez a gondolatcsomó nem kívá nkozik most kibontá sra, mert
ezer é s egyfé le magyará zat szü lethet, hogy ki-ki mint é l, úgy íté l… olcsó
közhelyek, mé gis figyelemre mé ltó az a „tü kör”, melyben a perifé riá n é lő
emberek „arcmá sai” megjelenhetnek.
A Szociá lis é s Csalá dü gyi miniszter tá rsadalmi összefogá st szorgalmaz,
mostaná ban minden egyes inté zmé ny avatá sakor, nyilvá nos szereplé sekor az
á llam, az önkormá nyzatok, a civil szervezetek é s az egyhá zak közös együ ttműködé sé t hangsúlyozza. A legújabb Szociá lis Törvé nyben az inté zmé nyfenntartó k má r kimondva is há rom kategó riá ban szerepelnek, úgymint á llami
(önkormá nyzati) szervezetek, civil szervezetek, é s egyhá zak. A szociá lis
szerepvá llalá s alakulá sá ra egy korá bbi adat (ld. Jegyzet 4.).
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A nem á llami szervezetek szerepvá llalá sá nak %-os megoszlá sa (anyagyermek-csalá dos szá llá sokkal é s eü . á gyakkal együ tt):
Megoszlás, %
Civil é s egyházi
Á llami
Budapest
1993.
42
58
1995.
49
51
1997.
49
51
Vidé k
1993.
20
80
1995.
28
72
1997.
34
66
Országos
1993.
24
76
1995.
38
62
1997.
42
58
Egy mondattal összegezve: az ún. szociá lis szerepvá llalá s (merthogy azé rt
mé lyebb a tartalma ennek a fura kifejezé snek) egyre inká bb bő vü l, szé lesedik,
színesedik, é s örvendetes, hogy ezeket a szinté n ún. á llami feladatokat a
tá rsadalom civil é s egyhá zi szervezetei mé lysé ges lelkiismeretesé ggel é s
ötletessé ggel vé gzik.
A Jubileumi é v – 2000 (ld. Jegyzet 7.)
„A kereszté ny ember nem á hítozhat olyan lelkisé get, mely a vilá gtó l elidegenítené é s megszabadítaná attó l a feladatá tó l, hogy má sok terhé t hordozza. Legyen
vilá gi ember vagy szerzetes, lelkisé ge csak akkor való di é s igazi, ha felfogja az
emberi szenvedé s mé rhetetlen nagysá gá t. Nem bújhat el a szenvedé s lá ttá n,
nem hunyhat szemet a maga é s má sok szenvedé se elő tt. A szenvedé st úgy kell
megtapasztalnia, hogy Krisztussal é s minden emberrel megosztja. Ugyanakkor
teljes erő vel kü zdenie kell a szenvedé s é s a betegsé g ellen.” Ezzel a gondolattal
kezdő dik elő szava (Jáki Zé nó OSB!) annak a könyvnek, mely 27 szociá lis
tevé kenysé gűszerzetesrend é s tá rsulat magyarorszá gi kialakulá sá t é s törté neté t
ismerteti nagyon szé p, olvasható formá ban. É rdemes é s tanulsá gos lapozgatni.
Ugyanennek az elő szó nak zá rszavai: „A kereszté ny beteggondozá s mai fontos
feladatá nak tartom, hogy azokat, akik az é letnek bá rmilyen nehé zsé gé vel é s
gyöngesé gé vel talá lkoznak, megvé dje attó l, hogy lá zadá sba, keserűsé gbe,
neheztelé sbe menekü ljenek, vagy szívü ket megkemé nyítsé k. A hit be tud hatolni
Isten titká ba, amikor a gyengesé g é s tehetetlensé g á llapotá ban hagy bennü nket.
A remé ny erő t ad, hogy a testü nkbe kerü lt szentpá li tövist elfogadjuk, azaz ne
kapitulá ljunk a gyó gyíthatatlansá g hatalmai elő tt, hanem megvalljuk, hogy a
mindenható Isten erő sebb ezekné l: Elé g neked az é n kegyelmem! Felké szíteni
minden szenvedő embert ennek a kegyelemnek a befogad á sá ra csak az tudja,
akiben elé g nagy a szeretet, hogy Isten nevé ben ezt a kegyelmet osztogat-
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hassa.” Hosszú-hosszú oldalakat tenne ki, ha aká r csak rövid ismerteté sre
vá llalkozné k, hogy Magyarorszá gon az egyhá zak milyen é s mekkora mé rté kben
veszik ré szüket a hajlé ktalan emberek gondozá sá ban, á polá sá ban, egé szen
speciá lis reszocializá ció s feladatokban. Sokkal inká bb a fenti idé zet alá húzá sá ra
törekszem, amikor ennek a bekezdé snek a Jubileumi é v – 2000 címet adtam.
Mintegy á tvezető vezé rfonalké nt a harmadik é vezredbe.
Az eredeti ké rdé s: „Adjak, ne adjak a hajlé ktalan koldusnak” ?
Nem is olyan egyszerűa vá lasz (ld. Jegyzet 8.).
„Egyre több panasz é rkezik: a ké regető k úgy elá lljá k a templom bejá ratá t,
hogy oda bé ké ben bejutni, onnan bé ké ben tá vozni egyre nehezebb… Ké rtü k
ő ket a szentmisé n való rendes ré szvé telre, hiá ba. Sajnos, csak a templomba
já ró hívek vá rható adomá nyai miatt á llnak a templom bejá ratá ná l. Termé szetesen ki-ki maga íté li meg, kit mikor, hogyan akar tá mogatni. Jé zus mondja:
Szegé nyek mindig lesznek veletek… Vannak azonban má s szempontok is!
Többször ké rtü k má r, hogy a nekik szá nt adomá nyokat ne a templomajtó ban
adjá k á t, hanem tá volabb, hogy a templom bejá ratá t szabadon hagyjá k… A
ké regető krő l bebizonyosodott, hogy nemcsak egyszerü kolduló k, hanem futtatott
ké regető k! Ma má r, sajnos, ü zletá ggá vá lhat mé g a ké regeté s is. Az ő ket
kihaszná ló ő rök megfelelő szá zalé ké rt vigyá znak rá juk… A vá rosban szeretetszolgá latok működnek, szervezett formá ban. A plé bá niá n is rendszeresen adunk
a való ban rá szoruló ké regető knek. A Szent Antal-perselybe dobott pé nz a
szegé nyek javá ra van. Tisztelettel ké rjü k, vá lasszá k a kedves hívek a szegé nyek
tá mogatá sá ra ezt a szervezett formá t… Nehé z ké rdé s ez. Lehet, hogy sokan
nem is gondoltak erre a problé má ra. A vilá g má r ismeri, é s a megoldá st is tudja.
Minden valamirevaló helyen biztonsá gi szolgá lat működik. Mi nem ezt vá lasztjuk.
Köztes megoldá st szeretné nk. Segíteni a szegé nyeken, ugyanakkor tiszteletben
tartani Isten há zá t, megó vni a gyengé ket. S ebben csak a híveink segíthetnek.”
Aká rhogy is né zem, való di dará zsfé szek. Magam hivatá somná l fogva is hajlok
a szervezett segíté sre, ezé rt azt mondom: az egyé ni karitász szemé lyes lelkiismereti dönté s, de a civil-háló , a szervezett segíté s má r a tá rsadalom lelkiismereti kötelessé ge.
Befejezé s (ld. Jegyzet 9.)
„Mindaddig, amíg nem vagyunk ké pesek arra, hogy egy má sik ember é leté t,
dönté seinek sorozatá t, lelki rezdü lé seinek minden pillanatá t á té ljü k, bá njunk
ó vatosan segítő mó dszereink á ltalá nosítá sá val, kötelező elfogadtatá sá val! A
segítő kapcsolat mindig ké t fé l egymá sra talá lá sá n á ll vagy bukik, meg azon,
hogy a segítő szá ndé k hiteles-e, erő -e, meggyő ző dé s van-e mögötte vagy pedig
ugyanolyan lelki cső dtömeg. Ne azon vitatkozzunk, hogy utcá n vagy inté zmé nyben, utcai szociá lis munká ské nt, HAJSZOLT-ké nt-e vagy USZSE-ké nt!? Beszé lgessü nk inká bb arró l, hogyan adhatná nk vissza valamennyiü knek emberi
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mé ltó sá gá t, hogy legnagyobb nyomorúsá gukban is mindig tudjá k: ő k embernek
szü lettek. Nyitott kapukon ne zörgess, kopogj halkan s lé pj be, mert á larc né lkü l
ez itt a szeretet vá ra.”
1994 ó ta dolgozom a hajlé ktalanellá tá sban Miskolcon. Á té ltem, á té lem a
„rendszer”-pubertá s accelerá ció já t, sok-sok problé má já t é s örömmel fedeztem
fel menetközben, hogy több bencé s diá ktá rsam is ezen a pá lyá n mozog (a fenti
idé zet szerző je is).
Nyitott a ké rdé s: maga a bencé s diákszövetsé g akar-e, hogyan s deklaráltan-e
ré sztvenni a „hajszolt” munká ban… ? Van ugyanakkor egy szemé lyes tapasztalatom, melyet zá rszavas megfontolá sra közzé teszek. Egy mindenké ppen polgá rinak szá mító budai egyhá zközsé g összefogá ssal, pá lyá zattal lé trehozott egy ún.
információ s irodát azzal a nem titkolt cé llal, hogy ha bá rkinek bá rmire szü ksé ge
van, keresse fel ő ket. A krízisben lé vő ktő l kezdve a legkisebb apró szü ksé gleti,
javítá si gondokkal bíró kig bá rki fordulhat hozzá juk, mert az azó ta egyre bő vü lő
adatbá zisuk egyik oszlopá ba gyűjtik a rá szoruló kat, míg egy má sik oszlopba
gyü lekeznek azok, akik tudnak valamiben seg íteni, é s így igen nagy a való színűsé ge annak, hogy az é rdekelt felek „talá lkoznak”. Mozgó sítva minden ré teg,
első dlegesen a leszakadá st megelő zendő , de az elszigetelő dé st is… é s mé g
lehetne tová bb elemezni. Vannak, akik szívesen segítenek erejü k, tehetsé gü k
szerint é s vannak, akik erre rá utaltak… , de az sem kizá rt, hogy akiken egyszer
segítettek, azok is segítő kké lehetnek.
Vajon milyen szervezett szociá lis-civil há ló t tarthatna kezé ben aká r a Bencé s
Diá kszövetsé g is? Bá rkinek bá rmi javaslata van, címem szívesen rendelkezé sre
á ll a BDSz adattá rá ban. Sok szeretettel:
Karosi György (Ph 66)
Jegyzet
1. Bé nyei Zoltán – Gurály Zoltán – Győ ri Pé ter – Mezei György: Tíz é v utá n (Gyorsjelenté s a fő vá rosi
hajlé ktalanokró l – 1999) Homelessness in Europe International Conference Hajszolt Balatonföldvá r –
Hungary 28-30. October 1999
2. 1996 Bodajk: Docsa Bé la, a Né pjó lé ti Miniszté rium Szociá lis Programok Irodá já nak munkatá rsa
„Hogy is volt ez annak idejé n… ” c. magnó ra vett, szó szerint leírt elő adá sa
3. Gyuris Tamás – Oross Jolán: Javaslatok a hajlé ktalanü gy inté zmé nyrendszeré nek é s jogi
szabá lyozá sá nak újrafogalmazá sá hoz. – Hajszolt Hírlap, 1999 januá r-februá r. A tová bblé pé s irá nyai,
konferenciaszá m II.
4. Hajszolt ü gyek, szakmai közgyűlé s. – Hajszolt Hírlap, 1997 november
5. Sarló s Katalin: Búcsúzó (ré szletek). – Hajszolt Hírlap, 1997 á prilis-má jus: Búcsúszó
6. Karosi György: „Nem tudom, hol a Moszkva té r, de” – É KHUSZ 1998 december 10-11. Má lyi
konferencia: Szociá lis munka az á tmeneti szá lló kon
7. Molnár Sándorné Dr Szolnoky Erzsé bet: Halá lfogytiglan é letre íté lve (Szociá lis tevé kenysé gű
szerzetesek) Novadat 1991
8. „Csak híveink segíthetnek a híveinken” – Kará csonyi ajá ndé k. A Miskolci Mindszenti Plé bá nia
é rtesítő je, 1999 kará csony
9. Fó nai László : Alá merü ltem a nyomorúsá gukban – Hajszolt Hírlap, 1997 június
Vé gül, „közé rdekű” cím lehet:
Szociá lpolitikai Fejleszté si Központ PRO DOMO Peremhelyzetü Csoportok Fő osztá lya 1106 Budapest,
Grá ná tos u. 2. Tel.: 261-7704, 261-09-08 – Fax: 262-1021
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Ökumenizmus a burgenlandi Ő rsé gben
Az itteni magyarsá g nagyon cseké ly lé tszá ma é s a hitújítá s korá ig visszanyúló
felekezeti megoszlá sa (Felső ő r magyarjai többsé gü kben reformá tusok, Ő rszigeten evangé likusok, de mindké t helyen van kisebb katolikus közössé g is, Alsó ő r
é s a ké t Pulya katolikus) szinte parancsol ó szü ksé gké nt igé nyli a kereszté ny
felekezetek szoros együ ttműködé sé t é s az igazi ökumenizmust: sajá tossá gaink
megtartá sa, megbecsü lé se mellett igyekszü nk egymá st miné l jobban megismerni, é rté kelni é s minden alkalmat megragadni az egys é gre, a közössé gre való
törekvé sre, erre sarkall helyzetü nk é s múltunk is.
A legkisebb magyar kisebbsé g a Ká rpá t-medence nyugati szé lé n é l. Míg
é szakon é s keleten a Ká rpá tok karé ja, dé len pedig a folyó k (Drá va, Szá va,
Duna) termé szetes hatá rokat biztosítottak, addig nyugat felé „nyitott volt” az
orszá g. Errefelé vezettek a kalandozó k, de a hitté rítő k, majd ké ső bb a kereskedő k é s zará ndokok útjai is, s itt csapó dtak le elő ször a nyugati eszmé k,
á ramlatok. Így jelennek meg a hitújítá s nyugatró l jövő vagy nyugatot is megjá rt
terjesztő i is. Itt van „Ausztria legré gibb reformá tus egyhá za”, a felső ő ri, mely
szá z é vvel a „tü relmi rendelet” elő tt má r „artikulá ris hely” volt, s a szigeti templom
is a hitújítá s korá ra jellemző nonfiguratív fal- é s mennyezetfestmé nyeivel, kő
szó szé ké vel, melyet „paraszt reneszá nsznak” is nevezhetü nk, s mely pá ratlan
egé sz Ausztriá ban (Burgenland 1921-ig Magyarorszá ghoz tartozott). Csepreg
volt az első evangé likus zsinat színhelye (1570), s a né metújvá ri ferences
könyvtá rban talá ljuk nemcsak az egyik legré gebbi magyarorszá gi misszá lé t magyar szentekkel (1230), de itt talá lható a kontroverz irodalom tá rhá za is.
Batthyá ny Ferenc 1524-ben kapta meg II. Lajost ó l Né metújvá rt. Má sodik felesé ge, Szvetkovits Katalin má r a reformá ció híve volt. Itt é lt az első híres reformá tus
pré diká tor, Beythe Istvá n. Arany Jó zsef, a ké ső bbi felső ő ri reformá tus lelké sz
írja: „valamint má sutt is, úgy itt is az eshetvé n, hogy az egé sz helysé g plé bá nostó l együ tt reformizá ló dott”. Az „ellenreformá ció ” aztá n má r korá ntsem ment
ilyen simá n. Ezt meg Fü löp Má rton írja meg: „Tormá ssy Pé ter vasvá ri pré post
500 né met katoná val … templomot, iskolá t é s mindent elfoglalt, a lelké szt, a
taní-tó t elűzte” a kor szellemé nek megfelelő en. A nemes hatá rő rökkel szemben
viszont a földesurak nem tudtá k a „cuius regio, eius religio” elvé t alkalmazni.
1697-ben Kazó Istvá n fő esperes a több mint ezer reformá tus mellett csak 126
katolikust talá lt Felső ő rben. Az ökumenizmusnak talá n első jele viszont, hogy a
felső ő ri öreg katolikus templomban mindm á ig meghagytá k azt a má rvá ny emlé ktá blá t, melynek szövege megő rizte a tudó sítá st, miszerint első tornyá t Szeremlei
„pá sztor” é s Fü löp „kurá tor” idejé ben é pítetté k, tehá t akkor, amikor a templom a
reformá tusoké volt. A tová bbi é vszá zadok folyamá n az egyhá zak csak egymá s
mellett é ltek, a papok legfeljebb ká rtyá zni vagy vadá szni já rtak össze. A szabadsá gharc idejé n Szíj György reformá tus tá bori lelké sz lett, a kü lönben né met nevű
katolikus plé bá nos, Jungvé rt pedig szemé lyesen vezette Jelač ić ellen a
felkelő ket.
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Ö kumenizmusró l igazá bó l csak a II. vilá ghá ború utá ni idő ó ta beszé lhetü nk.
Mindenekelő tt, mert szerencsé s felté telei adó dtak. Gyenge Imre Győ rött szü letett, az ottani bencé s gimná ziumban (1940-ben) é rettsé gizett s a pá pai Reformá tus Kollé giumban vé gezte teoló giai tanulmá nyait, 1951-ben kapott lelké szi
meghívá st Felső ő rre. Né gy é vtizeden á t nemcsak a felső ő ri reformá tus hívek
lelkipá sztoraké nt fejtett ki á ldá sos tevé kenysé get, hanem több alkalommal megvá lasztottá k egé sz Ausztria legmagasabb reformá tus tisztsé gé re is. „Landessuperintendent”, vagyis pü spök volt. A magyar kultúra teré n is sokat tett:
színdarabokat rendezett, megszervezte a né pi tá nccsoportot, rendszeresen
szerepelt az osztrá k é s a Szabad Euró pa rá dió ban, szá mos cikket írt. Elő ször
né met nyelven tartott ökumenikus istentiszteleteket (mert a fels ő ő ri evangé likusok többsé ge má r a magyar é rá ban is, a katolikusok többsé ge pedig az
Ausztriá hoz való csatolá s ó ta né metajkú lett), a 90-es é vekben magyar nyelven
is. Ő kezdte meg az ökumenikus esketé seket is. Sajnos, egyre súlyosbodó
betegsé ge miatt korá n nyugdíjba kellett vonulnia ∗, de utó dja, Gúthy Lá szló , aki
ugyancsak Magyarorszá gró l jött, folytatja Gyenge Imre magyar kulturá lis é s
ökumenikus tevé kenysé gé t is, így nemcsak az ökumenikus istentiszteleteket,
hanem megkezdte a felső ő ri katolikus é s evangé likus lelkipá sztorokkal együ tt
közös, ökumenikus lap, a „Kontakt” szerkeszté sé t é s kiadá sá t. Ennek elő zmé nye, hogy a Burgenlandi Magyar Kulturá lis Egyesü let lapja, az „Ő rsé g” má r
é vtizedek ó ta rendszeresen közöl beszá moló kat mindhá rom egyhá z esemé nyeirő l, problé má iró l, terveirő l. Az a tapasztalat, hogy mindenkit é rdekelnek a „má sik
egyhá zró l szó ló ” hírek is.
Az ő rszigeti evangé likus egyhá z is magyarorszá gi lelké szt kapott 1958-ban
Teleky Bé la, volt balfi lelké sz szemé lyé ben, aki Sopronban vé gezte teoló giai
tanulmá nyait. Vá llalta a felső lövő i á llami gimná ziumban az evangé likus hittan
tanítá sá t is. Ebben az iskolá ban közös munká nk sorá n a tanuló kkal is rendeztü nk ökumenikus istentiszteleteket. Szigeten renov á lta a templomot é s a
paró kiá t, magyar feliratú hő si emlé kművet á llíttatott fel, s ő is aktívan bekapcsoló dott a magyar kulturá lis é letbe. Sajnos, ő t is súlyos betegsé g ragadta el korá n.
Halá la utá n több é vig tá volabbró l lá ttá k el a lelké szi teendő ket a közsé gben.
Ebben az idő ben felesé ge lett a falu „anyja” mint hitoktató é s ká ntor, a közös
ökumenikus istentiszteleteket is vele kezdt ü k meg. 1992 ó ta az Erdé lybő l é rkezett Mezmer Ottó Ő rsziget evangé likus lelké sze, aki csalá djá val együ tt új
lendü letet hozott a kis közsé gbe: papi é s hitoktató i munká ja mellett lapot szerkeszt, é nekkart szervez, felesé ge pedig a ká ntorizá lá s mellett megszervezte a
né pi tá nccsoportot, melynek most má r há rom korcsoportja is van. Mezmer Ottó
az ökumené teré n is hozott magá val tapasztalatokat, s nemcsak Erd é lybő l,
hanem ré szt vett az Egyhá zak Vilá gtaná csá nak 7. ü lé sé n, melyrő l pozitív é lmé ∗ Gyenge Imre 1996-ban meg is halt. De – többek közt itt is felsorolt é rdemeié rt – a
Bencé s Diá kszövetsé g 1989-ben tiszteletbeli választmányi tagjává vá lasztotta. – A szerk.
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nyei vannak, hogy alsó szinten milyen eredmé nyeket lehet elé rni, s ezt örömmel
tapasztalja itt az Ő rsé gben is.
Vé gü l, bá r az ember sajá t magá ró l nem szívesen beszé l, de a teljessé g
kedvé é rt ez is szü ksé ges. Be kell vallanom, habá r csalá dunkban mindenki
katolikus, kü lönösen a cserké szet ré vé n gimnazista koromban több lelkes
reformá tus é s evangé likus fiatallal ismerkedtem meg, bibliak öreikkel, kitűnő
szó nokaikkal. Azutá n mint bencé s foglalkoztam Kazinczy bará tjá val, a bakonybé li apá ttal, Guzmics Izidorral, aki má r a múlt szá zad elejé n ökumenikus lapot
szerkesztett. Tanulmá nyoztuk tá rsaimmal az „Egysé g útja” c. folyó iratot, a katolikus é s a protestá ns egysé gtörekvé sek könyveit. Lelkesedtü nk Kelemen Krizosztom pannonhalmi fő apá t, valamint reformá tus pü spökök, teoló gusok é s má sok
Pannonhalma é s Debrecen közti „szivá rvá nyhíd”-é píté sé n. Ahol tanítottam, vagy
lelkipá sztor voltam, igyekeztem kapcsolatot teremteni, k özös ökumenikus
istentiszteleteket szervezni protestá ns közössé gek vezető ivel. Így kü lönösen
örü ltem, hogy itt az Ő rsé gben Gyenge Imré ben é s Teleky Bé lá ban, valamint
fiatal utó djaikban olyan mé ly- é s é lő hitű, biblikus megalapozottsá gú, a kegyelem
mindenfelettisé gé t hangoztató , sajá t egyhá zuk é s hagyomá nyaik szereteté t
sugá rzó lelkipá sztorokra talá ltam, akiknek ökumenikus beá llítottsá ga é s fá radozá sa igazi é s ő szinte. Ez alakíthatta ki közöttü nk a bará tsá got é s szoros
együ ttműködé st.
Tá rgyilagosan el kell ismernü nk, hogy korunk ökumenikus mozgalma nem
katolikus kezdemé nyezé s. Kialakulá sá hoz döntő löké st adtak a protestá ns
misszioná riusok. Fá jdalmasan é rezté k, hogy mit jelent a kereszté nysé g megosztottsá ga. Az első hatá rkő az 1910-ben Edinburgban ü lé sezett misszió s
é rtekezlet volt, ezt követte azutá n 1921-ben a Misszió s Taná cs, majd 1948-ban
az Amszterdamban megalapított Egyhá zak Vilá gtaná csa. A katolikus á llá spont
kezdetben tartó zkodó volt (tiltottá k a protestá ns istentiszteleteken való ré szvé telt,
nem tekintetté k ő ket egyenrangú fé lnek), XII. Piusz pá pá val kezdő dött új korszak, de á ttöré st XXIII. Já nos pá pa egyé nisé ge é s az á ltala meghirdetett II.
Vatiká ni zsinat jelentette. 1960-ban megalakult a Katolikus Egys é gtitká rsá g,
mely 1962-ben zsinati bizottsá ggá lett. Vezető jé nek, Bea bíborosnak nyíltsá ga
é s egyeneslelkűsé ge á thidalta a kezdeti nehé zsé geket. A zsinatra meghívtak
nemkatolikus megfigyelő ket, így pl. a magyar Vajta Vilmost is, aki mint a Lutheri
Vilá gkongresszus igazgató ja vett ré szt. A má s felekezetűré sztvevő k nemcsak
megfigyelő k voltak, hanem bevontá k ő ket a dokumentumok elő zetes megbeszé lé sé be is. Így szemtanúi, á té lő i voltak annak a nagy vá ltozá snak, mely a
katolikus teoló giá ban vé gbement. A katolikus egyhá z ő szinte dialó gust kezdett,
egyenlő fé lké nt kezelte ő ket. A zsinatnak lenyűgöző hatá sa volt az egé sz
kereszté nysé g é leté re. Mindennek tulajdonké ppen bizonyíté ka a zsinatot ellenző , ső t azt ká rhoztató ultrakonzervatív kisebbsé gnek az igaztalan vá dja,
miszerint a zsinat nyomá n „protestá nssá tetté k a katolikus liturgiá t”. É ppen Vajta
Vilmos hangoztatja: „Amint a katolikusok a bibli á val való intenzívebb foglalkozá s
ré vé n ó riá si lé pé seket tettek felé nk, úgy kellene a protestá nsoknak is a szakra-
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mentumok teré n közeledniök a katolikusok gyakorlata fel é .” A zsinat ó ta sok
minden törté nt az ökumenizmus teré n is, ha né ha-né ha megtorpaná ssal is
talá lkozunk. Itt van pl. a „megigazulá stanró l szó ló katolikus é s evangé lista
megegyezé s”. Ugyanígy a papsá gró l, a papi szolgá latró l, né metü l az „Amt”-ró l,
hivatalró l, tisztsé grő l szó ló ké rdé sek teré n adó dó problé má kkal kapcsolatban.
Sok mindenrő l lehetne é s kellene mé g beszé lni, de itt é s most egy katolikus
teoló gusok ré szé rő l indult kezdemé nyezé srő l é s javaslatró l szeretné k mé g
említé st tenni. Szá zadunk egyik legnagyobb teoló gusa ké tsé gtelenü l Karl
Rahner volt, tá rsa pedig, Heinrich Fries, szinté n az ökumenizmusnak lelkes híve.
Van egy kis könyvü k, a Herder Kiadó „Questiones disputatae” sorozatá nak
é ppen 100. kötete: „Einigung der Kirche – Reale Möglichkeit” (vagyis: Az
egyhá zak egyesü lé se – reá lis lehető sé g). Nyolc té zist á llítottak fel, amit é n, talá n
kissé meré szen, Luther Má rtonnak a wittenbergi templom kapuj á ra kiszögezett
95 pontjá hoz szeretné k hasonlítani.
Heinrich Fries é s Karl Rahner té telei:
1. A kereszté nysé g alapté telei, ahogyan azok a szentírá sban, az apostoli é s a
nicea-konstantiná polyi hitvallá sban kifejező dtek, az újra egyesü lő egyhá z
valamennyi ré szegyhá za szá má ra kötelező k.
2. Egyik egyhá z se íté ljen (vessen) el kifejezetten é s hitvallá sszerűen olyan
té telt (tanítá st), mely egy má sik ré szegyhá z szá má ra kötelező dogma. Má sré szt
az említett hitvallá sok té telein kívü l nem követelhetü nk má s dogmá t a ré szegyhá z szá má ra is kötelező nek, kü lönösen a nem definiá lt, fő leg etikai ké rdé sekben.
3. Krisztus egy egyhá zá ban a helyi ré szegyhá zak eddigi struktúrá jukat
(szervezetü ket) messzemenő en megtarthatjá k. A ré szegyhá zak terü leteiken
tová bbra is fenná llhatnak.
4.1. A ré szegyhá zak elismerik Ró ma pü spöké nek (a pá pá nak) pé teri szolgá latá t (annak é rtelmé t é s jogá t), mellyel az egyesü lt egyhá z egysé gé t garantá lja
igazsá gban é s szeretetben.
4.2. A pá pa pedig kötelezi magá t, hogy elismeri a ré szegyhá zak öná lló sá gá t, s
az I. Vatiká ni zsinaton megfogalmazott tekint é lyé t úgy haszná lja, hogy az megfeleljen az újra egyesü lt egé sz egyhá z egyetemes zsinatjá nak (amint azt eddig is
tette).
5. A ré szegyhá zak é lé n az ő si hagyomá nynak megfelelő en pü spökök á llnak,
akiket má ské nt is vá laszthatnak, mint ma a ró mai egyhá zban (ma is vannak
kivé telek, pl. Svá jcban).
6. A ré szegyhá zak között legyen kölcsönös testvé ri csere az é let minden
szintjé n, hogy az eddig elkü lönü lt egyhá zak törté nete é s tapasztalatai má s ré szegyhá zakban is hathassanak.
7. A ré szegyhá zak kötelezzé k magukat, hogy papi ordiná ció t (szentelé st)
imá dsá g- é s ké zfelté tellel úgy vé gzik, hogy azt a ró mai egyhá z is elismerheti.
8. A ré szegyhá zak között szó szé k- é s oltá rközössé g á ll fenn.
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E pontok szerző i úgy gondoljá k, hogy az ökumenikus teoló gia mai á llá spontja
szerint az egyhá z kü lönböző felekezetei – a ró mai katolikus is – ezeket a
té teleket elfogadhatja. Termé szetesen, mé g sok megfontolá sra é s ré szmegegyezé sre lesz szü ksé g, Jé zusnak az egysé gre vonatkozó parancsa
azonban kötelessé gü nkké teszi, hogy bá tran, mellő zve a fontoskodó fenntartá sokat, ne halogassuk tová bb az újraegyesü lé st. Ne legyü nk restek,
hagyjunk fel a taktiká zó elő vigyá zatossá ggal é s á ldozatosan ragadjuk meg a
kezdemé nyezé st.
Vé gü l né há ny konkré tumró l szeretné k mé g összefoglaló an szó lni.
A kereszté nyek egysé gre való törekvé sei mellett, melyekrő l má r szó ltunk, az
egyik legbiztató bb megmozdulá s az, amit a franciaorszá gi Taizé neve jelez. Ez a
reformá tus szerzetesi közössé g, mely tíz kilomé ternyire van Cluny-tő l, ahonnan
ezer é vvel ezelő tt a cluny-i reformmal a közé pkori egyhá z szellemi mozgalma
megindult, az új é vezred „Cluny”-je lehet. A 70-es é vek elejé n több idevaló
fiatallal ré szt vettü nk Taizé ben az „Ifjúsá gi zsinat” impozá ns első összejövetelé n,
mely azó ta a vilá g nagy vá rosaiban é venké nt ismé tlő dik. Buzdítjuk az akkori
ré sztvevő k gyermekeit a folytatá sra.
1990 ó ta a burgenlandi Ő rsé gben is minden é vben megtartjuk a januá ri „Imanyolcad a kereszté nyek egysé gé é rt” kereté ben a közös ökumenikus istentiszteletü nket. Rendszerint a januá r 18. é s 25. közé eső vasá rnap dé lutá njá n. Veté sforgó szerűen vá ltakozva, Alsó ő r katolikus, Sziget evangé likus, Felső ő r reformá tus é s katolikus templomá ban, vá ltozatos, gazdag tartalommal é s szé pszá mú
ré sztvevő vel. A templomi együ ttlé t agapé val, é tel é s ital melletti kedé lyes
együ ttlé ttel folytató dik az egyhá zközsé gek, gyü lekezetek nagytermé ben.
Rövid ökumenikus á hítattal, á ldá ssal kezdjü k meg a kü lönböző jubileumokat,
vagy é pü letek, inté zmé nyek megnyitá sá t, ü zembe helyezé sé t.
Né há ny é v ó ta a felső ő ri há rom felekezet (katolikus, reformá tus, evangé likus)
közös ökumenikus egyhá zi lapot ad ki „Kontakt” címen, rendszerint é vente né gy
alkalommal. Ez a lap ugyan zömé ben né met nyelvű, de azé rt magyar nyelvű
cikkek is vannak benne.
A 80-as é vekben rendszeresen összejöttek a katolikus, evangé likus é s reformá tus lelké szek é s munkatá rsaik, ugyancsak vá ltakozva az egyes plé bá niá kon,
ill. paró kiá kon: imá dsá gra, beszé lgeté sre. Ez egy idő ó ta szü netel, viszont minden é vben nagyobb szabá sú közös rendezvé nyre kerü l sor: a katolikus megyé spü spök é s az evangé likus szuperintendens asszony szervezé sé ben a katolikus
é s evangé likus papok szá má ra. Legutó bb pl. Kismartonban a bé csi egyetem
reformá tus professzora ismertette „A megigazulá sró l szó ló katolikus é s evangé likus megegyezé st”, melynek alá írá sá ra 1999 november vé gé n kerü lt sor
Augsburgban.
Rendszeresek az ökumenikus esketé sek, melyet közös megegyezé s szabá lyoz. É lü nk a lehető sé ggel, hogy utó lag is „szentesítsü k” az egyoldalúan megkötött há zassá gokat, az ún. „gyökeres orvoslá s” (sanatio in radice) kereté ben.
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Nem tagadjuk, hogy eddig mé g nemigen tapasztaljuk ezeknek mindk é t fé l, ill.
felekezet irá nyá ban való pozitív kisugá rzá sá t, vagyis hogy az ilyen ökumenikus
há zassá gok való ban „hídé píté sek” lenné nek. Sokkal gyakrabban megesik, hogy
ki-ki a sajá t vallá sá t hanyagolja, minthogy azt buzgó n gyakorolva tá mogatná
tá rsa sajá t egyhá zá ban való aktív é leté t is. Nagy remé nyeket fűzü nk ezé rt a
most megindult ökumenikus jegyesoktatá shoz, ill. szeminá riumhoz, melyben
mindké t felekezet lelké szei közreműködnek.
Mindezeknek a kezdemé nyezé seknek folytató dniuk kell a bá zison, vagyis az
alapokná l, a mindennapi é letben, hogy egymá s é rté keit jobban megismerjü k,
megé rtsü k, szeretetben gyakoroljuk, é s így törekedjü nk megvaló sítani é s é lni
tudjuk Krisztus Urunk vé grendeleté t, amit az utolsó vacsora fő papi imá já ban
hagyott rá nk.
Dr. Galambos Ferenc Iré neusz OSB (Bp 38)
r. k. plé bá nos, Alsó ő r
Ide kívánkozik II. János Pál pápa vé lemé nye, amelyet szentföldi zará ndokútjá n,
a 2000. má rcius 25-é n Jeruzsá lemben tartott ökumenikus talá lkozó n így fogalmazott meg:
„Az egyetemes egyhá z teljesen tiszteletben tartja az egyhá zi közös-sé gek
jogos kü lönböző sé gé t. Ez a vá ltozatossá g egyá ltalá n nem ellenkezik Krisztus
Teste egysé gé vel, hanem inká bb felfokozza az egyhá z ragyogá sá t, é s nagyban
hozzá já rul kü ldeté se teljesíté sé hez. Csak a kölcsönös tisztelet é s tá mogatá s
ré vé n virá gozhat a kereszté ny közössé g.” – (Ú j Ember, 2000. április 2., 5. lap)
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Nevek é s sorsok a Szent István-i állameszme
mé rlegé n ∗
1998 szeptemberé ben a burgenlandi magyarok közös erő vel felújítottá k a
műemlé kvé delem alatt á lló alsó ő ri „öreg iskolá t”. Az 1999-es Almanachnak
köszönet já r, mert megragadta az alkalmat é s ré szletesen beszá mol é s tá jé koztat a burgenlandi ő slakos magyarsá g jelené rő l é s jövő jé rő l.
„Az é n testembe foly’magyar vé r”, olvasom a címfeliratot é s elgondolkozom. A
tá jé koztató ban a burgenlandi Alsó ő r katolikus egyhá zközsé gé nek elnöke bü szké n beszá mol új, ké tnyelvű elemi iskolá jukró l. A felújított „öreg iskola”, mely
1690-tő l 1990-ig működött, most a magyarsá g kulturá lis központja lesz. Az iskola
é s az anyanyelvi oktatá s kisebbsé gi sorsban é lő nemzetisé gek szá má ra lé tfontossá gú, fennmaradá suk zá loga. E szavak súlyá t nagyon is é rzem, hiszen
magam is nemzetisé gi vagyok, kirekesztett é s megalá zott né met (svá b) kisebbsé gi sorsban nő ttem fel Magyarorszá gon é s sosem ré szesü lhettem anyanyelvi
oktatá sban.
Alsó ő r-Felső ő r teljesen magyarlakta terü letek voltak a szá zad elejé n, írja
Nádor István cikké ben. Igazolja ezt, hogy az első vilá ghá borús felső ő ri emlé kmű
felirata – „A hazáé rt” – alatt nemcsak a vezeté k-, hanem a keresztnevek is
magyarok. Elgondolkoztam ezen é s feltettem a ké rdé st, hová lettek e hatá r
magyarorszá gi oldalá n az ugyancsak ő slakos hatá rmenti magyarorszá gi
né metek (akiknek ő sei való já ban bajuvá rok é s Nagy Ká roly keleti expanzió já val
kerü ltek a Pannon medence nyugati r é szé be)? Közsé geiket mé g a szá zad elejé n
Zaneggnek, Sankt Peternek, Sankt Johannnak nevezté k. Mai nevü k: Mosonszolnok, Mosonszentpé ter, Mosonszentjános. Hova lettek a hazá jukhoz hű
nyugatmagyarorszá gi né metek, a burgenlandi alsó ő ri é s felső ő ri magyarok
szomszé djai? Akik 1920-ban többsé gü kben nem Ausztriá ra, hanem Magyarorszá gra tettek é s nagy ré szü k volt abban, hogy Sopron é s környé ke Magyarorszá gná l maradt a sorsdöntő né pszavazá s ré vé n. Aki nem tudná , 1945 utá n –
miutá n a győ ztes hatalmak a magyar kormány 1945. május 25-i kitelepíté si
ké rvé nyé t Potsdamban 1945. aug. 2-á n jó vá hagytá k – csúfosan ki lettek toloncolva ő shazá jukbó l. Errő l pannonhalmi gimná ziumi é veim törté nelemó rá in egy
szó t sem hallottam, de – szomorú való sá g – anná l több csúfos megjegyzé st a
csehekre, szeretett törté nelemtaná runktó l, amit akkor csak nehezen é rtettem, é s
mint kisgyermekkorá tó l a pejorá ció kü lönböző formá it tapasztalt kisebbsé gi,
hallgatag megrökönyödé ssel é s elzá rkó zá ssal viseltem.
A má sodik vilá ghá ború emlé kművé n Felső ő rön má r né met hangzá sú keresztnevek lá tható k, „Bizonnyal nem a papság é s a szülő k, inkább a törvé ny elő írásai
∗ Olvasó i reflexió az Almanach 1999-ben közölt Korunk Gellé rtje – „Az é n testembe’foly
magyar vé r” c. írá shoz (177-183. lapok)
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szerint”, vé li Nádor István. Nem tudom, mennyiben tiltotta az osztrá k á llam a
magyar keresztneveket Trianon utá n. De azt tudom, hogy magyar hazá mban az
itt é lő né metsé gnek má r a múlt szá zad vé gé n tilos volt a né met keresztnevek
hivatalos haszná lata. Ahogy a magyarorszá gi né met falvak né met helysé gnevei
is ki lettek tiltva. Elő ttem fekszik szü lő falum komplett egyhá zi anyakönyvé nek
most kiadott 750 oldalas kötete („Ó falu im Komitat Baranya/Ungarn Quellenpublikation der katholischen Matrichelb űcher 1751– 1951” in: Schriftenreihe zur
donauschwäbischen Herkunftsforschung. Band 3. P é cs/Fü nfkirchen 1998.).
Ebbő l a dokumentá ció bó l egyé rtelműen kitűnik, hogy a politikai fejlemé nyekkel
teljesen pá rhuzamosan 1895. januá r 1-tő l, má ró l holnapra senki sem viselhette
többé Magyarorszá gon keresztnevé t né met ő sei nyelvé n. Így nem olvasható má r
– hogy a hatá r menté n maradjunk – a soproni protestá ns templom első vilá ghá borús emlé kművé n a szinte kizá ró lag né met csalá dné v mögött egyetlen
né met, hanem kizá ró lag magyar, keresztné v. Ez, sajnos, csak az etnikai
beolvasztá s kezdete volt. Követte ezt a csalá dnevek pé ldané lkü li elmagyarosítá sá nak a kampá nyja, mely igazá ban 1920 utá n jött lendü letbe hazá nkban.
Sajnos, az egyhá z itt is é lenjá ró szerepet já tszott, é s má r a szeminá riumokban a
kispapokat megdolgoztá k: Aki ké ső bb feljebb akar kerü lni a ranglé trá n, annak
magyar nevet kell viselnie! Ezt né metszá rmazá sú Pé csett vé gzett pap bará taimtó l tudom. Á llami é rdemek („vité z”) é s á llá sok a né vmagyarosítá s felté telé hez
köttettek. Anyai nagyapá m így lett Heilmannbó l Harsányivá .
Míg az elhibá zott osztrá k nemzeti politika legké ső bb 1919 utá n messzemenő en feladta homogenizá ció s törekvé seit, addig ná lunk ekkor csúfoltá k meg
legsúlyosabban Szent Istvá n egyedü lá lló á llameszmé jé t é s tolerá ns nemzetisé gi
intelmeit (a Lex Apponyi 1907-ben felszá molja a né met tannyelvűiskolá kat, ezt
követik a Bethlen- é s a Gömbös-kormá ny né metsé gellenes iskolarendeletei ).
Ú gy gondolom, ahhoz ké pest, hogy ná lunk hogyan bá ntak el a kisebbsé gekkel
(ké nyszermagyarosítá s, elűzé s, szé ttelepíté s, elhurcolá s, teljes jogfosztá s 1950ig) az elmúlt 100 é v alatt, ahhoz ké pest Ausztria ará nylag jó l megá llta a helyé t.
Ná lunk viszont ma intenzívosztá lyon pró bá ljuk felé leszteni a kihalá s elő tt á lló
nemzetisé geket. Csonka-Magyarorszá gon szinte minden nemzetisé gü nk – a
cigá nysá got kivé ve – elvesztette anyanyelvé t! Ezt nem lehet má r leplezni,
mé gannyi irreá lis é s bombasztikus ígé retekkel kecsegtető nemzetisé gi törvé nynyel sem. Má rpedig anyanyelv né lkü l, á llapította meg 1999. má jusi ü lé sé n a
MTA kisebbsé gi szekció ja, a nemzetisé gek nem é letké pesek. A MTA persze az
utó dá llamok magyar kisebbsé gé vel foglalkozott.
Ó falu, 1999. augusztus 18.
Dr. Till János (Ph 60)
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A tudomány bizonysága a Szentlé lekről ∗
Lehet-e az, hogy a tudomá ny bizonysá got tesz a Szentlé lekrő l?
A ma é lő emberek döntő többsé ge – azok, akiket korunk behatá sai az
emberhez mé ltó szabad é let helyett csak a puszta lé tezé sre nyomorít – talá n
nem is vá laszolna erre a ké rdé sre. Hiszen nem is é rtené k, mert sem a
tudomá nyró l, sem a Szentlé lekrő l nincs sajá t fogalmuk, sajá t á llá sfoglalá suk. Az
emberek má sik há nyada, a megá talkodott tagadó k, szinté n vá lasz né lkü l
hagyná k a ké rdé st. Viszont a hívő k, ső t mé g a vallá sukat gyakorló k többsé ge is,
a tudá snak é s a hitnek az újkorban kierő szakolt szé tvá lasztottsá ga miatt nagy
való színűsé ggel nemmel vá laszolná nak. Azt mondaná k, hogy a Szentlé lek a hit
szfé rá já ba, s nem az é sz é s a tudá s, a tudomá ny köré be tartozik.
Az igazsá g azonban mé gis az, hogy a tudomá ny való ban bizonysá got tesz a
Szentlé lekrő l, az ember emberi lé té hez né lkü lözhetetlen isteni erő közvetítő jé rő l.
Termé szetesen ahhoz, hogy többen vagy esetleg mindenki elfogadja a
tudomá ny bizonysá gá t a Szentlé lekrő l, mindenekelő tt tisztá zni kell, mi is ez a
fogalom: tudomá ny. Az é rtelmező szó tá r nem segít: mindenkinek magá nak kell
á llá st foglalnia! Emberi lé nyegü nkbő l fakadó an mindenkinek sajá t való sá galapú
vilá gké pé nek kell (kellene?) lennie. A val ó sá galapú sajá t vilá gké p viszont csak
akkor való sá galapú, ha az igazsá gra é pü l, é s csak akkor sajá t, ha az é letü nk
döntő ké rdé seire, mint amilyen a „mi a tudomá ny?” ké rdé s is, mindenki sajá t
maga vá laszol. A „mi a tudomá ny?” ké rdé sre a vá lasz lé nyegé ben az alá bbi ké t
lehető sé g közti dönté s:
1. A tudomá ny a feltá rt igazsá gok tá rhá za.
2. A tudomá ny az ember elké pzelé seinek, felfedezé seinek, technoló giá já nak,
alkotá sainak (a technikaiaknak) összessé ge.
A ké t meghatá rozá s nem azonos! Nem ugyanannak a meghat á rozá snak
rövidebb vagy é ppen hosszabb vá ltozata. Ellenkező leg, a kettő lé nyegileg té r el
egymá stó l.
Cé lszerűnek lá tszik vizsgá latunkat elő ször a má sodik meghatá rozá ssal kezdeni, mert a tudomá ny címszó alatt ma hasonló megfogalmazá s lelhető fel a
tankönyvekben, a mindennapi beszé dben, az írott sajtó ban, a rá dió ban, a televízió ban, vagyis gyakorlatilag mindenü tt. Ebben a megfogalmazá sban a tudomá ny úgy jelenik meg, mint az ember önmagasztalá sá nak mindenható birodalma. Figyelemre mé ltó , hogy az ó szövetsé gi szentírá sban má r fellelhető egy utalá s az ember önmagasztalá sá nak birodalmá ra: „Akkor majd kimondom ellenü k
íté letemet minden gonoszsá guké rt, amié rt elhagytak é s a sajá t kezü k műveit
imá dtá k.” (Jeremiá s könyve: 1, 16.)
A szomorú való sá g ma az, hogy nemcsak imá djá k, hanem az á rtatlan gyermekeikre rá is ké nyszerítik műveik imá datá t. A „technikai csodá k”, mint pé ldá ul az
autó k, repü lő gé pek, űrhajó k, automata fegyverek, raké tá k, lopakodó bombá zó k
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. má jus 23-i szá má bó l
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é s mé g sok-sok má s „csodá latos” művü k imá datá t szinte megszü leté sü ktő l
kezdve nevelik bele a gyermekekbe. Ezt az á llítá st ké tsé gbe vonni, sajnos, nem
lehet, hiszen tapasztaljuk, hogy a mé dia – kivá ltké pp a televízió az ördögien
kieszelt gyermekműsoraival – a gyermekrontá s, az ember á ltal lé trehozott „csodá k” imá datá ra nevelé s „töké letes” eszközé vé vá lt. Az ember önmagasztalá sá nak birodalmaké nt jellemezni azt a vilá got, amit ma á ltalá nosan a tudomá ny
vilá gá nak neveznek, mé g azé rt is lehet, mert benne a kü lönböző címek, díjak
adomá nyozá sa mellett olyan sajá tos minő sítő sdi lett úrrá , miszerint valakik
eldöntik, ki a tudó s, a tudó sabb, a legtudó sabb. Tudó snak persze való já ban csak
azt a kutató t lenne szabad nevezni, aki má r nem é l, de akit felfedezé se, felfedezé sei halhatatlanná tettek. A ma á ltalá nosan elfogadott tudomá nyos vilá gban a
tudó skodá s fizetett foglalkozá s lett, melyet azonban nem űzhet mindenki
szabadon. Pá lyá zni kell rá , aztá n valakik eldöntik: ki, miben tudó skodhat, mire
kap tá mogatá st.
Az első megfogalmazá sban viszont a tudomá ny egé szen má st jelent. A tudomá ny itt úgy jelenik meg, mint az ember közreműködé se né lkü l lé trejött vilá g
megismeré sé re irá nyuló alá zat birodalma. Itt a tudomá nyoskodá s nem egyes
kivá lasztottak foglalkozá sa, hanem az ismerd meg parancs á ltalá nos é rvé nyesíté sé nek tere.
Ebben az é rtelmezé sben a tudomá ny vilá ga az igazsá got kereső ember
növekvő biztonsá ga. Az emberhez ugyanis, a lé nyegé bő l fakadó an, nem a
puszta lé tezé s rabsá ga, hanem az igazsá g keresé se é s a feltá rt igazsá g adta
szabadsá g tartozik. Az ember, ahogyan a Szentatya megfogalmazza: „igazsá gkereső lé ny” (Fides et ratio, – Szent Istvá n Kiadó , 1999. 39. o.). Az igazsá got
kereső ember való já ban a vilá gmindensé get á tfogó egyetemes törvé nyi rendet
akarja mé lyebben megismerni. Ebbő l fakad, hogy a feltá rt igazsá gok tá rhá zá ban
rend van. Erre a rendre jellemző , hogy a feltá rt igazsá g nem szavazati többsé g
fü ggő . Vagyis az igazsá g nem fü gg attó l, hogy há nyan fogadjá k el. A má sodik
lé nyeges sajá tossá g, hogy az igazsá got csak egyszer lehet feltá rni: „Mindenkor
az emlé kezetben kell tartani, hogy csak egy vonulata van az igazs á gnak, é s ha
egy igazsá g felfedezé sre kerü lt, nem lehet felfedezni mé g egyszer.” (Gilbert N.
Ling: http://www.gilbert ling.org.) A harmadik lé nyeges sajá tossá g, hogy egy
igazsá g nem é rvé nyteleníthet egy má sik igazsá got. Ezt a té telt a Szentatya így
fogalmazza meg: „Tudjuk ugyanis, hogy az igazsá g nem mondhat ellent az
igazsá gnak.” (II. Já nos Pá l pá pa levele a Pá pai Tudomá nyos Akadé miá hoz,
Vatiká n, 1996. októ ber 22.)
A feltá rt igazsá gok tá rhá za, vagyis az első megfogalmazá s szerinti egyetemes
tudomá ny megingathatatlanul igazolja, hogy a vil á gmindensé g egyetlen, egyetemesen é rvé nyes törvé nyi rend szerint lé tezik. É ppen a tudomá ny teszi
megingathatatlanul egyé rtelművé , hogy a vilá gmindensé g há rom szinten szervező dik: 1. é lettelen vilá g, 2. é lő lé nyek, 3. minden egyes ember é s az egyé nek
alkotta emberi tá rsadalom. A tudomá ny igazolja azt is, hogy az egyszeregy
é rvé nyes az é lettelen vilá g lé trejötté né l is, az első é lő sejt keletkezé sé né l is, é s
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minden egyes ember szü leté sé né l is. Az egyszeregy a tudomá ny logiká ja szerint
a megismerhető sé g hatá rá t jelenti. Így maga a tudomá ny visz el bennü nket a
mé ré sekkel, a kísé rletezé sekkel igazolható megismeré s hatá rá hoz, vagyis a
miszté riummal való csatlakozá si ponthoz.
A tudomá ny szigorú logiká ja megköveteli, hogy az egyé n é leté t is é s a
közössé g, a tá rsadalom é leté t is működő rendszernek tekintsü k. Azt is bizonyítja
a tudomá ny, hogy minden működő rendszer működé sé hez energia-utá npó tlá s
(ü zemanyag-utá npó tlá s) kell. Az é lettelen gé pek működé sé hez nekü nk kell
biztosítani az energia-utá npó tlá st. Az é lő lé nyek, benne a testü nket felé pítő
sejtek é leté hez az energia-utá npó tlá st közvetlenü l vagy közvetve a Nap szolgá ltatja. Viszont tudnunk é s nyomaté kosan tudatosítanunk kell azt is, hogy a
szemé lyes lé tü nkhöz, ahhoz, hogy jó k, töké letesek legyü nk, hogy szeressü nk,
hogy lemondjunk, hogy a bajba jutottakat seg ítsü k, a betegeket á poljuk, hogy
má soké rt á ldozatot hozzunk, vagyis emberi lé nyegü nk szerint működjü nk, é ljü nk,
kü lön „többleterő re”, „többletenergiá ra” van szü ksé g! Az elfogyasztott tá plá lé k
ezt a „többletenergiá t” nem szolgá ltatja. Ez té ny! Ennek a té nynek az é rvé nyessé gé t é ppen a feltá rt igazsá g, a tudomá ny bizonyítja. Teszi ezt akkor is, ha
az ember lé nyege, megismé telhetetlen egyedi volta, miszté riuma miatt, a tudomá ny eszköztá ra az ember emberi lé té hez, kü ldeté sé hez né lkü lözhetetlen
„többletenergiá nak”, „többleterő nek” a mibenlé té t feltá rni soha nem tudja. A
„többleterő ”, a „többletenergia” szó , fogalom nyilvá nvaló an nem adja vissza a
lé nyeget, hiszen valami olyant kellene megfogalmazni, amit a miszt é riumbó l
fakadó an teljessé ggel soha nem ismerhetü nk meg. Erre a meg nem ismerhető sé gre utal itt az idé ző jel. A feltá rt igazsá gok tá rhá za, vagyis a tudomá ny való ban
elvisz bennü nket a megismeré s hatá rá ig, s ezzel kieszközli a feltá rt igazsá g é s a
hit közti csatlakozá st. A tudomá ny való ban bizonysá got tesz, való ban ké tsé gtelenné teszi az ember lé nyege szerinti é lethez, az ember kü ldeté sé nek teljesíté sé hez né lkü lözhetetlen „többleterő t”, „többletenergiá t”, azt, ami a hit birodalma
szerinti megfogalmazá sban Istentő l ered é s a Szentlé lek á ltal közvetített.
Micsoda túlá radó öröm, most a má sodik é vezred utolsó pü nkösdjé n a tudá s é s
istenhit újraegyesíté sé nek fé nyé ben nemcsak hinni, hanem tudni é s megé rteni is
azt, amiben a Szentlé lek közvetíté sé vel ré szesü lhetü nk. Túlá radó öröm, hogy a
tudá s é s istenhit egyesíté sé nek fé nyé ben má r nemcsak hisszü k, hanem tudjuk
é s é rtjü k is, hogy az első húsvé tig, Jé zus Krisztus feltá madá sá ig a Szentlé lek
á ltal közvetített isteni erő az ember szá má ra nem volt hozzá fé rhető . Jelen volt
ugyan a vilá gban, de csak a megvá ltá sunk á ltal vá lt szá munkra újra hozzá fé rhető vé .
Túlá radó öröm, hogy má r nemcsak hisszü k, hanem tudjuk é s é rtjü k is annak
lé nyegé t, amit Jé zus Krisztus utoljá ra mondott tanítvá nyainak: „S é n veletek
vagyok minden nap, a vilá g vé gé ig.” (Mt 28, 20.)
Túlá radó öröm, hogy má r nemcsak hisszü k, hanem tudjuk é s é rtjü k is Jé zus
Krisztus parancsá nak mai ü zeneté t: „Engedjé tek hozzá m a gyermekeket, mert
ilyeneké a mennyek orszá ga” (Mt 19, 14). Engedjé tek hozzá m, vagyis keresztel-
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jé tek meg ő ket, hogy a teremté sü k pillanatá ban belé jü k rejtett isteni erő felhaszná lható vá vá ljé k szá mukra, é s ré szesü lhessen belő le mindenki, aki szereti a
gyermekeket.
Túlá radó öröm, hogy má r nemcsak hisszü k, de tudjuk é s é rtjü k is, mié rt
mondta Jé zus ezeket az intelmeket: „Azé rt mondom nektek: minden bűn é s
ká romlá s bocsá natot nyer, de a Lé lek ellen való ká romlá s nem nyer bocsá natot.
Aki az Emberfia ellen szó l, bocsá natot nyer, de aki a Szentlé lek ellen szó l, nem
nyer bocsá natot sem ezen a vilá gon, sem a jövő ben” (Mt 12, 31-33). Nem nyer,
mert való já ban ez az öngyilkossá g.
Dr. Kellermayer Mikló s
orvos, egyetemi taná r

Mé g egyszer a tudomány bizonyságáró l ∗
Az Ú j Ember pü nkösdi szá má ban é rdeklő dé ssel olvastam, amit Kellermayer
Mikló s professzor „A tudomá ny bizonysá ga a Szentlé lekrő l” címmel írt. Bevallom,
má r maga a cím is meglepett, de mé g inká bb a szerző nek az az á llítá sa, hogy
ma ké pesek vagyunk „a tudá s é s az istenhit újra egyesített fé nyé ben nemcsak
hinni, hanem tudni é s megé rteni is azt, amiben a Szentlé lek közvetíté sé vel
ré szesü ltü nk”.
Meglepeté semet az okozta, hogy első pillantá sra úgy é rtettem, mintha itt a
tudá snak é s a hitnek, vagyis egyfelő l az é sszerű, termé szetes megismeré snek,
má sfelő l az isteni kinyilatkoztatá sbó l szá rmazó hívő elfogadá snak té ves keveredé sé rő l volna szó . Á m figyelmesen elolvasva ezt a gondolkod á sra indító írá st,
rá jöttem, hogy mondanivaló já ban voltaké pp a fundamentá lis teoló gia mai alapvető szá ndé ka jelentkezik: az, hogy kielé gítse a gondolkodó kereszté nynek azt a
jogos igé nyé t, hogy hité t ne é rezze vakhitnek, hanem é sszerűen megalapozottnak é s elfogadható nak, amit hisz.
Megerő sített ebben az é rtelmezé sben a szerző nek az az á llítá sa, hogy „a
tudomá ny elvisz bennü nket a megismeré s hatá rá ig, s ezzel kieszközli a feltá rt
igazsá g é s a hit közti csatlakozá st”. Voltaké ppen tehá t a tudá snak é s az istenhitnek nem olyasfajta „egyesíté sé rő l” van szó , mintha ugyanazt az igazsá got,
amit eddig csak hittü nk, ma má r termé szetes é sszel is megé rthetné nk. Az, amire
ma má r ké pesebbek vagyunk, mint a múltban, a hit tanítá sá ban foglalt é s a
merő ben emberi gondolkodá st meghaladó isteni igazsá gnak é rtelmes megalapozá sa é s é sszerűelfogadá sa.
Nos, a szerző arra vá llalkozik, hogy a termé szet rendjé ben jelentkező é s tudomá nyosan felismert „többletenergia”, ill. „energia-utá npó tlá s” fogalmá val alapozza meg é s tegye é sszerűen elfogadható vá a Szentlé lek kegyelmi működé sé t. A
termé szet rendjé ben megtapasztalt „többletenergia” szü ksé gessé ge ugyanis
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 1999. június 6-i szá má bó l.
Ez a cikk Gellé rt atya talá n utolsó – mé g é leté ben megjelent – írá sa. – KTK
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é sszerűvé teszi annak elfogadá sá t, hogy az ü dvössé g termé szetfölötti rendjé ben
is szü ksé ges az a „többletenergia”, ami emberi cselekedeteink erk ölcsi é rté keinek hiá nyossá gait é s töké letlensé geit kiegé szíti é s teljessé teszi. Cselekedeteinknek, ső t egé sz é letü nknek ugyanis az ü dvössé g rendjé ben akkor van teljes
krisztusi é rté kü k é s csak akkor kedvesek Isten szem é ben, ha a Szentlé lek
kegyelme hatja á t é s teszi teljessé mindazt, amit teszü nk.
Ké rdé s, hogy ez a termé szet rendjé ben tapasztalt jelensé g, az ü dvössé g
termé szetfölötti rendjé re alkalmazva, való ban megalapozza-e é s é sszerűen
elfogadható vá teszi-e a Szentlé lek működé sé t, é s ha igen, akkor hogyan teszi
ezt. Ú gy vé lem, hogy a ké rdé sre igennel vá laszolhatunk, de a „tudomá nyos bizonyossá g” fogalmá nak tisztá zá sa é rdeké ben szabadjon kettő s meggondolá ssal
pontosítanom vá laszomat a hogyan ké rdé sre.
Elő ször azt kell meggondolnunk, hogy a „tudomá nyos bizonyossá gró l” szó lva,
csakis olyan bizonysá gró l beszé lhetü nk, amely logikai posztulá tumké nt jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a termé szet rendjé ben megtapasztalható „többletenergia” té nye arra indítja a kereszté ny gondolkodó t, hogy é sszerű analó gia
alapjá n felté telezze, ső t szinte el is vá rja, hogy az ü dvössé g rendjé ben is szü ksé g legyen a „többletenergiá ra”. Ezé rt – pontosan a termé szetes renddel
fenná lló analó gia alapjá n – jogosnak é rezze annak megá llapítá sá t, hogy az
ü dvössé g rendjé ben is é sszerűen megalapozott é s elfogadható a „többletenergia” követelmé nye.
Má sodszor meg kell jegyeznem, hogy mindez nem k özvetlenü l a Szentlé lekrő l,
a harmadik isteni szemé lyrő l szó ló bizonysá g, mert az ő lé tezé sé t csakis az
isteni kinyilatkoztatá sbó l ismerjü k. Mint a felmagasztalt Krisztus pü nkösdi ajá ndé ka, a törté nelem folyamá n ő teszi jelenvaló vá é s a jelenben haté konnyá azt,
amit a múltban Jé zus Krisztus tett ü dvössé gü nké rt. A Szentlé leknek ez a
termé szet erő it meghaladó kegyelmi működé se, mint az „erő többlet” követelmé nye, az ő szemé lyé re é s szemé lyes működé sé re nem vonatkozhat. Ez
á ltalá nos é s nem szemé lyi vonatkozá sban csakis arra vonatkozhat, hogy az
embernek a kegyelmi rendben, a term é szet rendjé hez hasonló an, szü ksé ge van
ahhoz, hogy cselekedetei, ső t egé sz é lete teljessé legyen az isteni szeretet
erkölcsi rendjé ben. Ha tehá t analó giai alapon logikai posztulá tumké nt fogjuk fel
a „tudomá nyos bizonysá got”, akkor a fenti elv é rtelmé ben é sszerűa „kegyelmi
többletenergiá ró l” beszé lni. Ha valamirő l bizonysá got tehet a tudomá ny, az nem
a Szentlé lek szemé ly szerint való működé se, hanem á ltalá nos é rtelemben az az
„erő többlet”, amit az isteni kegyelem ad ahhoz, hogy az ember l é té ben é s
rendelteté sé ben beteljesü ljön.
Ő szinté n köszönöm Kellermayer Mikló s professzor úrnak, hogy alkalmat adott
az írá sa á ltal keltett gondolataim kifejt é sé re.
P. Bé ké s Gellé rt OSB (Bp 32)
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Á llásfoglalás a „dávodi ügy” másodfokú
bíró sági tárgyalásával kapcsolatosan ∗
A hátté r az ide vonatkozó egyházi é s állami tö rvé nyek, valamint az
esemé nyek tükré ben
1. A tö rvé nyek
a) A Katolikus Egyhá z tanítá sa:
„A közvetlen abortusz, melyet cé lké nt vagy eszközké nt szá ndé kolnak, mindig
az erkölcsi rend súlyos felforgatá sa, mert egy á rtatlan emberi é let elő re
megfontolt kioltá sa. E tanítá s a termé szetes erkölcsi törvé nyen é s a Szentírá son
alapszik, az Egyhá z Hagyomá nya tová bbadta, é s tanítja a rendes é s egyetemes
tanító hivatal. A vilá gon semmifé le körü lmé ny, semmifé le cé lkitűzé s, semmifé le
törvé ny nem tehet megengedetté egy önmagá ban tiltott cselekmé nyt, mert az
ellenkezik Isten – minden ember szívé be írt, pusztá n é rtelemmel is megismerhető , az Egyhá z á ltal is hirdetett – Törvé nyé vel.” (Evangelium Vitae 62.)
„A kereszté nyek, mint minden jó akaratú ember, súlyos lelkiismereti kötelezettsé ggel arra hivatottak, hogy ne működjenek együ tt olyan cselekmé nyekben,
melyek – bá r a polgá ri törvé ny engedé lyezi – ellenkeznek Isten törvé nyé vel. …
Az ilyen együ ttműködé s soha nem igazolható sem a má sik szabadsá gá nak
tiszteletben tartá sá val, sem arra való hivatkozá ssal, hogy a polgá ri törvé ny
engedé lyezi é s megkívá nja. … Egy jogtalansá g elköveté sé ben való ré szvé tel
visszautasítá sa nem csupá n erkölcsi kötelezettsé g, hanem alapvető emberi jog
is. Ha nem így volna, az embert szemé lyi mé ltó sá gá val termé szete szerint
összefé rhetetlen cselekmé nyre ké nyszerítené k, é s szabadsá gá nak – melynek
igazi é rtelme é s cé lja az igaz é s a jó – lé nyege is veszé lybe kerü lne.” (E. V. 74.)
„Valamennyien a szeretet szolgá latá ra vagyunk tehá t kötelezve a felebará tunk
felé , hogy é lete mindig oltalmat é s tá mogatá st kapjon, kü lönösen akkor, amikor
gyenge é s fenyegeté s é ri. Ez nemcsak szemé lyes, hanem tá rsadalmi törő dé s is,
mely mindannyiunkat kötelez azá ltal, hogy egy megújított tá rsadalom alapjá ul az
emberi é let felté tlen tiszteleté t rakjuk le. Szeretnü nk é s tisztelnü nk kell minden
fé rfi é s minden nő é leté t, s á llhatatosan é s bá tran kell dolgoznunk azé rt, hogy
korunkban, melyet a halá l nagyon sok jele já r á t, vé gre megszü lessen az é let új
kultúrá ja, az igazsá g é s szeretet kultúrá já nak gyü mölcse.” (E. V. 77.)
Mindezt a jelenlegi Ká nonjog – mely a megkeresztelt katolikus krisztush ívő kre
kötelező hatá lyú – oly mó don is megerő síti, hogy az abortusz elkövető it
kiközösíté ssel sújtja, az 1041. é s az 1044. ká nonok pedig a közreműködő papot
hivatá sá nak megfosztá sá val is. Vé tkezni pedig nemcsak szó val é s cselekedettel,
hanem mulasztá ssal is lehet.
∗ Ö regdiá ktá rsunk írá sá t „sapienti sat” alapon, kommentá r né lkü l közöljü k. – A szerk.
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b) Az 1997. é vi XXXI. törvé ny – mely nem ellenkezik isteni törvé nnyel – a
gyermekek vé delmé rő l é s gyá mü gyi igazgatá sá ró l szó ló 14. é s 17. paragrafusai,
a gyermekek veszé lyezteté sé nek megelő zé se é s megszü nteté se é rdeké ben
kötelezi együ ttműködé sre – többek között – a tá rsadalmi szervezeteket é s
egyhá zakat az erre kijelölt ható sá gokkal.
2. Az esemé nyek
A konkré t esetben kü lönfé le anonimnak minő sítendő telefonü zenetek adtak
informá ció t arró l, hogy van Dá vodon egy á ldott á llapotban lé vő fiatal, aki
szeretné megtartani a benne megfogant é letet, de környezete annak ellenkező jé re szeretné rá venni. E té nyrő l, amelyet akkor má r fé l Dá vod ismert, má s
hírforrá sbó l is é rtesü ltem.
Elő ször csak imahá tteret ké rtek, de amikor utolsó ü zenetké nt azt közölté k,
hogy többek között a falu vezető emberei közü l, ill. a csalá d ré szé rő l olyan
psziché s nyomá st gyakoroltak rá , melynek nyomá n a leá nyanya – úgymond –
„megtöretett”, mint katolikus pap é s a körzet ifjúsá gi referense a fent közölt
egyhá zi é s á llami törvé nyek é rtelmé ben kötelessé gemnek é reztem, hogy segítsé gé re pró bá ljak lenni egy olyan megfogant á rtatlan emberi é letnek, ahol annak
é desanyja is veszé lyben van. Gyakorló szakmabeli orvosok vé lemé nye szerint
ugyanis a szü lé s termé szetes folyamata helyett (Katalin bioló giai é rettsé gé t a
szü lé sre az illeté kes kó rhá z nő gyó gyá sza ké ső bb meg is á llapította), a magzatelhajtá s durva beavatkozá sa a fiatal szervezetben komoly szövő dmé nyekkel
já rhat, köztü k a meddő sé ggel. Emellett pedig szinté n szá molni lehetett azzal a
post abortus syndró má val, amit egy ké nyszerabortusz minden bizonnyal kivá lt,
melynek mé ly psziché s nyomaival sajá t lelkipá sztori praxisomban is, sajnos, sok
esetben volt má r mó domban talá lkozni. Így tehá t ké t gyermek é leté nek a
veszé lyezteté se is fenná llt, Katalin törvé nyek á ltal szavatolt, anyasá gá ra igent
mondó szabadsá gá nak porbatiprá sá val. Mivel ez az informá ció pé ntek este é rt
el, s nem lehetett tudni, hogy Katalinon mikor v é geztetné k el szíve alatt hordott
é lete brutá lis elpusztítá sá t, a szá momra tová bbi segítsé get nyújtható akkor
egyedü l elé rhető ALFA-szervezettel vettem fel a kapcsolatot.
E kiemelten közhasznú tá rsasá ggal egyeztetve, termé szetesen, elő ször annak
szé les ská lá jú csalá d- é s tá rsadalombará t, az abortuszt né lkü löző alternatív
lehető sé geivel pró bá ltam megismertetni a csalá dot. Ehhez a helyi plé bá nos
nyújtott segítsé get, akirő l szinté n megtudtam, hogy ismeri a csal á dot, s aki pedig
annak meglá togatá sa elő tt egyben megerő sített abban az informá ció ban, hogy
Katalin való ban szerette volna megtartani magzatá t. (Bá r való ban ké ső este
volt,) a csalá danya ké szsé gesen invitá lt jelentkezé sü nkkor otthonukba. Itt
Katalinnal nem volt mó dunkban talá lkozni, de az é desanyá val való beszé lgeté s
meggyő zött arró l, hogy ő minden á ldozatra ké sz azé rt, hogy unoká já t likvidá ltassa. Az ismert, ható sá gok felé való jelzé sei elő tt az ALFA-szövetsé g má sok
Katalinra gyakorolt erő szakos (pl. durva fiziká lis fenyegeté s) nyomá sá nak
té nyé rő l a hivatalbó l eljá ró csalá dvé delmis vezető nő tő l kapott megerő síté st, akit
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a fent idé zett á llami törvé ny szinté n kötelezett az együ ttműködé sre. E BTK-ban
má st abortuszra ké nyszerítő bűncselekmé nyekrő l a minket elíté lő bíró sá gnak
kellő mennyisé gű vallomá s (pl. rendő rsé gen felvett jegyző könyv) á ll(t) rendelkezé sé re. Fellé pé sü nknek cé lja az volt tehá t, hogy ható sá gilag kiemelve a
leá nyanyá t e „túsz”-helyzeté bő l, ha szü ksé ges – aká r ideiglenesen is – má s
gyá m alá helyezve, megszűnjé k az ő é s magzata é leté nek veszé lyeztetettsé ge.
(Egy hasonló francia esetben tá volabbi „befogadó ” csalá dhoz tudott elkerü lni egy
13 é ves megesett leá ny, ahonnan gyermeke megszü leté se utá n, má r sajá t
csalá dja is visszafogadta, mé g az unoká nak is tudva örü lni. Jelen esetben pedig
a fellé pé sü nk elő tt is lett volna má r ké t örökbefogadó csalá d is, ha a
megszü letett kicsit nem lett volna mó djá ban hazavinnie Katalinnak, nem eml ítve
az ALFA á ltal felkíná lt, ill. a nyilvá nossá gra kerü lé s utá ni tucatnyi egyé b
megoldá si lehető sé get.)
A jelen helyzet
Mindezen ismeretek birtoká ban megdöbbené ssel é s teljes mé rté kű visszautasítá ssal vagyok ké nytelen é lni az idé n jan. 18-á n jogerő snek kihirdetett
má sodfokú bíró sá g meghozott íté lete ellen. (Többek között szemé lyisé gi jogok
megsé rté sé é rt indított polgá ri pert az ex-dá vodi csalá d ü gyvé dje az ALFAszövetsé g ellen é s ellenem.)
Egyré szt súlyosan aggá lyosnak tartom, hogy ezen bíró sá g messzemenő kig
visszautasítja a papi hivatá sommal já ró kötelezettsé geim jogszerűsé gé t, megsé rtve ezzel a nemzetü nk Alkotmá nyá ban szavatolt vallá sszabadsá got, má sré szt
bizonyítá st nyert informá ció k „elnyelé sé vel” hamis mivoltá ban tü nteti fel a
megtörté nt esemé nyeket, s ennek következté ben jogszerűtlennek az ü gyben
való közreműködé semet. Ennek folyomá nyaké nt pedig nemcsak az igazsá g
szenved(ett) csorbá t, hanem jogá llamisá gunk is megké rdő jelező dik, melyet a
konkré t eset abban is súlyosbít, hogy ez az íté let a magyar tá rsadalomban azt a
né zetet erő sítené , hogy aki az é let vé delmé ben mer kiá llni, azt cselekedeté é rt elmarasztaljá k, aki pedig törvé nybe ü tköző mó don az é let ellen tesz, azt kitü ntetik.
Ezé rt amellett, hogy ü gyvé demen keresztü l é lni szeretné k a Legfelső bb
Bíró sá g felé törvé nyessé gi ó vá ssal, má r most kötelessé gem jelezni, hogy nem
á llhat mó domban eleget tenni azon vé gzé snek, melyet rá m kiszabtak, mert azzal
a hittagadá s bűné be esné k, s egyben visszavonhatatlan foltot ejten é k egyhá zam
„becsü leté n”, jogos megbotrá nkozá sra adva okot sok krisztushívő é s jó szá ndé kú felebará tomnak.
Inká bb kell ugyanis engedelmeskedni az Istennek minden é let Urá nak, mint az
embereknek, termé szetes mó don vá llalva ennek minden következmé nyé t, e
mulandó földi é s majdan az örök é letben.
Kormos Mikló s (Ph 84)
katolikus lelkipá sztor
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A lelkiismeret kiáltása ∗
Mauro Meacci subiacó i fő apá t a közelmúltban azt ké rte, hogy a helyi kó rhá zban fü ggesszé k
föl az abortuszokat. Felhívá sá val csaknem egy idő ben hangzott el a Szentatya intő szó zata,
az Evangelium vitae enciklika megjelené sé nek ötödik é vforduló ja alkalmá bó l. II. Já nos Pá l
azt ké ri „minden jó akaratú embertő l”, hogy kötelezze el magá t az é let vé delme mellett, s ne
vé tkezzen mulasztá ssal. Ez a meggyő ző dé se a bencé s fő apá tnak is, aki egy egyhá zmegyé nyi terü let lelkipá sztori ellá tá sá é rt é s kormá nyzá sá é rt is felelő s, é s felhívá sá t a Nagy
Jubileum é ve é s Szent Benedek Subiacó ba é rkezé se 1500. é vforduló ja alkalmá ra idő zítette.
„A Jubileumi É v adta az alkalmat az abortuszok felfü ggeszté sé nek javaslatá ra – mondta a
szerzetes – , hogy fü ggesszü nk föl mindent, ami negatív az ember szá má ra, ami a halá l jele.
Ugyanakkor vezessen bennü nket a kiengesztelő dé s gondolata, engesztelő djü nk ki mindennel, ami az é let é s az é let hordozó ja. Ami pedig a bencé s é vforduló t illeti: Subiacó bó l indult
el Euró pa civilizá lá sá nak é s megkeresztelé sé nek nagy munká ja, s ennek eredmé nyeké nt
fogalmazó dott meg az emberi é let mé ltó sá gá nak alapvető gondolata, kü lönösen a gyengé k
é s vé delem né lkü liek é leté é .”
„A vá rosi kó rhá zban dolgozó szemé lyzet lelkiismereti okokbó l megtagadta az abortuszt –
mondja a fő apá t – , ezé rt az ilyen szá ndé kkal é rkező asszonyok hozzá k sajá t orvosukat,
annak szemé lyzeté vel együ tt. Föl sem merü l a szá ndé kuktó l való elté ré s lehető sé ge. A
dönté s megtörté nt, lehetetlenné vá lik az anyasá g vé delmé re é s az abortusz megelő zé sé re
hozott törvé ny alkalmazá sa. Ezé rt Subiacó ban új é s má s megközelíté sben kell é lnü nk a
törvé ny kíná lta lehető sé gekkel. Olyan vá rossá vá lhatunk, amelyben é lettel tölthetné nk meg
a törvé nyt. Egyes taná csadó központok tevé kenysé ge ugyanis jelenleg nem má s, mint
puszta rutin, hiszen eleve tudjá k, milyen vé gre vezet a taná csadá s, s ennek következté ben
úgy is vé gzik, hogy csak egyfajta eredmé nyre jussanak.”
A subiacó i fő apá t kezdemé nyezé se má r elé rt bizonyos sikert. Az egé szsé gü gyi hivatalhoz
inté zett felhívá sá t eddig ötezren írtá k alá az apá tsá ghoz tartozó vá rosok é s közsé gek lakó i
közü l. „Meg kell akadá lyozni az abortusz gyakorlatá nak szokvá nyossá vá lá sá t – magyará zza a fő apá t. Sok esetben a kereszté nyek lelkiismerete sem é rzé keny má r az abortusszal
kapcsolatosan, pedig ez nem má s, mint emberölé s. Nem szabad, hogy az á llam törvé nye
alibivé vá ljé k olyasmihez, amit erkölcsileg nem tarthatunk helyesnek. Ez a feladata első sorban azoknak a kereszté nyeknek is, akik felelő s hivatalokat töltenek be a közé letben é s a
politiká ban.”
Meacci atya a felhívá s mellett javasolja a helyzet felté rké pezé sé t, tanfolyamok szervezé sé t ajá nlja a felelő s anyasá g é s apasá g elő mozdítá sá ra, a termé szetes vé dekezé s ismereté nek terjeszté sé re. Javasolja a terhes anyá k inté zmé nyes megsegíté sé t, valamint egy é letvé dő központ felá llítá sá t. Vé gezetü l pedig azt á llítja, hogy lehetsé ges a subiacó i kó rhá zban
olyan taná csadó szolgá lat lé trehozá sa, amely való ban az abortuszhoz vezető indokok
megszü nteté sé é rt é s megelő zé sé é rt fá radozik.
(Az Osservatore Romano nyomán; fordította:)
Dr. Somorjai Á dám OSB
∗ Utá nközlé s az Ú j Ember 2000. má rcius 5-i szá má bó l
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A Bencé s Diákszö vetsé g elnö ksé ge
Fő vé dnökü nk:

Várszegi Asztrik dr. OSB pannonhalmi fő apá t, pü spök

Elnök:
Ü gyvezető elnök:
Fő titká r:

Faber Mikló s (Bp 48)
Né meth Szilárd dr. (Ph 81)
Szalai Bé la (Ph 58)

Alelnökök:

Rendi alelnök:

Bischof Pé ter (Ph 75)
Harangozó Bertalan (Gy 73)
Só ja Szabolcs dr. (Ph 58)
Hortobágyi Cirill OSB (Ph 77)

Elnöksé gi tagok:
Bíró László dr. pü spök (Gy 69)
Farkas Jó zsef dr. (Gy 44)
Kajtor János (Ph 76)
Kovács Attila dr. (Ph 55)
Kozma Imre sac. (Gy 58)
Nó grádi László (Ph 66)
Feladatra kooptá lt elnöksé gi tagok:
Eszes István dr. (Ph 70)
Horányi Márton (Ph 83)
Könyves Tó th Kálmán dr. (Ph 47)
Ellenő rző bizottsá gi elnök:
tagok:

Muzsay Gé za dr. (Gy 49)
Horányi Márton (Ph 83)
Bukits Mikló s (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 Károly (Bp 51)
Surányi Bé la dr. (Ph 61)
Szűcs László dr. (Ph 74)
Hanis Bé la dr. (Gy 75)
Só ja Szabolcs dr. (Ph 58)
Kovács Dezső (Cs 51)
Né meth Ferenc dr. (Gy 43)
Szelestei Tamás dr. (Pá rtoló )
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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 Tamás (Kg 49)
Szerdahelyi Endre dr. (Kg 43)
Gondos Lajos (Ph 57)
Hábel János (Ph 82)
Maró th Mikló s dr. (Ph 61)
Benkő András dr. (Gy 86)
Varga Jó zsef dr. (Gy 75)
Kovács János (Ph 86)
Kovács 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)
Halász Auré l dr. (Ko 42)
Geszler Ödön (Ph 57)
Harsányi László dr. (Pp 43)

Tiszteletbeli tagságunk
az 1999-ben elhunytakkal együ tt
(Zá ró jelben megvá lasztá suk é ve)
Tiszteletbeli elnöksé gi tag:
Habsburg Ottó dr. (1989.)
Tiszteletbeli vá lasztmá nyi tagok:
+ Bé ké s Gellé rt dr. OSB (1989.)
Galambos Iré neusz dr. OSB (1990.)
+ Jordá n Emil dr. OSB (1990.)
Olofsson Placid dr. OSB (1990.)
Já ki Szaniszló dr. OSB (1991.)
Já vor Egon dr. OSB (1991.)
+ Hites Kristó f OSB (1992.)
Kozma Imre (1992.)
Kölley György (1993.)
Tiszteletbeli tag:
Bajzá th Ferenc sac. (1990.)
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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
Abé rt Já nos
Á cs György
Á cs Tamá s dr. sac.
Á dá m György
Á dá m Sá ndor
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.
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.

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

98
37
68
41
38
72
40
52
44
28
83
43
55
51
51
43
44
35
70
57
39
45
62

Andor Szabolcs
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 Lá szló dr.
Antal Ká roly dr.
Apá thy Istvá n sac.
Aporfi Lá szló
Aradi Istvá n
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
Bagi Dé nes dr.
Bagó Attila dr.
Bagó Ferenc
Bagó György dr.
Bagó Lá szló
Bagó Zoltá n

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

92
47
50

98
89
58
59
51
66
66
73
75
57
51
88
52
56
93
43
92
47
82
83
52
52
99
50
51
57
54
48
51
54
52
48
35
88
60
63
57
90
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Bajá n György dr.
Bajá n Lá szló
Bajnay Lá szló
Bajor Rezső
Bajzá th Ferenc sac.
Bakos György
Bakos Ká roly
Bakos Ká roly dr.
Bakos Lá szló
Bakos Pé ter
Bakos Tamá s
Bakos Tibor
Balatoni Lá szló
Balá zs Jó zsef
Balá zs Lá szló
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 Lajos
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
Baracsi Gá bor
Baranyai Lajos
Baranyai Rudolf
Barassevich Antal
Barassevich Pé ter
Bará th Zoltá n
Barbai Ferenc
Bá rczy Zoltá n dr.
Bá rdos Lá szló
Baross Dé nes dr.
Baross Gá bor dr.
Baró thy Bé la dr.
Barsi Leidenfrost Gyula
Barta Jó zsef dr.
Bartal Ferenc

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

59
81
48
35

43
41
65
62
60
74
47
48
48
52
76
48
54
52
55
78
73
43
62
65
54
58
48
45
77
40
60
80
82
48
67
48
34
67
49
80
45

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 thory Gá bor
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 lik Istvá n
Bella Gá bor
Bellé r Lajos SVD
Bé lné Rohonyi Vera
Bencsics Mikló s
Bencze Imre
Bencze Ló rá nt
Bencze Pá l dr.
Bende Andrá s
Bende Györgyné Bardocz Julianna
Bendesy Gyula
Bene Gá bor
Bene Ló rá nt
Benedek Ká roly dr. +!
Benedetti Tibor dr.
Benke Ká lmá n
Benkő Andrá s dr.
Benkő Ferenc dr.
Benkő Ká roly
Benkő Zoltá n
Benkő Zoltá n
Beő the Tamá s Zsolt
Beran Lajos
Bé rczes Rezső
Bercsé nyi L. György
Berecz Lorá nd

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

50
67
70
36
63
38

99
62
46
50
57
72
50
75
65
93
96
93
91
90
49
39
76
48
58
49
57
39
51
62
53
36
48
83
86
26
65
84
91
35
33
42
88
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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
Bicskey Tibor
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 Ferenc
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
Bó dis Vilmos
Bodná r Lá szló
Bodná r Zoltá n
Bodó Já nos
Bodor Csaba

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

81
79
89
49
58
83
72
40
74
41
34
49
67
78
80
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
28
67
61
88

Bodor Endre dr.
Bodor Endré né dr. Rá dy Má rta
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
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 Tibor dr.
Boros Lá szló
Boros Lá szló
Boross Dé nes dr.
Boross Já nos
Boross Ká lmá n
Borsa Jó zsef
Borsá nyi Pá l
Borsos Ferenc
Borsos Jó zsef
Borsos Lá szló

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

39
44
38
50
54
66
65
73
35
34
66
86
40
44
51
45
50
45
60
47
34
47
59
43
46
43
85
49
71
94
80
77
42
40
64
45
48
64
62
51
71
43
38
84
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Bosnyá k Ede
Bó zsik Bé la Pá l dr.
Böde Fló riá n
Bödecs Barna
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.
Breglovics Tamá s
Breckerer Andrá s SVD
Brieber Lá szló
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 plé bá nos
Burkus Bé la
Busa Já nos
Busics György
Buschbach Lá szló
Buttyá n Korné l
Búza Kristó f
Buzá s Antal
Bűdi Ferenc
Bü kkfalvy Já nos
Bü ttner Gyula
Chemez Gyula
Cornides Istvá n dr.
Czakó Ká roly dr.
Czapá ry Mikló s
Czappá n Elemé r
Czeglé dy Ferenc dr.
Czé má n Mikló s
Czigá ny Istvá n
Czinger Csaba

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

51
75
86
98
61
50
98
50
45
56
45
67
49
55
52
66
65
86
54
70
88
91
66
39
48
76
41
39
75
94
64
65
85
64
72
65
40
44
38
70
47
50
69
80
76
61

Czirá ky Antal
Czirá ky Jó zsef dr.
Czömpöly Tamá s
Czvitkovics Gá bor
Cs. Varga Istvá n dr.
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
Csé falvay Gyula
Csé falvay Pá l
Csegezy Mikló s
Csená r Má rton dr.
Cserepes Lajos
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.
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
Csíz Andrá s
Csizmadia Istvá n dr.
Csizmazia Antal
Csizmazia Imre dr.
Csoknyai Pé ter mag.
Csollá ny Jenő dr.
Csongor György

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

65
41
87
64
51
56
67
79
46
44
74
48
49
54
51
49
74
53
60
77
37
86
98
74
75
53
47
74
76
97
69
94
68
34
78
52
52
99
59
35
50
60
48
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Csongrá di Jenő
Csonka Dé nes
Csonka Gá bor
Csontai Á goston dr.
Csontos Lajos dr.
Csordá s György
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.
Decsy Tamá s
Degenfeld-Schönburg Ottó
Deli Ferenc
Deli Gergely
Dely Dezső
Dely Ernő
Dé nes Andor
Dé nes Gyula
Dé nes Tamá s
Dé nesfalvy Jó zsef
Denk Stefan dr.
Dé r Ferenc
Dé ri Tamá s
Deré nyi Jenő Eugene
Derzsy Tamá s
Detre Ferenc
Dezse Pé ter

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

31
98
99
51
40
73
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
49
39
72
98
65
50
26
81
58
43
47
65
84
50
98
59
90

Dezső fi (Gottl) Tivadar dr.
Dinnyé s Tamá s
Dió s Istvá n dr.
Disztl Gá bor
Divó s Lajos dr.
Dobá k Lajos
Dobó (Drobinoha) Ferenc Tibor dr.
Dobos Becsei Apolló nia Franciska
Dobis Ervin
Dobos Gá bor
Dobos Imre
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
Dukavits Istvá n
É der Zoltá n dr.
É dl Medá rd
Eggenhofer R. Lá szló
Eggenhofer Tamá s
Egri Jó zsef
Egri Pé ter

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

43
98
61
51
46
52
53
41
77
38
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
53
50
39
33
68
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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.
Erdé lyi Gé za
Erdé lyi Ivá n
Erdé lyi Ivá n dr.
Erdé sz Ferenc sac.
Erdey Sá ndor dr.
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 Já nos dr. apostoli protonotá rius
Fá biá n Jó zsef dr.
Faith Mihá ly dr.
Faragó Gá bor
Farkas Antal SVD
Farkas Gé za dr.
Farkas Ivá n dr.
Farkas Já nos dr.
Farkas Jenő dr.
Farkas Jó zsef dr.
Farkas Jó zsef dr.
Farkas Ká lmá n
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló
Farkas Pá l L.

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

43
63
78
51

39
59
47
36
63
74
31
86
66
51
62
63
36
47
84
57
80
77
70
67
39
68
48
76
42
36
78
48
44
35
78
40
47
42
39
44
35
84
94
31

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
Feiszt György
Feiszt Ottó
Fejes Antal dr.
Fekete Andrá s
Fekete Ferenc dr.
Fekete Gé za dr.
Fekete Gyula
Fekete Imre dr.
Fekete Lá szló
Felber Gyula
Felcser Istvá n dr.
Fé legyhá zy Megyesy Á goston
Feller Antal dr.
Fellhoffer Ká roly
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
Filep Gyula
Finck Antal
Fischer G. Tamá s
Fitz Jenő dr.
Flasch Já nos
Fodor Attila
Fodor Attila
Fodor Ferenc Bé la dr.
Fodor György dr.
Fodor Istvá n
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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.
Fü rst Já nos
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.
Galambos Ferenc Iré neus dr. OSB
Galambos Gyula dr.
Galambos Imre dr.
Galambos Já nos dr.
Galá ntai Istvá n
Galba Bé la
Gá lffy Pá lné
Galgó czy Lá szló dr.
Gallyas Ferenc dr.
Gallyas Lá szló
Gá los Jó zsef
Gara Istvá n
Gara Istvá n dr.
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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
Gé czy Gé za dr.
Gedeon Csongor
Gedeon Mikló s
Gedeon Pé ter
Gelencsé r Ferenc dr.
Gelencsé r Ferenc dr.
Gencsy Andrá s dr.
Gera Ferenc
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
Gerla Alajos
Gé rnyi Jó zsef
Gerzson Istvá n
Gerzson Pá l
Geszler Ö dön
Ghé czy Ivá n
Giczy Jó zsef
Gigler Andrá s
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 Jó zsefné Né methy Borbá la
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Godzsa Jó zsef dr.
Gó lya Lá szló dr.
Gombos Gyula Cé zá r OSB
Gombos Ká roly
Gonda György
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
Greguss Lá szló
Gríniusz Á dá m
Grudl Jó zsef
Grunda Já nos sac.
Gudenus Já nos
Gulá csy Ró bert
Guld Jó zsef
Gulyá s Mikló s dr.
Gulybá n Tibor
Gü nter Tamá s
Gyapay Dé nes
Gyá rfá s Tamá s
Gyarmati Lá szló
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 Jó zsef dr.
Győ ri Lá szló dr.
Gyuga Pá l dr.
Gyulai György Imre
Gyulai Oszká r
Gyuricza Jó zsef
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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 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
Hamrá k Sá ndor
Hamsá g Ernő dr.
Haná k Jó zsef
Hanis Bé la dr.
Hantó Endre
Hanvay Zoltá n
Hanzsé ros Sá ndor
Harangozó Bertalan
Harcz Ferenc
Harkay Já nos
Harkay Má té
Harmath Arisztid Sá ndor dr.
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.
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Hegedűs Já nos
Hegedűs Odó OSB
Hegyi Adorjá n
Hegyi Já nos dr.
Heil Á dá m dr.
Heim Gá bor
Heintz Já nos
Holl Ná ndor
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 Ö dön
Hermann Sá ndor dr.
Herná di György
Herszé nyi Imre
Hertelendy Lá szló
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
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.
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Holdampf Ró bert
Holl Jenő
Holló (Bruckner) Tamá s
Holló sy Já nos dr.
Holló sy Já nos dr.
Holvay Endre dr.
Hó man Bá lint dr.
Homolya Lá szló dr.
Honffy Pá l dr.
Hoó s Fló riá n
Hoó s Norbert
Hopp Viktor dr.
Horá nyi 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.
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
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
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n Sá ndor
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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 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
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Tamá s
Horvá th Tibor dr.
Horvá th Tihamé r
Horvá th Tivadar dr.
Horvá th Vidor
Horvá th Viktor dr.
Horvá th Zoá rd dr.
Horvá th Zoltá n
Horvá th 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.
Illé s Ferenc
Illé s Ferenc
Illé s Pá l Attila
Illy Jó zsef
Illyé s Lá szló
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Illyé s Sá ndor
Ilniczky Jó zsef
Ilosvay 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
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 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
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.
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Jeviczki Simon dr.
Jobahá zi Jenő dr.
Jobbá gy Lajos dr.
Jó kay Lá szló dr.
Jó na Ivá n
Jó nai Endre
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
Kajfis Lá szló dr.
Kajtor Já nos
Kakas Jó zsef
Kalapos 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
Kapp Pá l dr.
Kapuvá ry Gusztá v
Kará szi Gá bor
Kará csonyi Bé la
Kardos Dezső
Kardos Jó zsef
Ká roly Istvá n dr.
Ká rolyi Sá ndor
Karosi György
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Karosi Imre
Ká rpá ti Gyula
Kassai Gá bor
Kasza Lá szló Levente
Kaszap Lá szló dr.
Ká tai Antal
Ká tai Gergely
Katona Gyulá né özv.
Katter Herbert
Kauker Jó zsef
Kavalecz Attila Tamá s
Kecské s Endre
Kehrling Bé la
Kelemen Attila
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
Kensey Dá niel dr.
Keöves Ferenc
Keöves György
Kepler Lá szló
Kerekes Ferenc
Kerekes Jó zsef
Kerekes Lá szló
Keré nyi A. Ö dön
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 Vilmos
Kerkay Gyula dr.
Kern Jó zsef
Kernyá né Peidl Má ria
Kerper Bé la
Kertesy Endre dr. sac.
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Kerté sz Imre M. Dr.
Keszei Pé ter dr.
Keszthelyi Gyula
Ké thely Má tyá s
Kiá cz György
Kiffovics Alajos
Kirá ly Á rpá d
Kirá ly Gé za dr.
Kirá ly Istvá n
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
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 Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló dr.
Kiss Mikló s
Kiss Ná ndor
Kiss Pé ter
Kiss Ró bert dr.
Kiss Sá ndor
Kiss Zoltá n Gé za BSC
Kiss Zsolt sac.
Kiss Zsolt
Kizman Istvá n
Klaibá n Sá ndor
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Kleininger Jó zsef
Klell Já nos
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
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
Komá n Bé la
Komá rik Dé nes dr.
Komá romi Lá szló
Komá romi Zsolt
Komló s Ferenc
Komló ssy Attila
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.
Kopp Pá l 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.
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Ph
Pp
Ko
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

54

57
34
73
75
62
34
38
70
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
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Kó sa Andrá s
Kó sa Sá ndor
Kotmayer Tibor
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 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 sac.
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 n
Kovordá nyi Krisztiá n
Kozma B. Tamá s
Kozma Imre sac.
Kozma Riká rd dr.
Kozmon Lá szló dr.

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

49
43
48
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

Kő halmi Bá lint
Kő halmi Korné l
Kő halmi Pá l
Kölcsé nyi Zoltá n
Kölley György
Kő míves Pá l
Kő műves Já nos
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
vité z Krempl Ferenc
Kricsfalusy Mihá ly dr.
Kriegler Ferenc
Krivá n Mikló s
Kroll Mikló s
Kubinszky Mihá ly dr.
Kubovich Istvá n
Kuczka Jó szef
Kukor Gyula dr.
Kulcsá r Lá szló
Kulcsá r Sá ndor
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
Kuszá l Balá zs

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

52
95
50
53
39
49
66
47
49
51
89
83
85
69
51
65
73
33
69
72
42
50
92
65
82
60
48
75
52
67
45
48
75
52
51
47
55
74
85
50
84
51
69
48
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Kutas Lá szló
Kuti Jó zsef
Kuti Pá l
Kuzma György
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 Emöke 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.
Lá nczky Lá szló
Lá ng Bé la
Lang Dezső dr.
Lá ng Istvá n Á goston
Lá ng Jó zsef
Langer Herbert dr.
Langer Istvá n dr.
Lá nyi Ferenc dr.
Lá szló Ferenc dr.
Lá szló G. Farkas dr.
Lá tits György dr.
Lá tits Mikló s
Laurinyecz Mihá ly dr.
Lá zá r Á dá m
Lá zá r Já nos
Lé ber Mihá ly dr.
Lé gá r Bé la
Lé gli Attila
Lé grá dy Gá bor
Lei Attila dr.
Leimeter Istvá n dr.
Leitner Jenö

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

58
73
57
98
58
77
81
60
73
45
37

58
89
44
98
38
70
66
55
40
80
98
60
47
64
52
47
81
47
26
43
41
41
34
57
85
81
66
70
66
57
80
68
84
45
41

Lé kai Ró bert
Lelkes Pé ter
Lé ná rd György dr.
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
Leyrer Richá rd dr.
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
Lová sz Lá szló dr.
Löffler Andrá s dr.
Lökkös dr.-né Godzsinszky Zsuzsanna
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.
Lukovits Istvá nné Sas Piroska dr.
Macho Istvá n
Madaras Auré l dr.
Madaras Jenő
Madará sz György
Madará sz Gyula dr.
Magassy Dá niel dr.
Magos Ká lmá n

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

48
43
82
84
62
98
73
37
50
88
91
40
73
35
33
56
60
83
47
61
53
65
43
38
74
53
65
77
53
86
50
81
72
52
53
53
67
52
62
35
40
59
54
57
49
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Magyar Endre Lé ná rd
Magyar Sá ndor
Magyaros Ferenc dr.
Magyarosy Andrá s
Magyarosy Istvá n dr.
Má jer Ferenc
Majer Já nos dr.
Major Ferenc dr.
Major Zsolt
Majsa Jó zsef
Makay Lá szló
Maklá ry Á kos
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 Ottó
Marosújvá ri Gyula dr.
Marosvölgyi Lá szló
Marosy Andrá s
Marosy György dr.
Marosyné 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
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

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

99
85
74
60
58
91
43
65
77
45
48
90
37
52
66
62
63
78
65
72
40
42
35
48
76
73
44
76
61
51
39
49
59
59
76
76
49
39
41
52
44
60
83
52
56
58
56

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
Mercz Lá szló
Merendiá k Ká roly
Mersei Gyula
Messik Lajos dr.
Mester Andrá s
Mester Sá ndor dr.
Mé szá ros Ferenc
Mé szá ros Istvá n
Mé szá ros Jó zsef
Mé szá ros Jó zsef
Mé szá ros Lá szló
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 Gé za
Mihá lyi Levente
Mihó cza Zsolt
Mike György
Mikes Ferenc dr.
Mikes Istvá n
Mikló sfalvi Gusztá v
Mikló sy Dezső
Mikó Mikló s
Mikolcsó Lá szló
Mikulá sik Endre
Milanovich Lá szló
Milanovics Já nos
Misefay Tibor dr.

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

69
72
57
64
60
39

40
46
74
48
57
58
44
46
46
55
75
39
63
53
66
48
64
45
46
84
88
50
58
37
51
48
93
85
74
32
52
71
39
68
40
83
47
53
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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
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 Lá szló
Molná r Lá szló dr.
Molná r Mihá ly
Molná r Mikló s
Molná r Mikló s
Molná r Richá rd
vité z Molná r Zoltá n dr.
Molná r Zsolt
Molná r Zsolt
Mondovits Lajos
Monostori Rezső
Monszpart, Adalbert (Bé la) Dipl. Ing.
Mó ri Já nos
Mó ricz Bé la
Morva Lá szló dr.
Morvay Imre
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 Pé ter
Mozsolits Sá ndor Antal OP
Mugits Ká roly dr.
Murá nyi Gyula
Murá nyi Mihá ly

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

64
75
66
51
43
79
44
49
74
49
71
70
34
89
67
78
64
62
80
67
58
44
50
71
98
32
85
93
45
48
51
36
62
50
66
35
72
72
98
72
95
41
71
67

Mustos Pé ter
Muzsay Gé za dr.
Mü ller Imre sac.
Nagy Á lmos Istvá n
Nagy Andrá s
Nagy Antal
Nagy Bé la dr.
Nagy Csaba Attila
Nagy Endre dr.
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
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
Nedeczky Á rpá d dr.
Nedeczky Ferenc
Nedeczky (Ferenczi) Attila
Nedeczky György dr.

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

69
49
60
85
89
39
61
60
40
85
33
67
70
53
89
52
46
86
45
60
68
50
66
53
59
81
37
41
65
65
66
38
54
82
57
98
89
65
74
60
65
70
71
84
36
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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
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 György dr.
Né meth Imre
Né meth Imre dr.
Né meth Imre James Nemeth
Né meth Istvá n
Né meth Istvá n dr.
Né meth Ivá n
Né meth Já nos dr.
Né meth Jenő
Né meth Jó zsef
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 Tihamé r
Né meth Zoltá n
Né meth-Csó ka Endre
Né methy György dr.
Né nyei Zoltá n Benedek
Neuberger Já nos
Niederland Vilmos dr.
Nizsalovszky Lá szló dr.

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

46
45
78
80
53
77
37
52
47
84
89
45
82
43
47
39
66
34
52
74
32
49
61
74
66
69
46
88
79
45
54
84
66
75
81
79
87
78
73
39
40
90
43
48
45

Nobilis Má rió pü spöki taná csos
Nó grá di Lá szló
Nó grá di Lá szló
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
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
Ott György
Ott Gyula dr.
Ö lbei Lá szló
Ő sz Istvá n
Packer Pá l dr.
Pá cz Gá bor
Paiger Istvá n
Pá kh Tibor dr.
Paksa Istvá n dr.
Pá l Jó zsef dr.
Palá sty Istvá n

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

84
53
66
44
51
50
96
85
86
84
67
83
79
78
91
45
59
55
48
33
50
68
64
40
49
81
88
81

78
71
44
89
51
49
52
36
76
62
78
77
42
65
35
85
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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. Ö dön
Pap Gyula
Pap Já nos dr.
Pá pai Já nos Gyula
Pá pay Istvá n
Papp Bé la dr.
Papp Ferenc
Papp György Mag.
Papp Istvá n
Papp Já nos dr.
Papp Já nos dr.
Papp Ká roly
Papp Lá szló
Papp Mikló s
Papp Szabolcs sac.
Papp Zoltá n
Parcsami Lajos
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 brahá m Tamá s dr.
Pá tzay Jó zsef dr.

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

45
52
47
87
42

80
48
98
51
40
84
53
43
57
64
89
39
79
46
46
70
74
67
60
79
62
74
79
47
42
43
43
39
48
75
89
58
48
47
51
85

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 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.
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
Piliskó Ferenc
Pinezich Á kos
Pinté r Gá bor
Pirisi Pé ter
Pirisi Tibor
Piró t Lá szló dr.
Pleidell Já nos
Plochmann Pá l
Pló sz Bé la
Pock Vilmos

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

42
52
51
42
39
61
57
59
51
73
58
44
63
70
76
76
40
42
58
48
69
47
52
56
65
42
47
46
44
38
51
36
62
67
50
92
79
88
78
35
58
59
68
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Podlovics Pé ter
Pogá ny Andrá s
Pogá tsa Gá bor dr.
Pogá tsa-Murray Jó zsef
Pohá rnok Pé ter drs.
Polá n Hildebrand OSB
Polgá r Korné l
Pó lik Sá ndor
Polniczky Jó zsef
Polniczky Zsolt
Polyá k Jó zsef
Pompé ry Bé la dr.
Pongrá cz Jó zsef dr.
Pongrá cz Ró bertné Lendvay Anna
Ponory (Klimó ) Viktor
Poó s Mikló s
Pordá n Mihá ly dr.
Posgay György
Posgay Györgyné Rá dy Má ria
Poszlovszky Jó zsef
Pó ta György
Pó tsa Ró bert Emil
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 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

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

84
61
50
47
49
48
43
98
55
86
40
36
69
57
40
40
50
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

Rá cz György
Rá cz Ivá n
Rá cz Mikló s
Radá n György
Radda Istvá n
Radics Bé la
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.
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.
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

Gy
Gy
Gy
Bp
Ph
Gy
Ph
Ptl
Ph
Gy
Gy
Cs
…
Ph
Ph
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

85
31
93
42
57
67
58
75
64
88
50
54
58
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
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Rieger Tibor
Riemer Ö dön dr.
Rigler Richá rd dr.
Rigó Gyula dr.
Rill Attila
Rimai Já nos
Rimfel Ferenc
Ringhofer Já nos
Ripszá m Istvá n
Ripszá m Já nos
Ró dler Mikló s
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló
Ró ka Lá szló ifj.
Roll Istvá n
Roll Mikló s
Ró naszé ki Aladá r dr.
Ró naszé ki Á ron
Ró naszé ki Gá bor sac.
Rongits Ferenc
Ronta Lá szló
Rosenstingel Antal
Rosta Lá szló
Rostá s Á kos
Ró rh Pé ter (Ró th)
Roÿ kó Á dá m dr.
Rozmá n Mikló s
Ró zsa Attilá né özv.
Rozsonits Istvá n
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

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

58
35
35
70
63
74
78
51
83
76
71
51
69
88
60
55
74
97
81
54
66
62
44
57
98
80
68
73
71
80
57
98
81
66
46
65
42
53
39
39
76
87
49
77
24
85

Salzinger Jó zsef
Sá lyi Bé la dr.
Sá ndor György
Sá ntha Tamá s
Sá ra Botond
Sá ra Mihá ly
Sá rdy Csaba
Sá rdy Lá szló
Sá rdy Lá szló dr.
Sarló s Gé za dr.
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.
Sché der Á kos dr.
Scheffer Jó zsef
Scheiling Antal dr.
Scheller Bé la
Scherer Norbert dr.
Scheuring Imre
Schindler Má tyá s
Schlemmer Tamá s dr.
Schlemmer Tamá s ifj.
Schmidt 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.
Schumacher Istvá n
Schwanner Endre
Scitovszky, Thomas
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

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

47
43
74
94
98
69
83
48
78
36
52
78
61
53
41
62
74
51
47
48
49
77
47
82
38
48
70
84
38
62
82
75
70
85
73
46
44
65
49
52
67
48
50
88
48
51
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Sesztá k Oszká r
Siegler Andrá s
Siegler Pé ter
Sik Mikló s (Nicholas Schick)
Silinger (Sillinger?) Tamá s dr.
Simá ndi Já nos
Simay Pá l
Siminszky Fedor
Siminszky Zsolt
Simkó Elemé r dr.
Simó Istvá n
Simon Ferenc dr.
Simon Gá bor
Simon Gá bor dr.
Simon György dr.
Simon Lá szló
Simon Tamá 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
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
Somogyi György
Somogyi György
Somogyi Imre sac.
Somogyi Istvá n dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Somogyi Tivadar Tibor
Somogyi Vince
Sonnevend Imre dr.

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

83
60
58
48
83
36
51
50
52
50
92
68
76
42
48
71
86
41
64
68
51
98
51
67
46
81
83
46
64
50
56
62
90
98
58
37
54
39
68
65
82
77
44
50

Soó ky Júlia
Soó s Gé za
Soó s Jó zsef
Soó s Pá l Zoltá n dr.
Soproni Gé za
Soproni Zoltá n
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.
Staszny Pá l
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
Sudá r Já nos sac.
Sumbszky Gá bor
Surá nyi Bé la dr.
Surá nyi Gyula
Sü le Andrá s sac.
Sü megi Mihá ly
Swegler Pá l (M. Parncy)
Szabadi Já nos
Szabadkai Istvá n
Szabados Bé la dr.
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

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

35
81
74
48
48
48
44
89
38
40
46
45
82
51
45
41
46
67
54
54
56
57
79
72
94
61
76
34
44
48
67
35
41
49
98
52
83
98
74
52
97
96
38
85
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Szabó Endre
Szabó Endre Zerind OSB
Szabó Ferenc
Szabó Gyula
Szabó Imre
Szabó Istvá n dr.
Szabó Ivá n dr.
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 Ö rs
Szabó Pé ter
Szabó Só ki Istvá n
Szabó Tamá s
Szabó Zoltá n
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
Szappanyos Bé la dr.
Szaradits Jó zsef dr.

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

49
49
79
48
42
86
38
34
43
45
46
51
57
75
64
54
83
59
69
90
75
45
98
45
37
39
51
47
46
92
58
46
64
62
53
50
98
69
75
55
69
84
57
80
33
69

Szarka Istvá n
Szarka V. Lá szló dr.
Szá rnyas Tibor
Szatmá ri Ferenc
Szatmá ri Jó zsef dr.
Szauer Tibor
Szebedy Ö rs
Szegedy Lujza
Szeghalmi Elemé r dr.
Szeifert Ferenc dr.
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
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
Szemethy Ká roly
Szendrő Zsolt dr.
Szendrő i Pá l
Szendrő i Pé ter
Szenftner Jó zsef
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
Szepes Bé la
Szepes Lá szló
Szepesi Arthur
Szerdahelyi Endre dr.
Szerdahelyi Lá szló

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

56
53
47
40
53
75
52
47
49
61
70
36
64
58
69
69
37
88
88
53
85
52
58
57
64
74
51
48
50
73
45
58
65
50
60
39
63
52
60
72
46
37
43
35
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Szerdahelyi Lá szló ifj.
Szerdahelyi Ö dön
Szergé nyi Istvá n dr.
Szeri Istvá n dr.
Szeyffert Ö dön
Szi Vince
Szigecsá n Tamá s Zsolt
Szigeti Bé la
Szigeti Mikló s
Szigony Gyula
Szigyá rtó Gusztá v
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.
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
Sztaics Istvá n
Sztankay Á rpá d dr.
Sztankó Istvá n dr.
Sztankovszki Ervin

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
Ko
Ph
Kg
Ph
…
Ph
Ph
Bp
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
41
81
37
99
85
84
36
74
64
73

Sztankovszki Lá szló
Szucsá nyi Ká roly
Szuchentrunk Jó zsef sac.
Szűcs Bertalan
Szűcs Imre
Szűcs Já nos
Szü cs Jó zsef dr.
Szü cs Lá szló
Szűcs Lá szló dr.
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 dr.
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 Pé ter
Taká cs Tibor
Taká cs Zoltá n ing. dr.
Taká ts Já nos
Taká ts Lajos
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.
Tanyik Já nos
Tarcai Zoltá n
Tarcsay Jó zsef
Tari Jenő
Tari Zsolt sac.
Tarnó y Egon
Tarsoly Csaba
Tarsolyné Ró naszé ki Erika

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

76
45
51
67
82
84
46
46
74
43
44
67
66
45
51
83
78
39
61
34
90
50
55
53
87
63
75
79
86
45
50
49
45
89
67
38
41
82
55
46
54
51
55
45
87
51
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Tas Jó zsef
Tá szler Lá szló
Tauer Oszká r
Temesi Balá zs
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.
Ticska Já nos
Tihanyi Ká lmá n
Tihanyi Sá ndor
Tilai Lá szló
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
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 taná r úr

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

64
73
67
71
74
92
88
72
39
43
38
65
75
53
47
79
99
60
57
51
73
44
90
47
47
52
40
47
51
43
88
98
62
64
59
64
65
34
75
75
67
67
40
42
73
84

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 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
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
Tó th Lá szló
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

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

88
86
90
39
42
87
48
44
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
77
39
74
89
39
91
48
48
93
51
55
66
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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
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
Ugron Andrá s
Ugron Bé la
Uher Zita Magyarosy dr.-né
Uhereczky Klá ra
Uhlá r Tivadar dr.
Ú j Írisz
Ú jfalussy Balá zs
Ú jfalussy Bé la
Ujfalussy Mikló s
Ulbing Istvá n dr.
Ullrich Mikló s
Unger Endre dr.
Unger Ilona

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

90
59
47
51
45
87
86
71
62
77
57
56
57
50
81
89
48
63
55
49
57
38
78
65
74
42
47
53
31
43
69
64
66
64
52
47
83
45
74
52
48
47

Ü regi Sá ndor
Ü st Gé za sac.
Ü sth Á goston
Vadá sz Istvá n
Vadá sz Jenő
Vadkerty Gyula dr.
Vadkerty György
Vadkerty Lajos dr.
Vá gvölgyi Á dá m dr.
Valkony Ká roly
Valler Jó zsef
Vá mos Lá szló
Vá mosi Antal
Vá mossy Bé la
Vancsura Mikló s
Vannay-Skody Tamá s
Vá rady Gá bor
Vá rady Gé za
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
Varga Jó zsef
Varga Jó zsef dr.
Varga Ká roly
Varga Ká roly dr. prof.
Varga Konstantin
Varga Lajos dr.
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló dr. sac.
Varga Má rton
Varga Mikló s
Varga Mikló s dr.
Varga Ottó dr.
Varga Pé ter Piusz
Varga Tamá s

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

78
37
87
66
39
39
42
32
40
47
74
78
52
82
86
98
54
35
81
55
77
83
72
86
77
77
44
64
83
72
75
80
48
88
54
31
48
51
66
70
97
85
85
69
79
98

219

└

┘

┌

┐

Varga Tibor
Vá rhelyi Antal dr.
Varjú Jó zsef
Vá rhelyi Endre dr.
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 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 Jó zsef
Vendel Istvá n dr.
Venesz Ernő
Venesz György
Verdes Mikló s dr. sac.
Verdes Sá ndor dr.
Veres Gá bor dr.
Veress Pé ter
Verő Jó zsef dr.
Vé rtessy Pé ter
Veszeley Jó zsef dr.
Veszeli Tibor
Viczenik Dé nes dr.
Vida Imre dr.
Vidá k Istvá n dr.
Vidos Á rpá d
Vigh Bé la dr.
Vigyá zó György dr.
Vilá ghy 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

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

84
73
81
53
34
64
59
48
78
79
50
51
54
39
43
39
57
49
41
39
41
34
49
70
63
67
58
51
60
65
39
40
74
36
50
36
47
98
44
74
45
47
50
60
64
71

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.
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
Wá czek Frigyes
Wá gner Tibor
Wallis Já nosné Tó th J.
Wessely Antal
Wiesner Jenő
Wilhelm Gyula
Wimmer Ká roly
Wittmann Mihá ly
Wolleszky Tibor
Zá borszky Csaba
Zachá r Gyula
Zá gorhidi Czigá ny Á kos
Zá gorhidi Czigá ny Balá zs
Zá gorhidi Czigá ny Szabolcs
Zakariá s Zoltá n dr.
Zalay Buda
Zambó Istvá n
Zá rdai Gyula
Zatik Já nos dr.
Zavetz Jó zsef
Zé ká ny Antal dr.
Zelecsé nyi Bé la

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

41
81
84
71
54
85
63
48
37
44
40
50
55
70
47
53
69
89
81
88
74
75
50
85
67
78
53
49
45
48
55
57
75
45
51
92
84
46
28
56
67
62
80
56
51

220

└

┘

┌

┐

Zichy Já nos A. dr. gr.
Zichy Mihá ly
Zilahy Szabó Tibor
Zoltay Mihá ly
Zoltay Tamá s
Zotter Alajos

Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Pp

57
77
54
60
91
45

Zotter Tibor
Zsá mboki Sá ndor
Zseli Mikló s
Zsiga Já nos
Zsindely Ottó
Zsinkó Gá bor

Pp
Ph
…
Eg
So
Ph

42
53
45
40
75

A BDSz halottai,
akiknek halá lá ró l 1999. má jus 1-tő l 2000. á prilis 12-ig szereztü nk tudomá st.

Kedves Barátaink, nyugodjatok bé ké ben!
Bajá n Lá szló dr.
Bartha Lá szló
Bé ké s Gellé rt dr. OSB
Bellá k Ká roly
Benyus Imre
Berzsenyi Lá szló dr.
Biringer Pá l
Bisits Tibor dr.
Bodor Lá szló
Boksay György
Bukor Korné l
Csó ka Tibor dr.
Csöre Jó zsef
Dienstmann Lá szló
Elekes Jó zsef
Esztegá r Gyula
Fazekas Tibor dr.
Gaá l Zoltá n
Galambos Ferenc
Grá bics Andrá s
Heilig Andrá s
Hites Endre Kristó f OSB
Horvá th Ferenc dr.
Horvá th Jó fejűZoltá n
Ispaits Ferenc
Jordá n Emil dr. OSB
Kakas Ferencné Matsuga Magda
Ká tay Zsolt dr.

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

38
34
32
43
39
33
42
38
33
47
41
54
27
37
45
31
43
25
45
34
38
45
38
31
53
67

Kecské s Lá szló
Komolai Istvá n
Má rtonffy Mikló s dr.
Mentes Zoltá n
Mező Imre dr.
Michaletzky Jenő dr.
Mika Bé la
Molná r Aladá r
Pá lvölgyi Gyula
Paravicini Istvá n
Pogá ts Lá szló
Rabá r Ferenc
Ró nay Mikló s
Schaub Lá szló
Sé lley Tibor
Sü meghy Gyula
Szabó Ká lmá n
Szaká ly Já nos
Szemes Istvá n dr.
Szepesi Lá szló dr.
Szitá ry Lá szló
Szomor Bá lint
Tarnai Imre
Turner Ká lmá n sac.
Varga Lá szló dr.
Vé gvá ri Gyula
Vrá bel Lá szló

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

22
33
32
48
50
40
32
39
38
39
31
47
41
32
39
36
36
28
38
33
38
43
31
32
51
33
38

Animae eorum et animae omnium defunctorum
requiescant in pace!
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Kedves Diá ktá rsaim!
A má rciusi hírlevé lben közöltü k azon diá ktá rsaink nevé t, akiknek címé t sokfé le
ok miatt – visszajött a posta, nem is tudtuk soha pontosan stb. – nem ismerjü k. A
má ig (2000.04.12.) kapott mintegy 50 jelz é s eredmé nyeké ppen a közölt 138-ró l
110-re csökkent a hiá nyzó címűek szá ma. Köszönöm!
Felhívom azonban szíves figyelmeteket, hogy a legutó bbi hírlevé lbő l is (eddig,
né ha hetekig elhúzó dik) vagy 15-öt visszahozott a posta: a „rosszcíműsé g” tehá t
á llandó an „újratermelő dik”, ha nem kapok idő ben é rtesíté st címvá ltozá sotokró l.
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 talán jó címekrő l is visszajön a kü ldemé ny a címzé s
„nem ottani szokás szerinti” (vagyis gé pi feldolgozá sra alkalmatlan) formája
miatt. Ké rem ezé rt, hogy a külföldi címetekkel együtt a címzé s ottanian helyes
formáját is pró báljátok 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 (aká r levé lben, aká r
telefonon, aká r elektronikusan), mint a nyilvá ntartá s gondozó ja:
Dr. Könyves Tó th Kálmán (Ph 47)
Ú j címem: H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b.
Ú j telefonszá mom: 00/36/1/262-5071
E-mail: kta@freemail.c3.hu
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A Bencé s Diákszö vetsé g elnö ksé ge
kö szö netet mond a

MAGYAR POSTA
RÉ SZVÉ NYTÁ RSASÁ GNAK
azé rt a nagylelkű anyagi támogatásé rt,
amellyel lehetővé tette az

ALMANACH
jelen kö teté nek megjelenteté sé t
é s belfö ldi terjeszté sé t.
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