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Andocsi himnusz
Koldusboton, tö rö tt mankón jö vü nk búcsút já rni,
Szűzmá riá s magyaroknak kopott unoká i.
É jfé l van a Duna tá já n, magyaroknak é jszaká já n
Nincs má s, ki virrasszon.
Bará ttalan, testvé rtelen,
Hozzá dver a veszedelem,
Boldogsá gos Asszony!
Megcsúfoltá k, megpö kö dté k, ami bennü nk szé p volt,
Kilencfelé hasogatté k, ami rajtunk é p volt,
Té pett testü nk megtapossá k, ragadozók ragadozzá k
É des kevesü nket.
Koporsónkat faragdá ljá k,
Elé d sírjuk, magyar á rvá k,
A mi keservü nket.
Idegenek megnevetik drá ga magyar szónkat,
Idegentü l ké regetjü k kenyerü nket, sónkat.
Magyar kezek szá ntogatnak ré gi rö gö n, új uraknak,
Né ped hegye-vö lgyé n.
Má s arat, hol mi vetettü nk:
Jö vevé nyek, szolgá k lettü nk
Ú r-apá ink fö ldjé n.
Boldogasszony, ezer é vig É desanyá nk voltá l,
Eleink, ha Hozzá d sírtak, hozzá juk hajoltá l.
Szá z ostorral ostorozzon, csak ez egyé rt, Boldogasszony,
A jó Krisztust ké rd meg:
Né gy-víz-parton, há rom hegyen
Mindö rö kké magyar legyen
A má riá s é nek!
(1922)
Sík Sándor SP
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Kedves Diá ktá rsaim!
Most, alig 12 órá val II. János Pál pápa, Szentatyá nk 2005. á prilis 2. 21.37-kor
bekö vetkezett halá la utá n, elő szö r is szomorúak vagyunk.
Hogy ne lenné nk szomorúak – Szent Á goston szé p szava szerint – , hiszen
– QUI LOQUEBATUR, TACET, QUI AMBULABAT, IACET –
aki beszé lgetett, íme hallgat, ki ide-oda já rká lt, elterü lve fekszik…
Az ifjúsá g, a gyermekek voltak szereteté nek legfő bb cé lzottai.
Má r csak szá já ról olvastá k le szavait, mellyel a té ren ö sszegyü lekezett imá dkozó
né phez, fiatalokhoz szólva ü zent:
„Kerestelek benneteket, most elj öttetek, köszönöm nektek!”
É s hallotta mé g a tá rt ablakon á t az azonnali visszajelzé st, vá laszt is:
„Keresté l minket, itt vagyunk!”
Utolsó megnyilatkozá sainak egyike ez is:
„Ö rüljetek, mert é n is örülök, é s rábízom magam a Szűzanya oltalmára.”
A hírek szerint utolsó szava az AMEN volt…
Imá dkozzunk mi is az Egyhá zzal, Anyá nkkal együ tt:
Anima eius – et animae omnium fidelium defunctorum –
per misericordiam Dei requiescant in pace!
Az ő lelke, é s minden hívő lelke, Isten irgalmassá gá ból nyugodjé k bé ké ben!
Amen.
Isten á ldá sa legyen Veletek é s Tieitekkel!
Könyves Tóth Kálmán (Ph 47)
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„Annuntio vobis gaudium magnum”
„Nagy ö rö met hirdetek nektek”, hangzott el ismé t az angyalok betlehemi
ö rö mszózata Rómá ban, 2005. á prilis 19-é n este 7 óra tá jban a Szent Pé ter
bazilika erké lyé rő l, mert hogy:
HABEMUS PAPAM ~ Ú JRA VAN PÁ PÁ NK,
aki a XVI. Benedek nevet vá lasztotta magá nak.
Szeretettel é s ö rö mmel kö szö ntjü k Ratzinger József új pá pá nkat súlyos
tisztsé gé ben! Adjon neki erő t a mi Urunk Jé zus Krisztus, hogy a rá vá ró
keresztet, az Egyhá z gondjainak megoldá sá t jó szívvel hordozza, hordozhassa.
Adja meg a mi Mesterü nk neki, hogy valóra vá ljé k rá vonatkozóan is az Ő
mondá sa:
„Minden írá studó, aki já rtas a mennyek orszá gá nak tanítá sá ban,
hasonlít a csalá datyá hoz,
aki kincseibő l ré git é s újat hoz elő ”
(Mt 13, 52),
é s:
„Senkisem varr ócska ruhá ra nyers szö vetbő l foltot,
kü lö nben a ré ginek é p ré szé t is elté pi,
é s a szakadá s mé g nagyobb lesz.
Senkisem tö lt új bort ré gi tö mlő kbe,
kü lö nben a bor kiszakítja a tö mlő ket,
é s így a bor is, a tö mlő is tö nkremegy.
Az új bor új tö mlő be való”
(Mk 2, 21-22).
Vá rjuk tehá t az új ruhá kat, az új tö mlő ket…
„Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!”
Budapest, 2005. á prilis 21.
A BDSZ elnöksé ge ré szé rő l dr. Könyves Tóth Kálmán (Ph 47)

9

└

┘

┌

┐

└10. oldal

┘

┌

┐

Bú várkodás a mú ltban

└

11. oldal┘

┌

┐

└12. oldal

┘

┌

┐

JUBILEUM!
Meghívó Tihanyba – 2005
Amire külön szeretné m hívni a bencé s ö regdiá kokat, az első sorban a május 21-i
ü nnepsé g, a „Kö nyö rgé s a magyarsá gé rt” szeptember 10-é n é s Szent Benedek
ü nnepe jú lius 11-é n.
Szeretettel Richárd (Ph 59)
03.19. szombat 10.30 – Az apátság é s né pei c. kiá llítá s megnyitója
05.20. pé ntek – A jubileumi bé lyeg bemutatója
05.21. szombat – JUBILEUMI ÜNNEPSÉ G
10.30 – A templom elő tt kö szö ntő t mond Mádl Ferenc kö ztá rsasá gi elnö k
I. Andrá s kirá ly é s Anasztá zia kirá lyné szobrá nak megkoszorúzá sa
I. Andrá s kirá ly sírjá nak megkoszorúzá sa, a ré sztvevő k
egy-egy szá l virá got helyeznek a sírra
12.00 – Szabadté ri programok: Ferencz É va é nekművé sz; a Tihanyi
Gyermektá nccsoport; az I. Andrá s Lovagrend harci bemutatója…
14.30 – A Magnificat Gyermekkar hanbgversenye a templomban
15.00 – Keresztút a IV. Ká roly Ká lvá riá ná l
16.00 – Szentmise
07.11. hétfő 18.00 – Szent Benedek Atyá nk nyá ri ü nnepe,
dr. Várszegi Asztrik fő apá t úr ré szvé telé vel
08.15. hé tfő 18.00 – Nagyboldogasszony ü nnepe,
dr. Márfi Gyula (Ph 62) é rsek úr ré szvé telé vel
09.10. szombat 15.00 – Kö nyö rgé s a magyarsá gé rt,
dr. Erdő Pé ter bíboros prímá s, é rsek úr ré szvé telé vel
09.18. vasá rnap 17.00 – Az ELTE kórusá nak/zenekará nak jubileumi műsora
10.23. vasá rnap 11.00 – A szentmise televíziós kö zvetíté se templomunkból
11.12. szombat – „Ké zfogá s”
– Egyhá zi iskolá s ö regdiá kok regioná lis talá lkozója
11.17. csü tö rtö k 17.00 – Szent Á nyos-ü nnepi: vesperá s é s szentmise
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Pax apátsága a „fehérvári hadiú t” mellett ∗
950 éves a tihanyi apátság
Kilenc é s fé l é vszázaddal ezelő tt alapította András király a tihanyi apátságot. Az
esemé ny nemcsak azé rt fontos, mert ehhez köthető az első , magyar szavakat é s
kifejezé seket tartalmazó nyelvemlé künk, hanem mert a rendház máig eleven
kisugárzással hat környezeté re, a Balaton té rsé gé re.
Errő l beszé lgettünk dr. Korzenszky Richá rd perjellel.
– Mit jelenthetett a Balaton környé ké n é lő knek 950 é vvel ezelő tt az, hogy itt
egy új apátság jött lé tre?
– Nehé z elké pzelni. 1055-ben alapítja Andrá s kirá ly a Balaton fö lö tt emelkedő
hegyen az apá tsá got Szent Á nyos é s Szűz Mária tiszteleté re, é s „né peket” ad az
apá tsá gnak. Bizonyá ra nem senkifö ldje volt a fé lsziget, hiszen korá bban rómaiak
is já rtak itt: a Csúcshegyen ma is lá tható a római kori ő rtorony romja. Az é let
egé szen biztos rendezettebb lett azá ltal, hogy lé trejö tt itt egy új inté zmé ny: egy
szerzetesi kö zö ssé g, egy apá tsá g.
Akkoriban mé g nem beszé lhetü nk kü lö nbö ző szerzetesrendekrő l. Beszé lhetü nk azonban a keleti é s a nyugati szerzetessé grő l. A nyugati szerzetesek
ekkor Szent Benedek Reguláját kö vetik, a keleti – a bizá nci – szerzetesek Nagy
Szent Vazul regulá i szerint é lnek. A szerzetessé g az első szá zadokban nem
konkré t feladatra jö tt lé tre: nem tanítá sra, nem tudomá nyos munká ra, nem
betegá polá sra. A szerzetessé g é letforma.
A papsá got é s a szerzetessé get sokszor ö sszemossá k. Ú gy szoktam fogalmazni, hogy a szerzetessé g é letforma, családi állapot. A papsá g ellenben konkré t feladat, funkció: egy vallá si kö zö ssé g lelki szolgá lata. A szerzetessé g együtt
é lő emberek egymásra utalt, egymásé rt felelő ssé get vállalóközössé ge, ahol van
egy vezető , aki a közössé g akaratából birtokolja az atyai (apáti) hatalmat.
Nagyon izgalmas megfigyelni, hogy Szent Benedek Regul á ja, amely az 5– 6.
szá zad fordulójá n szü letik meg, hogyan ké pviseli az európai demokrácia kezdeteit. Az elö ljá rót nem kinevezik, hanem a kö zö ssé g vá lasztja. Attól a pillanattól
kezdve, hogy a kö zö ssé g megvá laszt valakit elö ljá róvá , a kö zö ssé g elö ljá rója
atyai hatalmat gyakorol a beosztottak fö lö tt. Ezt „paternalisztikus demokrá ciá nak” nevezhetné nk. A vezető nek a feladata nem az, hogy uralkodjé k az egé szsé gesek fö lö tt, hanem – így fogalmaz Szent Benedek – hogy alkalmazkodjé k a
sokfé le emberi termé szethez. Egy kö zö ssé g „műkö dő ké pessé ge” szempontjá ból
kulcské rdé s, hogy a vezető é s a beosztottak milyen viszonyban vannak egymá ssal. A vezető , aki hatalmá t a kö zö ssé gtő l kapja, nagyon óvatosan kell, hogy bá njon a rá bízottakkal. Szent Benedek így mondja: Ha nyájamat a járásban túlsá∗

Utá nkö zlé s az É let é s tudomány 2004. december 17-i szá má ból
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gosan kifárasztom, idő nap elő tt mind elhullik az úton. – Fontos az is, hogy Szent
Benedek szá má ra nincsen egyenlő sé g: vannak kü lö nbö ző sé gek az emberek
kö zö tt.
Tihanyban egy olyan kö zö ssé g jelenik meg, amely szellemis é gé ben a szó legigazibb é rtelmé ben demokratikus. Ez a kö zö ssé g hangsúlyosan ismeri az emberi
mé ltóságot, a szemé lyisé g mé ltóságát, ugyanakkor nem ismeri az egyenlő sé get.
– Ez mit jelent?
– Azt mondja Szt. Benedek: zsoltárt kezdeni, antifónát é nekelni vagy felolvasni
ne merjen akárki, csak az, akit ezzel az apát megbíz, é s aki a közössé g é pülé sé re szolgál. Tehá t a kö zö ssé g, a köz java megelő z minden egyé ni ambíciót.
Szent Benedek regulá já nak kö zponti fogalma a „pax”, a bé ke. Azt szoktá k
mondani, hogy a bencé sek jelszava az „ora et labora”, az „imá dkozzá l é s dolgozzá l”. Szent Benedek Regulá já ban valóban bő ven van szó a munká ról é s az
imá dsá gról. Ugyanakkor az igazi kulcsfogalom a bé ke, a pax. A pax egy korakö zé pkori meghatá rozá s szerint az a nyugalom, amely a rendezettsé gbő l származik: Tranquillitas ordinis.
Szent Benedek az é let minden terü leté t elrendezi a Regulá val. Legyen meg –
pé ldá ul – a kö zö ssé gnek a sorrendje. A kö zö ssé g tagjainak a sorrendjé t az hatá rozza meg, hogy ki mikor lé p be a kö zö ssé gbe, ki mikor csatlakozik hozzá , nem
pedig az, hogy ki milyen ké pzettsé gű vagy hogy ki milyen csalá dból szá rmazik.
Kü lö nbö ző emberek vannak a kö zö ssé gben: vannak fiatalok é s vannak idő sek. Szent Benedek figyelmezteti a fiatalokat, hogy az id ő sebbeket tiszteljé k. Az
idő sebbeknek pedig azt mondja, hogy a fiatalabbakat szeressé k. Ezek aszimmetrikus kapcsolatok. – Vagy mé g egy nagyon é rdekes, lá tszólag jelenté ktelen
megjegyzé s, de fontos. Amikor az é tkezé s rendjé rő l beszé l Szent Benedek,
akkor azt mondja: fő tt é telbő l elé g legyen kettő , hogy ha valaki testi gyenges é ge
miatt az egyikbő l nem tudna venni, akkor a másikból egyé k, é s így lakjé k jól.
Szent Benedek tehá t jól tudja, hogy az emberek kü lö nbö ző ek. Lé teznek testi
gyengesé gek is. A bencé s szerzetesi kö zö ssé gben jelen van fiatalsá g, ö regsé g,
vannak ké zművesek, vannak olyanok, akik szellemi munk á val foglalkoznak. S ha
mindenki tudomá sul veszi a kü lö nbsé geket, akkor rend lesz a kö zö ssé gben,
akkor megvalósul a bé ke.
A Tihanyi-fé lszigeten a bencé s kö zö ssé g letelepedé sé vel megjelenik tehá t egy
egé szen sajá tos demokrá cia, aminek a cé lkitűzé se a bé ke. É rdekes, hogy a
Tihany szó, ha elfogadjuk a szlá v eredetet – é n mindenké ppen elfogadom – , a
csendessé get jelenti. Csend, bé ke. Ahol a víz csendes. Vagy ahol – á tvitt
é rtelemben – az ember csendessé get, bé kessé get talá l.
– Az alapítóAndrás királynak volt valami cé lja a bencé sek letelepíté sé vel?
– Andrá s kirá lynak az volt a cé lja, hogy legyen egy hely az orszá gban, ahol az
ő é s csalá dja fö ldi maradvá nyai bé ké ben nyugodhatnak. S é rdemes elgondolkodni ezen az emberi vá gyon: nem mindegy, hogy majd hol fogok nyugodni. Ez
az interjú é pp Szent Andrá s napjá n ké szü l, é s mi ma reggel – mint minden
é vben – misé t mondtunk Andrá s kirá lyunké rt.
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– É s ez így volt é vrő l é vre, századokon keresztül?
– Igen, amikor voltunk. A szerzetesé let itt, Tihanyban nem volt folytonos. Az
alapítá s óta tö bbszö r megszűnt.
Tihany nem volt soha jelentő s szellemi kö zpont. Egy aprócska apá tsá g volt. Ha a
nagy nyugati, európai apá tsá gokkal vagy aká r Pannonhalmá val hasonlítjuk ö szsze, azt mondhatná nk, hogy jelenté ktelen. Tizenké t– tizenné gy ember é lhetett itt,
nem tö bb. Szervezett iskolá ja nem volt Tihanynak. Ugyanakkor a szerzetesi
kö zö ssé g megjelené sé vel é s azzal a té nnyel, hogy az alapító kirá ly ennek a
kö zö ssé gnek műkö dé sé t, gazdasá gi lé tezé sé t az alapító levé llel biztosítja, kialakul egy é rdekes é s nem jelenté ktelen gazdasá gi kultúra. A sző lé szet első említé se a Tihanyi Alapítólevé lben fordul elő , de a mé hé szeknek é s a tímá roknak a
neve is itt olvasható első ké nt Magyarorszá gon. Vannak lová szok, gulyá sok, juhá szok, kaná szok, szaká csok, ková csok, van aranyműves, ká dá r, esztergá lyos,
ruhamosó, szűcs.
Egé szen biztos, hogy az apá tsá gnak fontos feladata volt a hagyomá nyok
tová bbadá sa. Ennek módszeres, inté zmé nyesü lt formá ja az iskola. Az iskola a
kolostorokhoz szervesen kapcsolódott, de itt Tihanyban, illetve Tihanyból nem
nő tt ki olyanfajta iskola, ami pé ldá ul Pannonhalmá ból. Viszont nem jelenté ktelen
té ny az, hogy a bencé s szerzetessé g megjelené sé vel s azá ltal, hogy é ppen
Andrá s kirá ly alapítja a monostort, egy nagyon izgalmas kulturális találkozóhely
jön lé tre. Tudniillik Andrá s kirá ly felesé ge kijevi hercegnő : Anasztázia, Bölcs
Jaroszlav lá nya. Az apá tsá got egy gall szent, Á nyos tiszteleté re alapítja, akinek
a tisztelete ná lunk nem volt elterjedve. Anasztá zia testvé re, Anna, I. Henrik francia kirá ly felesé ge volt. Így, a rokoni kapcsolatok ré vé n jelenhetett meg Tihanyban a gall szent tisztelete. Kelet é s Nyugat talá lkozik tehá t ezen a helyen, a Tihanyi-fé lszigeten, amelynek a neve szlá v eredetű, é s nagy valószínűsé ggel
Anasztá ziá val jö nnek azok a szlá v szerzetesek, akik itt az Oroszkő nevű helyen,
a manapsá g barlanglaká soknak nevezett barlangkolostorban é lté k a maguk
keleti, szlá v szerzetes é leté t.
– Mindez egy forgalmas út, a „Fehé rvárra menő hadiút” lehetett.
– Nem jelenté ktelen út, rá adá sul Tihany kezdetektő l ré vá tkelő is.
Nagyot kell ugornunk a tö rté nelemben: első sorban a barokk kor az, amelybő l
má r jól ismerjü k az itt folyó munká t vagy é letet. A tö rö k idő kben vá rkapitá nyok az
urak, aztá n a 17. szá zad vé gé n a magyar udvar ké ptelen fö nntartani a Tihanyi
apá tsá got, é s jó né há ny má s, enyé szetnek indult apá tsá ggal együ tt eladjá k. Az
alsó-ausztriai Altenburg bencé s apá tsá g tulajdoná ba kerü l. A 18. szá zad elejé n
Pannonhalma visszavá sá rolta a Tihanyi apá tsá got. A Pannonhalmá tól fü ggő
apá tsá gban ekkor indulnak meg itt a barokk é pítkezé sek.
Ami a kö zé pkorból megmaradt, nem sok, de nagyon é rté kes: az altemplom, a
maga egyszerűsé gé vel, mé ltósá gá val é s Andrá s kirá ly sírjá val. A barokk
é píté snek tö bb korszaka van. Az első barokk templom leé g. Ké t nevet é rdemes
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megemlíteni a 18. szá zadból: az egyik Lé cs Á goston apá t, aki nagy formá tumú
é pítő volt, a má sik, az ő utódja, Vajda Sámuel, aszké ta é letű, szent, tudós ember, akinek irodalmi munká ssá ga is jelentő s. Az ő apá ti szolgá lata idejé re esett,
hogy II. József feloszlatta Magyarorszá gon a Bencé s Rendet. Nagy szomorúsá ggal é s fá jdalommal é lte á t ezt az esemé nyt. Szombathelyre kö ltö zö tt rokonokhoz,
é s onnan írta leveleit ismerő seinek, bará tainak, rendtá rsainak, é s vá gyakozott
Tihany utá n, amely újra enyé szetnek indult. A templom plé bá niatemplomké nt
műkö dö tt, de a szerzetesé let megszűnt. Lé tezik egy rendkívü l ré szletes inventá rium, leltá r ebbő l az idő bő l. Az egé sz há zat tö virő l-hegyire vé gigjá rjá k, fö lmé rik,
leírjá k: kinek a szobá já ban milyen kö nyvek vannak, milyen bútorok, milyen
ká lyhá kkal fűtenek, mivel van burkolva a szoba…
– Szomorú emlé k, de é rté kes pillanatké p.
– Az mindenké ppen kiderü l, hogy a kor színvonalá n á lló teológiai munká kat
olvastak. Jobbá ra né met, latin é s francia nyelvűt. Ami a magyar nyelvű kö nyveket illeti, azok inká bb segé dkö nyvek, amelyek a pré diká ló lelkipá sztorokat tá mogathattá k.
1802-ben újraindul az é let, de attól kezdve Tihany tulajdonké ppen nyugdíjas
otthon. Van azonban gazdasá gi szerepe: a magyar bencé s rend birtokainak
egyik jószá gkormá nyzói szé khelye. A magyar bencé s rend centralizá lt renddé
vá lt Pannonhalma kö zponttal, é s az úgynevezett fiókapá tsá gok, mint Bakonybé l,
Zalavár, Tihany, Celldömölk jobbá ra lelkipá sztori feladatot lá ttak el. Tihanyhoz
tartozott a túlsó parton Kapoly, Endré d, Zamárdi, Szántód, ezen az oldalon Aszófő , Ö rvé nyes, Balatonudvari, Balatonsző lő s, aztá n Savanyúvíz–Balatonfüred. A
Tihanyi Apá tsá g é pítteti a fü redi Kerek-templomot, é s Tihanyból irá nyítjá k. Az
úgynevezett fiókapá tsá gok apá tjai á ltalá ban korá bban tekinté lyes rendtagokból
lettek. Az egé sz magyar rend szavazatai alapjá n nevezte ki ő ket a pannonhalmi
fő apá t. Mellettü k volt egy perjel, alperjel, plé bá nos. Kü lö nö sen is fontos szerepet
já tszottak a gazdasá gokat irá nyító jószá gkormá nyzók.
A jelentő sebb tihanyi apá tok kö zö tt szívesen említem meg Mázi Engelbert
apá tnak a nevé t, aki a ké t vilá ghá ború kö zö tt é lt, nagyon buzgó ember volt. Apró
betűs, ké zírá sos feljegyzé seiben olvasunk arról, hogyan gondolja vé gig az egé sz
szerzetesi é letet, miké nt kellene visszaté rni a gyö kerekhez, hogy hogyan kellene
megújítani Magyarorszá gon a bencé s é letet, hogyan kellene az apá tsá goknak
ismé t ö ná llóan, Pannonhalmá tól fü ggetlen kö zö ssé gké nt lé tezni, miké nt kellene
a liturgikus é let kö zpontjaivá vá lniuk.
Aztá n 1950-ben bekö vetkezik a szerzetesrendek feloszlatá sa Magyarorszá gon, ekkor Tihanyt is feloszlatjá k. Az utolsó tihanyi apá tot, Gidró Bonifác apá t
urat diá kkoromban lá ttam Pannonhalmá n; szívszorító olvasni azokat a jegyző kö nyveket, amelyek az ő alá írá sá t is tartalmazzá k, s amelyek a tihanyi apá tsá g
megszü nteté sé rő l szólnak. 1950 utá n csupá n Pannonhalma maradt meg é s a
győ ri bencé s gimná zium. Tihany ismé t az enyé szeté .
Elő szö r ö regotthont rendeznek itt be, majd, a Veszpr é m Megyei Múzeumigazgatósá g kiá llítóhelyé vé vá lik. A plé bá nia műkö dik, de nem bencé s vezeté s-
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sel. Az utolsó bencé s plé bá nosnak a hatvanas é vek elejé n kellett elhagynia a
há zat, de ő sem bencé ské nt é lhetett itt, hanem mint a veszpré mi egyhá zmegyé hez tartozó lelkipá sztor, akit aztá n illegá lis politikai tevé kenysé g ü rü gyé vel
meghurcoltak, megvontá k tő le a műkö dé si engedé lyt. Bé lyeggyűjtő papok talá lkoztak ná la rendszeresen. Leveleztek egymá ssal, ö sszejö ttek hol itt, hol ott, é s
ez á llamellenes tevé kenysé gnek minő sü lt. Vass Sándor Alberiknek hívtá k, lelkiismeretes, hűsé ges lelkipá sztor volt. Szerette a falut, a falu is becsü lte, szerette
ő t. Hogy mennyire szerette a falut, arról rengeteg fotója is tanúskodik. A szociográ fiai é s művé szi é rté kű hagyaté kot most rendezzü k.
1990-ben vehette á t a bencé s rend újra a plé bá nia vezeté sé t, é s 1994 óta é lü nk
újra kö zö ssé gben. 1994-ben kaptuk vissza az apá tsá g é pü leté t, tíz é ve, december elejé n é n voltam az, aki leltá r szerint á tvettem a múzeumtól az é pü letet.
Most valójá ban egy újraszervezé s tö rté nik. Egy kis szerzetesi kö zö ssé g é l itt,
heten vagyunk. A kö zö ssé g Pannonhalmá tól fü ggő perjelsé g, azzal a joggal,
hogy nö vendé ket vehetü nk fel: ha valaki tihanyi bencé s szeretne lenni, szívesen
lá tjuk. A feladatunk első sorban a lelkipá sztori munka itt Tihanyban, illetve a kö rnyé kben. Feladatunk kulturá lis tevé kenysé g is: ennek fontos ré sze a kiá llítá sok
szervezé se, rendezé se. Az é pü letet azzal a felté tellel kaptuk vissza, hogy a benne lé vő „funkciót” megtartjuk.
A kulturá lis tevé kenysé gnek má sik fontos szelete, hogy hangversenyeket szervezü nk, elő adá sokat rendezü nk. Sok ré gi diá kunk é l itt a kö rnyé ken, akiknek taná rai voltunk, ő k gyakran felkeresnek bennü nket. Tevé kenysé gü nkkel a ré gióban lakó kereszté ny szellemisé gű vagy á ltalá ban é rté keket kereső é rtelmisé giek
szá má ra valamiké ppen igazodá si pontot jelentü nk. Ez szá munkra nagy kihívá s,
feladat, ugyanakkor ö rö m is. A kö r egyre tá gul, mutatja pé ldá ul a Tető té ri esté k
exkluzív vendé gekkel folytatott elmé lyü lt beszé lgeté sei irá nti nö vekvő é rdeklő dé s.
Az é pített ö rö ksé gnek lelke van. Lé tezik „genius loci”, van a helynek szelleme. El
lehet űzni onnan a hely ő rző it, de a hely kisugá rzá sa tová bbra is megmarad. A
19. szá zadban, a reformkor idejé n a balatoni fü rdő vendé gek szá má ra Tihanyba
kirá ndulni igazi esemé ny volt: talá lkozni a tihanyi apá ttal, a szerzetesekkel. Já rt
itt Vö rö smarty is. Lé tezik egy Tihany-mítosz. Itt van az alapító kirá ly sírja. S az
utolsó magyar kirá ly, IV. Ká roly 1921 októberé ben ebben az apá tsá gban tö ltö tte
magyarorszá gi utolsó napjait. Tihany nem zará ndokhely, de nemzeti szenté ly.
Szent helye a magyarsá gnak.
A kö rnyé kbeli halá szok, amikor kö d telepszik a tóra, azt keresik, hol, merre
bukkan ki a magasban ritkul ó pá rá ból az apá tsá gi templom kettő s tornya: Íme a
lé nyegünk. Jelen lenni, hitelesen. Nem a rábeszé lé s a feladatunk, hanem hogy
igazi é rté kekre mutassunk rá. Hogy segítsünk mindenkit, akit erre visz az útja,
hogy megtalálja a bé kessé get.
Gózon Á kos, Herczeg János

18

└

┘

┌

┐

Világörökség – Magyar Örökség: Pannonhalma
Dr. Jordán László(Gy 36) bará tunk levelé bő l (2004. dec. 27.):
«Istennek há la, a Magyar Ö röksé g é s az Európa Egyesület á ltal felké rt
bírá lóbizottsá g elfogadta 2004. januá r 20-i javaslatomat, é s így a „Világöröksé g Pannonhalma” 2004. december 18-á n „Magyar öröksé g” is lett. A
MTA dísztermé ben dr. Várszegi Asztrik fő apá t-pü spö k atya vette á t a Magyar
Ö röksé g oklevelet é s az aranyé rmet.
Fő apá t atyá nk megtisztelt „a Pannonhalmi Fő apá tsá gnak adomá nyozott
Magyar Ö röksé g-díj javaslattevő jé nek” kö szö neté vel. Kö telessé gemnek tartottam, kedves Bará taim, tá jé koztatá sotokat, mert javaslatom lé nyegé ben a
bencé s diá kok testvé ri kö zö ssé gé nek megnyilatkozá sa is.»

Elő terjesztés a MAGYARORSZÁ GÉ RT ALAPÍTVÁ NY
tisztelt Kuratóriumának
MAGYAR ÖRÖKSÉ G kitüntető cím adományozására
Tisztelt Kuratórium!
A Bencé s Rend a Ká rpá t medencei 1100 é ves magyar lé tben, 1000 é ves
á llamisá gunkban sorskö zö zö ssé get vá llalt a magyarsá ggal.
A rend alapítójá nak, Szent Benedek Regulá ja ké t szellemi pillé ré nek, az ora et
labora szelíd parancsá nak engedelmeskedve, erre alapozottan a benc é s szerzetesek Szent istvá n á llamalapítá sá nak segítő i, é rdemi kö zreműkö dő i voltak.
Ennek is tudható be, hogy – jelenü nkben is – a Pannonhalma kö rnyé ké n levő
tizenö t telepü lé s lelkipá sztori szolgá latá t lá tja el a pannonhalmi fő apá t joghatósá ga alá tartozó ö ná lló egyhá zmegye, a Pannonhalmi Terü leti Apá tsá g
kereté ben.
A bencé s szerzetesek – az Ú T, az IGAZSÁ G, az É LET é s a MEGVÁ LTÓ SZERETET apostolaiké nt – ré szt vá llaltak nemzetü nk európaisá gá nak megalapozá sá ban é s fejleszté sé ben é vszá zadokon á t.
Oktató-nevelő -lelkipá sztori munká ssá guk nemes – karitatív, morá lis, ismereteket, tudá st adó – szellemisé gé vel pedig ré szesei annak a sajá tos, innovatív
magyar alkotó erő kialakulá sá nak, amely gazdagítója Európa é s a nagyvilá g
szellemi-anyagi é rté ktá rá nak.
Az 1002. é vi pannonhalmi alapító- é s kivá ltsá glevé l tartalmazza azt a kirá lyi
szá ndé kot is, hogy a bencé s szerzetesek naponta imá dkozzanak „pro stabilitate
regni nostri” – az orszá g fennmaradá sá é rt.
Ennek az imá dsá gos kö telezettsé gnek ezer é ven á t való teljesíté sé t tanúsítja,
hogy né pü nk-nemzetü nk, orszá gunk é s Pannonhalma tö rté nelmü nk viharos, vá lsá gos é vszá zadaiban a tö bbszö rö s újrakezdé s hité vel tudott fennmaradni.
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Így lehetett Pannonhalma Európa egyik kiemelkedő szakrá lis-kulturá lis helye,
é rté ke, é s ezé rt VILÁ GÖ RÖ KSÉ G.
Indokolt, hogy MAGYAR Ö RÖ KSÉ G is legyen.
Anná l is inká bb, mert – Pannonhalma szellemi kisugá rzá saké nt – a magyar
bencé sek á ltal Brazíliá ban, São Paulóban alapított Szent Gellé rt Apá tsá g é s – az
1700 tanulót nevelő -oktató – Szent Imre Kollé gium MAGYAR Ö RÖ KSÉ G lett,
javaslatomra é s laudá lá som alapjá n.
Ezt a MAGYAR Ö RÖ KSÉ G-díjat dr. Vá rszegi Asztrik fő apá t-pü spö k atya vette
á t 1999. június 19-é n az Ó pusztaszeri Nemzeti Tö rté neti Emlé kparkban.
A bencé s rendnek az á llamalapítá stól a 21. szá zadig á tívelő hatalmas –
szellemi-anyagi é rté kteremtő é s -megtartó – munká ssá ga, tö bbek kö zö tt
– a tö rté nelmü nk tragé diá iban, a nemzetkö zi vá lsá gokban a né pü nknek
lelki erő t adó, nemzetfenntartó szellemisé ge,
– a 20. szá zadban – megkü lö nbö zteté s né lkü l – az ü ldö zö ttek hő si,
evangé liumi szeretettel vé delme,
– a fiatal generá cióknak ma is kivá ló – morá lis, karitatív é letszemlé letre,
é letvitelre, magyarsá gtudatra – oktatá sa-nevelé se
indokoljá k, hogy
MAGYAR Ö RÖ KSÉ G legyen
a Mons Sacer Pannoniae, Pannonhalma.
Annak remé nyé ben, hogy javaslatomat a tisztelt Kuratórium egyeté rté ssel lesz
szíves fogadni, elő terjeszté semet, laudá ciómat bencé s kö szö nté ssel zá rom:
PAX ET GAUDIUM.
Budapest, 2004, januá r 20.
Tisztelettel
Dr. Jordán László
Győ rött, a Czuczor Gergely bencé s gimnáziumban
1936-ban é rettsé gizett diák.
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Az esztergomi érsekségrő l és századonként
egy-egy érsekének működésérő l magyar hazánk
történelmében ∗
Első kirá lyunk, Istvá n, az á llamalapítá st a Ká rpá t-medencé ben azzal kezdte,
hogy orszá gá t a kereszté ny vallá shoz kö tö tte. Ú gy íté lte meg, hogy a magyarsá g
fennmaradá sa csak ebben a formá ban biztosítható, né pe ebben talá lhatja meg
boldogulá sá t. Cé lja megvalósítá sá ban legfő bb segítő i a bencé s szerzetesek
voltak, é lü kö n Szent Gellé rttel, akire fiá nak, Imré nek a nevelé sé t is rá bízta.
Elö ljá róban szü ksé gesnek tartom Nemeskü rty Istvá n taná r úrnak, korunk legnagyobb magyar irodalomtö rté né szé nek az „Ö rö ksé gü nk: Múltunk a Jelenben”
című kö nyvé bő l kivonatosan idé zni a kö vetkező sorokat: „Az isteni kegyelem
kü lö nö s jele, hogy a magyar á llam alapítá sakor a siralmas á llapotban lé vő római
katolikus egyhá z é lé re a művelt, szé leslá tókö rű, mé lyen vallá sos ravennai pü spö k kerü lt II. Szilveszter né ven a pá pai trónra, tová bbá , hogy a dá n, norvé g, spanyol, lengyel, orosz é s cseh kirá lyok a kereszté ny hitre té rve megszilá rdítjá k
Európá ban a kereszté ny hitet, é s hogy egyigejűleg Franciaorszá gból a Cluny-i
bencé s kolostorból egy megújulá si mozgalom indul el, melyhez Istvá n kirá lyunk
is csatlakozott. Az ezredik é vet, a kereszté nysé g jubileumá t akkor a kereszté ny
civilizá ció é s kultúra megteremté sé nek igé nyé vel ü nnepelté k Magyarorszá gtól
Angliá ig. Igazi csillagórá ja volt ez a magyar tö rté nelmü nknek.”
Vaszary Kolos hercegprímá sunk a 20. szá zad elejé n így ír. „A prímá sok szolgá ltá k a hazá t kivá ló elmé jü kkel, tö rvé nyhozá si tehetsé gü kkel, a gazdasá gi
ü gyek nagyvonalú inté zé sé vel, a magyar é rdekek vé delmé vel.”
Szent Istvá n kirá lyunk tíz egyhá zmegyé t alapított:
– Első ké nt az esztergomi é rseksé get a Boldogsá gos Szűz Má ria é s Szent
Adalbert tiszteleté re, majd
– a győ ri é s
– a vá ci pü spö ksé get, mindkettő t a Nagyasszony tiszteleté re,
– a veszpré mi é s
– az erdé lyi (gyulafehé rvá ri) pü spö ksé get, mindkettő t Szent Mihá ly arkangyal
tiszteleté re,
– a pé csi pü spö ksé get Szent Pé ter apostol tiszteleté re,
– a kalocsai pü spö ksé get Szent Pá l apostol tiszteleté re,
– az egri pü spö ksé get „Olajbanfő zö tt” Szent Já nos apostol tiszteleté re,
– a bihari (nagyvá radi) pü spö ksé get Szűz Má ria tiszteleté re, é s vé gü l
– a csaná di (marosvá ri) pü spö ksé get Szent Gyö rgy tiszteleté re.
A zá grá bi – horvá t alapítá sú – é rseksé g Szent Lá szló kirá lyunk alatt a ké t orszá g egyesü lé sekor kerü lt az esztergomi é rseksé g fennhatósá ga alá , é s ez a
helyzet a trianoni bé keszerző dé sig á llt fenn.
∗

A BDSZ budapesti szervezeté ben 2004. szeptember 13-á n elhangzott elő adá s
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Má ria Teré zia kirá lynő – XIV. Kelemen pá pa hozzá já rulá sá val – 1771-ben
Munká cson gö rö g katolikus pü spö ksé get alapít, melynek szé khelyé t 1775-ben
Ungvá rra helyezi á t. 1776. januá r 1-jé vel pedig – ugyancsak pá pai (VI. Piusz)
hozzá já rulá ssal az esztergomi é rseksé g é s a veszpré mi pü spö ksé g terü leté bő l
levá lasztva – ké t új római katolikus pü spö ksé get alapít Szé kesfehé rvá r é s Szombathely szé khellyel.
Feltehetjü k a ké rdé st, mié rt é ppen Esztergom lett az első sé get jelentő é rseksé g
szé khelye. A vá lasz egyszerű é s magá tól é rthető : Itt szü letett Istvá n kirá ly, itt
kö tö tt há zassá got Gizella kirá lyné val, innen indult el a magyar á llamisá g.
Istvá n kirá ly Esztergomban, a Vá rhegy dé li oldalá n é píttet magá nak kirá lyi
palotá t. Ez volt a kirá lyi szé khely IV. Bé la kirá ly korá ig. 1137-ben itt tart orszá ggyűlé st II. Vak Bé la kirá lyunk „fé nyes uralkodá sa alatt – vasá rnaponké nt – a
nagy tö lgyfa alatt ü lve”, amint ezt a Krónika írja.
Esztergom csaknem há rom é vszá zadig volt kirá lyi szé khely. IV. Bé la kirá ly a
tatá rjá rá s utá n biztonsá gosabb helyet keresett: 1249-ben meg é pítteti a budai vá rat, majd ide helyezi szé khelyé t. Esztergomi palotá já t az é rseknek ajá ndé kozza.
Ettő l az idő tő l kezdve – leszá mítva azt az idő t, amikor Esztergom tö rö k uralom
alatt á llt é s az é rsek Nagyszombatba ké nyszerü lt kö ltö zni – tová bbra is Esztergom a magyar prímá s-é rsekek szé khelye. (Esztergom 1543. augusztus 20-á n
Vá rady Pá l é rseksé ge alatt kerü lt tö rö k ké zbe, majd azok kiűzeté se utá n, 1685ben té rt vissza Magyarorszá ghoz Szé chenyi Gyö rgy é rseksé ge alatt, aki rö gtö n
inté zkedett a lerombolt szé kesegyhá z é s a prímá si palota helyreá llítá sá ról.)
Az é rseket a koroná s kirá ly nevezi ki – akadá lyoztatá sa eseté n az esztergomi
ká ptalan vá lasztja meg – , de a római pá pa erő síti meg ebben a mé ltósá gban é s
adja ré szé re az egyhá zi hatalmat. Viszont a prímá s-é rsek koroná zza meg a
kirá lyt a Szent Koroná val, mely minden jognak é s hatalomnak a forrá sa.
A kirá ly a Szent Korona nevé ben hozza a tö rvé nyeket, az á llampolgá rok pedig
minden megkü lö nbö zteté s né lkü l a Szent Korona tagjai.
Az esztergomi é rsek hirdeti ki a pá pai bullá kat, ő hozza é s hirdeti ki a magyar
egyhá zra vonatkozó rendelkezé seket, melyet az orszá g tö bbi é rsekei é s pü spö kei elismerni tartoznak. Ő jogosult ö sszehívni a nemzeti é s tartomá nyi zsinatot.
Az esztergomi é rsek a kö zjogi mé ltósá gok kö zö tt is az első helyen á ll, ő a kirá ly
helyettese, é s így annak tá vollé té ben ő t illeti meg az orszá g kormá nyzá sa is. Ez
a jog utolsó kirá lyunk – az ebben az é vben boldoggá avatott – IV. Ká roly kirá ly
trónfosztá sá ig á llott fenn.
A mohá csi vé sz utá ni idő k egyik króniká sa így ír: „A kirá ly jobb oldalá n á llnak a
fő papok, első nek az esztergomi é rsekkel, é s utá na kö vetkeznek a tö bbi é rsekek
é s pü spö kö k, míg bal oldalá n az első sé g a ná doré , é s utá na kö vetkeznek a tö bbi
orszá gos mé ltósá gok.”
Az esztergomi é rsek tagja a fő - é s titkos kancellá riá nak, valamint a Helytartótaná csnak. Nemegyszer viseli a helytartói tisztsé get is. Az igazsá gszolgá ltatá sban tagja a Kirá lyi Tá blá nak é s bírá ja a Hé tszemé lyes Tá blá nak. Esztergom
vá rmegye fő ispá nsá ga is ö rö kletesen szá ll egyikrő l a má sikra, aká rcsak az
egyhá znemessé g adomá nyozá sá nak a joga.
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Az orszá g prímá s-é rseke a hazai kereszté nyek első szá mú lelki vezető je. A
Kirá lyi Taná csban megelő zte az orszá gbírókat, ő t illette meg é s illeti meg ma is
az első sé g a magyar fő papsá g sorá ban. Ő t kö vetik az é rsekek – é lü kö n a
kalocsai é rsekkel – , majd kö vetkeznek a tö bbi é rsekek é s pü spö kö k.
Az esztergomi é rsek első sé gé t II. Andrá s kirá ly okmá nyszerűen is igazolja,
amit XI. Bonifá c pá pa az 1399-ben kiadott bullá já ban a kö vetkező ké ppen erő sít
meg: „Magyarorszá g ö sszes pü spö ksé gei, egyhá zai, apá tsá gai é s pré postsá gai
az esztergomi é rsek joghatósá ga alá tartoznak.”
Az esztergomi é rseknek jogá ban á ll
– nemzeti zsinatot ö sszehívni, melyen az egyhá zfő k kö telesek megjelenni,
– minden egyhá zi vitá s ü gyben dö nteni, mely ellen legfö ljebb a római pá pá hoz
lehet fellebbezni.
Az esztergomi é rseket illeti meg a kirá ly koroná zá sá nak a joga, amint ezt má r
említettem. Mé gis hat esetben fordult elő , hogy nem az esztergomi é rsek koroná zott. Vegyü k sorra ezeket az eseteket:
– Elő szö r: III. Bé la kirá lyt, aki a bizá nci csá szá ri udvarból té rt vissza, Bá nfi
Luká cs é rsek, fé lve az idegen, gö rö g befolyá stól, vonakodik megkoroná zni, így a
római pá pa engedé lyé vel a kalocsai é rsek koroná zza meg.
– Má sodszor: Imre kirá ly kiskorú fiá t, Lá szlót Luká cs é rsek nem koroná zza
meg, mert illeté ktelennek tartja a trónra. Mikor pedig a kalocsai é rsek ezt megteszi, interdictum alá helyezi az orszá got. Erre mé g Luká cs é rsek műkö dé sé nek
ismerteté se sorá n visszaté rek.
– Harmadszor: II. Andrá s kirá lyt – sógorsá gi alapon – Berchtold kalocsai é rsek
koroná zza meg.
– Negyedszer: Ká roly Róbert kirá ly mé g é leté ben meg akarja koroná ztatni
Lajos fiá t, a ké ső bbi Nagy Lajos kirá lyt, amit Telegdi Tamá s é rsek nem talá l
megengedhető nek, é s nem vá llalja a koroná zá st. Sok huzavona utá n XXII. Já nos pá pa azzal engedé lyezi, hogyha az esztergomi é rsek tová bbra is megtagadná , a kalocsai é rsek megkoroná zhatja. Telegdi é rsek kö vetkezetes maradt,
é s így a kalocsai é rsek koroná zott.
– Ö tö dszö r: Zsigmond kirá lyt 1387-ben Benedek veszpré mi pü spö k koroná zza
meg, mert ekkor az esztergomi é rseki szé k betö ltetlen volt.
– Hatodszor: II. Ulá szló kirá ly eseté ben, akit – mivel az esztergomi é rseki szé k
vá romá nyosa, Hyppolit mé g gyermek volt é s nem volt felszentelve – Szentlá szlói
Osvá t zá grá bi é rsek koroná zott meg 1490-ben.
Az utolsó kirá lyi koroná zá sra 1916. december 30-á n kerü lt sor, mikor IV. Ká roly kirá lyt Csernoch Já nos esztergomi é rsek koroná zza meg a budavá ri
Nagyboldogasszony-templomban. Ennek megt ö rté nté t má rvá nytá bla hirdeti a
templom Boldogasszony-ká polná já nak a falá n.
Orszá gos ü gyekben a kirá ly sokszor ké rte ki az esztergomi é rsek taná csá t,
vé lemé nyé t, de az is elő fordult, hogy az esztergomi é rsek az orszá g é rdeké ben
szembeszá llt a kirá llyal, illető leg az orszá g vezető jé vel. Ezzel kapcsolatban is
említené k né há ny pé ldá t:
– A tatá rjá rá s utá n IV. Bé la kirá ly Bá ncsa bíboros é rsek vé lemé nyé t ké ri ki az
orszá g helyreá llítá sá ban.
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– Jób é rsek – a nemzet oldalá n – szembehelyezkedik Imre kirá llyal, amikor az
ké tsé gbe vonja az esztergomi é rseksé g első bbsé gé t a kalocsai javá ra. Az é rsek
szemé lyesen megy III. Ince pá pá hoz, aki megerő síti az esztergomi é rseksé g
első sé gé t é s koroná zá si jogá t.
– Róbert é rsek – az Aranybulla szerkesztő je – elő tt tesz eskü t ennek megtartá sá ra II. Endre kirá ly Esztergomban. Mivel azonban a kirá ly tová bbra sem tartja
be ennek rendelkezé seit, az é rsek interdictum alá helyezi az orszá got.
– Ladomé r é rsek nemzeti é rdekbő l helyezkedik szembe IV. Kun Lá szló kirá lylyal, aki ezutá n megeskü szik a tö rvé nyek megtartá sá ra.
– Kanizsai Já nos é rsek Zsigmond kirá ly tö rvé nytelen inté zkedé sei, míg
– Vité z Já nos Má tyá s kirá ly ö nké nye miatt, s vé gü l
– Mindszenty József bíboros hercegprímá s (mé g veszpré mi pü spö k korá ban
Szá lasi Ferenc nyilas, majd) Rá kosi Má tyá s kommunista diktá torral szá ll szembe
az orszá g é rdeké ben.
Az esztergomi é rsek jó híre túlmutatott az orszá g hatá rain, amit az is bizonyít,
hogy a római pá pa nemegyszer vette igé nybe szolgá ltatá sait. Így pé ldá ul:
– IX. Gergely pá pa Róbert é rseket kö veté nek nevezi ki é s a kunok kö zé kü ldi,
hogy nyerje meg ő ket a kereszté nysé gnek.
– IV. Ince pá pa Bá ncsa é rseket Horvá t- é s Dalmá torszá gba kü ldi, hogy ott ő t
szemé lyé ben ké pviselje.
– VI. Orbá n pá pa Vaskuti Demeter esztergomi é rseket azzal bízza meg, hogy
ő t kö vetké nt ké pviselje Lengyelorszá gban é s hazá nkban.
Az esztergomi é rsek szemé lyé hez kö tö tt prímá si mé ltósá g, mint a magyar egyhá z szervezeté nek zá rókö ve, az egyetlen á llá s, melyben az egyhá zi é s a polgá ri
rang egyesü lt. Ez Mindszenty József bíboros 1949-ben tö rté nt letartróztatá sá ig
á llt fenn. Azóta megszűnt az esztergomi é rsek orszá gos mé ltósá ga, de tová bbra
is fenná ll első sé ge a magyar katolikus egyhá zban.
A prímá s-é rseki rangot első ké nt Má tyá s é rsek (1239– 1241) viselte, aki a Muhipusztai csatá ban vesztette é leté t. A hercegprímá si címet elő szö r Kereszté ly
Á gost (1707– 1725) haszná lta, aki szü leté sé né l fogva herceg volt. Az ő t kö vető
esztergomi é rsekek Mindszenty bíborosig bezá rólag viselhetté k é s viselté k is ezt
a címet, é s címerü kbe bevehetté k a hercegi koroná t. Lé kai Lá szló bíborostól
kezdve a prímá s-é rseki cím illeti meg a magyar egyhá zfő t.
Mindszenty bíboros akadá lyoztatá sa idejé ben – 1950-tő l az 1973-ban tö rté nt
lemondatá sá ig – hat pü spö k, mint apostoli adminisztrá tor lá tta el az esztergomi
é rseki teendő ket: Hamvas Endre (1950– 1954), Endrei Mihá ly (1956– 1958),
Schwarz-Eggenhoffer Artúr (1959– 1969), Szabó Imre (1969– 1971), Kisberk Imre
(1971– 1974) é s Lé kai Lá szló 1974-tő l az 1976-ban tö rté nt esztergomi é rseki
kinevezé sé ig.
A trianoni bé keszerző dé s kö vetkezté ben vá ltoztak az egyhá zmegyé ink. A vé gleges rendezé s 1993-ban tö rté nt, mikoris az Apostoli Szentszé k módosította a
magyarorszá gi egyhá zmegyé k hatá rait é s új egyhá zmegyé ket is lé tesített. Így a
jelenlegi helyzet a kö vetkező ké ppen alakul:
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– Az Esztergom-Budapesti Fő egyhá zmegye Szent Adalbert pü spö k é s vé rtanú
tiszteleté re,
– a Győ ri Egyhá zmegye é s
– a Szé kesfehé rvá ri Egyhá zmegye, mindkettő a Mennyekbe felvett Boldogsá gos Szűz Má ria tiszteleté re,
– a Hajdúdorogi Gö rö g Katolikus Egyhá zmegye Szent Istvá n I. vé rtanú tiszteleté re,
– a Kalocsa-Kecskemé ti fő egyhá zmegye Szent Istvá n kirá ly tiszteleté re,
– a Pé csi Egyhá zmegye Szent Pé ter apostol tiszteleté re,
– a Szeged-Csaná di Egyhá zmegye Szent Gellé rt pü spö k tiszteleté re,
– az Egri Fő egyhá zmegye Szent Já nos apostol é s evangé lista tiszteleté re,
– a Vá ci Egyhá zmegye, Szent Istvá n, Magyarorszá g első kirá lya tiszteleté re,
– a Debrecen-Nyíregyhá zi Egyhá zmegye Szent Lá szló kirá ly tiszteleté re,
– a Veszpré mi Fő egyhá zmegye Szent Anna tiszteleté re,
– a Szombathelyi Egyhá zmegye Szent Má rton, Tours-i pü spö k tiszteleté re,
– a Kaposvá ri Egyhá zmegye Szent Lá szló kirá ly tiszteleté re,
tová bbá , nem tartoznak az egyhá zmegyé k alá :
– a Pannonhalmi Terü leti Apá tsá g Szent Má rton Tours-i pü spö k tiszteleté re,
– a Tá bori Pü spö ksé g Kapisztrá n Szent Já nos tiszteleté re é s
– a Miskolci Apostoli Kormá nyzósá g Keresztelő Szent Já nos tiszteleté re.
Az Esztergom-Budapesti Fő egyhá zmegye é lé n a bíboros é rsek, a tö bbi fő egyhá zmegye é lé n az é rsek, az egyhá zmegyé k é lé n pedig a pü spö k á ll.
Tudjuk, hogy jelenleg, 2003. januá r 11-e óta, Erdő Pé ter bíboros az Esztergom-Budapesti Fő egyhá zmegye é rseke. Ő á ll a Magyar Egyhá z é lé n, ő vezeti é s
irá nyítja a Magyar Katolikus Egyhá z műkö dé sé t.
Ne vá rjá k tő lem, hogy mind a 82 prímá s-é rsekrő l megemlé kezzem, mert az nem
fé r bele elő adá som kereté be, hiszen há la Istennek sokan vannak, akikr ő l kü lö n
elő adá st lehetne tartani. Ezé rt fogadjá k el – amint ezt a címben is jeleztem – ,
hogy kiragadjak szá zadonké nt egyet-egyet, é s az ő műkö dé sü krő l tegyek rö vid
említé st. Ezeknek sorá t bencé s szerzetesbő l lett é rsekkel kezdem é s zá rom.
Anasztáz Asztrik é rsek (1007– 1012) Szent Adalbert prá gai pü spö k munkatá rsa,
aki pü spö ke halá la utá n, 997-ben Magyarorszá gra jö n é s Pé csvá radon bencé s
apá tsá got kezd é píteni. Ő kereszteli meg Istvá n kirá ly fiá t, Imré t. A kirá ly kö veteké nt Rómá ba megy II. Szilveszter pá pá hoz, hogy tő le tíz pü spö ksé g lé tesíté sé re é s az esztergomi szé k é rseki rangra emelé sé hez ké rje a Szentatya á ldá sá t,
tová bbá Istvá n kirá lynak – fü ggetlen uralkodó elismeré seké nt – kirá lyi koroná t.
A legenda szerint a pá pa á lmá ban tö rté nt angyali taná csra a lengyelek fejedelmé nek szá nt koroná t, valamint a kettő s keresztet a kö vetkező szavakkal adta
á t: „É n apostoli vagyok, de ő Krisztus apostola.”
Az apostoli á ldá st tartalmazó oklevé l é s a Szent Korona birtoká ban 1000 kará csonyá n kerü lt sor Istvá n kirá ly koroná zá sá ra. Az 1001-ben kelt pannonhalmi
alapítólevé l szerint Asztrik apá t kö zbenjá rá sá ra fejező dö tt be a pannonhalmi
Szent Má rton-mosostor é píté se. A Szentfö ldre indult – de kö zben hajótö ré st
szenvedett – Szent Gellé rt pü spö k Pé csvá radra é rkezik, akit Asztrik apá t Szé kesfehé rvá rra kísé r Istvá n kirá lyhoz.
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Mikor Sebestyén, az első esztergomi é rsek megvakul, a kirá ly Asztrik apá tot
helyezi az é rseki szé kbe. Sebestyé n azonban csodá latos módon visszanyeri
lá tá sá t é s 1012-ben visszeté r szé ké be. Ekkor a kirá ly Asztrik é rseket a kalocsai
pü spö ki szé kbe helyezi, amely 1015-ben é rseksé gi rangra emelkedik, é s Asztrik,
mint kalocsai é rsek műkö dik az 1036-ban bekö vetkezett halá lá ig.
Bánfi Lukács é rsek (1158– 1181) sorrendben a huszonö tö dik, é s huszonhá rom
é ven á t Esztergom é rseke. Ká nonjogi ismereteit – melyeket hivatá sá ban felhaszná l – Prá gá ban szerzi. Mint tudomá nyos szakember az egyhá zi ü gyekben bevezeti az írá sbelisé get. Puritá n lelkű é letszentsé g, nagy műveltsé g jellemzi. Né gy
kirá ly alatt vé di a trónt é s a nemzet é rdekeit, az orszá g é s az egyhá z jogait.
Elvhű á llá spontjá ra jellemző , hogy II. Lá szlót, mint „trónkö vetelő t” nem koroná zza meg. Mikor pedig Miklós kalocsai é rsek ezt megteszi, interdictumot hirdet
é s megtiltja a nyilvá nos istentiszteleteket. Lá szló kirá ly karddal kö veteli a tilalom
visszavoná sá t, amit az é rsek megtagad. Lá szló emiatt az é rseket tö mlö cbe
zá ratja, aki III. Sá ndor pá pa kö zbenjá rá sá ra kará csonykor szabadul a bö rtö nbő l.
Lá szló é rsek innen egyenesen a baziliká ba megy, megfosztja az oltá rt
é kessé geitő l annak jelé ü l, hogy az interdictumot fenntartja. Lá szló kirá ly jelenlé té ben ké ri az Ú r Jé zust, hogy té rítse meg a kirá lyt, vagy é reztesse vele a
jogtalansá got. S mi tö rté nik? Lá szló kirá ly húsz napon belü l, mindö ssze fé l é vi
uralkodá s utá n meghal.
A má sik trónkö vetelő t, IV. Istvá nt sem Luká cs é rsek, hanem a kalocsai é rsek
koroná zza meg. Fé l é v múlva III. Istvá n, a tö rvé nyes kirá ly győ zedelmeskedik, é s
IV. Istvá n menekü lni ké nyszerü l.
Az é rsek az egyhá zi javadalmak sé relme miatt III. Istvá n tö rvé nyes kirá llyal is
szembeszá ll. Az egé sz pü spö ki kart a kirá ly elé vezeti, é s ké ri a sé relmek orvoslá sá t. A kirá ly elmegy a baziliká ba é s az é rsek elé já rul, aki feloldozza. Az é rsek
ezutá n nem tudja visszatartani kö nnyeit. A kirá ly ké rdé sé re, mié rt sír, így vá laszol: „Azé rt sírok, mert má hoz egy é vre ezen a helyen a te holttestedet fogjá k itt
fogadni.” Ez is bekö vetkezett, ha nem is pontosan egy, de m á sfé l é ven belü l.
Az é rsek szentsé g híré ben á llt, szentté avatá sa is megkezdő dö tt, de ismeretlen
okok miatt elakadt.
Türje nembéli Szentgróti Fülöp é rsek (1262– 1272) nemesi csalá dból szá rmazott, melyet a kirá lyi csalá d irá nti tisztelet jellemzett. A kirá lyi udvarban nevelkedett, itt lett kancellá r é s egyidejűleg dö mö si pré post, majd zá grá bi pü spö k. 1261ben megü resedik az esztergomi é rseki szé k, é s az esztergomi ká ptalan egyhangúlag vá lasztja é rseké vé , akit VI. Orbá n pá pa erő sít meg é rseki mé ltósá gá ban.
Az é rsek fő gondjá nak tekintette a vá rak megerő síté sé t, hogy egy esetleges
újabb tatá r tá madá s eseté n – melynek veszé lye ekkor mé g fenná llt – az orszá g
kö nnyebben legyen vé dhető .
IV. Bé la kirá ly é s fia, Istvá n kö zö tt a feszü ltsé g csaknem fegyveres ö sszetűzé shez vezetett, amit az é rseknek sikerü lt megakadá lyoznia. Javaslatá ra apa
é s fia bé ké t kö tö ttek, melynek szö vegé be azt is felvetté k, hogy amennyiben a
kirá lyfi az erre tett eskü jé t nem tartaná be, az é rsek vele szemben fenyíté st
alkalmazhat.
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Az ü gyben a fő bé ké ltető Bé la kirá ly lá nya, Istvá n testvé re, Á rpá dhá zi Margit
volt. A megkö tö tt bé ke azonban olyan ingatag lá bon á llt, hogy ezt né gy é v múlva
a Nyulak szigeté n meg kellett erő síteni.
Margit hercegnő halá lá ná l csak Fü lö p é rsek volt jelen. Szü lei nem jö ttek el,
mert haragudtak rá . Ennek oka abban á llt, hogy Margit az á ltaluk tett há zassá gi
ajá nlatokat mindig visszautasította.
1270. januá r 18-á n az é rsek – lá tvá n Margit arcá n a mennyei boldogsá got,
mikor á tlé pte a halá l kü szö bé t – , miutá n megvigasztalta a jelenlé vő ket, Margitot
a Nyulak szigeté n lé vő ká polna Boldogasszony-oltá ra alá temette, majd zsolozsmá t mondott é rte.
Fü lö p é rsek halá lá t 1272. december 8-á ban jelö lik meg.
Telegdi Csanád é rsek (1330– 1349) a híres Bihar megyei Telegdi csalá dból
szá rmazik. Tanulmá nyait a vá radi ká ptalan iskolá já ban vé gzi, majd a padovai
egyetemen folytatja. Itt doktori címet szerez é s a papi hivatá st vá lasztja.
Hazaté ré se utá n hamarosan a vá radi ká ptalan olvasókanonokja, majd pré postja lesz. Az egyhá zi hierarchiá ban tová bb emelkedik, 1322-ben egri p ü spö kké szentelik. A kirá lyi csalá ddal jó a kapcsolata, melynek alapjá n a kirá lyi udvarban a bírá skodá sban is ré szt vesz.
XXII. Já nos pá pa 1330 szeptemberé ben Esztegom é rseké vé nevezi ki. 1342ben meghal Ká roly Róbert kirá ly Visegrá don, akit Szé kesfehé rvá ron temetnek el.
A halotti beszé det a sírná l Telegdi é rsek mondja, melyben hangsúlyozza, hogy
„az ember halandó lett ő sszü leink bűne miatt, aminek kö vetkezté ben mindenkinek a testé re az enyé szet vá r. Ezé rt a Teremtő akaratá val senki sem szá llhat
szembe. Mivel az Ú r dö ntö tt, csak kö nyö rö ghetü nk a lelki ü dvö ssé gé é rt.”
Mé g 1304-ben a Vencel cseh kirá ly vezeté sé vel betö rt csapatok Esztergomban, é s ezen belü l a szé kesegyhá zban is, rendkívü l nagy ká rokat okoztak azá ltal, hogy kiraboltá k az ott ő rzö tt kincseket é s felgyújtottá k a szé kesegyhá zat. A
ká rok rendbehozá sá ban é s a kincsek pótlá sá ban az é rsek oroszlá nré szt vá llalt.
Felújította a leomlott bá styá kat é s tornyokat. A falakat is megerő sítette é s egé szen a Duná ig lenyúlóan kö rü lvette azokkal a vá rost. Ú jjá é píttette az Esztergom
vá roshoz tartozó Szent Gyö rgy-mező n lé vő pré postsá gi templomot is, melyet
mé g kü lö n jö vedelmekkel is ellá tott.
1349-ben tá vozott az é lő k sorá ból, halá lá nak pontos idő pontja nem ismeretes.
Szécsi Dénes é rsek (1440– 1464) é desapja kincstartó é s tá rnokmester, é desanyja Garai Ilona, Garai Miklós ná dor leá nya. A jogi tanulmá nyait a bé csi egyetemen kezdi, é s itt szerez jogi diplomá t.
Egyhá zi elő menetelé t szá rmazá sá nak é s Albert kirá ly felesé gé nek – V. Lá szló
kirá ly anyjá nak – kö szö nhette. Az ő akaratá ból lett nyitrai, majd győ ri, utá na egri
pü spö k. Az esztergomi é rseki szé k megü resedé sekor IV. Jenő pá pa Esztergom
é rseké vé nevezi ki. A bíbornoki kalapot szemé lyesen veszi á t a pá pá tól.
Hazá nk ebben az idő ben súlyos politikai helyzetben van. Ketten ü lnek a trónon, a Szent Korona idegen kezekben, kímé letlen pá rtharcok dúlnak, kö zben a
tö rö k veszedelmesen kö zeledik. Albert kirá ly halá la utá n Erzsé bet menekü l
I. Ulá szló elő l, mikö zben megszü li fiá t, Lá szlót, akit az é rsek 1440 februá rjá ban
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megkeresztel, majd ké t hónap múlva „kirá lyi szentsé gekkel” lá tja el a csecsemő t,
aki V. Lá szló né ven kerü l a trónra. Az é rsek V. Lá szló ké szsé ges híve volt mé g
akkor is, amikor ugyanebben az é vben – engedve a ké nyszernek – I. Ulá szlót is
megkoroná zza Szé kesfehé rvá ron.
Ezzel megindul a harc a ké t kirá ly kö zö tt. I. Ulá szló Esztergomot ostromolja,
de nem tudja bevenni. Ekkor é rkezik meg Cesarini Juliá n – IV. Jenő pá pa kö vete
– azzal a kü ldeté ssel, hogy keresztes há borút hirdessen a tö rö k ellen. Kö zbenjá rá sá ra a ké t kirá ly fegyverszü neti szerző dé st kö t, de azt, hogy megbé kü ljenek,
nem sikerü lt elé rnie.
1442-ben meghal Erzsé bet kirá lyné . I. Ulá szló kirá ly é s vele együ tt a pá pai
kö vet elesnek az 1444. é vi vá rnai csatá ban. Ezzel megszűnik a kettő s kirá lysá g.
V. Lá szló kirá ly kiskorúsá gá ra tekintettel 1446-ban a Rá kos-mező n tartott
orszá ggyűlé sen Hunyadi Já nost kormá nyzóvá vá lasztjá k. A korona é s a kirá ly
Bé csben van, III. Frigyes csá szá r udvará ban. Az é rsek é s a rendek tá rgyalnak a
kirá ly kiadatá sá ról, de sikertelenü l. Mikor Lá szló nagykorúvá vá lik, szabadul
Frigyes gyá msá ga alól, é s az é rsek cseh kirá llyá koroná zza.
III. Callixtus pá pa a tö rö k elleni hadjá ratban ré sztvevő knek bűnbocsá natot
hirdet, melyet az é rsek 1455. má jus 30-á n kihirdet. 1456. június 29-é n a pá pa –
mé g a ná ndorfehé rvá ri győ zelem elő tt, mintegy kö nyö rgé ské nt – elrendeli a dé li
harangszót.
A tö rö k hadnak „Hunyadi Já nos vá rból kirohanó serege elő l futva kellett tá voznia”. A ná ndorfehé rvá ri győ zelem ö rö mé t befá tyolozta Hunyadi Já nos é s Kapisztrá n Já nos augusztus 11-é n, a zimonyi tá borban kitö rt pestisjá rvá nyban
bekö vetkezett halá la.
V. Lá szló kirá ly 1457-ben a budavá ri Szent Gyö rgy té ren bosszúból Cillei Ulrik
megö lé se miatt Hunyadi Lá szlót kivé gezteti, Má tyá st pedig Prá gá ban ő rizteti.
Az é rseket kivá ló diplomataké nt emlegetté k é s kitűnő szónok híré ben á llt. Az
esztergomi bazilika tová bbi é píté sé re 8000 aranyat ajá nlott fel, amit Má tyá s
kirá ly a tö rö k elleni hadjá ratra foglalt le.
Az é rsek 1465. februá r 1-é n hunyt el, az esztergomi baziliká ban helyezté k
ö rö k nyugalomra.
Fráter György é rsek (1551) mindké t á gon horvá t csalá dból szá rmazott. 1484ben a horvá torszá gi Kamičićban szü letett. Fiútestvé rei mind a katonai pá lyá t
vá lasztjá k, é s mindegyik a tö rö k elleni há borúban vesztette é leté t. Gyö rgy nyolcé vesen Corvin Já nos udvará ba kerü l, aki ő t Erdé lybe, Vajdahunyad vá rá ba kü ldi.
Itt tanul meg magyarul. Az egyhá zi pá lyá t vá lasztja, é s belé p a pá losok rendjé be.
Tanulmá nyait a budaszentlő rinci kolostorban kezdi, majd Częstochowá ba kü ldik,
ahol hamarosan a kolostor elö ljá rója lesz. É lete vé gé ig a pá losok fehé r ruhá já t
viseli, é s a Frá ter nevet haszná lja, ami szerzetesi mivoltá ra utal.
1526-ban té r vissza Magyarorszá gra é s Sajólá don a pá los kolostor perjele
lesz. Itt talá lkozik Szapolyai Já nos kirá llyal, akinek é lete vé gé ig híve marad, mert
úgy gondolja, hogy a vele szemben fellé pő Ferdiná nd kirá ly a birodalom tartomá nyá vá sü llyesztené Magyarorszá got, amit elfogadhatatlannak tart.
1534-ben nevezik ki vá radi pü spö kké . E minő sé gé ben hatá rozottan fellé p a
protestantizmussal szemben. Meger ő sítteti a szamosújvá ri vá rat, hogy vé delmü l
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szolgá ljon a tö rö k ellen. Az á llandó kö zdelmek mellett alig akad ideje a kult úrá ra,
mé gis megjelenteti a „Registrum”-ot, a vallá sos-é nekes szö vegkö nyvet, é s kiad
egy Missale-t a pá losok ré szé re.
Az egyre fenyegető bb tö rö k tá madá sok miatt viszont úgy vé lte, hogy Szapolyai
Já nos ké ptelen arra, hogy az orszá got az ő fő hatósá ga alatt egyesítse, mert a
tö rö k ellen csak az osztrá k terü letek birtokosá nak tekintendő Habsburgok ké pesek felvenni a harcot. Ezé rt azon munká lkodott, hogy a ké t kirá ly kö zö tt megegyezé s jö jjö n lé tre. Igyekezete vé gü l is eredmé nnyel já rt: 1538-ban lé trejö tt a
Vá radi Bé ke, mely szerint mindké t uralkodó kö lcsö nö sen elismeri egymá st, é s
kö zö sen indítanak há borút a tö rö k ellen.
1551-ben III. Gyula pá pa Frá ter Gyö rgyö t Esztergom é rseké vé nevezi ki é s
egyidejűleg megkü ldi neki a bíborkalapot is.
Ferdiná nd Erdé ly megsegíté sé re Castaldo tá bornok vezeté sé vel zsoldossereget kü ld Frá ter Gyö rgynek. A tá bornok nincs tisztá ban az itteni helyzettel,
vagyis azzal, hogy az é rsek – bá r a tö rö k kiűzé sé re tö rekszik, mé gis – adót fizet
é s ajá ndé kokkal kedveskedik neki, amit az é rt tesz, hogy Erdé ly vé delmé t biztosítsa a tö rö k tá madá saival szemben. A tá bornok viszont ebbő l ö sszeeskü vé sre
gyanakszik, é s jelenté st tesz a kirá lynak, amire azt a vá laszt kapja, hogy
szü ksé g eseté n lé pjen fel Frá ter Gyö rggyel szemben, beleé rtve ebbe – vé gső
esetben – annak meggyilkolá sá t is.
Ilyen kö rü lmé nyek kö zö tt Castaldo tá bornok é s tá rsai 1551. december 17-é re
virradó é jjel meglá togatjá k alvinci kasté lyá ban a gyanútlan bíborost é s kímé letlenü l meggyilkoljá k. A fő pap holtteste hetven napig hever temetetlen ü l a kirabolt
kasté lyban, é s csak ezutá n helyezik ö rö k nyugalomra a gyulafehé rvá ri szé kesegyhá z kriptá já ba. Sírkö vé n a bíborosi kalappal é s a sü veggel ellá tott címere ma
is lá tható a kö vetkező felirattal: „Moriendum est omnibus 1552 ”.
A gyilkossá g miatt a pá pa vizsgá latot indított az ü gyben, hiszen bíborosról volt
szó, azonban ez a Habsburgok egyoldalú tá jé koztatá sa é s az igazsá g elkendő zé se mellett felmenté ssel vé gző dö tt.
Pázmány Péter é rsek (1616– 1637) Szent Lá szló vá rosá ban, Nagyvá radon
szü letett 1570. október 4-é n reformá tus csalá dban. Apja, Pá zmá ny Miklós, Bihar
megye alispá nja, anyja Massai Margit, aki mé g Pé ter kiskorá ban elhunyt. Az apa
má sodik felesé ge, Toldi Borbá la, katolikus, é s így valószínű, hogy Pé ter az ő
hatá sa alatt katolizá lt.
Pé ter tanulmá nyait a Bá thory Istvá n á ltal alapított jezsuita kollé giumban vé gzi.
Huszonegy é ves korá ban felvé telé t ké ri a Jé zus Tá rsasá g rendjé be. Elö ljá rói ké t
é vre – a novíciusi idő letö lté sé re – Krakkóba kü ldik, majd innen Bé csbe irá nyítjá k, ahol elvé gzi a bö lcseleti kurzust. Ezutá n teológiai ké pzé sre Rómá ba megy,
é s itt a Collegium Hungaricum n ö vendé keké nt szerzi meg a doktorá tusá t.
1597-ben má r a Graz-i egyetem filozófiataná ra, é s tíz é vig tanít itt, majd 1607ben té r vissza Magyarorszá gra, é s Forgá ch Ferenc esztergomi é rsek mellett lesz
taná csadó. E minő sé gé ben ré szt vesz az orszá ggyűlé seken, é s ezeken egyhá zi
ü gyekben vé lemé nyt mond.
1613-ban Pozsonyban jelenik meg a legnagyobb hat á st elé rő műve: „Az igazsá gra vezé rlő kalaúz”. Ez a hittudomá nynak első magyar nyelvű ö sszefoglalá sa.
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Forgá ch Ferenc esztergomi é rsek halá la utá n 1616-ban II. Má tyá s kirá ly
Esztergom é rseké vé nevezi ki, amit V. Pá l pá pa megerő sít. Az ü nnepé lyes
felszentelé sre Prá gá ban kerü l sor, melyen a szertartá st a bé csi bíboros vé gzi. Az
egyhá zi beiktatá sa má r itthon tö rté nik Nagyszombatban.
Pá zmá ny Pé ter egé sz é leté ben – szóban é s írá sban egyará nt – a hité rt é s a
vallá sos nevelé sé rt harcolt. Idé zem ezzel kapcsolatos szavait: „É jjel-nappal azon
gondolkozom, hogy hogyan lehetne elő bbre vinni a vallá sos nevelé st, de nem
lá tok alkalmasabb módot, mint hogy erre neveljü k az ifjúsá got.” Ennek é rdeké ben az 1619-es római útja alkalmá val kijá rja a pá pá ná l, hogy jezsuita kollé giumot hozzon lé tre Nagyszombatban, mivel Esztergom má r tö rö k uralom alatt
á llt. A kollé gium é s az iskola az é rsek tá mogatá sá val lé trejö tt é s virá gzott. A
diá kok szá ma hamarosan meghaladta az 1000 f ő t. A gimná ziumi oktatá s mellett
ebben vilá gi papokat is ké peztek, é s gondoskodtak a diá kok elhelyezé sé rő l is.
A papnevelé s színvonalá nak emelé se é rdeké ben 1623-ban Bé csben megalapítja a Pá zmá neumot, mely a bé csi egyetemen tanuló magyar papok szá llá sa,
lelki tá masza é s felké szü lé sü knek az alapja lett. A legtehetsé gesebbeknek azt is
biztosította, hogy Rómá ban tová bbké pezhessé k magukat, é s ehhez az odajutá sukat anyagilag is tá mogatta.
Az is nyilvá nvalóvá vá lt elő tte, hogy egy hazai ké pzé st csak egy magyar egyetem eredmé nyez, é s ezé rt 1635-ben lé trehozza a Nagyszombati Egyetemet,
mely bö lcsé szeti é s teológiai szakkal indul. A jogi é s orvosi kar csak ké ső bb
kerü l hozzá . Az egyetem a 18. szá zadban, 1777-ben kö ltö zö tt Budá ra, majd
1784-ben Pestre. 1921-ben vette fel Pá zmá ny Pé ter nevé t. Ma a Katolikus Egyetem viseli az é rsek nevé t.
Pá zmá ny Pé ter 1629-ben egyhá zmegyei zsinatot hív ö ssze a trienti zsinat
rendelkezé seinek teljesíté sé re. Ennek hatá rozata szerint az esztergomi é rsek
– a magyar katolikus egyhá zfő ,
– az orszá g kancellá rja, é s így ő rzi a kirá lyi kettő s pecsé tet,
– Esztergom vá rmegye fő ispá nja,
– a Kirá lyi Tá bla ü lnö ke,
– a Kirá lyi Pé nzverde felü gyelő je,
– a Tö rvé nyszé ken a kirá ly helyettese,
– az első zá szlósúr, a ná dor csak utá na kö vetkezik.
Az é rsek ö sszegyűjtö tt pré diká cióinak kö tete 1636-ban jelenik meg. Ez szá z
beszé dé t tartalmazza é s ad Szent Igná c szellemé ben erkö lcsi tanítá st a korabeli
tá rsadalom legkü lö nbö ző bb ré tegei szá má ra. Ezt levé l kísé reté ben a kö vetkező
szö veggel kü ldi meg I. Rá kóczi Gyö rgy erdé lyi fejedelemnek: „Nagy bö csü lettel
é s szeretettel ajá nlom művem elolvasá sra, mivel a Fejedelem aligha hallott m é g
pá pista pré diká ciót.” Ez a kö tet é vszá zadokon á t szolgá lt pré diká ciós mintá ul –
az egyhá zi kö nyvtá rakban – a plé bá nosok ré szé re.
Pá zmá ny Pé ter bíboros 1637. má rcius 19-é n – Szent József napjá n – halt meg
Pozsonyban. Kívá nsá gá ra a pozsonyi Szent Má rton templomban helyezik ö rö k
nyugalomra. A szertartá s Telegdi Já nos kalocsai é rsek irá nyítá sá val, ö t fő pap
segé dleté vel folyt le. Szelepcsé nyi Gyö rgy esztergomi kanonok latin, Forró
Gyö rgy jezsuita pá ter magyar nyelvű gyá szbeszé ddel búcsúzott tő le.
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Hagyaté ká ban fennmaradt mellkeresztje, eml é ké rme é s sé tabotja az Esztergomi Múzeumban lá thatók. Szobra Budapesten a józsefvá rosi templom elő tt á ll.
Figyelemre mé ltónak tartom ké t ismert jeles 19., ill. 20. szá zadbeli írónak Pá zmá ny Pé ter é rsek írói munká ssá gá ról írt jellemzé sé t – lerö vidítve – ismertetni.
Toldi Ferenc így ír: „Pá zmá ny Pé ter rendelkezé sé re a soká gú tudá sa, a vilá g
é s az emberi szív mé ly ismerete, gazdag ké pzelet é s erő s logika á ll. Fő ké ppen
beszé dei é s Kalaúza á ltal a magyar nyelvnek elő re nem lá tott irá nyt adott. Ő az
irodalomban az addig uralkodott dun á ntúli nyelvjá rá s helyett a tiszá ntúlit é rvé nyesítette.
Nyelvé ben a grammatika szabatossá gá val é lt, melyet új kifejezé sekkel, valamint a né p szá já ból vett szebbné l-szebb jelentő s szólá sformá kkal é s kö zmondá sokkal gazdagított. Irá lyá nak pedig oly teljessé get, kerekdedsé get é s – a bő sé ge
mellett is – hathatósá got kö lcsö nzö tt, hogy mé ltá n egy új korszak szerző jé nek
tekintik, aki a ré gebbi kort befejezte é s egy újat kezdett meg, ami á ltal az é rtő ktő l
a «magyar bíboros Cicero» dísznevet vívta ki magá nak. Ő a mai kö znyelv megteremtő je. Utá na kevesen tudtá k ezt mindmá ig annyi eredetisé ggel é s egyszersmind új színnel kezelni.”
Kosztolányi Dezső így jellemzi Pá zmá ny Pé ter irodalmi munká ssá gá t: „Pá zmá ny vallja, hogy «felmelegített» tintá val ír. Tollá n forró tinta csordogá l. Kalamá risá ban pedig tűz van, é gi szikra, de poklok ké nkö ves lá ngja is. Fü stö lgő á llapotban kotorja ki szavait, amelyekben m é g é rzik egy barbá r é let nyerssé ge s
minden tő egy messzi idő rő l regé l. Ő a magyar próza atyja é s tö rvé nyhozója,
ö ntudatos stílművé sz, aki má r a 17. szá zad elejé n becsü li a művé szi gondot. Inti
a pré diká torokat, nehogy rö gtö nö zzenek. Mindig leírja beszé deit, gyalulgatja
mondatait. Elő dje nincs senki. Ő az első , aki egy ember lü ktető gondolatait
á gyazza a magyar prózá ba. Milyen szemé lyes é s szemé lyeskedő , milyen egyé ni
minden ízé ben!”
Esterházy Imre é rsek (1725– 1745) 1663. augusztus 9-é n Galá ntá n szü letett
hasonnevű é desapjá tól é s Bucsá nyi Zsuzsanna é desanyjá tól, vallá sos hercegi
csalá dban. É desapjá t kisgyermek korá ban elveszti, é s így é desanyja neveli, aki
ö rö mmel lá tja, hogy Imre fogé konynak mutatkozik a hitbeli é lmé nyek befogadá sá ra. Sokszor zará ndokolnak el a vidé k búcsújá róhelyeire: Bá rvá rra é s Má riavö lgybe. Itt talá lkozik Imre elő szö r a fehé r bará tokkal, a pá losokkal. É desanyja a
jezsuitá k jónevű nagyszombati kollé giumá ba adja be, ahol Imre jól é rzi magá t.
Tetszik neki a rend é s a fegyelem, é rté keli taná rai nagy tudá sá t.
Nagyszombat tele volt templommal, é s itt szé kelt a hercegprímá s. Mindennek
ö rü lt, de szeme mindig felvillant, mikor a p á losok fehé r reverendá já t meglá tta. A
kö zé piskola elvé gzé se utá n é desanyja Sopronba kü ldi, hogy lá sson má s embereket é s tá jakat is.
A tanulmá nyok befejezé se utá n Imre 17 é vesen – é desanyja hozzá já rulá sá val
– jelentkezik a pá losok rendfő nö ké né l, akinek tetszik a fiatal é s hatá rozott fellé pé sű ifjú, é s felveszi a novíciusok kö zé . 1681-ben teszi le az egyszerű fogadalmat. Lemond hercegi rangjá ról, pompá já ról, ső t mé g sajá t akaratá ról is. Felső bbsé ge rendelkezzé k vele úgy, ahogy akar.
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A ké té ves skolasztika elvé gzé se utá n Bé csújhelyre kü ldik logiká t é s fiziká t
tanulni. 1683-ban Kara Musztafa vezé r Bé cs ellen indul, mivel pedig így Bé csújhely a tá madá s vonalá ba kerü l, onnan menekü lnie kell. Ezé rt ké t tá rsá val
Horvá torszá gba megy, é s ott elvé gzi a filozófia szakot. Elö ljá rói ezutá n Rómá ba
kü ldik a Germanicum-Hungaricumba a teol ógia elvé gzé sé re, melyet „summa
cum laude” doktorá tussal fejez be. Itt szentelik diak ónussá .
1688-ban szentelik pappá a pá losok má riavö lgyi templomá ban. 1706-ban má r
vá ci pü spö k, majd ké t é v múlva, mikor megü resedik a zá grá bi pü spö ki szé k, azt
megpá lyá zza. Itt á té pítteti a szé kesegyhá z belsejé t, é s tö bb templomnak ajá ndé koz kincset é s felszerelé st. 1722-ben a veszpré mi egyhá zmegye é lé re helyezik,
mely ekkor romhalmaz volt. Ennek rendbehoz á sá n fá radozik, amikor III. Ká roly
kirá ly udvari kancellá rnak nevezi ki, s mivel Kereszté ly Á gost esztergomi é rsek
meghal, 1725-ben a prímá si szé ket neki ajá ndé kozza. Ő biztos oszlopa a
Monarchiá nak. 1741-ben ő koroná zza meg Má ria Teré ziá t. Fontos szerepe volt
abban, hogy a magyarok „é letü ket é s vé rü ket” ajá nlottá k fel a kirá lynő nek.
Mikor torokbaj kínozza, óhajá ra a má riavö lgyi Szentkút vizé bő l hoznak neki. A
víz csak é ppen é rinti a torká t, hiszen lenyelni sem tudta. S mi az eredm é ny? Egy
napon belü l visszanyeri egé szsé gé t. Ettő l kezdve má r csak a Szűz Má ria-kútforrá sból hozott vizet issza, é s vá ltig hangoztatja, hogy torokbajá ból a Szűzanya
gyógyította meg. Ezt azzal igyekezett meghá lá lni, hogy a pozsonyi dóm korhadni
kezdő fő oltá rá t Donner Rafaellel má rvá nyból ké szü lt újjal cseré ltette le. A dóm
ké t tornyá t é rccel fedette be, é s mindegyikbe ké t-ké t harangot ö ntetett azzal a
kikö té ssel, hogy azok nagysá g szerint: Krisztus Urunk, Szűz Má ria, Szent József
é s Szent Imre nevé t viseljé k.
É rseksé ge alatt szá mos templom é pü lt vagy újult meg. Legirgalmasabb tá mogatója volt a szegé nyeknek, ü gyefogyottaknak, á rvá knak é s ö zvegyeknek. Jö vedelmé bő l 25 000 forintot hasított ki ré szü kre. A felebará ti szeretetet nemcsak
aranyban mé rte fel, hanem az isteni Mester é rté kelé se szerint: „Beteg voltam,
meglá togattatok, bö rtö nben voltam, felkerestetek”.
1745. december 6-á n, Szent Miklós napjá n szé p csendesen ö rö kre elaludt. A
sírfeliratá t maga ké szítette el, mely így hangzik: „Alexandriai Szent Já nos csodá latos é s kö nyö rü letes á rnyé ká ban Benned bízva, Istenem, Irgalmam, s É desanyá m Má ria kö zbenjá rá sá ban itt alszom é s nyugszom: Frá ter Imre.”
Kopácsi József é rsek (1839– 1847) 1775. má jus 30-á n szü letett Veszpré mben
elszegé nyedett nemesi csalá dból. Kö zé piskolá it szü lő vá rosá ban vé gezte, míg a
filozófiai é s teológiai tanulmá nyait a pozsonyi Generá lis Szeminá riumban sajá tította el az Emericana nö vendé keké nt. Ezt kö vető en a Veszpré mi Szeminá rium
felü gyelő je, majd pü spö ki titká r. 1798-ban Zircen szentelik pappá , majd a veszpré mi teológiai fő iskolá n tanít egyhá zjogot, egyhá ztö rté nelmet é s irodalomtö rté netet. 1806-ban a megü resedett veszpré mi plé bá nia plé bá nosá vá nevezik
ki, ahol kitűnik szónoki ké pessé geivel. 1821-ben szé kesfehé rvá ri pü spö k. Egyhá zmegyé jé ben vizsgá latot tart, é s elrendeli az anyakö nyvvezeté st.
1825-ben nevezik ki Esztergom é rseké vé . Magas – 64 é ves – korá ra tekintettel ez alól ki akar té rni, de sem Ferdiná nd kirá ly, sem XVI. Gergely pá pa nem á ll
el szá ndé ká tól, mié rt is kinevezé sé t ké nytelen elfogadni.
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A má r elkezdett esztergomi bazilika újjá é píté sé t Hild József é píté szre bízza a
kö vetkező cé l megjelö lé sé vel: „A bazilika olyan lá tvá nyt nyújtson, hogy harmonikus alkotá ssal az emberi lelket első pillantá sra szent megillető dé ssel tö ltse el.”
Bá r a felújítá s teljes elké szü lté t nem é lhette meg, de azt elé rte, hogy a kupolá ra
a keresztet 1845. augusztus 18-á n mé g ő tűzhette fel.
Az orszá gban a meglé vő iskolai hitoktatá s mellett elrendeli a templomi hitoktatá st is. A hazai tudomá nyos é letben is ré szt vesz, é s ezé rt a Magyar Tudomá nyos Akadé mia 1831-ben tagjá vá vá lasztja.
Az 1843– 44-es orszá ggyűlé sen pá lyadíjké nt 60 aranyat ajá nl fel az egyhá zírók
legjelesebbjeinek.
Tá mogatta az egyhá ztö rté net okmá nyainak az ö sszegyűjté sé t, é s kiadatta
Ké zai SImon Gesta Hunnorum et Hungaricum- á t, valamint a Budai Króniká t.
1847-ben hunyt el Esztergomban. Koporsójá t a bazilika altemlpomá ban
helyezté k el. Elmondhatjuk, hogy Kopá csi József kitűnő szónok, lelkiismeretes
fő pá sztor, jó politikus é s az emberi mé ltósá g pé ldaké pe volt.
Serédi Jusztinián é rsek (1927– 1945) – Seré di Gyö rgy 1884-ben szü letett a
Szapucsek csalá d tizedik gyermekeké nt. Hat é ves volt, amikor a csalá d a Seré di
nevet felvette. Kö zé piskolai tanulmá nyait a pozsonyi katolikus gimná ziumban
vé gezte el.
A legidő sebb testvé re 1886-ban lé pett be a bencé s rendbe, ahol a Marcell
szerzetesi nevet kapta. Feltehető , hogy az ő pé ldá ja vonzotta Gyö rgyö t a szerzetesi pá lyá ra.
1901-ben ö ltö zik be Pannonhalmá n a bencé s rendbe é s kapja a Jusztiniá n
nevet. Elö ljá rói 1904-ben Rómá ba kü ldik az ott lé vő Sant’
Anselmo kolostorukba,
ahonnan a doktorá tus megszerzé se utá n té r haza. Azonban alig é rkezik meg,
Rómá ból az oda visszaté ré sé t ké rik, mert nagy szü ksé gü k van rá az új egyhá zjogi tö rvé nykö nyv szerkeszté sé ben.
A fő apá t nem szívesen, de hozzá já rul a visszaté ré sé hez. Mé g indulá sa elő tt –
1908. július 14-é n, a pannonhalmi apá tsá gi templomban – Kohl Medá rd (szinté n
bencé s) esztergomi segé dpü spö k pappá szenteli. Az első szentmisé jé t szü lő falujá ban, Deá kiban mondja, é s utá na visszaté r Rómá ba.
Fő nö ke, Gasparri bíboros, nagyon megelé gedett a munká já val, mert azt
mintaszerű pontossá ggal vé gzi.
1909 tavaszá n Erdő s René e magyar írónő azzal kopogtat be Rómá ban a
Sant’
Anselmo kolostorba, hogy katolizá lni szeretne. Kellő felké szü lé s utá n
húsvé tkor kerü l sor a keresztelé sé re. Az írónő megté ré sé nek tö rté neté t az „Ave
Róma” c. regé nyé ben ö rö kíti meg, melyben mindazokat felvonultatja, akik seg ítsé gé re voltak ebben a nagy lé pé sé ben. Seré dirő l Pá ter Giuliano né ven ír, é s így
jellemzi ő t: „Egyszerű volt, mint egy darab kenyé r, aki hallatlanul tudott dolgozni. ”
Seré dinek Rómá ban a feladatok sokasá ga szakadt a nyaká ba. Reggel ö tkor
kelt é s este 9 óra utá n té rhetett nyugovóra. Feladatá nak zö mé t az adatok é s
jogforrá sok ö sszegyűjté se tette ki. Mikor ezzel ké szen lett – X. Piusz pá pa rendelkezé se folytá n – , ezt szé jjelkü ldte a vilá g ö sszes pü spö keinek, majd a tő lü k
visszaé rkezett é szrevé teleket felü l kellett vizsgá lnia, az ezekre vonatkozó javaslatá t megtenni, majd az elfogadott é szrevé teleket a vé gleges szö vegbe bedol-
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gozni. Hogy semmifé le hiba ne fordulhasson elő , ezt 16-szor olvasta á t, ami az ő
precizitá sá t bizonyítja.
De é rdemes meghallgatnunk mag á nak a bíborosnak a vé grendeleté ben az
ezzel kapcsolatban írtakat, mely így hangzik:
„Gasparri Pé ter bíboros úr ő eminenciá ja kegyes meghívá sá ra – rendfő nö kö m
hozzá já rulá sá val – a Ká nonjogi Kodifiká ciós Bizottsá g tagjaké nt sajá t magam
ké pzé sé re, a magyar bencé sek é s a haza javá ra a Római Katolikus Anyaszentegyhá z szolgá latá ban az új egyhá zjogi tö rvé nykö nyvö n é s jogforrá sain
húsz esztendeig dolgozhattam…
Egyidejűleg a római Szent Anzelm Egyetem ká nonjogi fakultá sá n é s a XI.
Piusz pá pa á ltal felá llított Római Levé ltá roské pző Iskolá n rendes taná rké nt műkö dhettem, tová bbá Róma tö bb szent kongregá ciójá ban… valamint a Szentszé k
mellett felá llított Magyar Kirá lyi Kö vetsé gen mint ká nonjogi taná csos műkö dhettem, ugyanakkor nemcsak a Pannonhalmi Szent Benedek Rend, hanem az ö szszes magyar egyhá zmegyé k római kúriai ü gyvivő jé nek a tiszté t is betö lthettem.”
XI. Piusz pá pa Seré di Jusztiniá nt 1927 novemberé ben nevezte ki Esztergom
é rseké vé . A kö vetkező hónapban a bíbornoki kalapot a pá pa szemé lyesen adta
á t, melynek sorá n így mé ltatta: „Ki kell emelnü nk munká ssá gá t az Egyhá zjogi
Kódex, e nagyszerű alkotá s szerkeszté sé ben. Mi tudjuk legjobban, hogy ennek a
munká nak ő volt a legjobb munkatá rsa.”
Nem ö rü lt viszont a kinevezé snek a magyar kormá ny, mert Glattfelder pü spö kö t szerette volna az é rseki szé kbe helyezni. Odá ig ment, hogy Klebelsberg kultuszminisztert kü ldte el Rómá ba, hogy a Szentszé k Seré dit marasztalja kuriá lis
bíboroské nt Rómá ban, é s Glattfelder pü spö kö t nevezze ki Esztergom é rseké vé .
A miniszter arra ké rte Seré dit, hogy eszkö zö ljö n szá má ra kihallgatá st Gasparri
bíborosná l. A bíboros azzal fogadta a minisztert, hogy bizonyá ra megkö szö nni
jö tt Seré di kinevezé sé t. A miniszter erre zavarba jö tt, é s csak nehezen tudta
kimondani, hogy é ppen ellenkező a cé lja. Az á llamtitká r ezen szerfelett csodá lkozott, é s nyíltan megmondta, hogy a kormá nynak semmi kifogá sa nem lehet
Seré di szemé lye ellen, mert akkor nem kívá nta volna szé kesfehá rvá ri pü spö ki
szé kbe helyezni é s kormá nyfő taná csosi címet adni neki. Ezzel ugyanis elismerte
politikai megbízhatósá gá t, az egyhá zi rá termettsé gé rő l a Szentatya meg van
győ ző dve, é s é ppen ezé rt esett rá a vá lasztá sa. Erre a miniszter nem tudott mit
szólni, é s tá vozni volt ké nytelen.
Ezutá n a miniszter mé g Seré dihez fordult, hogy írja alá az á ltala ké szített
nyilatkozatot, melyben az á llt, hogy ismerje el az á tmeneti kormá nyzói á llá s
inté zmé nyé t é s ne feszegesse a katolikus vall á s tö rté nelmi jogait a protestá nsok
há trá nyá ra. A prímá s á tvette a cé dulá t, elolvasta é s zsebretette azzal, hogy nem
írja alá é s nem adja vissza a fogalmazvá nyt. Egyben kijelentette: „Nem vagyok
é n tö rö k szultá n, aki kapitulá ciót ír alá .”
Az é rsek januá r 17-é n indult haza. Nagy búcsúztatá s a római Termini-pá lyaudvaron, é s nagy fogadtatá s itthon – a magyar hatá rtól a fő vá rosig – mindenü tt,
ahol a vonat megá llt. A Dé li pá lyaudvaron Klebelsberg miniszter, Sipő cz Jenő
polgá rmester, Preszly Elemé r fő ispá n é s az Orszá gos Katolikus Szö vetsé g
nevé ben Zichy Já nos kö szö ntö tté k az é rseket. A beszé dekre együ ttesen vá la-
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szolt, melyben kiemelte: „Bé kessé get akarok, melyhez Iustitia-ra van szü ksé g.
Programom: Adjuk meg Istennek, ami az Isten é , akkor meglesz a bé ke
mindnyá junk kö zö tt.” Vé gü l hangoztatta, hogy az orszá g újjá é píté sé hez ö nzetlen
munká ra, az ö né rdek fé lreté telé re é s igazi hazaszeretetre van szü ksé g.
Januá r 25-é n a Kormá nyzó kezé be letette a hivatalos eskü t, majd Esztergomba utazott, hogy elfoglalja é rseki szé ké t.
É rseksé ge alatt gondoskodott a plé bá niai é let megújítá sá ról, tö bb új plé bá niá t
szervezett. Az egyhá zkö zsé gek ré szé re orszá gos szinten szabá lyzatot adott ki
annak megá llapítá sá val, hogy ezek nem egyesü letek, hanem az Egyhá z szervezeté nek a ré szei. Hazá nkban 14 pü spö kö t szentelt, kö ztü k Mindszenty Józsefet
1944-ben veszpré mi pü spö kké . Rómá ban lé trehozta a Pá pai Magyar Inté zetet,
melyet a Szentatya jóvá hagyott. Ő já rt kö zben Á rpá dhá zi Margit szentté avatá si
ü gyé ben, akit XII. Piusz pá pa 1943. július 23-á n avatott szentté . Ő irá nyította az
1938. é vi Budapesten rendezett Eucharisztikus Kongresszus ü nnepsé geit.
1945. má rcius 29-é n tá vozott az é lő k sorá ból. Má snap a palotá ba betö rt orosz
katoná k má r csak az ü veggel lefedett koporsóban lá ttá k, ami azon alkalommal
visszatartotta ő ket a palota kirablá sá tól.
Mi, bencé s diá kok, bü szké k lehetü nk bencé s hercegprímá sunkra.
Befejezé sü l egy kis statisztika.
Esztergomi é rsekeink mennyi idő t tö ltö ttek az é rseki szé kben?
É vek szá ma
1 é vné l kevesebb
1– 2év
3– 5év
6 – 10 é v
11 – 15 é v
16 – 20 é v
21 – 30 é v
31 é v
Együtt
Á tlagosan egy-egy é rsek:

Egy é vné l kevesebb ideig voltak é rsekek:

A leghosszabb ideig volt é rsek:
Bencé s szerzetesbő l lett é rsekek:

É rsekek szá ma
4
16
12
14
16
11
7
1
81
8 – 12 é v

Ugrin
I. Tamá s
Frá ter Gyö rgy
Fehé rkö vy Istvá n
Kanizsay Já nos
1. Sebestyé n
2. Asztrik
3. I. Benedek
4. Nehé miá s
5. Maká r
6. Fehé rkö vy Istvá n
7. Vaszary Kolos
8. Seré di Jusztiniá n

4 hónap
4 hónap
2 hónap
4 hónap
1387– 1418
1001– 1007 é s 1012– 1015
1007– 1012
1046– 1055
1075– 1077
1142– 1147
1596
1891– 1912
1927– 1945
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A magyar egyhá z szervezete az Apostoli Szentszé k 1993-ban kiadott rendelkezé se szerint:
Egyhá zmegye,
vé dő szent tiszteleté re
Esztergom–Budapest fő Szent Adalbert
Győ r
Boldogsá gos Szűz Má ria
Szé kesfehé rvá r
Boldogsá gos Szűz Má ria
Hajdúdorog gö rö g katolikus
Szent Istvá n I. vé rtanú
Kalocsa–Kecskemé t fő Szent Istvá n kirá ly
Pé cs
Szent Pé ter apostol
Szeged– Csaná d
Szent Gellé rt vé rtanú pü spö k
Eger fő Szent Já nos apostol
Vá c
Szent istvá n kirá ly
Debrecen– Nyíregyhá za
Szent Lá szló kirá ly
Veszpré m fő Szent Anna
Szombathely
Szent Má rton pü spö k
Kaposvá r
Szent Lá szló kirá ly
Pannonhalmi terü leti apá tsá g
Szent Má rton pü spö k
Tá bori pü spö ksé g
Kapisztrá n Szent Já nos
Miskolci Apostoli Kormá nyzósá g
Keresztelő Szent Já nos

Terü let
km²

Lakossá g Katolikus Plé bá niá k
ezer fő
ezer fő
szá ma

Papok
szá ma

Keresztelé s
fő /é v

1 543
5 100

2 094
540

1 258
460

149
187

267
146

7 168
3 627

5 170

750

494

144

110

4 159

–

253

253

140

187

2 618

8 372
8 195

537
660

398
440

113
206

113
123

3 202
3 429

10 851
11 500
8 805

936
950
1 070

440
600
708

112
313
225

103
203
223

3 214
7 958
7 800

11 300
6 900

1 100
469

320
305

110
181

78
114

2 267
3 055

4 660
6 790

392
445

295
317

177
156

133
95

3 293
3 293

156

24

22

–

–

–

15
12 lelké szsé g

–

–

25

30

174
14

–
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A jezsuiták a hódolt Dunántú lon és Andocson
Magyar és délszláv katolikusok a hódoltságban
Amikor a tö rö k hódoltsá gra, annak vallá si viszonyaira gondolunk, szinte mindenkinek a reformá ció jut az eszé be. Ha megké rdezné nk a tö rté nelem irá nt é rdeklő dő , abban já rtas szemé lyeket, szinte bizonyos, hogy a tö rö k uralom alatti terü leteket egyö ntetűen reformá tusnak gondolná k, mondvá n: a tö rö k a protestantizmust tá mogatta a katolicizmussal szemben. Ez azonban kor á ntsem ennyire
egyé rtelmű.
Az iszlá m vallá sjog szerint az Oszmá n Birodalomban a zsidók é s a kereszté nyek fejadó fizeté se ellené ben é let- é s vagyonbiztonsá got é lveztek, megtarthattá k vallá sukat é s helyi inté zmé nyeiket. Ennek ellené re termé szetesen tö bb tekintetben alá rendelt helyzetben voltak a muszlimokhoz k é pest, szá mos ö ltö zkö dé si
é s viselkedé si korlá tozá ssal kellett magukat az igazhitűektő l megkü lö nbö ztetniü k, é s a vallá sgyakorlat szempontjá ból is tö bb megszorítá ssal (pl. templomé píté si tilalom, harangok tiltá sa, vallá si szertartá sok kü lső sé geinek szabá lyozá sa) kellett szá molniuk. Ső t: tilos volt magasabb há zat é píteniü k, mint a muszlimoknak. Az oszmá n tö rvé nyek tehá t nem lehetetlenítetté k el a kereszté ny
egyhá zak é leté t a megszá llt orszá gokban, de a gyakorlatban minden a helyi
hatósá gok jóindulatá n vagy ö nké nyé n múlott.
A 16. szá zad vé gé re a magyarorszá gi katolikus egyhá zmegyé k kö zü l ré szben
vagy teljesen tö rö k uralom alá kerü lt a kalocsai é rseksé g, a pé csi, csaná di, vá ci,
vá radi, veszpré mi é s a zá grá bi pü spö ksé g. Az esztergomi é rseksé g csak a szé khelyé t é s annak kö rnyé ké t vesztette el, majd az 1660-as é vekben tová bbi
jelentő s terü leti vesztesé geket szenvedett. A győ ri é s a nyitrai egyhá zmegye
gyakorlatilag mentes maradt a tö rö k foglalá stól. A tö rö k hódítá s a vilá gi papsá g
60-70 %-á t sö pö rte el azonnal, a papok szá ma az ezt kö vető ké t é vtizedben ennek is 30 %-á ra csö kkent. A katolikus papsá g vesztesé gei tehá t mintegy 90 %osak voltak, az ará nyt a szerzetessé g pusztulá sa tová bb nö veli. A hódítá s
gyakorlati kö vetkezmé nyei ellené re a magyar jog szerint a hódoltsá g a Magyar
Kirá lysá g elidegeníthetetlen ré sze volt, amelyet csak ideiglenesen tartott megszá llva a tö rö k. A katolikus hierarchia a magyar rendis é g ré szeké nt ké pviselte
ezt az alapelvet, ugyanakkor a hódoltsá g terü leté re egyetlen pü spö k sem tette
be a lá bá t a tö rö k uralom 150 é ve alatt. A Szentszé k a magyar jog á llá spontjá t
az á llandó vitá k ellené re alapvető en elismerte. Róma felmé rte a katolikus fő papsá g politikai é s egyhá zi jelentő sé gé t a tö bbsé gé ben protestá nssá vá lt Magyarorszá gon, é s ezé rt elfogadta a magyarorszá gi hierarchia hódoltsá gi tagozatá t is,
a szá mos nyilvá nvaló egyhá zi akadá ly, első sorban a rezidencia-kö telezettsé g
elmulasztá sa ellené re is.
A katolikus egyhá z pusztulá sá val keletkezett űrt a lutheri, majd helvé t szellemben pré diká ló lelké szek é s tanítók tö ltö tté k ki: az 1540-es é vektő l kezdve a
hódolt mező vá rosok é s falvak sorra csatlakoztak a reform á cióhoz. A berendez-
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kedő tö rö k hatósá gok ezt a folyamatot elő segítetté k, bá r nem a protestantizmus
irá nti szimpá tiá ból, hanem a hódítá s konszolidá ciója é rdeké ben, illetve a kereszté ny alattvalók megosztottsá gá ból szá rmazó politikai é s anyagi elő nyö k miatt. Az
új vallá s azonban nem mindenhol tudta kiszor ítani a ré git: Gyö ngyö sö n é s
Szegeden a mező vá rosi polgá rsá gnak é s a kö rnyé kbeli falvak parasztsá gá nak
nagyobb ré sze megő rizte hité t, első sorban a helyi ferences kolostorok hat á sá ra.
Pé cs kö rnyé ké n, az unitá rius é s reformá tus falvak gyűrűjé ben, mintegy hatvan
telepü lé s maradt katolikus, az ő ellá tá sukról vilá gi lelkipá sztorok, a ké ső bbi licenciá tusok gondoskodtak. Ugyancsak t ö bb kö zö ssé g maradt katolikus az egri, vá ci
é s veszpré mi egyhá zmegyé k hódoltsá gi terü leté n, akiket vilá gi papok gondoztak.
Megmaradá sukat a katolikus vilá gi pré diká torok mellett a falusi né pnek az ő sei
hité hez való ragaszkodá sa is elő segítette. Minden erő feszíté s ellené re azonban
a magyar katolikusok szá má t az á llandósuló paphiá ny egyre apasztotta.
A magyar katolikusok szá má nak fogyá sá t a tö rö k hódítá ssal egyidő ben megjelenő dé lszlá v bevá ndorlók ellensúlyoztá k. Bá r ezt a kifejezé st a mai horvá t, szerb
é s bosnyá k tö rté né szek é s politikusok ki nem á llhatjá k, é n az egyszerűsé g kedvé é rt mé giscsak haszná lom. A korabeli forrá sokban é s legtö bbszö r a mai tö rté netírá sban is rá cnak nevezett dé lszlá v né pessé g egy ré sze nem az ortodox
szerb, hanem a katolikus bosnyá k é s horvá t etnikumhoz tartozott. A katolikus
betelepü lő k leggazdagabb ré tegé t a raguzai kereskedő k jelentetté k. A Raguzai
Kö ztá rsasá g 1430 óta fizetett adót a tö rö k szultá nnak, ennek fejé ben megő rizhette szabadsá gá t é s az Oszmá n Birodalom terü leté n rendkívü l szé leskö rű
kivá ltsá gokkal rendelkezett. A raguzaiak a tö rö k hódítá ssal pá rhuzamosan Magyarorszá gon is megtelepedtek, é s belgrá di kolóniá jukról kiindulva bekapcsoltá k
a hódoltsá got a balká ni kereskedelem vé rkeringé sé be. A rendíthetetlen katolikussá gá ról híres kö ztá rsasá g kereskedő i balká ni telepeiken is igyekeztek a
maguk szá má ra papokról gondoskodni. Nem volt ez má ské nt a hódolt Magyarorszá gon sem, ahol a belgrá di, budai, temesvá ri vagy pé csi ká plá nok a raguzaiak szolgá latá ban á lltak. A katolikus dé lszlá v bevá ndorlók tö megeit a bosnyá k,
soká c, bunyevá c é s horvá t parasztok é s ké zművesek alkottá k, akiket kö vettek
hűsé ges papjaik, a bosnyá k ferencesek.
A 16. szá zad vé gé tő l ké t egyhá zi struktúra é pü lt ki pá rhuzamosan. A Szentszé k a hódolt Magyarorszá got, pontosabban annak dé li ré szé t missziós terü letnek tekintette é s ezé rt missziós hierarchiá t szervezett az itt é lő katolikusok
lelkipá sztori ellá tá sá ra. A magyar fő papok viszont tová bbra is sajá t joghatósá guk
alá tartozónak tekintetté k a megszá llt egyhá zmegyé ket, így ő k is kié pítetté k
hódoltsá gi ké pviseleti rendszerü ket. A magyar katolikusokról – vá rakozá saink
ellené re – nem a Szentszé k missziói, hanem a tá vollevő magyar pü spö kö k é s a
hódolt terü letekre elmeré szkedő magyar ferencesek é s jezsuitá k gondoskodtak.
A magyar lelkipá sztorkodá s legfontosabb inté zmé nyei ferencesek szalvatoriá nus rendtartomá nyá nak kolostorai (Szeged, Gyö ngyö s, a 16. szá zad vé gé ig
Já szberé ny, 1643-tól Kecskemé t) voltak. A 17. szá zad dereká n a rendi né vtá rak
szerint mintegy 30-40 magyar ferences tart ózkodott á llandó jelleggel a hódoltsá gban. A magyar egyhá zi inté zmé nyrendszer ké pviselő i voltak az osztrá k jezsu-
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ita rendtartomá ny á ltal fenntartott pé csi é s andocsi missziók, illetve a gyö ngyö si
rezidencia, ahol a hódoltsá g legnagyobb kö zé piskolá ja műkö dö tt. A ké t szerzetesrend mellett első sorban a vá ci é s egri egyhá zmegyé ben vilá gi papok gondoztá k a magyar katolikusokat. A hódoltsá gi lelkipá sztorkodá s sajá tos inté zmé nyé t
jelentetté k a licenciá tusok. Ő k olyan vilá gi fé rfiak voltak, akik a paphiá ny miatt
á tvetté k a katolikus kö zö ssé gek vezeté sé t, kereszteltek, eskettek, temettek, tan ítottá k a híveket é s vezetté k imá dsá gos ö sszejö veteleiket. A katolikus pré diká torok műkö dé sé t Pá zmá ny Pé ter esztergomi é rsek tö rvé nyesítette 1629-ben, addig pü spö keink csak hallgatólagosan tűrté k műkö dé sü ket, mondvá n: mé g mindig
inká bb katolikus vilá giak, mint reformá tus pré diká torok gondozzá k a híveiket.
Jezsuiták a hódolt Dunántú lon
Tö rté neti kö ztudatunkban a jezsuitá k tö rö k hódoltsá gi műkö dé se sokkal kevé sbé
ismert, mint a ferenceseké . Míg a bosnyá k é s magyar ferencesek folyamatosan
jelen voltak a megszá llt orszá gré szben, addig a Jé zus Tá rsasá g csak a 17. szá zad elejé n, a magyarorszá gi katolikus reform é s ellenreformá ció elő retö ré sé vel
volt ké pes bekapcsolódni a tö rö k missziók munká já ba. A jezsuita rend rohamos
terjedé sé t é s lá tvá nyos eredmé nyeit lá tva a katolikus egyhá zi é let fennmaradá sá é rt kü zdő egyhá zi é s vilá gi fő mé ltósá gok Európa-szerte egymá ssal versengve
próbá ltá k meg a rendet orszá gaikban megtelepíteni. A jezsuitá k első kapcsolatai
Magyarorszá ggal a katolikus megújulá s é s ellenreformá ció első jelentő s hazai
ké pviselő jé nek, Olá h Miklós esztergomi é rseknek (1553– 1568) a tevé kenysé gé hez fűző dnek: az ő alapítá sá nak kö szö nhető en 1561-tő l 1567-ig műkö dö tt
jezsuita kollé gium Nagyszombatban. A má sik jelentő s alapítá s Bá thori Istvá n
erdé lyi fejedelem (1571– 1586) nevé hez kapcsolódik, aki a jezsuitá kban lá tta az
erdé lyi katolicizmus újjá é leszté sé nek zá logá t. A pá terek 1579 é s 1588 kö zö tt
műkö dtek Kolozsmonostoron, majd Kolozsvá rott, ahol a té rsé g egyik legkorszerűbb iskolá já t műkö dtetté k. Ennek a jezsuita gimná ziumnak a nö vendé ke volt
tö bbek kö zö tt Pá zmá ny Pé ter. Erdé lyi műkö dé sü k a magyarorszá gihoz hasonlóan nagyon fontos elő ké szü letet jelentett a kö vetkező szá zad lá tvá nyos sikereihez. Itt mindenekelő tt a feltűnő en nagyszá mú erdé lyi jezsuita hivatá sra kell gondolnunk, akik a kö vetkező szá zad elejé n a rend magyarorszá gi elő retö ré sé nek
fő szereplő i lesznek. A nagyszombati é s a kolozsvá ri jezsuita kollé giumokat joggal tekinthetjü k a magyarorszá gi katolikus megújulá s szellemi é s lelki kiinduló
pontjainak, első ő rhelyeinek.
A tö rö k misszió gondolata kezdettő l fogva kö zponti helyet foglalt el Szent
Igná c é s az első jezsuitá k terveiben, hiszen maga a rend magj á t ké pező első
csoport is ennek a cé lnak a jegyé ben alakult meg. A szentfö ldi utazá s meghiúsulá sa utá n azonban vilá gossá vá lt, hogy az Oszmá n Birodalomban vé gzendő
hitté ríté s lekü zdhetetlen akadá lyokba ü tkö zik, ugyanakkor a rend szá má ra má s
terü leteken (tá vol-keleti gyarmatok, Amerika) szinte hihetetlen t á vlatok nyíltak.
Mindazoná ltal Igná c perspektívá já ból nem tűnt el a tö rö k terü leteken alapítandó
kollé giumok gondolata, azonban ezekbő l az elké pzelé sekbő l a rendalapító é leté -
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ben semmi sem valósult meg. Az Oszmá n Birodalomban csak 1583-ban siker ü lt
a rendnek á llandó missziót lé tesíteni.
A hódoltsá gi jezsuita missziók megindulá sá hoz a 17. szá zad elejé ig szá mos
felté tel hiá nyzott. A tö rö k terü leteken é lő katolikusok megsegíté se megfelelő
szá mú, nyelvtudá sú é s ké pzettsé gű pap né lkü l elké pzelhetetlen volt. Emellett
szü ksé g volt egy olyan bá zisra, amely kiindulópontul szolgá lhat a missziók szá má ra, é s biztosítja az utá npótlá st is. Vé gü l elengedhetetlen volt a helyi egyhá zi
struktúrá k aktív tá mogatá sa é s vé delme, amely né lkü l a missziók az első pillanattól kezdve sikertelensé gre lettek volna íté lve. Az 1610-es é vek elejé n lá tszólag mindhá rom felté tel megvalósult. A megújuló katolikus egyhá z legjelentő sebb
missziós eredmé nyeket felmutató rendjé nek, a Jé zus Tá rsasá gá nak szá mos
magyar é s horvá t nemzetisé gű tagja volt, akik bá tran vá llalkoztak hódoltsá gi
kü ldeté sre is. A raguzai é s magyarorszá gi á llomá sokon dolgozó pá terekben felé bredt az é rdeklő dé s a tö rö k terü letek irá nt, amelyhez a megszilá rduló rezidenciá k alkalmas kiindulópontul szolgá lhattak. Ugyanakkor a helyi egyhá z ré szé rő l
is megindult a kezdemé nyezé s a jezsuitá k megtelepíté sé nek é rdeké ben.
Magyarorszá gon a missziók megindulá sá t első sorban a megvá ltozott politikai
helyzet segítette elő . A 16. szá zad vé gé tő l kezdve megindult a magyar fő - é s
kö zé pnemessé g katolizá lá sa, é s ez a folyamat a bé csi bé ke (1606) utá ni é vtizedekben vá lt szinte tö meges mé retűvé . A rend új expanziós politiká ja é s az orszá g megvá ltozott vallá spolitikai helyzete együ ttesen alakítottá k ki az új magyarorszá gi straté giá t, amelynek alapelemei a fő urakná l lé tesítendő missziók voltak.
A gombamód szaporodó á llomá sok kö zü l hódoltsá gi megtelepedé s szempontjá ból egy duná ntúli vá llalkozá s, az alsólendvai Bá nffy-misszió lett dö ntő jelentő sé gű, ahová 1609-ben é rkezett meg a zá grá bi kollé giumból a nagy missziós
tapasztalattal rendelkező Vá sá rhelyi Gergely.
A 16– 17. szá zadban a ferencesek é s a jezsuitá k gyakran folytattak orvosi tevé kenysé get, ezzel is nö velve lelkipá sztori haté konysá gukat. Vá sá rhelyi Gergely
kitűnő ké pessé gekkel rendelkezett, é s nemcsak a Bá nffy-birtokok né pé t, hanem
a Kanizsá ról é rkező tö rö kö ket is gyógyította, kü lö nö sen lelki eredetű (ma úgy
mondaná nk: pszichoszomatikus) betegsé geken tudott segíteni. Ez a ké pessé ge
tette lehető vé , hogy 1612-ben a tö rö k hatósá gok Kanizsá ra é s Pé csre is elhívjá k
magas rangú tö rö k tisztviselő k meggyógyítá sa é rdeké ben. Vá sá rhelyi útja sorá n
megbizonyosodott arról, hogy a tö rö kö k a vá rtná l sokkal kedvesebben fogadtá k,
é s kifejezetten bíztattá k: alapítson a rend missziót a hódoltsá gban.
Ennek az útnak az eredmé nyeké nt a hódoltsá gi jezsuita misszió megszervezé se ké t irá nyból indult el: a rendfő nö k kö zvetlen irá nyítá sa alatt Rómá ból é s Raguzá ból é rkezett ké t pá ter Belgrá dba, illetve az osztrá k rendtartomá ny kü ldö tt ké t
misszioná riust Pé csre. A belgrá di é s pé csi á llomá s tö bb szá z kilomé teres hatósugá rban műkö dö tt, a misszioná riusok egé sz Dé l-Magyarorszá got bejá rtá k.
Tapasztalataikról hosszú jelenté sekben szá moltak be Rómá ban, é s ré szletes
javaslatokban vá zoltá k a hódoltsá gi katolicizmus újjá é leszté sé nek lehetsé ges
eszkö zeit. Terveik jól mutatjá k: a korszak jezsuitá i mé g komolyan gondoltá k az
egé sz vilá g katolikussá té telé t. Abból indultak ki, hogy a tö rö k tá mogatá sá val
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megté rítik a hódoltsá gi protestá nsokat, majd a keleti kereszté nyekkel folytattá k
volna a munká t, vé gü l a katolicizmus hódítá sá t lá tva a muszlimok is elhagytá k
volna hitü ket.
A jezsuitá k nagytá vlatú terveirő l azonban rö videsen kiderü lt: megvalósítá sukhoz hiá nyoznak a felté telek. A rend nem tudta szü ksé ges mé rté kben anyagilag
tá mogatni a missziót, é s a tö rö k hatósá gok kezdeti jóindulata is igen ingatagnak
bizonyult. A legsúlyosabb konfliktust a pé csi unitá riusokkal való kü zdelem jelentette. A misszioná riusok – fé lreé rtve a tö rö k hatósá gok kezdeti jóindulatá t – frontá lis tá madá st indítottak az unitá rius pü spö k é s hívei ellen, akik viszont a rend
megzavará sá nak vá djá val feljelentetté k a misszioná riusokat. A tö rö k hatósá gok
erre a vá dra igen é rzé kenyek voltak, hiszen é ppen az alattvalók nyugalmá nak
biztosítá sa é rdeké ben engedté k meg a jezsuitá k műkö dé sé t. Az oszmá n tisztviselő k a jezsuitá k ellen fordultak, akik a veszé lyt lá tva 1613– 1614 folyamá n
ideiglenesen elhagytá k a missziót. Hasonlóan súlyos problé má t jelentettek a
hódoltsá gi katolikus egyhá z ké pviselő ivel, a bosnyá k ferencesekkel, illetve a
baranyai licenciá tusokkal é s plé bá nosokkal való konfliktusaik. A ferencesek kezdettő l fogva ellenezté k a jezsuitá k munká já t, mivel veszé lyes anyagi konkurenciá t lá ttak az atyá kban. A baranyai licenciá tusok idő s generá ciója sem ö rü lt a
pá terek megjelené sé nek: egyré szt elvesztetté k korá bbi tekinté lyü ket, má sré szt
pedig az egyhá zi szempontból teljesen szabá lytalan gyakorlattól (papi rend
né lkü li misé zé s é s gyóntatá s) sem voltak hajlandóak elá llni.
A jezsuitá k pé csi műkö dé se á ltal kivá ltott, egyre szaporodó konfliktusok kö zü l
a legnagyobb veszé lyt egy lá tszólag jelenté ktelen meggondolatlansá g okozta.
1613 tavaszá n Vá sá rhelyi egyik pré diká ciójá ban a tő le megszokott tá madó
hangnemben a Gergely-naptá r bevezeté sé nek szü ksé gessé gé t taglalta. A
XIII. Gergely pá pa á ltal 1582-ben kihirdetett naptá rreformot a hódolt terü leteken
a bosnyá k ferencesek vezetté k be, munká juk eredmé nyeké nt híveik Boszniá ban
é s a hódoltsá g dé li ré szein a 17. szá zad elejé re má r a módosított naptá rt haszná ltá k. A hódoltsá gban é lő reformá tusok é s unitá riusok a ré gi, a Juliá n-naptá r
szerint é ltek, é s eszü k á gá ban sem volt a római pá pa idő szá mítá s-reformjá t
elfogadni. Amennyiben a magyar katolikusok a reformot á tveszik, akkor vá ros
kü lö nbö ző felekezetű magyar kereszté ny lakói elté rő idő szá mítá s szerint é ltek
volna. Az új naptá r bevezeté se ezen felü l ö sszezavarta volna a vá sá rok rendjé t,
ezé rt az ö tlet mind a magyar kereskedő k, mind a tö rö k hatósá gok kö ré ben
felhá borodá st vá ltott ki. Vá sá rhelyi ezzel a lé pé sé vel az alsólendvai misszió óta
gondosan kié pített tö rö k rokonszenvet egy csapá sra ellenszenvvé vá ltoztatta, é s
kitűnő fegyvert adott az unitá riusok kezé be, akik persze kihaszná ltá k a pá ter ballé pé sé t a jezsuitá k eltá volítá sá ra. Ettő l kezdve a tö rö kö k a jezsuitá kat a magyar
nemesek á ltal felbé relt ké meknek é s lá zítóknak tekintetté k.
Ugyanakkor az első é vekben a jezsuitá k szá má ra nagyjá ból kö rvonalazódtak
azok a felté telek é s reá lis lehető sé gek, amelynek keretei kö zö tt missziókat alapíthattak a hódolt Magyarorszá gon. Mindenekelő tt vilá gossá vá lt, hogy megfelelő
elő ké szíté s utá n mind a kirá lyi Magyarorszá gról, mind Rómá ból akadá ly né lkü l
jö hetnek katolikus papok a hódolt Magyarorszá g terü leté re – ez korá bban egyá l-
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talá n nem volt ennyire magá tól é rtető dő . Viszont az is hamarosan kiderü lt, hogy
az Oszmá n Birodalomban az írott jog é s az íratlan szabá lyok teljesen kü lö nbö znek a kereszté ny Európá ban vagy aká r a gyarmatokon megszokott felté telrendszertő l. A sikeres missziós munka elő felté tele volt (lett volna) az ehhez való
miné l tö ké letesebb alkalmazkodá s, vagyis mindenfajta feszü ltsé g elkerü lé se. A
misszioná riusok hamar kiismerhetté k a tö rö k hatósá gok termé szeté t: alapvető
é rdektelensé g a kereszté nyek belü gyei é s vallá si é lete irá nt, amíg az a kö zrendet, a tartomá ny bé ké jé t é s zavartalan műkö dé sé t, illetve a primé r anyagi é rdekeket nem zavarja. Ugyanakkor a tö rö k katoná k é s tisztviselő k a zavarba ejtő
jóindulat é s a vé rlá zító zsarnokoskodá s kö zö tti ská la valamennyi fokozatá t produká lni tudtá k, tetteikben é s a kereszté nyekhez való viszonyukban az egyetlen
biztos pontot a korrumpá lhatósá g, a „pé nzé rt mindent meg lehet oldani” aranyszabá lya jelentette. A pé csi misszioná riusok ezt nehezen é rtetté k meg, é s az
első hónapokban (igencsak fé lreé rtve a helyi tö rö k vezető k jóindulatá t) úgy viselkedtek, mintha Spanyolorszá gban vagy Ausztriá ban lettek volna: gondolkodá s
né lkü l nekiestek a pé csi unitá riusoknak é s a katolikus pré diká toroknak, be akartá k vezetni a naptá rreformot é s buzgón leveleztek Bé ccsel é s Rómá val.
Vilá gossá vá lt tehá t, hogy az Oszmá n Birodalomban a tö rö k minden lá tszólagos tü relme vagy inká bb kö zö nye mellett igen korlá tozottak a lehető sé geik, é s
veszé lyek né lkü l csak a katolikus kö zö ssé gek lelkigondozá sá ra (ső t arra sem
mindig) vá llalkozhatnak. A sok akadá ly ellené re viszont az is nyilvá nvalóvá vá lt,
hogy a pé csi missziós kö zpont óriá si szolgá latot tehet a nagyszá mú hódoltsá gi,
első sorban magyar nemzetisé gű katolikus lelkigondozá sá ban. Ez az é rv vé gü l
minden nehé zsé gné l súlyosabbnak bizonyult, é s a misszió folytatá sa mellett
kö telezte el a jezsuita rendet.
A pé csi á llomá s az 1620-as é vekben komoly vá lsá gon ment keresztü l: a bé csi
jezsuita vezeté st a perifé rikus hódoltsá gi á llomá s sorsa nem é rdekelte, minden
jel arra mutatott, hogy a rend kivonul a h ódoltsá gból. 1630-ban azonban dö ntő
fordulat kö vetkezett be. Az új tartomá nyfő nö k, a magyar szá rmazá sú Forró
Gyö rgy felkarolta a misszió ü gyé t, é s nem csak a pé csi á llomá st erő sítette meg,
hanem 1633-ban megalapította a kecskemé ti, majd a gyö ngyö si missziókat,
azzal a cé llal, hogy a ké t alfö ldi mező vá rosban gimná ziumot hozzanak lé tre é s
ezzel biztosítsá k a katolikus kö zé piskolai oktatá st a hódoltsá gi katolikusok
szá má ra. A nagy ívű elké pzelé sek csak ré szben valósultak meg: a kecskemé ti
missziót 1635-ben fel kellett adniuk, viszont a gy ö ngyö si alapítá s rö videsen
rezidenciá vá é s teljes jezsuita gimná ziummá fejlő dö tt. Pé csrő l kiindulva 1642ben megalakult az andocsi misszi ó, amely a hódolt Duná ntúl é szaki ré szé nek
lelkipá sztori kö zpontja lett. A római irá nyítá sú jezsuita misszióval szemben a
kirá lysá gból kiinduló vá llalkozá s é letké pesnek bizonyult é s meghatá rozó szerepet já tszott a hódoltsá gi magyar (kisebb ré szt horvá t-bosnyá k) katolikusok lelkipá sztori é s kulturá lis é leté ben.
A jezsuitá k hódoltsá gi műkö dé sé nek elemei szervesen illeszkednek a rend
kora újkori lelkipá sztori é s oktatá si tevé kenysé gé nek egé szé be. Valamennyi
á llomá sukon ő k lá ttá k el a misszió szé khelyé nek plé bá niá já t, de mé g enné l is
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fontosabb volt az á ltalá ban igen elhanyagolt kö rnyé kbeli falvak lelkigondozá sa.
Minden jezsuita missziónak volt egy szűkebb é s egy tá gabb vonzá skö rzete: az
első be a rendszeresen ellá tott, á ltalá ban húsz-harminc kilomé ter sugarú kö rben
fekvő falvak tartoztak, a má sodikba pedig tö bb megyé t á tfogó terü letek, amelyek
katolikus szórvá nyai nem jutottak lelkipá sztori ellá tá shoz. Az akut lelkipá sztori
szü ksé gletek ilyenformá n a missziós terjeszkedé s irá nyait is meghatá roztá k. Míg
ugyanis az Alfö ldö n a gyö ngyö si é s szegedi magyar ferences kolostorok, illetve a
dé li terü leteken a bosnyá k ferencesek vá ndormissziói valamelyest enyhítettek a
vilá gi papsá g hiá nyá n, addig a Duná ntúlon semmilyen szerzetesi inté zmé ny sem
gondoskodott a katolikus szigetek ell á tá sá ról. A pé csi á llomá s első dleges vonzá skö rzeté be a vá rostól é szaknyugati irá nyból é szakkeletre fé lkö rben, Somogy
é s Tolna hatá rá ig, illetve a Duná ig húzódó, katolikusnak maradt telepü lé sek
tartoztak. A misszió tá gabb vonzá skö rzete kiterjedt a Balatonig, illetve a Dun á tól
keletre Kalocsá ig é s dé len a Mohá csi szigetig.
Az andocsi misszió (1642– 1684)
A pé csi jezsuitá kat a hatalmas, katolikus pap n é lkü li terü letek ellá tá sa komoly,
szinte megoldhatatlan kihívá sok elé á llította. A somogyi lelkipá sztorkodá s folyamatossá ga é rdeké ben 1635-ben Vidóczi Fá biá n, horvá t vilá gi pap é s a pé csi
iskola volt tanítója á tvette a jezsuitá któl a szigeti, kaposvá ri, balatoni é s kanizsai
kerü letek gondozá sá t. Horvá th Já nos, a pé csi misszió elö ljá rója é s a pé csi pü spö k helynö ke é vente ké t-há rom alkalommal kereste fel a somogyi pl é bá niá kat,
amelyre anná l is nagyobb szü ksé g volt, hiszen a Buzsá k kö zponttal műkö dő
Vidóczi egyedü l nem volt ké pes a rá há ruló feladatokkal megbirkózni. A kö vetkező é vekben elhagyta Somogyot, é s a pé csi é s zá grá bi pü spö ksé g hódolt
plé bá niá in műkö dö tt tová bb.
Vidóczi vá llalkozá sa vilá gosan mutatta, hogy a somogyi katolikus sz órvá nyokat egyetlen pap, megfelelő anyagi é s szemé lyi há tté r né lkü l nem tudja ellá tni. A
pé csi pá terek ugyanakkor a tö rö k hatósá gok á ltal mind sűrűbben elrendelt kijá rá si tilalmak, a nagy tá volsá gok é s az utakon leselkedő veszé lyek miatt egyre
kevé sbé tudtá k a somogyi ré szeket lá togatni, holott a paphiá ny az é vtized má sodik felé ben tová bb nő tt. A helyzetet az agilis, a katolikus meg újulá s irá nt elkö telezett veszpré mi pü spö k, Jakusich Gyö rgy igyekezett megoldani: a pé csi jezsuitá któl 1639-ben egy ö ná lló somogyi misszió megalapítá sá t ké rte. A misszió elö ljá rója, Horvá th Já nos ezé rt úgy dö ntö tt, hogy Pé csett hagyja tá rsá t, ő maga
pedig á tmegy Koppá nyba, hogy a reformá tusok kö zö tt é lő Balaton-kö rnyé ki
katolikusokat gondozza. Horvá th 1642 má rcius elejé n, a nagybö jt kezdetekor
é rkezett Koppá nyba, nyolc hónap múlva segítő tá rsat is kapott Csomafai Pá l
segítő testvé r szemé lyé ben.
Horvá th azonban az eredeti tervektő l elté rő en a misszió szé khelyé t nem a
koppá nyi tö rö k vá rba, hanem a kö zeli Andocs faluba, egy ü res plé bá niá ra helyezte. A koppá nyi megtelepedé srő l a Pé csett szerzett rossz tapasztalatok miatt
mondott le: a tö rö k katonai é s kö zigazgatá si szé khelyen a helyi tisztviselő k a
jezsuitá t akartá k megbízni a magyar hatósá gokkal é s fö ldesurakkal való levele-
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zé s lebonyolítá sá val, ami nagyban akadá lyozta volna a lelkipá sztori munká t.
Má sré szt a sűrűn vá ltakozó tisztsé gviselő knek minduntalan ajá ndé kokkal kellett
volna kedveskedniü k, de mé g így sem tűnt valószínűnek, hogy a tö rö k gyanakvá sa miatt zavartalanul lá togathattá k volna a kö rnyező falvakat, illetve a kö rnyé kbeliek sem kereshetté k volna fel ő ket a vá rban. A fé lreeső Andocs minden
szempontból megfelelő bb szé khelynek tűnt: a javaré szt katolikusokból á lló telepü lé sen á llt egy Mindenszentek-titulusú romos templom, amely helyreá llítá sa
utá n alkalmasnak bizonyult, hogy a kö rnyé k lelki kö zpontjá vá vá ljon. A templomban egy kö zé pkori, csodatevő Má ria-szobrot talá ltak, amelyet a reformá tusok
(egyedü l a templom szobrai é s keresztjei kö zü l) nem pusztítottak el. A helyi
hagyomá ny szerint a templom menedé kké nt szolgá lt a kö rnyé k lakossá gá nak a
tö rö k tá madá sok alkalmá val, a Má ria-szobor pedig megvé dte ő ket az ü ldö ző ktő l,
akik megvakultak, vagy remegni kezdett kez ü k é s lá buk.
Andocson 1642 é s 1684 kö zö tt ö sszesen 22 jezsuita műkö dö tt. A misszió
fenná llá sá nak 42 é ve alatt a jezsuitá k folyamatosan dolgoztak a hódolt Somogyban. A rendi elő írá sok szerint a misszióban legalá bb ké t rendtagnak kellett egyszerre tartózkodni, ennek ellené re 19 é ven á t csak egy-egy misszioná riust tudott
a tartomá nyfő nö k Andocsra kü ldeni. A horvá t é s bosnyá k betelepü lő k szá má ra a
hódoltsá gban mindig lehetett bosnyá k ferencest talá lni, ezé rt sokkal nagyobb
szü ksé g volt a magyar papokra. Ezt tü krö zi a misszioná riusok ará nya: 14 magyar jezsuitá ra 8 szlá v jutott. Mé g kedvező bb az ará ny a magyarok javá ra, ha a
nyelvtudá st vizsgá ljuk. Valamennyi misszioná rius tudott magyarul, míg ö t magyar rendtag egyá ltalá n nem beszé lt szlá v nyelvet.
A jezsuitá k tö bb é vtizedes műkö dé se nyomá n Andocs, az andocsi templom a
somogyi katolicizmus szakrá lis kö zpontjá vá vá lt. Horvá th Já nos nem utolsósorban a kö zé pkori romos Mindenszentek-templom é s a benne talá lható, é pen maradt é s csodá s hírben á lló Má ria-szobor miatt vá lasztotta ki Andocsot a misszió
szé khelyé nek. Az andocsi kegyhely tö rté neté nek egyik legizgalmasabb ké rdé se
tehá t: mennyiben tekinthető k a jezsuitá k a 18. szá zadtól dokumentá lható é s ma
is lé tező andocsi Má ria-kultusz é s búcsújá rá s megteremtő inek?
A kö rnyező falvak lakossá ga gyakran felkereste az andocsi templomot, ahol a
misszioná riusok vasá r- é s ü nnepnapokon magyarul é s horvá tul is pré diká ltak. A
templom szakrá lis tekinté lyé nek nö velé sé re a misszioná riusok minden, a hódoltsá gi kö rü lmé nyek kö zö tt lehetsé ges eszkö zt megragadtak: rendszeresen vá sá roltak liturgikus felszerelé seket a plé bá niaegyhá z szá má ra. Az andocsi templomban nem volt harang, mivel a tö rö kö k elvitté k, de 1644-ben engedé lyt kaptak,
hogy egy adomá nyba kapott harangot a há zuk elé á llított tö lgyfa oszlopra fü ggeszthessenek fel. Ezt kö vető en bevezetté k a napi há romszori harangszót Má ria
tiszteleté re, illetve harangoztak a halottaké rt is.
A misszió igazi vonzereje azonban (aká rcsak Alsólendvá n vagy Pé csett) a
pá terek gyógyító tevé kenysé gé ben rejlett. A gyógyult betegek sokszor ajá ndé kokkal kedveskedtek a jezsuit á knak vagy a templomnak. Az andocsi jezsuit á kat
messze fö ldrő l felkeresté k a katolikus, ortodox, reformá tus é s muszlim betegek.
Az é vkö nyvek sokszor hangsúlyozzá k, hogy az orvosló tevé kenysé g jelentő s
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mé rté kben nö velte a misszió tekinté lyé t a muszlim lakossá g, ső t a helyi tö rö k
hatósá gok elő tt is. A jezsuitá k gyógyítá sai egy idő utá n nyilvá n ö sszekapcsolódtak a templom é s a Má ria-szobor megszentelő hatá sá val, é s a gyógyulá sokat a
pá terek szaké rtelme mellett nyilvá nvalóan a Szűzanya segítsé gé nek is tulajdonítottá k. A búcsújá rá s nagysá grendjé re utal az az 1678-ból szá rmazó adat, amely
szerint egy-egy búcsúra ö t-hatezer ember is ö sszejö tt a templomhoz a tö rö kö k
á mulá sá ra é s mé ltatlankodá sá ra, hiszen szerintü k mé g a budai pasa sem tudna
annyi embert ö sszeparancsolni, mint ahá nyan az andocsi atyá k szavá ra ö sszejö nnek. Az andocsi Má ria-kultusz é s a búcsújá rá s tehá t minden bizonnyal a
jezsuitá k műkö dé se nyomá n alakult ki, illetve esetleges k ö zé pkori elő zmé nyek
utá n az 1640-es é vek elejé tő l kezdve újult fel. A templom gondozá sá t 1716-ban
á tvevő ferencesek ezt a meglevő hagyomá nyt folytattá k é s alakítottá k tová bb a
barokk kori búcsújá rá s formá i szerint.
Izgalmas talá nyt jelent a kegyhely eredetlegendá já nak é s a jezsuitá k andocsi
műkö dé sé nek esetleges ö sszefü ggé se. Az andocsi ká polná t é s a kegyszobrot a
legenda szerint angyalok menekítetté k a tö rö k hódítók vagy a reformá ció elő l
(mindké t variá ció elő fordul) 1520 kö rü l Kalocsá ról Andocsra. Ezzel a hagyomá nnyal magyará zható, hogy az andocsi búcsút mindig nagy szá mmal keresté k
fel kalocsai zará ndokok. A legendá ra vonatkozó legkorá bbi írá sos emlé keink a
18. szá zadból szá rmaznak, a 17. szá zadi jezsuita forrá sok nem emlé keznek
meg róla. Ennek ellené re a 17. szá zadi eredetet é s jezsuita kapcsolatot tö bb
megfontolá s is alá tá masztja. Egyré szt a legendá ban vilá gosan felismerhető a
Loreto-motívum: az andocsi ká polná t, aká rcsak a ná zá reti szent há zat, szinté n
angyalok menekítetté k a tö rö k elő l. Ez alapjá n az andocsi eredetlegendá t né prajzi irodalmunk joggal tekintette a k ö zé p-európai tö rö kellenes Loreto-kultusz
sajá tos hajtá sá nak. Ugyanakkor a loretói szent há zat (Casa Santa) 1554-tő l
kezdve a jezsuitá k gondoztá k, az európai kultusz legfő bb terjesztő i is ő k voltak,
ilyen módon az andocsi eredetlegenda alak ítá sá ban is aktív ré szt vá llalhattak.
Má sré szt viszont tö bb adatunk van az andocsi á llomá s kiindulópontjá ul szolgá ló
pé csi misszió tagjainak kalocsai műkö dé sé rő l. A pé csi atyá k tö bb-kevesebb
rendszeressé ggel lá togattá k Kalocsá t é s kö rnyé ké t, felkeresve a reformá tusok
é s szerbek kö zö tt é lő katolikus szórvá nyokat. Kalocsa é s Somogy tehá t egyará nt
ré sze volt a jezsuita missziók kö ré szervező dő szakrá lis tá jnak, amelynek katolikusait a jezsuita lelkipá sztorkodá s tartalmi é s formai elemei fogtá k ö ssze egysé ges vallá si kö zö ssé ggé . A kalocsai katolikusok k ö zö tt tehá t má r a tö rö k idő kben
kialakulhatott a jezsuita lelkigondoz á s hatá sá ra a loretói motívumot tartalmazó
hagyomá ny, amelyet majd a 18. szá zadban új lendü letet nyerő barokk Má riakultusz hivatá sos ké pviselő i foglaltak írá sba.
A kö rnyé kbeli fiatalok tanítá sa minden jezsuita missziós á llomá s legfontosabb
feladatai kö zé tartozott, de talá n sehol sem ü tkö zö tt olyan nagy akadá lyokba,
mint é ppen Andocson. A jezsuitá k 1644-ben kezdté k meg iskolai munká jukat
Andocson azzal a cé llal, hogy nö vendé keik licenciá tusok legyenek a kö rnyező ,
pap né lkü li falvakban. Az iskola műkö dé sé t (aká rcsak a misszió puszta lé té t)
azonban szinte teljesen ellehetetlen ítetté k az á llandó hajdú-portyá k. Forrá saink-
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ból csak úgy á rad a panasz a betö ré sekre, rablá sokra, erő szakoskodá sokra,
amelyeket a kö rnyező vé gvá rak hajdúkatonasá ga kö vetett el a somogyi falvakban. Andocs a portyá k kedvelt cé lpontja volt, rá adá sul a jezsuitá k há za a falu
vé gé n, az út mellett, teljesen vé dtelenü l á llott. A hajdúk tö bbszö r a jezsuitá k tudtá val á llítottak kelepcé t a faluban a tö rö kö knek, halá los veszedelembe sodorva
ezzel a pá tereket. Ha akciójuk nem sikerü lt, annak megint csak a misszion á riusok ittá k meg a levé t. Az iskola szá má ra a legsúlyosabb csapá st az jelentette,
hogy a vé gvá ri katoná k rendszeresen elraboltá k a jezsuitá k diá kjait, é s csak
vá ltsá gdíjé rt engedté k szabadon ő ket. A helyzet odá ig fajult, hogy vé gü l a kirá ly
parancsolta meg a vé gvá ri kapitá nyoknak, hogy az ehhez hasonló emberrablá sokat akadá lyozzá k meg, é s segítsé k a hódoltsá gi misszioná riusok munká já t. Ilyen kö rü lmé nyek kö zö tt rendszeres tanítá sról szó sem lehetett, kü lö nö sen
azé rt, mivel az iskolá skorú fiúk á ltalá ban az á llatok ő rzé sé ben voltak befogva.
Az andocsi misszioná riusok műkö dé se kezdettő l fogva szorosan ö sszefü ggö tt
a veszpré mi pü spö ktő l kapott á ltalá nos helynö ki megbízatá ssal (vicarius generalis in spiritualibus). Ez a tisztsé g nemcsak a pü spö k hódoltsá gi ké pviseleté t
oldotta meg, hanem a jezsuitá k szá má ra is elő nyö kkel já rt, hiszen ordiná riusi
joghatósá ggal lé phettek fel az egyhá zmegye papjaival, licenciá tusaival é s
híveivel szemben. Ugyanakkor a viká riusi tiszt sokkal inká bb terhet é s veszé lyeket, mintsem té nyleges elő nyt jelentett a misszioná riusok szá má ra, hiszen a
reformá tusok a magyar pü spö kö kkel való kapcsolattartá s miatt tö bbszö r feljelentetté k ő ket a tö rö k hatósá gok elő tt, a súlyos bö rtö nbü nteté st pedig csak magas
vá ltsá gdíj megfizeté se ellené ben kerü lhetté k el.
A misszioná riusok a kö zhiedelemmel ellenté tben alig foglalkoztak hitté ríté ssel. Erre az oszmá nok vallá spolitiká ja miatt nem igazá n volt lehető sé gü k. Jelenté seikben termé szetesen mindig megemlé keznek a katolizá lt protestá nsokról,
fő leg reformá tusokról, de ezek a szá mok csak a misszió első é veiben jelentő sek,
a ké ső bbiekben né há ny tucat megté ré st regisztrá ltak é vente. A katolizá ltak lé tszá má nak csö kkené sé re viszonylag egyszerű a magyará zat. A jezsuitá k andocsi
megtelepedé sü k utá n tö bb olyan falut talá ltak, amelyek a paphiá ny miatt protestá ns pré diká tort alkalmaztak é s így lassanké nt elhagytá k a katolikus vallá sgyakorlatot. A beszá molók az ilyen, megszilá rdult protestá ns felekezeti tudattal nem
rendelkező telepü lé sek „visszaté ríté sé t” is bü szké n soroltá k a valódi té ríté sek
kö zé . Az első é vtized vé gé re ezek a telepü lé sek megfogyatkoztak, az „igazi” reformá tusok meggyő zé se pedig sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. Az á tté rő k
nagy ré sze ezt kö vető en is a reformá tusok kö zö tt é lő , hité ben elbizonytalanodott
katolikusok kö zü l kerü lhetett ki.
Feltűnő en nagy a misszió szűkebb é s tá gabb hatósugara. A misszioná riusok
16 plé bá niá t, ö sszesen 57 falut lá ttak el á llandó jelleggel. Ezek a telepü lé sek
Somogy é szaki ré szé n fekü dtek, é s há rom nagyobb csoportban helyezkedtek el.
Az első tö mbö t a Koppá ny é s Andocs kö rü l talá lható telepü lé sek alkottá k, a
má sodikat a Balaton dé lnyugati partjá tól dé lre húzódó falucsoport, a harmadikat
pedig a Dombóvá r é s Kaposvá r kö zö tti falvak. A misszió tá gabb hatósugara
termé szetesen sokkal nagyobb volt: az 1647. é vi beszá moló szerint Kanizsá tól
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Budá ig é s a Kapos folyótól Fehé rvá rig terjedt, magá ba foglalta a koppá nyi,
somogyvá ri, kanizsai, kaposvá ri, simontornyai é s fehé rvá ri kerü leteket. Ekkora
terü let rendszeres ellá tá sá t a ké t (sokszor egyetlen) jezsuita termé szetesen nem
tudta megoldani, papot pedig egyá ltalá n nem talá ltak, ezé rt ké nytelenek voltak a
pé csi misszióban má r kipróbá lt segítő khö z, a licenciá tusokhoz fordulni. Míg
azonban Baranyá ban a jezsuitá k é s a vilá gi lelkipá sztorok együ ttműkö dé se
(kü lö nö sen a kezdeti idő szakban) korá ntsem nevezhető problé mamentesnek,
addig Somogyban egyetlen konfliktusr ól sem szólnak a forrá sok. Erre a kü lö nbsé gre szinté n elé g egyszerű a magyará zat. Baranyá ban ugyanis a jezsuitá k
megjelené sekor tö bb tucat licenciá tus műkö dö tt, akik fé lté kenyen tekintettek az
új papokra é s nem fogadtá k el joghatósá gukat. Ezzel szemben Somogyban a
jezsuitá k é rkezé sekor má r licenciá tusok sem műkö dtek, így valamennyi licenciá tust a jezsuitá k hívtá k é s á llítottá k a plé bá niá k é lé re. Az utá npótlá s minden
bizonnyal a rend pé csi é s gyö ngyö si iskolá já ból szá rmazott, egykori tanítvá nyaikkal pedig sokkal jobban egy ü tt tudtak dolgozni, mint az ö reg baranyai
katolikus pré diká torokkal. 1650 kö rü l elé rté k, hogy mind a 16 plé bá niá n műkö dö tt licenciá tus, akik é vi rendes elfoglaltsá gaik mellett adventkor é s nagybö jtben
kü lö n imá kra hívtá k ö ssze a falvak lakossá gá t, majd a fiatalokat tanítottá k a hit
alapjaira. A jezsuitá knak á llandóan ré sen kellett lenniü k, egyré szt nehogy valamelyik licenciá tus tá vozá sá val a reformá tus pré diká torok elfoglaljá k a plé bá niá t,
illetve mihelyt egy-egy reformá tus falu lelké szi á llá sa megü rü lt, rö gtö n kü ldtek
egy diá kot vagy szemé lyesen vetté k birtokba a plé bá niá t. A hódoltsá g utolsó
é vtizedeiben kö rü lbelü l 15– 20 licenciá tus dolgozhatott egyszerre az andocsi
jezsuitá k felü gyelete alatt. A plé bá niá kra vezé nyelt licenciá tusok azonban nem
pótolhattá k a papi jelenlé tet, hiszen nem gyóntathattak é s nem misé zhettek,
emiatt a jezsuitá k rendszeresen vizitá ltá k a gondjaikra bízott plé bá niá kat.
A missziós kö rutaknak, aká rcsak az andocsi munká juknak, a rendkívü l rossz
kö zbiztonsá g volt a legfő bb akadá lya. Emiatt egyré szt folyamatosan ő rizniü k kellett a há zukat, má sré szt pedig az utakon á llandó veszé lyeknek voltak kité ve. Az
utazó pá tereket rendszeresen kiraboltá k, lovaikat é s liturgikus felszerelé seiket
elszedté k, sokszor egy szá l ingben maradtak az út kö zepé n. A portyá k kü lö nö sen a tavasztól ő szig terjedő idő szakban szaporodtak meg, mivel ilyenkor a s űrű
erdő k kivá ló fedezé kü l szolgá ltak a lesben á lló hajdúknak. A misszioná riusok
ezé rt nagyobb biztonsá gban já rtá k a falvakat a té li é s kora-tavaszi idő szakban.
A jezsuitá knak ugyanakkor komoly né pessé gmegtartó erejü k volt, ennek felismeré se á llhatott a tö rö k hatósá gok é s a szpá hik tá mogató magatartá sa mö gö tt.
Forrá saink tö bbszö r említik a koppá nyi bé gek jóindulatá t. Nemcsak a pá terek é s
a licenciá tusok műkö dé se elé nem gö rdítettek akadá lyokat, hanem megtűrté k az
elhagyott, romos templomok helyreá llítá sá t is, amelyek tö bb falu lelki kö zpontjaivá vá ltak. Ez azé rt kü lö nö sen is é rdekes, hiszen az iszlá m vallá sjog kifejezetten
tiltotta, hogy a kereszté nyek új templomot é pítsenek, arról pedig, hogy mindezt a
muszlim katoná k bíztatá sá ra tegyé k, nyilvá n az iszlá m egykori tö rvé nyhozói
aligha á lmodtak.
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A jezsuitá k andocsi missziója óriá si űrt tö ltö tt be a hódoltsá gi katolikusok ellá tá sá ban, hiszen olyan terü leten dolgoztak, ahol sem a ferencesek, sem a vil á gi
papok nem akartak megtelepedni. Az óriá si lelkipá sztori szü ksé gletek ellené re a
rend vezető iben mé gis tö bbszö r felmerü lt a feloszlatá s gondolata, é s a misszió
fenntartá sá ról sem mindig gondoskodtak megfelel ő en. A pá terek a megtelepedé s utá n vá sá roltak a há zuk mellett egy kertet é s egy sző lő t, amit segítsé g híjá n
maguk műveltek. Ezek jö vedelme azonban igen cseké ly volt, híveik pedig a szegé nysé g miatt nem tudtá k ő ket eltartani. A szeré ny adomá nyokat maguk cipelté k
haza, de sokszor a rá juk tö rő tö rö kö k, hajdúk é s rá cok ezt is elvitté k tő lü k.
A jezsuitá k vé gü l minden nehé zsé g ellené re sem adtá k fel Andocsot, é s a
visszafoglaló há borúk megindulá sá ig dolgoztak a misszióban. Tapasztalataik
vilá gosan mutattá k: ha ő k eltá voznak, a somogyi magyar katolikus szórvá nyokról
tö bbé senki sem gondoskodik. A lelkip á sztorkodó papsá g ö sszeté tele hűen
tü krö zte a katolikusok etnikai megoszl á sá t. A hódolt Duná ntúl katolikusainak
nagyobbik ré szé t a horvá t é s bosnyá k bevá ndorlók alkottá k, míg magyar katolikusokat inká bb csak Baranyá ban é s a Balaton-mellé ken talá lunk. Az ő lelkipá sztori ellá tá sukat teljes egé szé ben a jezsuitá k é s az á ltaluk irá nyított licenciá tusok
vá llaltá k fel, é s ugyancsak ő k lá ttá k el a magyar katolikus hierarchia h ódoltsá gi
ké pviseleté t is. Tevé kenysé gü kkel tehá t nem csak a katolikus egyhá z, hanem a
hódoltsá gi magyarsá g lelki-szellemi gondozá sa, megmaradá sa szempontjá ból is
múlhatatlan é rdemeket szereztek.
Jegyzet
Ez a dolgozat a BDSZ Má ria Kongregá ciójá nak VIII. zará ndoklatá n, az andocsi
Má ria-kegyhelyen 2005. á prilis 17-é n megtartott elő adá som szerkesztett vá ltozata. A hódoltsá gi katolikus egyhá z tö rté neté vel tö bb kö tetben foglalkoztam, amelyekben az é rdeklő dő ré szletesebb eligazítá st talá l az elő adá sban inká bb csak
vá zolt ké rdé skö rö krő l. A kö tetek megvá sá rolhatók a Kis Magiszter kö nyvesboltban (1053-Budapest, Magyar utca 40. Tel.: 1-327-7796).
MOLNÁ R ANTAL: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572–1647). Bp.,
2002. (Humanizmus é s Reformá ció 26.)
MOLNÁ R ANTAL: Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek
török kori törté neté bő l. Bp., 2003. (METEM Kö nyvek 41.)
MOLNÁ R ANTAL: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. Bp., 2003. (METEM
Kö nyvek 44.)
MOLNÁ R ANTAL: Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori törté neté hez. Bp.,
2004. (METEM Kö nyvek 45.)
MOLNÁ R ANTAL: Mező város é s katolicizmus. Katolikus egyh áz az egri püspöksé g
hódoltsági területein a 17. században. Bp., 2005. (METEM Kö nyvek 49.)
Dr. Molnár Antal (Ph 88)
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Egyházi „minisztérium” alakult…

∗

Tizenöt éves a Püspökkari Titkárság
Másfé l é vtizeddel ezelő tt, 1990. február 19-é n a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia úgy határozott, hogy újjászervezi a Püspökkari Titkárságot. A munka
termé szetesen korábban, már 1989 nyarán elkezdő dött. Ekkor választotta meg a
Püspöki Konferencia a mai pannonhalmi fő apátot, Vá rszegi Asztrikot püspökkari
titkárnak, aki 1991 ő szé ig töltötte be e tisztet. Az é vfordulóalkalmából ké rdeztük
a püspök-fő apátot a kezdetekrő l.
– Első feladatom a titká rsá g megszervezé se volt. Csupá n há rom szűk helyisé g
á llt rendelkezé sre a Kö zponti Szeminá riumban, a berendezé s a szé keken é s az
asztalokon kívü l egy telefonvonal é s egy Erika-írógé p volt. Csupá n ennyi volt az
ö rö ksé g, é s gyakorlatilag Paskai László bíborossal ketten próbá ltunk eligazodni
a rá nk maradt iratokban, kö nyvekben. Ekkor kaptuk a lehető sé get, hogy az Actio
Catholica termeibe bekö ltö zhetü nk, é s az olasz pü spö kkari konferencia tá mogatá sá val egy-má sfé l é v alatt sikerü lt tető alá hozni az új pü spö kkari titká rdá got.
Az inté zmé ny termeit Angelo Acerbi nuncius á ldotta meg, é s ettő l kezdve
nevezté k hivatalosan is Pü spö kkari Titká rsá gnak.
– Komoly informá ciórobbaná s kö vetkezett be akkoriban, nagyon fontos volt,
hogy a pü spö kö k tartani tudjá k egymá ssal is a kapcsolatot. Az első titká ri té nykedé sem az volt, hogy annyi fax-gé pet szerezzek, ahá ny megyé sfő pá sztor volt –
emlé kszik vissza Vá rszegi Asztrik. – A titká rsá g új helyszíné n má r szá mítógé ppel dolgoztunk, volt kü lö n gazdasá gi osztá ly, é s megkezdő dhetett sejtszerűen az
é pítkezé s. Az egyik legnehezebb feladat az volt, hogy a pü spö ki karral elfogadtassuk, hogy mi a titká rsá g szerepe. Igyekeztem a pü spö kö ket meggyő zni, hogy
mintegy „egyhá zi miniszté riumké nt” kellene műkö dnie. Hogy szü ksé g van olyan,
a gazdasá gban, a tanü gyben, a kö zé letben, a jogban já rtas szakemberekre, akik
a titká rt é s a pü spö kö ket szakmai ké rdé sekben tá mogatni tudjá k. É s hogy aká rmennyire fá jdalmas, ennek á ra van, mert a szakembereket meg kell fizetni, egy
ilyen jellegű hivatalt karitatív alapon nem lehet fenntartani.
A rendszervá ltozá s sorá n az egyhá z új helyzetben talá lta magá t. Az új lehető sé gek mellett új kihívá sokkal é s vá rakozá sokkal is szembesü lnie kellett. Ezek
kö zé tartozott a múlttal való szembené zé s. A cseh pü spö ki kar pé ldá ul ü nnepé lyesen bocsá natot ké rt az elmúlt rendszerben elkö vetett mulasztá soké rt, hibá ké rt. – Szemé ly szerint é n tö bbszö r szorgalmaztam, hogy a magyar pü spö ki kar
is tegye meg ezt – mondta Vá rszegi Asztrik – , de sajnos, vé gü l ez nyíltan nem
tö rté nt meg, csupá n egyszer, egy fé l mondat erejé ig.
∗

Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. februá r 20-i szá má ból
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A rendszervá ltozá s utá n az egyhá z minden addigi kapcsolatá ban cezúra á llt
be. A korá bban mindent befolyá soló Á llami Egyhá zü gyi Hivatal megszűnt, új
emberek kerü ltek a miniszté riumokba, akik tö bbsé gé nek fogalmuk sem volt arról,
hogy az egyhá z eddig hogyan inté zte ü gyeit.
– Titká rké nt az volt a feladatom, illetve a pü spö kö ké is a maguk egyhá zmegyé ikben, hogy felvegyü k a kapcsolatot az á llami szervekkel é s tá jé kozódjunk.
Nekem annyiban volt elő nyö m – mondja a fő apá t – , hogy bö lcsé szkari diplomá m
ré vé n ismertem pé ldá ul Szabad Györgyöt, Surján Lászlót, Andrásfalvy Bertalant
é s mé g tö bbeket. Antall József piarista ö regdiá k, hité t megvalló ember volt, vele
is szemé lyes kapcsolatban voltam. Mindemellett igyekeztem felvenni a kapcsolatot a varsói, a bé csi, a bonni é s az olasz pü spö kkari titká rsá gokkal, é s műkö dé sü ket tanulmá nyozni. Mindezt termé szetesen nem é n egyedü l csiná ltam, nagyszerű vilá gi é s egyhá zi munkatá rsaim voltak.
Minden nehé zsé g ellené re 1991 ő szé re, amikor Vá rszegi Asztrik fő apá ti szolgá lata miatt lemondott titká ri posztjá ról, egy műkö dő ké pes pü spö kkari titká rsá got
hoztak lé tre.
– Annak, hogy úttörő , a mi szö vegö sszefü ggé sü nkben nagyon terhelt jelenté se van – teszi hozzá a fő apá t – , mé gis azt kell mondanom, hogy a magyar
egyhá z vonatkozá sá ban ez úttörő munka volt.
k.a.
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Felejthetetlen tanáraink
– élő k és holtak –
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Dr. Vanyó Tihamér OSB százéves ∗
[Megelő ző en egy üzenet a BDSZ internetes levelező -listájáról (a szerk.):
»2005. március 8. 0.38
Kedves Diáktársak!
Most hallom a Vatikáni Rádióban, hogy a Szentatya szemé lyes levé lben
köszöntötte 100. születé snapja alkalmából dr. VanyóTihamé r OSB atyát.
Á ldja meg a Teremtő igen sokunk szeretett é s emlé kezetes tanítóját!
Hegykő
/Kiss Gyula, PH66/«]
Magyar bencé s kö zö ssé gü nk nesztora má rcius 8-á n tö ltö tte be é leté nek szá zadik esztendejé t. Feljegyzé seink é s nemzedé kekre visszanyúló emlé kezetü nk
nem tudnak szá zesztendő s magyar rendtá rsról. Vanyó Aladár 1905. má rcius 8á n szü letett Szomolnokon, egy szepessé gi bá nyavá roská ban. Az elemi iskola
utá n a kassai premontrei gimná zium diá kja lett. Az 1918-ban bekö vetkezett
tö rté nelmi kataklizma a Vanyó csalá dot is elsodorta a Felvidé krő l, a tisztviselő
apa felesé gé vel é s ké t fiá val együ tt Budapestre telepü lt á t. Aladá r a pesti piaristá khoz, Sík Sá ndor osztá lyá ba kerü lt. A tehetsé ges fiatalember hivatá sá t belső
ké szteté sbő l fakadó szellemi munká ban talá lta meg, é s úgy lé pett be 1923-ban a
bencé s noviciá tusba, hogy korá bban soha nem talá lkozott bencé s szerzetessel.
1928-ban vé gzett a budapesti Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem tö rté nelem–
fö ldrajz szaká n, professzora Szekfű Gyula volt. Húsz é ven á t tanította a bencé s
fő iskola nö vendé keit, majd 1950-tő l nyugdíjba vonulá sá ig a pannonhalmi gimnazistá kat. Igazi terü lete azonban a tö rté nettudomá ny, azon belü l is az egyhá ztö rté nelem lett.
Tihamé r atya egyike volt azoknak a pá lyakezdő egyhá ztö rté né szeknek, akikre
é pítve a professzor újra akarta írni a magyar barokk tö rté neté t. Tagja lett a Szekfű kö ré szervező dő munkakö zö ssé gnek, a Regnumnak, amelynek tudom á nyos
tevé kenysé ge, illetve az á ltaluk kiadott é vkö nyv a magyar katolikus egyhá ztö rté netírá s egyik csúcspontjá nak tekinthető . A fiatal szerzetes szellemi fejlő dé sé t
azonban első sorban a hazai, pannonhalmi kö zeg formá lta é s tá gította. A ké t
há ború kö zö tti kolostorban szá mos európai lá tókö rű é s nagyműveltsé gű szerzetes é lt, sokukat (RadóPolikárp, Karsai Gé za, Csóka Lajos) ma is szá montartja a
tudomá ny. Ennek az intellektuá lis pezsgé snek emlé ke a Pannonhalmi Szemle
húsz é vfolyama, amelynek rendszeres írója lett. Feltűnő bá torsá ggal szólt hozzá
kora é gető politikai ké rdé seihez. Beledolgozta magá t a pszichológia tudomá nyá ∗

Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. má rcius 13-i szá má ból
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ba is. Az 1933-ban megjelent fő művé nek forrá skö zlé sé ben a magyar pü spö kö knek Rómá ba kü ldö tt jelenté seit adta ki. 1935-ben é s 1936-ban a bé csi
nunciusok magyarorszá gi vonatkozá sú levelezé sé bő l adott ki bő sé ges vá logatá st. 1941-ben ö sszefoglalta a plé bá niatö rté netírá s módszertaná t. Az egyháztörté né sz szemhatára címmel egy é vvel ké ső bb megjelent írá sá ban pedig a tudomá nyá g olyan tá vlatait é rzé keltette, amelyhez hasonlóra má ig kísé rletet sem
tettek. Az ő pá lyá ja is jellegzetesen 20. szá zadi magyar sors. 1949-tő l 1969-ig
egyetlen sora sem lá tott napvilá got, ezt kö vető en pedig lassan kerü lt vissza a
szakma vé rkeringé sé be. A Tö rté nettudomá nyi Inté zetben tartott elő adá sai igazi
szakmai szenzá cióknak minő sü ltek, az 1970-es é vektő l az orszá gos folyóiratokban jelentek meg ismé t tanulmá nyai.
Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi fő apá t

A halálba induló bú csú ja
Legyenek á ldottak
akik szerettek,
Legyenek á ldottak
akik gyűlö ltek,
Legyenek á ldottak
akik megcsaltak,
Legyenek á ldottak
akik csókoltak,
Legyenek á ldottak
akik ö leltek,
fé ltettek, vé dtek
s felemeltek.
Legyenek á ldottak
akik ellö ktek,
rútul gúnyoltak
s kinevettek.
Legyen á ldott a fa,
az erdő k zö ld ruhá ja,
a tavasz-sző ke ré t
sok-sok színes virá ga.

Legyen á ldott a bé rc,
a szelek zord zené je,
a csobogó patak,
napsugá r ö lelé se.
Legyen á ldott a Fö ld,
a gyá r, a gé p, a bá nya,
a fá radt ö regsé g
s a tavasz szé p leá nya.
Legyen á ldott az anyá k mé he,
frisskeblű szűzek tiszta csókja,
bá nat é s ö rö m,
remé ny é s csalódá s,
az új kenyé r
s az ő si nóta.
Legyen á ldott a sír s a bö lcső ,
szerelmi vá gy é s kihűlt lá va,
terv é s munka,
cé l é s erő ,
a bé ke ö rö k,
boldog vilá ga!
Budapest, 1964, má jus 25.
Dr. Nedeczky György (Bp 36)
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Dr. Szunyogh Xavér Ferenc OSB (1895– 1980)
Volt osztá lyfő nö kü nk Szunyogh Jánoské nt szü letett 1895. má jus 13-á n Tereské n, egyszerű szegé ny csalá dból. Akkor az ilyeneknek csak az Egyhá z segítsé gé vel lehetett tanulnia. Kitűnt tá rsai kö zü l, felkarolta é s taníttatta az Egyhá z. Ő
ezt úgy há lá lta meg, hogy egé sz é leté t Isten é s az Egyhá z szolgá latá ba á llította.
Tizennyolc é ves korá ban belé pett Szent Benedek rendjé be, amelyhez egé sz
é leté ben hűsé ges maradt. 1918-ban szentelté k pappá é s kapott magyar– latinszakos taná ri oklevelet. Mé g ez é vben kezdte meg szerzetestaná ri műkö dé sé t
Komá romban, az ottani bencé s gimná ziumban. A tennivá gyó fiatal szerzetes itt,
első á llomá shelyé n megalapította a Szociá lis Missziótá rsulat komá romi szervezeté t, melynek egé sz é leté ben alapító díszelnö ke volt.
A há ború elveszté se é s a kommü n terrorja felkavarta, rá irá nyította szemé t a
rá nk zúduló zavaros idő ben a nemzet tragé diá já ra é s a haza vé delmé nek minden elő tti szü ksé gessé gé re. Az akará ssal, tűzzel, lelkesedé ssel é s tennivá gyá ssal teli fiatal szerzetes é lettere nem vé gző dö tt a rendi falak kö zö tt. Sok mindenre
rá nyílt szeme a vilá gban. É rthető , hogy 1920-ban a haza segíté sé re katonai
lelké szi szolgá latot vá llalt, amitő l 1921-ben a konszolidá ció utá n megvá lva tartalé kos lelké sz szá zadoské nt bará ti beszé lgeté seken né ha idé zett ré szleteket a
Felvidé k megszá llá sa sorá n vé gzett katonai feladatairól. Ritká n említette kitü nteté seit, a Signum Laudist, a Hadi É rmet vagy a Croce di Benemerenzát.
1921-ben rendi szá mvevő lett Pannonhalmá n, majd 1922– 28 kö zö tt Kő szegen
tanított. 1928-ban helyezte a fő apá t úr a fiatal budapesti gimná ziumba taná rnak,
ahol húsz é ven keresztü l az iskola á llamosítá sá ig, 1948-ig tanított.
Budapesten a fiatal szerzetestaná rt tudá sa, emberi magatartá sa alapjá n má r
1928-ban kivá lasztotta Mattyasovszky igazgató úr az akkor induló I. osztá ly
osztá lyfő nö ké nek. Nyolc é vig nagy hozzá é rté ssel, szeretettel nevelte tanítvá nyait. Az alig harmichá rom é ves osztá lyfő nö knek ez a nyolc é ve volt a legszebb,
legeredmé nyesebb é letszakasza, amire mindig szívesen emlé kezett vissza.
Az 1936-ban é rettsé gizett osztá lyá ra mé g idő s korá ban is csak szeretettel
gondolt. Horváth Kandid igazgató – é s az é let – úgy hozta, hogy az 1936. má jus
30-á n é rettsé gizett é s az é letbe bocsá tott kedves diá kjai utá n – ahogy szerette
volna – nem soká ig lehetett „csak” egyszerű szaktaná r, hogy a rengeteg má s
feladatá nak é lhessen. 1938 szeptemberé ben má r újra osztá lyfő nö k volt, a mi
osztá lyunk fő nö ke. Hiá ba próbá lt tiltakozni. Szá má ra mi má r nemkívá nt osztá ly
voltunk. Né há ny é v utá n ezt meg is mondta. Ha visszagondolunk di á ké veinkre,
mé gis megá llapíthatjuk, hogy nemkívá nt voltunk ellené re szíve egé sz szereteté vel nevelt é s oktatott bennü nket a 20. szá zad é s hazá nk egyik legnehezebb
idő szaká ban. Vé dett, óvott bennü nket, okosan segítette eligazodá sunkat a megzavart vilá gban. Rendtá rsaival é s az iskola vezető ivel együ tt az osztá lyban sikerü lt olyan egé szsé ges lé gkö rt kialakítania é s fenntartania, amelyben az osztá lykü lö nbsé gek vagy az emberi má ssá gok kö zö ttü nk soha fel nem merü ltek.
Ké ső bb, amikor az á llami tö rvé nyek az emberek egyes csoportjait erő szakkal
diszkriminá ltá k, osztá lyunkban, iskolá nkban ez soha, egy percig sem jelent meg.
Ha most visszagondolunk nyolc kem é ny, de a ma tá vlatá ból mé gis kellemes
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é vü nkre, soha má ské nt nem jelennek meg osztá lytá rsaink, mint ö nmagunk, s
eszü nkbe sem jut azon tűnő dni, ki milyen csalá dból szá rmazik. Ma má r –
ismerve kü lö nö sen a há ború vé gé nek emberi é s faji katasztrófá it – csak a
legnagyobb tisztelettel é s elismeré ssel gondolhatunk osztá lyfő nö kü nknek é s
rendtá rsainak igazá n hő si magatartá sá ra, akik é letü nk e fontos szakaszá ban az
á llami rangra emelt emberi gonoszs á gtól bá tor magatartá sukkal megvé dtek.
Szeretett bennü nket. Jó taná r, jó nevelő é s jó pé ldaké p volt. Ha első pesti osztá lyá nak nevelő apja volt, úgy nekü nk szerető nagyapá nkká vá lt. Mire felső sö k
lettü nk, kedves, csalá dias lé gkö r alakult ki az osztá lyban é s a szü lő i kö zö ssé gben is. Meghatá rozó egyé nisé gé vel mé g é rettsé gi utá n is ké pes volt az osztá lyt
ö sszefogni. Negyedé venké nti talá lkozónk mindaddig műkö dö tt, míg ő t elő szö r
bö rtö nbe nem zá rtá k. Onnan kikerü lve né há ny kevé sbé sikeres kísé rlet utá n felhagyott vele, de a Szent Szabiná n mindig volt templomá ban is, laká sá n is é s a
szívé ben is hely szá munkra. Ö rö me kiü lt az arcá ra minden alkalommal, amikor
tö bbü nket lá thatott egyszerre. Ú gy é rezte, az osztá ly – az ő utolsó osztá lya –
mé giscsak szereti. Diá kjainak ezt a szá má ra oly kedves megjelené sé t mindig
felhaszná lta arra, hogy az é rettsé gi utá n sok-sok é vvel is folytassa oktató-nevelő
munká já t. A vilá gé gé s, az orosz megszá llá s, a szerzetesrendek szé tszórattatá sa, az egyhá zi iskolá k bezá rá sa vé gü l oda vezetett, hogy a mi osztá lyunk, a
megtizedelt, a kommunizmus á ltal rettenetes szellemi é s erkö lcsi nyomá s alatt
esetenké nt tö bbé -kevé sbé deformá lódott tagjai lettek első sorban az ő emberi
tá maszai. A kemé ny, hité é rt é s Egyhá zá é rt mindenkor hatá rozottan kiá lló é s
ezé rt ké tszer is bö rtö ntviselt é s é lete vé gé ig megbé lyegzett, lá ngoló szellemű
pap csak volt diá kjai kö ré ben é rezhette otthon magá t. Mi lettü nk a csalá dja…
Szunyogh X. Ferenc nem csak taná runk, osztá lyfő nö kü nk, hanem – akaratunkkal vagy ané lkü l – lelki vezető nk is volt. Ez a lelkivezeté s nagyré szt a mindennapok pé ldaadá sá ban, a hittan tanítá sá ban é s az iskolá n kívü li együ ttlé tek
útmutatá sá ban jelent meg. A vasá rnapi iskolai szentmisé ken ugyan viszonylag
ritká n pré diká lt sok elfoglaltsá ga miatt, ekkor azonban Szívós Donát szívhezszóló, lá ngoló szavai helyett zengő hangon, é szé rvekkel pré diká lt.
Szunyogh X. Ferenc a hité t é lete vé gé ig egé sz lé nyé vel, de fő leg az eszé vel
é lte meg. Ez a hit erő sebb mindenné l, ugyanakkor né lkü lö z minden farizeusi
voná st, mert nincs rá szü ksé ge, hogy a lé nyeg helyett a kü lső sé geket fogadja el.
Talá n ez is vezette a liturgia megújítá sá ra, a mai emberhez kö zelebbá llósá gá nak
kimunká lá sá ra. Lehető sé geinek megfelelő en igen sokat dolgozott a magyar liturgikus mozgalom elindítá sá n, de munká lkodá sa az egyetemes Római Katolikus
Egyhá z megújulá sá t is szolgá lta. Az 1930-as é vek elejei ókonzervatív magyar
egyhá zi viszonyok mellett forradalminak szá mított minden ilyen kezdemé nyezé se, pé ldá ul a mindnyá junk á ltal jól ismert – é s remé lem, haszná lt – Misszá le
magyar fordítá sa é s ké tnyelvű kiadá sa, vagy 1948-ban a Szent Szabina-ká polná ban bevezetett szembemisé ző oltá r beé píté se. 1957-tő l ezt a liturgikus
munká t – elhallgattatá sa, bö rtö né vei utá n – erejé hez mé rten tö retlenü l folytatta,
é s bibliamagyará zatait, a liturgia megújítá sá ra vonatkozó dolgozatait, amelyek
itthoni kiadá sá ra mé g gondolni sem lehetett, Svá jcba kü ldte ki idő szakonké nt.
Hatalmas munkabírá sá t a hitnek alapjaiban való megújítá sa mellett a hit ter-
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jeszté sé nek szentelte. É leté ben – nem sajá t szá montartá sá ban – tö bb mint 3200
pré diká ciót tartott – egy há romnapos lelkigyakorlatot egynek sz á mítva. – Ennek
jelentő s há nyadá t hűsé ges gyorsírója, Ilonka papírra vetette. Kisebb há nyadá t ki
is adtá k. (Kö nnyes vé rtanúsá g, Elmé lkedé sek é s szentbeszé dek a türelemrő l,
majd a Szent Zsolozsma, Pé ter, Krisztus sziklája, Hé t mennyei Ü zenet című
kö nyvek.) Dö ntő há nyada azonban Ilonka halá lá val elbújt. A magyar egyhá znak
igen nagy haszná ra lenne ezeknek az anyagoknak a fellel é se.
A hitet terjesztő művei kö zö tt a Misszá le mellett Radó Polikárppal é s Kühár
Flórissal együ tt megírta Az egyház szentjei című hé zagpótló munká t, A hé t
mennyei üzenet című elmé lkedé skö tetet, A kis Jé zus elé Szűz Máriával é s az
Egyházzal című kará csonyi elő ké szü letet. Kisebb művei kö zö tt meg kell emlé keznü nk A közös imádságon alapulóé let című cikké rő l, há rom rá dióbeszé dé nek
kinyomtatott szö vegé rő l, A szentmisé ben valóré szvé tel öt parancsa című cikké rő l, melyeket a szá zná l tö bb megjelent írá sból vá logattunk pé ldaké nt.
Szunyogh X. Ferenc a budapesti bencé s gimná zium mellett tö bb iskolá ban
volt nagyon tisztelt taná r. Tanított pl. az Angolkisasszonyok polgá ri-iskolai taná rké pző jé n, a Ward Kollé giumban é s a Kö zponti Kereskedelmi Tanfolyamon.
Szunyogh X. Ferenc okleveles kö zé piskolai taná r liturgikus kutatá sai nyomá n
a bö lcsé szet doktora címet nyerte el, majd bevá lasztotta tagjai kö zé a Szent
Istvá n Akadé mia, az Aquinói Szent Tamá s Tá rsulat é s a Szent Miklós Tá rsulat.
Nem volt aszké ta-típus. Szerette az é letet, é s szerzetesi lehető sé gé n belü l é lte
is azt. Igé nyessé ge magas mé rcé t á llított. Nem tűrte a szü rké t, a posvá nyt, a
nívótlant mé g akkor sem, ha az a já mborsá g koldusruhá já ban mutatkozott. Mindig voltak é les, talá ló, szúró megjegyzé sei az ilyen estekre. Nem az é g felé fordította szemé t, ha imá dkozott, hanem elő re. Az ő Istene nem a trónon ü lő nagyszaká llú uralkodó volt, hanem a mindennapi Isten, aki k ö rü lvesz bennü nket, aki
minden mozdulatunkban velü nk van. Nem arra tanított, hogyan, hanem, hogy
mindig imá dkozzunk. Nem szé penformá lt mondatokban, hanem legegyszerűbb
tetteinken, napi gondolatainkon kereszt ü l. Este bé kü ljü nk meg Istennel é s ö nmagunkkal. Ne gö rgessü k magunk elő tt bűneinket, szé gyelleni való cselekedeteinket, mondatainkat, gondolatainkat. – Szerette a színhá zat, operá t, balettet.
Ma má r ez, XXIII. Já nos pá pa é letútjá t ismerve, nem izgalmas, de az akkor
ókonzervatív magyar egyhá zban bizonyos zavart keltett. Ú gy vé lte, a tá rsastá nc
nem bűn, hanem a kulturá lt mozgá s iskolá ja, nem baj, ha a szerzetesek is
elsajá títjá k mé g diá kkorukban. A vilá gi kultúrá hoz való affinitá sa ré vé n tagja volt
az Actio Catholica film- é s színhá zi, valamint vallá serkö lcsi szakosztá lyá nak, s
ezen keresztü l tagja lett az Orszá gos Mozgófé nyké pellenő rző Bizottsá gnak is. A
színhá z-, a film- é s az elő adóművé szet mellett kedves volt szá má ra a zenekultúra is. Szívé ben nagy rekeszt foglalt el az egyhá zi zene, ezen belü l is az ő si
gregoriá n. De szerette é s é lvezte a profá n zené t is. A hangversenytermek mellett
é lvezte é s é rtette az operá kat is. Az á ltala vezetett é nekórá kon gyakran sajá t
lemezei segítsé gé vel ismertetett meg bennü nket az operá k zenei anyagá val.
Egé sz é leté ben megmaradt egyszerű, tisztaszemű falusi fiúnak. Nagyon szerette szü leit, é desanyjá t szinte imá dta. Azzal a nagyon is tiszteletremé ltó csodá lattal csü ggö tt é desanyjá n, ami csak a legjobbaknak jut oszt á lyré szü l. Azt hi-
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szem, ez a harmonikus, mé ly, mindenen á tsugá rzó szeretet vezette Oszi Bá csit
az ezzel nagyon rokon Má ria-tisztelethez. A sok minden kö zö tt, amivel foglalkozott, kiemelkedik Szűz Má ria irá nti tisztelete, a belé vetett megdö nthetetlen bizalma, amit nekü nk é s mindenkinek sugá rzó-boldogan igyekezett á tadni. A Má riatiszteletet szé tá rasztotta a szerzetesnő kre is, akik Jé zus menyasszonyaké nt
tettek ö rö k fogadalmat é s á ldoztá k é letü ket Istennek. Jól megé rtette ő ket, utat
tudott mutatni nekik. Ö rö mmel vá llalta lelki vezeté sü ket. Emlé kszem, a bencé s
apá cá kná l é veken á t misé zett reggel hé tkor. Jól é rezte magá t itt a csalá dias
hangulatban. A szerzetesnő k kedves gondoskodá sa a gyermek csalá di boldogsá gá t, a szerzetesi é lettel felá ldozott sajá t csalá d hangulatá t adta ízelítő ü l.
Szunyog X. Ferenc nem volt egysíkú egyé nisé g, nem volt kö nnyen sorba.beá lló típus. Hogy mi volt a legnagyobb „bűne”, talá n a hiúsá g. Szerette a
tá rsasá got, szeretett kö zé ppont lenni. Emlé kszü nk, amikor hazá nkban mé g
nagyon ritka volt az autó, fő apá t úr engedé lyé vel sportkocsija volt. Sok munká já t,
gyors helyvá ltoztatá si igé nyé t né zve ké tsé gtelenü l magyará zható a té ny. Mé gis –
tő le tudom – nagyon bü szke volt kocsijá ra. Imponá lt neki, amikor egy templom
vagy zá rda elé é rve, tiszteletre mé ltó mé reté vel kilé pve a kocsiból, a fogadók
arcá n az ő szinte csodá lkozá st lá tta. Szeretett é s igyekezett kiemelkedni a
kö rnyezeté bő l, nemcsak eszé vel é s ismereteivel, hanem egyé b profá n módon is.
A tö bb nyelvet ismerő tudós fé rfi haszná lta megszerzett tudá sá t, é s nem é lt
vissza vele. Nyolcvané ves korá ban is, ha meglá togattuk Szent Szabiná n, sokszor talá ltuk profá n olvasmá nnyal a kezé ben. Nemritká n „ponyva”-regé nyt olvasott. Lá tva csodá lkozá sunkat, elmondta, hogy kopnak nyelvismeretei, berozsd á sodnak haszná lat híjá n. Ezé rt, fő leg az olasz nyelvet, úgy igyekszik szinten tartani, hogy izgalmas, é rdekes olvasmá nyokat vesz elő . Így a regé ny lebilincselő tartalma egyré szt inspirá lja a tová bbolvasá sra, má sré szt az esetleg elfelejtett szavak kö nnyebben elő pattannak, vagy szívesen szótá rozik, mert é rdekli a folytatá s.
Nemcsak okos, de szórakoztató ember is volt. Szerette az embereket é s
otthonosan mozgott kö zö ttü k. Jó humorá t egé sz é leté n á t megő rizte. Nem volt
kö nnyű termé szete. Sok esetben szerzetestá rsainak is gondot okozott. A fiatalabb nemzedé k viszont mind felné zett rá . Szerette é les eszé t, vilá gos íté leteit,
azt, hogy ké t lá bbal a fö ldö n á llva is felé rt az é gig. Soha nem tett be nem
tartható kijelenté st, ugyanakkor soha nem tett kivetnival ó cselekedetet. Humora
renden kívü l á llók szá má ra sokszor á rtatlan kis puha humor volt, aszké zisre
hajló szerzetestá rsai szá má ra viszont sokszor alig elviselhető en kemé ny. Ma
má r, ismerve XXIII. Já nos é leté t, talá n az ő habitusá t lá thattuk benne is.
A mé lyen gondolkodó, kimagasló szellemi ké pessé gű emberek nyomá n ő is
tisztá n é s vilá gosan lá tta a vilá got, mint amikor egy hatalmas es ő á ltal tisztá ra
mosott idő ben né zü nk kö rü l. Ez a tisztá nlá tá s lehető vé tette a színtelen, a szü rke, a szellemtelen, a posvá nyos felismeré sé t, é s az az ingerkü szö bö t meghaladó mennyisé gben jelentkezve ké nyszerítette a szellemé t elő bb az ellenkezé sre,
majd a jobbítá s szá ndé ká ra.
É leté nek hatvannyolc é ves szerzetesi szakasza ké t nagy ré szre oszlik. Az első
harminchat é vben a bencé s rend szerzetese. Az 1948. é vi szé tszórattatá s utá n
azonban a lé tszá mban korlá tozott rend vezető i nem adtak neki helyet a monos-
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tor é s a megmaradt ké t iskola falai kö zö tt. Szunyogh X. Ferenc akkor „bencé s”bő l „kincé s” lett. A szókimondó papot hamarosan elvitte az Á VH, ké t é vet bö rtö nben ü lt. Elő tte kö zel egy é vig volt lelké sze az á ltala újra lé tesített Szent Szabinaká polná nak. A kö rnyé k lakóinak hité leté t igen hamar elmé lyítette. A ká polna
melletti telket megvette, é s sajá t szá má ra egy kis lakható é pü letet húzott fel,
minthogy a rendhá zba nem mehetett.
A bö rtö né vek utá n visszaté rt Szent Szabiná ra, de lelké szi munká já t a Á VH a
forradalomig nem engedte meg. Ezé rt eleinte Má riaremeté n, majd Szabiná n volt
sekrestyé s é s harangozó. 1957-tő l újra megengedté k, hogy az á ltala olyan
nagyon szeretett Szabina-ká polna lelké sze legyen, 1963-ban való nyugalomba
vonulá sá ig. Az akkor hatvannyolc é ves szerzetest mé g mindig nem fogadta be
szerzetesi kö zö ssé ge, de legalá bb a pannonhalmi ö regpapok otthoná ba kerü lt, s
így, ha „kincé s”-ké nt is, de Pannonhalmá n lakott 1980. október 7-i halá lá ig.
Az első dolgos, harminchat é ves papi munka utá n Szunyogh X. Ferenc é leté nek harminckettő szomorú, keserves é s há nyattatá sokkal teli é ve kö vetkezett.
Legjobban az fá jhatott neki, hogy a rend kitaszította, pedig kevé s olyan é lő
rendtag volt azidő tá jt Magyarorszá gon, aki tudá sban, tapasztalatban, európai
ismertsé gben é s gerinces szentistvá ni magyarsá gban túlszá rnyalta volna. Papi
é leté nek má sodik harmincké t é ve sokkal inká bb hasonlított egy jezsuitá é ra, mint
sajá t rendje tagjá é ra. A bencé s rend tá rsas é lete, a rendtá rsakkal való együ ttes
ima, a csoportos é let egzisztenciá lis é s lelki biztonsá ga helyett egyedü l, minden
tá masz né lkü l kellett az egyre romló erkö lcsű vilá gban nemcsak tisztalelkű
szerzetespapnak maradnia, hanem misszi ós kö telessé gé t is ellá tnia.
É rthető tehá t, hogy amikor má r meg kellett nyugodnia abban, hogy rö videsen
visszaté r Teremtő jé hez, azt ké rte, hogy Tereské n, a szü lő falujá ban, az ő si
á rpá dkori templom altemlpomá ban helyezzé k ö rö k nyugalomra. Kissé keserűen,
de humorosnak szá nva mondta, azé rt ké ri ezt, mert a Szent Mihá ly ká polná ban
sok-sok bencé s kö zö tt lenne az egyik, míg Tereské n az egyetlen bencé s lesz.
Remé lte, hogy a falu, ahonnan elszá rmazott, fé ltő szeretettel ő rzi majd szeretett
fia emlé ké t, s így é lete műve sem lesz a feledé s martalé ka…
Remé ljü k, hogy lesz a rendnek olyan é letszakasza, amelyben tisztelettel,
szeretettel é s há lá val fordulnak korá bbi kiemelkedő rendi elő djü k felé .
Budapest, 2005. má rcius 1.
Dr. v. Juhász József (Bp 46)
Megjegyzé s. – Xavé r bá csit tö bb ré szletben kö ltö ztettem (sajá t kocsimmal) Pannonhalmá ra. A fő apá ti szá rny nyugati vé gé n, kívá nsá ga szerint Arisztid bá csi szobá ja mellett lakott.
Mindké t szoba a há z tö bbi szobá já val azonos színvonalú volt akkor is. Mé g kü lö n kis misé ző oratóriumot is kialakítottak maguknak. Ellá tá sukról a rendi szociá lis otthon gondoskodott, gazdasá gi-statisztikai okokból is.
1954-tő l a hetvenes é vek vé gé ig gyakran já rtam Pannonhalmá n, mert rokoni é s bará ti
csalá dok gyerekei tanultak ott. Soha nem hallottam panaszt „kitaszítottsá gról”. Vagy az
tartotta volna vissza Xavé r bá csi panaszá t, hogy nekem Arisztid bá csi tré fá san, Xavé r bá csi é s Vencel bá csi helyeslé sé vel, a „Norbert, a mi civil fő apá tunk” címet „adomá nyozta”?
(É ppen nem volt fő apá tunk!)
Egyebekben egyeté rtek dr. Juhász József diá ktá rsunk meleghangú mé ltatá sá val. Kö zlé sé é rt – a szerkesztő sé g nevé ben is – ezúton mondok há lá s kö szö netet.
Dr. Scherer Norbert (Bp 48)
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Meghívó levél…
Kedves Diá ktá rsak!
Ebben az é vben van dr. Szunyogh Xavé r Ferenc
OSB (1895.03.13– 1980.10.07) szü leté sé nek 110.
é s halá lá nak a 25. é vfordulója.
Mindnyá jan, akiket nevelt, nagyon sokat kö szö nhetü nk Neki. É letü nk alakítá sá ban má ig ható
kö vetendő pé ldá t mutatott igaz embersé gé vel,
mé ly hité vel é s hazaszereteté vel.
Nevelé se é s tanítá sa mindig az igaz utat mutatta a szö rnyű vé rzivatarban is. Ezé rt dr. Szunyogh Xavé r Ferenc szü leté sé nek é s halá lá nak
é vfordulójá n, május 13-án, pénteken 18 órakor
szentmise keretében emlékezünk meg a mindnyá junk á ltal tisztelt é s szeretett Xavé r atyá ról, a
budai ciszterci Szent Imre plébániatemplomban (1014 Budapest, Villá nyi út 25.).
A szentmisé t az első budapesti osztá lyá ba já ró
dr. Olofsson Placid OSB (Bp 33) iskolatá rsunk mutatja be.
A szentmisé re szeretettel vá runk csalá doddal é s mindazokkal együ tt, akik
tisztelté k é s szeretté k Ő t.
A budapesti tanítvá nyok nevé ben
Budapest, 2005.04.10-é n
Szepes László
(Bp 46)

Juhász József
(Bp 46)
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Dr. Danczi József Villebald OSB (1910– 1977)
élete és művei ∗
Bevezetés
2000. július 31-é n já rtam elő szö r Pannonhalmá n. A
1
Remé ny újsá g kü lső munkatá rsaké nt meghívá st
kaptam egy ö tnapos újsá gírói tanfolyamra, amely a
2
Há ló szervezé sé ben kerü lt megrendezé sre.
A gimná zium folyosójá n figyeltem fel egy
tablóké pre, melyen Dr. Danczi József Villebald atyá t
(1910– 1977) mint osztá lyfő nö kö t lá ttam. Danczi
József a szlová kiai (Felvidé k) É rsekújvá r (Nové
Zá mky) já rá sbeli Kü rt (Strekov) kö zsé gbő l szá rmazik, ahonnan é n is. S nemcsak falubeliek, hanem
tá volról – anyai nagyanyá m ré szé rő l – rokonok is
vagyunk. Itt dö bbentem rá , hogy é n nem ismerem
Villebald atyá t. É desanyá m elbeszé lé sé bő l tudom, hogy a II. vilá ghá ború alatt ő
mentette meg Pannonhalmá t az orosz katoná któl. Ez a tö rté net má r legendá vá
vá lt a falunkban. Azonkívü l – be kellett magamnak vallanom, sajnos, – semmit
nem tudok róla. Ez a sajná latos té ny indított el azon a kutatá si úton – melyet
talá n sohasem fogok befejezni – , hogy miné l jobban megismerhessem Danczi
atyá t.
Abban az é vben, 2000. október 16-á n, volt a szü leté sé nek 90. é vfordulója.
Ebbő l az alkalomból szerettem volna megemlé kezni róla a Remé ny hetilap
hasá bjain, ezé rt szeptemberben elmentem ism é t Pannonhalmá ra, hogy a hagya3
té ká ban kutatva megismerhessem ő t, s megismertethessem az olvas ókkal is .
2002. december 21-é n, halá lá nak 25. é vfordulója alkalmá ból ismé t megemlé 4
keztem róla . Ekkor testvé re, Danczi Lajos nyugalmazott lelkipá sztor, volt vá gai
∗

Kö szö nö m Meleg Mária hitoktatónő nek, Villebald atya rokoná nak szakdolgozata kö zlé sre
való á tengedé sé t. Ezzel mé ltóké ppen emlé kezhetü nk volt osztá lyfő nö kü nkre, szü leté sé nek 95. é vé ben. A dolgozat mellé kletké nt (má solatban) sok okiratot, fé nyké pet stb. tartalmaz, ezek kö zlé sé tő l el kellett tekintenü nk. – Dr. Könyves Tóth Kálmán (Ph 47)
1
A REMÉ NY szlová kiai magyar katolikus hetilap. Kiadja a Glória Tá rsulat. Fő szerkesztő
PaeDr. ThLic. Herdics Gyö rgy.
2
A HÁ LÓ , a ká rpá tmedencei magyar katolikus kö zö ssé geket ö sszefogó szervezet
3
Megjelent a REMÉ NY XI. é vfolyam 48. szá m, (2000. november 26.) a 4. oldalon „Egy
tudós bencé s szerzetesre emlé kezünk“címmel.
4
Megjelent a REMÉ NY XIII. é vfolyam 50. szá m, 2002. december 15. a 4. oldalon „Egy
falu, egy család é s ké t paptestvé r“címmel.
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(Vá hovce) esperes volt segítsé gemre. Az ő elbeszé lé se alapjá n írtam meg
cikkemet. S ez az elbeszé lé s szolgá lt alapul a szakdolgozatomhoz.
Kutatá saimat folytattam. 2003. augusztus els ő napjaiban ismé t elmentem
Pannonhalmá ra, é s a kö nyvtá rban újra á ttanulmá nyoztam hagyaté ká t. Felkerestem húgá t, Kukorelli Gyulá né Danczi Erzsé betet, nyugalmazott tanítónő t,
valamint volt bencé s diá kokat. Így fokozatosan feltá rult elő ttem egy é letút, egy
é letpá lya, kialakult egy ké p szá momra Villebald atyá ról.
A szakdolgozatom vá zá hoz Sólymos Szilveszter „Ezer é v száz bencé se“
(Pannonhalma, 1997), című kö nyvé ben „Danczi Villebald”-ról talá lható írá s (452–
454 old.) szolgá lt. Itt Vá lyi Hugó, Villebald atya egykori novíciustá rsa búcsúbeszé dé t idé zi Szilveszter atya. Vá lyi Hugó beszé dé ben azt fejtegette, hogy az
elhunytban kit ismerhettü nk meg.
„… egy szü leihez ragaszkodó gyermeket, egy szeretetremé ltó testvé rt é s rokont, pé ldá s szerzetest, kivá ló taná rt, lelkipá sztort, hűsé ges jóbará tot, é s tudo1
má nyos eredmé nyekben gazdag elmé t, aki mindenkinek mindene akart lenni. “
Hugó atya az elhunytat az evangé liumi ö ttalentumosok kö zé sorolja, é s a
talentumok felhaszná lá sá t konkretizá lja. Ezek a talentumok a kö vetkező k:
„Az első , a nyelvé szet irá nti kü lö nö s fogé konysá ga volt. Szlová k, cseh é s magyar egyetemeken kivá ló alkalma volt e té ren ké pessé geit kifejleszteni. Kitűnő en
beszé lt é s írt cseh, szlová k é s orosz nyelven.
Má sodik talentumaké nt vehetjü k a né p szellemi é rté keinek felismeré se irá nti
fogé konysá gá t. Az 1940-ben megindult né prajzi kutatá sokba lelkesen kapcsolódott be.
Harmadik talentuma pedagógus alkata, ahogy tudomá nyá t, eredmé nyeit
tová bb tudta adni. Harminchat é ven á t tanított. Ebbő l tizenegy é v jutott győ ri
á ltalá nos iskolá knak, ahol sok jóbará tot szerzett, tíz é ven á t volt a győ ri Czuczor
Gergely Bencé s Gimná zium igazgatója.
Negyedik talentuma a lelkipá sztori tevé kenysé g irá nti kü lö nö s é rzé ke volt. Ha
a lelkek szolgá latá ról volt szó, akkor szívesen fé lretette a nyelvé szetet, a
kutatá st.
Ö tö dik talentuma a mé lyebb lelkisé g irá nti kü lö nö s fogé konysá ga volt. Nem
vé letlen, hogy é lete vé ge felé a nagy misztikusok munká ihoz nyúlt, azokat
2
fordította, tanulmá nyozta.“
Ezen az úton indultam el é n is kutatá saim sorá n. Mindenekelő tt azonban az
é letrajzá t írtam meg. „Gyermek, testvé r, rokon, bará t“ címmel az é letrajzá n
keresztü l szeretné m bemutatni azt az embert, aki „mindenkinek mindene akart
3
lenni“.

1

Sólymos Szilveszter, Ezer é v száz bencé se, Pannonhlama 1997, 452. old.
Sólymos Szilveszter, Ezer é v száz bencé se, Pannonhalma 1997, 453– 454 old.
3
Sólymos Szilveszter, Ezer é v száz bencé se, Pannonhlama 1997, 452. old.
2
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1. Gyermek, testvér, rokon, barát 1
A szü lő k Danczi Ká lmá n (é lt 98 é vet) é s Fazekas Erzsé bet (é lt 81 é vet) voltak.
Az I. vilá ghá ború elő tt szü letett József é s Má ria.
2
A há ború kitö ré sé t a faluban, Kü rt kö zsé gben (Felvidé k, É rsekújvá ri já rá s) a
kisbíró dobolta ki. Minden alkalmas f é rfit behívtak. Az é desapá nak is el kellett
mennie. Az aratá s kellő s kö zepé n vitté k el ő ket. Az é desanya magá ra maradt a
ké t kisgyermekkel. Az apa szerepé t a nagyapa Danczi József vette á t. Ő segített
az aratá si munká kban. Nagyon nehé z volt az é let az apa né lkü l, aki fogsá gba
esett é s megjá rta Szibé riá t. Volt a kínai hatá ron, a Jeges-tengerné l, vé gü l
Vlagyivosztok fogolytá borá ban. 1919. ő szé n té rt haza. Hazaté ré se megrá zó é lmé ny volt József szá má ra. A vele való talá lkozá sról egy iskolai dolgozatá ban
emlé kezik meg. Ezt a dolgozatfü zetet szü lei fé ltve ő rizté k egé szen halá lukig. Így
tö rté nt:
„Ő sz volt, aratá s, kaszá lá s utá n. A gyerekek a ré ten já tszottak. É szrevetté k,
hogy valaki idegen kö zeledik felé jü k. Vá ndor – gondoltá k. Rongyos ruhá ban,
erő sen borostá s, é s rettenetesen sová ny volt az ismeretlen. Ahogy kö zelebb é rt
hozzá juk megké rdezte tő lü k: „Kik vagytok gyerekek?“A gyerekek sorban mondtá k nevü ket. „É n meg a Danczi Jóska vagyok“ – mondta. A vá ndor kö nnyes
szemmel á tö lelte e fiúcská t, é s halkan csak ennyit mondott: „Akkor te az é n fiam
vagy.“Sírva ö lelté k egymá st. Apa é s fia. Nagy ö rö m volt odahaza is, hogy annyi
é v utá n megé rkezett az é desapa.“
Az I. vilá ghá ború utá n mé g né gy gyermek szü letett a csalá dban. Teré zia,
Á gnes, Lajos é s Erzsé bet.
Az é desapa elhatá rozta, hogy fiá t taníttatni fogja. Ez akkoriban hatalmas
elhatá rozá snak szá mított, ugyanis Kü rtrő l mé g addig senki sem tanult tová bb. A
falusi gyerekek csak a 6 elemi oszt á lyt vé gezté k el. József volt az első gyerek,
3
aki a faluból elment az é rsekújvá ri Csehszlová k Á llami Gimná ziumba tanulni. Ő
utá na aztá n má r tanultak a gyerekek, mert „a gazdá k kö vetté k apá nk pé ldá já t”.
1

Dr. Danczi Jószef Villebald OSB ö ccsé nek, Danczi Lajos nyugalmazott esperes-plé bá nosnak (Vá ga – Vá hovce) elbeszé lé se alapjá n.
2
Tá rogató Bt., Magyar tö rté nelem (hely é s dá tum feltü nteté se né lkü l): 1914. június 28-á n
Ferenc Ferdiná nd trónö rö kö st é s felesé gé t meggyilkoljá k. Ez a politikai meré nylet adott
alkalmat a Monarchia má r ré góta tervezett leszá molá sá ra Szerbiá val. 1914. július 28-á n
a Monarchia hadat ü zent Szerbiá nak, s elrendelte a ré szleges mozgósítá st. 1914. július
30-á n Oroszorszá g szinté n mozgósítá st rendelt el, amire a Monarchia július 31-é n
á ltalá nos mozgósítá ssal vá laszolt. Né metorszá g 1914. augusztus 1-é n hadat ü zent
Oroszorszá gnak. 1914. augusztus 3-á n hadat ü zent Franciaorszá gnak, ultimá tumot inté zett Belgiumhoz. 1914. augusztus 4-é n Anglia é s Né metorszá g kö zö tt is beá llt a hadiá llapot. 1914. augusztus 5-é n a Monarchia hadat ü znet Oroszorszá gnak.
3
Tá rogató Bt., Magyar törté nelem (hely é s dá tum feltü nteté se né lkü l): 1918. otóber 28.
Prá gá ban a nemzeti taná cs a csehszlová k á llam kormá nyá nak nyilvá nította magá t é s
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Naponta vonattal utazott be a 20 kilomé terre fekvő vá rosba. A vasútá llomá s
nagyon messze volt, há rom kilomé terre. Ide gyalog ment, mert abban az idő ben
mé g nem volt buszjá rat. Gyalog é s mezítlá b. A cipő jé t a hóna alatt vitte, é s csak
az á llomá son húzta fel, hogy addig se kopjon. A Gimná zium 8 é ves volt. A nyolc
1
é v alatt egyetlen egy napot hiá nyzott csak a gimná ziumból . 1923-tól 1931-ig
tanult É rsekújvá rott. A vé gző s diá kok minden é vben az iskola folyosójá n levő
faliújsá gon olvashattá k a tá jé koztatót, hogy hol, milyen iskolá n lehet tová bbtanulni. József a Pannonhalmi Bencé s Rend komá romi kolostorá ba ké rte felvé telé t, melyet el is nyert.
Szerzetesi pá lyá ra, pedagógusnak jelentkezett. Ezé rt az elhatá rozá sá é rt
nagyon tisztelté k é s szeretté k a faluban. Bá r akkoriban tö bb fiatal is kijelentette,
hogy ő pap szeretne lenni, de szavá t egy sem tartotta be. József azonban
kitartott elhatá rozá sa mellett, é s ezé rt megnő tt a tekinté lye a falusiak szemé ben.
Teológiai tanulmá nyokat folytatott. Egy é vet Pannonhalmá n, né gy é vet a
prá gai Ká roly Egyetem Hittudomá nyi Kará n. Az akkori fiatal szerzeteseket
Komá romból Prá gá ba kü ldté k tanulni. Ott az elszá llá solá sukról a prá gai
bencé sek gondoskodtak. Az Emmausz-ban laktak, amely a legels ő cseh kolostor
Prá gá ban, s mind a mai napig fenn á ll. Itt a kolostori rend szerint é ltek.
Az egyetemi szü nidő ben Komá romban é s Pannonhalmá n tartózkodtak. Ké t
hetet kaptak arra, hogy meglá togassá k szü leiket, csalá djukat. Otthon mindennap
elvé gezte szerzetesi-papi kö telessé geit. Misé zett, breviá riumozott, elmé lkedett
é s sokat tanult. Legfő ké ppen a kert vé gé ben, egy hatalmas fűzfa alatt szeretett
tanulni. Itt csend volt é s nyugalom, senki é s semmi sem zavarta ő t. Amikor
otthon tartózkodott, minden é vben meglá togatta ő t a kü rti rabbi, s ott a kert
vé gé ben, a fűzfa alatt szoktak beszé lgetni hé berü l.
Az á ltalá nos reggeli teendő i elvé gzé se utá n azonban levetette szerzetesi ruhá já t, fogta a kaszá t, é s beá llt az aratók mellé . Az aratók, kaszá lók, a falusi parasztok ezé rt a cselekedeté é rt nagyra becsü lté k, tisztelté k ő t. Szeretté k ő t nagyon,
amié rt nem vetette meg a falusiakat. Sohasem felejtette el, hogy ő is kö zü lü k
való.
2
Vasá rnapokon pedig Szuhá n Istvá n esperes úr rá bízta a szentmise vé gzé sé t
é s a pré diká ciót. Ez a falu szá má ra nagy é lmé ny volt, mert a kö zü lü k valót, a
kimondta Csehszlová kia megalakulá sá t. – Uo.: 1920. június 4. Versailles-ben a Trianon
elnevezé sű kasté lyban a magyar bé kedelegá ció alá írta a trianoni bé keszerző dé st, amely
megá llapította Magyarorszá g vé gleges fö ldrajzi hatá rait. – A Csehszlová k Á llami Gimná zium 1919-ben é pü lt. Ebben az é pü letben folyik ma is a gimná ziumi oktatá s.
1
A vasútá llomá sra sietve belecsúszott az úsztatóba. Kü rt kö zsé g hatá rá ban volt egy nagy
tó, ide hordtá k a libapá sztorok a libá kat fü rö dni, úszni. Innen az elnevezé s:úsztató. Sajnos, ide sokan beleestek, de bele is fulladtak, mert nagyon mé ly volt. (A hatvanas é vek
vé gé n lecsapoltá k, s helyé re futtballpá lyá t é pítettek, melyet 1973-ban adtak á t.)
2
Szuhá n Istvá n 1873. má rcius 3-á n szü letett É rsekújvá rott. 1895. október 8-tól ká plá nké nt
tevé kenykedett Karancssá gon, 1899-tő l a sző gyé ni plé bá niá n buzgólkodott, majd 1903tól Budapesten vá llalt hitoktatói tevé kenysé get. 1920. októberé ben kerü lt Kü rtre, ahol a
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maguk kö zé tartózót hallgathattá k. Szívü kbe fogadtá k minden szavá t, mint
rokoné t, bará té t. Ezt a lelki jó viszonyt egé szen a halá lá ig megtartotta a né ppel.
„1936-ban szentelté k pappá . A kü rti templomban mutatta be első szentmisé jé t.
Erre az esemé nyre nagyon emlé kszem. Nagy é lmé ny volt szá momra. Az ü nnepi
szentmise utá n ebé d kö vetkezett, amelyre elmentek a cigá nyok muzsiká lni.
Nagy meglepeté s volt ez mindnyá junk szá má ra, hiszen senki sem hívta ő ket. De
1
ez a kü rti muzsikus cigá nyok szoká sa. Így tisztelik meg a magyar embert, hogy
hívá s né lkü l, ö nké nt mennek el az ü nnepsé gre zené lni. Elkü ldeni sem lehetett
volna ő ket, mert ezzel megsé rtő dtek volna. Így aztá n, mint a lakodalomban, szólt
2
a zene az első misé s pap há zá ná l.”
Miutá n pappá szentelté k, József Prá gá ban há rom alkalommal té nyleges katonai szolgá latá t tö ltö tte. Ezutá n a Taná rké pző Egyetemen folytatta tanulmá nyait.
Elő szö r Pozsonyban a Komenský Egyetemen magyar– cseh– szlová k szakon.
1938-ban a magyar lakta terü letek Magyarorszá ghoz való csatolá sá val magyar
3
á llampolgá r lett , ezé rt tanulmá nyait a budapesti Pá zmá ny Pé ter Egyetemen
fejezte be, ahol oklevelet szerzett magyar– cseh– szlová k nyelvbő l. Itt doktorá lt
magyar nyelvbő l, szlavisztiká ból é s szlová k irodalomból.
„É n gyerek voltam, ő meg felszentelt pap. Nekü nk olyan volt, mint a má sodik
apá nk. A legnagyobb szeretettel né ztü nk fel rá . Engedelmesek voltunk, jobban,
mint apá nknak. Nem ké nyszerbő l, hanem szeretetbő l.
É n is gimnazista lettem. Ő akkor, abban az idő ben gyakran tartózkodott Komá romban. Az é desapa szerepé t Ő tö ltö tte be felettem. Sokszor meglá togatott.
Bíztatott, ne fé ljek! Felü gyelt viselkedé semre. Ellá tott mindennel, amire szü ksé gem volt. Tanszerekkel, fü zetekkel. Emlé kszem, akkoriban olyan tollal írtunk,
amelyet tintá ba kellett má rtani. Sok gond volt vele, mert mindig elcs ö ppent a
tinta. A tö ltő toll viszont nagyon drá ga volt, é s csak né há ny gazdag csalá d
gyermeké nek volt. Amikor harmadik osztá lyos gimnazista lettem, a tané v elejé n
plé bá nosi teendő ket 1939. á prilisá ig lá tta el. A halá l Kü rtö n é rte 1939. október 21-é n.
Forrá s: Pé nzes Istvá n, Kü rt, Monográ fia, Kiadta a Csemadok Kü rti Alapszervezete, az
SZK Kultúrá lis Miniszté riuma, Kü rt Kö zsé g Ö nkormá nyzata, az AZ PRINT Kft. Kiadó
gondozá sá ban, É rsekújvá r, 2000. (100. old.) – Legnagyobb é rdeme, hogy a kü rti templomot megnagyobbíttatta 1927-tő l, mert a né p sokasá gá nak szűknek bizonyult a fé rő hely.
1932-ben szentelté k fel a felújított templomot, amely a mai napig a kö rnyé k egyik legszebb temploma. Forrá s: A plé bá nia hivatalban talá lható krónika.
1
Pepes nevű cigá ny muzsikus csalá d é l Kü rtö n. Ismertek a mai napig a szé les kö rnyé ken.
2
Danczi Lajos atya visszaemlé kezé se.
3
Tá rogató Bt, Magyar tö rté nelem: A mü ncheni egyezmé ny a né met befolyá s szempontjá ból dö ntő esemé ny volt. Feldarabolta Csehszlová kiá t. Az egyezmé ny alá írói: Olaszorszá g, Né metorszá g, Franciaorszá g, Anglia. A né met csapatok bevonultak a Szudé tavidé kre (okt.1.). Ezt kö vette az első bé csi dö nté s (nov.2.), amely Né metorszá g é s
Olaszorszá g hatá rozata alapjá n Szlová kia é s Ká rpá t-Ukrajna egy ré szé t Magyarorszá gnak íté lte. Szlová kia dé li ré sze, Kassá val, Lé vá val, É rsekújvá rral együ tt, é s
Munká cs, Ungvá r, Beregszá sz újra Magyarorszá ghoz tartozott.

65

└

┘

┌

┐

megajá ndé kozott engem egy tö ltő tollal. Az osztá lytá rsaimnak elá llt a lé legzetü k,
1
amikor meglá ttá k. Apai szeretettel gondoskodott r ólam.”
1941-ben, hogy mé lyebben foglalkozhasson a szlá v nyelvekkel, beiratkozott a
Zá grá bi Egyetemre, ahol azonban nem sok á ig maradhatott, mert a hitleri betö ré s
2
miatt haza kellett mennie Budapestre.
A II. vilá ghá borúban ő t is behívtá k, mint tá bori lelké sz fő hadnagyké nt a Dé lvidé ken tö ltö tt szolgá latot. Itt nagyon gyors lefolyá sú volt a há ború. Bá cská t
3
(Szerbia) visszacsatoltá k , ő t pedig leszerelté k.
4
Hazaté ré se utá n Kelemen Krizosztom Pannonhalmá ra helyezte ő t. Profeszszorké nt műkö dö tt a Pannonhalmi Taná rké pző Fő iskolá n, majd amikor felé pü lt,
az Olasz Gimná ziumnak lett a taná ra, ahol osztá lyfő nö kké nt é s prefektuské nt is
műkö dö tt. A rend kö zpontjá ban a fő monostori há zgondnok teendő it is ellá tta.
Villebald atya é desapja az orosz fogsá gban megtanult oroszul. Ez buzdítólag
hatott rá , de mé g az is, hogy szlá v nyelvé sz volt, ezé rt 1944 ő szé n elkezdett
oroszul tanulni. Mire az orosz csapatok el é rté k Pannonhalmá t 1945. má rcius 275
é n nagykedden , má r mint tolmá cs műkö dö tt kö zre. Az orosz csapatok parancsnoká t, Malinovszkij marsallt oroszul kö szö ntö tte a kolostor kapujá ban. Elé rte,
hogy az orosz katoná k ne lé pjenek be a kolostor terü leté re.
A kolostor a svá jci vö rö skereszt oltalma alatt á llt, amelyet a tá vozó né met é s
az é rkező orosz csapatok is tiszteletben tartottak.
Virá gvasá rnap nyitottá k meg a kolostort a menekü ltek ré szé re. A pincé k, a
szobá k tele voltak menekü ltekkel. A padlá son voltak elrejtve a zsidók. Ső t mé g
azok a né met katoná k is, akik levetetté k a katonaruhá t é s civilt vettek fel, vagyis
katonaszö kevé nyek voltak. Nem lett belő lü k hadifogoly. Megmenekü ltek.
1

Danczi Lajos atya visszaemlé kezé se.
Tá rogató Bt, Magyar törté nelem: 1941. á prilis 6-á n a né met hadsereg megindította a
tá madá st Jugoszlá via elllen.
3
Tá rogató Bt, Magyar törté nelem: 1941. á prilis 10-é n é jjel a minisztertaná cs elhatá rozta a
magyar tá madá st, ami azonnal megkezdő dö tt. A magyar csapatok á prilis 11-ig megszá lltá k Bá cská t.
4
Kelemen Krizosztom, pannonhalmi fő apá t (Hahót, 1884. januá r 10. – Pittsburgh 1950.
november 7.). Elemi iskolá ba é s gimná ziumba Keszthelyen já rt. 1903-ban Pannonhalmá n belé pett a bencé s rendbe, ott szerzett taná ri ké pesé té st. 1910– 16 kö zö tt Pá pá n
tanított. 1926-ig Nyalká n plé bá nos volt, majd 2 é vig Budapesten taná r. 1928-tól Győ rben
gimná ziumi igazgató. 1929-tő l Pannonhalmá n koadjutor (segé d, a pü spö k mellé rendelt
prelá tus). 1933-tól ugyanitt fő apá t. 1947-ben Brazíliá ba tá vozott. Egyhá zi é s szé pirodalmi
munká i jelentek meg, cikkei fő leg az ifjúsá g nevelé sé vel foglalkoztak. Forrá s: Internet:
www.dfmk.hu/zalaiak/kelemen_k.htm
5
Tá rogató Bt., Magyar törté nelem: 1944. szeptember 23-á n a szovjet csapatok á tlé pté k
(Battonyá ná l) a magyar hatá rt. 1944 ő szé n elfoglalja a Tiszá ntúlt, É szak-Magyarorszá got
é s az Alfö ld nagy ré szé t. – 1945. januá r 1.– februá r 13.: Budapest ostroma. – 1945. á prilis 4.: A szovjet csapatok az orszá g egé sz terü leté t megtisztítottá k a né met csapatoktól
é s nyilas kiszolgá lóiktól.
2
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1

A há ború utá n visszaá llítottá k a hatá rokat , é s Villebald atya magyar á llampolgá rké nt Magyarorszá gon maradt. A hatá rok le voltak zá rva, 9 é vig nem mehetett
haza. A kilenc é vben tö rté ntekrő l sokmindent csak utólag tudott meg a csalá d.
Levelet lehetett írni, így tartottá k a kapcsolatot, de ezek a levelek nem mindig
á rultá k el a valósá got, ugyanis ha bajban volt, problé má i voltak, sohasem írta
meg – nagyon bö lcsen é s megfontoltan – , hogy szü lei ne aggódjanak é rte. A
szü lő k ugyanígy nem a gondokról-bajokról írtak, hanem csak á ltalá nos dolgokról
é s a szé p esemé nyekrő l.
A II. vilá ghá ború utá n Villebald atya Pannonhalmá n é lt.
A há borút kö vető é vekben megindult a szerzetesrendek feloszlat á sa. A Pannonhalmi Bencé s Rendet nem oszlattá k fel, csak csö kkentetté k a lé tszá má t. Az
addig mintegy 300 bencé sbő l csak annyi maradhatott ott, amennyire a k é t
2
gimná ziumnak é s a Hittudomá nyi Fő iskolá nak szü ksé ge volt .
Ő ott maradhatott volna, de ö nké nt lemondott egy idő sebb taná rtá rsa javá ra,
é s kiment plé bá niá ra. Ekkor kerü lt Balatonendré dre, ahol 1949– 1951-ig plé bá noské nt műkö dö tt. Ebben az idő ben kezdő dö tt a Fö ldműves Szö vetkezetek
megalapítá sa, a parasztgazdá lkodá s felszá molá sa. Ő a parasztgazdá k mellett
á llt ki a kommunistá k ellen. Ezé rt ő t letartóztattá k é s elíté lté k. Munkatá borba
kü ldté k. Kő művesek mellett malterkeverő ké nt dolgozott. (Nem tudjuk hol, é s
nem tudjuk meddig.) Itt betegedett meg. Asztm á s lett.
Ezá ltal alkalmatlanná vá lt a munká ra é s felmentetté k ő t a tová bbi bü nteté s
3
alól. Elbocsá tottá k a Veszpré mi Egyhá zmegyé bő l is .
1

Tá rogató Bt, Magyar tö rté nelem: 1947. februá r 10. A szö vetsé gesek Pá rizsban alá írtá k a
bé keszerző dé st Magyarorszá ggal az 1945. é vi fegyverszü neti pontok alapjá n. (1938. é vi
hatá rok, demokratikus rendszer, jóvá té tel), Magyarorszá g szuverenitá sá nak kinyilvá nítá sa.
2
Tá rogató Bt., Magyar tö rté nelem: 1948. december 10. Megkezdő dik az egyhá zi iskolá k
á llamosítá sa, majd a tiltakozó egyhá z papjai egy ré szé nek (akik nem vá lnak „bé kepapokká “) ü ldö zé se.
3
Kukorelliné Danczi Erzsé bet elmondta, é s sajná latá t fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
bá tyja, Danczi Lajos té vedett, amikor azt á llította Villebald atyá ról, hogy munkatá borban
volt. Ké nytelen volt helyesbíteni az elmondottakat, ugyanis ő , Erzsé bet, együ tt volt
bá tyjá val, Villebalddal Pannonhalmá n. Lajos atya nem tudhatott ezekrő l az esemé nyekrő l, csak kilenc é vvel ké ső bb szerzett róluk tudomá st, talá n akkor valamit fé lreé rthetett,
ezé rt té vesen maradtak meg emlé kezeté ben ezek az esemé nyek. Hogy mi is tö rté nt
valójá ban, arra így emlé kezik Erzsé bet: „Amikor az orosz csapatok egyre kö zeledtek,
Villebald eljö tt é rtem Kü rtre, mert nagyon fé ltett engem. Amikor Pannonhalmá ra é rkeztek
az orosz csapatok, é n má r ott voltam vele. Tö bbszö r szemtanúja voltam, s nekem
elmondta, hogy az orosz katoná k szá mtalanszor megfenyegetté k, gé pfegyvert fogtak rá ,
mivel csak ő tudott oroszul, ő t vetté k elő mindené rt. Akkor, ott Pannonhalmá n kaphatta
asztmá já t, ott betegedett meg az á llandó feszü ltsé g miatt. 1949-ben, amikor elhelyezté k
Balatonendré dre plé bá nosnak, é n is vele mentem, ott voltam mellette. Balatonendré den
é rt bennü nket a szö vetkezetesíté s. Hogy ne vegyé k el a parasztok fö ldjeit, ne kínozzá k
az embereket, Villebald felajá nlotta, hogy a templomi fö ldeken alapítsá k meg a szö vet-
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Győ ri ismerő sei fogadtá k ő t be. Szá llá st é s kosztot biztosítottak szá má ra.
Jankó nevezetű csalá d vette ő t pá rtfogá sá ba. Ná luk lakott tö bb é ven keresztü l.
Jankó úr patikus volt, é s segítette ő t a betegsé gé ben is, kezelte asztmá já t. Villebald pedig tanította lá nyukat é s fiukat.
A győ ri rendhá zba bejá rt titokban elvé gezni a reggeli szentmisé t.
1951. ő szé tő l taná ri diplomá val az á ltalá nos iskolá ban első sö ket é s má sodikosokat tanított.
Az ö tvenes é vek elejé n, amikor egy győ ri á ltalá nos iskolá ban tanított, tö rté nt a
kö vetkező eset. Má jus elsejei felvonulá sra ké szü lő dtek. Az egé sz iskolá nak fel
kellett vonulnia. Diá kok, tanítók együ tt vitté k a transzparenseket, zá szlókat.
Azonban az orosz (szovjet) zá szlót, a vö rö s lobogót senki sem akarta vinni. A
kommunistá k nem tudtá k meggyő zni az embereket. Mindenki zsebre tett ké zzel
á llt, senki sem akarta a kezé be venni a vö rö s zá szlót. Egy kommunista odalé pett
Villebaldhoz, aki szinté n zsebretett ké zzel á llt, s mindená ron rá akarta erő szakolni a zá szlót. De ő nem á llt kö té lnek. Ekkor odalé pett az igazgatónő je, Horvá th
Ottóné , Gabika, elzavarta a kommunistá t, hogy ne zaklassa az ő beosztottjá t, s
vigye a zá szlajá t má shová . Így nem kellett Villebaldnak a vö rö s lobogót vinnie a
má jus elsejei felvonulá son. (Az igazgatónő róla írt jellemzé sei megvannak)
1
Amikor az 1956-os forradalom vé gigsö pö rt az orszá gon , Jankóé k fia 20 é ves
lehetett. A fiúnak menlevelet írt a nyugati bencé s rendekhez. E menlevé llel
elmehetett bá rmelyik kolostorba segítsé get ké rni. A fiú ki is szö kö tt, é s a nyugati
bencé sek segítsé gé vel eljutott Angliá ba, ahol vé gü l is letelepedett. Ír katolikus
2
lá nyt vett felesé gü l, csalá dot alapított, é s itt é l(t) .
Villebald atya hasonlóké ppen mé g nagyon sok embernek segített. Sokan
fordultak hozzá pé ldá ul szü lő falujá ból, Kü rtrő l. Tö bbeknek szerzett munká t,
laká st, megé lheté st biztosított szá mukra. Senkit sem utasított vissza.
kezetet. Így a kis gazdá knak megmaradtak a fö ldjeik, s mi is jól já rtunk, mert haszonbé rt
kaptunk a fö ldek utá n. Itt kell megjegyeznem, hogy Villebald rendkívü l jól tudott gazdá lkodni. A pé nzt mindig be tudta osztani úgy, hogy maradjon is. Minden kiadá st é s bevé telt
pontosan vezetett. Az anyagiakkal való bö lcs bá ná smódjá nak, gazdá lkodá sá nak kö szö nhető en tudta tá mogatni szü leinket. S tudott juttatni a rá szorulóknak is. Pl. ott Balatonendré den, ha valaki segített neki, akkor a cigarettá s dobozba mé g pé nzt is csúsztatott,
így segített má sokon. A sok kis gazda ké ső bb egyesü lt, s egy nagy gazdasá got alapítottak. Azutá n mi elkerü ltü nk onnan. 1951-ben Villebaldot elhelyezté k, ekkor ment Győ rbe tanítani. É n pedig Té tre kerü ltem. Tanítónő ké nt dolgoztam az á ltalá nos iskolá ban.
Ké ső bb Győ rbe mentem fé rjhez, s így kö zelebb kerü ltem bá tyá mhoz.“
1
Tá rogató Bt., Magyar tö rté nelem: 1956. október 23. Az egyetemi ifjúsá g kezdemé nyezé sé re é s szervezé sé ben tü nteté s indult, amely esté re szabadsá gharccá é s demokratikus
forradalmi felkelé ssé vá lt. Az MDP politikai bizottsá ga a szovjet csapatokat hívta segítsé gü l, de a forradalmá rok, elö bb a fő vá rosban, majd a vidé ken is, felvetté k a harcot a
magyar Á HV é s szovjet alakulatok ellen. – 1956. november 4. Megkezdő dik a szovjet
intervenció s leveri a forradalmat.
2
A Jankó csalá d emlé ké t Villebald atya testvé rei ő rzik.
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Az 1956-os forradalomban, Győ r vá rosá ban a pedagógusok is ré szt vettek. A
pedagógusok, hogy ne legyen lö vö ldö zé s, Villebaldot kü ldté k, hogy beszé ljen az
oroszokkal: Ne lő jé k a vá rost! Az orosz csapatok parancsnoka elfogadta az
ajá nlatot. Nem lő ttek a vá rosra. Győ rben csend volt a forradalom idejé n. Az
orosz csapatok tá borá ra szórólapokat szórtak szé t repü lő gé ppel: „Nem akarunk
há borút, bé ké ben akarunk é lni, ne lő jetek rá nk!“ – szö veggel. Villebald írta a
szö veget. Az orosz hadsereggel a győ riek bé ké ben megfé rtek.
Pedagógustá rsaival nagyon jó viszonyban volt. Nagyszerű munká ja alapjá n a
Magyar Szocialista Munká spá rt jóvá hagyá sá val, a Vá rosi Taná cs Művelő dé si
Osztá ly engedé lyé vel, mint á ltalá nos iskolai tanító műkö dö tt 1962-ig. Tanítóké nt
sokat foglalkozott az iskolá sokkal a nyá ri szü nidő ben is. Napkö zis nevelő ké nt
egé sz nap a gyerekekre vigyá zott. Betegsé ge ellené re szü net né lkü l dolgozott.
Szeretté k is ő t a gyermekek, kivá ló pedagógus volt. A diá kok é s a szü lő k is jó
vé lemé nnyel voltak róla. Tö bben ma is szívesen emlé keznek vissza rá , volt
á llami iskolá s tanítvá nyai.
1962-ben visszaté rt Pannonhalmá ra, az á llamilag elismert rendi keretbe. A
gimná zium taná rá vá , a diá kotthon rektorá vá é s fő prefektussá nevezté k ki. Egy
é vig tartózkodott Pannonhalmá n.
1963-ban nevezté k ki a Győ ri Czuczor Gergely Bencé s Gimná zium igazgatójá vá é s a rendhá z há zfő nö ké vé . Az orosz nyelvet a Bencé s Gimná ziumban is
tanította. 1947-ben – amikor mé g Pannonhalmá n tartózkodott – , írta meg az első
orosz nyelvkö nyvet az 5. é s 6. osztá ly szá má ra. Az orosz nyelvoktatá s volt
szá má ra az első dleges az 50-es, 60-as é vekben. Mé g a nyá ri szü nidő ben is
tartott tová bbké pzé seket taná rok ré szé re.
A gimná zium hírneve igazgatósá ga alatt egyre nagyobb lett. Elismeré sben
ré szesítetté k miniszté riumi szinten is. Ünnepsé gek megrendezé sé re kaptak
engedé lyt, mint pé ldá ul Czuczor Gergely é s Jedlik Á nyos tiszteleté re.
Asztmá ja egyre súlyosbodott. Volt egy kivá ló há ziorvosa, Dr. Lá ng Lá szló, a
győ ri kórhá z belgyógyá sz fő orvosa, volt bencé s diá k. Ő vigyá zott rá , kezelte
1
asztmá já t .
2
Betegsé ge miatt idő nké nt ellá togatott a Magas Tá trá ba . A magaslati levegő
jót tett neki, enyhítette tü neteit. Egy 1– 2 hetes nyá ri szabadsá g fé l é vre is megkö nnyítette é leté t. A szabadsá gai alatt mindig vitt magá val munká t. Sohasem
3
pihent. Ké t egymá st kö vető nyá ron Anonymus kö nyvé t tanulmá nyozta. Ez a
1

Dr. Lá ng Lá szló belgyógyá sz fő orvos emlé ké t Villebald atya testvé rei ő rzik. Há lá val
emlé keznek rá azé rt az odaadó gondoskodá sá é rt, amellyel beteg testvé rü ket á polta.
Magas Tá tra, (Vysoké Tatry), hegysé g Szlová kiá ban (Slovenská republika)
3
Anonymus a legré gibb, feltehető en eredeti formá já ban megmaradt magyarorszá gi latin
nyelvű gesta ismeretlen nevű szerző je. A mű a magyar ő stö rté net mondá it é s a honfoglalá s tö rté neté t tartalmazza. Anonymusnak azé rt mondja az irodalom, mert nem nevezte
meg magá t, hanem a gesta első lapjá nak elejé n csak neve kezdő betűjé t (P) írta ki. A
né vtelensé g felderíté sé re sokan tettek kísé rletet. A kutatá s jelenlegi á llá sa szerint a
2
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kö nyv kutyabő rre volt írva. A kutyabő rre írt szö veget le lehetett radírozni horzskő vel. Errő l is az eredeti szö veget leradíroztá k, é s Anonymus erre írta kö nyvé t.
Azt kellett neki megá llapítania, hogy mi van alá ja írva. A latin szö veg alatt, a
bő rben beivódva halvá nyan lehetett lá tni a cirill betűket. Ezt kellett volna neki
megfejtenie. Vé gü l is nem sikerü lt, csak né há ny szófoszlá nyt é s betűket megá llapítania. Ezzel volt elfoglalva szabadsá ga ideje alatt. Tudomá nyos kutatá sokkal telt minden szabadsá ga, mikö zben a tá trai levegő vel gyógyította magá t.
„Minden hónapban egyszer meglá togattam ő t. Odaautóztam Győ rbe, meg
vissza. Minden é vben Mikulá s napra mé zet é s mé hpempő t vittem neki. Ez volt
az ajá ndé k. Segített a betegsé ggel szemben.
Az utolsó nyá ron hazalá togatott Kü rtre, mé g az írógé pé t is magá val hozta,
mert Szeder Fá biá nról írt kö nyvet. A kö nyvet azonban má r nem tudta befejezni.
Ezen a nyá ron azzal búcsúzott, hogy majd újé v utá n meglá togat.
1977. decemberé ben Mikulá s-napkor vittem neki a mé zet. Akkor má r nagyon
beteg volt. Má r nem ismert meg. Megké rdezte, hogy ki vagy te? É n vagyok az
ö csé d. Akkor é bredt fel ká bultsá gá ból. Minek jö tté l? – ké rdezte tő lem. Tudod,
hogy a mé zet hoztam. De nem írtad meg, hogy beteg vagy.
Aztá n má r kórhá zban volt. Az orvosa gondoskodott róla. Minden nap egy-egy
rendtá rsa lá togatta meg. Aztá n kaptam a levelet, hogy halá los beteg. Elmentem
hozzá , beszé lgettü nk. Megint azt mondta, hogy „újé v utá n meglá togatlak.“Kará csony elő tt meghalt, 1977. december 21- é n. Temeté se 1978. januá r 3-á n volt.
Ú jé v utá n eljö tt lá togatóba. Ahogy megígé rte. Á lmomban minden este megjelent. Kinyitotta az ajtót, bejö tt a szobá mba, á gyamhoz ü lt é s beszé lgettü nk.
Majd elment, é s becsukta az ajtót.
É leté nek utolsó é veiben a misztiká val foglalkozott. Misztikus szentekrő l írt, é s
ő maga is misztikus volt. Ő , mint misztikus, má r elő re megmondta, hogy meg fog
1
lá togatni.”
Villebald atya fö ldi maradvá nyai a győ ri Szent Igná c bencé s templom
kriptá já ban vannak eltemetve. A temeté si szertartá sra sokan elmentek szü lő falujá ból, Kü rtrő l is. A 92 é ves é desapja is ré szt vett a temeté sen. Az akkori kü rti
2
plé bá nos, Molná r Istvá n esperes úr egy vá szonzacskóban hozott a kü rti temető
legtö bb alapja a III. Bé la jegyző jé vel, a ké ső bbi Pé ter mester esztergomi fő egyhá zi pré posttal való azonosítá snak van. Egy bará tja ké rte, hogy írja meg szá má ra Magyarorszá g
kirá lyainak é s nemeseinek szá rmazá sá t. P vá llalkozott is erre, é s a 12. szá zadban nyugaton mé g divatos gesta formá ban – tehá t egy tö rté nelmi esemé ny v. esemé nysorozat
regé nyes á tdolgozá sá ban – megírta a magyarok szá rmazá sá t, azaz ő stö rté neté t, é s a
honfoglalá s esemé nyeit. Forrá s: Magyar Irodalmi Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest
1963 (35.old.)
1
Danczi Lajos atya visszaemlé kezé se.
2
Molná r Istvá n 1920. má rcius 23-á n szü letett Medvé n. 1946. június 23-á n szentelté k fel.
Ká plá nké nt Ludá nyban, majd Nagytapolcá n tevé kenykedett. 1947-ben É rsekújvá rba
kerü lt. 1953-tól pedig plé bá noské nt, illetve espereské nt Kü rtö n tevé kenykedett 1989.
október 10-é n bekö vetkezett halá lá ig. Forrá s: Pé nzes Istvá n, Kürt, Monográfia, Kiadta: a
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fö ldjé bő l, s a feje alá helyezte a koporsóban. A kü rti fö ldö n fekszik, ha nem is a
kü rti temető ben, Kü rtö n. Mindig az volt a kívá nsá ga, hogy ő t a falu mellett levő
1
ciglé di ká polna bejá rati ajtajá ba helyezzé k, ahol a ciglé di remeté k vannak
eltemetve. Ezt a kívá nsá gá t nem lehetett teljesíteni, de kü rti fö ldö n fekszik, é s
így meglett a testi-lelki nyugalma. S hissz ü k, hogy a kevé s kü rti fö ld a temető bő l
a má svilá gi é letben is nyugtatja ő t.

2. Nyelvész, műfordító, tolmács
2. 1. Nyelvész
Danczi József Villebald doktori disszertá ciójá t a kü rti nyelvjá rá sról írta. Címe: „A
kürti nyelvjárás fonetikai é s fonológiai vizsgálata“. Megjelent a Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g Kiadvá nyai 48. szá má ban. Kiadta a Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g, Budapest, 1939.
E művé nek bevezető jé ben ismerteti Kü rt kö zsé g tö rté neté t. A kü rti nyelvjá rá s
hangtaná hoz való bevezető jé ben leírja tö bbek kö zö tt: „Kü rt kö zsé g a Má tyusfö ldö n fekszik, é s így fö ldrajzilag beleesik a palóc nyelvterü letbe, de a palóc
nyelvjá rá s legkirívóbb sajá tsá gai nincsenek meg nyelvé ben. A kü rti nyelvjá rá s
palócos nyelvkeveré k, amely kö zel á ll a kö znyelvhez é s a duná ntúli nyelvjá rá shoz is.“(7. old.)
„Ez a dolgozat nem a fiataloknak az ö regeké hez differenciá lódott kiejté sé vel
foglalkozik, mert az most erő s forrá sban van, é s vá ltozé konysá ga miatt szabá lyszerűsé gek nem figyelhető k meg, hanem a letűnő ben levő , feledé snek indult, é s
az ö regekkel sírba szá lló hangokat akarja megö rö kíteni.“(8. old.)

Csemadok Kü rti Alapszervezete, az SZK Kultúrá lis Miniszté riuma, valamint Kü rt Kö zsé g
Ö nkormá nyzata tá mogatá sá val az AZ Print Kft. Kiadó gondozá sá ban, É rsekújvá r, 2000,
101. old.).
1
„Kü rt é s Fűr kö zsé g hatá rá ban, a Góré -hegy alatt talá lható a ciglé di ká polna. A pá losoknak volt itt kolostoruk. A sző lő hegy alatt alagút vezet, veszé ly eseté n ide menekü ltek.
1732-ben Esztergom megyé ben 6 remete é lt, akik a hívek adomá nyaiból é ltek. Az első
remete a Góré -hegy lá bá ná l egy fakereszt alatt vé gezte á jtatossá gait. Az ő kezdemé nyezé sé re é pítettek itt ká polná t 1754– 61 kö zö tt. 1780-ban meghalt az utolsó remete is.
1858-ban restaurá ltá k a ká polná t. 1907-ben új ká polna é pü lt a ré gi helyé re neoromá n
stílusban. Az oltá rké pet – Szűz Má ria a kis Jé zussal – Thain Já nos festette 1934-ben. A
ká polna alatt egy kis ká polná cska talá lható, a lourdes-i Szűzanya szobrá val, amely 1935ben é pü lt. (Elő tte egy forrá s van, melynek gyógyhatá sú vizé hez tö bb legenda fűző dik.) A
ké t ká polná t az 1939-ben é pített ká lvá ria kö ti ö ssze. A ciglé di ká polná t a Szenthá romsá gnak szentelté k. Búcsúja pü nkö sdkor van. 1986-ban a kö rnyező falvak híveinek adomá nyaiból, kö zö s ö sszefogá ssal felújítottá k a ká polná t.“ – Ré szletek a ká polná ban
talá lható feljegyzé sekbő l.
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Most, 60 é vvel ké ső bb olvasva a kö nyvet, az ember elcsodá lkozik: valóban így
beszé ltek elő deink? Hová tűnt az ízes kü rti beszé d? A sírba szá llt – ahogyan
Danczi atya írta.
Hadd idé zzek né há ny tipikusan kü rti szót ebbő l a műbő l (9. old.): ëssze,
csërren, sëtít, cëllër, túllíp (túl lé p), rúddá (rúddal), mernyi (merni), tiltanyi (tiltani),
há zbú (há zból), kűd (kü ld), kúcs (kulcs), aggyá (agyjá l), ënnyi (enni), aszongya
(azt mondja), gondójja (gondolja), mëllik (melyik), rëggé (reggel)...
1
A dolgozatot Pais Dezső é rté kelte. Pais Dezső vel a ké ső bbiek sorá n szoros
kapcsolatot lé tesített. Egymá snak nagy tisztelő i voltak. Egymá s elő adá sait kö lcsö nö sen lá togattá k, hallgattá k.
Tová bbi művei:
A kiskunhalasi nyelvjárás hangtanához (Magyar Nyelv, 1940)
Né pi növé nynevek Kürtrő l (Magyar Nyelv, 1943)
Szövegmutatvány a kürti nyelvjárásból (Magyar Nyelv, 1956)
Kutatá sai elismeré sé ü l a Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g tagjai kö zé
vá lasztotta.
Ezzel a művé vel Villebald atya a nyelvé szet, a nyelvtudomá nyok szá má ra é rté kes maradandót alkotott, melyet ké ső bb tö bb kutató is felhaszná lt munká já hoz.
Tö bbek kö zö tt megtalá lhatjuk Imre Samu „A mai magyar nyelvjárások rendszere“
(Akadé miai Kiadó, Budapest 1971) című kö nyvé ben a felhaszná lt, legfontosabb
irodalom jegyzé ké ben.
Mint nyelvé sz sokat foglalkozott bencé s elő deinek é leté vel é s munká ssá gá val.
2
1
Sokat tanulmá nyozta rendtá rsai, Czuczor Gergely , Jedlik Á nyos , valamint
2
Szeder Fá biá n nyelvé szek é leté t é s műveit.
1

Pais Dezső , nyelvé sz, Zalaegerszeg, 1886. má rcius 20. – Budapest, 1973. á prilis 6.
Gimná ziumban 1896– 1904 kö zö tt szü lő vá rosá ban tanult. A budapesti egyetem hallgatója, Eö tvö s-kollé gista. 1907-ben Zalaegerszegen é lt, a levé ltá rban nyelvé szeti kutatá sokat
vé gzett. Sopronban, Ceglé den tanított, 1919-tő l Budapesten taná r, 1924-tő l elő adó az
egyetemen. 1933– 37 kö zö tt az Eö tvö s Kollé gium taná ra. 1937– 59 kö zö tt az egyetem
nyelvé szeti tanszé ké nek vezető je. 1930-tól levelező , 1941-tő l rendes tagja az Akadé miá nak. 1951-ben Kossuth-díjas. Zalaegerszeg díszpolgá ra, nevé t utca, iskola viseli. A
nyelvtudomá ny minden á gá t művelte, legszívesebben a szószá rmaztatá ssal é s szótö rté nettel foglalkozott. Forrá s: Internet: www.dfmk.hu/zalaiak/pais.htm.
2
Czuczor Gergely (Andód, 1800. december 17. – Pest, 1866. szeptember 9.) kö ltő é s
nyelvé sz, a magyar romantikus irodalom egyik kiemelkedő s hatá sá ban nagy jelentő sé gű
alakja. Unokafivé ré vel, Jedlik Á nyossal a bencé s rendbe lé pett. Ott kapja a Gergely
nevet. (Eredeti neve Istvá n.) Teológiai é s bö lcsé szeti tanulmá nyait Pesten vé gzi. Itt mé g
felszentelé se elő tt feltűnik, mint kö ltő . 1824-ben felszentelik, ugyanazon é vtő l kezdve
taná r Győ rö tt, majd Komá romban. 1831-ben az MTA levelező tagja, 1835-ben titká ra,
majd a kö vetkező é vben rendes tagja lesz. 1848-ban fenntartá s né lkü l a forradalom
mellé á ll. Riadóc. kö ltemé nye Pető fi forradalmi kö lté szete mellett a 48-as idő k leghatá sosabb verse. 1849-ben Windischgrätz elfogatja, kishíjá n halá lra íté lik. A szabadsá gharc
utá n bö rtö nbe kerü l. 6 é vig vasban tö ltendő nehé z vá rfogsá gra íté lik. 1851-ben az Akadé mia ké relmé re kegyelmet kap. É lete vé gső má sfé l é vtizedé ben szakadatlanul dolgozik
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„Jedlik Á nyos, mint nyelvművelő “címmel a Jö vendő 1. (Győ r 1956) szeptemberi szá má ban (71– 78 old.) foglalkozik a bencé s nyelvé sszel. Ezt olvashatjuk:
„Ha az elmé lyü lő , tudós Jedlikrő l azt olvasná valaki, hogy 79 é ves korá ban
vadá szaton róká t lő tt, hosszú é leté n á t nem dohá nyzott, szeszes italt csak
udvariassá gból ivott, hogy a szabadsá gharc idejé n é leté nek 49-ik é vé ben já ró
egyetemi taná r beá ll né pfelkelő nek, vesz magá nak puská t, tö lté nyt, nappal a
sá ncolá sná l dolgozik, é jjel folytatja tudomá nyos kutatá sá t osztógé pé n, s olvasná
egyé b 1849-es tetteit – az illető nek elé g oka lenne a csodá lkozá sra. De ezek az
á ltalá ban ü nnepé lyesnek mondható lá ngok eltö rpü lnek a mellett a szenvedé lyes,
á llandóan pará zsló nyelvművelő munka mellett, amelyet fé lszá zadon á t tudatosan, megszakítá s né lkü l vé gzett nemcsak azokban a tudomá nyá gakban, amelyeket hivatá sszerűen á polt, hanem a nyelv keresztmetszeté nek egé sz terü leté n.
E té ren, a nyelv terü leté n mutatkozik Jedlik munká ssá gá nak minket é rdeklő sajá tossá ga: az új tudomá nyos fogalmak kimondá sá ra é s az új tudomá nyos eszkö zö k megnevezé sé re – mint korá nak minden tudósa kisebb-nagyobb mé rté kben –
ő sem elé gedett meg bá rmilyen szóval vagy á tvett idegen szóval: új fogalmakra
é s eszkö zö kre keresett vagy ő maga alkotott magyar szót vagy kifejezé st.“
Dolgozatá ban a tová bbiakban felsorol né há nyat azok kö zü l a szavak kö zü l,
amelyeket Jedlik Á nyos alkotott.
Hasonlóké ppen gyakran, ré szletes alapossá ggal foglalkozik a má sik felvidé ki
szá rmazá sú nyelvé sszel, kö ltő vel, Jedlik Á nyos unokatestvé ré vel, Czuczor Gergellyel. Tö bb elő adá sá nak szö vege megtalá lható ké zirataiban, így pé ldá ul egy,
Czuczor Gergely halá lá nak 100. é vfordulója alkalmá ból a IV. osztá lyos tanulók
búcsúztatá sá ra mondott beszé de. Nyomtatá sban, kiadá sban azonban nem
talá ltam egy írá sá t sem. Pedig hatalmas kutatómunka eredmé nyé t tü krö zi az az
a nagy szótá ron. 66. é vé ben a kolerajá rvá nyban hal meg. (Szótá ra Fogarasi Já nos
szerkeszté sé vel vá lt teljessé .) A magyar romantikus eposz egyik megteremtő je. Forrá s:
Magyar Irodalmi Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest 1963. (231.old.).
1
Jedlik Á nyos (1800– 1895) fizikus, az MTA tagja, egyetemi taná r. 1827-ben elektromá gneses forgó ké szü lé ket ké szített. Hat é vvel Siemens elő tt, 1861-ben egysarki villanyindítójá val első ké nt alkalmazta a dinamó elvé t. Galvá ntelepeivel, optikiai rá csaiaval é s
ezek ké szíté sé re szolgá ló osztógé pé vel tette nevé t kü lfö ldö n is ismertté . Jelentő s munká ja A súlyos testek termé szettana c. tankö nyve. Forrá s: Új Magyar Lexikon, Akadé miai
Kiadó, Budapest 1962 (498. old.).
2
Szeder Fá biá n (Csá b, 1784. június 24. – Komá romfü ss, 1859. december 13.) taná r,
né prajzi é s egyhá zi író, nyelvjá rá skutató, benedek-rendi szerzetes, az MTA tagja (1831–
1837). Teológiá t vé gzett Pannonhalmá n. 1808-tól Esztergomban, majd Győ rö tt gimná ziumi taná r. Nagyszombatban, Komá romban, 1830-tól Pannonhalmá n teológiai taná r.
1832-tő l pannonhalmi levé ltá rnok, 1838-tól kö nyvtá ros, 1841-tő l a rend fü ssi jószá gkormá nyzója volt. A Tudomá nyos Gyűjtemé ny 1817-es pá lyá zatá ra ké szü lt munká ja az
első nagyobb, ö ná lló né prajzi tanulmá ny. Ké ziratos hagyaté ká t a pannonhalmi kö nyvtá r
ő rzi. Fő műve A palócok (Tudomá nyos Gyü jtemé ny, 1819. VI.). Forrá s: Magyar É letrajzi
Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest 1969. (725.old).
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1

elő adá sa is, amelyet É rsekújvá rott tartott 1970. má rcius 14-é n a Csemadok
szé khá zá ban. Ez is sajnos csak ké ziratban talá lható meg hagyaté ká ban.
A kor harmadik nagy nyelvművelő jé rő l, „Szeder Fábián é leté rő l é s nyelvtanáról
é s szótárairól“címmel megjelent az írá sa. De sajnos má r csak halá la utá n. A
kiadá st má r nem é rhette meg, ugyanis a Magyar Nyelvő r 1978. á prilis - júniusi 2.
szá má ban kö zö lte Villebald atya dolgozatá t. Errő l 1977. má jusá ban é rtesítette ő t
a kiadó. Kö nyvet írt Szeder Fá biá nról, de sajnos má r nem tudta befejezni, s
ké ziratá nak nyoma veszett. Sehol sem talá ljá k. Fő ké ppen húga, Erzsike kutatott
utá na, de ő sem tudott a nyomá ra bukkanni. Hatalmas é rté k veszett el.
Szeder Já nos szinté n a Felvidé ken, az egykori Hont megyé ben, Csá b kö z2
sé gben szü letett 1784. június 23-á n. 1803-ban lé pett a bencé s rendbe, ekkor
kapta a Fá biá n nevet. 1859. december 13-á n hunyt el.
Szeder Fá biá n legfontosabb művei szótá rai. Magyar – latin – né met nyelvű
szótá rakat szerkesztett. Nagyon fontos mé g grammatiká ja, gyö kszavai, nyelvtana. De írt verseket, vígjá té kokat is. Szeder Fá biá nnal kapcsolatban megjegyzi,
hogy a palócokról írt é rtekezé seket. Ugyancsak a palóc né pnyelvi gyűjté sé vel
magyar viszonylatban a kezdemé nyező k kö zö tt van a helye.
„Szeder Fá biá n műveit, szótá rait is hazafisá g é s józansá g jellemzi. Hatalmas
mé retű szótá rainak írá sa a reformkor jobb jö vő t é pítő , haladó szelleme buzdí3
totta“ – mé ltatja rendtá rs-elő djé nek munká ssá gá t Villebald atya.
2. 2. Műfordító
Villebald atya kitűnő ismerő je volt a szlá v nyelveknek. Tudá sá t fejlesztette a
cseh prá gai Ká roly Egyetemen, é s a szlová k pozsonyi Komenský Egyetemen.
Hogy tudá sá t tová bb gyarapítsa, beiratkozott 1941-ben a zá grá bi egyetemre
is. Knieža professzor kü ldte ő t, ö sztö ndíjat szerzett szá má ra, hogy tanulmá nyozza a zá grá bi kódexeket. A Dalmá t tengerparton sok Magyarorszá gról szá rmazó
4
kódex talá lható. IV. Bé la kirá ly erre menekü lt a tatá rok elő l. Mivel nem tudtak
1

Csemadok – Csehszlová k Magyar Dolgozók Klubja rö vidíté se – , polgá ri tá rsulá s, mely a
mai napig ezen a né ven lé tezik.
Csá b kö zsé g (Ćebovce) a mai Szlová kia terü leté n fekszik a Nagykü rtö si (Veľký Krtíš)
já rá sban.
3
Szeder Fábián, Magyar Nyelvő r, 102. é vf., 1978. á prilis-június, 2. szá m, 178. oldal.
4
IV. Bé la Á rpá dhá zbeli magyar kirá ly (ur. 1235– 70). Má r apjá val, II. Endré vel szemben is
fellé pett a kö zponti kirá lyi hatalmat gyengítő nagybirtok-adomá nyozók ellen. Uralomra
jutva meg is kísé relte ezek visszavé telé t. Az ellenefordult nagyurakkal szemben az
elő renyomuló tatá rok elő l Magyororszá gra menekü lt kunokban keresett tá mogatá st, de
letelepíté sü k é s megté ríté sü k sikertelen kísé rlete csak fokozta az urak é s az egyhá z
elfordulá sá t tő le. A tatá rjá rá ssal szemben (1241– 42), melynek veszé lyé rő l Juliá n bará t
hozott hírt (1236), az orszá g szé ttagolá sa miatt nem tudott megfelelő haderő t ö sszegyűjteni, kü lső segítsé get sem kapott. A tatá rjá rá s utá n nagy eré llyel é s bö lcsessé ggel
szervezte újjá az elpusztult orszá got, é s mé ltá n é rdemelte ki a má sodik á llamalapító
elnevezé st. – Forrá s: Új Magyar Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest 1960 (271.old.).
2
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fizetni, mert nem volt aranyuk, kódexeket vittek magukkal. Egy kódex annyit é rt,
mint egy falu. Ahá ny lapja van egy kódexnek, annyi birká t é r, ugyanis a birka
bő ré bő l ké szü lt lapokra írtá k a kódexeket.
A II. vilá ghá ború kitö ré se miatt azonban mindö ssze csak há rom hetet tö lthetett
Zá grá bban. Ennek ellené re mé gis sokat foglalkozott ré gi, zá grá bi kódexek fordítá sá val. Megá llapítani egy kódex eredeté t, nyelvezeté t nem volt kö nnyű feladat.
Az eredet megá llapítá sá hoz kiindulópontnak szá mítottak az ü nnepek. Ha benne
volt a kódexben, akkor az ü nnep kihirdeté se utá n keletkezett, ha nem, akkor
1
mé g elő tte. Ilyen ü nnep pé ldá ul a Visitatio ü nnepe 1390 elő tt .
Villebald atya tudá sá t, felké szü ltsé gé t tü krö zik elvé gzett kutatá sai. Minden
művé t, munká já t, fordítá sá t alapos gondossá ggal ké szítette elő , szá mtalan kö nyvet, feljegyzé st, szakirodalmat elolvasott egy-egy dolgozata meg írá sa elő tt. Ezt
tanúsítjá k a felsorolt művek az irodalomjegyzé kben minden munká ja vé gé n.
Egy ilyen fordítá sa: „A XI.–XV. századi liturgikus kódexek Zágrábban“ című
munká ja, melyrő l a kö vetkező t írja: „Az Ephemerides Luturgicae 1937. IV. 363.
Kunibert Mohlberg kifejezte kívá nsá gá t, hogy dolgozzam fel a zá grá bi rítus kü lső
é s belső fejlő dé sé t, é s mindenek elő tt adjam a zá grá bi liturgikus kódexek pontos
é s teljes leírá sá t. A zá grá bi rítus kü lső fejlő dé sé t leírtam 1094– 1788-ig, a Katolikus Listben ebben az é vben. Most a XI.– XV. szá zad kódexeinek leírá sá t kö zlö m.
2
Erre fel lehet é píteni a zá grá bi rítus belső fejlő dé sé t. A fordító: Danczi Villebald.”
Fordítói, kutatói munká ssá gá nak egyik kitűnő eredmé nye: „Magyar növé nynevek Matthiolus – Hájek – Kamerarius Herbáriumában“(Magyar Nyelv, 1962.
3
é vi 4. szá má ban, Budapest, 1962) .
„A magyar nö vé nynevekkel foglalkozó nyelvé szeti irodalomhoz 35 magyar
nö vé nyné vvel já rul hozzá a nevezett írók fü vé szkö nyve.
Petrus Andreas Matthiolus (1501– 1577) latinul írt Né metorszá gban. É vezredek
orvosi, gyógyszeré szi é s nö vé nytani tudomá nyá t ö sszefoglaló fü vé szkö nyv.
Tadeaš Hajek (1525– 1600) Matthiolus művé vel kapcsolatban, mint fordító
szerzett é rdemeket.
Matthiolus Herbá riuma é vezredek kultúrné peinek tapasztalataira tá maszkodik.
Mé g nagyobb mé rté kben, mint Joachim Kamerarius.
Kamerarius 1596-ban kiadott Herbá ruimá ban talá lhatók a kö vetkező magyar
nö vé nynevek: Búzavirá g – kek verag, cickafark – egher fark, eper – epory, kapor
– kapor, kö les – koles, kukorica – torok buza, medvetalp – meduatalp, rozs –
ros, spá rga – sparga, szarkalá b – sarkas, zab – zab.”
Dr. Danczi József Villebald atya talentumait kitűnő en kamatoztatta. Kifinomult
nyelvé rzé kkel rendelkezett. S nemcsak a szlavisztika ter ü leté n, de pé ldá ul a latin

1
2
3

Villebald atya egyik volt diá kjá nak elbeszé lé se alapjá n.
hagyaté ká ban talá lható ké ziratban olvashatjuk.
Petrus Andreas Matthiolus, Tadeaš Hajek, Kamerarius XVI. szá zadbeli írókról Villebald
atya munká já ban olvashatunk bő vebben.
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nyelv teré n is, mint ahogyan azt a fenti fordítá sa is bizonyítja. Hiszen volt latin
nyelvbő l vizsgá ja, ké pesíté se. De nemcsak latinból, hanem gö rö g nyelvbő l is.
Visszaté rve a szlavisztiká hoz, egy újabb, igen fontos műve: „A magyar nyelv
szláv jövevé nyszavai Josef Dobrovský feldolgozásában“(Magyar Nyelv 1969 –
1. szá má ból kü lö nlenyomat, Budapest, 1969)
„A cseh tudomá nyos kutatá s elindítói kö zö tt talá ljuk Josef Dobrovský nevé t” –
írja Danczi atya, majd így folytatja: „A Győ r kö zelé ben levő Gyarmat kö zsé gben
szü letett, ahol szü lei – atyja katonai szolgá lata miatt – á tmenetileg tartózkodtak.
Dobrovskýt szü lei Csehorszá gban né met nevelé sben ré szesítetté k, mé gis ő
lett a Cseh nemzeti megújulá s egyik vezető je. Tanulmá nyait Prá gá ban fejezte be
(filozófia, teológia, tö rté nelem, cseh irodalom é s nyelvé szet). Kö zben belé pett a
jezsuita rendbe. A mi szempontunkb ól legfontosabb útjá t 1792– 1793-ban tette
Oroszorszá gba. Dobrovský finnugor é rdeklő dé se az oroszorszá gi útjá t kö vető
idő szakra esik. Finn nyelvismerete alapj á n arra a gondolatra jutott, hogy a
magyar é s a finn rokon nyelv. Dobrovský á llandó ö sszekö tteté sben á llt kora nagy
nyelvé szeivel é s kö nyvtá raival. Fontosabb műveit latinul írta. Brü nnben halt meg
1829-ben.
Josef Dobrovský, akit a nyelvtudomá ny a „szlá v filozófia atyja“né ven tisztel,
idő rendben az első k kö zé tarozik, akik a magyar nyelv szlá v jö vevé nyszavainak
ké rdé sé hez szaktudá ssal nyúltak. Alkotá sait a felvilá gosodá s é s a nemzeti
újjá szü leté s eszmé i jellemzik.“
Danczi atya tová bb ismerteti Dobrovský munká ssá gá t, majd kö zli azokat a
szavakat, amelyeket Dobrovský szlá v jö vevé nyszavaknak tulajdonít. Ilyenek
pé ldá ul: ablak – oblok, abrosz – obrus, asztal – stol, bá rá ny – baran, drá ga –
drahý, ebé d – obed, kasza – kosa.
„A Dobrovský á ltal ö sszeírt szlá v jö vevé nyszavak kö zö tt talá lunk olyanokat,
amelyek a nyelvtudomá ny mai á llá sfoglalá sa szerint nem a szlá v nyelvekbő l
jutottak a magyar nyelvbe, ső t nem is jö vevé nyszavak“ – vonja le a vé gső
kö vetkezteté st Danczi atya.
Josef Dobrovský nevé vel talá lkozhatunk mé g egy má sik munká já ban is,
melyet a Kö zé pduná ntúli Napló jelentetett meg, 1960. szeptember 30- á n.
„Adalé kok a Budapesti Nemzetközi Finnugor Kongresszushoz“címmel. Itt Dobrovský finnugor é rdeklő dé sé vel foglalkozik. Megemlé kezik róla, mint egy európai
színvonalú nyelvtudósról.
Fordítói, kutatói munká já t szakadatlanul vé gezte, soha nem pihent, mé g
szabadsá ga alatt is dolgozott – mondta róla testvé re, Lajos atya, melyrő l az
é letrajzá ban írtam. Ennek a fá radhatatlan, kitartó munká nak kö szö nhető , hogy
megismerhetü nk olyan kö nyveket, kódexeket, amelyeket Villebald atya ford ított
le né met, latin, gö rö g, cseh, ószlá v, szlová k, orosz nyelvbő l.
Egyik ilyen kö nyv a „Cseh – né met – latin nyelvű imádságos könyv 1638-ból“
.
A kö nyvrő l írt ismertető je megjelent a Magyar Kö nyvszemle 1941. é vi szá má ban
a 178– 179 oldalon.
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„A soproni evangé likus líceum kö nyvtá rá ban talá lható, adomá nyozá s útjá n
kerü lt oda” – írja Villebald atya, majd ismerteti a k ö nyvet: „Tö lgyfadeszká ra vont
fekete bő rbe van kö tve, metszé se aranyozott pré selt díszíté ssel. A szerző
Č ehovský Já nos Vitus, aki elő ző leg Holešov (Csehorszá g) vá rosban volt az Isten
szolgá ja. 1638-ban írta kö nyvé t azok szá má ra, akik hisznek Istenben, szeretik ő t
é s igé jé t. A ké ziratos kódex 3 ré szbő l á ll:
1. ré sz: 1– 70, imá k cseh, latin é s né met nyelven.
2. ré sz: 71– 128, katekizmus magyará zattal é s liturgika.
3. ré sz: 129– 834, elmé lkedé sek, pré diká ciók csehü l.
A má sodik ré szben, 82– 83 oldalon kottá zott Miatyá nk van né met nyelven.
A soproni kódex Komenius műveinek idejé ben keletkezett. Č ehovský kö nyvé nek a lelő helyen kívü l má s magyar vonatkozá sai nincsenek.“– fejezi be a kö nyv
bemutatá sá t.
Ehhez hasonló egy tová bbi kutatá sa: „Beneš-fé le biblia szláv szórványmondata“címmel jelent meg a Magyar Kö nyvszemle 1940-es szá má ban a 372–
376. oldalon: „Az 1394-es Beneš-fé le latin Biblia ő riz egy nyugati szlá v nyelvű
mondatot, melyrő l nehé z volt megá llapítani, cseh, vagy tót (szlová k) eredetű-e“.
Ezt fejtegeti, hosszasan vizsgá lja a mondat eredeté t. Meg-megá llva, soká ig
elmé lkedve a kifejezé seken. Vé gü l is nem tudta megá llapítani a sok hasonlósá g
miatt. Olyannyira ö sszemosódik a ké t nyelv, hogy nem lehetett megfejteni a
mondat eredeté t. Íme a mondat:
Eredeti írá sban:
Panno Marya doustoyna
twey swattey mylosti
diekugi raczila pomoczi

Így ejtjü k:
Panno Maria doustojná
tvej svatej milosti
dě kuji žes mi rá čila
pomoci
seczty tych knyh dokonaty. šesti tych knih dokonati.
Amen. Bohdaj.
Amen. Bohday.

Magyarul:
Tisztelendő Szűz Má ria
A te szent kegyelmednek
kö szö nö m hogy kegyes
voltá l nekem segíteni
ezt a hat kö nyvet befejezni.
Á men. Adja Isten.

Villebald atya hagyaté ká ban talá ltam egy rendkívü l é rté kes művet, amely
sajnos csak ké ziratban olvasható, s ezt a munká já t a mai napig mé g nem adtá k
ki. Pedig egy igazá n é rté kes, napjainkban igen aktu á lis, sokat emlegetett té má ról
1
ír. A mű Cyril é s Metód hitté rítő krő l szól. Ká r, hogy egy ilyen é rté kes írá s
1

Cyril a szlá vok apostola, v. amint tulajdonké ppen híttá k: Konstantin é s testvé re Methodius Tessaloniká ban, a IX. sz. kezdeté n, nemes gö rö g csalá dból szü lettek. Cyril má r ifjú
korá ban kitűnt tudomá nyá val s mint a keleti nyelvek kivá ló ismerő je 851-ben a kalifá hoz
való kö vetsé ggel bíztá k meg. Visszaté rte utá n bá tyjá val együ tt a bolgá rokat igyekezett a
kereszté ny vallá sra té ríteni é s 861-ben a bolgá r kirá lyt, Borist megkeresztelte. Hogy a
kereszté ny vallá st a szlá vokkal jobban megismertesse, fö ltalá lta 855 kö rü l a a szlá v írá st,
amely má ig az ő nevé t viseli (cirill írá s), é s ó-szlá v nyelvre fordította az evangé liumot é s
a legszü ksé gesebb egyhá zi kö nyveket. Ezalatt 861– 863 kö zö tt Rastislav morvai fejede-
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mindenkitő l elfeledve egy pince mé lyé n lapul. Kívá natos lenne kiadni, hogy miné l
tö bben megismerhessé k e ké t szlá v pap é leté t, tevé kenysé gé t, munká já t, amelyet a katolikus hit terjeszté sé é rt vé geztek elő szö r a kereszté nysé g tö rté neté ben
a né p nyelvé n.
A dolgozat tö bb fejezetbő l á ll. Hogy milyen alapos kutatá st vé gzett, s milyen
mé lyen beleá sta magá t e ké t szent é leté nek tanulmá nyozá sá ba, ezt bizonyítandó á lljanak itt a fejezetek címei:
– A szlá v liturgia kezdetei Horvá torszá gban
– Cyril é s Metód viszonya a római Szentsé gekhez
– Szent Metód é rseksé ge
– Cyril é s Metód műveltsé ge, glagolika – cirilica
– Az első szlá v irodalmi nyelv
– A né piessé g elve Cyril é s Metód műveiben é s Cyril é s Metód műkö dé sé ben.
Ö sszefoglalá ské ppen ezt írja Villebald atya: „Cyril é s Metód kivá ló misszioná rius ké pessé geik mellett jelentő s írók is voltak. Tudatá ban voltak annak, hogy
ha nem a né p nyelvé n hirdetik az evangé liumot, a „szé lnek beszé lnek“.
„III. Mihá ly csá szá rnak kü ldeté sekor Cyril azt mondta: „Ö rö mmel megyek oda,
ha vannak betűik nyelvü k szá má ra. Mert ugyan ki írhat vízre beszé det:“Majd
megalkotta a beszé det, s az első fordítá suk Szent Já nos evangé liumá nak
prológusa volt: „Kezdetben volt az Ige, é s az Ige Istenné l volt.” – „Iszkoni be
slovo, i Slovo be u Boga.“(Jn. 1, 1-3)
„Cyril é s Metód irodalmi műkö dé se valóban felemelte a szlá v nyelvet é s a
szlá v kultúrá t az akkori má s né pek irodalmá nak szintjé re. Elő ttü k semmi sem
1
volt!“
Konstantin (Cyril) hű maradt ifjú korá nak jelszavá hoz: „Napjaimat nem fogom
elté kozolni e vilá g zajá ban!“
A dolgozatból megtudhatjuk, hogy Cyril é s Metód 863-ban é rkeztek Morá viá ba.
869-ben meghalt Cyril. 869– 70 pedig a Pannóniai– Morá viai é rseksé g megalapítá sá nak idő pontja. Azé az é rseksé gé , amelybe beletartozott a jelenlegi Győ ri
Egyhá zmegye is.

lem kö vetek útjá n Mihá ly bizá nci csá szá rtól szlá v hittaná rokat keresett má r elő bb megkeresztelt né pe szá má ra, mely az isteni tiszteletet szinté n sajá t nyelvé n óhajtotta hallani.
Ezen ké relem folytá n a ké t testvé r, Konstantin é s Methodius 863-ban Morvaorszá gba
ment, ahol ő ket nagy ö rö mmel fogadtá k. Né gy é s fé l é vig maradtak itt é s az isteni tiszteletet szlá v nyelven rendezté k be. A né metorszá gi latin papok a ké t testvé rt a pá pá ná l
á llítólagos eretneksé g miatt bevá doltá k, mire ő ket Miklós pá pa 867-ben Rómá ba idé zte.
Rómá ban sikerü lt magukat ezen vá dak alól tisztá zni é s Hadriá n pá pa mind a kettő t 868ban pü spö kké szentelte. Cyril (Konstantin) mé g ugyanezen é vben meghalt, míg Methodius Morvaorszá gba visszaté rt. A morvai Wellehrad-ban temetté k el. Forrá s: Ré vai Nagy
Lexikona, Budapest, Ré vai Testvé rek Irodalmi Inté zet Ré szvé nytá rsasá g, (dá tum nincs
feltü ntetve) 5. kö tet, 525. oldal.
1
Olvashatjuk a ké ziratban.
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Tová bbá megismerhetjü k mé g Nagy-Morá via tö rté nelmé t is. Vé gezetü l pedig
ö sszehasonlítja Villebald atya a magyar é s szlá v nyelvemlé keket „A magyar
nyelvemlé kek é s biblia-fordítá sok idő beli viszonyulá sa a szlá v nyelvemlé kekhez“
című fejezetben.
Ezt a művé t valószínűleg szent Cyril halá lá nak 1100. é vfordulója alkalmá ból
1969. februá rjá ra írta.
Villebald atya legtö bb munká já ban arra tö rekedett, hogy az adott té má t, tö rté nelmi esemé nyt vagy tö rté nelmi szemé ly, szemé lyek, szentek, szerzetesek é leté t úgy mutassa be, hogy az mind a magyarok, mind a szlov á kok szá má ra elfogadható legyen. Mindké t nemzet magá é nak mondhassa, magá é nak vallhassa.
Minden igyekezeté vel azon volt, hogy bemutassa mindazt, ami a k é t nemzetet
ö sszekö ti. Mindig azt a pontot, azt a mozzanatot kereste, amely ö sszekö t, s nem
pedig azt, ami szé tvá laszt.
Krisztusban mindnyá jan egyek vagyunk! Nem az szá mít, hogy ki milyen
nyelven beszé l. A hit az, ami ö sszekö t. Ez az, ami kell, hogy ö sszetartson
mindnyá junkat. A hit nem ismer hatá rokat.
Isten elő tt nem lé teznek orszá ghatá rok. Né zzü k csak meg, hogy a tö rté nelem
sorá n hogyan alakultak a hatá rok, hol húzódtak az á llamhatá rok! Egybetartoz(t)unk. S bízzunk a Mindenható Mennyei Atyá ban, hogy hamarosan ismé t
megszűnnek a hatá rok, s ismé t egybetartozhatunk majd. Hiszen a tö rté nelem
é vszá zadai sorá n má r tö bbszö r megvalósult az, amire a mai Európa tö rekszik:
az unió, az egysé g.
É rdekes tö rté nelmi esemé nyt mutat be szá munkra egy má sik művé ben
Villebald atya. Sajnos ez a munká ja sem jelent meg mé g eddig nyomtatá sban. A
ké ziratá ra hagyaté ká ban bukkantam. Csodá latra mé ltó Villebald atya né pe,
nemzete irá nti szeretete, hűsé ge. Hihetetlen mennyi felfedezé st tett, hogy ö sszekö tő kapcsokat talá ljon a ké t nemzet tö rté nelmé ben. Tö rté nelmi kutatá sai,
idő utazá sai valami fantasztikusnak tűnő vilá gba rö pítenek bennü nket. Mé ly
kutatómunka elő zte meg ezt a művé t is. Mé g a ré gé szeti á satá sokat is á ttanulmá nyozta, hogy miné l hitelesebb ké pet adjon a korról.
Az „Amandhegy“című dolgozatá ban ismé t a Nagy-Morva Birodalomba viszi az
olvasót. Azt fejtegeti, vajon talá lkozott-e az Amandhegyen Arnulf é s Svätopluk.
Arnulf 890 kö rü l Karinthia é s Pannónia kormá nyzó hercege volt. Svätopluk 882ben vezetett hadjá ratot Pannónia ellen. A ké rdé s, talá lkozott-e az Amandhegyen
890-ben Arnulf kirá ly é s Svätopluk morva fejedelem? Ezt írja Villebald atya:
„Szembetűnő , hogy Győ r kö rnyé ké n a tö rté nelem folyamá n az illyrek é s keltá k
óta né pek é s nyelvek emlé kei ré tegező dnek egymá s fö lé . Ennek a ré tegező dé snek egy adata az Omuntes-perch, Amandhegy n é vmegfelelé s is.
A címben feltett ké rdé sre a rendelkezé sü nkre á lló adatok alapjá n igennel lehet
felelni“– vonja le a vé gső kö vetkezteté st a szerző .
A rendkívü li alapossá ggal vé gzett kutatómunka, fö ldrajzi, helytö rté neti adatok
gyűjté se, té rké pek megrajzolá sa bizonyítja a vá lasz helyessé gé t. A műben a
kö vetkező fejezeteket olvashatjuk:
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– Politikai é s hadi esemé nyek az Omuntes-perchi talá lkozá sig
– Omuntes-perchi tá rgyalá sok
– Az Omuntes-perchi tá rgyalá sok utá n
– Az Omuntes-perchi talá lkozá s jelentő sé ge
– Mit mond a ré gé szet?
– Nagy Ká roly nyomra vezet
Villebald atya munká ssá gá t kutatva felfigyeltem egy igen fontos té nyező re.
Arra a vé gtelen szeretetre, amellyel ahhoz a vá roshoz kö tő dö tt, amelyben é lete
legnagyobb ré szé t tö ltö tte, Győ r vá rosá hoz. É letrajzá ban olvashattuk, hogy mekkora á ldozatot hozott az 1956-os forradalom idej é n, hogy megóvja szeretett
vá rosá t a vé rontá stól. Nem tö rő dve a hatósá gokkal, nem fé lve a megtorlá soktól,
bá tran, hő siesen vá llalta a kocká zatot, s felvette a kapcsolatot a megsz á lló
csapatok vezé reivel, hogy ne lő jenek a vá rosra. Bá tor helytá llá sá é rt soha nem
kapott kitü nteté st. Szeré nyen, alá zatosan, szentekhez mé ltóan viselkedett a
nehé z idő ben. Tette mindazt azzal a krisztusi szeretettel, odaad á ssal é s
lemondá ssal, amellyel egé sz é leté n á t viselkedett az emberek irá nt.
Hogy mennyire szerette Győ r vá rosá t, az kitűnik műveibő l. Fá radhatatlanul
kutatta a vá ros múltjá t. Ezt tü krö zi az elő ző leg bemutatott, kiadatlan műve, az
„Amandhegy” is. Ezenkívü l mé g szá mos helyen foglalkozik a vá ros tö rté nelmé vel, nevé nek eredeté vel. E munká ssá gá nak egy kü lö n fejezetet kellene nyitnom, mint tö rté nelmi tá rgyú munká i, de mivel ezekhez a munká ihoz a felhaszná lt
irodalom legtö bbje idegen nyelvű, úgy gondoltam ebben a fejezetben teszek
róluk említé st.
Kutatá sai eredmé nyeké nt szü letett meg a „Győ ri Kálvária-domb törté nelme“,
(megjelent az Ú j Ember c. folyóiratban, 1973. á prilis 2-á n), a „Győ r nevé rő l”
(Mié rt nem vetté k á t a magyarok az Arrabona elnevezé st, Győ r, nemzetsé gné v,
Győ r helynevek – alcímekkel) elhangzott 1971. á prilis 2-á n a Győ ri Czuczor Gergely Bencé s Gimná ziumban. „Győ r várostörté neti tanulmányok“címen is talá lható hé toldalas dolgozat ké ziratban a hagyaté ká ban, amelyrő l nem talá ltam
feljegyzé st, hogy megjelent volna.
(S itt jegyzem meg, hogy ké ziratban talá lható mé g egy kiadatlan műve, egy
nagy terjedelmű dolgozat „A Pannonhalmi Vár törté nete“címmel.)
Villebald atya eddig ismertetett munk á iban feltűnt szá momra há rom fontos
mozzanat, amelyet ki szeretné k hangsúlyozni. Mindhá rom egyidejűleg megtalá lható szinte minden munká já ban.
Az első a nyelvé szet, a nyelvek irá nti szeretete. Legyen az magyar vagy szlá v
(szlová k vagy cseh) vagy latin nyelv, valamennyit tö ké letesen ismerte. Fordítói
tevé kenysé gé vel felbecsü lhetetlen é rté keket hagyott az utókorra.
A má sik té nyező a szlová k é s magyar né p irá nti szeretete, hűsé ge. Szinte
valamennyi munká já ban, megtalá lható az a tö rekvé se, hogy kö zelebb hozza
egymá shoz a ké t nemzetet. Czuczor, Jedlik, Szeder: felvidé ki szá rmazá sú nyelvé szek, akiket egyará nt magá é nak vall mindké t nemzet.
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A harmadik té ny pedig Győ r vá ros irá nti szeretete. Hihetetlen, mennyi kö zö s
vonatkozá sú (szlová k-magyar) esemé ny fűző dik e vá roshoz. Mennyi szlová k
szá rmazá sú nyelvé sz, kö ltő , író megfordult e vá rosban. S Villebald atya
mindennek utá na já rt, felkutatta, hogy té nyekkel alá tá massza, s bizonyítsa, hogy
szellemi nagyjaink szá má ra nem lé teztek elvá lasztó á llamhatá rok.
S á lljon itt mé g egy olyan mű, amelynek nagy a jelentő sé ge mind szlová kiai,
mind magyarorszá gi viszonylatban. Hiszen pé ldaké peinkrő l, a szentekrő l van
szó. S kö zö ttü k is talá lunk olyanokat, akiket mind a magyarok, mind a szlov á kok
maguké nak tekintenek.
Szent Andrá s (Zoerard v. Szórá d) é s Benedek remeté krő l van szó. Ez a műve
megjelent a Pannonhalmi Szemle 17. sz á má ban, 1942-ben, a 313– 320 oldalon,
1
„Szent András é s Benedek” címmel: „Mind a ketten a zobori apá tsá gban kezdté k meg szerzetesi é letü ket. A zobori apá tsá g egyike a legré gibb magyarorszá gi
bencé s apá tsá goknak. A ké t szent bencé s remete é lete hasonlított a pá losok
é leté hez is, a kamalduliaké hoz is, mé gis bencé s é let maradt, mert – eltekintve
attól, hogy Szent Benedek rendjé be lé ptek – eminenter jellemző voná suk az
engedelmessé g – írja Danczi atya, majd így folytatja. – A ké t szentnek tisztelete
is mint bencé s szenteké terjedt el. Nemcsak a hazai, de a szlová k, cseh, lengyel
lakossá gú egyhá zmegyé k breviá riumaiban is megtalá lható Szent Andrá s é s
Benedek vé rtanúk ü nnepe.“
A ké t szenthez fűző dő legendá kat írja le a szerző , majd ismerteti azokat a
műalkotá sokat, amelyek Magyarorszá gon tanúskodnak tiszteletü krő l. Ilyenek
pé ldá ul: dombormű a tü skevá ri pá los kolostorból, ü vegfestmé ny a kő bá nyai
lengyel templomban é s a budapesti vá rosmajori templomban, Pannonhalm á n
oltá r. Így fejezi be írá sá t Danczi atya:
„Mily tarka ké p tá rul elé nk, ha azokra a seregekre gondolunk, amelyek Szent
Andrá s é s Szent Benedek segítsé gé t szá zadokon á t ké rté k. A sokat szenvedő
kö zé peurópai nemzetek fiait é s leá nyait lá tjuk e ké pben. Vajon nincs-e itt Szent
Andrá s é s Szent Benedek fokozott tiszteleté nek ideje, hogy egymá sra utalt
nemzetek ismé t megé rtsé k egymá st, é s Krisztus tanítá sa, a krisztusi felebará ti
szeretet á té lé sé vel szé p é letre jusson az Ő egyhá zá ban, mint az a szerencsé tlen
á ldozat Szent Andrá s hajlé ká ban. Vagy nemcsak egyes ember mint a t á rsadalom kivetettje, hanem egé sz nemzetek mint a nemzetkö zi é let kivetettjei
ké rhetik pá rtfogá sukat?“– olvashatjuk a 320. oldalon.
Danczi atya műfordítói tevé kenysé gé nek bemutatá sá t folytatná m egy szinté n
kö zö s vonatkozá sú té má val. A tudomá nyok irá nti kielé gíthetetlen szomjúsá gá t
jellemzi, hogy sohasem pihent, á llandóan kutatott, s mindig újabb é s újabb
felfedezé sekre jutott.

1

A Zobor-hegy a mai Szlová kia (Felvidé k) terü leté n húzódik Nyitra (Nitra) vá ros hatá rá ban.
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Megtalá lta Győ rben azt a há zat, amelyben Ľ udovít Š túr lakott. „Štúr Lajos
tanulóé vei Győ rött“c. művé ben, amely megjelent az Irodalomtö rté neti Kö zlemé nyek 1. szá má ban, 1959-ben (89– 94 old.) arról ír, hogyan sikerü lt Š túr nyomá ra
bukkannia. Megtalá lta, hogy Győ rö tt a XVI. szá zadtól 1884-ig Evangé likus Gimná zium műkö dö tt. A gimná zium archívumá ban kutatva elő szö r Š túr Ká roly nevé re bukkant, aki Lajos bá tyja volt, s aki 1823-tól 1824-ig tanult az Evangé likus
Gimná ziumban. A latin nyelvű é vkö nyvekben tová bb kutatva megtalá lta Lajos
nevé t is. Š túr Lajos az 1827– 28-as, valamint az 1828– 29-es tané vben tanult
Győ rö tt. A XIX. szá zadban algimná zium volt. A fé lé vi é s az é v vé gi vizsgá k feljegyzé seit kö zli Villebald atya, amelyek latin nyelven íródtak, é s szó szerint idé zi.
Villebald atya sokat foglalkozott a szlov á k irodalommal é s annak legjelentő sebb ké pviselő ivel. A fent említett é rdekes felfedezé s is ennek a kutatómunká nak ré sze. Hiszen Š túr Lajos a szlová k irodalom kiemelkedő egyé nisé ge.
A szlová k irodalom tö rté neté vel a Pannonhalmi Szemle hasá bjain foglalkozott.
Az egyik ilyen nagyszabá sú műve „A pánszlávizmus első költő i megjelené se“
2
(Kollá r Já nos „Slá vy dcé ra“-ja) címmel a Pannonhalmi Szemle 17. szá má ban,
1942-ben jelent meg a 115– 128. oldalon. Ez egy hatalmas elemzé s. A kö ltő
é leté nek mé ltatá sa, é s művé nek szakmai elemzé se.
Má s irodalomtö rté neti munká i szlová k nyelven íródtak. Meg kell említeni az
egyik ilyen szlová k nyelvű művé t: „Vývoj spisovnej slovenč iny do doby Jána
Hollé ho“címűt. A mű címe magyarul: „A szlová k irodalom fejlő dé se Hollý Já nos
1

Ľ udovít Š túr (Stúr Lajos), (Zay-Ugróc, 1815.10.29. – Modor, 1856.01.12.) szlová k kö ltő ,
szerkesztő , politikus. Apja tanító volt, ő teológiá t vé gzett. 1840-tő l tanított Pozsonyban,
műkedvelő elő adá sokra, falujá rá sra szervezte a szlová k fiatalokat, emiatt fegyelmi úton
eltá volítottá k. 1847-ben orszá ggyűlé si ké pviselő lett, a jobbá gyfelszabadítá sról mondott
szé p beszé dé é rt Kossuth kö szö ntö tte. Az 1848-as prá gai szlá v kongresszuson mé g a
baloldal ké pviselő i kö zé tartozott, de a magyar kormá ny nemzetisé gi politiká ja elkeserítette, ezé rt ké ső bb az osztrá k oldalra á llt. Sikertelen felkelé st szervezett a magyar szabadsá gharc ellen, 1849 utá n ö nmagá val meghasonlottan é lt, s egy vé letlennek tűnő baleset okozta halá lá t. Eposzai, a Stätoboj, Matúš z Ttrenč ína (Trencsé ni Má té ) a keleteurópai nemzeté bresztő romantika jellegzetes alkotá sai. Nevé hez fűző dik az egysé ges
szlová k irodalmi nyelv megteremté se, amelynek alapja a kö zé pszlová kiai nyelvjá rá s. Š túr
alapítja az első jelentő s szlová k újsá gokat, a politikai Slovenskje Ná rodnje Novini-t,
valamint a szé pirodalmi Orol Tatranski-t. – Forrá s: Világirodalmi Kisenciklopé dia, Gondolat Kiadó, Budapest 1976, II. kö tet (367.old.)
2
Já n Kollá r (Kollá r Já nos) (Mosóc, 1793.07.29. – Bé cs, 1852.01.24.) szlová k kö ltö , nyelvé sz. Pozsonyban, majd Jé ná ban vé gezte el a teológiá t. 1819– 49 kö zö tt Pesten volt
evangé likus lelké sz. Ezutá n Bé csbe kerü lt, mint a szlá v ré gé szet egyetemi taná ra. Korá n
felemelte szavá t a magyarosító tö rekvé sek ellen. Fő műve, a Slávy dcé ra (1824) (A
szlá vsá g leá nya) szonettkoszorú, disztichonos elő hanggal, funkciójá t tekintve lírai eposz,
az é bredő szlová k nacionalizmus alapműve lett. A nyelvi ké rdé sben tanúsított konzervatizmusa miatt szembekerü lt az ifjú romantikus nemzedé kkel. – Forrá s: Világirodalmi
Kisenciklopé dia, Gondolat Kiadó, Budapest 1976, I. kö tet (601. old.)
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1

korá ig“. Egy má sik pedig Hollý Já nos é leté vel foglalkozik, címe „Život Jána
Hollé ho“„Hollý Já nos é lete“. Tová bb folytatva Hollý Já nos munká ssá gá t, a Pannonhalmi Szemle 18. szá má ban, 1943-ban (345– 352. old.) „Hollý János Svätoplukja“címmel Hollý e hatalmas művé t ismerteti az olvasóval magyar nyelven,
mert hagyaté ká ban ugyanez a mű megtalá lható szlová k nyelven is.
A szlová k irodalom tö rté neté nek ismerteté sé t folytatva a Pannonhalmi Szemle
hasá bjain megjelent írá sa „Pázmány Pé ter hatása a szlovák irodalomra“címmel.
Megjelent Pannonhalmi szemle 16. sz á má ban 1941-ben a 178– 283. oldalon.
Sziklai Lá szló „A szlovák irodalom“című kö nyvé vel foglalkozik – amely megjelent a Franklin Tá rsulat kiadá sá ban 1942-ben – a Pannonhalmi Szemle 18.
szá má ban 1943-ban a 234. oldalon. Idé zem: „Sziklai Lá szló kö nyve a szlová k
irodalom legfő bb irá nyainak bemutatá sá ra tö rekszik. Minden fejezetben gondja
van arra, hogy rá mutasson a szlová k alkotá sokban é lő hungarista szellemre,
amitő l a legmagyarellenesebbek sem tudnak szabadulni. “
2. 3. Tolmács
Ahogyan azt a bevezető mben írtam, falunkban legendá vá vá lt az a tö rté net,
mely szerint Villebald atya megmentette a pannonhalmi v á rat a há ború ideje
alatt. Ahogyan testvé rei, Lajos atya é s Erzsike né ni elmondtá k – azzal, hogy
né há ny hónap alatt megtanult oroszul – , nagy ré szt vá llalt a kolostor megvé dé sé ben.
Erzsike né ni akkor, abban az idő ben mellette volt. Ahogyan azt má r elmondta,
óriá si nagy felelő ssé g há rult Villebald atyá ra, mivel egyedü l csak ő tudott oroszul
beszé lni. Az orosz katoná kat a vá r bejá ratá ná l fogadta. A vá r tele volt menekü ltekkel. Fő leg gyerekekkel, nő kkel, de voltak ott zsidók é s né met katoná k is, akik
levetetté k a katonaruhá t.
Emberek ezreinek mentette meg a vá r az é leté t. Ezek az emberek, ha nem is
kö zvetlenü l, de kö zvetve Dr. Danczi József Villebald atyá nak kö szö nhetik
é letü ket.
Az ő egé szsé ge beleroppant ebbe a hatalmas felel ő ssé ggel já ró á ldozatvá llalá sba. A há ború utolsó hónapjainak tö rté né sei ott a pannonhalmi vá rban
1

Já n Hollý (Hollý Já nos) (Búrszentmiklós, 1785.03.14. – Jókő , 1849.04.14. ) szlová k kö ltő ,
műfordító. Szegé nyparaszti sorból szá rmazott, Nagyszombatban vé gzett teológiá t, majd
falusi pap lett. Első jelentő sebb műve antik szerző k fordítá sa: Rozlič né básne hrdinské ,
elegické a lyrické (1824) (Kü lö nfé le hő si, elé gikus é s lírai kö ltemé nyek). A nyugatszlová k
nyelvjá rá sból alkotott irodalmi nyelven írt, az antik auktorok formá it, ké peit a nemzeti
mondanivalóval ö tvö zi. Irodalma szá má ra ő teremti meg a klasszikus é rtelemben vett
nemzeti eposzt: Svätopluk (1833), Cyrillo-Metodiada (1835), Sláv (1839) . Az egykori
nemzeti dicső sé get é nekli meg helyenké nt má r a romantiká t elő legező klasszicista
stílusban. Elé giá i, ódá i é s talá n legé rté kesebb művei: idilljei is a nemzeté breszté st szolgá ljá k. E műfajokat ő teremtette meg a szlová k irodalom szá má ra. Forrá s: Világirodalmi
Kisenciklopé dia, Gondolat Kiadó, Budapest 1976. I. Kö tet (494. old.)
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megpecsé telté k egé sz é leté t. Rengeteget kü zdö tt a betegsé gé vel, az asztmá val.
A sors az é lethez legszü ksé gesebbet, az oxigé nt mé rte neki oly szűken.
Hő stetté é rt soha nem kapott kitü nteté st. Soha nem terjesztetté k fel ő t miniszté riumi elismeré sre. Pedig sokan, nagyon sokan tudtak arr ól, hogy mit tett. É rdemei elismeré sé ü l azonban soha semmilyen jutalomban nem r é szesítetté k.
De talá n el sem fogadta volna, ha valaki felterjesztette volna ő t kitü nteté sre.
Villebald atya rendkívü l szeré ny ember volt. Ha szóba kerü ltek ezek az esemé nyek, szeré nyen arról beszé lt, hogy ez nem csupá n az ő é rdeme, ő csak felettesei utasítá sait hajtotta vé gre. Engedelmes szerzeteské nt mindig alá zatosan
viselkedett. Errő l tanúskodik az a cikk, amely az Ifjúsá gi Magazin VIII. é vf. 12.
szá má ban, 1972. decemberé ben jelent meg a 44– 47. oldalon. S ezt bizonyítja
1
Tímá r Istvá n filmrendező vel folytatott levelezé se is, akit szinté n azzal utasított
vissza, hogy ő csak egy volt a sok ember kö zü l, aki akkor, ott tevé kenykedett.
Villebald atya szeré nysé gé t csak egyenes jelleme múlta felü l. Ez is oka volt
annak, hogy soha semmilyen elismer é st nem fogadott volna el, mert sohasem
hajtotta meg magá t az akkori rendszer hatalmá nak. Bá rmennyire próbá ltá k,
2
sohasem tudtá k ő t beszervezni az ún. „bé ke-papok” tá borá ba. Pedig szá mtalanszor, kü lö nbö ző ü rü gyekkel próbá ltá k ő t rá venni. Eredmé nytelenü l. Minden
kísé rletezé s kudarcba fulladt. Ezé rt is nem beszé lt ezekrő l az esemé nyekrő l,
nehogy azt higgyé k, hogy „bedő lt nekik“.
1976. IV. 2-i keltezé s talá lható annak az ü nnepi beszé dé nek ké ziratá n, amelyet az á prilis negyediki ü nnepsé gen tartott a Pannonhalmi Gimná ziumban.
Így kezdte beszé dé t: „A Ph-i Gimná zium á prilis 4-i ü nnepé lyé re felké rt az
igazgató úr, azzal a cé llal, hogy olyasfé lé t halljon a hallgatósá g, aminek helyhez
fűző dő tö rté nelmi íze van. Amit mondani fogok nem novella lesz, nem kisreg é ny,
nem ré szlet valamilyen regé nybő l, hanem ilyesfé lé khez lehetne dokumentumanyag. Nem szemé lyeket akarok emlegetni, hanem esem é nyeket fogok elmondani. Mé gis é n magamat a mindenkire kö telező szeré nysé gen túl fogom szerepeltetni. Ezé rt elő re is bocsá natot ké rek.“
Ekkor mondja el Villebald atya azokat az esem é nyeket, amelyek 1945. má rcius 27-é vel, nagykedd elő tt kezdő dtek, s tartottak egé szen júniusig. A beszé dé t
ezekkel a szavakkal fejezte be: „A hegyen é pü lt vá ros nem rejthető el. Ti, diá kok,
s mindenki, aki itt é l, a hegyen é pü lt vá rosnak egy-egy fá klyá ja. Az új vilá gban is
azt vá rja az itt é lő ktő l minden vallá sú é s ideológiá jú ember, s ahol tudnak rólunk
vilá gszerte, hogy vilá gítsunk. Aki itt é l, a művelő dé snek tö bb lehető sé gé hez jut,
mint má s, az é vezredes tö rté nelembő l adódó jó né v fé nye vető dik rá , zavartalan
1

Tímá r Istvá n filmrendező vel, s az ő tervé vel kapcsolatban Erzsike né ni elmondta, hogy a
fiatal rendező elké szítette filmjé t a pannonhalmi fő apá tsá g segítsé gé vel, melyet a
Magyar Televízió sugá rozott. Sajnos azonban a rendező , Tímá r Istvá n fiatalon, hirtelen
elhunyt.
2
„Bé kepapok“-nak nevezté k azokat a papokat az elmúlt rendszerben, akik hajlandók voltak
együ ttműkö dni a hatalommal.
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kö rü lmé nyek kö zö tt dolgozhat. Azé rt kö telessé ge, hogy munká já val é pítse az új
Magyarorszá gon a kereszté nysé get. Mert ugyan ki é píthetné má s, ha nem mi!“
Az elmondott esemé nyeket ké ső bb papírra vetette, s elkü ldte a Vigília szerkesztő sé gé nek. A szerkesztő sé g 1977. II. 19-é n kü ldö tt vá laszt az írá sra.
Villebald atya visszaemlé kezé sei azonban csak 1978. á prilisá ban, a 43. é vf. 4.
szá má ban jelentek meg a 257– 265. oldalon „É s lő n este… , első nap“címmel. Az
írá sa megjelené sé t má r sajnos nem é rte meg.
Ezzel a tö rté nettel á llít emlé ket Villebald atyá nak „A Bencé s Gimnázium
tanárainak tanulmányaiból, Az Úr szolgálatának iskolája 1939–1989“című kiadvá ny, mely Pannonhalmá n, 1990-ben lá tott napvilá got. Az „É s lő n este… , első
nap“c. tö rté netet a kö tet 67– 76. oldalá n talá lhatja az olvasó.
A tö rté net megrá zó, é rezni belő le azt a feszü ltsé get, amely akkor uralkodott ott
Pannonhalmá n. A vá ratlan fordulatok, a né ha komikus helyzetek hol megdö bbentik az olvasót, hol pedig megnevettetik. A helyzet komolys á ga azonban a
legtö bb esetben kö nnyeket csal az ember szemé be. Aki a tö rté netet elolvassa,
nem marad kö zö mbö s az esemé nyek irá nt.
S hogyan hatott az orosz katoná kra maga a hely? Erre is kapunk vá laszt ké t
helyen is az elbeszé lé sben. Az egyik alkalommal, amikor egy katon á nak elmondja, hogy ez gyermekmenhely, az egy vá szonzacskót, húzott ki csizmá ja
szá rá ból – melynek tartalma hé tszá z pengő volt – , s odaadta a gyermekek ré szé re. A má sik pedig a kö vetkező tö rté net:
„Június van. Má r nem idő zö m á llandóan a kapuná l. Munkahelyemen, a rektori
hivatalban megszólal a telefon. A portá s beszé l: – Oroszok é rkeztek. Tessé k
lejö nni.
A fő monostort é s a diá kotthont ö sszekö tő folyosóról szoktam szemlé t tartani:
milyen té má ra kell felké szü lnö m. A mostanihoz hasonló alakulatot mé g nem
lá ttam. Nagyszerű filmkocka. A kapun belü l negyven, kopaszra nyiratkozott
katona, né gyes sorokban, levett sapká val, vigyá zzá llá sban á ll. Odaé rek. É n
kezdem a szót: – Nem szü ksé ges a vigyá zzá llá s, vezé nyelj pihenjt. A parancsnok vá laszol:
– Nem ké rem. Tudjuk, hogy ez szent hely. Megadjuk a tiszteletet.
Íme, a genius loci, a hely ihlet ő ereje! – a jóakaratú emberekben.”
Az a té ny, hogy Villebald atya né há ny hónap alatt megtanult oroszul, bizonyítja
rendkívü li tehetsé gé t a nyelvek irá nt, mely ké ső bb is meghatá rozó volt é leté ben.
Mint azt é letrajzá ban is írtam, az ö tvenes-hatvanas é vekben az orosz nyelv
oktatá sa volt első dleges szá má ra.
Az orosz nyelv tanítá sa a felszabadulá s utá n indult be az iskolá kban. Sajnos
azonban nem voltak tankö nyvek. Villebald atyá t orosz tankö nyv megírá sá ra
ké rte fel a Szent Istvá n Tá rsulat Kö nyvkiadó é s Nyomda. A ké ré s 1946. szeptember 2-á n é rkezett az atyá hoz. A felké ré snek eleget té ve megírta az orosz
nyelvkö nyvet az V. é s VI. osztá ly szá má ra. 1947. januá r 2-á n má r meg is kö szö nte a kiadó a tankö nyveket. Tehá t né há ny hónap alatt elké szü lt a tankö nyvek
megírá sá val. Micsoda zseniá lis tehetsé g! Micsoda munkatempó, munkabírá s!
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„Orosz nyelvkönyv a katolikus iskolák V. é s VI. osztálya számára“, írta:
Dr. Danczi Villebald taná r, Budapest 1947, a Szent Istvá n Tá rsulat kiadá sa.
A kö nyvben sok-sok gyakorlat van, utá na szótá r. Orosz betűkkel, mellette
magyarul, ahogyan kell a szavakat ejteni. Nyelvtani r é sz tele gyakorlatokkal.
Ezek segítsé gé vel kö nnyebben lehet elsajá títani a nyelvet. A kö nyv é rdekessé ge, hogy sok é neket tartalmaz. „Az orosz né p nagyon szeret é nekelni. – írja
Villebald atya, majd így folytatja: Né pdalai, aká rcsak a magyar né pdalok, nagyon
1
szé pek. Nevezetes szerző ik is vannak. Az újabbak kö zü l Muszorgszkij Modeszt
alkotá sainá l a né pé neket veszi alapul, mint ná lunk Bartók Bé la“– olvashatjuk a
36. oldalon.
Az orosz nyelv kutatá sá val a ké ső bbiekben is foglalkozik Danczi atya. A Studia
Slavica a Magyar Tudomá nyos Akadé mia Nyelv- é s Irodalomtudomá nyi Osztá lyá nak kö zlemé nyei Budapest 1962 kö zli orosz nyelvű írá sá t „Lomonoszov
2
retoriká ja“címmel a 141– 147. oldalon. Ebben a művé ben Lomonoszov Magyarorszá gon talá lt munká já ról ír.

3. Néprajzkutató
„Villebald atya 1943. januá rjá ban há rom dé lutá n kigyalogolt velü nk, 14 é ves
pannonhalmi diá kokkal a kö zeli Nyalká ra, a 900 é ves faluba. Itt né pmesé ket
gyűjtö ttü nk, é s a kö zsé g dűlő nevei utá n é rdeklő dtü nk Tóth Gyuri bá csitól. Mi
akkor – csaknem egy é vtizeddel az Unesco hivatalos, az egé sz vilá gra kiterjedő
ö sszeírá si rendelete elő tt – olyan dűlő neveket gyűjtö ttü nk, amelyek mé g nem
voltak leírva, amelyeket az ott lakó né p ő rzö tt meg emlé kezeté ben.
Kulturá lis szempontból hatalmas lé pé st tett – megelő zve korá t – azzal, hogy
gyűjteni kezdte a né p hagyomá nyaiban é lő é rté keket. Tóth Gyuri bá csi mondta
1

Musszorgszkij, Modeszt Petrovics, orosz zeneszerző , szü l. Karedben, 1835.03.28.,
megh. Szent-Pé tervá rott 1881.03.28. Lá ngeszű újító volt, azonban terveit technikai ké szü ltsé gé nek fogyaté kossá ga miatt nem tudta megvalósítani. Fő műve a Boris Godunov
c. zené s né pdrá ma, amelynek szö vegé t Puskin művé bő l ő maga ké szítette. Tő bbi operá i: A házasság, A sarotsinski vásár, Kovanszkaja. Kivá lóan é rdekesek dalciklusai: Nap
né lkül, Haláldalok, haláltáncok, Gyermekdalok… – Forrá s: Ré vai Nagy Lexikona Ré vai
Testvé rek Irodalmi Inté zet Ré szvé nytá rsasá g, Budapest (dá tum nincs feltü ntetve), 14.
kö tet, 126. old.
2
Lomonoszov, Michail Vasziljevics, orosz író é s nyelvújító, szü l. Denjiszovká ban 1711.,
megh. Szent-Pé tervá rott 1765.04.16. 1734-tő l kezdve a kormá ny kö ltsé gé n SzentPé tervá rott é s kü lfö ldö n tanult. Hazaté rve, 1741-ben a Tudomá nyos Akadé miá ná l kapott
á llá st. Írt ódá kat, egyhá zi é s vilá gi é nekeket, tankö ltemé nyeket, episztolá kat. Ő vetette
meg alapjá t az orosz verstannak, mely alapjá ul szolgá l a mai irodalmi orosz nyelvnek.
Ö sszegyűjtö tt mumká it a Szent-Pé tervá ri Tudomá nyos Akadé mia adta ki 4 kö tetben. –
Forrá s: Ré vai Nagy Lexikona Ré vai Testvé rek Irodalmi Inté zet Ré szvé nytá rsasá g,
Budapest (dá tum nincs feltü ntetve), 12. kö tet, 836.old.
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sorban a dűlő neveket, mi pedig szé pen írtuk a fü zeteinkbe. Este aztá n kié rté keltü k, megbeszé ltü k, amit gyűjtö ttü nk. Pl.: „zurré ttye“. Ez azt jelenti, hogy „Az Ú r
ré tje“, má rmint a pannonhalmi fő apá t ré tje. Mindent pontosan, fonetikailag leelemeztü nk.
Egy hé ttel ké ső bb az egyik taná r elmondta, hogy itt voltak a kis „olaszok“(az
olasz gimná ziumról nevezté k ő ket így), é s hallgattá k Tóth Gyuri bá csi hazudozá sait. Pedig ez nem így volt. Mi akkor olyat tettü nk, ami a vilá gon egyedü lá lló
1
volt.“
Villebald atya má r ezt megelő ző en foglalkozott né prajzgyűjté ssel.
1941. júliusá ban folytatott gyűjté st szü lő falujá ban a né pi haszná lati tá rgyakról.
Azok elnevezé seit, ké szíté si módjá t, felhaszná lá sá nak lehető sé geit jegyezte le.
Szü lő falujá ba mindig szívesen té rt vissza. Nemcsak a nyelvjá rá sa volt az, ami
annyira lekö tö tte é rdeklő dé sé t, de minden, ami a né p hagyomá nyaival volt
kapcsolatos.
Bá r a né p nyelvé n, a kü rti nyelvjá rá sban írta meg „A kürti nyelvjárásból: a
ruházatról“című művé t, ennek ellené re talá n itt, ebben a fejezetben é rdemes
megemlíteni – azé rt nem a nyelvé szetrő l szóló fejezetben – , mert a né p hagyomá nyait kívá nta megő rizni, lejegyezni. A ruhá zatról ír, az egyes nő i é s fé rfi ruhadarabokról. Ré szlet a műbő l:
„A pintli fö lö tt keszkenyő vót tilanglé bú. Mindën dísz á tlá ccott rajta. Amő te
emlíkszek, csak vasá rnap haszná tá k a pintlit, valami tíz esztendejig. Rígebben
hé tkö znap is abba já rtak. A pintlire kö tö ttek hajkö tő t, nígy újnyi szílësset szíp
ezü st virá gokká . Ojan szíp vót, hoty pá ratlan… “
Egy má sik munká já ban – amely sajnos csak ké ziratban talá lható – „Az ő sfoglalkozás Kürt közsé gben“címűben a kü lö nbö ző foglalkozá sok megnevezé seit, a
munkaeszkö zö k neveit gyűjtö tte ö ssze é s írta le.
„A kocsi ré szei: rúd, nyaklá nctartó, rúdszá rnya, kisefa. A kisefa a fërhé chez
van erő sítté . A fërhé cët a csatlóvas kö ti a tengő hő .”
Hasonlóan, mint a kocsi ré szeit, kü lö nbö ző szerszá mok megnevezé seit is
lejegyezte – amelyeket talá n ma má r nem is haszná lnak – , pé ldá ul az aratá ssal
kapcsolatban: a gaboná t kaszá vá aratjá k, az ö krö k já romba húznak, a lovakon
há m van, szëcskavá gó, a gaboná t verëmbe raktá k, mert nem vót kamra.
Aztá n a há z, s minden, ami vele kapcsolatos: ki á ssá k a fundamëntumot, abba
teszik a falakot… A kemënce szá já t tívő zá rja… A kü pü llő ben csiná ltak a té fő bű
(tejfö lbő l) vajat… Nyalá nksá gnak má lé t, nagybő tbe kő tíst sü tö ttek.
Ö ltö zet ré szei: A mënyecské k mënyecské sen kö tyik be a fejü kö t keszkenyő vel. Az asszonyok pruszlikot hordanak. A nő kö n tö bb szoknya van: fő ső , á só
szoknya.
A kender feldolgozá sá val kapcsolatosan: A kendër elvetísitű a kendër nyö vísig
nincs munka vele. Hé hő n dógozzá k fő .
1

Egy volt bencé s diá k – aki nem kívá nta, hogy megnevezzem ő t – elbeszé lé se alapjá n.
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Sző lő művelé srő l: Tavasszá a sző llő t kinyittyá k, ő sszé befëgyik. Szü retkor
sutyúba rakjá k, a levé t kisutyújjá k, ebbű lesz a csëngër.“
A kü rti né p é leté ben, mindennapjaiban haszná latos tá rgyak neveit gyűjtö tte
ö ssze Villebald atya, s ezzel maradandót alkotott az utókor szá má ra. Hiszen ma
má r ezeket a tá rgyakat nem is haszná ljá k, nem is lé teznek. Má r csak Villebald
atya írá saiból ismerhetjü k ezeket a tá rgyakat.
Danczi atya 1940-ben írta meg „A kiskunhalasi nyelvjárás hangtanához“(Magyar Nyelv 1940) dolgozatá t. Gyakran já rt Kiskunhalason, s nemcsak a nyelvj á rá ssal foglalkozott, hanem a né pi mestersé gekkel is. Rendkívü li é rdeklő dé ssel
kutatta a né phagyomá nyokat, s mindent, amit a né p ő rzö tt emlé kezeté ben.
1941. okróberé ben 14– 15-é n ré szt vett a budapesti Kir. M. Pá zmá ny Pé ter
Tudomá nyegyetem Magyarsá gtudomá nyi Inté zeté nek kezdemé nyezé sé re é s
rendezé sé ben megtartott magyar nyelvkutató é rtekezleten. Nevé t ott talá ljuk a
ré sztvevő k né vsorá ban. Az é rtekezletrő l a Magyar Nyelvjá rá si Tanulmá nyok
1.sz. „Az első magyar né pnyelvkutató é rtekezlet határozatai” c. kiadvá nyban
olvashatunk, melyet a Kir. M. Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem Inté zeté nek
Kiadá sa, Budapest 1942, adott ki. Ez az é rtekezlet meghatá rozta a kutató
kö rzeteket, elké szítette a kö zö s munkatervet: tá jszótá r-szerkeszté s, nyelvatlaszké szíté s… Hatá rozatot hozott az é rtekezlet á llandósítá sá ról.
Minden é vben rendszeresen elment Egerbe, a né prajzkutatá ssal kapcsolatos
konferenciá ra. Így tartotta a kapcsolatot az orszá g legkivá lóbb né prajzgyűjtő ivel.
S tová bbra is bekapcsolódott a kutatá sokba, a megyé jé nek dűlő nevei ö sszeírá sá ba. Errő l tanúskodik Vé gh József kandidá tus levele, a Magyar Tudomá nyos
Akadé mia Nyelvtudomá nyi Inté zeté bő l.
Mindent gyűjtö tt, amit a né p ő rzö tt emlé kezeté ben. A né pi imá dsá gokat is.
Hagyaté ká ban bukkantam rá olyan fü zetekre, amelyekben imá dsá gok vannak
leírva, de nem Danczi atya írá sá val. Nem tudni, hogy ki írta, mert né v nem
szerepel sehol. Pedig – ismé t azt kell, hogy mondjam – , felbecsü lhetetlen é rté kek vannak ide lejegyezve. Ugyanis ezek az im á dsá gok szá momra ismeretlenek.
Eredetü k megá llapítá sá hoz azonban má r szakemberre van szü ksé g. Sajnos é n
ehhez nem tudok bő vebbet hozzá fűzni, csak annyit, hogy é rdemes lenne utá nané zni.
Szinté n a hagyaté ká ban talá ltam rá gyermekversek, mondóká k gyűjtemé nyé re. Sajnos ehhez sem talá ltam semmilyen magyará zatot eredeté rő l, elmondójá ról. Pedig é rdekes versek. Talá n mé g é lnek olyan emberek, akik ismerik, é s
gyermekkorukban mondogattá k ezeket a mondóká kat.
Itt szeretné m megemlíteni a „Né pisé gi politika é s szociológia“című elő adá sá t,
melyet Pannonhalmá n tartott 1941. augusztusá ban.
Szinté n Pannonhalmá n tartott elő adá st a „Né p, né pi, né pies, né piessé g“
címmel 1943. augusztus 30-á n.
Ugyancsak Pannonhalmá hoz fűző dik „A né pi gondolat é rvé nyesíté se a nemzeti nevelé sben“című elő adá sa a Pannonhalmi Gimná zium é rtekezleté n. Az
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elő adá sá nak szö vege megjelent a Pannonhalmi Szemle 18, 1943. sz á má ban a
123– 130. oldalon.
Danczi atya 1939-ben írta meg doktori disszertá ciójá t a kü rti nyelvjá rá sról.
1940-ben a kiskunhalasi nyelvjá rá sról ír. 1941-ben szü lő falujá ban, Kü rt kö zsé gben gyűjti a né pi haszná lati tá rgyak leírá sait. É rtekezleteken, konferenciá kon
vesz ré szt. A né pi hagyomá nyok kutatá sá t tová bb folytatja. Diá kjaival kivonul
dűlő neveket gyűjteni, elő adá sokat tart a Pannonhalmi Gimná ziumban, hogy
diá kjai szívé be is elvesse a né p é rté kei irá nti szeretet magjait.
Ekkor, ebben az idő ben kö t bará tsá got, lé tesít kapcsolatot olyan né prajzkutatókkal, akikkel bará tsá gukat sikerü lt megő riznie hosszú é veken keresztü l.

4. Pedagógus
Danczi József a Csehszlová k Á llami Gimná zium elvé gzé se utá n szerzetesi
pá lyá ra ké szü lt, pedagógusnak. Elő bb teológiai tanulmá nyokat folytatott, majd
miutá n 1936-ban pappá szentelté k, kezdte meg pedagógiai tanulmá nyait.
Ez é v nyará n, 1936. augusztus 30-á n Kü rtö n tartott pré diká ciójá ban a fiatalok
nevelé sé rő l szól a hívekhez: „Tudatá ban kell lennü nk mindig annak, hogy ahogyan fö ldi é letü nkben vetü nk, olyan aratá st ad nekü nk az Ú r, ha elé rkezik az
aratá s ideje, ha erő snek talá l bennü nket arra, hogy e hantos fö ldbő l á tü ltessen a
mennyei talajba. De ez nem így lesz, kedves ifjak, ha mé g 10 óra utá n is ocsmá ny tartalmú nótá itokkal há borítjá tok a falut, sem azokná l a lá nyokná l, akik
nem Szűz Má ria tisztasá gá t é s alá zatossá gá t teszik, hanem e helyett a legújabb
tá ncot é s divatot kö vetik. Szü lő k! Vigyá zzatok gyermekeitekkel, mert egyszer
majd ü t a szá madá s órá ja. Kö nyvet adjatok té lre a kezü kbe, hogy megismerjé k
az Utat, az Igazsá got é s az É letet.
Igyekezzü nk megé rteni, hogy az Istent szerető knek minden a javukra vá lik.
Imá dkozzunk, hogy a modern idő k sok té ves tanítá sá t kikerü lhessü k é s az ö rö k
Egyhá z tanítá sá hoz ragaszkodni tudjunk. Ké rjü k a Szentlé lek Ú ristent, hogy az
új iskolaé vben a gyermekek é rtelmé t vilá gosítsa meg az igazsá g befogadá sá ra,
hogy szü ksé ges tudá s é s eré nyes é let boldoggá tegye ő ket a fö ldi é s az ö rö k
é letben. Á men.“
Má r ebben az idő ben kitűnik pedagógiai é rzé ke, a hivatá s szeretete. Minden
alkalmat megragad arra, hogy az ifj úsá got nevelje.
1938. augusztus 8-á n Kü rtö n tartott pré diká ciójá ban „A nevelé s fontosságá“ról szól a hívekhez. Idé zek a homíliá já ból:
„Szenved az emberisé g, lá zas. Az emberek nagy ré sze elfordult Istentő l. Ezen
a bajon egy dolog segít: visszaparancsolni mindenkit Istenhez. Ebb ő l egy szelet
minden szü lő nek a kezé ben van a nevelé s á ltal. Nagy gondot kell fordítani a
gyermekre, mert sorsá nak nagy ré sze a szü lő k kezé ben van. A gyermek olyan,
mint a tavaszi termé szet: fakad, nö vekszik, nemcsak a teste, de jelleme is.
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Jegyezzü k meg jól mindnyá jan az é lő Szenthá romsá g nevé ben, hogy csak az
a szü lő rója le kö telessé gé t gyermeke irá nt, aki a vallá s szellemé ben neveli, mert
aki nem így tesz, az alattomos elrablója gyermeke jogá nak az ü dvö ssé gre!“
Mennyire aktuá lisak ezek a szavak napjainkban! Mintha nek ü nk írta volna!
Pedig ő nem tudhatta, hogy az a problé ma, amely 1938-ban foglalkoztatta ő t, a
21. szá zad kü szö bé n mé g inká bb é gető bbé vá lik. Sok lelkipá sztor, hitoktató
kü zd azzal a gonddal, hogy hogyan „parancsolja“ vissza az embereket,
gyermekeket Istenhez.
1941-ben – miutá n megszerezte a doktori címet – , kerü lt Pannonhalmá ra a
gimná zium é s fő iskola taná raké nt. Első osztá lyá t 1941– 1947 kö zö tt vezette,
ké szítette fel az é letre. Nevelő i tapasztalatait a „Család é s nevelő inté zet együttműködé se“címmel a Pannonhalmi Gimná zium 1946/47-es é vkö nyvé ben foglalja
ö ssze. Az együ ttműkö dé s szü ksé gessé gé rő l a kö vetkező ket írja: „Csak ez az
egyetlen helyes magatartá s mé ltó az igazi nevelő hö z: tudjanak szívé lyesen
együ ttműkö dni. Ha a csalá d é s nevelő inté zet szellemé ben ellentmondá s van, ezt
a kö rü lmé nyt a nö vendé k nem kerü lheti el ká rosodá s né lkü l. Termé szetes, hogy
a fejlő dő ifjú ká rosodá s né lkü l nem viselhet el ké t, nem egyirá nyú hatá st. A nem
egy felfogá sról tanúskodó á llá sfoglalá sok csak szomorú eredmé nnyel vé gző dhetnek. Az ilyen esetben a csalá d é s a nevelő inté zet megosztjá k Penelopé
munká já t: az egyik szé tbontja a lé lek é s jellem sző ttesé n azt, amit a má sik
alkotott rajta! A szü lő k é s nevelő k á lljanak termé szetfeletti alapon é s bízzunk az
ima erejé ben. Mindké t fé l imá dkozzé k a má siké rt. Szü ksé ges az ima munká nkra,
mert kö zö s erő vel műveljü k ugyan a szellemet, alakítjuk a fiatal szíveket é s
akaratot, de az elé rt eredmé ny mé gis Isten ingyenes ajá ndé ká ból fakad.“
Ezeket a gondolatokat ragadtam ki Villebald atya írá sá ból é s fogalmaztam
1
meg a mai nevelő k problé má ival ö sszehasonlítva a Remé ny hasá bjain.
Hihetetlen, hogy ennyi é v utá n is aktuá lisak az ő szavai, s talá n ma mé g
nagyobb szü ksé g van megfogadni taná csait, mint valaha.
1941-ben kapta meg első osztá lyá t – ekkor má r harmadikosok voltak – , é s
osztá lyfő nö kké nt vezette a diá kokat hat é ven á t. Ennek az osztá lynak a tablóké pe fü gg a gimná zium folyosójá n, amely engem annyira megragadott.
1957-ben, amikor a volt pannonhalmi gimnazist á k 10 é ves é rettsé gi talá lkozóra jö ttek ö ssze, bocsá natot ké rt Danczi atya volt nö vendé keitő l a kemé ny
szigorá é rt. „Gyerekek, ne haragudjatok, hogy annak idej é n nem é reztettem
veletek szeretetemet. Ennek az volt az oka, hogy Krizosztom f ő apá t úr, amikor
harmadikos korotokban rá m bízott titeket, lelkemre kö tö tte: Fő tisztelendő úr!
Ezeknek a gyerekeknek Pannonhalmá n nagyon sok anyjuk van, mindenki úgy
viselkedik, mint az anyjuk. Fő tisztelendő úrtól azt vá rom, hogy apjuk legyen! Há t
2
ezé rt ne haragudjatok.“.
1

Megjelent a Remé ny XIV. é vfolyam 39. szá má ban 2003. szeptember 28-á n „Az é gre é s
földre tekintve“címmel az 5. oldalon.
2
Volt bencé s diá k elbeszé lé se alapjá n.
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Errő l az első pannonhalmi osztá lyá ról a kö vetkező ket olvashatjuk Sólymos
Szilveszter „Ezer é v száz bencé se“című kö nyvben a 453. oldalon:
„De talá n leglelkesebben ő rzi emlé ké t az első pannonhalmi osztá lya, akinek
osztá lyfő nö ke volt. Ide illesztjü k be diá knyelven elmondott, rö gtö nzö tt búcsúztatójukat, melyet Gyapay Dé nes mondott el:
«Osztá lyfő nö k Ú r, jelenteni szeretné nk. Jelenteni úgy, mint tettü k Pannonhalmá n az Alma Mater falai kö zö tt nap, mint nap. Itt á llunk ravatala mellett megrendü lve mi, egykori tanítvá nyai, első osztá lyá nak tanulói, akik osztá lyfő nö kü nket
gyá szoljuk. Jelentem, hogy kivá ló pedagógusnak tartottuk, aki szigorral é s szeretettel nevelt. Ezt é leté ben soha nem mondhattuk el, mert szer é nysé ge kö zismert volt. Nemcsak a latin nyelvre, a deklin á ció szabá lyaira, a magyar klasszikusokra oktatott minket, hanem arra is, hogy mik é nt kell egy bonyolult korban
embernek é s magyarnak lenni.
Jelentem, az Ö n á ltal elhintett mag jó talajba hullott. Jól sá fá rkodtunk ö rö ksé gé vel, a tanultakat okosan, bö lcsen gyü mö lcsö ztetjü k. Ö ntő l tanultuk: Non omnis
moriar! Nem halunk meg teljesen – s biztosíthatjuk, é letműve tová bb é l é s hat
bennü nk.
Alig né há ny hónapja így búcsúzott tő lü nk a harmincadik é rettsé gi talá lkozón:
Nem búcsúzunk, mert talá lkozunk! – Magam is így búcsúzom osztá lytá rsaim
nevé ben: Talá lkozunk, nem búcsúzunk!»
Ez az osztá ly, első osztá lya, egykori osztá lyfő nö ke temeté se alkalmá val emlé ké re a Pannonhalmi Gimná ziumnak egy ö sszeget adott á t, amellyel „magyar
jellemé ben egy az ő boldog emlé kű nevé hez mé ltó diá k né gyé vi teljes tartá sdíjá t
fedezik.”
De nemcsak az első osztá lya emlé kezik ilyen nagy szeretettel é s mé ly
tisztelettel rá . A győ ri Czuczor Gergely Bencé s Gimná zium volt diá kjai is sokat
mesé ltek róla.
Né há ny visszaemlé kezé st hadd idé zzek:
„A nyelvújítá sról tanultunk é ppen. Az -á s, -é s ké pző inká bb magá ra a műveletre, az -at, -et pedig inká bb a művelet eredmé nyé re utal. De a nyelvhaszná lat
kevé ssé tö rő dik a nyelvtani besorolá sokkal. Ilyen pl. a nyelvújítá skor alkotott
tojá s szavunk. Villebald atya rö gtö nö z: Mit szólná tok hozzá – é s tenyeré t tartva,
mintha rajta lenne – , mondja: tessé k egy tojat.“
„Mindannyiunkat vezeté knevü nkö n szólított. Azé rt, mondta, hogy senki se
é rezze, hogy nem egyformá n szeret mindenkit az osztá lyfő nö ke.“
„Első , a 10 é ves, é rettsé gi talá lkozónk 1957-ben. Az iskola akkori tan á ri
szobá já ban (az első emeleti sarokteremben, amely a h á borúban belö vé st kapott)
volt a vasá rnapi díszebé d. Villebald atya megszóllalt: «Fiúk nagyon csendesek
vagytok. Hol van felesé getek é s hol vannak gyermekeitek?» Azóta, a tö bbi
talá lkozókon igyekeztü nk mindnyá jan, csalá dunkkal együ tt ott lenni.“
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„Rendkívü li pedagógiai é rzé kkel tudott bá nni a fiatalokkal. Pannonhalmi tan á r1
2
ké nt a Kalot é s Kalá sz vezeté sé t is elvá llalta. A szentmá rtoni Kalotnak volt a
vezető je. Nagyon jól tudott bá nni a fiatalokkal. Színdarabot tanított be velü k,
melyet nagy sikerrel adtak elő . Az egyszerű falusi fiatalokhoz, legé nyekhez
lehajolt, é s felemelte ő ket. A nagy tudá sú taná r é s a falusi ifjak. munká já nak
meglett az eredmé nye. Kivá ló jellemek jö ttek elő ezekbő l a fiatalokból.“
„Villebald atyá nak hihetetlen volt a munkabírá sa, kitartá sa. Meggyengü lt
egé szsé ge ellené re fá radhatatlanul dolgozott. Egy alkalommal azt mondta: «Az
á gyam kinevetne, ha é jfé l elő tt lefekü dné k.» Minden reggel a há romnegyed
hatos misé t ő celebrá lta.“
„Ő vezette be a Győ ri Bencé s Gimná ziumban minden szombaton az é nekórá t.
1964-ben elrendelte, hogy szombaton a 6. órá ban legyen egyhá zi é nek. Az
egé sz gimná ziumot á tvezé nyelté k a Baziliká ba. Itt volt az é nekóra. Fontosnak
tartotta, hogy a diá kok megismerjé k az egyhá zzené t.“
„Minden szombaton, amikor vé ge lett a tanítá snak, elment egy kö zeli virá gü zletbe, é s vett egy csokor virá got, melyet a Szűz Anyá nak vitt a templomba.
Mivel rendszeresen ugyanabba a virá gü zletbe já rt, egy alkalommal az eladó
megjegyezte, hogy: «milyen kivá ló fé rfi Ö n, hogy minden szombaton virá got visz
a felesé gé nek». Az eladó nem tudhatta, hogy Villebald atya hová é s kinek is
3
viszi minden hé ten a virá got.“
Ezek az elbeszé lé sek is azt bizonyítjá k, hogy milyen nagyszerű ember volt.
Kivá ló pedagógus, aki é lete pé ldá já val nevelte nö vendé keit.
Meggyengü lt egé szsé ge ellené re is fá radhatatlanul dolgozott. Azonban nem
hanyagolta el egé szsé gé t. A hegyi levegő jót tett neki, ezé rt é lt az alkalommal,
hogy ü dü lni menjen. Egy ilyen lehető sé get ragadott meg, amikor a szakszerve1 Kalot, Katolikus Agrá rifjúsá gi Legé nyegyletek Orszá gos Testü lete, 1935– 1946 kö zö tt műkö dö tt. Pá ter Kerkai Jenő jezsuita atya á ltal 1935-ben Szegeden elindítottt Kalot Mozgalomra ma, 2001-ben, fő leg a nagyszerű né pfő iskolá i miatt emlé kezü nk. Katolikus, egyhá zi indíttatá sú mozgalomról lé vé n szó, elmondhatjuk, hogy a tevé kenysé gé ben legnagyobb mé rté kben egyará nt helye volt az Istenhez való kapcsolat á polá sá nak, a kulturá lis
ö nké pzé snek, az anyagi boldogulá st é s az emberi tá rsadalom alapjá t, a csalá dot erő sítő
gondolkodá snak, a magyar nemzethez való ragaszkodá snak. S mindez olyan módon é s
fokon, hogy a kevé sbé iskolá zott, a kenyé rkereső munká val lekö tö tt paraszt fiatal is megé rtette é s lelkesedni tudott é rte. A Kalot né gyes programja: Krisztusibb embert, műveltebb falut, é leterő s né pet, ö né rzetes magyart. – (Andrá s Imre SJ: A Kalot Mozgalom
megújulá sa é s a tá rsadalmi vá ltozá sok; www.vallastudomany.hu/tomka/pdf/andras.pdf .)
2
Kalá sz: Az 1920-as é vek utá ni idő kben mintegy 70 né pfő iskola műkö dö tt az orszá gban,
é s ezek első sorban á llampolgá ri nevelé srő l igyekeztek gondoskodni. A 30-as é vek
kö zepé tő l kezdő dö tt a magyar né pfő iskola mozgalom leggazdagabb é s legmaradandóbb
periódusa. Az ifjúsá gi mozgalmak az 1940-es é vekre erő teljesen kibontakoztak, é s sok
haladó gondolat kö zö tt felkarolói é s megvalósítói lettek a né pfő iskolá knak is. Ide tartozik
a katolikus agrá rifjúsá got tö mö rítő KALOT, é s a leá nyokkal foglalkozó KALÁ SZ is. –
Forrá s: Kis magyarországi Né pfő iskola törté net. www.nepfoiskola.hu/magyar/1.htm
3
Volt bencé s diá kok elbeszé lé se alapjá n.
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zettő l beutalót kapott. Engedé lyt ké rt, s meg is kapta, mert kivá ló pedagógus
volt, aki a diá kok é rdekeit tartotta szem elő tt, s miutá n minden feladatá t elvé gezte, kö telessé gé t teljesítette, csak azutá n ment el pihenni.
É lete pé ldá já val nevelt, oktatott. Mint paptaná r kü lö nö sen a fiatalok ü dvö ssé gé re fektetett nagy hangsúlyt. Minden alkalmat megragadott arra, hogy felh ívja a
fiatalok figyelmé t, hogy é pítsé k ö rö k hazá jukat, a mennyorszá got. A Czuczor
Gergely Bencé s Gimná zium igazgatójaké nt az egyik tané vnyitó beszé dé ben a
kö vetkező ket mondta: „Megdö bbentő , kedves fiúk, hogy sokan mennyire romboljá k sajá t hazá jukat, ö rö k boldogsá gukat. A vakond a fö ld alatt túr, já ratot é pít
magá nak, s kö zben elrá gja a szebbné l szebb virá gok gyö keré t, é s azok elszá radnak. Mit tenne a vakond, ha Isten é szt adna neki é s meg tudná kü lö nbö ztetni
a virá gok gyö keré t? Bizonyá ra elkerü lné a nemesebbeket, mondva, hogy ez a
rózsa gyö kere, ez a szegfűé , ez a liliomé . Fiúk! A vakond nem tud gyö nyö rkö dni
a virá gban, nem ismeri a gyö keré t sem. De ti tudtok egyet s má st Isten orszá gá ról, a mi ö rö k boldogsá gunkról. Tudjá tok, hogy a bennü nk levő eré nyek a mi ö rö k
boldogsá gunk gyö kerei. Gyenge eré nyeinkbő l pompá zik majd fel szá munkra
mennyorszá gunk, ö rö k hazá nk. Tehá t ne pusztítsuk a gyö kereket: az engedelmessé get, a tisztasá got, az imá dsá g szereteté t. Szemetek a má sik vilá gra tapadjon, mint a napraforgó a napra. Vé djé tek tisztasá gotokat, amely első szentá ldozá sotokkor olyan volt, mint a feslő bimbó. De vajon a feslő bő l nem lett-e
fesletté ?“
Rendkívü li finomsá ggal, é rzé kenysé ggel tö rő dö tt, gondoskodott a fiatalok lelki
é leté rő l. Minden megnyilvá nulá sá ban a fiatalok jellemé nek formá lá sa tö rekedett.
Tette ezt hatá rozottan, eré lyesen, de nagy-nagy szeretettel. Egy pé lda a sok
kö zü l: 1972. má jus 7-é n elhangzott búcsúztatója: „Első sorban ember lé gy: igaz
ember, ő szinte ember, dolgozó ember, hozzá tartozóit szerető ember, Isten felé
tekintő ember! Má sodsorban lé gy kivá ló tudós, taná r, pap, művé sz. Mert ha
kivá ló jellemű ember leszel, az hivatá sodnak is elő nyé re lesz, de ha a munkakö rö d lesz az első dleges, s csak aztá n kö vetkezik az ember, ez mind embersé gednek, mind hivatá sbeli munká dnak csö kkené sé t jelenti… A virá g virá g marad,
az oroszlá n oroszlá n, de az ember nem marad minden kö rü lmé nyek kö zö tt
ember. Van, akire azt mondjá k, ez nem ember!“
Fontos volt szá má ra, hogy egyenes jellemű, igaz embereket neveljenek abban
az oktatá si inté zmé nyben, amelynek é lé n 10 é vig á llt. Szavait a mai fiatalokhoz
kellene inté zni, akik sok esetben csup á n a munkakö rrel, mai szóval é lve a karrierü kkel tö rő dnek, s megfeledkeznek az egyenes jellemr ő l. Nagy-nagy szü ksé g
van a mai vilá gban is ilyen egyé nisé gekre, jellemes pedagógusokra, nevelő kre,
mint Villebald atya volt. Sokat, nagyon sokat, tanulhatunk t ő le! Amit ő az utókorra hagyott, felbecsü lhetetlen é rté k!
„A nevelé sben nagyban segítette a kivá ló pedagógus felké szü ltsé ge, a szigora. S nem utolsó sorban rendkívü li szociá lis é rzé ke. A kivé telezé snek nagyon
ellene volt. Egyformá n kezelt minden diá kot. Szá má ra nem lé tezett úri gyerek,
falusi gyerek. Egyformá n kezelt mindenkit. Egy alkalommal megt ö rté nt, hogy egy
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diá k ellen kifogá s volt. Á m a diá k nem volt vé tkes. Ezé rt ő kiá llt mellette. A diá k
mellett is é s az igazsá g mellett is. Majdnem elbocs á tottá k azt a fiút, de ő olyan
hatá rozottan kitartott mellette, hogy vé gü l nem bocsá tottá k el. Ezé rt nagy há lá val
1
tartozunk neki.“
Igazsá gos, rendkívü li szociá lis é rzé kkel megá ldott, szigorú, á m igen szeré ny
pedagógus volt, aki nagy-nagy szeretettel nevelte, form á lta, alakította nö vendé kei jellemé t. Az ö tvenes é vekben, amikor rendi kereteken k ívü l orosz nyelvet
tanított á ltalá nos iskolá kban, tanúbizonysá got tett pedagógusi ké pessé geirő l.
Mint ahogyan é letrajzá ban írtam, ma is szívesen emlé keznek rá volt á llami
iskolá s tanítvá nyai. Kivá ló pedagóguské nt tanított Győ r egyik legjobb á ltalá nos
iskolá já ban. „Jutalmul“á thelyezté k ő t Győ r-Gyá rvá ros egyik kevé sbé jó iskolá já ba, ahol az egyszerű munká sok egyszerű gyermekeit tanította. Azonban itt is a
legmagasabb színvonalon folytatta tevé kenysé gé t, é s kihozta az egyszerű tanulókból is a maximumot. Itt talá lt rá egy fiúra, akit ké ső bb „lelki-fiá vá “fogadott.
Ahogyan Villebald atya húga, Erzsike né ni elmondta, ez a fiú rendkívü l há lá s volt
tanítójá nak, gyakran lá togatta ő t betegsé gé ben is.
De nemcsak ezen a fiún segített Villebald atya. Nem egy esetben megt ö rté nt,
hogy jó ké pessé gű fiatalt, akit szü lei nem tudtak taníttatni, kitaníttatott sajá t
kö ltsé gein. Rendkívü li megé rzé ssel felismerte a tehetsé get a fiatalokban, az
akaratot, a vá gyat arra, hogy tanulni szeretné nek, s mindent megtett annak é rdeké ben, hogy ezek a fiatalok kibontakoztathass á k tehetsé gü ket. Munká já nak mindig meglett a gyü mö lcse. Sok há lá s ember gondol ma is rá nagy-nagy szeretettel
é s mé ly tisztelettel.

5. Lelkipásztor
A Csehszlová k Á llami Gimná zium vé gző s diá kjaké nt hatá rozta el, hogy ő a
bencé s rendbe ké ri felvé telé t. Szerzetespapnak ké szü lt, pedagógusnak. A papipedagógusi pá lyá t nagyon nehé z szé tvá lasztani, mert e kettő é leté ben szinte
egymá sba szö vő dö tt. Amikor papi teendő it vé gezte, pré diká lt, akkor is pedagóguské nt lé pett fel. A szószé kbő l is oktatott, nevelt, gazdagította a lelkeket. Itt
azonban má r nemcsak a fiataloké t, hanem a felnő tteké t é s idő seké t is.
1935. á prilis 14– 18 kö zö tt, mint papnö vendé k vett ré szt egy lelkigyakorlaton,
amelyrő l a kö vetkező ket jegyezte fel: „Mi nekem az Ú r Jé zus? Az Ú r Jé zus
engem is bará tai kö zé sorolt é s majd megjelö li lelkem az Ő bará tainak kö zö s
jelé vel: a sacerdotiummal. Tehá t ö vé leszek ö rö kre. Így adjam á t magam Neki.
Csak egy akarat legyen elő ttem ismeretes: Krisztus akarata. Igyekszem eg é szen
Ö vé lenni, é s ha mé ltó nem is lehetek erre a nagy kegyelemre, ne tegyem magam mé ltatlanná se. Tudjam mindig, hogy kié vagyok, é s hogy a szentek tá rsasá ga felé irá nyított az Ú r Jé zus.“
1

Volt bencé s diá k elmondá sa alapjá n.
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Amit fiatalon felvá llalt, mé ltón teljesítette a vé gső kig. Az alá zatossá g, a szeré nysé g, az engedelmessé g, a bencé s lelkisé g vé gig kísé rte egé sz é leté n á t.
Minden munká já ban tü krö ző dö tt a papi hivatá s szeretete. A rá bízott nyá jat fé ltő
gondossá ggal terelgette.
É ppen a legnehezebb idő kben kerü lt Balatonendré dre plé bá nosnak, a szö vetkezetesíté s megindulá sakor. Itt is bá tor helytá llá ssal kitartott a né p mellett.
Bö lcsen é s megfontoltan dö ntö tt, amikor a templomi fö ldeket felajá nlotta a
szö vetkezet megalapítá sá ra. Errő l é letrajzá ban írtam.
Ké ső bb is, amikor rendi kereteken k ívü l, á llami iskolá kban tanított, titokban
bejá rt a győ ri rendhá zba misé zni, elvé gezni papi teendő it.
A bencé s gimná zium taná raké nt, igazgatójaké nt pedig – mint má r azt az elő ző
fejezetben említettem – minden reggel a há romnegyed hatos misé t ő szolgá lta
ki, minden vasá rnap reggel a nyolc órá s mise alatt gyóntatott.
Annak ellené re, hogy a gimná zium é s rendhá z igazgatója volt, annak ellené re,
hogy taná rké nt műkö dö tt, s mindannak ellené re, hogy ezekben az é vekben egyre gyakrabban betegeskedett, soha nem mulasztotta el elv é gezni a szentmisé t.
Hadd idé zzek pré diká cióiból né há ny gondolatot, amelyek ma is rendk ívü l
aktuá lisak, fü ggetlenü l attól, hogy há ny é vtizeddel ezelő tt fogalmazódott meg
benne az a gondolat.
„Tulajdonába jöve, de övé i be nem fogadák“című homíliá já ban így elmé lkedik:
„A Gyermek egyedü l, szegé nyen maradt egyszerű szü leivel, senki sem akart
hinni a jóakaratú embereknek, hogy a Mennyorszá g szá llt a fö ldre. Nem hittek az
emberek, é pp úgy, mint most sem hisznek. Nem hitt é k, hogy a gyenge gyermek
a Gondviselé s.“
A „Meghallgatja-e Isten a halálos bűn állapotában levő ember imáját?“című
pré diká ciójá ban egy bűnö s ember pé ldá já n mutatja be Villebald atya, hogy aki
jóllehet a bűn á llapotá ban volt, Isten mé gis meghallgatta imá dsá gá t, mert az ima
hallhatósá ga nem az imá dkozó lelki mé ltósá gá tól fü gg, hanem Isten irgalmassá gá tól é s ígé reté tő l. „Irgalmassá got akarok“(Mt. 9, 13). Az Ú r Jé zus nemcsak
hív, de irgalmas szereteté ben a hozzá vezető utat is megmutatja: a bűnö sö ket
hívja bűnbá natra.“
S egy má sik ma is rendkívü l aktuá lis té ma: „Az uzsora“. Ké ziratban talá ltam rá
a hagyaté ká ban. „Próbapré dikáció– Prága“– ez á llt az iraton.
„Katolikus voltunkat mutassuk meg azzal, hogy szeretj ü k egymá st. Ne taszítsa
nyomorúsá gba felebará tjá t se a munkaadó, se a hitelező . Ö rü ljö n az ilyen ember, hogy lsten neki juttatott a fö ldi javakból, é s hogy mé ltatlansá ga miatt nem
veszi el tő le, mint az evangé liumi sző lő művesektő l. Nyissuk meg szívü nk ajtajá t
az Ú r Jé zus tanítá sá nak befogadá sá ra, hogy vele együ tt é lve a fö ldö n, együ tt
uralkodhassunk az ö rö kké valósá gban is.“
Mennyire igazak Villebald atya szavai a mai id ő kre! Mintha nekü nk írta volna!
1974. december 22-é n, Á dvent 4. vasá rnapjá ra ké szü lt „A földön é lő Isten“
című homíliá já val: „A kará csony elő tti idő szak erő sen rö vidü l. Azt mondhatná nk,
hogy tető zik, mint á rvíz idejé n a Duna. De mi tető zik ebben a rö vidü lő idő ben? A
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lelki ö sszeszedettsé g, a bűnö k bá ná sa, elő ké szü let a lelki talá lkozá sra Jé zus
Krisztussal? Ezek nem lá tvá nyos dolgok. Tető zik a hajsza, a sieté s, feszü lnek az
idegek, tető zik a vá sá rlá si lá z. Ez a kereszté ny kará csony? Termé szetesen nem.
Teljes fé lreé rté se lenne az Á dventnek é s a kará csonynak. De ne vegyü k rossz
né ven a nem hívő polgá rtá rsainktól, hogy nekik nem marad má s a kará csonyból,
mint a zaj, a csomag é s a kará csony gyermek né lkü l. Hiszen Jé zust kortá rsai
sem ismerté k fel mindnyá jan. De felismerni az Istent embertá rsainkban, ez má r
nehezebb“ – írta Danczi atya harminc é vvel ezelő tt, de sajnos ez ma sincs
má ské ppen. Ső t talá n ma mé g nagyobb mé reteket ö lt az ajá ndé kozá s, ma mé g
tö bb pé nzt kö ltü nk ajá ndé kokra. S ma mé g kevesebben vannak, akik felismerik
Jé zust embertá rsaikban.
A „Teológia“című folyóirat VII. é vf. 1974/2. szá má ban a 123– 125. oldalon kö zli
a „Gondolatok a második kánonhoz“ című írá sá t. De írt az I. ká nonról, a II.
(Hypolitus) ká nonról, a III. ká nonról, valamint a Római ká nonról is.
Ebbő l is lá tszik, hogy á llandóan figyelemmel kísé rte a fejlő dé st az Egyhá zban.
Nagy é rdeklő dé ssel fogadta é s kö vette a II. Vatiká ni Zsinat hatá rozatait, minden
é rdekelte ő t, ami az újdonsá g erejé vel hatott.
1975. februá r 13-á n tartott elő adá st papi gyűlé sen „A zsoltárok költé szete“
címmel. Az elő adá s anyaga megtalá lható ké zirataiban, 15 oldalon elemzi a zsoltá rokat, azok felé píté sé t. Ebbő l is kitűnik, hogy milyen csodá latosan ö sszhangba
tudta hozni nyelvé sz, irodalmá r tehetsé gé t a lelkipá sztor feladataival.
Mint lelkipá sztor a hitoktatá sban is kivette ré szé t. Volt idő , amikor ezt titokban
vé gezte. Titokban keresztelt meg nagyon sok csecsem ő t. Sokan, kö ztü k pedagógustá rsai – az á llami iskolá kból – hozzá vitté k gyermekeiket, hogy ná la já rulhassanak az első á ldozá shoz vagy ná la bé rmá lkozhassanak meg.
Mint arra má r az elő ző fejezetben utaltam, a múlt rendszerben tö bbszö r is
próbá lkoztak az illeté kesek, hogy beszervezzé k ő t a „bé kepapok“kö zé . Tö bbfé le
módszerrel próbá lkoztak. Húga, Erzsike né ni elmondta, hogy tö bb alkalommal
kapott Villebald atya kü lfö ldrő l ajá ndé kot, levelet. Egy kü lö nleges ajá ndé kot
nekem is megmutatott. „Jeruzsálem virágai“egy kis album, amelyben kü lö nfé le
virá gok vannak lepré selve. Nevü k latinul beleírva. Gyö nyö rű, kü lö nleges, é s
bizonyá ra nagyon é rté kes az album. Ő ezt az ajá ndé kot sohasem kö szö nte meg.
Tudta nagyon jól, hogy abban a pillanatban, amikor a levelet post á ra adja,
elkobozzá k azt, cenzúrá zzá k, é s má ris talá lhattak volna okot, hogy megzsaroljá k, é s ké nyszerítsé k arra, hogy velü k együ ttműkö djö n. Sohasem vá laszolt
kü lfö ldrő l, fő leg nyugatról é rkezett levelekre. Mindent szé pen eltett, é s az ü gyet
lezá rtnak tekintette. Ezt tö bbszö r elmondta húgá nak, akit gyakran megajá ndé kozott ilyen tá rgyakkal. Sohasem talá ltak okot arra, hogy megzsarolhattá k volna ő t.
Sohasem talá ltak kifogá st viselkedé sé ben, nem tudtá k ő t semmivel sem sarokba
szorítani. Arra mindig nagyon ü gyelt, hogy ne kö vessen el ilyen hibá t. Rendkívü l
óvatos, elő vigyá zatos, megfontolt, meggondolt pap volt. Kifog á stalan jellem.
Ezé rt az egyenes jellemé é rt rendkívü l tisztelté k, szeretté k, becsü lté k ő t szakmai kö rö kben. Egyenes, nyílt, igaz katolikus é s bencé s volt. Ezé rt is fordultak
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hozzá bizalommal az emberek. Ezé rt avatta bizalmá ba ő t dr. Kacziba József
pü spö k atya, győ ri apostoli adminisztrá tor. A pü spö k atya gyakran ké rte ki Villebald atya vé lemé nyé t, megbízott benne.
Villebald atya 1977. tavaszá n a Nagyhé ten, a Szé kesegyhá zban há rom
egymá st kö vető napon a szenvedé srő l elmé lkedett.
Má rcius 24-é n „A szenvedő ember“címmel homíliá já ban így szólt a hívekhez:
„Mi kereszté nyek tudjuk, hogy a termé szetben semmifé le energia nem vé sz el,
hanem á talakult formá ban lesz nyeresé g: Jé zushoz kapcsolódunk, az Ő irgalmá val, kegyelmé vel visszü k a keresztü nket.“
Má rcius 25-é n „A szenvedő Krisztus“-ról beszé lt: „A kereszté ny é rzü let szü lő fö ldje a kereszt: Ha minden rosszul megy, ott vagyunk otthon, ott pihenhetj ü k ki
magunkat.“
Má rcius 26-á n „A szenvedő Szűz Anya“volt elmé lkedé sé nek té má ja. „A szenthagyomá ny szerint a keresztúti á jtatossá g 4. á llomá sa, ahol Má ria é s Szent Fia
talá lkozik. Á llomá snak mondjuk nagyon helyesen. Mert itt meg á lltak a Szűz Anya
é s Szent Fia. De nemcsak ő k á lltak meg, mi is megá llunk. De mivel elé g
é rzé ketlenek vagyunk, nem ver gyö keret a lá bunk. De a kereszté nyek lá ba
gyö keret ver, s nem tud tová bb lé pni. Hallja a ké t szót, s nem tö bbet: a Szűz
Anya mondja: Fiam, amire Ő csak azt vá laszolja: Anyá m!“
Teljes mé rté kben á té li, á té rzi a szenvedé st. Az ember szenvedé sé t, Krisztus
szenvedé sé t, a Szűz Anya szenvedé sé t. Talá n é ppen azé rt, mert ebben az
idő ben egyre gyakrabban betegeskedik.
„Kö zel harminc é vig viselte nagy ö nuralommal a szenvedé st, mikö zben az
egyre gyakoribbá vá ló kórhá zi tartózkodá sok má r-má r é vekbe sűrűsö dő hetei,
hónapjai sok munkalehető sé gtő l raboltá k meg. Amint azonban talpra tudott á llni,
az optimista ember hité vel é s bizakodá sá val lá tott megint hozzá az abbahagyni
ké nyszerü lt munká hoz. A betegsé gnek nem egykö nnyen adta meg magá t. Mé g
a halá la elő tt pá r hé ttel is ké szü lt fá radsá gos utazá sokkal já ró szakfelü gyeleti
munká já t ellá tni. A betegsé g sajnos erő sebbnek bizonyult a lobogó akaratná l“–
írja Villebald atyá ról Ú rhegyi Emília, a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvtudomá nyi
Tá rsasá g Folyóirata LXXIV. é vfolyam 1978. 4. szá má ban (Akadé miai Kiadó
Budapest), az 506– 507-es oldalon.
Hogy mennyit szenvedett, azt legjobban hozzá tartozói, munkatá rsai, bará tai
tudná k megmondani. S legfő ké ppen kezelő orvosa, Dr. Lá ng Lá szló, aki sajnos
1

Kacziba József (Csanytelep, Csongrá d vm., 1914.6.30. – Bp., 1989.8.31.) pü spö k. Kunmadarason a ref. el-ben, Vá cott a piar. gimn-ban tanult, a teol-t a bpi egy-en vé gezte.
Bpen 1938.3.20-á n szent. vá ci egyhm-s pappá . 1938. Kiskunhalason kistp lelké sz é s
hitokt a ref. gimn.-ban. 1940. teol dr. 1946. Szentesen kp, majd Cinkotá n plnos. A tanítóké pző hittaná ra é s hitokt. 1967. Rá koszsentmihá ly esp-plnosa. VI. Pá l pp 1969.1.10. cufrutai cpp-ké é s a győ ri egyhm ap. kormá nyzójá vá nevezte ki. 2.12-é n Bpen szent. pp-ké .
1975.2.10. az egyhm-t Pataky Korné l pp-nek adta á t, Bp-re kö ltö zö tt, s a kat. inté zmé nyek felü gy-je lett. 1978. a MKpK titká ri irodavez-je. 1983.7. az AC ig-ja. M: Az á ldoztatá s lit.-ja tö rt. é s lpá szt. megvilá gítá sban. Bp. 1940. – Forrá s: Magyar Katolikus Lexikon
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má r nem é l. Ő bizonyá ra el tudta volna mondani, hogy milyen az, amikor az
asztmatikus fulladá si roham elő tö r a betegen, s kapkod a levegő utá n. Ezt a
lé gszomjat is mé ltósá gteljesen viselte. Lajos atya elbesz é lé sé bő l tudom, hogy
milyen alá zattal tudta kezelni rohamait. A legnagyobb nyugalommal pr óbá lt
levegő t venni. Minden mozdulatá t alaposan á tgondolva, hogy az é letet biztosító
levegő a lehető leggyorsabban kerü ljö n tü dejé be.
Ami pedig a legmeglepő bb szá momra, hogy sehol semmilyen feljegyzé st nem
talá ltam szenvedé seirő l, betegsé gé rő l. Nem panaszkodott. Alá zatosan viselte,
tűrte. Igazi é letszentsé gben é lt.

6. Misztikus
Az „Ezer é v száz bencé se“című kö nyvben Vá lyi Hugó búcsúbeszé dé t idé zte a
kö nyv szerző je, Sólymos Szilveszter. Vá lyi Hugó, Villebald atya egykori novíciustá rsa, jellemzé sé ben tö bbek kö zö tt ezt írja: „Ö tö dik talentuma a mé lyebb lelkisé g
irá nti fogé konysá ga volt. Nagyon é rdekelte az Egyhá znak a II. Vatiká ni Zsinat
utá ni megújulá sa. Nem vé letlen, hogy é lete vé ge felé a nagy misztikusok munká ihoz nyúlt, azokat fordította, tanulmá nyozta. Így a 14. szá zad nagy misztikusá 1
nak, Tauler Já nosnak meglá tá sait, gondolatait írá sban is kö zzé tette.“
Ez azonban nem egé szen így van. Bízom benne, hogy senki sem fog rá m
neheztelni, ha helyesbítem á llítá sá t. Villebald atya ugyanis nem „é lete vé ge felé “,
hanem má r jóval korá bban, 1947-ben kü ldö tt egy kiadóba Tauler fordítá st.
Ezt a fordítá sá t megtalá ltam ké ziratai kö zö tt. S megtalá ltam a kiadóval
folytatott levelezé sé t is. Sajnos azonban a kiadó elutasította ő t azzal az indokkal,
hogy nem lehet lelkisé gi kö nyveket kiadni. A cenzúra nem engedé lyezte. Így
tehá t ez a hatalmas fordítá s 56 é ve kiadá sra vá r. Mennyi munka, mennyi erő ,
energia é s idő fekszik benne! Mé ltatlanul feledé sbe merü lt.
Tauler Já nos „A tíz vakságról“c. művé rő l van szó. A bevezető ben a kö vetkező ket írja: „A tíz vaksá gról szólunk, amely mé g a jó emberek nagy ré szé t is fogva
tartjá k. Szeretetnek mennyei gyö kereirő l, amelyek az é rtelmet csodá latosan
megvilá gosítjá k, az é rzelmeket pedig a Szentlé lek tü zé vel hevesen felgyújtjá k.“
Né há ny cím a műbő l:
– Mekkora a lé lek eredeti nemessé ge – A lé lek, amint a bűn á ltal rúttá lett
– Mekkora az emberi test gyarlósá ga, kívá nsá ga
1

Tauler, Johannes, misztikus, szü l. valószínűleg Strassburgban 1300 kö rü l, megh. u. o.
1361. június 16. Korá n belé pett a Domonkos-rendbe s mint né pszónok műkö dö tt Strassburgban, Baselban. Inká bb a gyakorlati kereszté nysé gre fekteti a fő súlyt, tá vol á ll a té tlen
quietizmustól. Az egyhá zban elharapózott visszaé lé seket azonban szigorúan ostorozta.
Leginká bb megnyilatkozik egyé nisé ge Pré dikációiban, amelyet 1498-ban Lipcsé ben, újra
1872-ben Prá gá ban adtak ki. – Forrá s: Ré vai Nagy Lexikona, Ré vai Testvé rek Irodalmi
Inté zet Ré szvé nytá rsasá g Budapest (dá tum nincs feltü ntetve), 18. kö tet, 26. oldal.
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– A lelki elő rehaladá s elhanyagolá sa, Isten jósá ga a szeretet első gyö kere,
Isten jelenlé te é s szeretete, Isten szeretete irá ntad vé gtelen
– Az Atya é rtelmé nek Igé je, aki Igaz Isten
– Az Ú r Jé zus megtestesü lé se é s é lete, Krisztus é lete é s szenvedé se
Lehetetlen felsorolni a címeket é s alcímeket. Hatalmas munka. A mű vé gé n
talá lunk vá laszt „A tíz vaksá g“-ra: „A gonosz lé lek sokszor é s rá nk né zve nagyon
veszedelmesen arra tö rekszik, hogy é rtelmü nket elvakítsa.“
Ehhez tartozik mé g Tauler beszé deinek fordítá sa: Johannes Tauler: „Isten
bará tai“(Beszé dek). Aux „Amis de Dieux“(É d. du Cerf.) Tíz beszé d fordítá sá t
tartalmazza.
Egy szé p gondolatot kiragadné k a fordítá sból: „Elő ké szü let a jó halá lra“cím
alatt a kö vetkező t olvashatjuk: „Nincs gondtalanabb halá l, sem magasztosabb é s
tö ké letesebb é let, mint szeretetbő l Isten tetszé se szerint é lni, mindent rá bízni,
aká r adni akar, aká r elvenni.“
Nagyon jó lenne, ha egy szaké rtő á tvizsgá lná ezt a fordítá st, mert talá n
é rdemes lenne kiadni. Hiszen, ha 1947-ben nem enged é lyezté k a kiadá sá t,
gondolom ma má r ez nem jelentene akadá lyt. Ehhez azonban valóban szaké rtő i
vé lemé nyre van szü ksé g.
A Vigília 1977. júliusi szá má ban a 445– 453 oldalon kö zö lte Danczi atyá nak
Tauler Já nosról írt művé t „Tauler“címmel. Itt ré szletesen ismerteti a misztikus
é letrajzá t, az aszketikus é letre nevelé s módjait. Ír a misztikusok nyelvé rő l, Tauler
helyé rő l a misztiká ban, misztiká já ról tá rgya szerint. Alapos ré szletessé ggel
foglalkozik a té má val. Sok idevá gó irodalmat á ttanulmá nyozva, mé lyen beleá sva
magá t a forrá smunká kba.
Ezutá n kö zli a folyóirat a 453– 454 oldalon Johann Tauler „A hittudós é s a
koldus beszé lgeté se“című írá sá t Danczi Villebald atya fordítá sá ban. Ebben a
fordítá sban hangzik el az a mondat, amelyet a koldus mond a hittud ósnak é s
amelyet tö bb helyen idé ztek vele kapcsolatban, ő rá vonatkoztatva: „Semmifé le
dologban nem tudtam megnyugodni, ami Istenn é l kisebb. Istenemet má r valóban
megtalá ltam. Ő benne van bé ké m é s ö rö k nyugalmam.“
Ez valóban igaz Danczi atyá ra is. Ő sem tudott semmifé le dologban megnyugodni, ami Istenné l kisebb.
Ő nem „csak“ é lete vé ge felé foglalkozott misztiká val, hanem egé sz é leté t
á tsző tte a mé lyebb lelkisé g utá ni vá gy. Hiszen paptaná rké nt mindig azon
fá radozott, hogy hogyan is formá lhatná az emberi lelkeket nemesebbé , tisztá bbá , Isten felé nyitottabbá , az ü dvö ssé gre irá nyulóvá .
Csodá latra mé ltó Villebald atya sokoldalúsá ga, szé leskö rű é rdeklő dé se, hatalmas tudá sa, műveltsé ge. A misztiká ban való elmé lyü lé se is tü krö zi, mennyire
fontos volt szá má ra a lé lek felké szü ltsé ge az ö rö k hazá ba való nagy útra.
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Befejezés
Dr. Danczi József Villebald atyá val sohasem talá lkoztam. Szü lő falumban sokat
mesé ltek róla. Amikor Pannonhalmá n meglá ttam fé nyké pé t a tablón, valami
megmagyará zhatatlan erő arra indított, hogy keressem a lehető sé geket, amelyek segítsé gé vel megismerhetem ő t. Ké ső bb pedig szakdolgozatom té má já ul
vá lasztottam é leté nek bemutatá sá t. Kutatá saim sorá n azonban rá kellett jö nnö m,
hogy ez a feladat meghaladja ké pessé geimet.
Sajnos nem vagyok sem irodalmá r, sem tö rté né sz, sem né prajzkutató. Így
nem is tudtam é rdemben mé ltatni munká ssá gá t csak, mint laikus próbá ltam
ö sszefoglalni Danczi atya é leté t, műveit.
Csodá latra mé ltó embert ismertem meg. Kifogá stalan jellemet, kivá ló pedagógust, nagyszerű lelkipá sztort. Ő nemcsak egyszerűen pedagógus vagy lelkipá sztor volt, anná l sokkal tö bb!
Egy olyan ember, aki bö lcs rá lá tá ssal, kö vetkezetesen formá lta a rá bízott
nö vendé kek jellemé t. Szigorúan, á m nagy-nagy szeretettel nevelte, oktatta a
diá kokat. Egyformá n gondoskodott mindenkirő l, egyformá n tö rő dö tt mindenkivel.
Mindenkinek segítsé gé re volt. Soha senkit nem utasított vissza.
Sokat, nagyon sokat lehetne mé g írni Villebald atyá ról. A té ma mé g korá nt
sincs kimerítve. De é n nem monográ fiá t, nem é letrajzi regé nyt írtam, hanem
szakdolgozatot. Ebbe pedig ennyi fé rt bele.
Ez a szakdolgozat talá n segítsé gü l szolgá lhat majd egy monográ fia megírá sá hoz. Egy szakember bizonyá ra fel tudná haszná lni, é s é rdemben meg tudná írni
Danczi atya é leté t.
Bízom benne, hogy senkit nem bá ntottam meg azzal, hogy szaktudá s né lkü l
vettem a bá torsá got, s írtam Villebald atyá ról.
Itt szeretné m megkö szö nni mindazoknak segítsé gé t, akik hozzá já rultak ahhoz,
hogy elké szü lhettem ezzel a dolgozattal.
Mindenekelő tt kö szö netet szeretné k mondani Danczi Lajos nyugalmazott, volt
vá gai plé bá nosnak, Villebald atya ö ccsé nek, aki ma 79. é vé ben Bazinban
(Pezinok – Pozsony, Bratislava mellett) é l egy otthonban; Kukorelli Gyulá né
Erzsike né ninek, Villebald atya húgá nak, aki 77. é vé ben ma Győ rö tt é l. (A hat
testvé r kö zü l ma má r csak ő k é lnek, így a legtö bb, legfontosabb informá ciókat
tő lü k kaptam.)
Kö szö netet mondok a volt bencé s diá koknak, kö zü lü k is egynek, aki Villebald
atya első osztá lyá ba já rt, é s sok é ven á t munkatá rsa volt, azé rt a rengeteg
segítsé gé rt, tá mogatá sé rt, bíztatá sé rt amelyet tő le kaptam.
Há lá val é s kö szö nettel tartozom a Pannonhalmi Fő apá tsá g Kö nyvtá ra igazgatójá nak, vezető jé nek é s dolgozóinak, akik kutatá saim sorá n a legmesszebbmenő kig segítettek, rendelkezé semre bocsá tottak minden anyagot, amelyre
szü ksé gem volt. S mindené rt, amit ott kaptam, amíg Villebald atya hagyaté ká t
tanulmá nyoztam.
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Kö szö nö m a győ ri bencé s rendhá z szíves vendé glá tá sá t, amelyben ré szesítettek győ ri tartózkodá som ideje alatt.
Tisztelettel megkö szö nö m konzulens taná rom, Sá ndor Gá bor atya segítsé gé t,
amelyet szakdolgozatom megírá sá hoz nyújtott.
Vé gü l, de nem utolsó sorban kö szö nö m csalá dom minden tagjá nak a megé rté sé t, tü relmé t, amellyel vé gig mellettem á lltak tanulmá nyaim ideje alatt.
Mindenkinek a jó Isten fizesse meg!

Rövid összefoglaló (resumé)
Dr. Danczi József Villebald 1910. október 16-á n szü letett Kü rtö n.
A kü rti elemi iskola elvé gzé se utá n
1923– 1931 – É rsekújvá rban, a Csehszlová k Á llami Gimná ziumban tanul.
1931.08.06-á n ö lti magá ra a pannonhalmi Szent Benedek Rend ruh á já t.
1932– 1936 – A prá gai Ká roly Egyetemen folytat teológiai tanulmá nyokat.
1936-ban szentelik pappá .
1936– 1938 – A pozsonyi Komenský Egyetemen szerez pedagógusi diplomá t
magyar nyelv é s cseh-szlová k nyelvbő l.
1938-ban a magyar lakta terü letek Magyarorszá ghoz való csatolá sá val magyar
á llampolgá rké nt tanulmá nyait a budapesti Pá zmá ny Pé ter Katolikus Egyetemen fejezi be.
1939-ben doktori címet kap magyar nyelvbő l é s szlavisztiká ból. Doktori disszertá ciójá nak címe: „A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai é s fonológiai vizsgálata“
. A Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g kiadta 1939-ben, a Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g Kiadvá nyai 48. szá má ban.
1941-ben kerü l Pannonhalmá ra, az akkor induló gimná zium é s a fő iskola taná ra
lesz. Mé g ebben az é vben osztá lyfő nö k is egyben, é s hat é vig vezeti diá kjait.
1940-ben írja meg „A kiskunhalasi nyelvjárásról“című munká já t.
1941-ben né prajzi gyűjté seket folytat szü lő falujá ban, Kü rtö n.
1941 má rciusá ban a szlá v nyelvekkel való foglalkozá s vé gett beiratkozik a
Zá grá bi Egyetemre, ahonnan a hitleri betö ré sek miatt rö vid idő n belü l haza
kellett té rnie.
1941-ben rö vid ideig tartó katonai szolgá lata utá n Pannonhalmá n tanít.
1943-ban a kö rnyező falvakban dűlő neveket gyűjt, diá kjait is bevonja a né prajzi
gyűjté sbe. Megszeretteti velü k a né p hagyomá nyaiban ő rzö tt é rté keket.
1945-ben Pannonhalmá n é ri ő t az egyre kö zeledő front. Rö vid idő alatt megtanul
oroszul, é s az é rkező orosz katoná kat a vá rban má r sajá t nyelvü kö n
kö szö nti. Azá ltal, hogy tolmá cské nt műkö dö tt, nagy jelentő sé ggel hozzá já rult
ahhoz, hogy a vá r, é s a benne é lő menekü ltek túlé lté k a há ború borzalmait.
Emberek ezrei kö szö nhetik neki é letü ket.
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1947-ben, a felszabadulá s utá n, írja meg az „Orosz nyelvkönyv az általános
iskolák V. é s VI. osztálya számára“c. tankö nyvé t.
1949-ben megindul a szerzetesrendek feloszlat á sa. Ő ö nké nt vá llalja a lemondá st. Ekkor kerü l Balatonendré dre plé bá nosnak. Húga, Erzsike is vele van. Itt
é ri ő ket a szö vetkezetesíté s. Okosan é s bö lcsen segít a gazdá knak.
1951-ben el kellett hagynia plé bá niá já t. Győ rbe kö ltö zik.
1951– 1962 – 11 é vig rendi kereteken kívü l, á llami iskolá kban orosz nyelvet tanít.
Kivá ló pedagógus. Igazgatója, kollé gá i szeretik é s megbecsü lik ő t. Volt tanítvá nyai az á llami iskolá kból szívesen emlé keznek ma is rá .
1962-ben visszaté r Pannonhalmá ra, az á llamilag elismert rendi keretekbe. Egy
é vet tö lt Pannonhalmá n.
1963– 1973 – 10 é ven á t a Győ ri Czuczor Gergely Bencé s Gimná zium igazgatója
é s a rendhá z há zfő nö ke. Vezeté se alatt a gimná zium hírneve egyre erő sö dik.
Elismerik miniszté riumi szinten is.
Mikö zben tanít, nevel, oktat á llami iskolá kban, majd a gimná zium igazgatójaké nt,
soha nem feledkezik meg papi teend ő irő l. Amikor titokban lehetett csak,
akkor is bejá rt a rendhá zba elvé gezni a szentmisé t. Majd igazgatóké nt is,
minden reggel há romnegyed hatkor misé zik.
Gyóntat, keresztel, első á ldozá sra, bé rmá lá sra ké szíti fel nö vendé keit. Mindig
ké szen á ll, ha a lelkek szolgá latá ról van szó.
Mind e mellett pedig kutat, fordít, publiká lja műveit. Elő adá sokat tart. A nyelvé szet é s a szlavisztika a fő terü lete. Kutatja bencé s elő deinek, a XIX. szá zad
nagy nyelvé szeinek, Czuczor Gergelynek, Jedlik Á nyosnak é s Szeder
Fá biá nnak é leté t. Fordítja a szlá v kö lté szet nagyjainak műveit, mint pé ldá ul
Š túr Lajos, Kollá r Já nos, Hollý Já nos.
Kódexeket, misztikusakat, szentek é leté t fordítja latin nyelvbő l.
Tö rté nelmi té má jú műveket ír, Győ r vá ros tö rté nelmé vel foglalkozik.
Egyszemé lyben szerzetes, pap, pedagógus, nyelvé sz, műfordító, tolmá cs, né prajzkutató, misztikus. Tanít, nevel, oktat, pré diká l, formá lja a jellemet, alakítja
a lelkeket.
Kö zben pedig sohasem felejti el, hogy honnan indult. Eg é sz é leté ben szeretettel
viseltetik az egyszerű né p irá nt, szü lő faluja irá nt. Minden kö rü lmé nyben,
mindenkinek segít, soha senkit nem utasít el. Tá mogatja a fiatalokat, sajá t
kö ltsé gein diá kokat taníttat.
Harminc é ven á t kü zd a betegsé ggel, de sohasem panaszkodik. Al á zattal tűri é s
viseli a rohamokat. Betegsé ge ellené re rendkívü li a munkabírá sa. Sohasem
pihen. Mé g a rendes é vi szabadsá ga alatt is, mikö zben a hegyi levegő vel
gyógyíttatja magá t, dolgozik, kutat.
A bencé s lelkü let, amelyet fiatalon vá llal magá ra, vé gigkísé ri egé sz é leté n á t.
Szeré ny, alá zatos, engedelmes, odaadó, má sokat szolgá ló, é leteket megmentő ember! Rendkívü li egyé nisé g! Egyenes jellem!
Hazá já t, né pé t (mind a magyar, mind a szlová k né pet), szü lő falujá t, a vá rost,
amelyben é lete nagy ré szé t tö lti, hűsé ggel szereti.
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Egé sz é leté ben szentekhez mé ltóan é lt.
Betegsé gben megfá radt teste 1977. december 21-é n feladja a harcot. A nemes
lé lek visszaté r Teremtő jé hez.
Fö ldi maradvá nyai – melyet 1978. januá r 3-á n helyezté k vé gső nyugalomra – , a
győ ri Szent Igná c (bencé s) templom kriptá já ban vá rjá k a feltá madá st.
Felhasznált és ajánlott irodalom
Biblia, Újszövetsé gi Szentírás, Szent Istvá n Tá rsulat, Budapest 1996
Magyar Irodalmi Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest 1963
Magyar É letrajzi Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest 1969
Új Magyar Lexikon, Akadé miai Kiadó, Budapest 1962
Világirodalmi Kisenciklopé dia, Gondolat Kiadó, Budapest 1976
Ré vai Nagy Lexikona, Ré vai Testvé rek Irodalmi Inté zet Ré szvé nytá rsasá g,
Budapest (dá tum nincs feltü ntetve)
Sólymos Szilveszter., Ezer é v száz bencé se, Pannonhalma 1997, 452– 454. old.
Tá rogató Bt. munkakö zö ssé ge: Magyar törté nelem, Kronológia, Ö tezer é v – A
kezdetektő l napjainkig, Tá rogató Bt. (hely é s dá tum feltü nteté se né lkü l)
Pé nzes I.: Kürt. Monográfia. Kiadta a Csemadok Kü rti Alapszervezete, az SZK
Kulturá lis Miniszté riuma, Kü rt Kö zsé g Ö nkormá nyzata az AZ Print kft. Kiadó
gondozá sá ban É rsekújvá r, 2000
Danczi J. V.: A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai é s fonológiai vizsgálata.
Magyar Nyelvtudomá nyi Tá rsasá g, Budapest, 1939
Danczi J. V.: Orosz nyelvkönyv a katolikus iskolák V. é s VI. osztálya számára.
Szent Istvá n Tá rsulat, Budapest, 1947
Danczi J. V.: Jedlik Á nyos, mint nyelvművelő . Jö vendő I., Győ r, 1956.
szeptember, 71– 78. old.
Danczi J. V.: Czuczor Gergely (kiadatlan műve)
Danczi J. V.: Szeder Fábián é leté rő l, nyelvtanáról é s szótárairól. Magyar Nyelvő r,
102.é vf. 1978. á prilis– június, 2. szá m, Budapest, 1978
Danczi J. V.: Magyar növé nynevek Matthiolus – Hájek – Kamerarius
Herbáriumában. Magyar Nyelv 1962. 4. szá m, Budapest, 1962
(kü lö nlenyomat)
Danczi J. V.: A magyar nyelv szláv jövevé nyszavai Jozef Dobrovský
feldolgozásában. Magyar Nyelv 1969. 1. szá m, Budapest. 1969
(kü lö nlenyomat)
Danczi J. V.: Cseh – né met – latin nyelvű imádságos könyv 1638-ból. Magyar
Kö nyvszemle, Budapest 1941, 178– 179. old.
Danczi J. V.: XI.–XV. századi liturgikus kódex Zágrábban, Ephemerides
Liturgicae (ké zirat)
Danczi J. V.: Beneš-fé le Biblia szláv szórványmondata. Magyar Kö nyvszemle,
Budapest 1940, 372– 376. old.
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Danczi J. V.: Cyril é s Metód – A szláv liturgia kezdetei Horvátországban
(kiadatlan műve)
Danczi J. V.: Amandhegy (kiadatlan műve)
Danczi J. V.: Szent András é s Benedek é lete. Pannonhalmi Szemle 17.,
Pannonhalma 1942, 313– 320. old.
Danczi J. V.: Vývoj spisovnej slovenč iny do doby Jána Hollé ho. Szlová k nyelven
Danczi J. V.: A pánszlávizmus első költő i megjelené se, Kollár János Slávy
dcé ra-ja, Pannonhalmi Szemle 17., Pannonhalma 1942, 115 – 128. old.
Danczi J. V.: Ľudovít Štúr tanulóé vei Győ rött. Irodalomtö rté neti Kö zlemé nyek,
I. szá m, Baudapest 1959, 89– 94. old.
Danczi J. V.: Studia Slaavica 2. szá m, Budapest 1962, Orosz nyelvű írá sa –
Lomonoszov magyarorszá gi ké ziratos műve
Danczi J. V.: „é s lő n este... első nap“
. A Bencé s Gimná zium taná rainak
tanulmá nyaiból, Az Ú r szolgá latá nak iskolá ja 1939– 1989, Pannonhalma,
1989, 67– 76. old.
Danczi J. V.: A család é s a nevelő inté zet együttműködé se. Pannonhalmi
Gimná zium 1946– 47-i É vkö nyvé nek kü lö nlenyomata
Danczi J. V.: A nevelé s fontossága. Pré diká ciója, elhangzott 1938.08.29. Kü rtö n
Danczi J. V.: Pré dikációi
Danczi J. V.: Tauler János a misztikus. Vigília 1977. július, Budapest, 1977, 445–
453. old.
Danczi J. V.: A hittudós é s a koldus beszé lgeté se. Vigília 1977. július, Budapest,
1977, 453– 454. old.
Danczi Lajossal é s Kukorelliné Danczi Erzsé bettel, valamint volt bencé s
diá kokkal ké szített interjúk
Internet
Mellékletek jegyzéke – É rdeklő dő knek számítógé pesen hozzáfé rhető k
Írások – okiratok
1-01
Ö né letrajza
1-02
A Remé ny újsá gban megjelent cikk szü leté sé nek 90. é vfordulója
alkalmá ból
1-03
A Remé ny újsá gban megjelent cikk halá lá nak 25. é vfordulója
alkalmá ból
1-04
Balatonendré dre való elhelyezé s
1-05
Győ ri á ltalá nos iskolá ba való elhelyezé s
1-06
Horvá thné igazgató é rté kelé se 1952
1-07
Horvá thné igazgató é rté kelé se 1953
1-08
Dr. Lá ng Lá szló receptje
1-09
Pais Dezső é rté kelé se
1-10
A Heti Hírlapban megjelent cikk
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1-11
1-12
1-13
1-14a,b
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26

Szeder Fá biá nról a kiadóval folytatott levelezé se
A latin nyelvvizsga bizonyítvá nya
A gö rö g nyelvvizsga bizonyítvá nya
Az Ifjúsá gi Magazinban megjelent írá s
Tímá r Istvá n filmrendező vel folytatott levelezé se
Tímá r Istvá n filmrendező vel folytatott levelezé se
A Vigília szerkesztő sé gé nek vá lasza
„é s lő n este… első nap” (ré szlet)
A Szent Istvá t Tá rsulattal az orosz nyelvkö nyvrő l folytatott levelezé se
Kö szö nő levé l az orosz nyelvkö nyvé rt
A kü rti né pi haszná lati tá rgyakról
Vé gh József levele a Magyar Tudomá nyos Akadé miá tól
Imá dsá gok gyűjtemé nye
Gyermekversek, mondóká k gyűjtemé nye
A Remé ny újsá gban megjelent cikk a nevel é srő l
Engedé lyké ré s az ü dü lé sre való elutazá shoz

Fényképek
2-01
Dr. Danczi József Villebald OSB
2-02
Danczi Lajos
2-03a
Kukorelli Gyulá né Danczi Erzsé bet
2-03b
„Bö zsike é s Jóska” Balatonendré den
2-04a
A szü lő k, Danczi Ká lmá n é s Fazekas Erzsé bet
2-04b
A szü lő i há z
2-05a,b
Az 1910-ben é pü lt Csehszlová k Á llami Gimná zium napjainkban
2-06
Danczi József fé nyké pe az é rettsé gi tablón
2-07
Prá gai villamosbé rlete
2-08
A nyá ri szü nidő ben beá llt az aratók kö zé . Hugá nak, Mariská nak
é ppen el volt tö rve a keze
2-09a,b
A kü rti Mindenszentek-plé bá niatemplom napjainkban
2-10
A pozsonyi Komenský Egyetem diá kigazolvá nya
2-11
A doktori cím á tvé tele
2-12a,b
A komá romi bencé s rendhá z napjainkban
2-13
A katona Dr. Danczi József Villebald OSB
2-14a,b,c Pannonhalma az 1950-es é vekben é s napjainkban
2-15
Talá lkozá s 9 é v utá n, újra együ tt a csalá d Kü rtö n
2-16a,b
A Győ ri Czuczor Gergely Bencé s Gimná zium é s Rendhá z
2-17a,b
A ciglé di ká polna é s a kiská polna
2-18
Pais Dezső
2-19
Az első osztá lyá nak tablóké pe (Pannonhalma, 1947)
Meleg Mária hitoktatónő
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Pillanatképek
Kováts Arisztid, az ember
Arisztid bá csi egykori tanívá nya voltam a pesti bencé s gimná ziumban.
Né há ny apró é letké pet szeretné k felvillantani vele kapcsolatban, az é vtizedek
tá volá ból. Ezek a megnyilvá nulá sai jellemzik egyé nisé gé t, ha tö redé kesen is.
Mé g ma is okulhatunk belő lü k.
1945, Budapet. A II. vilá ghá rorú utá ni lepusztultsá g, há borús szenvedé sek
nyomai, újrakezdé s, szá mtalan nehé zsé g. – Arisztid bá csi az iskolaigazgatá s
mellett angolt tanított nekü nk, 12-13 é ves srá coknak. Egyik órá n beszedte angolfü zeteinket, hogy á tné zze é s é rté kelje azokat. A kö vetkező órá n a fü zetek kiosztá sa sorá n elmondta: á tné zte azokat, voltak é szrevé telei. Szeretne azonban kiemelni valakit, akinek angolf ü zete mintaszerű. Ő mindenkinek ajá nlja, hogy
né zzé k á t é s okuljanak belő le, hogyan kell egy angolfü zetet vezetni. Egyben
felszólította az osztá lyt, talá ljuk ki, kinek a fü zeté rő l beszé lt. – Mondtuk a neveket, az osztá lyelső ké t, elismert jó tanulóké t… Ő mosolyogva rá zta a fejé t: Nem,
nem. Kö zben fel- s alá sé tá lt a padsorok elő tt. – Egyszerre megfordult, felé m
fordította arcá t, é s hangsúlyosan mondta: „Miszter Osztie!” – Nem hittem a
fü lemnek. Ő azonban megismé telte é s megerő sítette, ismé t ajá nlva tanulmá nyozá sra fü zetem vezeté smódjá t. Aztá n hozzá tette, hogy tanítá s vé gé n menjek
be hozzá az igazgatói irodá ba, megjutalmazza a munká mat.
Bementem nagy ö rö mmel é s vá rakozá ssal. É s ő kedvesen mosolygó arccal
á tadott nekem jutalmul egy zacskó kristá lycukrot! Ö rö mem é s elké pedé sem vá ltakozva kerekedett felü l bennem. Tudtam, hogy fü zetem legfö ljebb á tlagos színvonalú é s semmifé le elismeré st nem é rdemel. Idő kellett hozzá , amíg fokozatosan rá é bredtem, hogy ez az egé sz egy remekü l megkonstruá lt akció volt, amin
keresztü l egy szerzetestaná r konkré t formá ban segített egy ö tgyermekes csalá don, a há ború utá ni jegyrendszeres é s rendkívü l nehé z vilá gban. Ú gy, ahogyan
é ppen tudott – talá n a British Councillal meglé vő kapcsolatain keresztü l. É s ezt a
gesztust megfelelő kö ntö sbe ö ltö ztette, hogy minden esetleges bá ntó é le
eltűnjé k.
Az egyhá zi iskolá k á llamosítá sa utá n Arisztid bá csival egyszer együ tt mehettem az operahá zba, Mozart egyik remeké t, a Vará zsfuvolá t meghallgatni. Nagy
é lmé ny volt. A kor jeles é nekesei, remek rendezé s, csodá latos zenemű… Utá na
a tavaszi/koranyá ri este vará zslatá ban elkísé rhettem ő t az akkori Szófia utcai
(VI. kerü let) gö rö g kö vetsé gig, ahol egy rokona ré vé n akkor lakott. Ú tkö zben
megké rdezte tő lem: Mit gondolok, hogy ő neki mi tetszett a legjobban a Vará zsfuvolá ban. Talá lgattam: Sarastro-á ria, Tamino-á ria, vagy talá n Papageno tré fá s
figurá ja… Kedves mosolyá val rá zta fejé t: Nem, nem. Vé gü l „feladtam” a talá lgatá st. Mire ő : A papok kórusa! – Jellemző megnyilatkozá s.
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Szinté n az á llamosítá s utá ni idő szakban á tté telesen megké rt ké t tá rsammal
együ tt, vigyü k ki vá llunkon a vá rosligeti Já ki-ká polná ba azt a fagerendá t, ami az
ott beé píté sre kerü lő Krisztus-alak alsó tartógerendá ja lesz a szenté lyt a templomhajótól elvá lasztó diadalív vonalá ban. – Kivittü k. Sokszor megá lltunk. Nem
volt kö nnyű. – Ö rü lö k neki ma is.
É vekkel ké ső bb egyszer vele beszé lgetve megemlítettem, hogy menyasszonyom is angol szakos; é s csoportok kísé rő jeké nti tolmá cskodá sra gondolunk,
mint leendő munká já ra. – Arisztid bá csi figyelmesen meghallgatott, majd finom
tapintattal ké rdé sbe burkolt óvatos figyelmezteté ssel ké rdezte tő lem: Nem lesz-e
ez kissé kocká zatos tevé kenysé g egy fiatal lá nynak? Taná csá t megfogadtuk. Ma
is há lá s vagyok é rte.
Kívá nok hasonló emberi-taná ri szemé lyisé geket a mai diá koknak!
Budapest, 2004. má jus 31.

Nádasi Alfonz, a gyémánt-ember
1943, pesti bencé s gimná zium, első osztá ly. Tízé ves kis srá cok voltunk. É nektaná runk, kórusvezető nk egy magas-sová ny, gyors mozgá sú hatá rozott szemé lyisé g, szuggesztív egyé nisé g: Ná dasi Alfonz. Magunk kö zö tt Fonzi bá csiké nt
emlegettü k.
Nagy meggyő ző erő vel fejtegette nekü nk a gregoriá n é nek/zene erejé t,
é rté keit, jelentő sé gé t. Gyakran emlegette a Solesmes-i benc é sek kórusá t, hanglemezrő l is meghallgathattuk é neklé sü ket. Mi is tanultunk gregoriá nt: a De Angelis-mise lendü letes dallamai ma is bennem é lnek. Az angyalokról é nekeltü nk, de
magunk, sajnos, nem voltunk angyalok. Az é neklé s se ment kifogá stalanul. Ezé rt
Alfonz taná r úr egyenké nt berendelt minket magá hoz, hogy íly módon tö ké letesíthessü k gregoriá n é neklé smódunkat.
Ma is tisztá n emlé kszem a té li vasá rnap-dé lelő ttre, amikor becsö ngettem
hozzá , a Rigó utcai é pü letszá rny fö ldszintjé n. Kedvesen fogadott. Kis lakré sze
meglepő en friss – mondhatni hideg – volt, puritá n kö rnyezet. Harmóniuma segítsé gé vel é s buzdító javítá saival csiszolhattam lelkesed ő , á mbá r gyengé cske
gregoriá n é nektudá somat.
A II. vilá ghá ború 1944 ő szé n az iskolá kat is á tmeneti né masá gra – ké nyszerszü netre – szorította. Csalá dunk ideiglenesen á ttelepü lt Budá ra, hogy a nagyobb
csalá d együ tt vé szelje á t a fenyegető en kö zelgő hadi esemé nyeket. – Egyik dé lelő tt kis é lelmiszer-vá sá rlá sra indultam. Gyanútlanul lé pdeltem az Alkotá s úton.
Egyszerre egy szemé lyautó fé kezett mellettem. Hirtelen azt vettem é szre, hogy
abból kilé pve elő ttem terem egy hórihorgas, sová ny katonatiszt, lá bá n csizma,
kinyújtott jobbkezé nek mutatóújja felé m irá nyul, é s lé pdel felé m. Első ré mü letem
utá n elké pedve ismertem fel Alfonz taná r úrnak immá r mosolygó arcá t. Kedvesen, szeretettel kö szö ntö tt. – Ment a há borúba, ami szovjet fogsá got is hozott
szá má ra.
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Ké ső bb hallottuk – nem tő le! – a hadifogsá ga né há ny jellemző esemé nyé t.
Cigarettapapírra írta a hadifoglyok neveit é jszakai munká val é s hazajuttatta a
listá kat, az itthoni csalá dtagok tá jé koztatá sá ra. – Fogvatartói, megtudvá n, hogy
zené sz, felszólítottá k, vezé nyelje le az Internacioná lé t egy adott ottani „ü nnepsé gen”. Ná dasi taná r úr nem vá llalta. Fogvatartói megfenyegetté k, ha nem vezé nyli
el, akkor kivé gzik! A halá los fenyegeté s ellené re se vezé nyelte el. Tiszta,
kemé ny, é rté kes volt, mint a gyé má nt! Szókimondó maradt mindvé gig. A hadifogsá g é s az orosz té l embertelen viszonyai mellett keze fagyá st szenvedett,
nem tudott utá na hangszeren já tszani.
Gyakran emlegette nekü nk Kodá ly Zoltá nt, mindig nagy tisztelettel, így: Kodá ly
taná r úr. Műveit, szemé lyé t, emberi tartá sá t, á tfogó tudá sá t egyará nt nagyra becsü lte, pé ldaké pnek tekintette. – Csak ké ső bb tudtuk meg, hogy rendszeresen
hozzá já rva, gö rö g-latin tudá sá t felhaszná lva segített Kodá ly taná r úrnak klasszikus szö vegek é s művek lefordítá sá ban, megé rté sé ben. Mellesleg gyóntatója is
volt Kodá ly Zoltá nnak. – Kodá ly Zoltá n 1967-ben bekö vetkezett halá la utá n
harminc é ven keresztü l rendszeresen emlé kmisé k é nekes megvalósítá sá val
adózott emlé ké nek a Má tyá s-templomban. Ké ső bb kö nyvet is írt Kodá lyról.
Kórust is szervezett, termé szetesen belő lü nk, diá kjaiból. A Schola Benedictina
sajá t egyenruhá ban „lé pett fel” templomokban, nagybö jti passióktól az adventi
kórusestekig szá mos esetben. É nekeltü nk Palestrina, Victoria é s má sok mellett
Kodá ly- é s Bá rdos-műveket é s sok má st. Tő le tanultam meg azt is, mellesleg,
hogy kórusban a leghá tsó sorban azoknak kell á llniuk, akik a legjobban ismerik a
műveket, a legbiztosabban é neklik szólamukat mintegy elő resü vö ltve azokat, é s
ezá ltal szinte viszik magukkal, meger ő sítik az elő ttü k á llókat.
Az egyhá zi iskolá k á llamosítá sa utá n sö té t é vek kö vetkeztek. Ő szeminá riumban tanított. Ké ső bb ismé t rendszeresen, é venké nt talá lkozhattunk tané vzá ró
kö rnyé ké n: a Rókus-ká polna altemplomá ban Alfonz bá csi tartott Te Deumot, é s
szólt hozzá nk a tő le megszokott hangvé tellel é s rendü letlen szilá rdsá ggal.
A győ ri bencé s templom altemplomá ban nyugszik. Emlé ké t nagy szeretettel/tisztelettel ő rizzü k.
Budapest, 2004. június 3.

Nagy Julián, a tanár
Igencsak nehé z feladatra vá llalkozik, aki egy mai gimnazista sz á má ra szeretne
é lethű é s é rthető portré t felvá zolni Nagy Juliá nról, egykori matematikataná runkról (akkor a „matek”-forma mé g nem volt ismert). Nemcsak azé rt, mert idő kö zben
csaknem hatvan é v telt el, hanem szá mos egyé b, objektív é s szubjektív kö rü lmé ny folytá n is. Mé gis úgy gondolom, hogy szembe kell né zni a kihívá ssal, mert
ez a szemé lyisé g nem aká rmilyen tapasztalatokat nyújthat, nem mindennapi
pé ldaké p lehet. A vá rhatóan leszűrhető tanulsá gok remé nyé ben nekivá gok há t a
feladatnak.
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1946-ban, a II. vilá ghá ború utá ni lepusztultsá gból mé g alig kiemelkedve, tizenhá rom é ves kiskamaszké nt fogadott az a meglepeté s a pesti bencé s gimná ziumban, harmadik osztá lyba lé pé sü nkkor, hogy új „szá mtan”-taná rt kaptunk. É s ez
nem csupá n szemé lyi vá ltozá st jelentett. Addig a finom angol úriembert szá munkra megtestesítő Borbé ly Kamill tanította a „szá mtant” nekü nk. Egy idő utá n
rá vettü k Borbé ly taná r urat, hogy a felelteté s é s az új anyag leadá sa utá n a
tanóra vé gé ig mesé ljen nekü nk. Ma is lá tom/hallom: „Taná r úr, tessé k mesé lni!”
É s ő – kevé s szabódá s utá n – „mesé lt” is nekü nk. Rendszeresen. Há lá ból elneveztü k „Fabula Bá csi”-nak.
Nos, ezutá n az új taná r nemcsak kü lsejé vel (sokkal alacsonyabb ember, de
kemé nykalapban, igen gyors é s dinamikus mozgá ssal, nagyon hatá rozott fellé pé ssel), de minden tekintetben szil á rd é s szigorú elvekkel é s lá thatóan sok
é ven á t kipróbá lt/bevá lt oktatá si módszerekkel, ellentmondá st nem tűrő hatá rozottsá ggal é s kemé nysé ggel (ennek tető foká n olykor hatalmas felpofozá s is
elő fordult) mutatkozott be.
A hatvanhá rom fő s (nem elírá s!) fiúosztá ly figyelmé nek lekö té se, a fegyelem
megő rzé se, a tanórá k tartalommal megtö lté se egyszerre sikerü lt Nagy Juliá nnak
sajá tosan egyé ni módszereivel é s mindenre kiterjedő figyelmé vel. Maga
gondoskodott kellő en nagyalakú kocká s fü zetek beszerzé sé rő l, amikben a
má sodfokú egyenletek megoldá sainak pé ldá it vé g né lkü l csiná ltuk. É s hogyan?
Helyü nkö n ü lve írtuk a konkré t pé ldá k megoldá sait, az é ppen nevé n szólított
osztá lytá rs hangosan mondta, hogy é ppen most mit ír, é s a nevek sűrűn – é s
kiszá míthatatlanul – vá ltogattá k egymá st. Mindenki ké nytelen volt figyelni é s
folyamatos aktivitá ssal dolgozott az egé sz tanórá n. Így tö rté nhetett meg az is,
hogy egy-egy órá n tö bbszö r is sorra kerü lhetett mindenki. Nemegyszer kerü lt be
az ellenő rző fü zetké be a szü lő vel alá íratandó beírá s (Matematika: 4, 4, 4), vagyis
egy tanórá n aká r há rom „szekundá t”, „dacit”, „karót” is be lehetett gyűjteni Nagy
taná r úrná l, akit azé rt magunk kö zö tt csak így becé ztü nk: a „Julcsa”.
Ő mondta nemegyszer: ha felszólít valakit egy levezeté snek a tá blá ná l elmondá sá ra, akkor abból, ahogyan a diá k felá ll a padból é s kimegy a tá blá hoz (nem is
beszé lve arról, ahogyan kezé be veszi a kré tá t): ő má r elő re beírhatja az osztá lyzatot, hiszen a diá król leolvasható, hogy errő l jelenleg mennyit tud.
Hallatlanul begyakoroltuk a tananyagot, musz á j volt megtanulni, tudni é s
alkalmazni. Bizonyos feladatoknak a t á blá ná l vé gzé se eseté n, ha nem sikerü lt a
vá lasz, nem ké sett a taná ri szentencia: „Tö rü lsz-mé sz-ü lsz-írsz!”
A fé lelmetes taná ri noteszben mikroszkópikus szá mjegyekkel é vek sorá nak
osztá lyzatai is elfé rtek. Tané v elejé n né vsorban visszaké rdezte tő lü nk, kinek
há nyasa volt az elő ző tané v vé gé n. Így fordult elő ö tö dikben, hogy a ké rdé sre
vá laszoltam: Há rmas, mire ő sajá tos mosolyá val: „Ez né gyes volt.” (Az akkori
osztá lyozá si rendszerben 1-es volt a jeles é s 4-es volt az elé gtelen.) Megdö bbentem: tehá t el kellett volna buktatnia, de kegyelemb ő l „á tengedett”. Kamasz
linksé gem vagy figyelmetlensé gem, netá n lustasá gom „eredmé nye” volt ez?
Mindenesetre az első elké pedé s utá n elhatá roztam, hogy ezt pedig jóvá teszem.
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É s a tané v vé gé n jelest kaptam! Nem volt ná la „elkö nyvelt” diá k, aki az első
„besorolá sá n” ké ső bb nem tudott (szorgalommal, akarater ő vel, szívós tanulá ssal) vá ltoztatni.
Má sik „nagy dobá sa” volt: má r harmadikban elkezdte a majd nyolcadik v é gé n
esedé kes é rettsé gin szereplő té má kat é rettsé gi té telek formá já ban tö mö ren
ö sszefogva „elő adni”. Nemcsak é rettsé gire ké szü lve, de sokszor ké ső bb is,
é píté szkari egyetemistaké nt is haszná ltam ezeket az A/4-formá tumú lapokat, pl.
geometriai szerkeszté sekné l stb.
Jellemző adalé k: a deré kszö gű há romszö gekre vonatkozó klasszikus ké pletet
egy magyarnóta/né pdal (?) dallamá ra megtanította é s együ tt é nekelte velü nk
(„Á -né gyzet plusz B-né gyzet, kisangyalom, egyenlő C-né gyzettel, kisangyalom,
A ké t né gyzet ö sszege Pythagoras té tele, kisangyalom!”). – Ma is hallom.
Ritká n sajá t é leté bő l – gyerekkorá ból – idé zett valamit okulá sunkra. Ilyenkor
sajá t magá t így említette: Gyuri gyerek. Nem né lkü lö zte a humort, enyhe iróniá t
sem ilyenkor.
Ké ső bb hallottuk, hogy gyorsírá st is tanít. – Hegedü lt is, sakkozott is. – Á llítólag a nyúltenyé szté shez is é rtett. – No meg a repü lő modellezé shez (aerodinamika?). – Ellenő rizetlen hírek szerint egy idő ben – testedzé ské nt – rendszeresen
birkózott civil tornataná runkkal, Kaposi Gyulá val, aki az 1936-os berlini olimpiá n
a magyar birkózócsapat tagja volt.
Magam az egyhá zi iskolá k á llamosítá sa utá n nem voltam vele tö bbé kapcsolatban. Szemé lyisé ge, kö vetkezetessé ge, hihetetlen szívóssá ga, magas kö vetelmé nyei, taná ri módszerei felejthetetlenek maradnak sz á munkra. Nemegyszer
megfogalmazódott: Matekból azt tudjuk, amit ő tanított nekü nk, de azt mé g a
halottas á gyon vagy é jjel á lmunkból fö lriadva is „kapá sból” tudjuk.
É s mé g egy kö vetkezteté s: A szigorú taná r a jó taná r!
Nagy Juliá n taná r úr emlé ké t há lá val é s kö szö nettel ő rizzü k!
2004. má jus 30. Pü nkö sdvasá rnap.
Osztie György (Bp 51)
Szeretné k é n is hozzá tenni valamit Nagy Juliá n emlé ké hez. Hetedikes koromban
beszé ltem a taná r úrral a jö vő t illető en. É n azt mondtam, orvos vagy talá n katona
leszek. Ő erre nagyon hatá rozottan azt mondta. „Neked mé rnö knek kell lenni,
menj a Műegyetemre!" Megfogadtam a taná csá t é s az lettem. Az egé sz é letemet
befolyá solta ez a taná cs. Az egyetem felmentett a katonasá g alól, kitelepítettek
Né metorszá gba, megúsztam az orosz fogsá got. Mikor hazajö ttem, a Miskolci é s
Csepeli Magasé pítő Vá llalat fő mé rnö ke lettem. Nem voltam pá rttag, polgá ri szá rmazá som é s nyugatos lé tem csak há trá ny volt. 1956-ban kimenekü ltem, elő szö r
Ú j Zé landban, majd Ausztrá liá ban dolgoztam mint statikus m é rnö k. Hatalmas
bevá sá rlókö zpontokat, 20– 30 emeletes iroda- é s lakóé pü leteket terveztem.
Amerre já rok Sydneyben, lá tom az é n munká mat. Nagyon boldog, eredmé nyes,
alkotó é letem volt, amit nagy ré szben Nagy Juliá n taná csá nak kö szö nhetek.
Bará ti ü dvö zlettel, 2005.03.31. – Kemenes Ottó(Bp 39)
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Így él bennem…
Tíz éve hunyt el Kapuy Vitál OSB (1913 – Eg 31 – 1995)
Amikor eszmé ltem, ő má r skapulá ré s reverendá ban já rt. 190 cm magas, karcsú
papbá csiké nt mindig mosolyogva, kedvesen kö zelített hozzá m. Ugyanakkor,
mé g felnő tt koromban is, kissé tá volsá gtartó, tekinté lyt parancsoló, bizonyos
é rtelemben fensé ges volt, talá n nem csak velem szemben. Így nem csoda, ha
unokaö cské nt egé sz é letemben fö lné ztem rá , á m azzal a biztos tudattal é ltem,
hogy figyelemmel kísé ri lé pteimet, imá iba foglal é s szeret. A kisgyermek csodá lkozó rajongá sa az é vek múltá val, é szrevé tlenü l, tisztelettel ö vezett szeretetbe é s
meghitt, fé rfias, de soha nem bizalmaskod ó kapcsolatba ment á t. Beszé lgeté seink kü lö nö sen elmé lyü ltek é leté nek utolsó é vtizede sorá n, amikor a sokat tapasztalt menedzser-pap é s a há rom gyerekes csalá dapa – az á gya szé lé n ü lve –
vitattuk a vilá g tö rté né seit.
Torontá lalmá son szü letett, 1913-ban. É desapja Kapuy Miksa falusi kö rorvoské nt é lt é s dolgozott, legtová bb a Győ r-Moson-Sopron-megyei Té ten. A vá rosban utca hirdeti a nevé t. A telepü lé s ezzel adózik emlé ké nek é s mé ltá nyolja
á ldozatos té nykedé sé t. É desanyja É csy Iré n. Az ő felmenő i kö zö tt talá ljuk É csy
Lá szlót, a balatonfü redi gyógyinté zetet 50 é ven á t fejlesztő kivá ló embert, kinek
kegyeleti emlé koszlopa az ará csi temető ben Lóczy Lajosé kö zelé ben á ll.
Kapuy Ká roly az esztergomi Szent Istvá n bencé s gimná ziumban kapott olyan
nevelé st é s pé ldamutatá st, melynek nyomá n maga is elhivatottsá got é rzett a
szerzetesi é letre é s vá lasztotta a taná ri pá lyá t. Az é rettsé gi utá n Pannonhalmá n,
a Szent Gellé rt Hittudomá nyi é s Taná rké pző Fő iskolá ra iratkozott be. Vé glegesen 1936-ban kö telezte el magá t bencé snek é s vette fö l a Vitá l nevet. A kö vetkező é vben szentelté k á ldozópappá . A magyar-né met szakos taná ri diplomá já t a
budapesti Á llami Taná rké pző Inté zetben, 1938-ban szerezte.
Tanított Pá pá n, Esztergomban, Győ rö tt, Budapesten é s Pannonhalmá n. Bá r
kivá lóan felké szü lt, szigorú, az ifjúsá got hő n szerető taná r volt, a ké pessé gei é s
az egyé nisé ge sokré tűbb feladatok ellá tá sá ra tetté k alkalmassá . Elö ljá rói ezt felismerve elő bb Győ rö tt, majd Pannonhalmá n kapott há zgondnoki megbízatá st.
1965-ben a Pannonhalmi Gimná zium igazgatójá vá nevezte ki Legá nyi Norbert
fő apá t. Tíz é v múltá n – mikö zben ké t é vig kö zé piskolai tanfelü gyelő volt – a Katolikus Kö zé piskolai Fő hatósá g fő igazgatója lett. Ezen a poszton á llt, míg a jobb
oldalá nak bé nulá sá t okozó agyvé rzé s á gyba é s tolókocsiba nem ké nyszerítette.
Szerzetesi é lete legszebb szakaszá nak a pá lyakezdé st, a hé t é vig tartó pá pai
taná rkodá st tartotta. Legnehezebbké nt viszont kettő t kell említeni – bá r ezekrő l
sosem szólt – , az egyik az 1951– 57 kö zö tti győ ri há zgondnoksá g, a má sik a KKF
fő igazgatósá ga 1975-1985-ig. Mindegyik má ské nt volt embertpróbá ló.
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Az ‘50-es é vek első felé ben hazá nkban minden fogyasztá si cikkbő l hiá ny volt.
Az alapvető é lelmiszerekhez is csak korlá tozottan lehetett hozzá jutni. A rendhá z
é s az interná tus diá kjainak az ellá tá sa rengeteg nehé zsé ggel já rt. Szá mtalan
kapcsolatot kellett kié píteni, á polni, nemegyszer kerü lő utakat keresni ahhoz,
hogy nagyobb fennakadá s ne legyen a mindennapi é letben. Csodá s lelemé nyessé gé vel, finom humorá val, megnyerő kü lsejé vel, megbízható partnersé gé vel
mindenrő l gondoskodott. Az ö rö kké titok marad, hogy mindez mennyi fejtö ré ssel
é s izgalommal já rt.
Sokkal felelő ssé gteljesebb é s nehezebb feladatkö r volt a KKF fő igazgatósá ga.
Nemcsak azé rt, mert a visszakapott nyolc egyhá zi iskola é s hat interná tus szá mos nehé zsé ggel kü szkö dö tt, hanem sokkal inká bb, mert az Á llami Egyhá zü gyi
Hivatal zsandá rkodá sá t folyamatosan el kellett há rítani. A hatalom csak megtűrte, de igazá ban el nem fogadta ezeket az inté zmé nyeket. Ahol tehette, megszorítá sokat alkalmazott, a vezeté sü kbe lé pten-nyomon beleavatkozott, a nevelő i
munká t é s a taná rokat figyeltette, a neki nem tetsző dolgokat kifogá solta, tá madta stb. stb. Mindezek kivé dé sé hez diplomá ciai bravúrokra volt szü ksé g. Mé g
inká bb logikus okfejté s, hatá rozottsá g, kü lö nleges tá rgyaló ké szsé g kellett akkor,
ha valami erkö lcsi vagy anyagi elő nyt akart az iskolá k szá má ra. Ami szü ksé ges
volt, amit elhatá rozott, azt legtö bbszö r sikerre is vitte.
Szervezete egy é vtizedig bírta a harcot, az á llandó feszü ltsé get. Bá r a kü lső
szemlé lő mindig derűs, kedvesen tá rsalgó, elő zé keny Kapuy Vitá llal talá lkozhatott. Senki sem tudhatta, hogy az elmé lkedő , imá dsá gos órá i mennyi tusakodá s
kö zepette teltek, mennyire adtá k meg a testi é s lelki felfrissü lé st. Té ny, hogy a
kü zdelmet ké nyszerű okból abba kellett hagynia. Mozgá sá ban korlá tozva, de
szellemé ben é pen, lé lekben megnyugodva, rendtá rsak, bará tok é s rokonok
megbecsü lé sé vel é s szereteté vel kö rü lvé ve, mé ltó ajá ndé kot kapott Teremtő jé tő l
é lete maradé k é veire.
Requiescat in pace!
Győ r, 2005. januá r 15.
Dr. Magassy Dániel (Gy 57)
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Kő gl Szeverin OSB (1914 – Pp 34 – 1994)
Tíz é vvel ezelő tt, Szeverin atya halá la alkalmá val São Paulo-ban, a bencé s
Szent Gellé rt Kolostorban ezt a nekrológot adtá k ki róla:
«Szeverin atya Mosonszentpé teren szü letett 1914. június 20-á n. Hivatá sá t kö vetve Pannonhalmá n lett bencé s szerzetes, pap é s taná r. Zalaapá ti plé bá nosaké nt az egyhá z hűsé ges vé delmező je volt a legnehezebb idő kben is.
1949-ben é rkezett São Paulóba, hogy ré szt vegyen az oda kivá ndorolt magyarok lelkipá sztori gondozá sá ban. Az ottani kis bencé s kö zö ssé g tagjaké nt
alapító a Szent Gellé rt Apá tsá g é s a Szent Imre Kollé gium nagy munká já ban,
mint annak fá radhatatlan gazdasá gi vezető je é s é pítő je.
1970-tő l 15 é ven á t missziós munká t vé gzett az ő serdő szé lé n: a paraná i Nova
Santa Rosa plé bá nosa, az ottani kisszeminá rium é s a helyi iskola taná ra é s
igazgatója. Tíz templomot é pített híveivel.
1985-ben té rt vissza São Paulóba, mint buzgó lelkipá sztor, kö nyvtá ros é s a
magyar múzeum alapítója é s ő re.
1994. februá r 13-á n halt meg hirtelen, de buzgón felké szü lve. Hűsé ges katoná ja volt Isten orszá gá nak.»
Ezutá n tíz é vvel, 2004. június 20-á n jö ttü nk ö ssze mi ö regdiá kok a pá pai volt
bencé s gimná ziumban. Huszonö ten voltunk jelen, az é rettsé gink (1934) hetvené ves jubileumá t viszont a helyszínen, sajnos, csak é n ü nnepelhettem.
Megemlé keztem itt Kő gl János Szeverinrő l, az együ tt tö ltö tt diá ké vekrő l. Vele
az utolsó ké t é vben lakótá rsak is voltunk. Ő t ké ső bb nagyon tá voli új hazá ba,
Brazíliá ba sodorta az é let, de halá lá ig megmaradt igaz hű bará tnak, é s amikor
má r lehetett, szinte ő szervezte talá lkozá sainkat.
Iskolá nk 350 é ves fenná llá sá nak megü nneplé sé re nem tudott hazajö nni, de
akkor az alá bbi sorokat kü ldte:
«Magyar Testvé rek, Iskolatársak!
Testem a messzesé gben, lelkem itt van kö ztetek. Tö bbezer kilomé ter tá volsá gból szívemhez szorítva á tö lelem a 350 é ves „Alma Mater”-t, szeretett taná rjaival é s nagyremé nyű diá kjaival. A szeretet millió emlé ke kö t Pá pa vá roshoz, é s
a há la ezer szá la fűz iskolá nkhoz. Sem idő , sem tá volsá g nem tud elszakítani
tő le. Szívembe zá rva, magammal hordok sok felejthetetlen kedves eml é ket é s
drá ga nevet.
De szé p ma visszagondolni az izgalmas latin órá kra, a haragudva is mosolygó
Schaller Mátyásra; katoná s, de tele szív Fojté nyi Emil osztá lyfő nö kü nkre, aki
hivatá sbeli kö telessé gé nek tartotta, hogy apá inkat helyettesítse! Szigorú volt, de
football-labdá t vett osztá lyá nak. Nemcsak nyelvekre oktatott, de a helyes viselkedé sre is szoktatott, hatvan é vvel ezelő tt má r „osztá lyfő nö ki” órá kat tartott,
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amelyeken a „Kis lord” é s a „Művelt ifjú” című kö nyveket elemezte é s plá ntá lta
belé nk az udvariassá gi szabá lyokat. Nemcsak a jóra nevelt, hanem a szé pre is.
Pápai (!) bencé s taná r akartam lenni, hogy tová bbadjam egy újabb generá ciónak a sok jót, amit kaptam. Az É let Magyarorszá gon azonban má ské nt dö ntö tt.
„Ember tervez, Isten vé gez!” Nem zúgolódom! Ma má r é rtem, hogy mié rt kellett
így lennie. Sokat vesztettem, de talá n mé g tö bbet nyertem. Egyet azonban nem
vesztettem el, a szeretetet a ré gi iskolá hoz é s az olthatatlan vá gyat Pá pa utá n.
Az Ó ceá non á t magammal hoztam igazgatóim é letbö lcsessé gé t, osztá lyfő nö keim atyai jótaná csait é s bö lcs taná raim tapasztalatait. Mindezt itt próbá lom –
immá r negyven é ve – az ő serdő szé lé n é s a 13 milliós São Paulóban brazil csemeté k é s hazá tlan ö reg magyarok kö zö tt kamatoztatni.
Búcsúzom! – Szeressé tek Hazá tokat, ragaszkodjatok szü lő fö ldetekhez é s ne
felejtsé tek el iskolá tokat! A Mindenható á ldjon Benneteket, óvjon minden bajtól
é s az emigrá lá stól! A honvá gy szö rnyű fá jdalom. Sok ö reg magyart lá ttam sírva
a honvá gytól.
Ö lel Benneteket szeretettel egy bencé s taná r é s ö reg bencé s diá k, akit hatvan
é vvel ezelő tt Pá pá n Kő gl Jancsinak hívtak é s ma Brazíliá ban Dom S(z)everinonak. Isten Veletek!
São Paulo, 1988. má rcius 21. Szent Benedek napjá n.
Dr. Kő gl Szeverin
pannonhalmi bencé s, brazíliai misszioná rius»
Koczor László(Pp 34)

Meghívó Pápára
Kedves Pá pai Bencé s Öregdiá kok !
Szeretettel meghívlak mindnyá jatokat osztá lyunk 60 é ves é rettsé gi talá lkozója
alkalmá ból rendezett Visszapillantá s című ké pző művé szeti kiállításomra.
A kiá llítá son bemutatom templomokba festett falk é peim, színes ü vegablakaim
terveit, a róluk ké szü lt fotókat, fiatalkori é s idő skori tá blaké peimet, kö zé pü letek,
vá rosok színterveit, színelmé leti tudomá nyos munká m dokumentumait.
A kiállítás Pápán,
a Fő tér 21. sz. alatt a Somogyi Galériában
jú nius 20-tól augusztus közepéig lesz nyitva.
2005. augusztus 25-é n, szombaton, a pá pai ö regdiá k-talá lkozó napjá n, dé lelő tt 10-11 órá k kö zö tt vá rlak benneteket a kiá llító teremben.
Dr. Nemcsics Antal (Pp 45)
festő művé sz, egyetemi taná r, MTA doktora, bencé s ö regdiá k
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Bátorításul…
Az egyik pé ldaké pem Márton Á ron pü spö k. Ő soha nem azt né zte, hogy hogyan
lehet kompromisszumot kö tni, hanem azt, hogy mit ké r tő le a Mennyei Atya. Ha
azt ké ri, hogy a papok hitoktassanak, akkor a rom á n kommunista á llam hiá ba
mondja, hogy nem szabad. Inká bb vá llalja a bö rtö nt, inká bb hagyja, hogy a
papjait bezá rjá k. Megü zente nekik, hogy tő lü k Isten azt ké ri, hogy hitoktassunk a
templomban is é s a plé bá niá n is. Ez polgá ri engedetlensé g volt. Bezá rtá k ő t is,
tö bb munkatá rsá t is, de Má rton Á ron pü spö k nem engedett. Az volt a szé p benne, hogy nem harcolt, nem bujtogatott, nem l á zított, nem szidott, nem á tkozott
senkit, de egy centit nem engedett az Isten á ltal tő le ké rt dolgokból. Szeretné m
tő le megtanulni, hogy é n is csak egyedü l Istenre hallgassak. Ha azt fogja k é rni
tő lem az Isten, hogy alapítsunk a szegé ny gyermekeknek egy iskolá t, óvodá t,
Má rton Á ron pü spö k szellemé ben, alá zattal megteszem, aztá n lesz, ami lesz.
Nagyon fontos az, hogy fé lelem, szorongá s né lkü l, Istenben bízva merjü nk
é lni. Hogy é rthető bb legyen, van egy kedves pé ldá m: A tudósok beraktak ö tven
egeret egy nagy szobá ba, é s ö tvenet egy má sikba. Arra voltak kívá ncsiak, hogy
a fé lelem, a stressz milyen hatá ssal van az á llatokra. Az egyik terembe beraktak
egy cicá t, de úgy, hogy az nem tudott hozzá fé rni az egerekhez. A cica biztosította a fé lelmet, a stresszt az egereknek. Megfigyelt é k, hogy abban a teremben,
ahol nem volt macska, az egerek szé pen fejlő dtek, szaporodtak, nö vekedtek,
csalá dokat alkottak, ment minden a maga rendj é n. A má sik teremben, ahol ott
nyá vogott a macska, szorongtak, fé ltek, idegesek voltak az egerek. Nem alkottak
csalá dokat, nem lettek utódaik, ha netalá n voltak is, azokat az anyá k megetté k,
az é letben maradt kis egerek viszont nem fejl ő dtek rendesen, é s a homoszekszualitá s is sokkal gyakrabban fordult el ő ezekné l az egerekné l. Egyszerűen
megbé nította a fé lelem ezeket a kis á llatokat.
Valamilyen módon a gonosz lé lek bennü nket, erdé lyi, Ká rpá t-medencei magyarokat szeretne stressz alatt tartani, hogy f é ljü nk, szorongjunk. Ú gy é rzem,
hogy fé lelmü nk a legtö bbszö r irreá lis, hogy vé gü l is ma sokkal jobb viszonyok é s
lehető sé gek vannak, mint ré gebben. A vilá gon tíz emberbő l kilenc rosszabbul é l,
mint mi. Az embereket most ezzel az interjúval is szeretné m megnyugtatni, hogy
nem kell fé lni a holnaptól, hogy Isten velü nk van, hogy merjü nk bízni a Gondviselé sben. Merjü nk bízni egymá sban, Isten egymá snak teremtett bennü nket,
merjü nk á lmodni szebb jö vő t magunknak. É n meg vagyok győ ző dve arról, hogy
erre reá lis esé lyü nk van. Ne hagyjuk, hogy a fé lelem, a gonosz lé lek kilúgozza
szívü nkbő l a remé nyt, a jö vő be vetett hitet, az ö sszefogá st, a szolidaritá st.
Ha azt mondja Magyarorszá gon egymillió ember, hogy szá momra fontos az,
hogy mi tö rté nik a hatá ron túli magyarokkal, ezé rt egy é vben szá z forintot adok:
abból szá zmillió forint ö sszejö n. Ebbő l ná lunk egy egé sz iskolahá lózatot lehet
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talpraá llítani, műkö dtetni. Megvannak a lehető sé geink arra, hogy egy bé ké sebb,
boldogabb, ö rö mtelibb 21. szá zadot é ljü nk meg mi, Ká rpá t-medencei magyarok.
Ehhez csak az kell, hogy bízzunk egymá sban, bízzunk a Jóistenben é s fogjunk
ö ssze. (… )
Meg vagyok győ ző dve, hogy a jótett jóvá teszi az embert. A jócselekedet egy
nemzetet is meg tud szentelni. A rossz, a b űn viszont egy nemzetet is tö nkre tud
tenni. Nagy dolog lenne, ha a magyarsá g a harmadik é vezred elejé n tudatosan
vá llalná az ö nzetlen szeretet, a jósá g tetteit az ö nhibá jukon kívü l a hatá ron túlra
sodródott testvé reik gyermekei irá nt. Ez megszentelné , felemelné né pü nket, é s
Isten á ldá sá t vonná magá ra.
Böjte Csaba OFM
Csaba testvé r gondolatait Ré vé sz Máriusz: Sorsfordítók Erdé lyben (Kairosz Kiadó, Budapest, 2004) c.
interjúkö teté nek utolsó (237-239) lapjairól vettü k á t, kö szö nettel. – (A szerk.)

A múlt szá zad vé gé n egy né met á llamelnö k megjegyezte: „Es gibt schwerige
Vaterlander. Eines davon ist Deutschland. ” Talá n hozzá fűzhetné nk, hogy a
má sodik nehé z szü lő fö ld pedig a magyarok hazá ja, legyen az bá rmelyik oldalá n
a jelenlegi hatá roknak.
A decemberi hatá rozat, talán akaratlanul, egy adag bö lcsessé grő l ad tanúsá got (egy tö rté nelmi ritkasá g, ha ez így lenne), melynek eredmé nyeké ppen Ká rpá t-medencei tá rsbé rlő ink idegei nem lettek túlsá gosan felborzolva.
Pax vobiscum!
Kutas László(Ph 58) London

„Rád tekint szülő földed népe… ” ∗
Hagyomá nyainkhoz híven idé n is sok színes programmal é s rendezvé nnyel
emlé keztü nk meg Pannónia szü lö ttjé rő l, a Pannonhalmi Fő apá tsá g patrónusá ról,
Szent Má rton pü spö krő l.
Mint minden é vben, most is, november 10-é n dé lutá n jóté konysá gi vá sá rral
vette kezdeté t a programok sorozata, melynek bevé teleibő l a ká rpá taljai kará csfalvi Gö rö g Katolikus Lyceum magyar irodalom- é s tö rté nelemtankö nyveinek,
fö ldrajz- é s tö rté nelematlaszainak megvé telé t tá mogattuk.
A ké tórá s vá sá r hangos vigalmai utá n kicsit elcsendesedve é s magunkba
szá llva ké szü ltü nk az ü nnepre. Ebben vendé geink, Marosi István kará csfalvi
gö rö gkatolikus lelké sz é s kísé rő i, a Lyceum né há ny taná rja é s diá kja volt segítsé gü nkre, akik Ká rpá taljá ról. magyarsá guk é s gö rö gkatolikus kereszté nysé gü k
megé lé sé rő l, valamint iskolá jukról beszé ltek. Ő hozzá juk s az á ltaluk kiadott
∗

A pannonhalmi Bencé s Hírlevé l 2004. té li szá má ból. Kö szö njü k! – (A szerk,)
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újsá ghoz kapcsolódott a Szent Má rton-nap ezé vi mottója: Megmaradni, utalva
azokra a mindennapi kü zdelmekre, amelyeket nemcsak nekik, de nek ü nk is meg
kell vívnunk nap mint nap, hogy megmaradhassunk a hitben é s szeretetben. A
csendesóra utá n a baziliká ban ö sszegyűlve a szerzeteskö zö ssé ggel együ tt
elimá dkoztuk Szent Má rton ü nnepé nek első vesperá sá t.
Kivé telesen megelé gedtü nk az egy adag vacsorá val is, hiszen nyolc órá tól
nyitottak az osztá lyok szervezé sé ben lé trejö tt é ttermek kü lö nbö ző jellegű é s
nemzetisé gű é telkü lö nlegessé gekkel, s má s kikapcsolódá si módokra is alkalom
nyílt a fé l tizenegyes takarodóig. Ekkor beá llt az é jszakai nyugalom, hogy a
kö vetkező napot kipihenten, újult erő vel kezdhessü k.
Anná l is inká bb, hiszen má snap má r reggel kilenc órakor hirdetté k a bazilika
harangjai az ü nneplé sü nk csúcspontjá t jelentő ü nnepi Liturgia kezdeté t, amelyet
Jeremias Schrő der St. Ottilien-i fő apá t vezetett. Pré diká ciójá ban kihangsúlyozta
a kereszté ny ember lelkiismeretes feladatvé gzé sé nek é s alá zatos szeretetké szsé gé nek fontossá gá t, amelyben Szent Má rton pü spö k olyan kiemelkedő en é s
pé ldamutatóan já rt elő ttü nk.
Kö zö s ü nneplé sü nk utá n a Pannonhalmá n első é vü ket tö ltő k a szent hitvalló
é leté vel ismerkedtek meg, míg a tö bbiek a tornateremben talá lkoztak Jeremias
fő apá t úrral, aki St. Ottilien monostorá ról é s az ottani é letrő l, valamint az ennek
fontos ré szé t ké pező missziós tevé kenysé grő l mesé lt nekü nk. Ké rdé seink
nyomá n é rdekes tö rté neteket is elmondott, amelyeket a vil á g kü lö nbö ző pontjain
é lt á t e munka sorá n.
Ebé d utá n tová bb folytatódott az elő ző nap é s a dé lelő tt kissé profá nabb
ü nneplé se a sportveté lkedő kkel, bü fé kkel, tolókocsi- é s kukahordó versennyel,
tá ncbemutatóval, „já té kteremmel” s mé g sok ö tletes é s szórakoztató programmal. Fé l nyolckor a tornateremben koncert kezd ő dö tt, melynek elő adóművé sze
David Yengibarjan ö rmé ny szá rmazá sú harmonikajá té kos volt. A fergeteges
hangulatú má sfé l órá s koncerten megszólaltak Yengibarjan sajá t szerzemé nyei
é s má s darabok is, é s rá adá ské nt eljá tszotta azt a darabot, amit é desanyjá tól
első ké nt megtanult.
Az ü nnep zá róakkordjá t a Napzá rta adta a lé pcső há zban, melynek sorá n kihirdeté sre kerü lt az ö sszegyűlt pé nz ö sszege: tö bb mint ö tszá zezer forint! Ennyivel
tudtunk tehá t hozzá já rulni ahhoz, hogy hatá rainkon kívü l é lő magyar testvé reink
anyanyelvü kö n tanulhassá k né pü k irodalmá t é s nemzetü k tö rté neté t. Vé gü l
Tamás atya kihangsúlyozta: Az ü nnepi ö rö mö t a hé tkö znapokban is meg kell
ő rizni, s é szre kell venni a „peremen é lő ket”, ahogyan arra nagy szentü nk,
Má rton is pé ldá t adott nekü nk. Kö zö s imá dsá ggal zá rtuk a napot, há lá t adva
Istennek az ü nnep ö rö mé é rt, s bá r kissé fá radtan, de igazi szívbeli boldogsá ggal
é s lelkü nkben rengeteg é lmé nnyel té rtü nk nyugovóra.
Aradi László
a Pannonhalmi Bencé s Gimná zium é s Kollé gium
XI. B osztá lyos tanulója
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Idő szerű példakép ∗
A Veszpré mi Fő egyházmegye vé rtanújára, a hatvan é ve orosz katonák által meggyilkolt
Bódi Má ria Magdolná ra emlé keztek április 2-3-án Lité ren – a helyi önkormányzat é s a
balatonfűzfő i plé bánia szervezé sé ben, az é rseksé g támogatásával. A megemlé kezé s során
imádkoznak azé rt is, hogy a tisztaságának vé delmé ben vé rtanúságot szenvedett fiatal
leányt is a magyar boldogok é s szentek sorában tisztelhessük.

A Veszpré m.megyei Lité ren 1945. má rcius 23-á n egy kedves, csinos é s szenté letű munká slá ny vé rtanúhalá lt szenvedett Krisztusé rt. Ennek a lá nynak, Bódi
Mária Magdolnának arcké pe ott lá tható a krakkói Isteni Irgalmassá g Bazilika
magyar ká polná já nak (Cappella Communio Sanctorum) a magyar szenteket é s
boldogokat á brá zoló hatalmas mozaikjá n a boldoggá avatá sra vá rók kö zö tt.
Magdi rö vid, de teljesnek mondható é leté t a Veszpré mi Fő egyhá zmegye terü leté n é lte le. Szü lei uradalmi cselé dek voltak, akik vallá sos nevelé st nem kaptak.
Az é desapa iratainak hiá nyá ban a szü lő k szentsé gi, ső t polgá ri há zassá got sem
kö thettek.
1921. augusztus 8-á n Szigligeten szü letett kislá nyuk. A badacsonytö rdemici
templomban keresztelté k meg augusztus 15-é n. Magdi azonban a csalá dban
vallá sos nevelé st nem kapott, csak az iskolai hittan órá kon tanult istenismeretet.
Buzgón vé gzett első á ldozá sá tól kezdve Jé zus maga vonzotta, vezette minden
jóra-szé pre fogé kony lelké t. Talpraesett, vidá m, jó tanuló gyermek volt. Hitoktatója é s tanítója hamar fö lfigyelt rá . 1934-ben kö ltö ztek Kö veská lról Má mapusztá ra.
Olvasni nagyon szeretett. A plé bá nosá tól kapott, lelki fejlő dé sé t elő segítő vallá sos kö nyvek ré vé n egyre komolyabb hitbeli tudá sra tett szert, amit tettekre igyekezett vá ltani. Magdi 14-dik é leté vé ben má r nagy igyekezettel segített a há ztartá sban, a mezei munká ban is jobbkeze lett é desanyjá nak, aki korá n é szrevette
hosszantartó imá dsá gait, apró ö nmegtagadá sait. Ezek mind jobban erő sítetté k
Jé zus irá nti hűsé gé t, edzetté k akaratá t. Mindenü tt segített, ahol csak szü ksé get
lá tott. Kü lö nö s szeretettel foglalkozott a kisgyerekekkel, akiket sok kedvess é ggel
igyekezett Jé zushoz vezetni.
Tizenhé t é ves volt, amikor Balatonfűzfő n né pmissziót tartottak. Ekkor kezdett
megvilá gosodni elő tte, hogy egé szen Jé zusé akar lenni. Vonzotta a szerzetesi
é let, á m ennek megvalósulá sá ban akadá lyt jelentett egyhá zjogilag tö rvé nytelen
szá rmazá sa. Fá jó szívvel vette tudomá sul, hogy az akkori rendi szabá lyok é rtelmé ben ezt a vá gyá t nem kö vetheti.
A kö vetkező é vben a fűzfő gyá rtelepi Nitroké mia Rt. munká snő je lett. Gyá ri
munká ja mellett otthon tová bbra is ő vé gezte a há ztartá si munká k nagy ré szé t.
Há rom műszakos beosztá sa ellené re megtalá lta a módjá t, hogy a gyá rtelepi
templomban naponta talá lkozzé k a szentá ldozá sban az Ú r Jé zussal. A gyá rban
∗

Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. má rcius 27– á prilis 3-i (húsvé ti) szá má ból
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sokfé le ember dolgozott, gyakori volt a ká romkodá s, az ocsmá ny beszé d, de
gyakoriak az egyhá zellenes, rá galmazó kijelenté sek is. Munkatá rsai tapasztalhattá k, hogy Magdi a vallá sossá ga miatt sajá t szemé lyé t é rt ugratá sokra talpraesetten, derűvel vá laszolt. Az egyhá zellenes vá dakat biztos vilá gné zeti tudá ssal,
okos é rvelé ssel, de sohasem sé rtő módon cá folta meg. Mivel magatartá sá t a
szelíd szeré nysé g jellemezte, amelyhez adott esetben kell ő humor is já rult,
munkatá rsai kezdeti ellené rzé sé t tisztelet vá ltotta fel. Jelenlé té ben má r vigyá ztak
szavaikra. A gyá r vezető i is megbecsü lté k jó munká já t.
Csinos nő lett, akinek tö bb ké rő je is volt. Nagyon szerette a kisgyerekeket,
nagyra becsü lte az anyasá got, mé gsem ebben lá tta a hivatá sá t. Húszé vesen,
első zá rt lelkigyakorlatá n, kellő megfontolá s utá n, 1941-ben szűzessé gi fogadalmat tett. 1942-ben kongreganist á vá avattá k. Ezutá n mé g nagyobb buzgalommal
foglalkozott a Szívgá rda kereté ben az addig is á ltala vezetett gyermekekkel.
Fűzfő gyá rtelepen a polgá ri iskolá t magá ntanulóké nt vé gző csoport felnő tt tagjai kö zö tt sikeresen tette le a vizsgá kat. Mindezek mellett talá lé konyan igyekezett
segíteni minden rá szorulón. A Katolikus Dolgozó Lá nyok Szö vetsé ge vezető ké pző tanfolyamá nak elvé gzé se utá n az iparban dolgozó munká slá nyokból is
csoportot szervezett, a lá nyokat ö ntudatos, katolikus vilá gné zetre nevelte, mikö zben kö zö sen vé gezté k a szeretetszolgá latot. Há borús idő k voltak. Á polónő i
tanfolyamot szervezett a lá nyok szá má ra, melyen maga is ré szt vett. Magdi é s
leá nyai ö regeket, kisgyermekes anyá kat, a fü redi katonakórhá zban pedig sebesü lteket lá togattak. Ahol szü ksé get lá ttak, segítettek.
Magdi ké rte az Ú rtól, hogy fiatalon halhasson meg, é s halá lá val is kö zelebb
segíthesse a fiatalokat Hozzá .
1944-ben Magdi csalá dja má r Lité ren lakott. Decemberben a harcok zaja mind
kö zelebbrő l hallatszott. A nő k sorsá ról aggasztó híreket hallva, tisztasá guk megvé dé sé re buzdította leá nytá rsait, é s elhatá rozta, hogy é lete felá ldozá sa á rá n is
megtartja Jé zusnak tett fogadalmá t. Ennek ideje 1945. má rcius 23-á n jö tt el.
Az asszonyok az óvóhely lejá ratá ban tartózkodtak, amikor ké t fegyveres
szovjet katona é rkezett. Egyikü k Magdira tá madt. A lá ny ellená llt é s a katoná tól
megszabadulva menekü lni igyekezett, mikö zben a bunker lejá ratá ná l a tö bbieket
figyelmeztette felindult arccal, de nyugodt hangon. „Annuska, menekü ljö n, mert
magá n lesz a sor. É n má r meghalok… É desanyá m, menjenek innen, é n most
má r meghalok… ” Kö zben a túlsó kijá ratná l megjelent a katona, dü hö s arccal. A
szeme alatt vé r szivá rgott, Magdi vé dekezé sé nek nyoma. Magdit az udvaron
meglá tva azonnal lő tt. Vagy hat lö vé s fúródott Magdi há tá ba, aki az első lö vé sné l
megá llt, a má sodik utá n ké t karjá t az é g felé tá rta, majd ö sszezá rta e szavakkal:
„Uram, Kirá lyom! Vé gy magadhoz!” Zsebé ben újra a rózsafü zé rt szorította. Az
utolsó golyó szíven talá lta.
Ké t hé t múlva – az ostromá llapot idejé re adott római felhatalmazá sok alapjá n – szü lei szentsé gi há zassá got kö tö ttek. Az akkori á llami tö rvé nyek ezt polgá ri
kö té snek is elfogadtá k. Szü lei ettő l kezdve vallá sosan é ltek.
Dr. Márfi Gyula (Ph 62) é rsek
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Szent. Primus vé rtanú
Pannonhalma, 1954. jún. 9.

Büky Zoltán (So 48)
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Megemlékezés
Endrédy Vendel (Gy 14) zirci apátról ∗
Szá ztíz é ve, 1895. januá r 19-é n szü letett a Sopron-megyei Fertő endré den. A
ciszterci rendbe való belé pé sé tő l a Szent Berná t-i „konverzió”, a mindenestü l
Isten felé fordulá s programjá t é lte halá la pillanatá ig: visszafordulni é s visszafordítani minden erő nkkel a vilá got é s benne mindenekelő tt az embert, a
Teremtő Isten felé .
Szerzetespap volt, apá ttá vá lasztá sá ig, 1938 má rciusá ig a rend budapesti
Szent Imre Gimná ziumá nak matematika– fizikataná ra, vé gü l igazgatója.
A szerzetesek szé tszóratá sa utá n 1950. október 29-é n a nyílt utcá ról raboltá k
el az Á VO emberei. Koholt vá dak alapjá n 14 é vre íté lté k. Megszé gyenítő kínzá sok kö zepette tö bbszö r verté k fé lholtra… 1956 vé gé n rö vid idő re kiszabadult,
majd újból bö rtö n kö vetkezett. 1957 augusztusá ban „szabadult”, kijelö lt ké nyszertartózkodá si helye a pannonhalmi Ö reg Szerzetesek Otthona lett, ott é lt
1981. december 29-ig, halá la napjá ig.
1
Visszapillantás című legutolsó feljegyzé sé ben írta: „Az első , amit ebben a
visszapillantá sban megá llapítok az, hogy nem adná m oda a haté vi bö rtö né let
szenvedé seit semmi fö ldi kincsé rt. Valami óriá si é rté ktö bbletet kaptam. Kijá rtam
a legmagasabb »fő iskolá t«, kezemben a diplomá ja, s rajta a pecsé t: tö bb embersé g… – A má sodik, amit megá llapítok, hogy minden szemé t, ringy-rongy ember
is lehet fé ny, ö rö k fé ny, ha egyszer rá sü t Isten napja, é s felszabadítja gonoszsá ga borzalmas terheitő l. Ezé rt nem tudok é n haragudni senkire megbá ntóim,
kínzóim kö zü l, senki gonosz emberre. Szeretné k é rtü k imá dkozni úgy szívbő l,
igazá n, hogy megté rjenek, jó emberek legyenek.”
Ennyit mondhat rö viden volt Mesteré rő l egy tanítvá ny.
Dr. Kerekes Károly O. Cist., apá t
Ó , Uram, Te az alá zatosokon é s a sokat szenvedő kö n keresztü l ragyogtatod fel
é s kö zvetíted szeretetedet. A jósá gos é s a bö rtö nö kben É rted é s é rettü nk meg-

kínzott Vendel apá t kö zbenjá rá sa á ltal á raszd reá nk gyógyító szeretetedet.
Vegyü k é szre: ilyen szent emberekre van szü ksé ge a mai kereszté nysé gnek,
hogy mi magunk, a magyar né p é s a kereszté nysé g megújuljon.
A szenvedő Krisztust kö vető ciszterci apá t pé ldá s é lete á ltal mutasd meg,
Istenü nk, szereteted hatalmá t a betegeknek, a ké tsé gbeesetteknek, a hitü ket
elhagyottaknak, a magyaroknak é s az egé sz emberisé gnek.
Csak így talá lhatjuk meg az annyira keresett b é ké t. – Amen
(Ima Endré dy Vendel boldoggá avatásáé rt)

∗
1

Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. februá r 20-i szá má ból
A Visszapillantás pl. a BDSZ Almanach 2003 59., az imá dsá g a 60. lapjá n olvasható
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A szeretet vértanú ja: Salkaházi Sára ∗
É ppen 60 esztendő vel halá la utá n, december 27-é n emlé keztek meg Salkaházi
Sára szociá lis testvé rrő l a budapesti Kö zponti Szeminá riumban. Az emlé kü lé sen
mintegy szá zö tvenen vettek ré szt: a vé rtanú rendtá rsai, tisztelő i, egyhá zi é s civil
szemé lyek.
A fő vá rosi ö nkormá nyzat ké pviseleté ben Tirts Tamás az ü ldö zö tt embertá rsak
irá nti szeretet hő siessé gé rő l beszé lt.
Schweitzer József nyugalmazott fő rabbi elő adá sá ban arról szólt, mit tanít a
zsidó vallá s a felebará t irá nti felelő ssé grő l, a szeretet é rzé sé tő l miké nt kell
eljutnia a hívő embernek a felelő ssé gvá llalá sig, amely vé gső esetben az ö nfelá ldozá st is jelentheti.
Szé kely János, a Kö zponti Szeminá rium spirituá lisa azt hangsúlyozta, hogy
Salkahá zi Sá ra nem egyszerűen a bá tor kiá llá s vé rtanúja: az ő szemé lyisé gé nek
titka mé lyebben rejlik. Mikor egy é vvel má rtíromsá ga elő tt felajá nlotta az é leté t,
Isten ismeretlen szá ndé kaira mondott hatá rozott igent. Abban a biztos hitben,
hogy a szenvedé s é s az á ldozat mé lysé gesen hozzá tartozik ahhoz az é lethez,
amelyet Isten maga is megosztott az emberrel. S á ra testvé r tette nem a bá torsá g, hanem a hit megnyilatkozá sa volt.
Jelenits István piarista szerzetes mint gyakorló pedagógus é s lelkivezető azt
hangsúlyozta, hogy első sorban nem á ldozathozatalra, mé gkevé sbé hő siessé gre
kell é s lehet nevelni a gyerekeket, hanem az é rté kek tiszteleté re, a szeretet
ké pessé gé re. „Á ldozatot az tud hozni, akiben szeretet van” – mondotta.
Osztie Zoltán [Osztie Zoltán (Bp 49) fia – (a szerk.)] plé bá nos, a KÉ SZ elnö ke
a kereszté ny é rtelmisé gi szemé vel tekintett Salkahá zi Sá ra é leté re, az egysé gteremté s, a missziós lelkü let é s a tudatos á ldozatvá llalá s pé ldá já ra.
Sztrilich Á gnes, a Szociá lis Testvé rek Tá rsasá gá nak jelenlegi elö ljá rója rendtá rské nt emlé kezett a szemé lyesen ugyan nem ismert, mé gis szemé lyes
ismerő sé nek é rzett Sá ra testvé rre.
Az emlé kü lé s utolsó elő adá sá ban Erdő Pé ter bíboros prímá s Salkahá zi Sá ra
boldoggá avatá sá nak egyhá zjogi szempontból teljessé ggel indokolt kezdemé nyezé sé rő l beszé lt.
-et-

∗

Salkaházi Sára testvé rt a sajá tunknak tekintjü k, hiszen a Szociá lis Testvé rek Tá rsasá ga
szentbenedeki szellemisé gű szerzetesrend; 80 é ve alapította Slachta Margit. – (A szerk.)
Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. januá r 9-i szá má ból
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Gulágot szenvedett cserkészpap volt ∗
Kölley György (1919 – Bp 39 – 2005) halálára
Nemcsak utolsó é veiben betegsé ge miatt, de papi é s cserké szhivatá sa miatt
egé sz é leté ben igen sokat szenvedett, é letműve gazdag.
Az 1919-ben Budapesten szü letett Gyurka bá ’1942-ben lé pett a Szé kesfehé rvá ri Egyhá zmegye kispapjai kö zé . A neves Kö hler-csalá d gyermeke kispapké nt
is folytatta cserké szmozgalmi tevé kenysé gé t. 1944-ben a Kö zponti Szeminá riumban ré szt vett az ü ldö zö ttek menté sé ben. 1946-ban a Magyar Cserké sz Szö vetsé g kö zpontjá ban a kiscserké szek ü gyeivel foglalkozó vezető tiszt volt, amikor
– a cserké szmozgalom betiltá sá nak indoklá sá ra is – tö bbedmagá val letartóztatta
az Á VO az úgynevezett „kamaraerdei ü gyben”. A vá d szerint tudott egy szovjet
tiszt elleni meré nyletrő l, é s ré szt vett szovjetellenes rö pcé dulá k elő á llítá sá ban.
Egyik vá d sem volt igaz, de á tadtá k a szovjet hatósá goknak, é s egy szovjet bírósá g nyolc é vre íté lte. A Gulá gon tö ltö tt é veiben egy alkalommal az mentette
meg, hogy az é hezé stő l magatehetetlen rabokat szá llító teherautó tetejé re dobtá k, majd a kö vetkező tá borban egy litvá n katolikus raborvos – megtudvá n, hogy
kispap – maga mellé vette felcserké nt. Gulá g-é vei java ré szé t a finn-karé liai
Medvezsugorszkban tö ltö tte. Papi rabtá rsai kö zö tt volt Olofsson Placid bencé s
szerzetes.
Amikor 1953-ban, a diktá tor halá la utá n hazaté rhetett, folytatta teológiai tanulmá nyait. Fő pá sztora, Shvoy Lajos pü spö k 1956-ban szentelte pappá . Dunabogdá nyi ká plá nké nt is folytatta a lelkipá sztori munká já val pá rosuló „illegá lis”
cserké szmozgalmi tevé kenysé gé t. Emiatt 1961 januá rjá ban ismé t letartóztattá k,
é s „á llamellenes szervezkedé s” vá djá val há rom é vre íté lté k. Szabadulá sa utá n
gyógykezelé s cé ljá ból svá jci nő vé rekhez utazhatott, ahonnan egykori cserk é szei
ké ré sé re nem té rt haza, hanem megszervezte a nyugat-európai magyar
cserké szmozgalmat, é s Mü nchenben magyar lelkipá sztori munká t vé gzett. A
rendszervá ltozá s utá n hazaté rt. 1992-ben Leá nyfalun nemzetkö zi ö regcserké sztalá lkozót szervezett a lelkigyakorlatos há zban – amelynek telké t csalá dja ajá ndé kozta a magyar egyhá znak – , ahol halá lá ig lakott.
„É lete utolsó percé ig minden cserké szgyermeké nek sorsa é rdekelte, é s jó
apá hoz híven, súlyos betegen is taná csot adott, segített minden hozzá fordulónak, ö rü lt neveltjei sikeré nek” – írja róla Perjé s Ottó, né metorszá gi ö regcserké sze. „Minden pé nzé t a szegé ny ifjúsá g segíté sé re, ké ső bb kö zé p- é s keleteurópai cserké szek tá mogatá sá ra fordította.” A nyugat-európai magyar cserké szmozgalom vezeté se alatt tö bb mint há romezer-ö tszá z fő t szá mlá lt. „Fegyelmet, erkö lcsö t, Isten é s a termé szet szereteté t é s embertá rsaink megbecsü lé sé t
nevelte belé nk Baden-Powell szellemé ben, a krisztusi szeretet jegyé ben.” (… )
Má rcius 14-é n hunyt el, é s 31-é n temetté k a leá nyfalui temető ben.
Jó munká t vé gezté l, Gyurka bá ’
! Nyugodj bé ké ben!
Rosdy Pál
∗

Utá nkö zlé s az Új Ember 2005. á prilis 10-i szá má ból
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Farkas Virgil OSB esperes-plébános
halálának 10. évfordulója ∗
Virgil Atya ma itt van velü nk. Ké rjü k Ő t, hogy segítsen bennü nket az emlé kezé sben. Emlé kezzü nk egy emberre, Isten felszentelt papj á ra, egy szerzetesre!
Emlékezzünk Farkas Sándor Virgil esperes-plébánosra!
Emlé kezzü nk a „Plé bi”-re! Igen, a plé bire. Így hívta Ő t mindenki, aki ismerte,
szerette é s kö zelebb á llt hozzá . Ha valakit beosztá sá ból adódó megnevezé sé ben is becé znek, azt minden ké tsé get kizá róan szeretik.
Ú gy hiszem sokan voltunk é s vagyunk, akik szeretetü nkbe fogadtuk, é ppúgy,
amint Ő bennü nket, egyhá zkö zsé gé nek minden tagjá t. A megjelentek szá ma is
ezt bizonyítja, pedig má r nagyon sokan kö vetté k ő t a Teremtő hö z. Az ittmaradtak
szereteté t igazolja, hogy sírjá n mindig van friss virá g, é s ritka, ha nem é g ott egyegy szá l gyertya.
Minden jelenlé vő tő l elő re elné zé st ké rek, amié rt az elmondani kívá nt gondolataim szemé lyesek lesznek. Ennek tö bb oka is van: egyré szt azok kö zé tartozom,
akik megkü lö nbö ztetett módon szeretté k, má sré szt mert sok-sok gondolata,
taná csa útmutatá sa, gesztusa ivódott zsigereimbe, harmadré szt – é s ez a
legfontosabb – lelki rokonsá gba is kerü ltü nk: Ő lett a bé rma-keresztapá m.
Ú gy hiszem sokunknak nagyon sok eml é ke kö tő dik ahhoz a szerzeteshez, aki
ké rlelhetetlen emberi tartá ssal é s meggyő ző dé ses lelkü lettel, hevü lettel ké pviselte Isten orszá gá t itt szűkebb pá triá nkban.
Első emlé kem róla, hogy itt té rdelek az oltá r elő tt, mint kb. 4 é ves ministrá ns,
Ő pedig megelé gedetten bólint, hogy minden rendben. Ezt kö vető en mindig is
felné ztem rá , mert volt mié rt felné zni rá .
Amíg a vé r a szív jobb kamrá já ból a bal kamrá ba á ramlik, kö zben a tü dő ben
levegő vel é rintkezve megtisztul, é s má r mint megtisztult, oxigé ndús, é ltető folyadé k á rad tová bb a bal kamrá ból az egé sz testbe. Így voltunk mi mindannyian,
akik ide, e templomba já rtunk. Itt kaptuk a mindennapokhoz sz ü ksé ges energiá t,
hogy azt tová bbadhassuk. Azokban az é vekben, é vtizedekben csak itt, mert a
templomok falai kö zé szorítottá k a hité letet. De olyan útravalót kaptunk, amit
gyermekeinknek is é rdemes tová bbadni.
Elevenen emlé kszem a hittanórá kra, amelyeket akkor az á llami é s helyi akarat
kiszorított az iskolá ból é s a sekrestye lett azok helyszíne. Má r akkor belegondoltam, hogy ezzel az inté zkedé ssel há tté rbe akartá k ugyan szorítani a hitoktatá st,
é s mi lett az eredmé ny: a hé t minden napjá n dé lutá nonké nt á llandó gyereksereg
a templom kö rü l, ahogy jö ttü nk-mentü nk a hittanról. É pp ezé rt a legbiztosabb
talá lkozá si pont is a templom lett.
∗

Siska Gábor (Ph 82) visszaemlé kezé se a pannonhalmi vá rosi templomban felavatott é s
megá ldott emlé ktá bla elő tt 2004. szeptember 19-é n
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Ehhez kapcsolódik a plé bá nos úr egy nagyon-nagyon sokszor ismé telt ké ré se
a hívek felé , hogy ha má st nem is, annyit mindenki tegyen meg, hogy vas á r- é s
ü nnepnapokon ü nneplő be felö ltö zve menjü nk el temploma, mert – abban az
idő ben – a legegyszerűbb, é s mé gis szé p é s hatá sos kifejezé se volt hovatartozá sunknak, ha azt lá ttá k, hogy nekü nk vasá rnap hol a helyü nk.
Tö bb ilyen magvas gondolata megmaradt bennem. Hittan órá kon, de azokon
kívü l is tö bbszö r felemlegette az egyhá z tö rté nelmé nek egy jelentő s epizódjá t,
amikor Nagy Konstantin csá szá r egy sorsdö ntő csatá ja elő tti é jszaka á lmá ban a
keresztet lá tta é s azt a hangot hallotta hozzá , hogy „e jelben győ zni fogsz”. Ú gy
is lett.
Nem tudom, de úgy hiszem, ez a mondat volt – vagy lehetett – Virgil atya
é letfilozófiá ja. Mindent a keresztnek rendelt al á . Manapsá g is mindennap eszembe jut Ő é s ez a tö rté net. Naponta tö bb szá z kilomé tert kell utaznom, é s így
naponta ké tszer visz el utam egy hegy tetejé re emelt hatalmas kereszt mellett.
Arra felné zve mindig ez jut eszembe. A plé bá nos úr, é s amit a keresztrő l tanított:
e jelben győ zni fogsz!
Tő le tudom, tudjuk, a kereszt amellett, hogy a kereszt é nysé g legfő bb szimbóluma, egyben egy mé ly tartalmat hordozó jelké p is: jelké pezi Isten é s ember,
illetve ember é s ember kapcsolatá t. Amint má r említettem, ő mindent alá rendelt
a keresztnek – e tekintetben is. Vagy ott van a keré k-hasonlat, amikor a keré kagy maga Isten, é s mi emberek vagyunk a kü llő k. Miné l kö zelebb vagyunk
Istenhez, anná l kö zelebb kerü lü nk egymá shoz é s fordítva: csak úgy tudunk
kö zelebb kerü lni Istenhez, ha egymá shoz is kö zelebb kerü lü nk.
Kü lö nö s gondja volt arra, hogy jó viszonyt á poljon hívei kö zö tt, é s feltette é leté t
arra, hogy Istenhez vezesse ő ket. Segített bennü nket, hogy el tudjuk vá lasztani
a búzá t az ocsútól, a talmit az igaztól. Neki is kö szö nhető , hogy a mai Pannonhalmá n vannak kö zö ssé gek, amelyek szilá rd kereszté ny erkö lcsi alapon á llnak,
é s akikre bü szke lehet a vá ros minden lakója.
Nehé z feladatot kapott é s vá llalt. Oly korban é lt ő kö zö ttü nk, amikor a magyar
katolicizmus egyik fellegvá rá nak tö vé ben is nehé z volt kereszté nynek, katolikusnak lenni, maradni. Idekerü lé se utá n pá r é vvel mé g a „Szentmá rton” né vtő l is
megfosztottá k a telepü lé st. Azt, hogy ezt nem fogadta lelkesedé ssel, azé rt
tudom, mert kö vetkezetesen így fogalmazott: „fel kell mennem Pannonhalmá ra”.
Eleinte nem é rtettem, de ké ső bb vilá gossá vá lt, mié rt nem a „Vá r”-ba kellett
felmennie.
Ezé vben szomorú é vfordulóra is emlé kezü nk. Ki így – ki úgy. Egy hónap múlva
lesz a Szá lasi-fé le nyilas hatalomá tvé tel 60. é vfordulója. Így hatvan é ve annak is,
hogy Farkas Virgil, mint fiatal szerzetes Pannonhalm á n ré szt vett – az azóta
legendá ssá vá lt – embermenté sben. Ő ajá nlotta Kelemen Krizosztom szemé lyes
vé delmé be egykori osztá lytá rsá t, akit abban a tudatban hagytak Kismegyern é l
fogvatartói, hogy má r fejbelő tté k. Ezt az osztá lytá rsat ké ső bb a fő apá t – é lete
kocká ztatá sá val – sajá t lakosztá lyá ban bújtatta. Ő ké ső bb egy magyarorszá gi
egyetem elismert professzora lett.
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Ahogy Szent Má rton kö penyé nek egy darabjá t é s Szent Lá szló fejereklyé jé t a
csatá kban a győ zelem remé nyé ben elö l hordoztá k, úgy Ő a keresztet, a jelké pet
tartotta maga elő tt, é s győ zö tt. Mert: e jelben győ zni fogsz!
A vörös tengeren át vezette híveit
Ez a szö veg kerü lt rá az emlé ktá blá ra is, mert kitö rö lhetetlen emlé k – gondolom
nem csak bennem – , amikor egy alkalommal az ószö vetsé gi olvasmá nyi ré szlet
alapjá n a pré diká ciójá ban arról beszé lt, hogy amint Isten az egyiptomi fogsá gból
való szabadulá skor a Vö rö s-tengeren is szá raz lá bbal vezette á t né pé t, míg
ü ldö ző ik ugyanabba belevesztek, egy pillanatra meg á llt a gondolattal é s mondott
egy nyomaté kos mondatot: megismétlem, a vörös tengeren vezette át Isten
az ő népét. Akkor ott, pontosabban itt, ebben a templomban, d ö bbent volt a
csend, é s mindenki megé rtette az aznapi szentírá si szakasz ü zeneté t.
É s így is lett. Mert a kereszt jelé ben é s a szó erejé vel győ znie kellett. Győ znie
kellett Szent Istvá nnal, Szent Gellé rttel, Szent Lá szlóval, Kapisztrá n Szent
Já nossal, Bakócz Tamá ssal, Kelemen Krizosztommal, Apor Vilmossal, Mindszenty Józseffel. É s mé g sorolhatná nk.
Hitbé li ké rdé sekben ké rlelhetetlen volt. Elvá rta az isteni é s egyhá zi tö rvé nyek
betartá sá t. Az úgynevezett „divatos” vagy csupá n a szoká s alapjá n ké rt szentsé gek (keresztsé g, bé rmá lá s) kiszolgá ltatá sá ná l is megkö vetelte a vallá si tartalom
megé lé sé t. De ha kellett, ő maga volt egyik titkos szervező je a – tiltó csalá di
há tté r miatt – teljes titoktartá s mellett bonyolított felnő tt-keresztelé snek, amikor
egy 17 é ves lá ny ké rte a keresztsé get 1981-ben.
Nagyon tisztelte XXIII. Já nos pá pá t. A hittanteremben ott lógott az Ő ké pe is
VI. Pá lé mellett. Sokszor elmesé lte, felelevenítette megvá lasztá sá nak tö rté neté t,
é s hogy az „ideiglenes pá pa” mekkora munká ba fogott. Ö sszehívta a II. Vatiká ni
Zsinatot, amely a nyugati egyhá z egyik legnagyobb reformjá t hozta. Hozzá mert
nyúlni az ő si falakhoz. Plé bá nos úr a Szentlé lek fö ldi munká lkodá sá nak egyé rtelmű jelé t lá tta ebben.
É s Ő is hozzá mert nyúlni az ő si falakhoz. Valódi é rtelemben is: Virgil Atya,
plé bá nos úr é píttette á t, modernizá lta ezt a templomot. A mai ké pe neki kö szö nhető . A hetvenes é vek elejé n felé pítette a plé bá niahivatalt, a kilencvenes é vek
elejé n felújíttatta a bá styafalat. De á tvitt é rtelemben is fogé kony volt az újra: az
első k kö zö tt, de az is lehet, hogy legelső ké nt, itt, ebben a templomban ministr á ltak lá nyok, ami ma má r termé szetes, de a hetvenes é vek kö zepé n jelentő s újítá snak szá mított.
Farkas Sá ndor Virgil bencé s szerzetes, mindannyiunk szeretett plé bá nos ura
nem lett taná r, mint ahogy 1802 óta a bencé sek á ltalá ban, de tudni kell róla,
hogy kivá ló művelő je volt a latin é s az ógö rö g nyelvnek. Nem lett taná r, de nevelt
é s tanított. Arra tanított bennü nket,
hogy munká nkat, kü zdelmeinket, é letü nket szenteljü k meg imá dsá ggal;
hogy szeressü k hazá nkat é s szűkebb pá triá nkat, csalá dunkat, tá rsainkat;
hogy legyü nk fogé konyak a szé pre, a jóra, az igazra, é s minden tudá sunkat,
ké pessé gü nket é s tapasztalatainkat á llítsuk ezek szolgá latá ba;
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hogy gyűjtsü nk erkö lcsi é s szellemi é rté keket;
hogy tiszteljü k (sajnos ma nagyon is aktuális!) az ember mé ltósá gá t;
é ljü nk szeretetet sugá rzó kö zö ssé gekben.
Kedves Virgil Atya! Igyekszü nk megfelelni az elvá rá snak, é s bü szké k vagyunk
erre a hagyaté kra.
É s amikor majd a mi szinuszgö rbé nk is ellaposodik, é s mi is á tlé pjü k az
egyenest, mindannyiunk nevé ben remé lem, hogy szeretteink kö zö tt Te is ott
vá rsz bennü nket, é s azzal az egy szóval fogadsz, amit egy tő led kapott Bibliá ba
írtá l mé g 1971-ben: „hűsé geteké rt”. Ú gy hiszem, ha a Tő led kapott intelmeknek
megfelelü nk, mé ltóak lehetü nk erre az invitá lá sra.
Virgil Atya kö nyö rö gj é rtü nk!
Mi pedig ajá nljuk szeretett egykori plé bá nosunkat a Mindenható Isten vé gtelen
szereteté be é s irgalmá ba, hogy á ldozatos é leté nek jutalmaké nt a vé rtanúk é s
szentek tá rsasá gá nak ö rvendhessen.
Az emlé ktá bla pedig hosszú ideig emlé keztessen mindenkit, aki bel é p e templomba, hogy é lt itt egy bencé s szerzetes atya, aki a vö rö s tengeren á t vezette –
é s á tvezette – híveit.
Siska Gábor (Ph 82)
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Prof. dr. Varga József (1923 – Pp 42 – 1998)
pápai diák, recski rab, bécsi professzor
A recski haláltábor megszűnté nek emlé ké re
A fenti címen jelent meg múlt é v szeptemberé ben a Pápai Jókai Mór Városi
Könyvtár gondozá sá ban az a kö nyv, amelyik Varga József é letpá lyá já t rö viden,
tudomá nyos munká ssá gá t bő vebben mutatja be, írá saiból pedig jelentő s szemelvé nyeket kö zö l.
***
Csupá n emlé keztető ü l: 1953. július 4.-é n mondta el az akkor miniszterelnö knek
megvá lasztott Nagy Imre a híres beszé dé t. Ebben a sztá lini embertelensé gek
ré szbeni megszűné sé t jelentette be. Kö zü lü k az interná lá sok é s a kitelepíté sek
feloldá sa a legjelentő sebb.
A mai generá ció – a nyomasztó mé dium-diktatúra viszonyai kö zepette, amikor
szívesen hallgatnak arról, amirő l beszé lni kellene – szinte semmit nem tud a fé l
é vszá zaddal ezelő tti tö rté né sekrő l. Annyit talá n tud, hogy koholt vá dak alapjá n
emberek tö megeit vé gezté k ki vagy íté ltek súlyos bü nteté sekre, hogy e né há ny
é ves, vé szkorszaknak tekinthető idő szakban egy é s negyedmillió magyar á llampolgá rt hurcoltak meg, folytattak ellen ü k eljá rá st, az akkori szoká s szerint fizikailag súlyosan bá ntalmaztá k ő ket. Kisemberek szorgalommal szerzett vagyon á t
ellenszolgá ltatá s né lkü l elvetté k, a padlá sokat kiseperté k. Csalá dokat a laká saikból – 24 órá t adva a pá rszá z kilós szemé lyes holmik ö sszecsomagolá sá ra –
elhurcoltak, sok esetben ugyan úgy marhavagonokban szá llítottá k a kiszemelteket a pusztasá gba, mint alig egy é vtizeddel korá bban zsidó honfitá rsainkat a
koncentrá ciós tá borokba. Hogy mé g a koholt bűncselekmé ny eljá rá si gondjá val
se kelljen bíbelő dni, emberek tízezreit zá rtá k interná ló tá borokba. Hogy a halá ltá bornak tartott Recsken ké t é ven á t mé g a hozzá tartozók sem tudhattak semmit
szeretteikrő l, é letben lé tü krő l; hogy az elhaltak (ké t é v alatt kö zel egyharmaduk
pusztult el) felő l sem kaptak é rtesíté st, elfö ldelé sü k helyé t sem ismerhetté k meg,
é s sok esetben ma sem ismerik. Az intern á ltak az illemhelyen á vósok á ltal
haszná lt újsá gpapírokból tudhattá k meg az orosz diktá tor halá lá t, a vilá gpolitika
né há ny esemé nyé t.
A bejelentett inté zkedé s-sorozatról 1953. július 26.-á n jelent meg a kormá nyrendelet. Ez azonban pusztá n a mozgá si szabadsá got jelentette, ezt is csak
elvileg, mert a rendelkezé s szerint október vé gé ig kellett a szemé lyre szóló szabaduló levelet megkapni, s csak ennek v é tele utá n hagyhattá k el az é rdekeltek a
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tá borokat vagy a kitelepíté si helyü ket. Az é rintettek Budapestre nem jö hettek,
bejelentkezniü k nem volt szabad, á llá st vidé ken is csak ü ggyel-bajjal kaphattak,
diplomá s emberek is rendszerint segé dmunká ské nt tudtak elhelyezkedni. Ezeket
az á rtatlanul meghurcoltakat a pá rtbizottsá gok tová bbra is gyanús elemekké nt
kezelté k, s szá mtalan rendő ri zaklatá snak voltak kité ve. Zord idő k!
E szö rnyűsé gek szenvedő é rintettjei – ha mé g é lnek – minden é v szeptemberé ben tartjá k a helyszínen a megemlé kezé st.
***
Varga József életú tja Recskig
A Veszpré m-megyei Kü lső vaton szü letett 1923-ban, mé lyen vallá sos csalá dban.
Első szü lö tt, utá na mé g né gy testvé r szaporítja a gyermeká ldá st. Kü lső vaton
vé gzi az ö t elemit, utá na a pá pai bencé s gimná ziumba íratjá k, a nyolc osztá lyt
nagyré szt bejá rós diá kké nt, kivá ló eredmé nnyel vé gzi. Az osztá ly vezé regyé nisé ge, a sportokban is jeleskedik, nyolcadikban az ö nké pző kö r elnö ké vé vá lasztjá k.
Ennek a hajdani iskolai vilá gnak fontos kulturá lis kö zpontjai voltak a gimná ziumok ö nké pző kö rei. Itt próbá lgathattá k szá rnyaikat a diá kok: pá lyadíjra benyújtott
é rtekezé seikkel, versekkel, zené vel, szavalatokkal, majd az inté zeti rendezvé nyek műsoros estjein. Varga József az ö nké pző kö ri munká ban jelentő s szerepet vá llalt. A kitűzö tt pá lyadíjak odaíté lé sé né l sűrűn talá lkozunk a nevé vel.
Hetedikes korá ban egyik pá lyamunká ja a legkivá lóbb magyarokról szól. Ré giónké nt veszi sorra az alfö ldi, erdé lyi, felvidé ki, duná ntúli magyart, karakterizá lja
ő ket, s levonja a sajá t kö vetkezteté st: a „legnyugodtabb, legtisztá bb lá tá sú, legjózanabb, legbá trabb é s legkö rü ltekintő bb” típusnak a duná ntúli é s a kisalfö ldi
magyart tartja. Má r a té mavá lasztá s is mutatja, hogy a fiatalembert a nemzet
sorské rdé sei foglalkoztatjá k.
Ez az é rdeklő dé se, té makö re mindvé gig megmarad; kö zben a né ző pont, a
horizont tá gulá sá val, a nemzeti elkö telezettsé get megtartva, annak horizontjá t
túllé pve, elő bb a Duna-té rsé g, majd egé sz Európa sorské rdé sei foglalkoztatjá k.
Ez a karakterisztikum a ké ső bbi, ausztriai idő szaká ban jut é les megvilá gítá sba.
Munká ssá ga fő jellemző jé vé vá lik, é s a hazá ból ké nyszerűen szá mkivetve is
é lete, gondolkodá sa vezé rfonala marad.
A jeles eredmé nnyel letett é rettsé gi utá n 1942 ő szé n Budapestre megy, a Pá zmá ny Pé ter Tudomá nyegyetem jogi kará ra. E tanulmá nyokkal pá rhuzamosan a
domonkosokná l filozófiá t tanul. 1947-ben avatjá k doktorrá .
Az egyetemi é vek kü lső esemé nysorozata: a má sodik vilá ghá ború, a magyar
hadsereg doni pusztulá sa, a há borúveszté s, az orszá gnak elő bb né met, majd
szovjet megszá llá sa, az ostrom utá n az akkori idő k hatalmas lendü lete, amellyel
a fiatalsá g é s a lakossá g nagy ré sze új hazá t akart é píteni.
Egyetemi tanulmá nyai megkezdé sekor Budapesten az Emericana diá kkollé giumá ban lakik, ott is figyelmet kelt a k ö zé leti é rdeklő dé sé vel, rö videsen a
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Szé chenyi Szö vetsé g fő titká rá vá vá lasztjá k. Az ostrom megpróbá ltatá sai utá n
nagy lendü lettel kapcsolódik a kö zé leti tevé kenysé gbe. Ifjúsá gi szervezetre, a
vidé ki fiatal egyetemistá k elhelyezé sé re van szü ksé g. Az egyetemi ifjúsá g rö vid
idő n belü l felismeri a kommunista kelepc é t a Madisz megalakítá sá ban; elő bb a
szociá ldemokratá k alakítanak új inté zmé nyeket, majd egymá sutá n kezdik elő ké szíteni, szervezni a polgá ri gondolat, a kereszté ny vilá gné zet egyetemi diá kotthonait. Kö zben folyik a felké szü lé s az 1945-ö s tö rvé nyhatósá gi, majd nemzetgyűlé si vá lasztá sokra. A feszü lt lé gkö rben a kommunista ü gynö kö k gyakran provoká lnak botrá nyokat, bá ntalmazzá k a polgá ri oldal híveit. Varga József tevé keny szerepet vá llal: a Kisgazdapá rt sikere é rdeké ben az orszá got já rja, szenvedé lyes agitatív beszé dekben szervezi a nemzeti tá bort, boldogan regisztrá lja a
kö rutak eredmé nyeit, majd ennek az oldalnak vá lasztá si sikereit.
1946-ban – az idő sebb Antall József é s Misté th Endre miniszter tevé keny
kö zreműkö dé sé vel – megalakul a MAKE (Magyar Kollé giumi Egyesü let), vagyis
a kisgazda ifjúsá g elhelyezé sé re szolgá ló szervezet. E szervezetnek a fő titká rá vá vá lasztjá k.
A Kisgazdapá rtban mé g 1945-ben megismerkedik az Alfö ldrő l szá rmazó
B. Rá cz Istvá nnal, aki ismerte Tildyt, s akit megb íztak az ifjúsá gi szervezet megteremté sé vel. B. Rá cz lett a Fü ggetlen Ifjúsá g orszá gos elnö ke, az alelnö kö k:
Varga József é s Mizsey Bé la. A jó szónoki ké pessé gekkel rendelkező Varga Józsefre hamar felfigyelnek. Kapcsolatba ker ü l a Nagy Ferenc é s a kisgazdapá rti
fő titká r, a szinte má rtírsorsú Ková cs Bé la szoros taná csadói kö ré vel. Ké t csoportosulá st talá l. Az egyiket Teleki Pá losoknak nevezik, a má sikat paraszt szö vetsé geseknek vagy Pozsonyi Utasoknak. Má r alelnö kké nt a Teleki Pá losok csoportjá hoz kapcsolódik. Itt a legismertebb nevek: Cholnoky Tam á s, Gö ncz Á rpá d,
Há m Jenő , Pelső czi Miklós, Szabó Gyö rgy, Vida Istvá n é s Varga József.
Tennivaló tehá t akad, egé szen addig, míg a kisgazdá k balszá rnyá n elhelyezkedő Ortutay gorombá n fel nem szólítja a MAKE fő titká ri pozíciójá ból tö rté nő
lemondá sra. (Ortutayról ma má r írá sos pá rtdokumentumokból tudjuk, hogy 1945
má rciusá ban titkos tagké nt belé p a Kommunista Pá rtba, tagkö nyvet – fedő né vre
– is kap, tagdíjat fizet, é s é veken keresztü l kisgazda politikuské nt gondosan
vé grehajtja kommunista felettesei utas ítá sait.) Ortutay e beszé lgeté sen, a nyomaté k kedvé é rt, bö rtö nnel fenyegeti a fiatalembert. Gyűlnek tehá t a viharfelhő k
felette. 1947 szeptemberé ben a Fü ggetlen Ifjúsá g új vezető sé gé ben semmilyen
szerep nem jut neki.
A doktori diploma megszerzé se utá n polgá ri foglalkozá ské nt Pfeiffer Zoltá n
ü gyvé di irodá já ba megy ü gyvé djelö ltnek. Pfeiffer Zoltá n 1945 utá n igazsá gü gyi
á llamtitká r lett, kivá ló szónok, szá mtalan leleplező felszólalá ssal a kommunista
túlkapá sok ellen. Amikor a Kisgazdapá rt elleni szalá mi-politika ő t is elé rte s
kizá rtá k a pá rtból, nyomban megalakította a Magyar Fü ggetlensé gi Pá rtot. Az
1947-es – kommunista csalá sokkal (ké k cé dulá s visszaé lé sek) lefolytatott –
vá lasztá son Pfeiffer alig né há ny hónapja alapított pá rtja 49 mandá tumot szerez,
s a szavazatok 12%-á t kapja. Pfeiffert a vá lasztá si kampá nyban „ismeretlen
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tettesek” olymé rté kben bá ntalmazzá k, hogy kórhá zba kell szá llítani, s csak
hosszas kezelé s utá n lesz ismé t munkaké pes. A kórhá zi á polá s utá n – újabb
fenyegeté sek gyö trő lé gkö ré ben – csalá djá val kü lfö ldre menekü l.
Ezzel ü gyvé djelö ltje, dr. Varga József sorsa is megpecsé telő dik. Mé g ugyanezen é v októberé ben letartóztatjá k, ké mkedé s é s ö sszeeskü vé s címé n bü ntető eljá rá s indul ellene, de a kö vetkező é v februá rjá ban, bűncselekmé ny híjá n,
felmentik s szabadon engedik. Megn ő sü l, felesé ge Ká rpá tukrajná ból szá rmazó
orvostanhallgató. Mé g ebben az é vben újból letartóztatjá k, most má r – vá demelé s é s má s formasá gok mellő zé sé vel – interná ló tá borba zá rjá k. Az újabb
letartóztatá s idejé n szü letik meg első gyermekü k.
A kü lö nbö ző tá borok vé gső á llomá sa Recsk, a maga borzalmaival. Az odatelepítettek maguk é pítik fahá zaikat, fapriccseiket, az ott lé tesített kő bá nyá ban
dolgoznak, kemé ny normarendszerben. A kő tö ré s fejé ben napi 1300 kalória é telt
kapnak. Az ő rö k embertelensé ge, szadizmusa megkeseríti az amúgy is sivá r
é letet. Veré sek, ü tlegelé sek, magá nzá rká k a fö ldbe vá jt é s talajvízzel elö ntö tt
lyukakban, kikö té sek, botozá sok napirenden vannak.
A recskiek é venké nti szeptemberi ö sszejö vetelé n mindig megjelenik az a jól
ö ltö zö tt amerikai ü zletember, akit Recsken az egyik szadista ő r kikö tö tt, a forró
ká lyha mellé lö kö tt, ott egyik ké zfejé t a forró vas úgy megé geti, hogy hónapokig
munkaké ptelen, ujjait amputá lni kell, ma is bő rkesztyűt hord a csonka kezé n.
Egy má sik eset: Az ő rszemé lyzet vezető sé ge megtudja, hogy az ő rszemé lyzet
egyik tagjá nak – akit sorozá s utá n oda helyeztek, – az é desapja é ppen a tá borban sinylő dik. Az apá t az ő rszobá n elő á llítjá k, fiá nak megparancsoljá k, hogy
verje ö ssze az é desapjá t. A fiú ezt megteszi, utá na a kö rleté be vonul, s szolgá lati fegyveré vel fejbe lö vi magá t. Ennek a vilá gnak az á brá zolá sa Dűrernek az
apokalipszis lovasait á brá zoló metszeté t juttatja eszü nkbe. A lovasok kö rü l a
metszeten lá tható szenvedé s, fé lelem, remé nytelensé g, ké tsé gbeesé s volt a
recskiek sorsa.
Ezt az é letet a fiatalok is nehezen viselté k. Csak az erő s akaratúak, a szilá rd
é letfelfogá ssal rendelkező k remé lhetté k, hogy é letben maradnak. A foglyok –
vilá gné zeti beá llítottsá guktól fü ggő en – a napi tíz órá s munkarend utá n barakkjaikban ismeretterjesztő elő adá sokat szerveztek, szakmai ismereteik ism é tlé sé vel próbá ltá k az elviselhetetlent elviselhető vé tenni. Má sok a vallá sos hitben
kerestek vigaszt. Ezek kö zö tt Varga József úgy szerepelt, mint a vigasztalá sok,
lelki erő síté sek egyik vezető egyé nisé ge. Sorstá rsai errő l a ké ső bbi visszaemlé kezé seikben megható módon, há lá val emlé keznek meg.
A tá borból kis csoportokban engedik el a foglyokat. Ő szeptember 18.-á n szabadul. A sok megpróbá ltatá s utá n a szabadulók gyalog mennek a recski vasútá llomá sra, s szinte kivé tel né lkü l megfordul fejü kben, hogy a tá borból kivezető
úton – amíg a kanyarban el nem fordulnak – bá rmikor kaphatnak a há tukba egy
gé ppisztolysorozatot. Elő ző leg ugyanis ké t é ven á t azt hallottá k, hogy az ő rö knek velü k nem kell elszá molniuk, s az emberé let odabenn sem é rt sokat.
Ö sszesen 63 hónapot, tö bb mint ö t é vet tö lt rabsá gban, tö rvé nytelenü l.
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Recsk után
Budapestrő l kitiltjá k, a győ ri Vagongyá rban kap segé dmunká si á llá st. Tudjuk,
hogy Győ r elő tt a vonatok utasait a hatá rő rö k rendszeresen igazoltattá k. Vá llalja
a kocká zatot, hogy lebukik, de rendszeresen felj á r a csalá djá hoz, ahol kö zben
ké t ikerfia szü letik.
A forradalom ebben a helyzetben é ri. Nem kapcsolódik be az esemé nyekbe,
mert jól lá tja, hogy a nyugati rá diópropaganda csak szavakban kelti a rem é nyt a
beavatkozá sra.
A forradalom leveré se utá n nem alszik otthon, szerencsé jé re, mert é jszaka
keresik az új hatalom emberei. Ekkor Ausztriá ba menekü l, egyedü l, csalá djá t
nincsen módja magá val vinni.
A bécsi évtizedek
Bé csben az emigrá ció szeretettel fogadja, tagja lesz az Osztrá k-Magyar Nemzeti
Bizottsá gnak, a strassbourgi Magyar Forradalmi Tan á cs tagjaké nt, az Európa
Taná cs meghívá sá ra ü lé seket tartanak, de – noha módja lenne rá – fő á llá sú
politikai szerepet nem vá llal. Elkezdi a foglalkozá st az Ausztriá ba menekü lt,
csalá d né lkü l é lő fiatalokkal. Erre szü ksé g is van, mert a fiatalok jó ré sze a
hirtelen szabadsá g má morá ban, valamelyes anyagi tá mogatá st is kapva, a
kö nnyű é let, esetleg a bűnö zé s felé sodródik. A Bé cs mellett korá bban osztrá k
fiatalok ré szé re lé tesített Jugendarbeiterdorfba – kö zbenjá rá sá ra – magyar
fiatalokat is bevesznek. E fiatalok ott megszokj á k a rendezett é letet, szakmá t
szereznek, leé rettsé giznek, né melyikü k egyetemre megy.
Ez az á ldozatos munka az osztrá kok ré szé rő l is elismeré st vá lt ki, mindjobban
szé lesednek azok a kapcsolatai, amelyek r é vé n elismeré st kap, bevonjá k az
ausztriai kulturá lis é letbe. 1962-ben meghívjá k a Bé csben lé tesített Europahaus
tanulmá nyi vezető jé nek. 1966-tól 1970-ig az Európahá z igazgatója.
Ez az idő szak Varga József teremtő munká ssá gá nak fé nykora. Ebben szerepet já tszott szemé lyes helyzeté nek jobbrafordulá sa is. 1961-ben megkapja az
osztrá k á llampolgá rsá got. Csalá dja is megkapja – idehaza – , de nem engedik ki
ő ket a csalá dfő hö z. 1956 óta kü lö n é lnek, de mé g ké t é vet kell vá rnia felesé gnek, gyermekeknek, mígnem kiengedik ő ket.
A rabsá g idő tartamá t má r jeleztü k. Ehhez jö tt a szé tszakítottsá g keserű idő szaka. Tö bb mint ö t é v az interná lótá borokban. Há rom é v a budapesti kitiltá s idő szaka. 1957 utá n tová bbi hé t é ven á t vannak elszakítva. Ö sszesen tehá t kereken tizenö t é ven á t é lnek egymá stól elvá lasztva. A megpróbá ltatá sokhoz ezt is
hozzá kell venni.
Az Európaház élén
Csalá dtól, hazá tól, az itthoni bará toktól, intellektuá lis kö rnyezettő l elszakítva
dolgozik. Neve nemcsak az emigrá cióban, de az osztrá k intellektuá lis kö rö kben
is ismertté vá lik. Az osztrá k bará ti kö r segíti az á ltala vé gzett tudomá nyos
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munká ssá g szé les kö rű megismeré sé t. A tö rhetetlen akarat é s tehetsé g eredmé nyezi a nagyszerű teljesítmé nyt.
Né há ny szá mszerű adat az Európahá z á ltala irá nyított tevé kenysé gé rő l: Az
á ltala fé mjelzett nyolc é v sorá n 335 rendezvé nyt tartanak. Ezeken 73 orszá gból
tö bb mint 15 000 ré sztvevő jö tt el, s bő víthette ismereteit. A ré sztvevő k 22 %-a
kü lfö ldi, ezek egyö tö de Kelet-Európá ból – jelentő s szá mban Magyarorszá gról –
jö tt. A megjelenteknek té ríté s né lkü l 17 000 kö tet kö nyvet tudnak adni.
Az Európahá z a rendezvé nyeirő l – javaré szt Varga József szerkeszté sé ben,
bennü k a tanulmá nyaival – kiadvá nyokat ké szít, jó ré szü k a konferenciá k teljes
anyagá val, kisebb ré szü k az elő adá sokról szóló kivonatos ö sszefoglalókkal. E
kö tetekhez ké ső bb a Bé cs vá ros kulturá lis hivatalá ban szerkesztett írá sok
jö nnek, ö sszesen má sfé l tucatnyi kö nyv. Az Ameriká ból jö tt hallgatóknak kü lö n
szeminá riumot szervez, 19 elő adá ssal.
Az Európahá zban vé gzett műkö dé sé hez tudni kell, hogy Ausztriá ban nem
adtak hivatalos é s rendszeres tá mogatá st, tehá t a szellemi, szervezé si munka
mellett az anyagiakról is gondoskodni kellett.
Nemcsak az Európahá zban munká lkodik. Meghívjá k vendé gprofesszornak a
prá gai, krakkói, zá grá bi egyetemre. A bé csi egyetem nemzetkö zi fő iskolai kurzusain „Bevezeté s Keleteurópa jelenkori problé má inak tá rgyalá sá hoz” címmel tart
heti há rom órá ban 1969-72 kö zö tt elő adá sokat.
Magyarorszá gra 1970-ben engedik be elő szö r, é desapja temeté sé re, akkor
mé g a temető ig szóló rendő ri kísé rettel.
1972-ben Franz Jonas szö vetsé gi kö ztá rsasá gi elnö k a professzori címet adomá nyozza neki. 1979-ben a bé csi Európahá z a Bé csi Európai Akadé mia címet
kapja.
A nyugdíj évei
1983-ban megy nyugdíjba. Megírja ké tkö tetes tö rté nelmi munká já t, a Bünös
nemzet vagy ké nyszerű csatlós?-t. Elő bb né met, majd a diktatúra buká sa
utá n magyar nyelven jelenik meg. Ré szletes elemzé st, á tfogó é rté kelé st ad az
1919– 1948 kö zö tti Európá ról é s Magyarorszá gról. A kö nyvnek nagy visszhangja
tá mad, né met folyóiratokban, majd az itteni megjelen é s utá n Magyarorszá gon is
ismertetik, mé ltatjá k.
Rendszeresen kö zli rö videbb tanulmá nyait a magyarnyelvű Bé csi Napló.
1989 utá n Magyarorszá gon meghívjá k a Pá zmá ny Pé ter Katolikus Egyetemre.
Hangszá lainak – mé g a recski kő poros levegő ben szerzett – betegsé gé t nem
tudjá k gyógyítani. Az idő skor má s bajai is megakadá lyozzá k abban, hogy idehaza – tehetsé gé hez é s munká ssá gá hoz mé ltóan – tudjon helyet kapni a nemzet kulturá lis é leté ben.
1998-ban, hetvenö t é ves korá ban hunyt el, hamvai a bé csi Sü d-West temető ben nyugosznak.

137

└

┘

┌

┐

Az életú t mérlege
A szabad vilá gban a diktatúra é vtizedei alatt az emigrá ció maradandó é rté keket
alkotott. Az e tá rgyban Borbá ndy Gyula á ltal szerkesztett lexikon tö bb mint 2500
nevet tartalmaz. A hazai szellemi é letnek ez is egyik hatalmas vesztes é ge.
Varga József nagyívű é s nagyjelentő sé gű munká ssá ga ezen belü l fontos
mé rfö ldkő . Odakint is a haza, annak sorsa, esem é nysorozata foglalkoztatta. Az
1940-es é vek elhivatott ifjú é rtelmisé gije a nemzet belső vilá gá t, arculatá t akarta
megvá ltoztatni. A kinti é leté ben ez a lá tóhatá r fokozatosan bő vü lt. Helyet, megkü lö nbö ztetett helyet kaptak benne a Duna-té rsé g gondjai, múltja, elké pzelt
jö vő je, mígnem – befejezé sü l – az egysé gesü lő Európa kilá tá sai, benne a magyarsá g tennivalói. Ez az európai horizont tü krö ző dik idő skori írá saiban, itthoni
megnyilatkozá saiban.
Varga József é leté nek, munká ssá gá nak bemutatá sa nemcsak az emberi é rté kek é s a tudomá nyos teljesítmé ny megismeré se szempontjá ból fontos. Megismertet az elmúlt fé l é vszá zad ostoba, kímé letlen, osztá lyharcos szemlé leté vel, a
belő le fakadó, é rtelmetlen gyö trelmekkel, é s mint cseppben a tenger, tü krö zi azt
a nemzet szempontjá ból is mé rhetetlen szellemi vesztesé get, ami a ké tszá zezer,
nyugatra menekü lő szemé ly tá vozá sá val idehaza megmutatkozott.
***
A Recski Szö vetsé g is, má s, a diktatúrá ban ü ldö zé st szenvedett szervezetek is,
a Gulá gok rabjai, a volt hadifoglyok é vrő l-é vre kegyeletes megemlé kezé st tartanak. E szervezetekrő l az inté zmé nyes gondoskodá s, a műkö dé sü k anyagi felté telei gyakran elé gtelenek. A má sik vé szkorszak, a ná cizmus ü ldö zö ttei pé ldá s
módon viszik tová bb az elpusztultak emlé ké t; a tagsá gban é s vezeté sben generá cióvá ltá st hajtottak vé gre, s ennek fé nyé ben az emlé kezé s az elkö vetkező
é vekben is meglesz.
A kommunizmus meghurcoltjainak j ó ré sze vagy elmúlt má r 80 é ves, vagy
efelé kö zeledik. Szervezeteik kö zö tt az együ ttműkö dé s nem é ri el a kívá natos
intenzitá st. Ö sszefogó keretet, ehhez mé rt kö zö s fellé pé st, erő t kell lé trehozni.
Ezen belü l minden szervezet megtarthatja ö ná llósá gá t. A sok á ldozat, megpróbá ltatá s ne múljé k el nyomtalanul a nemzet emlé kezeté bő l. A kiemelkedő
szemé lyek emlé ké re tá rsasá gokat kell alapítani, ugyancsak a korá bbi neves
tö rté nelmi szemé lyisé gek emlé ké nek, á polá sá nak analógiá já ra.
A sokat szenvedett nemzet ezá ltal ö nnö n lé té t hosszabbítja meg, s a fennmaradá s lehető sé gé t szolgá lja.
Dr. Harsányi László(Pp 43)
ny.ig.h., v. egyetemi elő adó, kö zíró
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A Bencés Diákszövetség
soproni szervezetének története
A BDSZ 80 é ves tö rté neté ben tö bb é vtizedes ké nyszerű szü net keletkezett az
1948-as á llamosítá s utá n. A 80-as é vekben ugyan titokban kezdtek tö bben
fö ljá rogatni Pannonhalmá ra, de formá lisan csak az 1989. május 27-i találkozón
alakult ú jjá a BDSZ. Ez a rejtett é let valami módon a Sopronban é lő é s első sorban a fiatalabb korosztá lyú bencé s diá kok csoportjá ra is jellemző volt. Ő k
szinté n rendszeresen ö sszejö ttek korá bban is egy-egy vendé glő ben, é s így (is)
tartottá k egymá ssal a kapcsolatot.
1989 elejé n szóbeszé d útjá n terjedt a hír, hogy dr. Holló sy Já nos (Gy 37)
nyugalmazott fő orvos lakásán szervező dik a BDSZ soproni csoportja. A
má jus 27-i pannonhalmi talá lkozóra má r szé p szá mmal mentek bencé s ö regdiá kok Sopronból is. Ez é v szeptember 27-é n tö bben ö sszegyűltü nk a soproni
színhá z tá rsalgójá ban é s kö zö sen megtekintettü k azt a kis amatő r filmet, amelyet egyik diá ktá rsunk ké szített a pannonhalmi talá lkozóról.
Az első formá lisan is szervezett ö sszejö vetelre december 8-án kerü lt sor.
Elő szö r kö zö s szentmisé n vettü nk ré szt a bencé s templomban, majd a tá rsasá g
az egykori bencé s gimná zium é pü leté ben talá lkozott. Termé szetes dolog volt,
hogy elnö kké dr. Hollósy Jánost vá lasztottuk meg. Ekkor mé g csak egy-ké t tucatnyian voltunk, de má r felvető dö tt a volt bencé s rendhá z, illetve annak egy kis
– a Rend kezelő i tulajdoná ban maradt – ré szé nek visszavé tele é s hasznosítá sa.
Az 1990. március 23-án tartott Szent Benedek-ü nnep szentmisé jé nek celebrá nsa, majd a talá lkozó elő adója dr. Korzenszky Richárd (Ph 59) pannonhalmi
perjel úr volt. Itt egyré szt tá jé koztatá st kaptunk a Rend helyzeté rő l, má sré szt
felvetettü k a soproni Bencé s Há z lé tesíté sé nek tervé t. A perjel úr javaslatunkat
ö rö mmel é s tá mogatólag fogadta. A Bencé s Há z lé tesíté se a tová bbiakban
jelentő sen meghatá rozta az itteni egyre gyarapodó kö zö ssé g é leté t, ková csolta
ö ssze az újjá alakuló soproni kö zö ssé get! Ez év október 20-án egykori gimná ziumunk né vadója, Szent Asztrik napjá n kerü lt sor az alapító szentmisé re. A
szentmisé t dr. Sólymos Szilveszter (So 37) bencé s atya – egykori soproni bencé s diá k – mutatta be. Eredetileg dr. Várszegi Asztrik pü spö k urat ké rtü k fel, aki
azonban é desanyja súlyos betegsé ge miatt nem tudott eljö nni. A fö lajá nlá skor az
oltá rra helyeztü k a Bencé s Há z lé tesíté sé rő l szóló vá llalá sunkat. Ezt az ún.
„Asztrik-misé t” azóta minden é vben megtartjuk. A szentmisé n perselyezett adomá nyokból alapítottuk meg a Bencé s Há z Alapítvá nyt. A Bencé s Há z lé tesíté sé nek tö rté nete az 1997-ben megjelent Historia Domus c. kiadvá nyban olvasható.
Mindaz, ami az egykori bencé s templom é s bencé s rendház környé ké n é s
é rdeké ben törté nt, alapvető en a BDSZ soproni csoportja tagjainak szellemi é s
fizikai munkája nyomán jött lé tre, a szervezet megalakulásától a Szent Benedek
Idő sek Háza megindulásáig! – Ennek a tö bb mint egy é vtizednek színes tö rté neté bő l idé zü nk most fel egy-ké t jeles napot, esemé nyt:
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1991. jú nius 6. – A Bencé s Há z Alapítvá ny bírósá gi bejegyzé se. (Alapítók: dr.
Hollósy János é s Venesz Ernő (Gy– Ph 49), a Kuratórium elnö ke: dr. Orbán
Aladár (So 50), a fő apá t úr á ltal kinevezett há zgondnok: Venesz Ernő )
1991. jú lius 1. – Az első csapatmunka a Há zban. Tekintettel arra, hogy pé nzü nk alig volt, sok mindent a magunk k é tkezi munká já val ké nyszerü ltü nk elvé gezni. Így az ilyen munkanapok igen sokszor megism é tlő dtek, de ugyanakkor
erő sítetté k is a kö zö ssé get.
1991. jú lius 13. – Az é pü letben lé vő Kö zé pkori Ká ptalanterem megnyitá sa,
immá r sajá t kezelé sben. Korá bban a Ciklá men-Tourist ü zemeltette, mostantól a
Bencé s Há z ré sze lett, é s bencé s ö regdiá kok lá tjá k el a teremő ri szolgá latot.
1991. október 30. – A soproni temető bencé s kriptá já ná l imá dkozunk, amelyet
a Rend anyagi tá mogatá sá val felújíttattunk. Ez a temető lá togatá s azóta is é ves
hagyomá nyainkhoz tartozik.
1992. április 26. – Né gy diá ktá rsunk Bad-Abbachba utazott, hogy a tö bb é vtizede kü lfö ldö n tartózkodó dr. Endré dy Csanád (Ph 47) bencé s atyá t hazahívja a
soproni bencé s templom igazgatójá nak.
1992. május 2. – Buszra szá ll egy nagyobb ö regdiá kcsoport é s csalá dtagjai,
hogy há laadó zará ndoklatra menjen Szent Benedek nyomá ban (Róma, Subiaco,
Monte Cassino). A nyilvá nos pá pai kihallgatá son – egy a Vatiká nban szolgá ló
magyar pap, egykori bencé s diá ktá rsunk – kö zreműkö dé sé vel á tadtunk a Szent
Atyá nak egy a Bencé s Há zról ké szü lt fotóalbumot é s kísé rő levelet. Ez a kö zö s
é lmé ny is arra sarkallt bennü nket, hogy tö bbszö r is tegyü nk ilyen zará ndokutakat
kü lö nbö ző bencé s helyekre. Így az é vek sorá n hazai, ausztriai, csehorszá gi é s
szlová kiai bencé s kolostorokban egyará nt megfordultunk.
1992. jú lius 18. – Asztrik fő apá t úr megá ldja, é s megnyitjuk a Bencé s Há zat.
1992. szeptember 24. – Csaná d atya az eltá vozá sa 45. é vfordulójá n (Szent
Gellé rt napjá n) hazaté rt é s á tvette a templomigazgatósá got. A kü lö nbö ző templomi szolgá latokban, az orgona felújítá sá ban, illetve az ezt segítő jóté konysá gi
hangversenyek szervezé sé ben, a templom renová lá sá ban folyamatosan segítette tagsá gunk Csaná d atyá t.
1993. február 4-i kö zgyűlé sü nkö n Hollósy fő orvos úr á tadta kollé gá já nak, a
ná la jóval fiatalabb dr. Varga József (Gy 75) sebé szorvosnak az elnö ksé get, aki
ezt a tisztsé get tö bb mint 8 é ven á t viselte a kö zö ssé g egyé rtelmű bizalmá ból.
1993. jú nius 6-án a Licista Diákszövetsé g (a soproni evangé likus Berzsenyi
Gimná zium ö regdiá kjainak szervezete) meghívá sá nak tettü nk eleget. Velü k,
majd a ké ső bb alakuló Soproni Szé chenyi Gimná zium ö regdiá kjainak szervezeté vel, valamint az evangé likus é s reformá tus lelké szekkel é s civil szervezeteikkel
azóta is folyamatos a kapcsolatunk. Term é szetesen jó kapcsolatban vagyunk a
Kereszté ny É rtelmisé giek Szö vetsé ge helyi szervezeté vel is, tö bb kö zö s rendezvé nyt is tartva.
1993. szeptember 11-én a BDSZ szombathelyi szervezeté t fogadtuk. Ez a fajta kö lcsö nö s kapcsolattartá sunk is a kü lö nbö ző terü leti szervezeteinkkel á llandó
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programjaink kö zé tartozik. Temé szetesen mindké t gimná ziumunk mai tanulóinak soproni kirá ndulá sain is szívesen vá llaltunk valamifé le há zigazda szerepet.
1993. október 22. – „Bencé s Lelkisé g” címen azóta is tartó sorozatot indítunk,
melynek té má i a mai egyhá z é s hité let aktuá lis problé má i, ezek jeles szaké rtő inek elő adá sá ban. Pl.: Zsinati egyhá zké p é s liturgia – dr. Várszegi Asztrik; A hívő
ember é s egyhá z a szekularizá lt vilá gban – dr. Szennay András (Bp 39) é s
Kamarás István (Eg xx); Tanúim lesztek – dr. Gereben Ferenc (Ph 60), Eperjes
Károly é s Sándor György (Ph 74); Hagyomá ny é s megújulá s az egyhá zban –
Morel Gyula é s Aszalós János; Klerikusok é s laikusok együ ttműkö dé se a mai
egyhá zban – dr. Bíró László (Gy 69) é s Nobilis Márió (Ph 84), valamint dr. Korzenszky Richárd (Ph 59) é s Máté Tóth András; Az egyhá z mozgá sterei a mai
Magyarorszá gon – dr. Tomka Miklós (Ph 59); Azt keressü k, ami ö sszekö t – Hittudomá nyi Fő iskolai rektorok: dr. Sulyok Elemé r római katolikus, dr. SzabóLajos
evangé likus é s dr. Vladár Gábor reformá tus; A tö rté nelmi egyhá zak szerepe az
1000 é ves Magyarorszá gon – dr. Csóka Gáspár (Ph 56) bencé s, valamint
dr. Haraszti György izraelita é s dr. Vladár Gábor reformá tus professzorok; Eutaná zia, a „Halá ljog” című film bemutatá sá val – dr. Papp Lajos szívsebé sz professzor é s dr. Vezsenyi Károly fő orvos, valamint Jelenczki István filmrendező .
1994. január 15-én a Bencé s Há zban kö szö ntö ttü k dr. Lámfalussy Sándort
(So 47), a vá ros díszpolgá rá t, a nemzetkö zi pé nzü gyi szaktekinté lyt.
1995. március 21. – Hites Kristóf (Ko 34) bencé s atya lelkigyakorlatot tart
szervezetü nk tagsá gá nak. Az é vek sorá n ez is tö bbszö r megismé tlő dö tt má smá s atyá k vezeté sé vel.
1995. november 17. – A Soproni Művelő dé si Kö zpont á ltal szervezett „Civil
Szervezetek Fórumá n” bemutatkozik a BDSZ helyi szervezete is, elő adá ssal,
filmmel, kiá llítá ssal.
1996. jú lius 2-4. – Břevnov-ban ré szt veszü nk a fiatal pannonhalmi benc é s
szerzetesek á ltal szervezett gyalogos zará ndoklatuk nyitó szentmisé jé n, melyet
a Magyar Bencé s Rend alapítá sá nak 1000 é ves é vfordulójá ra szerveztek.
1996. október 2. – A Soproni Ö nkormá nyzattól a Rend tulajdoná ba kerü l viszsza az egé sz egykori Bencé s Rendhá z. A Soproni Egyetemmel tö rté nő együ ttműkö dé s (kollé gium) egyé ves kísé rlete utá n eldő lt az é pü let sorsa: Csaná d atya
javaslatá ra é s anyagi tá mogatá sá val Idő sek Há za lesz.
1998. á prilis 16. – Lé trejö n a Szent Benedek Idő sek Há za Alapítvá ny. Alapítók:
a Magyar Bencé s Kongregáció é s dr. Endré dy Csanád OSB (Ph 47), a
kuratórium elnö ke: Filep Gyula (Ph 75). Mind ennek az alapítvá nynak, mind a
korá bbi Bencé s Há z Alapítvá nynak kurá torai a BDSZ tagjai.
1998. május 11. – A „Kö rnyezetkultúra é s kereszté ny ember” című konferencia tá rsrendező i vagyunk.
1998. jú lius 11. – Az egykori Soproni Bencé s Gimná zium falá n (ma Erdé szeti
Szakkö zé piskola) emlé ktá blá val ö rö kítjü k meg a bencé s Alma Mater emlé ké t.
2000. november 11. – A „Ké zfogá s” rendezvé nyen Tihanyban veszü nk ré szt.
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2000. november 13. – Horváth Endre fotóművé sz (pá rtoló tagunk) kiá llítá sá t
mutatjuk be a Berzsenyi Dá niel Evangé likus Gimná zium dísztermé ben (NyugatMagyarorszá gi templomok az Á rpá d-kortól napjainkig). A ké peket a szerző szervezetü nknek ajá ndé kozta.
2001. április 11. – A BDSZ hagyomá nyossá vá lt „Má ria zará ndoklatá t” fogadjuk Sopronban é s vagyunk há zigazdá i.
2001. november 7-én a Gazdasá gi Miniszté rium é rtesíti a Fő apá t urat, hogy
az egykori Soproni Bencé s Rendhá z é pü leté nek idő sek há zá vá alakítá sá hoz
jelentő s ö sszeget nyert a Rend a Szé chenyi-terv pá lyá zatá n (308 millió forint).
Dö ntő en ekkor indul az é pítkezé s.
2002. október 4-i kö zgyűlé sü nkö n dr. Varga Józseftő l Venesz Ernő veszi á t az
elnö ksé get. Kö zgyűlé seinket é s az é vente ké tszeri „fehé r asztalos” talá lkozóinkat, kö zö s vacsora kereté ben, eddig a JUVENTUS é tteremben tartottuk, mígnem
2003. szeptember 25-én sajá t há zunk, a nyitá s elő tt á lló Idő sek Há za ad otthont „fehé r-asztalos" talá lkozónknak, minden eddiginé l nagyobb ré szvé tellel!
2003. október 20-án Hortobágyi Cirill (Ph 77) fő monostori perjel úr celebrá lja
„Asztrik-misé nket", majd a „Bencé s lelkisé g"-sorozatban tart elő adá st a „Szent
Benedek Idő sek Há za lelkisé ge" címmel. Ezen má r ré szt vesznek az új inté zmé ny munkatá rsai is!
2003. december 8-án Asztrik fő apá t úr há zszentelő szentmisé je.
Napjainkra kialakult a soproni szervezet é leté nek viszonylag stabil kerete,
szokásrendje. Az elmúlt é vtized ké tsé gtelenül legnagyobb eredmé nye: a Szent
Benedek Idő sek Háza lé trejötte, valami módon közössé günk jele é s otthona.
2004. március 10-én Jáki Teodóz (Ph 47) bencé s atya é s Cs. Varga István
(Gy 64) irodalomtö rté né sz diá ktá rsunk elő adá sa a Szent Benedek Idő sek há za
ebé dlő jé ben. A nagysikerű elő adá s té má ja Teodóz atya kö nyve: „A csá ngókról
igaz tudósítá sok". A BDSZ helyi szervezeté hez kapcsolódott immá r az új há z
lakossá ga is. Miké nt a kö vetkező programjaink eseté ben is, vagyis
2004. március 20-án a Szilveszter atya celebrá lta Szent Benedek-ü nnepi
szentmisé nken, a
2004. jú nius 26-i Mariazell-i zará ndoklatunkon, illetve
2004. augusztus 14-én a gyé má ntmisé s Placid atyával (Bp 33) há zunkban
tö rté nt talá lkozón is.
Az év második felében felvá ltva kondoleá ltunk, illetve gratulá ltunk. Így tö bbek
kö zt eltá vozott nesztorunk, Zakariás Zoli (So 28) bá tyá nk, s vá rosunk díszpolgá ra lett Verő József (So 51) diá ktá rsunk.
De ugyancsak ebben az idő szakban kap az Idő sek Há za kü lö nbö ző felü gyeleti
lá togatá sokat is, amelyek – nagy ö rö mü nkre – elismerő ek.
A 2005. év eleje a tervezgetéseké: Ezek kö zü l talá n kiemelhető Tömördi
Viktor OFM (Gy 75) diá ktá rsunk elő adá sa a „ferences elő dö k Sopronban" té makö rben, valamint a Róma-Subiaco zará ndoklat terve.
Venesz Ernő (Gy– Ph 49)
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60 éves találkozó Komáromban
Kedves Barátaim!
Hatvan é vvel ezelő tt kurtá n befejező dö tt tané v utá n búcsúzott el iskolá nktól
egy kis csapat: alig voltunk hatvanan. A b úcsú szónoka é n voltam, így há t úgy
gondolom, hogy hatvan é v utá n ismé t szólnom kell hozzá tok.
A nyolc együ tt tö ltö tt esztendő nem volt viszontagsá goktól mentes. Sokan má r
talá n nem is emlé kszenek első halottunkra, a szelíd bucsi fiúra, Sánta Lajosra,
akinek egy rosszul szelelő ká lyha okozta halá lá t a kará csonyi szü netben.
Nagy vá ltozá st jelentett 1938/39. Sokan újonnan megnyílt iskolá kba tá voztak,
vagy lakóhelyü k nem kerü lt Magyarorszá gra. Így pl. Bő hm Ottó, aki itt tudta meg,
hogy nem Otto Pő hm, mert otthon mé g így mondtá k nevé t.
1939-ben új arcok, lá nyok-fiúk jelentek meg, s bá r az osztá ly ketté szakadt, a
bará tsá gok nem. Osztá lyunk színjeles tanulója, Gyűrűsi Jóska volt a kö vetkező
halottunk, aki szívbillentyűszűkü letben halt meg. Naszvadon búcsúztattam az
osztá lytá rsak nevé ben.
A ré gi taná ri kar a megnö vekedett osztá lyszá m miatt bő víté sre szorult. Jö ttekmentek az új taná rok. Elment á ldott emlé kű Gidróigazgatóúr, akinek most volna
a né vnapja. Igazá n sajná ltuk. Jö ttek bencé sek, sokan kö zü lü k nem a legkitűnő bbek voltak, ő k el is kerü ltek. Sok civil taná r jö tt, rajtuk is megmutatkozott a min ő sé g sokszínűsé ge. Ké ső bb egyikü k-má sikuk egyetemi oktató lett, má sok alig
maradtak meg az emlé kezetemben. Egy-kettő kivé telé vel valamennyien eltá voztak az é lő k sorá ból. Aká r pozitív, aká r negatív pé ldá jukkal hozzá já rultak emberré
vá lá sunkhoz. Hajtsunk fejet emlé kezetü kre.
Eljutottunk tehá t az é let nagy fordulópontjá hoz, a pá lyavá lasztá shoz.
A ké pessé gek é s lehető sé gek kellő ará nyainak mé rlegelé sekor az ifjúsá g elő tt
lebegjenek Eö tvö s József gondolatai: „Elő bb-utóbb á tlá tja mindenki, hogy a vilá g
sorá t egyesnek megvá ltoztatni nem á ll módjá ban, s hogy a vilá gon boldog csak
az lehet, kinek vá gyai sohasem haladtak túl kö ré n.”
Elkö vetkezett egy újabb korszak, a tová bbi é letút felé píté se. A megvá ltozott
né zetek miatt né ha mé g azt is nehezmé nyezté k, hogy papi iskolá ba já rtunk.
Az első szé tszóródá s é ve talá n 1945 volt. Voltak, akik úgy tűntek el, hogy
semmit nem tudtunk róluk. Volt akit kivé geztek, volt aki betegsé gben halt meg.
A nagy testvé risé g korá ban mé g e testvé rek kö zö tt is lehetetlen volt a kö zlekedé s. É n magam 1947-tő l 1954-ig nem tudtam hazajö nni.
Viszontagsá gos egyetemi é vek kö vetkeztek, beü vegezetlen tantermek.
Szent-Györgyi Albert kucsmá ban, keztyűben, hócipő ben adott elő . Boncolá si
gyakorlat vé gé n a hideg vízcsapná l melengettü k a kezü nket. Szá llingóztak viszsza hadifogsá gból a bará tok, lefogyva, megkopaszodva, depressziósan. Drobni
Jóskát, mint ahogy egyik talá lkozá sunkkor elmesé lte, úgy kellett a dé ká ni
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hivatalba betuszkolni beíratkozá s cé ljá ból. Ekkor vesztettü k szem elő l egymá st,
mindenki harcolt jö vő je megteremté sé é rt.
Egyetemi é veink alatt a hídné lkü li fő vá rosban ro-csókkal (rohamcsónakokkal)
jé gtá blá k kö zö tt lehetett egy darabig á tkelni a Duná n. Az 1947-es té l hólapá tolá sa segített egy darabig anyagi nehé zsé geinken.
Tö rté nelmi tanulmá nyaink nem tudtá k azt a kö vetkezteté st levonni szá munkra,
hogy a vilá gbirodalmak lé ggö mbjei valamilyen ö ntö rvé nyűsé g szerint szé tpukkadnak. A hettita, egyiptomi, római, hún birodalom elenyé szett, az oszmá n a
19. szá zadban tűnt el. A nagy hitleri Né metorszá g tizenké t é vig tartotta magá t,
epigondiktatúrá já val együ tt pusztult el. Nem tudom, melyik vezé r volt nagyobb
ripacs, Hitler vagy Mussolini.
A hatvan év elő tti utolsó bencés tanév, 1943/44
1943 nyará n nyilvá nvaló volt, hogy Magyarorszá g megint a vesztesek oldalá n
csatlakozott a hadviselő felekhez. Itthon alig volt é rezhető a há ború, a front mé g
tá vol volt. A hírek kozmetiká zva é rkeztek. Meg kellett tanulni né há ny szinonimá t:
arcvonalrö vidíté s a hírekben visszavonulá st, erő ö sszpontosítá s pedig a vert
hadak foszlá nyainak ö sszegyűjté sé t jelentette.
1943 ő szé n szeptember helyett csak november 1-é n volt a Veni Sancte. Az
é rettsé giző osztá lyok szá má ra szeptemberben é s októberben há rom dé lelő tt az
ö t é rettsé gi tantá rgyból elő ké szítő tanfolyam volt nem kö telező ré szvé tellel.
Matematika-, fizika-, magyar-, latin- é s tö rté nelemóra volt. Az é rettsé gi té telek
kidolgozá sa tö rté nt – bö lcs elő relá tá ssal. Akor mé g nem gondoltuk, hogy a front
ilyen gyorsan kö zeledik. Má r a tananyag „tö mö ríté sé vel” kezdő dtek az órá k, így
jók voltak az „elő ké szítő ” napok.
A té l a romló há borús helyzet jegyé ben telt el.
1944. má rcius 19-é n a szoká sos módon mentü nk a gimná ziumból a vasá rnapi
diá kmisé re, nyolc órá ra. A mise orgonazené je elnyomta a kü lső utcai zajokat.
Kijö vet megdö bbenve lá ttuk, hogy egy né met tank á ll a templom kö zelé ben, a
pé nzü gyigazgatósá g elő tt. Egy má sik a Baross utcá ban. Egy harmadik a Kossuth té ren. Csak a dé li rá dióhírekbő l é rtesü ltü nk a lá tható jeleken kívü l arról,
hogy a „bará ti” Né metorszá g megszá llt bennü nket.
Né há ny nappal ké ső bb, má rcius 31-é n a 12 órakor kezdő dő fizikaóra helyett
osztá lyfő nö kü nk jö tt be sá padtan é s kö zö lte, hogy vé ge a tané vnek. Á prilis 10-e
tá já n volt a ballagá s, 11-é n a bizonyítvá nyosztá s, majd 13-14-15-é n az é rettsé gi
írá sbeli. Az írá sbeli a rendhá z – ahogy a vá rosban hívtá k: szé khá z – egyik emeleti helyisé gé ben zajlott. 13-á n lé giriadó volt, de nem mentü nk a pincé be, mert
akkor újra kellett volna írni az aznapi írá sbelit. Az ablakokat kinyitottuk, rep ü lő gé pzúgá st é s morajt hallottunk. Győ rt bombá ztá k, ugyanakkor Pesten a Soroksá ri út kö rnyé ké t. Ké t diá ktá rsunknak kö telező volt a sá rga csillag viselé se. A
szóbeli vizsgá n á ldott emlé kű Dobrovich igazgató úr úgy oldotta meg a ké rdé st,
hogy ő k ketten má snak a zakójá ban vizsgá ztak.
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Az „A” osztá ly 24-25-26-á n, a „B” 27-28-29-é n é rettsé gizett. Az „A” osztá ly
é rettsé gi elnö ke dr. Prónay Lajos tanü gyi fő taná csos volt, a „B” osztá lyé n Madocsai Pál tanü gyi taná csos elnö kö lt.
Ezzel megszűnt a nyolcé ves kedves kapcsolatunk iskol á nkkal. Az iskolá t a
né met, majd a magyar katonasá g haszná lta kórhá zké nt. Szemé lyes é lmé nyké nt
megemlítem, hogy 1945 februá rjá ban, mint a kórhá zban dolgozó medikust,
kivezé nyeltek halottké mnek a gimná ziumba, ahol is a taná ri szoba é s a „matúraterem” asztalá n fekü dt hat vagy hé t halott: egymá st ré szegen lelö vö ldö ző nyilasok. Nekik kellett halotti bizonyítvá nyt kiá llítani temethető sé gü k miatt. Ezt az
alkalmat kihaszná lva né há ny iskolai dolgozatfü zetemet emeltem ki a polcról. Ma
is ő rzö m ezeket a fü zeteket.
A hatvanéves érettségi találkozó
2004. má jus 15-é n tartotta hatvan é ves é rettsé gi talá lkozójá t az utolsó olyan osztá ly, amely mé g a Szent Benedek Rendi Gimná ziumban é rettsé gizett. Az iskola
igazgatója, Andruskó Imre meghitt ü nnepsé get rendezett. Az iskola egy diá kja,
Fazekas Ré ka, Tóth Á rpá d Takarodó című versé t szavalta el, rendkívü l igé nyes
elő adá sban. Ezutá n az egyik egykori diá k – Somogyi Szilveszter – , aki annakidejé n búcsúzott az osztá ly nevé ben az iskolá tól, rö vid ö sszefoglalót mondott
ré szben az 1936– 44 kö zö tti idő krő l, ré szben az azóta eltelt hatvan esztendő rő l.
Ez a korosztá ly tö rté nelmi vá ltozá sokat vé szelt á t. Elő bb orszá gvá ltá st, majd
politikai diktatúrá t egyik oldalról, vé res há borút, újabb orszá gvá ltá st a má sik
oldalról. Á t kellett vé szelni a felettü nk á tsö prő há borút. A szé lső sé gek kö zö tt igaz
é s egyenes utat já rni hatalmas próbaté tel volt. Az iskola nevelé sé nek é s szellemé nek dö ntő szerepe volt abban, hogy ezt az utat vé gigjá rjuk, tisztessé ggel.
A tö rté nelmi viharok má r szé tszórtak bennü nket Ausztrá lia, Ú j-Zé land é s
Kanada kö zö tt. Ennek ellené re kevé s kivé tellel, mé g a tá voliak is, egyik-má sik
talá lkozónkon megjelentek. Tö bben má r nem é lnek kö zü lü nk. Az Európá ban
maradottak szé p é letutat hagytak maguk utá n.
Az ü nnepi program kö vetkező szereplő je a ná lunk ké t é vvel korá bban vé gzett
Horváth József bará tunk volt, aki hosszú idő n á t volt az iskola igazgatója.
Ismertette az iskola 355 é ves tö rté neté t. Elmondta, hogy az iskola jelenlegi
taná ri kara az iskola egykori diá kjaiból á ll, így a hagyomá nyaink á polá sá nak
folyamatossá ga biztosított.
Ezutá n egyik diá ktá sunk, Világi Gyula, aki já rt kint Selye professzorná l, a tő le
kapott dediká lt kö nyvet az iskolá nak adta ajá ndé kul.
A kö vetkező kben az igazgató úr felolvasta Várszegi Asztrik fő apá t úr ü dvö zlő
sorait, majd kiosztotta a „gyé má ntmatúra”-emlé klapokat.
Ezutá n „osztá lyfő nö ki óra” kö vetkezett. Horváth József igazgató úr felolvasta a
né vsort, é s az egykori diá kok rö viden ö sszefoglaltá k é lettö rté netü ket.
A „Ballag má r a vé n diá k” é s a „Gaudeamus” elé neklé sé vel zá rult az ü nnepi
ö sszejö vetel.
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Kü lö nö s vé letlen, hogy a talá lkozó első igazgatónk, Gidró Bonifác né vnapjá ra
esett. Tö bben megrokkant egé szsé gi á llapotban jö ttü nk el, ezé rt igen ö rü ltü nk
annak, hogy mé g lá thatjuk egymá st. A tá volmaradottak vagy sajá t, vagy
há zastá rsuk betegsé ge miatt nem jö hettek el.
Ezutá n a beszé lgeté s folytatódott az Európa-é tteremben, majd lassacská n
elbúcsúztunk egymá stól azzal a halvá ny remé nysugá rral, hogy mé g lesz
talá lkozónk, ha nem is kerek, de „fé lkerek”.
A talá lkozón megjelent diá ktá rsak:
Dr. Adorjá ni Ferenc – Budapest
vité z Biza Lá szló – Salzburg
Chemez Edit – né há ny hónapja elhunyt é desapja helyett
Csudai Sá ndor – Sturovo
Danczi Lajos – Pezinok
Gő gh Nóra (dr. Halá sz Auré lné ) – Budapest
Dr. Győ rvá ri Vilmos – Budapest
Dr. Horvá th Magdolna – Balatonederics
Kirá lyi É va (dr. Varga Lá szlóné ) – Komá rom
Paá l Gyula – Christchurch, Ú j Zé land
Dr. Ré sz Raoul – Bergisch Gladbach
Dr. Rónai Ferenc – Sopron
Dr. Somogyi Szilveszter – Budapest
Tarics Já nos – Ré vkomá rom
Dr. Vilá gi Gyula – Budapest
A talá lkozón szé p szá mmal ré szt vettek hozzá tartozók is. Kö szö netet
mondunk az iskola igazgatójá nak a szeretetteljes fogadtatá sé rt.
Elszá molá s:
1936-ban beiratkozott 81 nyilvá nos é s 13 magá ntanuló.
1944-ben é rettsé gizett 58.
Meghalt 24.
Eltűnt 8.
A talá lkozó idő pontjá ban é lü nk 24-en.
2 tá rsunkról semmit sem tudunk.
A talá lkozó óta 3 diá ktá rsunk meghalt.
Dr. Somogyi Szilveszter (Ko 44)
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A Bottyánban a freskók is beszélnek…

∗

„Vezérünk Szent István az élet nagy harcán”
A Bottyá n Já nos Műszaki Szakkö zé piskola, az egykori esztergomi bencé s gimná zium lé pcső há zá ban lé vő restaurá lt freskók ü nnepé lyes á tadá sá ra 2004.
június 12-é n szombaton kerü lt sor.
Csató Bé láné , az iskola igazgatóhelyettese, akinek az é desapja is a bencé sekné l é rettsé gizett, kö szö ntö tte a szé p szá mban ö sszegyűlteket. Szoleczky
Ferenc (Eg 46) volt bencé s diá k, a Bencé s Diá kszö vetsé g esztergomi titká ra, a
Freskó Alapítvá ny kuratóriumá nak tagja kö szö netet mondott mindenkinek, aki
hozzá já rult a né gy freskó helyreá llítá sá hoz, kü lö nö sen Boromisza Pé ter restaurá tornak é s ké t segítő tá rsá nak, Nemescsányi Klárának é s Tarcsai Kingának.
Ezt kö vető en dr. Prokopp Mária művé szettö rté né sz professzor tartott elő adá st.
Megtudtuk, hogy nagyapja é s é desapja is a 200 é ves bencé s gimná ziumban
é rettsé gizett, é s bá tyja is itt kezdte a gimná ziumot, de az 1948-as feloszlatá s
miatt má r nem tudta befejezni. A bencé s indulót idé zte: „Vezé rü nk Szent Istvá n
az é let nagy harcá n. Az Isten is velü nk, mi sosem csü ggedü nk… ” Ez a szemlé let
tü krö ző dik – tette hozzá – a lé pcső há zi falké peken is. A freskókat Királyfalvy
Kraft Károly vallá sos lelkü letű vilá ghírű portré festő ké szítette, aki pá lyá ja kezdeté n né gy é vet az esztergomi reá lgimná ziumban tanított.
Az első ké pen Asztrik bencé s apá t hozza a Szent Koroná t Istvá n kirá lynak
Rómá ból II. Szilveszter pá pá tól, ami az orszá g fü ggetlensé gé t jelenti. A há tté rben a Magyarok Nagyasszonya á ll, karjá n a kis Jé zussal, aki á ldá sra emeli a
kezé t.
A má sodik ké pen Szent Istvá n megalapítja Pannónia szent hegyé n az apá tsá got, ami az európai integrá ciónknak is fontos ré sze. A bencé sek voltak a
magyarsá g első hitté rítő i.
A harmadik ké p Szent Imre szűzessé gi fogadalma: „Talá ld bennem a Te
tetszé sedet”. Szent Imre ö nfelá ldozá sa hasonlít II. Já nos Pá lnak a jelmondatá ra:
„Teljesen a Tied”. Szent Istvá n fia, a trónö rö kö s Szűz Má ria oltá ra elő tt té rdel,
lelkiatyja, Szent Gellé rt bencé s apá t á ll mö gö tte. Há tté rben az Esztergomvá rhegyi Szent Istvá n-ká polná t ö rö kítette meg a festő , ahol valószínűleg Istvá n
kirá lyunk is szü letett. Szent Imre a magyar ifjúsá g vé dő szentje, jelké pe a ké pen
is megjelenő liliom. 1031-es halá lá val trónö rö kö s né lkü l maradt a magyarsá g,
nem volt, aki a Szent Istvá n-i é letművet tová bbvigye. Ekkor ajá nlotta fel az
orszá got Istvá n kirá ly Szűz Má riá nak. A tö rté nelem á té lé se erő t ad ma is –
mondta Prokopp Má ria.
∗

Utá nkö zlé s az Esztergom é s Vidé ke 2004. június 24(?)-i szá má ból
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A Hazádnak rendületlenül című negyedik ké p a cserké szek fogadalomté tele. A
kereszt, az ezeré ves nagy Magyarorszá g té rké pe é s a Szent Korona elő tt Istenre
é s a Hazá ra eskü sznek. A há tté rben az esztergomi bazilika, ami a magyar
á llamisá g é s az egyhá z kö zpontjá hoz való hűsé get jelké pezi. Ezt a kereszté ny
magyar é letprogramot kell ma is megvalósítanunk – tette hozzá a művé szettö rté né sz. Vé gezetü l Prokopp Má ria remé nyé t fejezte ki, hogy ez a szé p ü nnep
hagyomá nyteremtő lesz.
Ezutá n Bányai Mátyás (Eg 53) egykori bencé s diá k, ma a bencé s gimná zium
jogutódjá nak, a Szent Istvá n gimná ziumnak matematika– fizikaszakos taná ra
Mattyasovszky Kassziánra, a bencé s gimná zium egykori igazgatójá ra emlé kezett, akinek az igazgatósá ga alatt ké szü ltek el a freskók. Mé ltatta nagyszerű tankö nyvé t, pedagógiai cé lkitűzé sé t, az „Emberebb embert, magyarabb magyart”szellemisé get. Megtudtuk, hogy a nevé hez é s Esztergomhoz kapcsolódik a korabeli leghaté konyabb nevelő hatá sú ifjúsá gi mozgalomnak, a cserké szetnek megalapítá sa.
Vé gü l Szoleczky Ferenc á tadta a Bencé s Diá kszö vetsé g emlé klapjait a 60, ill.
55 é ve é rettsé gizett esztergomi bencé s diá koknak. A bencé s talá lkozó a bencé s
atyá k ü nnepi szentmisé jé vel zá rult.
Csonka Gabriella
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A terem
Egyik unoká m nyelvvizsgá ja ü gyé ben belé phettem abba az ö reg é pü letbe, ahol
1923-tól 1948-ig a bencé s gimná zium vé gezte á ldá sos műkö dé sé t.
A szé pen felújított é s á talakított há z udvará n mé g mindig ott á ll a vö rö sté glá s
é pü let, a mi tornatermü nk! Hazafelé sé tá lva, majd az esti órá kban felelevenedtek
az ott á té lt nyolc é v esemé nyei é s az a tízé ves kisfiú, aki hetvenné gy é vvel
ezelő tt kicsit fé lve é s ijedten lé pett be elő szö r a tornaterem ö ltö ző jé be.
Ugye emlé keztek! A terem bizony nem csak a sportot szolg á lta. Ott á llt a „mindenes” színpad, mely ü nnepeinken helyet adott annak az olt á rnak, ahol szeretett
taná raink egyike bemutatta ré szü nkre a diá kmisé t, melyet a terem sarká ban
felá llított „taposó harmóniumon” kísé rt egyik vagy má sik zongorá zni tudó diá ktá rsunk. Nekem felejthetetlen eml é k maradt Gergely Feri, aki bü szkesé gü nkre
vilá ghírű orgonaművé sz, a Zeneakadé mia taná ra é s a pesti ferences templomban 28 é vig szolgá lta vezeté sé vel az Ú r tiszteleté t.
A terem adott helyet a kultúrá nak is. Csodá latos é lmé ny volt hallgatni (é s ré szben ré szt venni benne) a gregoriá n korá lis é nekkar, a vegyeskar é s a szavalókórus elő adá sait. Helyet kapott a színhá z is! Emlé kezetes esemé ny volt tö bbek
kö zö tt 1936-ban a „Kis lord” elő adá sa, melynek fő szereplő je egy szé p sző ke
fiatalember volt, akit úgy hívtak, hogy Mensáros Laci (Bp 43). A szereplő k kö zö tt
feltűnt mé g egy magas, sová ny fiatalember: Kirschner (Kibé di) Ervin (Bp 43).
Emlé kezetes hangversenyeket tartott itt az iskola zenekara is.
Diá ké letü nk egyik emlé kezetes esemé nye a teremben a tá nciskola volt. Harmadik osztá lyban báróPodmaniczky Edit tanította a tá ncot é s fő leg a viselkedé st
a kamaszodó fiataloknak. A hetedikes fiúknak Krentz Gyula bá csi vezette az
iskolá t é s tanította az újabb tá ncokat. A mai napig is meghat ódva né zem az
1936. é vben a tá ncvizsgá n ké szü lt fé nyké pet, ahol a sok-sok szé p fiatal kö zö tt
reverendá já t elborító bá li emlé kekkel á llt a mindig mosolygó drá ga Luciusz atya.
Ugyancsak emlé kezetes esemé ny tö rté nt mé g 1936-ban, mikor a tá vozó taná r
úr helyé t az iskolai vegyeskar vezeté sé ben á tvette egy fiatal, diploma elő tt á lló
zenetaná r-karmester: Forrai Miklós, akinek irá nyítá sá val é s munká já val sok-sok
emlé kezetes é s sikeres hangversenyen szerepeltü nk.
Nem felejtkezhetü nk meg azonban az igazi „tornatermü nkrő l”, a Kaposi Gyula
bá csi vezette é s irá nyította sporté letrő l. Nagyszerű csapataink sok-sok sikerrel
szerepeltek a kü lö nbö ző versenyeken: torna, vívá s stb. Persze emlé kezetesek
maradnak mindnyá junknak a szertorna-, a szabadgyakorlat( „kíntorna”)-órá k,
melyeken nagy szorgalommal ké szü ltü nk az é vvé gi ü nnepé lyre.
Gondolataim sorá n elő tűnt mé g a szeretett teremhez fűző dő é letem egyik
(akkori legnagyobb) esemé nye, az é rettsé gi. Az ablakok alatt a szigorú, nagytekinté lyű egyhá zi é s vilá gi elnö ksé g, velü k szemben az é rettsé giző nagydiá k.
Remé lem, hogy jó volt egy kicsit emlé kezni hatvanhat é v utá n azokra az
esemé nyekre, melyeknek helye é s tanúja volt a terem.
Budapest, 2005. januá r 6.
Dr. IváskóJános (Bp 38)
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Szenior diáktársaink
a Bencés Diákszövetségben
É rettsé gi é vek: 1924– 1932

Salgó László

Ko

24

Gá briel Lajos dr.

Kg

25

Dé nes Andor
Furtner Má tyá s sac.

Kg
So

26
26

Szentkúti Gyula dr.

Eg

27

Á gh Zoltá n

Gy

28

Olá h Lá szlóné dr.-né Thomschitz Sarolta
Palinay Gyula
Szé pe Lá szló dr.

Ko
Ko
Eg

30
30
30

Enzsö l Lajos
Varga Lá szló

So
Ko

31
31

Boromisza Gyula
Duday Gedeon dr.
Esztergomi Gyö rgy
Fodor Ferenc Bé la dr.
Horvá th Ká lmá n dr.
Molná r Zoltá n dr. vité z

Eg
Bp
Gy
Gy
Gy
So

32
32
32
32
32
32

Kedves Barátaink!
Isten áldása kísé rje további é letutatokat is!
A BDSZ elnöksé ge é s tagsága nevé ben szeretettel
Szalai Bé la (Ph 58)
fő titká r
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Dobszay László (Bp 52) hetvenéves ∗
Minden csillag csak a sajá t csillagzatá ban a legfé nyesebb. Ezt Szié nai Szent
Katalin mondta, amikor a pá pa Avignonban lakott, s ő hívta vissza Rómá ba. Illik
a mondá s bá rki emberfiá ra, aki sok talentumot kapott, s ahhoz h ű akar lenni.
A most hetvené ves zenetudós talentumbő sé ge, hit- é s egyhá zhűsé ge ké tsé gbe nem vonható, kö vetkezetessé ge az egyhá z szellemi kincseinek gondozá sá ban pé ldamutató. Gazdag kö nyvei – az eddigi é letmű szerves ré szei, a liturgia
é s a musica sacra terü leté n elmondott gondolatai akkor is igazak, ha t ö bben
nem é rtenek vele egyet. Hé t é vtized az emberi é letben sok is, meg kevé s: a súly,
mely a szolgá lat nagyszerűsé gé ben telt el, eddig nagy, de az idő a tervei szá má ra akkor sem lenne elé g, ha harmincesztendő s lenne. Dobszay László valóban
„szuveré n é rtelmisé gi” – mint vallja magá ról ez a mé lyenjá ró tudós, aki mindig
vá llalta/vá llalja munká ja felelő ssé gé t, s valóban jobbítani akar, minő sé get nyújtani egy ellaposodó gondolkodá sú korban. Kö szö ntjü k ő t a kereszté ny szív ö rö mé vel, á ldá st ké rü nk s erő t tová bbi é leté re, melynek legyen hosszú az útja; ne
fogyatkozzé k a munká ban, derű koszorúzza homloká t, tudomá nyban, hitszolgá latban.
Nagybö jt kezdeté n ide illő gondolataiból idé zü nk: „A bö jt termé szete: kü lső leg,
testben vá llalt jel, mely a belső odaadá snak megnyilvá nulá sa. Kü lső , testben
vá llalt lemondá s, amely egy belső lemondá snak, a Sá tá nnak való ellentmondá snak megnyilvá nulá sa. A bö jtnek exorcizmus~ö rdö gűző jellege is van (Krisztus
mondja: «Ez a fajta nem megy ki, csak bö jt é s imá dsá g á ltal»). Ahogy a keresztsé g a Sá tá nnak való ellentmondá ssal kezdő dik é s utá na kö vetkezik a szentsé gbe való beavatá s, úgy a nagybö jt is egyfajta halá lon á t vezet az é letre.”
T.S.

∗

Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. februá r 6-i szá má ból
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A sző lő si templom létrehozója
Dr. Horváth Lajos (Kg 54)
Szombathely gyö ngyö ssző lő si vá rosré szen az 1930-ban megalakult lelké szsé g
az 1940-es é vek elejé n megé pítette tamplomá t. Tizenné gy hónappal a felszentelé s utá n, 1944. október 21-é n bombatá madá s rombadö ntö tte. Ezutá n hatvan
é vig eredetileg iskolá nak ké szü lt szü ksé gmegoldá st jelentő é pü letben tartottá k
az istentiszteleteket.
1997-ben dr, Horváth Lajos volt kő szegi bencé s diá k lett a sző lő siek plé bá nosa. Ő az első szentmisé né l kijelentette: Ú j templomot kell é píteni a hívek szá má t
tekintve egyre gyarapodó egyhá zkö zsé gnek. Dr. Horvá th Lajos kanonok korá bbi
szolgá lati helyein kitűnt rendkívü li é s ü gyes szervező ké szsé gé vel. Mielő tt sző lő si
plé bá nos lett, Kő szegen a Jé zus Szíve plé bá niatemplom belső felújítá sá t kísé rte
figyelemmel, é s nagyszerűen meg is valósította.
A sző lő si templom munká latai ö t é ve kezdő dtek é s lé nyegé ben ebben az
é vben be is fejező dtek. Az egyhá zmegyei hatósá g 110 millió forinttal tá mogatta
az é pítkezé st. Kü lö nfé le ingatlaneladá sokból 42 millió, perselyadomá nyokból
5,5 millió forint é rkezett a beruhá zá sra. A temlomé píté sre lé trejö tt alapítvá ny 40
millió forintot gyűjtö tt ö ssze. Az Amerikai Pü spö ki Konferencia 1000 dollá rral, a
„Kirche in Not” segé lyszervezet 20 000 Euróval, a magyar kormá ny a miniszterelnö ki hivatal kereté bő l 30 millió forinttal segítette a templom felé píté sé t. A
felszentelé sen jelen volt Kiss Pé ter kancellá riaminiszter újabb 10 millió forintot
juttat a há tralé vő munká latokra, mivel nagyrabecsü lte a hívek ö sszefogá sá t é s
á ldozatké sz cselekedeteit.
A felé pü lt templom a vá ros egyik é kszere lett. Az altemplomban kialak ított
kö zö ssé gi helyisé g ré vé n nem csupá n istentiszteletek helyszíne lesz, hanem
szá mos egyhá zi kö zö ssé g otthonra talá lhat benne.
Dr. Horvá th Lajos, a sző lő siek plé bá nosa, pé ldamutató kö vetkezetessé ggel
harcolt é veken á t a tervek megvalósítá sá é rt. Magatartá sá val elé rte, hogy a hívek
á ldozatvá llalá sa sem maradt el. Á ldozatos munká já t lankadatlan erő vel é s kitartá ssal vé gezte annak ellené re, hogy szá mos egyé b fontos egyhá zi teendő t is el
kellett lá tnia. Ú gy gondoljuk, hogy ebben az emberpróbá ló kihívá sban bizonyá ra
segítette a fiatal korá ban megismert bencé s szellemisé ge.
E tevé kenysé gé é rt a Vas Megyei Kö zgyűlé s Emlé ké rmé vel tü ntette ki.
A templom felszentelé se januá r 29-é n dé lelő tt fé l 11 órakor kezdő dö tt a zsúfolá sig megtelt é s 600 szemé lyt befogadó szé p stílusú templomban, ahol a
kormá ny, a megye é s a vá ros vezető i is jelen voltak az egyhá zmegyei papsá g
jelentő s ré szé vel együ tt.
Dr. Horvá th Lajos meghatott hangon mondott k ö szö netet az adakozóknak é s a
templom kivitelező inek. Bejelentette, hogy mostantól kezdve minden hónap első
pé nteké n szentmisé t mutatnak be az új templomban a tá mogatóké rt. A Bencé s
Diá kszö vetsé g kő szegi iskolaszervezete, mint tagjá nak, kifejezi ö rö mé t é s
tová bbi eredmé nyes szolgá latá hoz sok sikert kívá n.
Dr. Szerdahelyi Endre (Kg 43)
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„É n és a Béres Csepp” ∗
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis papírlapocska. Semmiben nem
kü lö nbö zö tt a tö bbi papírlaptól. Mé retre vá gva vá rta sorsa beteljesedé sé t tá rsaival együ tt. Nem né zté k le egymá st, egyformá k voltak, de ez nem tartott soká ig.
Nyomdá szok jö ttek a raktá rba é s orvosi beutalónak való anyagot kerestek s
talá ltak is. Az ottmaradt papírok kö zö tt szóbeszé d kapott lá bra. „Hű, de szerencsé sek ezek, nagy emberek kö zé kerü lnek, vará zslatos szavakat írnak rá juk, é s
né lkü lü k a beteg emberrel szóba sem á llnak.”
Ezekutá n a kis papírlap elindult a karrier útjá n.
– Most pedig ezzel az orvosi beutalóval bemegy a rendelő inté zetbe, é s odaadja a belgyógyá szaton.
A beteg bá csi a papírt gondosan eltette. Hazafelé menet tö bbszö r is megtapogatta a zsebé t, hogy a kis papír nem veszett-e el. A rendelő be való ké szü lő dé s
kö zben a beteg felesé ge á llandóan emlegette: „Jól eltetted a beutalót? El ne
veszítsd, mert né lkü le rá d sem né znek!”
A rendelő inté zetbe é rve a kis papír elő kerü lt a zsebbő l, gondosan kisimítottá k.
A beteg bá csi nem volt já ratos itt az é pü letben, ezé rt elő szö r a portá shoz ment.
– Jó napot kívá nok! Legyen szíves megmondani, merre van a belgyógyá szat!
– Papírja van?
– Igen. Elő vette é s megmutatta.
– Menjen a kartonozóba. – A kartonozó elő tt hosszú sorban á lltak az emberek.
Egyben mind egyformá k voltak: mindenkinek volt egy kis pap írja. Ezt a papírt
bedugtá k egy ablaknyílá son, ott megné zté k, é s adtak mellé mé g egy papírt.
Lá tva, hogy a bá csika já ratlan effajta dolgokban, hozzá tetté k mé g: II. Belgyógyá szat, I. emelet 214. Sikerü lt megtalá lni a sok ajtó kö zü l. Itt is voltak vá rakozók.
Az emberek egy ré sze az ajtó kö zelé ben tolongott, kezü kben szorongatva a
beutalót, a tö bbiek ü ltek a szé ken ké nyelmesen. A bá csi a ké t csoport kö zé á llt,
gondolta, hogy megfigyeli, mit kell csin á lni, hogyan kell itt viselkedni. Nemsok á ra
nyílt az ajtó, egy fehé r kö penyes nő vé rke jö tt ki.
A papírlapot szorongató emberek elindultak felé , é s egymá st taszigá lva azon
igyekeztek, hogy miné l elő bb odaadjá k beutalójukat. A bá csi erre nem volt fö lké szü lve, é s így a papírjá t nem tudta idő ben á tadni, a nő verke pedig má r el is
tűnt. Megké rdezte ezé rt a kö zelben á lló embert, hogy meddig kell itt vá rni, mire
bejut az ember az orvoshoz.
– A beutalót má r leadta?
– Nem, az itt van ná lam.
– Na, akkor vá rhat mé g egy jó ideig, csak azokat szólítjá k, aki má r leadta.
Á llt, vá rt, figyelt é s unatkozott.
∗

Zoltai Mihály (Ph 60) bará tunk vé gzettsé g szerint mentő tiszt, 1962 óta van „né mi” já rtassá ga az egé szsé gü gyben. 12 é vig volt polgá rmester, most nyugdíjas. Ez az írá sa 2003ban a Bé res Gyógyszergyá r Rt. á ltal meghirdetett pá lyá zaton I. díjat nyert. Kö szö njü k,
hogy elkü ldte kö zlé sre é s gratulá lunk a díjhoz! – (A szerk.)
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A hirdeté seket mind elolvasta: „Hogyan vigyá zzunk egé szsé gü nkre?” „Ne
dohá nyozzunk!” „Alkoholt ne fogyasszunk!”
A rendelé si idő t pedig má r kívü lrő l megtanulta. Vé gre, fé l óra utá n újra megjelent a nő vé rke. Negyediknek sikerü lt a papírjá t leadni. Ú jból vá rakozá s, unatkozá s. Vé gre bejutott.
– Jó napot kívá nok! Kedves Doktor úr, azé rt…
– Vetkő zzö n le deré kig, tegye szabaddá a lá ba szá rá t, fekü djö n fel a vizsgá lóasztalra. – Az orvos rá sem né zett, csak a papírokat olvasta, amit beadott.
Kö zben kis fé mlapokat erő sítettek a kezé re, lá bá ra, é s szóltak, ne mozogjon.
Az orvos odalé pett egy gé p elé , beindított. A gé pbő l keskeny papírszalag kezdett
kicsúszni, majd szóltak, vegyen mé ly lé legzetet. Valamit írtak ekkor a papírlapra.
– Ké sz! Ö ltö zhet! – A szalagot á tné zte a doktor, é s írt valamit a beutalóra. A
ké t papírt ö sszekapcsolta, kezé be adta, akkor egy pillanatra rá né zett. Az arca
kifejezé stelen volt.
– Menjen a kórhá z felvé teli osztá lyá ra!
– Doktor úr, valami baj van?
– Mindent leírtam, majd ott útbaigazítjá k. – Elkö szö nt a bá csi, é s elindult a
kórhá z felé , a papírok zsebbe kerü ltek.
A beutaló má r nem volt egyedü l. Kuncogtak. Kezdté k é rezni, hogy ő k milyen
fontosak. Mindig ő ket keresik, tü zetesen á tvizsgá ljá k ő ket, né lkü lü k az ö reg
bá csi egy semmi, szóba sem á llnak vele.
A kórhá z portá sa szinté n a papírt kereste, felmutatá sa utá n mehetett a felvé teli
osztá lyra.
A papír itt is első bbsé get é lvezett. Ő bejutott, a bá csinak meg vá rnia kellett.
Egy idő utá n kiszóltak é s ké rté k a szemé lyi igazolvá nyá t, de ő t, a beteget, mé g
mindig nem.
Vá rt tü relmesen é s gondolkodott. Eszé be jutott, hogy é lt a faluban ré gen egy
ö reg doktorbá csi, é s az hogy vizsgá lta annakidejé n ő t meg. Hallgatott a fü lé vel,
kopogtatott a kezé vel é s MEGHALLGATOTT! Volt ideje mindenki szá má ra.
Nyugalom, jósá g, szeretet á radt belő le. Beté rt esté nké nt az emberekhez, akkor
is, ha nem hívtá k, elbeszé lgetett velü k, a gyerekek az ö lé be ü ltek, tudott a
csalá d gondjá ról, bajá ról, ö rö mé rő l. Mikor szegé ny meghalt, az egé sz falu
siratta, úgy é rezté k, kö zeli hozzá tartozójuk tá vozott el. De ez ré g volt.
Most itt ü l a bá csi a felvé teli iroda elő tt. Írógé pek kopogá sa hallatszik. Mié rt
kell mindent leírni, lepecsé telni?
Szinte má r elfelejtü nk egymá ssal beszé lni. Vé gre nyílik az ajtó. Papírokat
nyomnak a kezé be.
– Ezekkel jelentkezzen a belgyógyá szat ü gyeletes orvosná l, viszontlá tá sra!
– Mié rt, itt kell maradnom?
– Nem azé rt jö tt?
– Nekem nem mondta senki, hogy a k órhá zba be kell fekü dnö m.
– Né zze, ez nem rá m tartozik, menjen vissza ahhoz, aki idek ü ldte!
Az ajtó becsukódott. Az írógé pek kattogá sá nak hangja megszűrve hallatszott
ki a folyosóra. A bá csi taná cstalanul á llt a papírlapokkal a kezé ben. Mit csiná ljon? Segítsé get vá rt, de itt mindenki sietett. Elindult h á t kifelé a kórhá zból. Ú jból
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a portá ssal talá lta magá t szemben. Jobban megné zte: Ő sz haj, nagy bajusz,
kö rü lbelü l hetvenö t é ves, egyszerű ember. Mindenkinek tisztelettud óan elő re
kö szö nget, né ha vissza is kö szö nnek neki.
Egy-ké t ember meg is ké rdezi: Hogy vagyunk Józsi bá csi?
De a vá laszá t má r nem is vá rjá k meg. – Ez az é n emberem!
– Portá s bá csi, nem segítene nekem?
– Mondja csak, miben tudné k é n segíteni?
– Né zze, engem a kö rzeti orvos bekü ldö tt a rendelő be vizsgá latra, onnan
á tkü ldtek a kórhá zba. Arra gondoltam, hogy itt megint egy vizsgá laton veszek
ré szt, de azt kö zö lté k velem, hogy be kell fekü dni.
– Nem mondtá k, mi a baj?
– Nem mondtá k, nem is ké rdezté k, valószínű, a gé p beszé lt helyettem.
– Milyen gé p?
– EKG-t csiná ltak, é s amikor ké rdeztem, van-e problé ma, azt mondtá k, a
papírra mindent rá írtak.
– Mutassa a papírt!
– Tessé k! Mindketten a papír fö lé hajoltak, é s próbá ltak valamit kihá mozni
belő le. Nem sokra mentek a latin szavakkal.
– Há t milyen panasszal ment az orvoshoz?
– Né zze, hetvenegy é ves vagyok, é s mindenem fá j, de vannak napok, amikor
nincsenek panaszaim.
– No, akkor a legjobb emberre talá lt rá ! Ennek a bajnak é n vagyok a profeszszora, kö zvetve. Tíz é ve szólt egy bará tom, akinek ugyanúgy panaszkodtam,
mint most ö n teszi, é s akkor elmondta a csodagyógyszerrő l a tapasztalatait.
– Mondja má r a nevé t a csodagyógyszernek!
– „Bé res Csepp”.
– Errő l má r sok jót hallottam, de olyan emberrel nem besz é ltem, aki huzamosan haszná lta volna.
– Na, akkor figyeljen: tíz é ve haszná lom, kórhá zba csak dolgozni já rok, é n
vagyok a „De jól né z ki, Józsi bá csi”. Tizenké t óra portaszolgá lat utá n, aká r é jjel
volt vagy nappal, mé g besegítek a felesé gemnek az otthoni munká ba. Egé szsé gesnek é rzem magam, é s tudja, hogy ez mit jelent: Kiegyensúlyozott vagyok,
jókedvű vagyok, terveim vannak, é s valóban ö rü lö k az é letnek, é s ezt mind-mind
a „Bé res Csepp”-nek tulajdonítom. Szeretné m elmondani, tá rsasá gunk van a
falunkban, nyolcan vagyunk, akik esk ü szü nk erre a nagyszerű gyógyszerre, é s
havonta ö sszejö vü nk, megbeszé ljü k tapasztalatainkat. Itt nem nyö gü nk, nyavalygunk, hanem tervezzü k kö zö s kirá ndulá sainkat, viccelő dü nk, é s remekü l é rezzü k
magunkat.
– Belé phetné k ebbe a tá rsasá gba é n is?
– Ké t hónapig szedje a „Bé res Csepp”-et, é s akkor keressen fel, mert
nyö gdé cselő , savanyú emberek nem jö hetnek oda, de ké t hónap pontos szedé se a „Bé res Csepp”-nek má r annyira meg fogja vá ltoztatni, hogy szívesen lá tjuk.
É s ez megtö rté nt, ezé rt á ldom Bé res taná r urat, a Jó Isten segítse Ő t tová bbra
is erő ben, egé szsé gben, szeretetben!!!
Zoltai Mihály (Ph 60)
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Fogunk között átvinni – a tú lsó partra ∗
A professzor tanítása
Gö rö mbei Andrá s (Gy 66) József Attila- é s Kossuth-díjas irodalomtörté né sz,
tanszé kvezető egyetemi tanár é s akadé mikus hatvané ves. Február 3-án Debrecenben tanítványai a tiszteleté re összeállított könyv bemutatójával köszöntötté k.
Tíz esztendő vel ezelő tt talá lkoztam elő szö r Görömbei Andrással. Ma is emlé kszem arra a novemberi dé lelő ttre, amikor a gimná zium ré gi falai kö zö tt kü lö nö s
kívá ncsisá ggal vá rtuk. Az egyetemrő l é rkezett hozzá nk, hogy negyvenö t percben
rendhagyó iradalomórá t tartson. Egy rö vid, de anná l súlyosabb kö ltemé ny gyö nyö rű birodalmá ba vezetett be minket. Bevallom, nem é rtettem mindent azon az
órá n, de attól a naptól kezdve az a tizenné gy sor lü ktetni kezdett bennem. S bá r
inká bb csak homá lyos sejtelmeim voltak a vers é rtelmé rő l, tö bbé nem tudtam
elfelejteni ezt a szókapcsolatot: fö lfeszü lni a szivá rvá nyra.
Kivá ló é s a csodá kat kö zelrő l ismerő magyartaná raimnak kö szö nhetem, hogy
né há ny é v múlva abban a vá gyott vilá gban talá ltam magam. S ekkor má r nemcsak nyitott szívvel, de nyitottabb é rtelemmel is hallgathattam a tan á r úr órá it. A
nyugatosok minden nemzedé ké t, a kisebbsé gi magyar irodalom alkotóit, vagy
mondjuk Csoóri Sándor kö lté szeté t. Adytól Nagy Gáspárig, szinte mindent tő le
tanultam. Pontos é s tiszta fogalmai, lé nyeglá tá sa, é s az a roppant ismeretanyag,
amit órá ról-órá ra á tadott, talá n leginká bb segített bennü nket abban, hogy felké szü lt magyartaná rokká vá ljunk.
Mit adhat ezen kívü l egy professzor napjaink felső fokú inté zmé nyeiben, ahol
„nagyü zemben” folyik a tanítá s? S mit mondhat a té nyeken túl az irodalmá r egy
olyan korban, ahol az irodalom leé rté kelé sé hez nemcsak a politika é s a mé dia,
de sajnos maga a szakma is hozzá já rult? Ahol az irodalom olyan divat lett, mely
elé g, ha van, s úgy a jó, ha nem jelent semmit? Ahol azt sulykolj á k belé nk, nem
né pben é s nemzetben kell gondolkodni, hanem alanyban é s állítmányban? Ahol
a kö lté szet csak já té k, s ahol regé ny lehet bá rmi? S ahol iszonyú tudni, hogy
szennyező dé sek árnyé kolják be szavaink é rtelmé t. Nem tudjuk, valójában mit
jelent a szabadság szó, ha mindazzal kiegé szítjük, amit az utóbbi é vtizedekben
hozzákapcsoltak nekünk. Már nem tudjuk, mit jelent a függetlensé g, a forradalom, az ünnep vagy akár az ideiglenessé g. … Mit é rnek utalásaink, ha azokat
mindenki más é s egymástól merő ben elté rő , ső t ellenté tes é rtelemmel tölti ki?
E sok ké rdé sre Gö rö mbei Andrá snak egyetlen vá lasza van, melyhez hosszú
é vtizedek óta hűsé ges akkor is, ha má sok é rtetlenü l fanyalognak a kultúrpesszimizmus vagy az ö ncé lú művé szet hamis bá styá i mö gü l. Irodalom- é s vilá gszemlé leté nek tartópillé re ez a té ny: Az irodalom nem lehet más, mint lé té rtelmezé s é s lé tformálás, melyben a remekművek olyan é rté kek, amelyek az egyé ni é s
a közössé gi sorsot alakítani ké pesek. S teszik mindezt az erkölcs é s a minő sé g
∗
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jegyé ben. Etika é s eszté tika egymást felté telező é s egymásba fonódófogalmak.
S egy-egy irodalmi mű az emberi lé tezé snek azt az igazságát hozza fé nyre, amelyik az alkotót foglalkoztatja. É s ez így van jól. Az irodalom tárgya lehet, é s kell is
hogy legyen, az ember Istenhez val ó viszonya vagy az Isten-eszmé vel való
küzdelme é ppúgy, mint öröme é s bánata, szegé nysé ge vagy kiszolgáltatottsága.
De tárgya az alkotóközössé g sorsa is. Ezé rt nem lé tezik irodalmon kívüli terület.
Felelő sek vagyunk azé rt, amit kimondunk, s felelő sek vagyunk a formá é rt is,
amelyben kimondjuk. Ennek a tiszta é s igaz szemlé letmódnak a hite s szü ntelen
megvallá sa az a tö bblet, amit Gö rö mbei Andrá stól kaptam, s amit most megkö szö nö k neki. Azt a talá n halá lig tartó feladatot, hogy meggyalá zott fogalmaink é s
bemocskolt szavaink valódi é rtelmé t keressem. É s megtalá lva, ha kell, fogam
kö zt tartva vigyem á t a túlsó partra.
Koncz Veronika
Mater Ecclesiae, ora pro nobis!
Mottónk:

(A pápua-szótár ké szíté sekor… )

Tanulj meg hinni – szívvel látni !
A pá puá k nyelvé ben nem volt
mé ltó ige a ‘hinni’szóra;
egy agg a misszióshoz így szólt:
„Atyá m, figyelj, vedd fontolóra.
Szavad nyomá n biztosra vettem,
hogy Jé zusunk legjobb bará tod,
s hogy lá ttad ő t emberi testben,
s így kö zlö d ő t, mint Valósá got.
De rá jö ttem, nem testi szemmel
lá ttad ő t, hanem szíveddel.
Mikor megvallom ő t hitemmel,
így lá tom é n is, a szívemmel…
Írd há t kö nyvedbe, Atyá m: ‘hinni’
egyenlő : ‘szívvel lá tni’
. Így jó,
enné l bö lcsebbet nem tudsz írni.” –
Így szólt az agg, s így é l az új szó.
–
Urunk, taníts meg hinni mé lyen…
Taníts meg ‘szívvel lá tni’mindent,
mi lé tezik fö ldö n vagy é gben,
csak szívvel lá ssunk: embert, Istent!
S boldog vilá g lesz, ö rü l minden; –
„Ö rö mforrá sunk”: maga az I S T E N !
Dr. Kerekes Károly O. Cist. apá t
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KALOT-tábor Pannonhalmán ∗
2004. jú lius 13. P. Kerkai Jenő S.J. sírjánál
Adjonisten, Kedves KALOT-tá bor!
Adjonisten itt é s most ezen a szent helyen!
Emlé kezü nk é s imá dkozunk. Kerkai Jenő atya a halá la elő tti hetekben is csak
a jö vő re gondolt, csak a jö vő t szö vö gette elmé jé ben. A magyarsá g jö vő jé t, a magyar egyhá z jö vő jé t. É s az akkori jö vő ma jelen. Emlé kezé sü nk é s imá dsá gunk
ezé rt most nekü nk sem a múlt, hanem a jö vő .
Mié rt van mé g mindig szü ksé g a KALOT né gy alapelvé re?
Mert
– ma is é s a jö vő nkben is ki vagyunk szolgá ltatva, legfö ljebb má s módon,
avagy hasonlóan is, mint amikor Kerkai Jen ő atya megalkotta né gy alapelvé t;
– mert ma is é s a jö vő nkben is meg kell tanulnia mindegyik ü nknek é lni é s
boldogulni;
– mert ma is é s a jö vő nkben is é gető en szü ksé ges a kritikai é rzé k, mi a fontos
é s mi a mellé kes, ső t hogy a legfontosabb fontosabb, mint az ö sszes tö bbi;
– mert ma is é s a jö vő ben is magá ra van hagyatva az EU-ba becipelt tehetsé ges magyar né p;
– mert ma nemhogy nem jut fö ldhö z, hanem é ppen a kö zeljö vő ben húzzá k ki
az utolsó talpalatnyi fö ldet is a talpa alól.
É s mé g mennyi mert! Keressü k a tová bbi merteket a mostani tá bor eljö vendő
né há ny napjá ban, é s egé szítsü k ki fö lsorolá somat. Azutá n rajzoljunk folyamatosan ké rdő jeleket magunknak: vajon hogyan fogja mindezt t úlé lni a magyarsá g?
Nemcsak divatos is, de egyre gyorsabban terjed ő is a szolgá ltatóipar. A KALOT eleve szolgá ltatá snak alakult, nem irá nyítá snak. Szolgá ljunk tá jé koztatá ssal
egé sz né pü nknek. De hol é s hogyan? É s mit? Hogyan legyü nk kevesen sokak
vezető i? Akik most emlé kezü nk é s imá dkozunk ö tvenen-hatvanan?
A vá lasz: A KALOT-elvek napraké sz újragondolá sá val az Interneten. Így kevesen is sokakat elé rü nk. Kevesen is haté konyan é rü nk el sokakat. Egy-ké t sejtké nt sok sejtet é píthetü nk ki az interneten. Egy-ké t KALOT-vezető sok helyü tt
lehet kezdemé nyező , rá adá sul egyidő ben. A markunkban a haté kony eszkö z,
hogy megkeressü k a kívü lá llókat. Hogy sikeresen megkerü ljü k az á llam- é s a tő keuralmat! Hogy megkü zdjü nk a mé dia-elő íté letekkel, a propagandá val, a manipulá lá ssal, a fogyasztói idiotizmussal, a szekulá ris mítoszokkal – mint amilyen a
tudomá ny mítosza, a demokrá cia mítosza, a boldogsá g, a tö rté nelem, a rambóhő sö k mítosza, az ifjúsá g bő rplasztiká zott mítosza. Tegyü k KALOT-otthonná az

∗

Kö szö njü k Szilá gyi Á kosnak, Szilá gyi Á kos (Gy 89) é desapjá nak, hogy az elő adá s
szö vegé t kö zlé sre rendelkezé sü nkre bocsá totta. – A szerk.
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internetet! Á lljunk má r vé gre újra a cé ltalanul bolyongó, ö tletszerűen bö ngé sző
ifjúsá g mellé ! Internetezzü nk hangyaszorgalommal!
Hogyan kell há t a né gy alapelv ma? Hogyan é rtelmezzü k a né gy alapelvet a
jö vő ben? Hogyan legyü nk az elmé letekkel való bíbelő dé s helyett bá trak? Ú jra
ková sza, újra erjesztő je szomszé dnak, rokonnak, bará tnak – az egé sz magyar
tá rsadalomnak?
Egyik lehetsé ges é rtelmezé s, hogy a KALOT né gy alapelve túlé lé sü nk né gy
szabá lyaké nt legyen ott munká nkban, mindennapjainkban. Olofsson Placid bencé s atya túlé lte a Gulá got, hazajö tt Szibé riá ból, magá val hozva a túlé lé s né gy
szabá lyá t. Nekü nk túl kell é lnü nk a globalizá ciót, é s haza kell talá lnunk Európá ban is. Ezt a né gy szabá lyt feleltessü k meg ezekben a napokban a KALOT né gy
alapelvé nek. Legyen ez a túlé lé s-megfelelteté s elmé lyedé sü nk kö zponti gondolata, vitá ink té má ja, já té kaink ré sze a mostani tá borban, az elkö vetkező percekben é s órá kban. Így lehet azutá n tová bbi munká nk, szervezé sü nk mozgatója is.
1

Olofsson Placid OSB: A tú lélés négy szabálya
1. A szenvedé st nem szabad dramatizá lni. Nem szabad panaszkodni, mert
attól gyengé bb lesz az ember.
2. Az ö rö m szü ksé ges a túlé lé shez. Ezé rt é szre kell venni, é s tudatosan kell
keresni az é let apró ö rö meit.
3. Nem vagyunk tö ké letesek, de itt é s most kell megmutatnunk, hogy
kü lö nbek vagyunk rabtartóinkná l. Ez mozgósítja az é letenergiá kat.
4. A negyedik szabá ly kicsit vallá sos: akinek van hova kapaszkodnia, annak
kö nnyebb. Mi hívő k, ha a Jóistenbe kapaszkodunk, rá jö vü nk, hogy Ő is
akarja túlé lé sü nket.
A KALOT négy alapelve – Tudjuk, nem lehet elé gszer ismé telni.
1. Krisztusibb embert!
2. Műveltebb falut!
3. É leterő s né pet!
4. Ö né rzetes magyart!
Melyik melyiknek felel meg?
KALOT 1. – PLACID 4.
KALOT 2. – PLACID 1.
KALOT 3. – PLACID 2.
KALOT 4. – PLACID 3.
1

Krisztusibb ember – Istenbe kapaszkodó ember!
Krisztusban az egé sz emberisé g Istenbe kapaszkodott szé tvá laszthatatlanul é s ö sszekeverhetetlenü l.
----------------------------(Ezt utóbb kü lö n kifejtem.)
É leterő s né p – ö rö m – a mindennapok evangé liumi
ö rö me, egé szsé ges ö rö mkeresé s, nem a mé dia
szá jbará gta mindená ron való boldogsá gkeresé s.
Ö né rzetes magyar – euroszolgá k é s amerikanoszolgá k vagyunk, legyü nk kü lö nbek rabtartóinkná l!

É zsiá s Erzsé bet: A hit pajzsa. Olofsson Placid atya é lete. Papirusz kiadó, 2004. 104-105. lap
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Kerkai atya sírjá ná l emlé kezve é s imá dkozva a KALOT 2. é s a PLACID 1.
megfelelteté shez legyen ö sztö ke beszé dem, mert ez a megfelelteté s nem annyira magá tól é rtető dő – a tö bbirő l csak nyúlfarknyian szóltam, mert azok magá tól
é rtető dő ek. Ugyan mi kö ze van egymá ssnak a „Műveltebb falut!” é s „A szenvedé st nem szabad dramatizálni, nem szabad panaszkodni, mert attól gyengé bb
lesz az ember” felszólítá snak?
A SOTE é s az AVKF kö zö s kutatá sai kimutattá k, hogy miné l iskolá zottabb
valaki, anná l nagyobb az ún. „megbirkózá si indexe”, azaz ha nagy nyomá s nehezedik rá , betetgsé g, munkané lkü lisé g, csalá di perpatvar, munkahelyi á ská lódá s
é s így tová bb, miné l műveltebb, anná l kevé sbé lesz depressziós, alkoholista,
ká bítószerfü ggő , ö ngyilkos.
Így é s ehhez hasonló megfelelteté sekkel ké szü ljü nk fö l ezeknek a napoknak
együ ttlé té ben é s magá nyá ban, é s imá dkozzunk, hogy a szó szé psé gé n keresztü l újra meggyújtsuk a jósá g újjongó ö rö mé t a szívekben. Kö nyö rö gjü nk, hogy a
Lé lek forrá sozta é let vizé vel enyhíthessü k az igazsá g utá ni szomjúsá got a lelkekben, é s az é let kenyeré t oszthassuk szé t, lá tva az é let igé jé nek é hsé gé t.
Ké rjü k, hogy gyenge emberké nt is isteni biztonsá got tudjunk kö zvetíteni a
vergő dő knek! Hogy fö lé bresszü k magunkban a Lelket, é s egyesítő kö telé kké
vá ljunk ö sszefü ggé stelen ré szekre hulló tá rsadalmunkban. Hogy kereszté ny
má zolmá ny helyett hiteles hitet, veretes remé nyt é s odahajló szeretetet mutassunk fö l a vilá gnak. Hogy elkezdhessü nk az elviselhetetlen nyomorban bóklá szóknak, az ijesztő en buta ö ntudatnak, az eszmenyomoroncoknak, a flaszterkoptató entellektü eleknek felragyogtatni az é rdekfeszítő má ssá got, a má s vilá got! Hogy a liberá lisokkal megízleltessü k a szabadsá got, mirő l fogalmuk sincsen! É s a 20. szá zad zsarnoksá gai á ltal tanult tehetetlensé gbe taszítottsá gunk
rá é rezzen a szubszidiaritá s ízé re! Meddő gyűlö lkö dé sü nk, piciny piszkoskodá sunk fö lfigyeljen a szolidaritá s é lvezeté re! Az é lethosszig tanulá s tá vlataira! Az
é letfogytig nevelé s kereszté ny tá vlatá ra! Arra a hatá rtalan é s vé gtelen tá vlatra,
amelyben Isten emberré lett Fia, Jé zus Krisztus á ltal mi is elnyertü k az istenfiúsá got, é s Istent Atyá nak szólíthatjuk.
Szólítsuk há t egy szívvel, egy lé lekkel, egy szá jjal: „Mi Atyá nk… ”,
szólítsuk Anyá nkat: „Üdvö z lé gy, Má ria”, …
Dr. Bencze Lóránt (Ph 58)
Bencze Lórá nt nyelvé sz taná r. Pannonhalmá n gimná ziumban kezdte pedagógusi pá lyá já t. Á tmeneti kö nyvtá ros munka utá n az ELTE oktatója. 1992-tő l Zsá mbé kon a Katolikus Tanítóké pző fő igazgatója é s tö bb pedagógiai kezdemé nyezé s
elindítója. A Kereszté ny Pedagógusok Egyesü leté nek elnö ke, a KALOT alelnö ke. A fő iskola ké nyszerű Vá cra kö ltö zteté se miatt mond le vezető i szolgá latá ról.
(1939-ben szü letett Sellyé n, ahol reformá tus vallá súnak keresztelté k, ké ső bb lett
római katolikus.) – Szilágyi Á kos – [Lá sd Bencze Lórá nt „Ö nvallomá s”-á t é s bemutatá sá t mé g a BDSZ Almanach 2004 kö tetben a 130. lapon is. – (A szerk.) ]
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A belső szabadságban meghozott döntés ∗
Gondolatok a Szociális Testvérek Társasága
hivatástisztázó kurzusáról
Amikor már találkoztunk Istennel, de mé g nem é rtjük, mit kíván tő lünk, elindulunk
egy úton, mint az emmauszi tanítványok, hogy megkeressük a dolgok é rtelmé t
é s az ígé rt bé ké t. Jó, ha ilyenkor van valaki mellett ünk, é s beszé lgethetünk
egymással „mindarról, ami törté nt”. A szociális testvé rek hat é ve vezetnek hivatástisztázó kurzusokat fiatal, húsz é s harminc é v közötti nő k számára, hogy segítsé k azokat, akik dönté shelyzetben vannak – a szerzetessé get vagy a házasságot válasszák –, vagy akik nem látják, hogyan találják meg valamelyik útra
lé pve a boldogságot.
A tá rsasá g mint „szentlelkes” kö zö ssé g, mindig kü lö nö sen figyelt arra, hogy az
adott tö rté nelmi, tá rsadalmi helyzetben mire hív a Lé lek, mik az idő k jelei. A
fiatalok ma nehezebben dö ntenek, nem talá ljá k útjukat – ebben próbá lnak segítsé get nyújtani a szociá lis testvé rek. Ahogyan hallani arról, hogy sok há zassá g
felbomlik, ugyanúgy megvan ez a tendencia a szerzetessé gben is, sokan kilé pnek a rendekbő l: nem sikerü l az elkö telezettsé g.
– Ebben kö zrejá tszik az is, hogy a fiatalok té ves ismeretekkel indulnak el valamerre – mondja Szentes Judit szociá lis testvé r, a kurzus vezető je, aki korá bban
né gy é vig segítő ké nt vett ré szt ebben a munká ban. – Nekem azé rt is fontos,
hogy feladatot vá llalhatok ebben a kurzusban, mert itt seg íthetem a fiatalokat,
hogy egy valósá gszerű elké pzelé s alakuljon ki bennü k a há zassá gról é s a szerzetessé grő l. Azokat, akik jelentkeznek a hivatá stisztá zó kurzusra, má r megé rintette Isten, é s rá dö bbentek, hogy é letü k cé ljá n gondolkodniuk kell, hogy tudatosan kell majd dö nteniü k. Á m mindannyian hordozzá k azokat a sebzettsé geket,
amelyek meggá tolhatjá k ő ket az elhatá rozá suk meghozatalá ban, é s sok olyan
teher van rajtuk, amelyek a korá bbi nemzedé keket nem é rintetté k.
A harmincas é vekben is volt hasonló munká ja a Szociá lis Testvé rek Tá rsasá gá nak – há romnapos intenzív lelkigyakorlatokat tartottak – , é s az illegalitá s é vei
alatt is folyamatosan foglalkoztak a fiatalokkal é s hivatá skereső kkel. Ennek a
tapasztalataiból szűrő dö tt le ez a hé t hónapos kurzus, amelyet minden é vben
augusztus vé gé n, szeptember elejé n hirdet meg a kö zö ssé g. A csoport
ké thetente, esetleg hetente talá lkozik egy este a há rom vezető vel. Ennek intenzív vá ltozata a nyá ri, egyhetes hivatá stisztá zó lelkigyakorlat, amit a kö zö ssé g
∗

A Szociá lis Testvé rek Tá rsasá ga szentbenedeki szellemisé gű nő i szerzetesrend. Tagjai a
vilá gban é lnek é s dolgoznak. – (A szerk.)
Utá nkö zlé s az Ú j Ember 2005. má rcius 27– á prilis 3-i szá má ból
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tagjai kö zü l má sok vezetnek. Gyakran a harminchoz kö zelebbi é letkorban lé vő k
já rnak a kurzusra. Ennek oka lehet tal á n, hogy egyre inká bb eltolódik ma a
dö nté shozatal idő pontja – egyre ké ső bb há zasodnak vagy lé pnek be kö zö ssé gekbe a fiatalok.
– Sok minden vá ltozik a kurzus meneté ben – mutat rá Szentes Judit. – Az idő beosztá s, hogy kik é s há nyan vezetik, milyen té má król beszé lgetü nk. A legfontosabb, hogy miné l inká bb szemé lyre szabottak legyenek a talá lkozá sok: ahhoz
igazodjanak, amit az adott csoport ig é nyel, bá r termé szetesen vannak á llandó
té má k. Az alapgondolat, hogy mindannyian az é letszentsé gre hívattunk, hogy a
magunk egyszerűsé gé ben é s tö ré kenysé gé ben szentek legyü nk. Á m hogy ezen
belü l az Isten merre hív, az má r egyé ni útja valamennyiü nknek.
Hogyan tudom meg, hogy Isten mit akar tő lem? Mi motivá l engem, hogy
szerzetes legyek vagy é ppen mié rt nem akarok az lenni? Mi lehet rossz ok a
há zassá gra? Mikor jö n el a dö nté s pillanata, é s hogyan kell dö nteni? Ehhez
hasonló ké rdé sek is elő kerü lnek a beszé lgeté seken.
– Fő leg a má sodik fé lé vben tö bb szó esik speciá lis té má król: Mit jelent a
szemlé lő dő hivatá s, az apostokodá s, a csalá di é let, a kö zö ssé g – mondja a
kurzus vezető je. – A mostani csoportban pé ldá ul tö bben is mondtá k, hogy teljesen felforgattuk azt a ké pet, amely a szerzetessé grő l bennü k é lt. Ennek nagyon
ö rü ltem, mert sikerü lt megfosztanunk a „rózsaszín má ztól” a szerzetessé g fogalmá t. Ugyanezt igyekszü nk elé rni a há zassá gról alkotott ké p eseté ben is. Megmutatni azt, hogy mindkettő ben, a termé szetes é s a termé szetfeletti útban
kö zö s, hogy nem kell magunktól olyan cselekedeteket, é rzé seket elvá rni, amelyek hamissá gokat eredmé nyeznek. Az é letszentsé gre tö rekvé sben nagyon fontos, hogy ö nmagunk legyü nk, ö nmagunkat fogadjuk el é s így adjuk magunkat
teljesen Istennek. Ez felté telezi azt, hogy szembené zzü nk ö nmagunkkal, é s ez
nem is olyan kö nnyű talá lkozá s.
A kurzust vezető k kü lö nö sen figyelnek arra, hogy pá rhuzamosan mutassá k be
a szerzetessé get é s a há zassá got, hogy a fiatalok valóban szabadon dö nthessenek. A gö rcsö s dö nteni akará st is próbá ljá k feloldani, hiszen a belső szabadsá gban szü lethet csak igazi elhatá rozá s. A testvé rek vendé geket is hívnak, a
há zassá gról há zas asszony beszé l, é s kü lö nbö ző szerzetesrendekbő l is jö nnek
nő vé rek, hogy má s típusú kö zö ssé geket is megismerjenek a fiatalok. Term é szetesen a kurzus elvé gzé se nem garantá lja, hogy az ember megtalá lja az útjá t, de
elindul egy folyamat, é s vannak tá mpontok, amelyek adott esetben seg ítsé get
jelentenek.
– Sokat segített a dö nté shozatalban – emlé kszik vissza Jásper É va, aki 2000ben vett ré szt a hivatá stisztá zó kurzuson é s ma szociá lis testvé r novícia – , hogy
volt lehető sé g a vezető kkel egyé nileg beszé lni, é s hogy az egé sz é rezhető en
Isten elő tt zajlott, hogy folyamatos ima kísé rte. Szá momra dö ntő mozzanat volt,
amikor ö sszehasonlítottuk: mi az, ami ugyanaz a há zassá gban é s a szerzetessé gben, é s mi az, ami kü lö nbö ző . Nagyon fontos volt, hogy ennek folyamatosan
a pá rhuzamá t né ztü k. É s azt hiszem, hogy legtö bbü nkné l egy-egy mondat volt
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az, ami dö ntő en megé rintett. Nekem sokat jelentett az a mondat a kurzuson,
hogy a ké t jó kö zü l a nekemvaló jót kell vá lasztanom, é s ez a vá lasztá s mindenké ppen lemondá ssal já r. Nagyon megsegített, hogy megé rtettem: termé szetes,
hogy minden dö nté s fá jdalmas is. Ezt sajnos nemigen tan ítjá k meg a fiataloknak.
Sokan vá gyakozná nak egy radiká lisabb istenkö veté s utá n, de vá gynak egy
kedves utá n is, aki csak ő ket vá lasztja. A szerzetes é leté ben adódnak pillanatok,
amikor úgy é rzi, jó volna csalá dban é lni. A há zas ember is vá gyik majd egy-egy
mé lyebb, csendesebb, imá dsá gosabb idő szakra. Kevé sbé tudjuk, mint
nagyanyá ink, hogyan lehet úgy dö nteni, hogy elfogadjuk abban a lemond á st is.
Kevé sbé vagyunk felké szü ltek arra az á ldozatra, hogy valamelyik úton há trapillantá s né lkü l, teljes odaadá ssal haladjunk.
– Fel kell fedeznü nk – teszi hozzá Szentes Judit – , hogy ajá ndé k az, ha szeretü nk valami olyasmit tenni, amit m á s á ldozatnak tart, hogy pé ldá ul szeretü nk
templomba já rni, imá dsá gban elmerü lni, Jé zust szolgá lni az emberekben, vagy
é ppenhogy vá gyunk arra, hogy odaadjuk az é letü nket egy pá rkapcsolatban. A
fiatalok dö nté seiben nyilvá n segít ez a kurzus, az elő adá sok, de a legnagyobb
segítsé get ő k maguk adjá k egymá snak. Azzal, hogy tudjá k: má s is gondolkodik
ezeken a ké rdé seken, hogy má s is tart valahol a dö nté shozatalban, é s megoszthatjá k egymá ssal mindazt, ami bennü k tö rté nt.
Kácser Anikó
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A Bencés Diákszövetség elnöksége
Fő vé dnö kü nk
Várszegi Asztrik dr. OSB pannonhalmi fő apá t, pü spö k
Elnö k
Faber Miklós (Bp 48)
Ü gyvezető elnö k

Né meth Szilárd dr. (Ph 81)
Rendi alelnö k
Hortobágyi Cirill OSB (Ph 77)
Alelnö kö k
Bischof Pé ter (Ph 75)
HarangozóBertalan (Gy 73)
Sója Szabolcs dr. (Ph 58)
Fő titká r
Szalai Bé la (Ph 58)
Elnö ksé gi tagok
Abé rt János (Ph 98)
Horányi Márton (Ph 83)
Korzenszky Richárd dr. OSB (Ph 59)
Szikora József (Ph 67)
Feladatra kooptá lt elnö ksé gi tagok
Eszes István dr. (Ph 70)
Könyves Tóth Kálmán dr. (Ph 47)
Ellenő rző bizottsá gi elnö k
Muzsay Gé za dr. (Gy 49)
tagok
Laczus Pé ter (Gy 89)
Né meth László(Ph 84)
A terü leti szervezetek vezető i
(* jelö li az „ö ná lló jogi szemé ly”-eket)
Bá cska (Baja)
Budapest
Debrecen
Dé lkelet-Magyarorszá g (Szeged)
Eger
É szakkelet-Magyarorszá g (Miskolc)

Vancsura László(Ph 84)
Ember Károly (Bp 51)
Surányi Bé la dr. (Ph 61)
Atlasz Henrik (Ph 52)
Hanis Bé la dr. (Gy 75)
Sója Szabolcs dr. (Ph 58)
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Fő vá roskö rnyé k (Csepel)
*Győ r – BDGYE
Keszthely
Komá rom– Esztergom megye
Kő szeg
Nyíregyhá za
*Pé cs – BDPE
Piliscsaba
Somogy megye
Sopron
Szé kesfehé rvá r
Szentendre
Szombathely
Tolna megye
Vá c
*Veszpré m (Tihany) – BDVE

Kovács Dezső (Cs 51)
Molnár Zsolt (Gy 85)
Benkő Zoltán (Gy 84)
Domnanovich Tamás (Kg 49)
Szerdahelyi Endre dr. (Kg 43)
Gondos Lajos (Ph 57)
Hábel János (Ph 82)
Maróth Miklós dr. (Ph 61)
Antal Lászlódr. (Ph 73)
Venesz Ernő (Gy-Ph 49)
Kovács János (Ph 86)
Kovács Attila dr. (Ph 55)
HarangozóBertalan (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 Ö dön (Ph 57)
Harsányi Lászlódr. (Pp 43)

Tiszteletbeli tagságunk
(A zá rójelben megvá lasztá suk é ve)
Tiszteletbeli elnö ksé gi tag
Habsburg Ottódr. (1989)
Tiszteletbeli vá lasztmá nyi tagok
Galambos Iré neusz dr. OSB (1990)
Olofsson Placid dr. OSB (1990)
Jáki Szaniszlódr. OSB (1991)
Jávor Egon dr. OSB (1991)
Kozma Imre sac. (1992)
Kölley György (1993)
Tiszteletbeli tagok
Bajzáth Ferenc sac. (1990)
Torda Lajos (2002)
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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
Rövidítések:
Budapest
Csepel
Esztergom
Győ r
Komá rom
Kő szeg
Kremsmü nster
Pannonhalma
Pá pa
Sopron
Pá rtoló tag
Tiszteletbeli tag

Bp
Cs
Eg
Gy
Ko
Kg
Kü
Ph
Pp
So
Ptl
Tb

Abé rt Já nos dr.
Á cs Andrá s dr.
Á dá m Gyö rgy
Adamovich Ká roly dr.
Adamovich Lá szló R.P.F., P.Eng.
Adorjá n József
Á gh Zoltá n
Akaró Ferenc
Albert Mihá ly
Alex Lá szló dr.
Alfö ldi Lá szló
Alké r Miklós
Almá ssy Endre
Almá sy Lá szló
Almay Bé la dr.
Alpá r Geyza ev. lelké sz
Alpá r Já nos dr.
Altai József
Altvater Paul dr.
Amberg József
Á mon Ottó
Andor Ferenc dr.
Andor Szabolcs dr.

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

98
73
41
72
40
52
28
83
55
98
47
51
51
44
43
44
35
70
57
45
62
92

Andrá sfalvy Andrá s dr.
Andrá sfalvy Bertalan dr.
Andrá ssy Pé ter
André ka Bertalan dr.
André ka Tamá s
Andrónyi Balá zs
Andrónyi Lá szló
Andrónyi Miklós
Andrónyi Tamá s dr.
Andrónyi Tibor dr.
Angyal Anikó dr.
Angyal Ernő dr.
Ankerl Gé za dr.
Antal Gé za sac.
Antal Istvá n
Antal Ká roly dr.
Antal Lá szló dr.
Aporfi Lá szló
Aradi Istvá n
Arató Pé ter
Á rpá sy Endre dr.
Artner Pé ter sac.
Á rvai Istvá n sac.
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 sac.
Babá n József
Bá biczky József
Babics Lá szló
Babik József Lá szló
Babik Zoltá n
Babócsi Lá szló
Babos Já nos
Bá cs Auré l
Bá cs Tamá s
Bá cskay Miklós
Bagdy Gyö rgy
Bagó Attila dr.
Bagó Ferenc
Bagó Gyö rgy dr.

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

47
50
48
98
89

58
59
81
51
66
66
75
73
51
88
56
93
92
47
82
83
52
52
99
50
51
57
54
52
48
45
51
54
52
48
88
60
63
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Bagó Lá szló
Bagó Zoltá n
Bajá k Istvá n
Bajá n Gyö rgy dr.
Bajá n Lá szló
Bajnay Lá szló
Bajor Rezső
Bajzá th Ferenc sac.
Bakos Gyö rgy
Bakos Ká roly dr.
Bakos Lá szló
Bakos Pé ter
Bakos Pé ter Kené z
Bakos Tamá s
Bakos Tibor
Balatoni Lá szló
Balá zs Bé la
Balá zs József
Balá zs Lá szló
Balá zs Szilá rd
Bá lint Á rpá d
Bá lint Bá nk
Bá lint Bé la
Balogh Á dá m
Balogh Bé la dr.
Balogh Gergely
Balogh Gyula
Balogh Gyula
Balogh Gyula
Balogh Jenő
Balogh József
Balogh Lajos
Balogh Lá szló
Balogh Lá szló
Balogh Pá l
Balogh Zoltá n sac.
Balogh Zoltá n dr.
Balthazá r Zsolt
Bancsó Má té
Bandinter Tamá s
Bá nhegyi Endre
Bankó Ká roly
Bá nsá gi Bé la
Bá nsá gi-Amend Lá szló dipl. Ing.
Bá nyai Má tyá s
Baracsi Gá bor
Baracskay Pé ter
Baranyai Rudolf
Barassevich Antal
Barassevich Pé ter
Bará th Zoltá n
Bá rczy Zoltá n

Ph
Ph
Eg
Ph
Ph
Bp
Bp
Tb
Ptl
Kg
Ph
Ph
Ph
Ph

57
90
48
59
81
48
35

41
65
62
89
60

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

74
50
47
48
52
52
76
92
54
52
95
54
55
78
42
40
73
43
68
62
65
54
58
04

Bp
Gy

48
45

Bp
Eg
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Pp
Ph

47
53
77
02
60
80
82
48
67

Bá rdos Lá szló
Bari József
Barok József dr.
Baróthy Bé la dr.
Barta József dr.
Bartal Ferenc
Bá rtfai Istvá n
Bartha Bé la
Bartha Gá bor
Bartha Istvá n dr.
Bartos Bé la dr.
Bartos Lá szló
Bá sthy Bé la
Bá sthy Tamá s
Bá sthy Zsolt
Bata Ná ndor
Bá thory Gá bor
Batkay Lá szló
Bá tovszky Róbert
Baumann Pá l
Baumann Tibor dr.
Beck József
Becsei Lajos
Bedő Miklós
Bé ká ssy Tamá s
Belá k Pé ter
Bé li Lá szló dr.
Bé lik Istvá n
Bella Gá bor
Bellé r Lajos SVD sac.
Bé lné Rohonyi Vera
Bencze Imre
Bencze Lórá nt dr.
Bencze Pá l dr.
Bencsics Miklós
Bende Andrá s
Bende Gyö rgyné Bardocz Julianna
Bendesy Gyula
Bene Gá bor
Bene Lá szló dr.
Bene Lórá nt
Benedetti Tibor dr.
Benke Ká lmá n
Benkő Andrá s dr.
Benkő Istvá n Zoltá n
Benkő Ká roly
Benkő Zoltá n
Beő the Tamá s Zsolt dr.
Beran Lajos
Bercsé nyi L. Gyö rgy
Berecz Lorá nd dr.
Beregi Attila dr.
Beregi Istvá n gk. pap
Beregi Istvá n gk. pap

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

48
80
69
67
80
45
50
67
70
36
63
38
90
90
99
65
62
46
50
57
72
50
75
93
71
91
90
49
39
48
58
49
76
57
39
51
62
84
53
48
83
86
65
84
91
35
42
88
81
79
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Beregi Pé ter
Beregszá szy Attila dr.
Berend Istvá n
Bé res Tamá s ev. lelké sz
Berg Tasziló
Berkes Lá szló dr. sac.
Berta Lá szló
Bertalan Szilá rd
Bertalanffy (Bock) Tibor dr.
Bé rtics Lajos
Berty Tamá s E.
Bé ry Gé za
Besenyei Pá l
Bicsá r Lá szló sac.
Bindes Ferenc sac.
Binzer Ká roly
Birher Ná ndor
Biritz Lá szló dr.
Birkus Imre
Bíró Gá spá r dr.
Bíró Lá szló dr.
Bíró Lá szló dr. pü spö k
Biró Sá ndor
Bíró Vilmos dr.
Bíró Zoltá n dr.
Bischof Pé ter
Bitay Istvá n
Bitskey Gá bor
Bizse Gá bor
Bizse Lá szló dr.
Blaskovics Gyula
Boa József
Boa Lá szló
Bobok Gyö rgy dr.
Bobok Tivadar
Bocsek Zsuzsa
Bocsi Sá ndor
Bocskor Á dá m
Boda Gyö rgy
Boda Imre
Boda Ká roly
Bodná r Zoltá n dr.
Bodó Já nos
Bodor Csaba
Bodor Endre dr.
Bodor Istvá n
Bodroghkö zy Lá szló
Bodrogkö zy Gyö rgy dr.
Bódy Istvá n
Boé r Miklós dr.
Bogá r Gá spá r dr.
Bogá r Istvá n
Bogá rdi Lá szló
Bogá thy Ferenc dr.

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

89
49
58
83
50
72
74
41
34
49
67
78
77
53
44
91
45
80
69
58
69
48
55
66
75
80
65
66
55
50
64
63
65
38
48
50
47
73
62
94
61
88
39
57
48
43
50
54
66
65
73
35

Bogdá n Ká lmá n
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 József
Bogyó Pá l
Bohon Tibor
Bojtos Zsolt
Boksay Gyö rgyné
Bolla Dezső
Bolla Ferenc
Bolla Istvá n dr.
Bóna Lá szló dr. sac.
Bonta Ká lmá n
Bontó Ferdiná nd
Borbá th Gyö rgy
Borbé ly Barnabá s
Borbé ly Imre
Borbé ly József
Boriá n Bá lint Gergely
Boriá n Elré d OSB sac.
Boriá n Gyö rgy
Borka József
Born Andrá s dr.
Borókai Lá szló
Boromisza Gyula
Boromisza Tibor dr.
Boros Já nos
Boros Lá szló
Boros Lá szló
Boross Já nos
Boross Ká lmá n
Borsa József
Borsá nyi Balá k Pá l
Borsodi Já nos
Borsos Ferenc dr.
Borsos József
Borsos Lá szló
Bosnyá k Ede
Botló Sá ndor
Bózsik Andrá s
Bózsik Bé la Pá l dr.
Bö de Flóriá n
Bö di Ferenc
Bö jtö s Ferenc
Bő r Pé ter
Bö rö cz Csaba
Bö rö cz Ferenc
Bö rö cz Lá szló
Bö rö cz Lá szló dr.
Bö rtetics Sá ndor

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

66
86
40
44
51
45
50
45
60
83
47
47
59
43
46
87
43
85
49
71
94
80
77
42
64
40
32
45
82
48
64
62
51
71
43
02
38
84
51
68
89
75
72
82
86
98
61
50
98
50
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Bő sze Bé la
Bő sze Istvá n
Bő sze Tamá s
Brayer Gyula dr.
Brecherer Andrá s SVD sac.
Breglovics Tamá s
Brieber Lá szló sac.
Budai Imre
Budai Miklós
Budai Zoltá nné Simonyi Katalin
Budavá ri Miklós
Budavá ri Solt
Budavá ri Zoltá n
Bujda Miklós
Bujdos Bé la
Bujdosó Gé za
Bujtá s Lá szló dr.
Bukits Miklós
Bukits Norbert
Bukor Ferenc
Bulkai Lajos dr.
Bulkai Pá l
Bundics Antal
Buriá n Lá szló sac.
Buriá n Miklós
Burkus Bé la
Busa Já nos
Buschbach Lá szló
Busics Gyö rgy
Buttyá n Korné l
Búza Kristóf
Buzá s Antal
Bü kkfalvy Já nos
Czakó Ká roly dr.
Czapá ry Miklós
Czappá n Elemé r
Czeglé dy Ferenc dr.
Czé má n Miklós
Czigá ny Gyö rgy
Czigá ny Istvá n
Czigler Á goston
Czike Imre dr.
Czinger Csaba
Czingrá ber Andrá s
Czirá ky Antal
Czirá ky József dr.
Czö mpö ly Tamá s
Czvitkovics Gá bor
Cs. Varga Istvá n dr. habil.
Csá ká ny Antal
Csala Benedek
Csaná dy Zsolt
Csanaki Vida Istvá n
Csá nyi Gyö rgy dr.

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

39
45
56
45
52
67
55
89
42
52
66
04
65
43
86
54
70
88
91
66
39
48
76
41
01
39
75
64
94
65
85
64
65
70
47
50
69
80
48
76
72
61
61
03
65
41
94
87
64
51
55
67
79
46

Csá nyi Gyula
Csá nyi Zoltá n
Csapó Tibor
Csá szá r Gyö rgy
Csá szá r Zsolt
Csá thy Tamá s
Csatlós Istvá n sac.
Csé falvay Gyula
Csé falvay Pá l sac.
Csegezy Miklós
Cseh Gellé rt Gyö rgy dr.
Csehi Lórá nt
Csená r Má rton dr.
Cserhá ti Balá zs
Csé ri Tamá s dr.
Csermá k Andrá s
Csermely Szabolcs
Csernus Zoltá n
Cserpá n Imre
Csertá n Ferenc
Csé ry Viktor dr.
Csiba Gá bor dr.
Csiba Lá szló dr.
Csiba Tamá s
Csibi Imre sac.
Csíky Balá zs
Csíky Gá bor
Csíky Gá bor
Csíky Lajos
Csíky Lá szló dr.
Csillag Kristóf
Csillag Lá szló dr.
Csillag Lá szlóné dr.-né Faggyas Janka
Csillag Pé ter dr.
Csíz Andrá s
Csizmadia Istvá n dr.
Csizmazia Antal
Csizmazia Imre dr.
Csóka Gá bor
Csollá ny Jenő dr.
Csongor Gyö rgy
Csonka Dé nes dr.
Csonka Dé nes
Csonka Gá bor
Csontai Á goston dr.
Csontos Lajos dr.
Csordá s Gyö rgy
Csordá s Tamá s
Csornay Lá szló
Cső sz Já nos
Csúcs Lá szló dr.
Csudai Sá ndor sac.
Csuka Pá l
Csuká s Hilda

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

44
74
49
54
83
49
80
74
53
60
92
91
77
90
86
98
74
51
75
53
47
74
76
82
88
97
69
94
68
34
78
52
52
79
99
59
35
50
81
60
48
95
98
99
51
40
73
90
51
53
60
44
83
46
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Csuká s Lá szló
Csurgay Á rpá d dr.
Csurgay Á rpá dné Gereben Ildikó
Csuti József
Csutorá s Attila
Dakos Lá szló
Dalanics Zoltá n gk. pap
Dallos Sá ndor
Damjanovich József gk. pap
Damjanovich Pá l gk. pap
Danielfy Tibor
Danner-Stipkovits Gerhard dr.
Dá nyi Dezső
Daubner Lórá nt
Dá vid Kiss Ferenc
Dax Ká roly
Dax Ká rolyné Selmeczi Má ria
De Sommer József
Deá k Andrá s
Deá k Andrá s
Deá k Ferenc
Deá k Mihá ly
Deá k Sá ndorné
Debrő dy Istvá n
Decze Tibor Csongor
Decs Istvá n sac.
Dekovics Sá ndor
Deli Ferenc
Deli Gergely dr.
Dely Dezső
Dely Ernő
Dé nes Andor
Dé nes Gyula
Dé nes Tamá s
Dé nesfalvy József
Denk Stefan dr.
Deré nyi Jenő Eugene
Dé ri Tamá s
Derzsy Tamá s
Detre Ferenc
Dezse Pé ter
Dezső fi (Gottl) Tivadar dr.
Dinnyé s Tamá s
Diós Istvá n dr. sac.
Disztl Gá bor
Divós Lajos dr.
Dobá k Lajos
Dobis Ervin SDB sac. (szalé zi)
Dobó Ferenc Tibor dr.
Dobos Andrá s gk. pap nö v.
Dobos Becsei Apollónia Franciska
Dobos Gá bor
Dobos Imre
Dobos Imre gk. pap

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

35
54
58
63
65
79
87
79
66
62
49
59
46
04
55
50
52
45
82
97
83
85
47
73
89
69
43
72
98
65
50
26
81
58
43
47
50
84
98
59
90
43
98
61

So
Bp
Eg
Cs
Ph
Ph
Ph
Bp
Ptl

51
46
41
52
00
53
77
38

Dobos Istvá n
Dobos Lá szló
Dolinka József
Dombi Sá ndor
Domnanovich Tamá s
Domokos Gyö rgy dr.
Domokos Zsolt
Domonkos Dezső dr.
Domonkos Lá szlő SVD sac.
Doná czi Bé la
Dormá n Andrá s dr.
Doromby Gé za
Dosztá lné Szily Magda
Dovicsá k Tamá s
Dö bö rhegyi F.-né dr-né Monspart Xé nia
Dragonits Tamá s dr.h.c.
Draskovics Tibor dr.
Draskovits Imre
Dreisziger Miklós
Drevenka Gusztá v
Drevenka József
Drevenka Róbert
Dsida Ottó
Duday Gedeon dr.
Dukai Miklós
Duká n Gergely
Dukavits Istvá n
Dura Korné l
É der Zoltá n dr.
É dl Medá rd
Egenhofer Tamá s dr.
Egri József sac.
Egri Pé ter
Einbeck József
Elischer Zoltá n dr.
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 sac.
Endré dy Istvá n dr.
Endré dy Lá szló
Endrő di Istvá n
Endrő di József
Endrő di Miklós
Enzsö l Lajos
Eö rdö gh Istvá n dr.
Epinger Emil Balá zs
Erb Ottó Valé r
Erdei Sá ndor dr.
Erdé lyi Attila dr.
Erdé lyi Gé za
Erdé lyi Ivá n

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

70
67
74
53
49
58
85
43
43
74
40
65
43
82
49
42
46
55
51
52
53
52
62
32
66
98
53
89
50
39

Kg
Ph
Bp
Gy
Gy
Bp
Ph
Ph
Ptl
Gy
Ph
Ph
Gy
So
Ptl
Ph
Gy
Ph
So
Ph
Ph

52
63
51
49
50
39
59
47

68

36
63
66
74
31
86
66
84
51
62
63
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Erdé sz Ferenc sac.
Erdő dy Imre
Erdő dy Lá szló gróf
Eredics Tamá s dr.
É rseki Gá bor
Eszes Istvá n dr.
Eszter Istvá n
Esztergomi Gyö rgy
Eszterhá s Endre (Fö lker Endre)
É zsö l Gyö rgy
Faber Miklós
Fá biá n Á rpá d dr.
Fá biá n Istvá n dr. SJ sac.
Fá biá n József dr.
Fá biá n Lórá nt
Fá biá nné Cső sz Lukré cia
Faith Mihá ly dr.
Falus Imre (Henri Faltin)
Faragó Gá bor
Farkas Gá bor
Farkas Gé za dr.
Farkas Gyö rgy
Farkas Gyula dr.
Farkas Já nos dr.
Farkas Jenő dr.
Farkas József dr.
Farkas Ká lmá n
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló
Farkas Lá szló Pá l dr.
Farkas Ramón dr.
Farkas Roland
Farkas Tibor
Farsang Lá szló
Fatalin Gyula dr.
Fá th Gyula Pé ter
Fá thné Szauer Margit
Fá tyol Tibor
Fedina Lá szló dr.
Fehé r Gyula
Fehé r Já nos dr.
Fehé r József
Fehé rtói-Nagy Attila Ká zmé r
Fehé rtói-Nagy Ivá n Pé ter
Feiszt Gyö rgy
Feiszt Ottó
Fejes Antal dr.
Fekete Andrá s
Fekete Gyö rgy dr.
Fekete Gyula
Fekete Imre dr.
Fekete Lá szló
Fekete Miklós gk. papnö v.
Felber Gyula

Gy
Ph
Ph
Gy

47
57
56
80

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

70
67
32
39
68
48
76
42
78
01
53
48
51
44
81
78
51
44
47
42
39
35
84
94
39
96
93
70
74
51
98
52
50
52
79
91
89
68
70
63
93
45
56
46
52
00
84

Felcser Istvá n dr.
Fé legyhá zy Megyesy Á goston
Feller Antal dr.
Fend Ferenc
Fentő s Attila
Fenyő há zi Ernő dr.
Fenyvesi Imre dr.
Ferencz Pá l
Ferencz Pé ter dr.
Ferenczi Gyö rgy dr.
Ferenczi Huba
Ferenczy Gé za
Fertsek Miklós
Filep Gyula
Filiczky Istvá n dr.
Finck Antal
Fineiszné Bauer Zsuzsa
Fischer G. Tamá s
Fitz Jenő dr.
Flasch Já nos
Fodor Attila
Fodor Attila
Fodor Gyö rgy dr. gk. pap
Fodor Istvá n
Fodor Lá szló
Fogarasi Gyula dr.
Fonai Tibor
Fornet Bé la dr.
Fornet Lá szló
Forrai Istvá n dr.
Fö ldesi Ferenc
Fö ldi Má rton
Fö lsz Attila
Fő ző Mihá ly dr.
Frang Dezső dr.
Frá ter Lorá nd
Friedl Ferenc
Frittmann Gyula
Frő hlich Ká roly
Fukszberger Imre
Furtner Má tyá s sac.
Fü leky Tibor dr.
Fü lö p Gé za
Fü lö p Istvá n dr.
Fü lö p Ká lmá n
Fü lö p Tibor dr.
Fü lö p Viktor
Fü redi Mihá ly
Fűri Ferenc
Fűvessi József
Fü zesi Sá ndor dr.
Fü zi Gyula dr.
Fü zy Istvá n
Gaá l Gyö rgy dr.

Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Bp
Gy
Ph
Ph
Bp
Gy
Ph
Bp
Ph
Gy
So
Kg
Bp
Bp
Ptl
Ph
Ph

72
63
76
62
85
36
83
80
75
40
58
62
42
75
83
45
60
49
39

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

74
80
55
75
62
64
77
80
00
52
54
51
66
42
51
50
78
26
46
57
48
41
83
00
69
45
40
70
47
43
72

65
91
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Gaá l Győ ző
Ph
Gaá l Imre dr.
Gy
Gaá l Jenő P. SVD sac.
Kg
Gaá l Lá szló
Gy
Gá briel Lajos dr.
Kg
Gacs Jenő
Pp
Gá dory Elemé r dr.
Ph
Gajda Pé ter
Ph
Gá l Lá szló
Gy
Galambos Ferenc Iré neusz dr. OSB sac. Bp
Galambos Imre dr.
Ph
Galambos Já nos dr.
Bp
Galá ntai Istvá n
Ph
Galba Bé la
Gy
Gá lffy Pá lné
Ko
Galgóczy Lá szló dr.
So
Galla Endre dr.
Eg
Galla Ferenc dr.
Eg
Gallyas Ferenc dr.
Gy
Gallyas Lá szló
Gy
Gá los József sac.
Gy
Gá nitz Endre gk. pap
Ph
Gara Istvá n
Gy
Gara Istvá n dr.
Gy
Gá rdonyi Gyö rgy
Gy
Gá spá r Csaba
Ph
Gá spá r Istvá n dr.
Eg
Gá spá r Ká roly
Gy
Gasztonyi Ká rolyné dr.-né
Ptl
Gá ti Lá szló
Pp
Gauder Tivadar
Gy
Gayer Ferenc
Kg
Gebauer Bé la dr.
Ph
Gebauer Istvá n
Ph
Gedeon Csongor
Ph
Gedeon József
Ph
Gedeon Miklós
Ph
Gedeon Pé ter
Ph
Gelencsé r Ferenc dr.
Bp
Gelencsé r Ferenc dr.
Cs
Gera Dá niel
Ph
Gera Ferenc
Ph
Gerber Istvá n
Gy
Gereben Ferenc PhD
Ph
Gereben Istvá n
So
Gereben Zoltá n
Ph
Gerebenics Tamá s
Gy
Gerencsé r Sá ndor
Ph
Gergá tz Elemé r dr.
Gy
Gergely Hugó
Ph
Gergely Ká lmá n
Ph
Gergelyi Ferenc
Ph
Gergye Pé ter Pá l
Kg
Gé rnyi József
Gy

66
76
48
70
25
45
57
82
82
38
63
50
62
60
36
44
45
48
55
52
36
91
66
89
80
58
47
79
44
52
48
67
71
90
64
80
68
49
53
02
84
83
60
51
52
77
83
60
57
63
67
44
89

Gerzson Istvá n
Gerzson Pá l
Geszler Ö dö n
Ghé czy Ivá n
Ghyczy Miklós dr.
Giczy József
Gigler Andrá s
Gimesi Istvá n Miklós
Gintl József
Ginzer Zoltá n
Glattfelder Gyö rgy
Glóner Csaba
Glósz Ferenc
Góczá n Ká roly
Goda Ká roly sac.
Goda Miklós dr.
Godó Ferenc
Godó Józsefné Né methy Borbá la
Godzsa József dr.
Goller Attila
Gólya Lá szló dr.
Gondi Ferenc
Gondos Lajos
Gosztonyi Ká rolyné dr.-né
Gosztonyi Miklós
Gotthá rd Dezső
Gótzy Pá l
Gő gö s Bé la
Gö nczi Bé la
Gö nczi Tamá s
Gö ndics Já nos
Gö ndics Má rton
Gö ndö cs József
Gö rhely Sá ndor
Gö rö g Gé zá né dr.
Gö rö g Já nos
Gö rö g Sá ndor dr.
Gö rö mbei Andrá s dr.
Grá bics Frigyes
Grá tzer Mihá ly
Gré ger Á rpá d SVD sac.
Gregosits Gá bor
Greguss Lá szló
Gríniusz Á dá m dr.
Grunda Já nos gk. pap
Gubicza Lá szló dr.
Gudenus Já nos
Gulá csy Róbert
Guld József
Gulyá s Gá bor
Gulyá s Miklós dr.
Gulybá n Tibor gk. pap
Guzslová n Lajos
Gü nter Tamá s

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

51
49
57
49
56
51
91
70
39
66
58
89
51
45
42
41
51
51
67
89
58
57
74
55
41
43
52
49
92
96
66
60
36
79
52
66
43
67
48
95
97
75
69
65
53
77
76
78
68
94
94
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Gyá rfá s Tamá s
Gyarmati Lá szló
Gyenes Szilá rd dr.
Gyenese Zoltá n
Gyermek Istvá n
Gyóni Andrá s
Gyö ké r Andrá s
Gyö ngyö si Gá bor dr.
Győ rffy Lajos
Gyö rgy Lá szló
Gyö rgyi Já nos
Győ ri Lá szló dr.
Gyö rkö s Imre dr.
Gyulai Gyö rgy Imre
Gyulai Oszká r sac.
Gyuricza József
Gyurkovics Istvá n dr.
Gyurok Ernő
Gyü rü Lá szló
Haá sz Csaba
Há bel Já nos
Habsburg von, Otto dr.
Hadarics Vilmos dr.
Hadnagy Já nos dr.
Hadobá s Zoltá n
Hahn Oszká r dr.
Hajá k Gyula
Hajdú Andor
Hajdú József dr.
Hajdú Lajosné Szendrő Katalin dr.
Hajós Bence
Halachy Lórá nd
Halá sz Auré l dr.
Halá sz Ernő
Halá sz Lajos SVD sac.
Halmi Ná ndorné Szíjj Margit
Halmos Imre
Halmos Istvá n dr.
Halmos Pá l dr.
Halmosi Róbert dr.
Hamrá k Sá ndor
Hamsá g Ernő dr.
Haná k József sac.
Hancz Dá niel
Hancz Ferenc
Hanis Bé la dr.
Hansá ghy Pé ter
Hanusz Zsolt
Hanvay Zoltá n
Hanzsé ros Sá ndor
Harangozó Bertalan
Harangozó Ferenc
Harczi Dá niel
Harkay Já nos

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

64
62
86
52
49
73
90
84
46
60
75
63
87
84
46
61
61
81
50
98
82
73
62
91
59
42
49
34
51
96
51
42
76
46
37
50
47
67
91
46
48
70
04
75
69
88
98
74
73
54
02
66

Harkay Má té
Harmath Arisztid Sá ndor dr.
Harmath Ede
Harmath Lá szló
Há rs Antal
Harsá nyi Lá szló dr.
Harsá nyi Lehel 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 Gyö rgy
Haydu Zsolt dr.
Hé cz Lajos
Hedry Bé la
Hegedűs Balá zs dr.
Hegedűs Odó OSB
Hegyi Adorjá n
Hegyi Já nos dr. SJ sac.
Heidelsperger Istvá n sac.
Heil Á dá m dr.
Heim Gá bor
Heinrich Pá l
Heintz Já nos
Heintz Pá l
Hé jjas Ivá n
Heller Gyö rgy
Heltai Ná ndor
Heltovics Ede dr.
Hencz Gyula
Henczi Lá szló
Hé ray József
Herbak Antalné Elszäszer Paula
Herber Endre
Herczku József
Herendi Já nos sac.
Herkli Antal
Hermann Sá ndor dr.
Herszé nyi Bá lint
Herszé nyi Imre
Hertelendy Lá szló
Hess Lá szló
Heté nyi Gá bor
Hé thá rsy Frigyes v.
Hetyey Gyö rgy
Hevé r Zoltá n
Hidvé gi Imré né dr.-né Angyal Anikó dr.
Hikó Lá szlóné dr.
Himberger Istvá n
Hinterdorfer Já nos

Ph
Bp
Ph
Ph
So
Pp
Pp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy
Bp
Bp
Bp
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Bp
Cs
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Bp
Ph
Ph
Ptl
Bp
Gy

62
38
86
72
51
43
49
77
48
74
68
98
89
70
65
67
66
82
78
48
38
76
78
79
52
49
45
55
40
45
96
81
73
53
53
59
67
59
65
71
66
68
78
85
91
46
99
81
44
67
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Hír József Gyula
Hirka Antal OSB sac.
Hirschmann József
Hirth Vilmos SVD sac.
Hittner Gá bor dr.
Hittnerné dr.-né Ivá ndy Á gota
Hluchá ny József
Hodá sz Istvá n
Hódi Rezső Farkas
Hódi Rezső Istvá n
Hodinka Dé nes dr.
Hoffer Lajos dr.
Hoffmann Ottó dr.
Holdampf Róbert
Holl Ná ndor
Holló (Bruckner) Tamá s
Holló Szabó Lajos
Hollósy Já nos dr.
Hollósy Já nos dr.
Holop Gé za
Holvay Endre dr.
Hóman Bá lint dr.
Homolya Lá szló dr.
Honffy Pá l dr.
Hoós Flóriá n
Hoós Norbert
Hopp Viktor dr.
Horá nyi Gyö rgy
Horá nyi Má rton
Horá nyi Tamá s
Horn Gá bor
Hornung Tamá s
Horogi Ottó
Hortobá gyi Attila
Hortobá gyi Cirill OSB sac.
Hortobá gyi Ká roly
Horvá th Andor
Horvá th Attila dr.
Horvá th Balá zs
Horvá th Balá zs
Horvá th Bé la dr.
Horvá th Bé la dr.
Horvá th Dezső
Horvá th Endre
Horvá th Endre
Horvá th Endre ifj.
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc
Horvá th Ferenc Cipriá n dr. OSB sac.
Horvá th Ferenc v. prof. dr.
Horvá th Gá bor
Horvá th Gá bor
Horvá th Gellé rt
Horvá th Gyula

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

68
64
70
52
70
41
69
86
89
47
35
58
45
41
73
40
83
37
49
47
36
40
55
51
89
92
39
86
83
90
80
75
40
94
77
41
48
46
90

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

66
66
42
57
86
69
78
57
42
60
98
35

Horvá th Gyula
Horvá th Gyula
Horvá th Gyula dr.
Horvá th Imre sac.
Horvá th Imre
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n
Horvá th Istvá n Sá ndor sac.
Horvá th Já nos
Horvá th Já nos
Horvá th Já nos dr.
Horvá th József
Horvá th József dr.
Horvá th József dr.
Horvá th Ká lmá n dr.
Horvá th Korné l
Horvá th Lajos dr. sac.
Horvá th Lajos vité z
Horvá th Lajos Csaba
Horvá th Lá szló
Horvá th Lá szló
Horvá th Lehel
Horvá th Má rton dr.
Horvá th Mihá ly dr.
Horvá th Miklós
Horvá th Miklós (Tibor?)
Horvá th Miklós
Horvá th Ná ndor
Horvá th Ottó
Horvá th Pá l
Horvá th Róbert
Horvá th Sá ndor
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Sá ndor dr.
Horvá th Tamá s
Horvá th Tamá s
Horvá th Tibor dr.
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
Hö lczl Róbert
Hritz Istvá n dr.
Hrotkó Gé za sac.
Hulyá k Gé za

Ph
Gy
Ph
Ph
So

98
78
68
89
41
42
59
65
88
55
96
58
37
71
76
32
56
54
39
81
58
72
66
40
33
68
75
77
71
75
66
45
94
71
77
49
92
39
51

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

75
50
75
35
58
80
72
82

Bp
Ph
Ph
Ph

47
95
53
69
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Hummer Lá szlóné Kaubek Edit
Hunyadi Gé za
Huszti Á dá m
Hutton-Mills, René
Hü lber Lajos
Ifi Ferenc dr.
Igná cz Pé ter
Illé s Ferenc
Illé s Ferenc
Illé s Pá l Attila
Illy József
Illyé s Lá szló
Ilniczky József
Ilosvai Gá bor dr.
Ilosvay Tamá s dr.
Imre Bé la
Imrik Sá ndor
Iski Istvá n gk. pap
Istvá nffy Miklós
Istvá nffy Miklós dr.
Isztovics Dé nes
Ivá n Lá szló
Ivancsics Já nos
Ivancsó Bazil gk.papnö v.
Ivancsó Istvá n gk. pap
Ivancsó Sá ndor gk. pap
Ivanich Miklós
Ivá nkay József dr.
Ivá nyi Attila
Ivá nyi Endre
Ivá nyi Gá bor
Ivá skó Já nos dr.
Jaczkó József dr.
Jaczó Győ ző
Jagasits Andrá s
Jager Lajos
Jagicza Alajos
Jakab Lá szló
Jakab Zoltá n dr.
Já ki Szaniszló dr. OSB sac.
Já ky Gyö rgy
Jalcs Jenő Alfré d
Jancsó Alexander
Janka Ferenc dr. gk. pap
Janka Gá bor dr. gk. pap
Janka Gyö rgy dr. gk. pap
Jankovich Lá szló
Jankovics Marcell
Jankovits Gyula
Jankovits Gyula dr.
Jankovits Tibor
Já noki Miklós
Janovich Istvá n
Jantsits Gabriella dr.

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

43
80
84
85
64
65
81
63
67
84
55
63
52
88
38
42
53
81
85
47
48
47
50
01
81
50
39
49
66
38
85
58
71
89
55
68
48
42
48
54
47
84
90
86
59
65
38
66
74
55

Jantyik Pá l
Já sz Zsigmond
Já vor Egon dr. OSB sac.
Já vorik Dé nes Istvá n
Jelfy Lórá nt dr.
Jeney Ivá n dr.
Jenkei Ede
Jeviczki Attila dr.
Jeviczki Simon dr.
Jevitzki Ferenc gk. pap
Jezsó Bé la
Jobahá zi Jenő dr.
Jobbá gy Lajos dr.
Jókay Lá szló dr.
Joó Istvá n
Jordá n Lá szló dr.
Juba Ferenc dr.
Juhá sz Andrá s
Juhá sz Egon dr.
Juhá sz Ferenc dr.
Juhá sz Imre
Juhá sz Já nos
Juhá sz József 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 József
Kalá cska József dr.
Kalapos Istvá n
Kalapos Istvá n
Ká lmá n Istvá n
Ká lmá n Pá l
Kalmá r Ferenc
Kalmá r Gá spá r
Kalmá r Imre
Ká má n Attila dr.
Ká má n Imre
Kammermann Csaba
Kamocsai Igná c
Kanizsai Andrá s
Kanta Tamá s dr.
Ká ntor Auré l dr.
Ká ntor József
Ká ntor Tibor dr.
Kapiller Ferenc
Kapiller Pé ter dr.
Kapin Istvá n gk. pap
Kapitá ny Alfré d
Ká plá r Mihá ly

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

74
50
35
65
50
63

65
73
85
76
69

Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
So
Ph
Gy
Ph
Ph
Gy
Ph

65
00
72
65
74
62
76
82
86
86
53
94
78
89
42
54
73
84
88
39
85

83
68
82
67
46
69
51
92
36
34
55
44
43
74
01
46
72
52
67
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Kaposi Andrá s
Kapp Pá l dr.
Kapuvá ry Gusztá v
Kará csonyi Bé la
Kará szi Gá bor dr.
Kardos Dezső
Karlovits Já nos
Ká roly Istvá n dr.
Ká rolyi Gyö rgy dr.
Ká rolyi Sá ndor
Karosi Gyö rgy
Karosi Imre
Ká rpá ti Gyula
Ká rpá ti József
Karsai Má rton
Kassai Gá bor dr.
Kasza Lá szló Levente
Kaszap Lá szló dr.
Ká tai Antal
Ká tai Balá zs
Ká tai Gergely
Katona Gyulá né ö zv.
Kauker József
Kavalecz Attila Tamá s
Kecské s Endre
Kehrling Bé la
Kelemen Attila
Kelemen Lajos
Kelé nyi Gá bor dr.
Kelé nyi Istvá n dr.
Keller Pé ter
Keller Tamá s
Kemenes Ottó
Kemé ny Andrá s
Kemé ny Bé la
Kemé ny Gá bor
Kemé ny Gyula dr.
Kemé ny Istvá n
Kende Gyö rgy
Kené z Gyö rgy
Kené z Ká roly
Kensey Há pka Dá niel
Keö ves Ferenc
Keö ves Gyö rgy
Kepler Lá szló
Kerekes Ferenc
Kerekes József
Kerekes Lá szló
Keré nyi A. Ö dö n
Keré nyi Ervin dr.
Keré nyi Imre
Keré nyi Zoltá n
Keresztes Gá bor gk. pap
Keresztes Imre

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

78
43
48
48
96
59
47
40
68
50
66
69
42
48
69
86
55
47
40
67
72
75
54
98
47
35
90
75
44
64
74
99
39
80
51
98
54
58
52

Ph
Bp
Ph
Gy
Ph
Ph
Ph

56
37
70
61
91
56
50

88
41
59
62
37
49

Keresztes József
Keresztes Pé ter
Keresztúry Imre
Ké ri Ferenc
Ké ri Gyula
Ké ri Vilmos dr.
Kerkay Gyula dr.
Kern József
Kernyá né Peidl Má ria
Kerper Bé la
Kertesy Endre dr.
Kerté sz Imre M. Dr.
Ké ry Lá szló Andrá s
Keszei Pé ter dr.
Keszthelyi Gyula
Kiá cz Gyö rgy
Kiffovics Alajos
Kirá ly Á rpá d
Kirá ly Gé za dr.
Kirá ly Istvá n
Kirá ly Lá szló
Kirá ly Lá szló dr.
Kirá ly Miklós dr.
Kis Horvá th Já nos
Kis Norbert dr.
Kisida Istvá n
Kiské ry Lórá nd dr.
Kisnemes Já nos dr. sac.
Kiss Elemé r Vilmos
Kiss É va
Kiss Ferenc
Kiss G. Barnabá s OFM sac.
Kiss Gergely
Kiss Gyö rgy
Kiss Gyö rgy dr. sac.
Kiss Gyula
Kiss Imre
Kiss Imre
Kiss Ivá n sac.
Kiss Já nos
Kiss József
Kiss József dr.
Kiss József dr.
Kiss Ká roly
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló
Kiss Lá szló sac.
Kiss Lá szló dr.
Kiss Lá szló sac.
Kiss Miklós
Kiss Pé ter dr.
Kiss Róbert dr.
Kiss Sá ndor
Kiss Zoltá n Gé za BSC

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

77
94
83
75
78
75
52
42
55
50
45
39
53
78
64
50
74
41
62
58
77
58
48
94
68
53
57
39
46

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

71
03
67
49
66
45
50
67
50
69
77
80
86
52
80
85
60
69
53
75
85
40
41
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Kiss Zsolt gk. pap
Kiss Zsolt
Kiszel Mihá ly sac.
Kizman Istvá n
Klaibá n Sá ndor
Klasz Ivá n
Kleininger József
Klemm Emil
Kná b Já nos
Kná b József
Kobia Helmut sac.
Kóbor Andrá s
Kóczá n Istvá n
Kóczá n Lajos
Koczfá n Ferenc
Koczka Pé ter
Koczor Lá szló
Kocsi Gyö rgy
Kocsis Andor
Kocsis Andrá s
Kocsis Andrá s
Kocsis Istvá n gk. pap
Kohá nyi Balá zs
Kohá nyi Gá bor dr.
Kokas Endré né Já kóy Zsuzsanna
Kókay Józsefné dr.-né Bá csi É va
Kolbert Má tyá s sac.
Kolonics Gyula dr.
Koloss Istvá n
Kolossvá ry Gá bor
Koloszá r József
Koloszá r Sá ndor dr.
Koltai Jenő sac.
Komá n Bé la
Komá rik Dé nes dr.
Komá romi Lá szló
Komá romi Zsolt
Komlós Ferenc
Komlóssy Attila dr.
Kommenda Lajos
Komonczy Bé la
Koncz Ottó dr.
Kondá s Sá ndor gk. pap
Kondé Lá szló
Kondor Antal dr.
Kondor Istvá n
Kondor Lajos SVD
Konkoly Manriko dr.
Kontor Elemé r József dr.
Konzili Igná c
Koór Sá ndor dr.
Koppá n Andrá s
Kordik Lá szló
Korentsy Endre

Ph
Gy
Ph
Ph
Ph
Gy
Kg

87
86
63
74
74
44
54

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

83
88
57
03
73
75
62
02
34
72
76
97
87
81
61
43
53
55
61
50
74
63
69
62
41
47
38
98
51
67
46
56
56
74
46
40
38
48
96
46
78
65
91
38
61

Korner Viktor
Korzenszky Emő d dr.
Korzenszky Richá rd dr. OSB sac.
Kós Rudolf dr.
Kósa Andrá s
Kotz Lá szló dr.
Ková cs Albert
Ková cs Attila dr.
Ková cs Attila dr.
Ková cs Balá zs
Ková cs Bé lá né Krausz Má ria
Ková cs Bence
Ková cs Dezső
Ková cs Endre dr.
Ková cs Ernő dr.
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc
Ková cs Ferenc dr.
Ková cs Ferenc Lá szló
Ková cs Gergely
Ková cs Gé za
Ková cs Gyö rgy
Ková cs Gyö rgy
Ková cs Győ ző
Ková cs Imre
Ková cs Istvá n dr.
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos
Ková cs Já nos dr.
Ková cs Jenő dr.
Ková cs József
Ková cs József sac.
Ková cs József Ferenc
Ková cs József Lá szló dr.
Ková cs Korné l
Ková cs Lá szló
Ková cs Pé ter sac.
Ková cs Tibor
Ková cs Tibor dr.
Ková cs Tibor dr.
Ková cs Tibor Istvá n
Ková ts Attila dr.
Ková ts Ferenc
Ková ts Gyö rgy
Ková ts Sebestyé nné
Kovordá nyi Krisztiá n
Kozma Andrá s
Kozma Bogná r Tamá s
Kozma Imre OH sac.
Kozma Lá szló
Kozma Riká rd dr.
Kozmon Lá szló dr.
Kő halmi Bá lint

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

42
66
59
33
49
47

77
86

Gy
Gy
So
Ph
Gy

92
83
53
63
74

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

51
92
81
80
71
50
84
84
70
50
50
66
91
99
94
58
52
40
39
52

55
83
02
51
04
51
34
44
38
68
57
60
00
96
64
78
58
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Kő halmi Korné l
Kő halmi Lá szló
Kő halmi Pá l
Kö ké ny Istvá n
Kö lcsé nyi Zoltá n
Kő míves Pá l
Kő műves Já nos
Kö nö zsi Bé la
Kö nnyid Krisztiá n
Kö nyves Tóth Ká lmá n dr.
Kö rmendi Dezső
Kö rmendy Ká lmá n
Kö rmendy Lá szló dr.
Kö rmendy Szabolcs dr.
Kö rmö czi Lá szló
Kö rnyei Miklós dr.
Kö rnyei Tamá s Miklós dr.
Kő rö si Ká lmá n
Kő rö si Pé ter
Kő rö si Tamá s dr.
Kő vá ry Gyö rgy dr.
Kö vé r Ferenc dr.
Kö vé r József
Kö vessy Pé ter
Krajczá r Pongrá c
Krá mli Pé ter
Krá nitz Ferenc
Krein Pé ter
Krempl Ferenc vité z
Kricsfalusy Mihá ly dr.
Kriegler Ferenc
Krivá n Miklós
Kroll Miklós
Krúdy Ö dö nné
Kubinszky Mihá ly dr.
Kubovich Istvá n
Kubovics Gyula
Kukor Gyula dr.
Kukorelli Istvá n dr.
Kulcsá r Sá ndor
Kún Józsefné Fü rcht Má ria
Kun Lá szló
Kuncz Elemé r dr.
Kundermann Jenő
Kuntz Zoltá n
Kurcz Ferenc
Kurcz Mihá ly dr.
Kurucz Istvá n Remig OSB
Kuslits Alajos
Kuslits Bé la dr.
Kuslits Ferenc
Kuszá l Balá zs
Kutas Lá szló
Kuti Istvá n

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

95
34
50
77
53
49
66
53
04
47
63
49
51
89
87
85
69
51
65
73
69
72
42
92
65
82
60
90
48
75
66
52
67

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

45
48
39
75
70
52
51
85
47
55
74
85
50
47
84
51
69
48
58
49

Kuti József
Kuti Pá l
Kuzma Gyö rgy
Kü kedi Vilmos
Kü nnle Tamá s
Kvaszinger Lá szló
Lá bady Csaba
Lá bady Miklós dr.
Laborc Gyö rgy Pé ter
Laborci Jenő
Laborcz Á kos dr.
Laborcz Ivá n dr.
Laborczi Gé za ev. lelké sz
Labricz Istvá n
Lackovits Emő ke dr.
Laczus Gé za
Laczus Pé ter
Lacska Gé za
Ladá nyi Gergely
Ladó Lá szló dr.
Ladocsy Gá spá r dr. pü spö k
Lajkó Ká roly dr.
Lajtai Katalin (Catheline Nemeth)
Lakatos Lajos
Lakatos Lá szló dr.
Laki Tamá s
Lakner Domonkos
Lambert Zoltá n sac.
Lá mfalussy Sá ndor dr.
Lami Jenő
Lá nczky Lá szló
Lá ng Andrá s
Lá ng Bé la
Lang Dezső dr.
Lang Ferenc
Lá ng Istvá n Á goston
Langer Istvá n dr.
Lá szló Ferenc dr.
Lá szló G. Farkas dr.
Lá tits Gyö rgy dr.
Laurinyecz Mihá ly dr. sac.
Lay Zsuzsanna
Lá zá r Á dá m
Lá zá r Já nos
Lé ber Mihá ly dr. sac.
Lé ber Miklós sac.
Lé gá r Bé la
Lé gli Attila
Lé gli Gé za Pé ter
Lé gli Ottó
Lé grá dy Gá bor
Lehner Lá szló
Lei Attila dr.
Leitner Jenö

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

73
57
98
40
58
77
81
60
73
45
34
37
75
67
58
89
46
98
38
70
66
55
40
80
92
98
60
47
49
64
67
52
47
00
81
43
41
34
57
81
97
66
70
66
58
57
80
85
77
68
54
84
41
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Lé kai Róbert
Bp
Lelkes Pé ter
Ph
Lé ná rd Gyö rgy dr. sac.
Bp
Lendvai Ernő
Gy
Lendvai Imre
Ph
Lé ner Ferenc
Ph
Lengyel Antal sac.
Ph
Lengyel Ervin sac.
Ph
Lengyel Gyula dr. sac.
Ph
Lenkei Tibor
Bp
Lepenye Oszká r
Bp
Lepp Pá l
Ph
Lé vay Istvá n
Ph
Ligeti Angelus OFM
Ph
Lippai Csaba gk. pap
Ph
Lippay Gyö rgy dr.
Bp
Lippay Istvá nné dr.-né
Bp
Liptá k Bé la
Ph
L.Kecské s Andrá s
Ph
Locsmá ndi Alajos
Gy
Lohr Ferencné
Lomnici Lajos dr.
Cs
Lonkay Gé za dr.
Ph
Lovas Ká roly
Gy
Lovas Róbert
Eg
Lovassy Klá ra
Kg
Lö kkö s J-né dr.-né Gondzsinszky Zsuzsanna Cs
Lő rincz Balá zs Bendegúz dr.
Ph
Lő rincz Gyö rgy dr.
Ph
Lő rincz József Pá l OSB sac.
Ph
Lö vey Gyö rgy dr.
Bp
Lö vey József dr.
Ph
Lö vey József Fé lix OSB sac.
Bp
Lubics Lá szló
Ph
Lucskai Pé ter
Gy
Ludvig Rezső
Bp
Luká cs Bé la
Ph
Luká cs Ferenc dr.
Ph
Luká cs Tibor
Ph
Luká csi Gé za sac.
Gy
Lukovits Istvá nné Sas Piroska dr.
Cs
Macho Istvá n
Gy
Madaras Auré l dr.
Bp
Madaras Jenő
Bp
Madará sz Gyö rgy
Ph
Magassy Dá niel dr.
Gy
Magyar Endre Lé ná rd
Ph
Magyar Rezső dr.
Magyar Sá ndor
Ph
Magyaros Ferenc dr.
Ph
Magyaros Ferenc
Ph
Magyarosy Andrá s PhD.
Ph
Magyarosy Istvá n dr.
Ph
Má jer Ferenc
Ph

48
63
43
82
61
84
62
98
73
37
50
88
91
73
81
35
33
56
60
83
53
65
43
43
69
53
92
65
77
53
86
50
81
72
52
53
67
81
76
52
62
35
40
59
57
99
85
74
01
60
58
91

Má jer Ferenc
Majer Já nos dr.
Major Ferenc dr.
Major Zoltá n dr.
Major Zsolt
Majsa József
Majthé nyi Istvá n v.
Makay Lá szló
Maklá ry Á kos gk. pap
Makó Lá szló
Makó Zsolt
Má nyoki Istvá n
Märcz Ferenc dr.
Marek József
Má rfi Gyula dr. é rsek
Má rk Roland
Markó Á kos dr.
Markó Já nos
Markó Mihá ly
Markovits Ferenc dr.
Má rkus Istvá n
Marossy Andrá s
Marossy József sac.
Marossy Ottó
Marosvö lgyi Lá szló
Marosy Andrá s
Marosy Gyö rgy dr.
Marosy J.dr.-né Horvá th Má ria Magdolna dr.
Marót Já nos
Maróth Miklós dr.
Maróti Lajosné Kelemen Sá ra
Marton Ferenc
Marton Istvá n sac.
Marton József
Marton Tibor
Marx Gyula dr.
Má trai Á rpá d
Má trai Ferencné Nyerges Olga
Matuz Ká roly
Maurer Gá bor
Maurer Gyö rgy
Maurer Konrá d
May Zsolt dr.
McDonnell, Ari (Biczó Aranka)
Mecsé ri Istvá n sac.
Medgyesy Mihá ly
Medveczky Miklós
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

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

43
65
72
77
45
43
48
90
83
87
37
52
66
62
00
93
63
78
65
72
73
71
42
48
76
73
44
76
61
51
59
63
76
76
49
41
52
44
60
83
52
87
56
58
56
69
72
57
64
60
39

Ph
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Mé hes Miklós dr.
Melegh Attila Lá szló
Mensá ros Tamá s
Mensá ros Zoltá n
Mentsik Győ ző Imre dr.
Menyhá rt Ká roly
Menyhá rt Ká roly dr.
Mercz Ferenc
Mercz Lá szló
Merencsics Istvá n
Meré nyi Andrá s
Mersei Gyula
Mester Andrá s
Mester Sá ndor dr.
Mé szá ros Istvá n
Mé szá ros Istvá n dr.
Mé szá ros József
Mé szá ros József
Mé szá ros Ká roly dr.
Mé szá ros Lá szló
Mé szá ros Zsolt
Mezei Andrá s dr. sac.
Mezei Gyö rgy
Mezey Á rpá d
Mező Gyö rgy gk. pap
Mező Imré né dr.-né
Mezriczky Lá szló
Michaletzky Vilmos dr.
Mihalik Szabolcs
Mihá lkovics Tivadar
Mihá lyfi Miklós dr.
Mihá lyi Ferenc dr.
Mihá lyi Gé za
Mihá lyi Levente
Mihócza Zsolt
Mike Gyö rgy
Mikes Istvá n dr.
Miklósfalvi Gusztá v
Miklósy Dezső
Mikófalvy Bertalan dr.
Mikolay József
Mikolcsó Lá szló
Mikulá sik Endre
Milá nkovich Gyö rgy
Milanovich Lá szló
Miló Miklós gk. pap
Mischinger Ferenc sac.
Misefay Tibor dr.
Miskei Antal dr.
Miskolczi Lá szló
Miszlai József
Mitterer Á kos
Mocsá ri Miklós
Módos Tibor

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

40
46
74
39
48
57
89
54
58
72
81
46
54
75
63
45
53
66
73
48
82
64
45
46
88

64
75

Ph

66

58
37
02
51
42
48
48
94
85
74
52
71
39
47
45
40
83
78
47
68
53
86

Mogyorós Miklós
Mohá csi Ká roly dr.
Mohá csi Miklós
Mohá csi Pé ter
Mohi-Mayer Gyö rgy
Mohilla Rezső
Mohos Andrá s
Mohos Lá szló
Moldovai Má rton Á lmos
Molná r A. J. Attila
Molná r Antal dr.
Molná r Attila
Molná r Attila
Molná r Dé nes dr.
Molná r Ernő
Molná r Ferenc
Molná r Gá bor
Molná r Gá bor dr.
Molná r Gyö rgy dr.
Molná r Istvá n
Molná r Já nos Szabolcs
Molná r Jenő
Molná r Jenő dr.
Molná r Lajos dr.
Molná r Lá szló
Molná r Lá szló dr.
Molná r Mihá ly
Molná r Miklós
Molná r Miklós
Molná r Richá rd
Molná r Zoltá n dr. vité z
Molná r Zsolt
Molná r Zsolt
Mondovits Istvá n
Mondovits Lajos
Monostori Rezső
Monszpart, Adalbert (Bé la) Dipl. Ing.
Móri Já nos
Móricz Bé la
Morva Lá szló dr.
Morvay Imre Pio OH sac.
Morvay Pá l dr.
Mosolygó Bé la gk. pap
Mosolygó Dé nes
Mosolygó Dé nes gk. pap
Mosolygó Marcell dr. gk. pap
Mosolygó Pé ter gk. pap
Mosolygó Tamá s gk. pap nö v.
Mosonyi Pé ter
Mosonyi Richá rd dr.
Mozsolits Imré né
Mugits Ká roly dr.
Murá nyi Gyula
Mustos Pé ter

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

51
43
50
79
44
49
74
77
02
49
88
71
89
70
34
03
89
67
78
64
62
80
55
82
67
58
44
50
71
98
32
85
93
50
45
48
51
36
62
50
58
35
67
72
98
72
92

Gy
Ph
Ptl
Gy
Ph
Ph

95
81
71
67
69
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Muzsay Gé za dr.
Mü ller Imre
Nagy Aladá r v. dr.
Nagy Á lmos Istvá n dr.
Nagy Andrá s
Nagy Antal
Nagy Bé la dr.
Nagy Csaba Attila dr.
Nagy Endre dr.
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc
Nagy Gá spá r
Nagy Gyö rgy
Nagy Gyö rgy dr.
Nagy Imre dr. sac.
Nagy Istvá n
Nagy Já nos dr.
Nagy Jenő dr.
Nagy Jenő Lá szló
Nagy József sac.
Nagy József Miklós dr.
Nagy Ká roly
Nagy Ká roly
Nagy Ká rolyné dr-né Kurucz Emma dr.
Nagy Kristóf Attila
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Nagy Lá szló v.
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 Tihamé r
Nagy Zoltá n
Nagybaczoni Bé la dr.
Nagygyő ry Elemé r
Nagygyő ry Szilveszter
Ná nai Lá szló
Nedeczky Á rpá d dr.
Nedeczky Ferenc
Nedeczky (Ferenczi) Attila
Nelhiebel Gyula
Nelhiebel József dr.
Nemcsics Antal dr.
Nemcsik Já nos dr.
Nemes Andrá s
Nemes Gá bor
Nemes József
Nemes Zoltá n

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

49
60
42
85
89
39
61
79
60
40
85
67
70
53
52
52
46
86
68
50
66
53
04
59
81
37
65
65
66
38
54
82
57
98
89
70
65
74
60
65
46
70
71
84
49
46
45
95
78
80
53
77

Né met Á dá m dr., v.
Né meth Andor dr.
Né meth Andrá s
Né meth Antal
Né meth Attila
Né meth Attila sac.
Né meth Barnabá s
Né meth Csaba
Né meth Csaba dr.
Né meth Csóka Mihá ly dr.
Né meth Ernő
Né meth Ferenc
Né meth Gá bor dr.
Né meth Gyö rgy
Né meth Gyö rgy dr.
Né meth Istvá n
Né meth Istvá n dr.
Né meth Istvá n dr.
Né meth Ivá n
Né meth Ivá n dr.
Né meth Já nos dr. sac.
Né meth Jenő
Né meth József dr.
Né meth Ká roly
Né meth Lajos
Né meth Lá szló dr.
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló
Né meth Lá szló dr.
Né meth Lá szló dr. sac.
Né meth Szilá rd dr.
Né meth Szilveszter
Né meth Tamá s
Né meth Tihamé r
Né meth Zoltá n
Né meth Zoltá n sac.
Né nyei Zoltá n Benedek dr.
Niederland Vilmos dr.
Niszler Lá szló
Nizsalovszky Lá szló dr.
Nobilis Má rió sac., pü spö ki taná csos
Nógrá di Lá szló
Nógrá di Lá szló
Nógrá di Pé ter
Nónay, T. Tamá s
Nonn Ferenc
Nová k Antal
Nová k Á rpá d
Nová k Jenő dr.
Nová k Pé ter
Nyá rai Horvá th Pé ter
Nyirati Csaba dr.
Nyíri-Szabó Attila

Bp
Bp

44
37

Bp
Eg
Gy

52
47
62

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

84
89
45
82
47
66
52
61
96
74
66
69
69
48
88
78
79
44
45
54
84
66
75
81
79
87
78
00
73
90
48
48
45
84
53
66
00
44
51
50
80
54
96
85
86
84
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Obbá gy Lá szló gk. pap
Oberling Antal
Oberling Já nos dr.
Odhiambo Raymond
Ó dor Tamá s
Ohetring Pá l
Olá h Andrá s Lá szló
Olá h Gyö rgy
Olá h Gyula
Olá h Já nos dr.
Olá h Lá szlóné dr.-né Thomschitz Sarolta
Olajos Csongor
Olasz Imre
Olgyay Gyö rgy prof. PhD
Olofsson Ká roly Placid dr. OSB sac.
Olosz Gergely
Ó nodyné Mihá lyi Á gnes
Orbá n Aladá r dr.
Orbá n Balá zs
Orbá n Istvá n sac.
Ormai Lórá nt
Oross Imre dr.
Orosz Ferenc
Orosz Imre
Orosz Ká roly
Orosz Lajos gk. pap
Orosz Lajos
Orosz Lá szló Ataná z gk. pap
Orosz Pé ter dr.
Osvald Á rpá dné Melcher Edith
Osztermayer Lá szló
Osztie Gyö rgy
Osztovics Dé nes
Osztrosits Lá szló
Ott Gyö rgy dr.
Ott Gyula dr.
Ö lbei Lá szló
Ő sz Istvá n
Pacher Pá l dr.
Pacz Bence Tamá s
Pá cz Gá bor
Padeczky Józsefné
Paiger Istvá n
Pá kh Tibor dr.
Pá kozdi József
Paksa Istvá n dr.
Pakucs Já nos dr.
Palá sty Istvá n
Pá ldi Lá szló
Pá lfi Antal
Pá lfy Aladá r dr.
Pá lhegyi Sá ndor
Pá lhidai Rezső
Palikó Barna dr.

Gy
Gy
Gy
Ph
Ph
Ptl
Gy
Ph

67
83
79
94
78

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

45
30
59
55
48
33
95
56
50
04
68
64
49
81
88
81
54

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

77
42
81
65
58
85
45
52
47
87
42
94

91
61

78
71
44
89
51
48
83
52
36
76
63
62
01
78

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 lkö vi Gyula
Pá lla József dr.
Pá llinger Ottóné dr-né Thierry É va
Pallós Henrik
Pá lmai Pé ter Godfré d OSB sac.
Palócz Andrá s
Palotai Ká rolyné Solymá r Klá ra
Palotá s Á rpá d
Palotá s Tibor
Pá lvö lgyi Attila dr.
Panek I. Ö dö n
Pap Já nos dr.
Pá pai Já nos Gyula
Papanek Ernő
Pá pay Istvá n
Papp Andrá s gk. pap
Papp Bé la dr.
Papp Ferenc
Papp Gyö rgy Mag. gk. pap
Papp Istvá n
Papp Já nos dr.
Papp Ká roly
Papp Lá szló
Papp Miklós gk. pap
Papp Szabolcs dr. gk. pap
Papp Zoltá n
Pará szka Lá szló dr.
Pardavi Andor dr.
Pá ri Andrá s
Pá ros Zoltá n
Pasteiner Ivá n
Pá sztó Pé ter dr.
Pataki Andrá s
Pataky Lá szló
Patkó Má rton
Pattantyús Á brahá m Á dá m dr.
Pattantyús Á . Tamá s dr.
Pá tzay József dr.
Paulay Dezső
Paulik Dezső
Paulina Andrá s
Paulovits Imre dr.
Pavek Lá szló
Pé ch Bé la
Pé ch Ká lmá n
Pé ch Szabolcs dr.
Pé czely Tibor
Pé k Győ ző

Ko
Ko
Ph
Kg
Ph
Cs
Gy
Ph
Cs
Ph
Bp

30
33
80
48
98
51
40
84
53
89
43

Ph
Ph
Ph
Ph
Bp
Gy
Gy
Ph
Gy
Ph

57
65
64
89
39
79
46
83
46
82

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

70
74
67
60
62
74
79
86
47
51
43
00
43
39
48
75
89
58
47
51
85
42
53
52
51
42
61
57
59
51
73
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Pekk Antal
Pé ley Ivá n dr.
Pellionis Pé ter
Pem Lá szló dr. PhD sac.
Perczel Bé la
Peresztegi Gyula
Pé ringer Miklós
Perlaki Ferenc
Perschi Ottó dr.
Pesztenlehrer Istvá n dr.
Petá n Imre
Pete Andrá s
Peté nyi Má rk
Pete-Pikó Pá l
Pé ter Bé la dr.
Pé ter Tamá s
Pé terfi Á rpá d
Pethes Flóriá n
Pethő Istvá n
Pethő Szilveszter dr.
Petik Ferenc dr.
Pető Klá ra
Pető Lá szló dr.
Pető Vilmos
Pető Zoltá n
Pető cz Miklós dr.
Pető falvi Istvá n
Petrá s Antal
Petrits Pé ter
Petrits Szilveszter
Petróczy Gá bor
Pettkó Szandtner Aladá r
Pfeffer Imre Ferenc
Piatró Antal
Piliskó Ferenc
Pinezich Á kos
Pinté r Gá bor
Pirisi Pé ter
Pirisi Tibor
Pirót Lá szló dr.
Pleidell Já nos
Pletenyik Zoltá n dr.
Plochmann Pá l
Plósz Bé la
Pock Vilmos
Podlovics Pé ter
Pogá ny Andrá s
Pogá tsa Gá bor dr.
Pogá tsa-Murray József dr.
Pogá tsnik Olivé r
Pohá rnok Pé ter dr.
Pohl Tibor dr.
Polá n Hildebrand OSB sac.
Polgá r Ká roly

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

58
44
63
70
76
76
40
43
58
48
69
00
80
47
00
52
56
65
42
47

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

46
44
87
38
51
36
93
92
62
61
00
47
67
50
92
79
88
78
35
95
58
59
68
84
61
50
47
84
49
68
48
47

Polgá r Korné l
Pólik Sá ndor
Polniczky József
Polniczky Zsolt
Pompé ry Bé la dr.
Pongrá cz József dr.
Ponory (Klimó) Viktor
Pór Andrá s
Pór Gá bor
Pór Pé ter
Pordá n Mihá ly dr.
Pósfai Lá szló sac. (szalé zi)
Posgay Gyö rgy
Posgay Gyö rgyné Rá dy Má ria
Póta Gyö rgy
Pótsa Róbert Emil
Pottyondy Á kos
Pová zsai Ká roly
Pozsgai Jenő dr.
Pozsgai József
Pozsgai Zoltá n dr.
Prauer Já nos
Pregitzer Ernő
Pregun Istvá n dr. gk. pap
Pregun Istvá n dr.
Pregun Tamá s dr.
Prohá szka Já nos
Prokopp Lá szló dr.
Prokopp Sá ndor
Prónay Aladá r
Prugberger Emil dr.
Puchner Ká roly
Pucz (Putz?) Andrá s
Puhovics Mihá ly
Puhr Ká roly
Pulsfort Edwá rd
Pup Vilmos
Pusker Imre
Puster Ernő né Kaubek Sarolta
Putnoki Pé ter dr.
Rab Attila
Rá ba Lá szló
Rá bel Kristóf
Rabi Istvá n
Rá bl Ferenc Antal
Rá cz Bé la
Rá cz Bé la
Rá cz Gyö rgy
Rá cz Lá szló
Rá cz Miklós
Radá n Gyö rgy dr.
Radda Istvá n
Radics Já nos dr.
Radnai Imré né

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

43
98
55
86
36
69
40
82
84
87
50
42
46
47
64
43
99
50
67

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

51
57
48
61
89
88
48
49
46
48
57
60
81
50
78
81
66
74
46
75
60
50
00
82
55
50
69
85
96
93
42
57
58
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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 Gyö rgy
Ratatics Mihá ly
Rá ti József
Rá tkai Imre
Rá tkai Lá szló dr. sac.
Rauchmarter Tamá s
Rausz Á goston
Rechnitzer Hubert
Ré dly Dé nes
Ré dly Dé nes ifj.
Ré dly Elemé r dr. sac.
Ré dly Lá szló
Rednik Andrá s dr.
Ré fy Imre
Reichardt Gyula Aba OSB sac.
Reichhardt Á kos
Reichhardt Tamá s
Ré ká si Zoltá n dr.
Remé nyi Ferenc
Remé nyi Viktor
Rendi Lá szló
Rendi Tibor dr.
Rendi Zsolt
Rentenher I. dr.
Ré pá ssy Attila
Ré pá ssy Csaba
Ré sz Albert dr.
Rettesi Istvá n
Ré vteleki Lá szló
Ribiá nszky Miklós
Richter Vladimir
Ricsóy Bé la
Riedel René
Rieger Tibor
Rigler Richá rd dr.
Rigó Gyula dr.
Rimai Já nos
Rimfel Ferenc sac.
Ringhofer Já nos
Ripszá m Istvá n
Ripszá m Já nos
Ródler Miklós
Róka Lá szló
Róka Lá szló ifj.

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

75
64
88
50
52
54
58
41
98
50
70
76
69
86
62
66
50
52
55
86
53
51
60
40
42
73
75
80
85
46
47
54
75

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

59
58
43
78
61
03
37
44
84
58
35
70
74
78
51
83
76
71
69
88

Roll Istvá n
Rónaszé ki Aladá r dr. med. habil.
Rónaszé ki Á ron dr.
Rónaszé ki Gá bor sac.
Rongits Ferenc
Rosenstingel Antal
Rosta Lá szló
Rostá s Á kos
Rórh Pé ter (Róth ?)
Rovni Istvá n
Roÿkó Á dá m dr.
Rozmá n Miklós
Rozmá n Vilmos
Rózsa Attilá né ö zv.
Rozsonits Istvá n
Rubovszky Gyö rgy dr.
Rucz Ká roly dr.
Rudan Pé ter dr.
Rudolf Zoltá n
Ruff Flóriá n dr.
Ruff Já nos
Ruff Viktor dr.
Rumanné Bíró Nóra
Ruszina Lá szló
Ruttmayer Imre
Ruzicska Bé la dr.
Ruzsics Balá zs dr.
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
Samu Lá szló
Sá ndor Gyö rgy
Sá ndor Má rk
Sá ntha Tamá s
Sá ra Attila
Sá ra Botond
Sá ra Mihá ly
Sá rai Lá szló Ing.
Sá rdy Csaba
Sá rdy Lá szló
Sá rdy Lá szló dr.
Sá ri Gyula
Sá rosi Zoltá n
Sas Rudolf sac.
Sasvá ri Gé za
Sasvá ri Gyö rgy
Sasvá ri Lá szló dr.
Sasvá ri Zoltá n dr.

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

60
74
97
81
54
62
44
57
98
04
80
68
49
73
71
62
80
57
98
81
66
87
46
65
50
42

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

53
39
39
76
87
49
77
24
85
69
74
90
94
84
98
69
50
83
48
78
60
52
78
61
42
39
41

Gy
Bp
Bp
Pp
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Schamschula Gyö rgy dr.
Schauer József
Sché der Á kos dr.
Scheffer József
Scheiling Antal dr.
Schell Tamá s
Scherer Norbert dr.
Schindler József dr.
Schindler Má tyá s sac.
Schlemmer Tamá s dr.
Schlemmer Tamá s ifj.
Schmidt Lajos dr.
Schmidt Lá szló
Schmidt Pá l dr.
Schmidt Pé ter dr.
Schmiedel Ferenc dr.
Schneider Ferenc
Schmotzer Imre dr.
Schő nweitz Tivadar dr.
Schramkó Pé ter
Schreindorfer Ká roly
Schrenk Gyula
Schubert Miklós dr.
Schulz Gyula
Schumacher Istvá n
Schwanner Endre
Schwarczenberger Ferenc
Scitovszky Tamá s
Scsaurszki Pé ter
Sebesté ny Andor
Sebesté ny Istvá n
Sebestyé n Balá zs
Sebő Imre
Sedlmayr Tamá s
Seffer József
Seleznik Tibor
Sellei Tamá s
Seré di Bé la
Seré nyi Tibor
Sesztá k Oszká r
Siegler Andrá s
Siegler Pé ter
Sik Miklós (Nicholas Schick)
Sillinger Tamá s dr.
Simay Pá l
Siminszky Zsolt
Simkó Elemé r dr.
Simó Istvá n
Simon Ferenc dr.
Simon Gá bor
Simon Gá bor dr.
Simon Gyö rgy dr.
Simon József
Simon Lá szló

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

62
84
74
51
02
48
81
77
47
82
38
83
48
70
84
38
54
62
82
75
70
85
88
73
46
54
44
65
49
52
92
67
48
50
68
88
48
51
83
60
58
48
83
51
52
50
92
68
76
42
48
42
71

Simon Miklós dr.
Simon Tamá s dr.
Simon Tamá s dr.
Simonsits Istvá n
Singlovics Bé la
Sinka Andrá s
Sipos Andrá s dr.
Sipos Arnold
Sipos Dé nes
Sipos Lá szló
Siposs Klá ra
Siska Gá bor
Siska Imre
Sivadó Já nos gk. pap
Sivadó Lá szló
Sivadó Miklós gk. pap
Skuta Ká lmá n dr.
Smuk Já nos
Sodró Lá szló
Sója Csaba dr.
Sója Kené z
Sója Miklós
Sója Szabolcs dr.
Sója Szabolcs Pé ter dr.
Solté sz Já nos dr. gk. pap
Solté sz Lá szló
Solti Balá zs
Solti Endre
Sólymos Istvá nné
Sólymos Szilveszter dr. OSB
Solymosi Attila
Sólyom Jenő
Somfai Gyö rgy
Somody Endre
Somogyi Gyö rgy
Somogyi Imre sac.
Somogyi Istvá n dr.
Somogyi Szilveszter dr.
Somorjai Á dá m dr. OSB
Sonnevend Imre dr.
Soóky Júlia
Soós Gé za
Soós József
Soós Pá l Zoltá n dr.
Soproni Gé za
Soproni Zoltá n
Sopronyi Já nos Pá l
Ső th Ervin
Sprincsics Lajos
Springer Miklós dr.
Staindl Lá szló
Stá nitz Józsefné
Stá nitz Rudolf dr.
Stark Ferenc dr.

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

80
86
97
64
68
51
98
51
67
46
82
97
81
83
80
46
64
50
56
62
90
58
98
76
99
54
37
98
54
39
53
65
82
77
44
74
35
81
74
48
48
74
48
89
46
45
82
51
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Stefá nich Já nosné Szerdahelyi É va
Steiner Attila
Steiner Má tyá s
Steinwender József
Stekovics József
Sterl József
Sticzay Rezső
Stifner Gá bor dr.
Stift Lá szló
Stipkovits Istvá n
Stipsicz Istvá n
Stipsicz Josef
Stockert Dá vid
Strohmayer Já nos ifj.
Stummer Lá szló
Subert Pé ter
Sudá r Já nos sac.
Sugá r Miklósné
Sumbszky Gá bor
Surá nyi Bé la dr.
Surá nyi Gyula dr.
Surá nyi Tamá s
Suskó Mihá ly dr.
Sü kö sd József
Sü le Lajos sac.
Sü megi Mihá ly
Sü megi Mihá ly dr.
Swegler Pá l (M. Parncy)
Szabadi Já nos
Szabadvá ry Ferenc dr.
Szabadvá ry Lá szló dr.
Szabó Á kos
Szabó Ambrus
Szabó Andrá s
Szabó Attila
Szabó Balá zs
Szabó Balá zs
Szabó Barnabá s Gyö rgy
Szabó Bé la
Szabó Csaba
Szabó Csaná d Istvá n
Szabó Dezső
Szabó Dezső
Szabó Endre
Szabó Endre Zerind OSB sac.
Szabó Ferenc
Szabó Gyö rgy
Szabó Gyula
Szabó Istvá n
Szabó Istvá n dr.
Szabó Já nos
Szabó Já nos
Szabó Já nos dr.
Szabó Já nos dr.

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

01
80
41
46
67
54
73
55
56
57
00
79
81
72
94
61
76
99
81
71
44
60
48
67
41
49
98
52
83
98
74
76
00
52
97
96
38
85
49
49
79
52
48
68
86
66
34
43

Szabó Jenő
Szabó József sac.
Szabó József
Szabó József
Szabó József
Szabó József Bé la sac.
Szabó Ká lmá nné
Szabó Korné l sac.
Szabó Lá szló
Szabó Lá szló dr.
Szabó Lá szló dr.
Szabó Ö rs
Szabó Pá l
Szabó Pé ter
Szabó Sóki Istvá n
Szabó Tamá s
Szabó Zoltá n
Szaká cs Á ron
Szaká cs Lajosné Garancsy Julianna
Szaká cs Lá szló
Szakolczai Gyö rgy dr.
Szalai Attila sac.
Szalai Bé la
Szalai Bé la dr.
Szalai Lajos
Szalay Bé la dr.
Szalay Endre dr.
Szalay Ferenc Dipl. Ing.
Szalay Lá szló
Szalay Miklós
Szalczer Lajos dr.
Szalka Bé la gk. pap
Szalóky Tibor
Szá ntay Gyö rgy Lá szló dr.
Szá ntó Andrá s dr.
Szapá ry Gyö rgy dr.
Szaploncay Miklós gk. pap
Szaradits József dr. sac.
Szarka Istvá n
Szarka V. Lá szló dr.
Szá rnyas Tibor
Szatmá ri József dr.
Szatmá ri-Satmer Ferenc
Szauer Tibor
Szebedy Ö rs
Szederké nyi Miklós
Szegedy Lujza
Szeghalmi Elemé r dr.
Szeifert Ferenc dr. sac.
Szé kely Bé la
Szé kely Istvá n dr.
Szé kely Tiborné
Szekendy Alajos
Szekendy Szaniszló

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

45
46
51
57
75
64

40
47
53
75
51
52
47
49
61
70

Ph
So

64
48

54
78
59
69
90
43
75
45
98
93
99
51
47
46
92
58
46
50
64
62
53
98
69
75
55
69
84
67
57
80
69
56
53
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Szeké r Aladá r
Szeké r Miklós
Szekré nyes Andrá s
Szele Imre
Szeleczky Józsefné dr.-né
Szelencsik Gá bor
Szelestei Gá bor dr.
Szelestei Tamá s dr.
Szelestei Tamá s Ottó dr.
Szelid Zsolt dr.
Szé ll Ká lmá n
Szelle Zoltá n
Szemerjay Tamá s
Szemes Istvá nné dr.-né
Szemethy Ká roly
Szé ná si Tü nde
Szendrő Zsolt dr.
Szendrő dy Gá bor
Szendrő i Pá l
Szendrő i Pé ter
Szenes Má rk
Szenftner József
Szenkovits Zoltá n
Szent Benedek Leá nyai
Szentfü lö pi Antal dr.
Szentgá thi Pé ter
Szentgyö rgyi Miklós
Szentimrey Gá bor
Szentirmai Istvá n dr.
Szentirmay Szabolcs
Szent-Ivá nyi Kristóf
Szentkúti Gyula dr.
Szentkúti Já nos
Szentmihá lyi Szabó Pé ter
Szentmiklósi Gá bor
Szé p Ferenc
Szé pe Lá szló dr.
Szepes Bé la
Szepes Lá szló
Szepesi Arthur
Szerdahelyi Endre dr.
Szerdahelyi Lá szló
Szergé nyi Istvá n dr.
Szeri Istvá n dr.
Szeyffert Ö dö n
SzíVince dr.
Szigecsá n Pá l Tamá s
Szigecsá n Tamá s Zsolt dr.
Szigeti Bé la
Szigeti Miklós
Szigony Gyula
Szigyá rtó Gusztá v
Szijá rtó Ottó
Szíjá rtó Zoltá n

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

58
69
69
81

45
58
65

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

50
60
73
27
39
63
52
60
30
72
46
37
43
64
52
72
66
93
66
89
40
52
74
54
79
82

88
88
53
85
58
57
47
64
38
74
82
51
48
02
50
49

Szíjjá rtó Já nos
Szikla Ká roly dr.
Szikora Istvá n dr.
Szikora József
Szikszay Lá szló
Szilá di Ferenc sac.
Szilá gyi Á kos
Szilá gyi Bé la
Szilá gyi Csaba
Szilveszter Pé ter dr.
Szily Istvá n dr.
Szily Korné l
Szirá nyi Já nosné
Szirbik Albert
Szita Andrá s
Szita Balá zs
Szita Já nos
Szkalá k Attila
Szoboszlai József Lá szló
Szodfridt Istvá n dr.
Szoleczky Ferenc
Szolnoki Gyula
Szombatfalvy Rudolfné dr.-né
Szomor Ivá n
Szórá d Antal
Szová k (Szorá k?) Korné l
Szö gi Andrá s
Sző ke Attila dr.
Sző ke Gá bor
Sző ke Gé za
Szö kendy Tamá s
Sztaics Istvá n
Sztankay Á rpá d dr.
Sztankó Istvá n dr.
Sztankovszki Ervin
Sztankovszki Lá szló
Sztrá nyóczki Dá vid
Sztrá nyóczki Imre
Szuchentrunk József sac.
Szuchentrunk Mihá ly sac.
Szucsá nyi Ká roly
Szűcs Bertalan
Szűcs Imre
Szűcs Já nos
Szü cs József dr.
Szü cs Lá szló
Szűcs Lá szlóné dr.-né
Szűcs Miklós dr.
Szűts Já nos
Tabá nyi Gyö rgy
Tahy Á bel
Taká cs Bé la
Taká cs Ernő dr.
Taká cs Ervin dr.

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

74
60
70
67
48
79
89
58
78
76
43
91

54
41
81
99
58
84
85

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

36
74
64
73
76
02
94
51
50
45
67
82
84
46
46
74
43
44
67
00
66
45
51

98
64
98
76
93
46
49
46
66
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Taká cs Ervin
Taká cs Imre
Taká cs Istvá n dr.
Taká cs Jenő
Taká cs Krisztiá n
Taká cs Lajos
Taká cs Lajos
Taká cs Lajos dr. sac.
Taká cs Lá szló
Taká cs Lá szló
Taká cs Lá szló sac.
Taká cs Norbert dr.
Taká cs Pá l
Taká cs Pé ter
Taká cs Tibor
Taká cs Zoltá n ing. dr.
Taká ts Istvá n sac.
Taká ts Já nos
Taká ts Lajos
Taká tsy Pé ter
Taká tsy Tibor
Taliá n Já nos
Tá los Já nos
Tamá s Ferenc
Tamá s Gá bor
Tamá s Já nos
Tamá s Lá szló
Tamá sa Róbert
Tá ncsics Jenő Adorjá n O.Praem. sac.
Tanyik Já nos
Tarcai Zoltá n
Tarczay Tibor
Tarcsay József
Tari Zsolt sac.
Tarnóy Egon
Taródi Istvá n
Tarsoly Csaba
Tarsolyné Rónaszé ki Erika
Tas József
Tá szler Lá szló
Tatá r József
Tauer Oszká r
Temesi Balá zs
Temesi Tamá s
Temesy Imre
Terdik M. Gergely
Terdik Sebestyé n gk. papnö v.
Ternyá k Csaba dr. é rsek
Terplá n Zé nó dr. ö zvegye
Ther Antal
Thomay Lá szló
Thurá nszky Lá szló
Tibold Csaba dr.
Tibold Ferenc

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

83
78
39
61
90
50
94
55
53
87
63
75
43
79
86
45
91
50
49

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

72
03
89
67
38
41
82
46
54
51
43
55
87
51
00

Ptl
Kg
Bp
Ph
Gy

64
73
50
67
71
01
74
92
88
72
43
38
75
50

Tihanyi Ká lmá n
Tihanyi Sá ndor
Tilai Lá szló
Till Istvá n
Till Já nos dr.
Tima Lá szló
Timá r Bé la
Timá r Lajos dr.
Tiringer Imre
Tirnitz József
Tirnitz Tamá s
Tittel Oszká r
Tká lics Ferenc
Tóbiá s Ervin
Tok Miklós
Tokai Gyö rgy
Toldi Gergely
Tolnay Lajos dr.
Tombá tz Lajos
Tomcsá nyi Gá bor
Tomka Barna
Tomka Emil
Tomka Ferenc dr. sac.
Tomka József dr.
Tomka Miklós dr.
Tomka Pé ter
Tompos Imré né
Torbá gyi Pá l
Torbá gyi Zoltá n
Torda Istvá n dr.
Torda Lajos
Torma József
Torma Tamá s
Tornóczi József dr.
Toron Já nos dr.
Tóta Tamá s
Tóth Á dá m dr.
Tóth Á kos
Tóth Ambrus
Tóth Andrá s gk. pap
Tóth Andrá s
Tóth Andrá s dr.
Tóth Antal
Tóth Antal Veremund OSB sac.
Tóth Á rpá d
Tóth Bá lint
Tóth Bé la
Tóth Bé la
Tóth Elek gk. pap
Tóth Ernő
Tóth Ferenc
Tóth Frigyes dr.
Tóth Gá bor
Tóth Gergely dr.

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

47
79
99
51
60
47
57
51
73
44
90
47
47
52
40
47
04
51
43
88
98
62
60
64
59
64
75
75
67
67
84
40
42
73
84
88
86
89
90
39
42
87
48
81
90
84
47
68
59
97
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Tóth Gergely
Tóth Gyula sac.
Tóth Imre
Tóth Imre
Tóth Istvá n
Tóth Istvá n
Tóth Já nos
Tóth Já nos
Tóth József
Tóth József
Tóth Józsefné dr.-né
Tóth Ká lmá n
Tóth Ká roly
Tóth Ká roly
Tóth Lajos dr.
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló
Tóth Lá szló dr.
Tóth Lá szló dr.
Tóth Má rton
Tóth Pé ter-Pá l
Tóth Rudolf
Tóth Sá ndor
Tóth Sá ndor
Tóth Sá ndor dr.
Tóth Szabolcs
Tóth Szabolcs
Tóth Tamá s
Tóth Tamá s
Tóth Tamá s dr.
Tóth Tibor
Tóth Tibor
Tóth Zoltá n
Tóth Zsolt dr.
Tótmá rton Balá zs
Tótmá rton Tamá s
Tö lgyesi Bé la
Tö lgyesi Zoltá n
Tö mö r Lá szló
Tö mö rdi Sá ndor P. Viktor OFM sac.
Tö reky Ivá n
Tö rö k József dr.
Tö rö k Lajos Sá ndor
Tö rö k Pé ter Pá l
Tö rö k Szabolcs dr.
Tö rö k Tamá s
Trabert Gyö rgy dr.
Tremmel Já nos
Treuer Sebestyé n

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

98
75
58
64
69
89

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

98
86
98
49
56
58
??
41
47
58
63
67
73
77
39
74
89
91
48
48
93
55
66
90
59
47
60
81
87
86
69
71
62
88
77
75
57
56
57
81
89
48
63
55
49

Tringer Lá szló dr.
Trombitá s Andorné (Lívia)
Tuba Jenő
Tuboly József
Tullner Já nos
Tullner Má tyá s Győ ző
Tulok Andrá s
Turczer Gé za
Turi Gyö rgy
Turner Ferenc
Turner Lajos sac.
Tü ske József sac.
Udvardi Pá l
Udvarhelyi Miklós dr.
Udvarnoky Lajos (Lewis Royes)
Ugron Andrá s
Ugron Bé la
Uher Zita Magyarosy dr.-né
Uhereczky Klá ra
Uhlá r Tivadar dr.
Ú jfalussy Balá zs
Ú jfalussy Bé la
Ujfalussy Miklós
Ú jj Írisz dr.
Ujszá szi Á kos
Ulbing Istvá n dr.
Ullrich Miklós
Unger Endre dr.
Unger Ilona
Urbá n Tibor
Ú rvö lgyi Gyö rgy dr.
Üregi Sá ndor
Üsth Á goston
Vá city József dr.
Vadá sz Istvá n
Vadá szi Jenő
Vadkerty Gyö rgy
Vadkerty Gyula dr.
Vá gvö lgyi Szilá rd
Vajda Antal
Vajta Dé nes
Valkony Ká roly
Valler József
Vá mos Lá szló
Vá mosi Antal
Vá mossy Bé la
Vancsura Gá bor Imre
Vancsura Lá szló
Vancsura Miklós
Vannay-Skody Tamá s
Vans Ayre
Vá radi Szabó Lá szló
Vá radi Szilá rd
Vá rady Gá bor

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

57
65
74
42
47
53
68
99
43
69
64
64
91
41
66
64
52
47
83
45
74
04
52
48
47
84
48
78
87
77
66
39
42
39
75
64
47
74
78
52
82
86
84
86
52
66
90
98
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Varga Andrá s
Varga Attila
Varga Barnabá s
Varga Dezső
Varga Elő d
Varga Endre
Varga Gá bor sac.
Varga Gá bor dr.
Varga Gyula dr.
Varga Gyula Istvá n
Varga Imre
Varga Istvá n
Varga Istvá n
Varga Istvá n
Varga József
Varga József dr.
Varga Ká roly
Varga Ká roly dr. prof.
Varga Konstantin dr.
Varga Lajos dr.
Varga Lá szló
Varga Lá szló
Varga Lá szló dr. sac.
Varga Lá szló sac.
Varga Má rton
Varga Miklós
Varga Miklós dr.
Varga Ottó dr.
Varga Pé ter Piusz
Varga Tamá s
Varga Tibor
Vá rhelyi Endre dr.
Varjú József
Vá rkonyi Balá zs
Vá rnai Lá szló sac.
Vá rosi Lajos
Varsá nyi Tamá s
Vá rszegi Asztrik dr. OSB fő apá t-pü spö k
Varvasovszky Já nos
Vas Lá szló
Vas-Wanek Lá szló
Vá sá rhelyi Já nos
Vasas Andrá s
Vass Gá bor dr.
Vass Gyula
Vasvá ri Gergely Pá l
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

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

35
87
81
77
02
83
72
86
77
77
44
64

Ph
Ph
Gy
Ph
Gy
Ph
Ph
Ko
Gy
Gy
Gy
Ph
Gy
Gy
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Gy
Ph

83
72
75
80
48
88
54
31
66
70
77
97
85
85
69
79
98
84
81
73
67
73

Bp
Gy

53
64
59

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

48
78
79
63
50
98
54
39
43
39
57
49
41
39

Venczel Ferenc
Venesz Ernő
Venesz Gyö rgy
Venesz Pé ter
Verdes Miklós dr. gk. pap
Verdes Sá ndor dr.
Veres Gá bor dr.
Vereskuti Bá lint
Veress Dá vid
Veress Pé ter
Verő József dr.
Vé rtessy Pé ter
Veszeley József dr.
Vezenyi Pá l dr.
Vida Imre dr.
Vida Sá ndor dr.
Vidos Á rpá d
Vigh Bé la dr.
Vigyá zó Gyö rgy dr.
Vilá ghy Andrá s
Vilá gi Gyula dr.
Vilá gosi Gá bor dr.
Villá nyi Á rpá d dr.
Villá nyi Lá szló
Villá nyi Lá szló
Vincze Imre
Vincze Tibor
Viola Ernő
Virá g József
Virá g Miklós
Virá gh Imre
Virá gh Imre Zsolt
Visnyovszky Roland
Visontai Ková ch Zoltá n
Vissy Lá szló dr.
Vité z József
Vité z Zoltá n
Viz Istvá n
Vizi E. Szilveszter dr.
Vizkelety Gyö rgy
Vizkelety Andrá s dr.
Vizkelety Imre
Vízúr Já nos dr.
Vízvá ri Endre dr.
Volf Ká lmá n
Volf Pé ter
Volkai Miklós
Voltolina, Má ria Amá lia
Votin József
Vö lgyi Balá zs dr.
Vö lner Pá l dr.
Vö rö s Já nos
Vö rö s Ká lmá n
Vö rö skő i Istvá n

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

39
49
70
03
63
67
97
89
58
51
60
65
74
42
50
36
47
98
44
74
45
60
64
71
84
81
84
71
54
85
48
63
37
00
71
50
55
70
44
47
73
53
69
04
68
54
89
81
88
74
75
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Wacha Imre
Wachsler Gyö rgy
Wá czek Frigyes
Wá gner Tibor
Wallis Já nosné Tóth J.
Wessely Antal ifj.
Wiesner Jenő
Wilhelm Gyula
Wimmer Ká roly
Wittmann Mihá ly
Wittmann Tibor
Wolleszky Tibor sac.
Zabó Attila
Zá borszky Csaba ev. lelké sz
Zachá r Gyula
Zá gorhidi Czigá ny Á kos
Zá gorhidi Czigá ny Balá zs
Zalay Buda
Zambó Istvá n
Zapf Istvá n

Gy
Ph
Ph
Ph
Cs

50
85
67
78
53

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

45
48
55
57
69
75
81
45
51
92
84
56
67

Zá rdai Gyula
Zatik Istvá n dr.
Zatik Já nos dr.
Zavetz József sac.
Zé ká ny Antal dr.
Zelecsé nyi Bé la
Zichy Mihá ly
Zilahy Szabó Tibor
Zoltai Gyö rgy
Zoltai Mihá ly
Zoltai Zsolt
Zoltay Tamá s
Zotter Alajos
Zotter Tibor
Zsá mboki Sá ndor
Zsá volya Zoltá n (Grudl József)
Zseli Miklós dr.
Zsiga Já nos
Zsigmond Balassa
Zsinkó Gá bor

Gy
Ph
Ph
Ph
Bp

62
85
80
56
51

Ph
Ph
Ph
Ph

77
54
61
60

Gy
Pp
Pp
Ph
Gy
Ph
Eg
Gy
Ph

91
45
42
53
86
94
45
60
75
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A BDSZ halottai,
akiknek halá lá ról 2004. á prilis 29-tő l 2005. á prilis 15-ig szereztü nk tudomá st.

Kedves Barátaink, nyugodjatok békében!
Á cs Gyö rgy
Á kos Róbert dr.
Bíró Andrá s
Blazovich Á goston dr. OSB
Csá szá r Elemé r
Csiba Á rpá d dr.
Degenfeld-Schonburg Ottó
Dorosmai Imre dr.
Farkas Ivá n dr.
Fá th Rezső
Fehé r Igná c
Fekete Ferenc dr.
Fodor Ferenc Bé la dr.
Fodor Lá szló dr.
Gergely Já nos
Herczku Gyö rgy
Hermann Ö dö n
Jankó Já nos
Jankovich Józsefné Zsirkó Má ria
Ké thelÿ Má tyá s, vité z
Kirá ly Sá ndor dr.
Kirá ly Sá ndorné dr.-né ö zv.
Kö lley Gyö rgy sac.
Kö vesdy Lá szló

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

37
43
63
40
48
47
39
38
40
49
48
48
32
37
48
65
34
50
43
40
35

Bp
So

39
50

Laky Dezső
Magos Ká lmá n
Marsó Miklós
Medvei Tibor
Merendiá k Ká roly
Nagy Lá szló
Nedeczky Gyö rgy dr.
Pá l József dr.
Poós Miklós
Riemer Ö dö n dr.
Róka Lá szlóné
Sarlós Lá szló
Scheuring Imre
Spolarich Já nos
Sü le Andrá s sac.
Szerdahelyi Ö dö n
Szkalla Imre
Taká cs József
Tibiá ssy Bé la
Tomschey Ottó dr.
Tóth Ferenc
Tóvö lgyi Lá szló sac.
Vá gvö lgyi Á dá m dr.
Zakariá s Zoltá n dr.

Ph
Eg
Bp

65
49
39

Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Bp
Ptl
Ptl
Bp
Bp
Pp
Kg
Bp
Pp
Ph
Bp
Bp
Bp
Bp
So

44
38
36
35
40
35
49
44
34
37
41
34
65
34
37
58
40
28

Animae eorum et animae omnium defunctorum
per misericordiam Dei requiescant in pace!
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Kedves Diá ktá rsaim!
Á llandó tapasztalatunk, hogy mintegy 100 diá ktá rsunk ná lunk feljegyzett címé rő l
sokfé le ok miatt visszajö n a posta. Pedig folyamatosan kapjuk a c ímhelyesbíté seket – ezeket há lá san kö szö njü k – , mé gis. A legutóbbi hírlevé lbő l is vagy
20-at visszahozott a posta, a „rosszcíműek” csapata sajná latos módon mindig
„újratermelő dik”.
A hibá s címekre hiá ba kü ldü nk bá rmit is, é s mé g jó, ha visszahozza a posta.
Egyre tö bbet, belföldrő l é s külföldrő l is, talán jó címekrő l is visszajö n a
kü ldemé ny a címzé s „nem ottani szokás szerinti” (vagy talá n gé pi feldolgozá sra
alkalmatlan) formája, újabban pedig sokszor a há ztö mbö kben a pontosabb megjelö lé s hiá nya (lé pcső há z, emelet, ajtó) miatt. Ké rem ezé rt, hogy a címetekkel
együtt a címzé s helyes, ré szletes formáját is próbáljátok jelezni (sorrend,
sorokba tagolá s stb.), – így legalá bb azt is megtudhatjuk, hogy konkré tan mié rt
lett helytelen az addig helyesnek tűnő , „jól funkcioná ló” cím.
Szeretettel é s kö szö nettel vá rom tehá t jelzé seiteket, mihelyt tudomá st
szereztek valaki címvá ltozá sá ról (aká r levé lben, aká r telefonon, aká r elektronikus postá n), mint a nyilvá ntartá s gondozója:
Dr. Könyves Tóth Kálmán (Ph 47)
H-1103 Budapest, Salamon u. 11/b.
Tel.: 00/36/1/262-5071
E-mail: drktk@freemail.hu

Országos bencésdiák-találkozó Pannonhalmán
– 2005. május 28. –
Mind a bencé s (ö reg)diá kokat, mind csalá dtagjaikat, bará taikat, a testvé r-diá kszö vetsé gek ké pviselő it vá rjuk-vá rjá k szeretettel Pannonhalmá n a kö zö s liturgiá ra a baziliká ba (11 órakor), a szoká sos virsliebé dre, a bará ti talá lkozóra.
Talá lkozónk díszvendé ge Nagy Gá spá r (Ph 67) Kossuth-díjas kö ltő bará tunk
lesz. Elő re is kívá ncsian vá rjuk, mivel fog megö rvendeztetni bennü nket. Ezt
ü zente: „Ha akad é rdemes mondandóm, akkor azt Szent Má rton hegyé n, a
Tornaterem Szenté lyé ben megosztom a diá ktá rsakkal.”
2005. május 28-án, szombaton kü lö n autóbusz indul Győ rbő l Pannonhalmára és vissza, csatlakozva a budapesti Keleti pá lyaudvarról reggel 8.05kor induló helyjegyes expresszvonathoz. Az autóbusz kö ltsé ge: 750 Ft/fő . Elő re
jelentkezni kell Kiss Elemé r Vilmos (Bp 39) bará tunkná l; ü zenetrö gzítő s
telefonja: 06/1/316-0180.
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