
A V/ej/LIA BESZÉLGETÉSE

PÉNZES BALDUINNAL

Pénzes Ealduin. az (Tj Ember alapító főszerkesztője,

hosszas betegség után 70 éves korában, 1980. november
15-én elhunyt. 1980. november 21-én temették el Pan
nonhalmán. Az itt következő, immár posztumusz be
szélget és pár évvel ezelőtt a Vigilia kérésére született;
Pénzes Balduin élete összegezésének szánta.

Magától értetődő tárgyilagosság vezette
gondolatait, cselekedeteit, amely nem is
mert felszínes önmutogatást és mellébe
szélést. A pózolásnak még az árnyéka is
távol állt tőle. Azt a néhány lépést; amit
önmaga éi az emberek között fenntar
tott, a legtöbben bölcs józanságként em
legetik ma is. Lenyűgöző egyszerűségé

vel, félénken visszafogott melegségével,
úgy is mondhatnánk, megfontoltságával,
szemérmes szeretetével kivívta munka
társai megbecsülését és bizalmát. Mindig
:elldismeretesen dolgozott, végezte fel
adatát több-kevesebb szigorral, nem en
gedte sodortatni magát a modernség
nemegyszer kétes áramaival, nem hagyta
magát hajszolni futó divatok után a
könnyen szerzett dicsőség bűvöletében.

Tevékenységét mindig nagy közéleti ér
deklődés jellemezte. A publicisztika va
lamennyi ágában jártas, munkájában, ta
nácsaiban a legkevésbé sem elhamarko
dott ítéletű szerkesztőnek ísmertük: a
reiulezeresséströl sosem tett le. Sokan ál
litják réla, hogy csupán egyetlen dolog
töltötte ki az életét: a lankadatlan szor
galom. A szorgalom, amely értékrendjé
nek alapját képezte, s neki magának is
személyes erénye voU.

A papi hivatásról azt tartotta, hogy
a társadalomban élő pap első kötelessége
a lelkek üdvösségének előmozdítása, de
kötelessége a társadalom evilágí jólété
ért is munkálkodnia. Elsősorban azért,
mert a földön nem tisztán szellemi lé
nyek, hanem valóságos emberek élnek,
a/dk, míg örök céljukat el nem érik, a
jöldön élnek. Nem közömbös tehát örök
ségük elérése szempontjából, hogy evilági
életük milyen keretben zajlik le. Másod
sorban pedig azért, mert az Isten városa
és az emberek városa, bár különböző,

nem egymás mellett létezik, mégis: egyik
a másikával bensőleg összeolvadt. Az
egyház küldetése nemcsak az, hogy min
den embert megkereszteljen, aki Krisz
tushoz tartozik, hanem az is, hogy meg
szentelje az egész embert és mindazt,
ami az emberben van. Küldetése minden

tekintetben általános: számára senki és
semmi sem idegen ezen a földön.

A hatvanadik születésnapján tisztele
tére rendezett ünnepség után azt mon
dotta, olyasmiket hallott az eliuuujzott
laudációkban önmagáról, amilenek eddig
nem is volt tudatában. E szerénység dik
tálta szavaiba egy kis humor, egy csöpp
nyi ü'ónia is vegyült, de egyszersmind
arra is utalt, amit az "Öreg papok di
csérete" című cikkében igy fogalmazott
meg: "Már réges-régen túl van azon,
hogy megrenditse a sikertelenség vagy
elkábítsa a siker. Tudja, hogy a sikerte
lenség a maga gyengeségének, a siker
Isten keoueiménete az eredménye."

*
- 19lU. szcptember 5-én születtem a Vas
megyei Ikervárt. tíz-egynéhány holdas
paraszti családból, hét gyermek közül a
hatodiknak. Testvéreim egy híján meg
haltak. A második és harmadik gene
ráció zöme máig is kitart elődei foglal
kozásúnál, ugyanolyan szorgalommal, bár
megváltozott körűlmények között, rész
ben mint szakmunkások.

A FELK.ÉSZ"OLÉS

- Régebben, amikor egészsége engedte,
sűrűn hazalátogatott mint mondta
egyszer - "övéim közé", hogy elegendő

emberséggel, szeretettel töltekezzen kö
7'ükben s az egyszerű nép bölcsességével
vértezze fel magát gondjainak elviselé
sére. Hogyan látja a gyermekkor és a
ma Ikervárát?

- A régi Ikervár patriarkális Vas me
gyei falu volt. Legfőbb tekintélye a plé
bános, de nagy tekintélynek örvendtek a
tanítók és a jegyzők is. A tanítók között
míndig akadtak kiemelkedő műveltség

terjesztők, akik korukat megelőzve vé
gezték - nem kis odaadással, eszközök
nélkül - az iskolán kívülí népművelést

is. A legemlékezetesebb mester számom
ra az igazgató-tanító és kántor Horváth
György.
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Falum úgynevezett mezőváros volt,
ezért az egy helyiségből álló hivatalt
városházának nevezték, a közös rétet
városrétnek. A falut tanácsok irányi
tották: közbirtokossági, iskolaszéki stb.,
az elemi iskola ugyanis egyházi és anem
állami fennhatóság alá tartozott. A fa
lunak voltak közös erdei, közös legelői

és öntözött rétjei. Az öntözést az tette
lehetövé, hogya Rába melletti csator
nára vízművet építettek, amely két
megawattos teljesítményével máig is je
lentős áramfejlesztő vízimű hazánkban.
Az élet folyt csendesen és rendezetten,
mint a többi' evidéki faluban. A föld
műveseken kívül még néhány iparos és
nem túl nagyszámú agrárproletár élt itt.
A választásokon már előre biztosnak
vették a kormánypárt győzelmét. Jó és
szorgalmas vidék, gazdag ember nem
igen volt, de éhező is kevés.

A felszabadulás óta az én falum is
tökéletesen megváltozott. . A szorgalorn
maradt, az igények megnőttek. Erről a
faluról is elmondható minden, ami or
szágszerte a legtöbbről. Modern laká
sok, sok gyári munkás, különösen amióta
a szomszédos Sárvárt megtelepedett a
győri Rába Vagon- és Gépgyár részlege.
Nemcsak -a jólét, a műveltség is emel
kedett. Fiatal koromban még kivételnek
számított egy-egy továbbtanuló. ez ma
általános. A serény munka meglátszik
a termelőszövetkezeten is.

- Voltak-e barátai? Milyen neveze
tes emlékei, történetei fűződnek a gller
mekkorhoz?

- Minden gyerek a barátom volt és
maradt, amikor diák lettem. Velük ma
is tegeződörn. A faluban mindenkit saj
náltak, akinek szülőhelyét el kellett
hagynia; engem ez korán fenyegetett,
de nem bántam. A nehéz parasztsorsot
nem kívántam magaménak, de sorsuk
kal ma is együtt érzék. Ha szép a me
ző, nekem is öröm, és egy-egy jó ter
mésnek úgy örülök,' mint talán az ott
honiak sem. Ha idegesen pihenni vá
gyom, . vagy az álom kerülget. erdőre,

mezőre, emlékeimre gondolok.
A falumból való távozásra lehetőség

akkor nyílott, amikor egyszer, nyolcéves
korom tájt, két jezsuita népmissziós,
Omerovits Tamás és Jámbor László el
jött Ikervárra. Ilyenkor - mint szólás
mondás volt - még a lótolvajok is
meggyóntak. Az atyák a gyermekeknek
is tartottak a templomban katekézist,
Ezen úgy kítűntem, hogy felejthetetlen
plébánosom, atyai jótevőm és későbbi

jó barátom, Kováts Lajos az atyákkal
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együtt felkeresték otthonunkat és el
mondták, hogy szívesen segítenék to
vá bb tanulásomat. Apám, Pénzes Elek
így válaszolt: "Gyenge még a gyerek!"
Gyenge voltam én a mezei munkára, s
megsirattam a leölt disznót, az eladott
borjút és az elpusztult tehenet. Amikor
szántás közben vezetnem kellett az igás
állatokat, kezemmel húztam az igát,
hogy ne nyomja úgy a nyakukat. Apám
a falu egyik legjobb embere volt. Ke
vés beszédű, tiszta szívű, segítésre mín
dig kész. Kiskoromtól kézen fogva vitt

.. misére, litániára ; ezeket soha el nem
mulasztotta.

Érdekes emlékem az első május el
seje, 1919-ben. Addig nálunk csak egy
házi körmenet volt szokásos. Ott lép
kedtünk mi, iskolások is a menetben.
Élén Szenes Antal, aki csatorna kubi
kosként jött a faluba, és a szegénység
szellemi vezetője lett. Jól ismertem őt

és családját; a szerkesztő és írónő Sze
nes Piroskát, az unokát azonban nem.
Mert a család a mi gabonánkkal együtt
csépeltette el azt a keveset, amit ter
melt, vagy részes aratásból szerzett. Hát
vonultunk a grófi angolkert, az ünnep
ség színhelye Jelé vörös zászlókkal. An
tal bácsi időnként elkíáltotta magát:
"Éljen a világot megváltó szociáldernok
rácia!" A menet "éljen"-nel válaszolt.
A plébániánál, láttuk, papunk kint áll
a kiskapuban. Amikor a közelébe ér
tünk, egy. rosszmájú odaszólt Szenes bá
csinak: "Most kátsd el, Anti!" O pedig
bátran kiáltotta: "Éljen ..." Mi meg fe
leltünk rá. Később Anti bácsi megbűn

hődött vezető szerepéért, természetesen
nem a falutól. hanem a faluba bevo-
nuló fehér katonáktól. .

- Mikor határozta el, hogy pap lesz?
Önkéntes volt-e választása, vagy a csa
ládi akarat1'lak engedelmeskedett?

- Kicsi korom tól pap akartam lenni.
buzgó ministráns voltam. Később, fel
nőtt koromban mesélték a környék la
kói, hogy néha úgy indultak hajnali mi
sére, biztatva egymást: "Gyorsan kel
jünk fel, Pénzes Jóska már elment az
ablakunk alatt. Ha nem sietünk, elké
sünk !" Egyetlen hajnali miséről sem
híányoatam. Különben abban az időben

egy szegényebb parasztfiúból csak pap
vagy tanító lehetett, más pálya alig
nyílt számára. Azután nekem sokat je
lentett Kováts plébános példája, ame
lyet oly vonzónak éreztem. hogy lehe
tetlen volt nem követnem. Mivel így
olcsóbbnak bizonyult, először a sárvári
polgáriba iratkoztam be. Naponta eső-



ben, hóban, jármű híján 12 kilométert
gyalogoltam Sárvárra és vissza. Napköz
ben plébánosomtól latint tanultam, raj
ta múlt, hogy megszere.tem a papi pá
lyát. O vitt el a környék legjobbnak
tartott girnnáziurnába, Kőszegre, külön
bözeti vizsgára.

- Hol töltötte a gimnáziumi éveket?
Milyen kapcsolatban volt társaival és
tanáruival?

- A vizsga siket-ült, ettől kezdve az
itteni bencések segí tségéj élveztem, és
épültem példás, munkás életükön. Ha
az ember idős korában a diákéveire
emlékezik, természetszerűen szepit. Ne
kem erre nincs szüksegem. Maga a
szrnheiy, Kőszeg - az Alpok alján sok
száz eves kis ékszerdoboz. Micsoda ki
r ánuu lások I S a közelben húzódó határ
sem volt akadály. Nem is tudtuk, hol
huzódik a fák közott. At is jártunk
rajta, minden irat nélkü]. A határon
turról érkezett a diákok jelentős része.
Az itt szerzett brzonyítvanyokaj elismer
te;" az osztrák hatóságok is. A tanulók
nemcsak nemzetiségileg voltak különbö
zök : magyarok, burgenlandi németek és
horvátok, hanem vallási megoszlás sze
rin; is. A bencések i~kolája nyitva állt
katolikusnak, reformátusnak, zsidónak
egyaránt, és mi, a tanárok példáján is,
megtanultuk becsülni, tisztelni, szeretni
egymást. Villongás, vita alig esett köz
tünk. A tanulok összetétele társadalmi
szempontból is vegyes: sok a paraszt és
iparos származású, de jócskán akadtak
dzsentri és katonatiszt ivadékok is. Sem
a tanárok, sem mi nem tettünk különb
séget. Ruhánk, cipőnk elárulta szárma
zásunkat, de a diákok egymás közt ke
véssé érezték és éreztették. Ki vételek
voltak, de senki sem tekintette jellem
zőnek. Minden tanár egy-egy szobor: a
szrgoré, a jóságé, a kedélycsségő. Együtt
kitűnően ható nevelési erő. Itt meg
kellett tanulni a munkát, a pontos kö
telességteljesítést, a fegyelmet. A val
lást és a vallásos életet nem erőltették,

de természetünk részévé tettéle A gyó
nócédulákar ugyan már akkor elhagy
hatták volna, akárcsak a miserészvételi
igazolványokat.

- Felszentelése után kezdődött szer
zetes tanári pályája ...

- Tanárkodtam Pápán, Sopronban,
Komáromban. Pannonhalmán, a tanár
képző főiskolán, főiskolai nyelvész ta
nárként. Ez utóbbinak története van.

Pannonhalmi nyelvész tanárom Klemm
Antal, a későbbi pécsi, majd szegedi
tanár. Nevét ismerték Finnországban
is; barátság fűzte Satüle Emilhez, aki
nyelvész és politikus volt egy személy
ben, miniszterelnök is. Többször meglá
togatta Pannonhalmát. Egy ilyen alka
lommal másik nyelvész tanárom, Sám
son Edgár bemutatott Sátalének. Ekkor
merült fel az ötlet, hogy a rend ala
pítson Helsinkiben házat kettős céllal:
a rend nyelvész tanárai elsajátíthatják
a finn nyelvet. ugyanakkor a kis rendi
közösséz részt venne a pasztorációban
ott, ahol alig élt katoltkus és pap is
kevés. Alapítónak egy idösebb rendtár
samat és engem' jelöltek ki. A vállal
kozásból nem lett semmi, s mivel ta
nári beosztást nem kaptam, Iőapátom

Pestre küldött, hogy Horváth János iro
dalmi szemináriumában folv tassak ta-
nulmányokat. .

- Hatása alól mindmáig nem tudta
kivonni magát. "Nincs tanár és nincs
tanitvány - írta egy helyütt a neves
irodalomtörténész professzorról -, aki
többé-kevésbé ne az ő szemével néz
né a magyar irodalom múltját, kissé
ne az ő szemével gyönyörködne a ma
gyar irodalom szépségeiben."

- Felejthetetlen évet töltöttem a nagy
tudós közelében. Ekkor írtam Az úgy
nevezett almanach-lim című doktori
dísszertációmai • (1937), amely kis pél
dányszámban meg is jelent és bizonyos
elismerést váltott ki. A szakemberek
értékes stílustörténeti munkának tar
tották. Az irodalomból, nyelvészetből.

bö!cseletből szerzett doktorátusern után
Pannonhalmára kerültem a nyelvész
katedrára; tanulva tanítottam olyan ta
nítványokat. mint Gerézdi Rabán, Lé
várd i Ferenc, Rezek Román. Egy évig
Pápán gimnáziumi, majd egy évig fő

iskolai tanárként működtem a pannon
halmi tanárképző főiskolán, ezt követte
a gimnáziumi tanárság Budapesten egé
szen 1949-ig, amikor is úgy kötődtem

az Új Emberhez, hogy tanári munkát
már nem végezhettem. -Legf'őbb élrné
nyern az a ragaszkodás, amellyel a ta
nulók válaszoltak a felkészült és meg
értő tanár igyekezetére.

ÚJ EMBER

- írói munkásságomat Pannonhalmán
kezdtem az igen nívós Pannonhalmi
Szemlében cikkekkel és bírálatokkal
már főiskolás koromban. Több írásom
jelent meg a Magyar Szemlében, a Ka-
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tol ikus Szemlében és néhány más, or
szágos folyóiratban. Fordítói munkatár
sa voltam e kor legnagyobb katolikus
irodalmi vállalkozásának, a Keresztény
Remekírók sorozatnak. Finanszírozója
Beresztóczy Miklós, a Vallás- és Köz
oktatásügyi Minisztérium magas rangú
tisztviselője, szerkesztői pedig Kühár
Flóris és Radó Polikárp bencések, akik
tája gondolat származott. Ezután a
Stephaneum igazgatója, Takács Ernő

megbízott Szent Agoston Vallomásainak
fordításával, egy másik, világi kiadó
igazgatója egy portugál nyelvü Szent
Pál életrajz magyar tolmácsolásával. A
háború míatt mindez kútba esett.

- A Viailiának szinte kezdettől fog
va munkatársa. 1950 júniusában hasáb
jainkon ismertette Párizs biboros érse
kének, Emanuel Sunarti-nak 1949-ben
közzétett hires körlevelét a pap helyze
téről és szer.epéről a társadalomban.
Sorra jelentek meg a magyar irodalmi
és történeti hagyományt idéző tanulmá
nyai, hogy csak a jelentőseóJbeket em
lítsük: Az ismeretlen Rákóczi (1959),
Fáklya a sötét században - Zrinyi
Miklós, a költő (1964), Nagy kor minde
nese - Czuczor Gergely (1966), Arany,
az ember és a költő (1967), Harsányi
Lajos ébresztése (1970), stb. - De- tér
jünk vissza az események kronológiájá
hoz. 1945 tavaszán tárgyalás indult a
kormányzat és az egyház között katoli
kus hetilap kiadásáról.

- Ennek mozzanatairól mit sem tu
dok, de azt igen, hogy főszereplője a
kormány részéről Balogh István állam
titkár, az egyházéról Mihalovics Zsig
mond kanonok, áz Actio Catholica or
szágos igazgatója volt. Engem május
-június hónap folyamán vontak be a
tárgyalásba azzal a szándékkal, hogy
felkérnek a megindítandó lap felelős

szerkesztőjének. Miért esett rám a vá
lasztás"? Azért, mert olyan fiatalabb ész
járatú embert kerestek, akiben bizonyos
garanciát láttak a' feladat elvégzésére,
s akinek semmi támadható nincs a múlt
jában. Én akkor 35 éves voltam, a Szent
Benedek rend tagja, a budapesti ben
cés gimnázium tanára. De megválasztá
samban még valami közrejátszott. Ap
rilisban bizottság jött létre a kártékony
könyvek k iselejtezésére. Ez a bizottság
körülbelül harminc főből állt, amelyben
különböző pártállású és világnézetű, íro
dal-nat, publicisztikát értő személyek
foglaltak helyet. Az egyház többek közt
engem delegált ide. Hetente egyszer ta-
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lálkoztunk a miniszterelnökség ideigle
nes helyiségében, Balogh István állam
titkár felügyeletével, elnöki irányításá
val, és teljesen szabad okfejtéssal dön
töttünk egy-egy könyv további sorsáról.
Az államtitkárral való közelebbi isme
retségemnek nagy szerepe volt abban,
hogy 1945 júniusában megkaptam a fe
lelős szerkesztőí kinevezést. Kelemen
Krizosztom pannonhalmi főapát a kö
vetkező magánlevélben adta meg hoz
zájárulását:

Kedves Balduin Úr!

Örömmel üdvözlöm, mint az Új Em
ber címú lap felelős szerkesztőjét. Test
véri szeretettel és bizalommal kérem,
hogy rendkivüli fontosságú munkaköré
ben a szükséges óvatosságot mindig
szem előtt tartsa. Személyére, munká
jára a jó Isten áldásáért imádkozom.

Pannonhalma, 1945. július 2.
Szerető rendtársa

Krizosztom

A szervezés egy ideje már az én részvé
telemmel zajlott. Az elgondolás egyéb
ként az volt, hogy Sík Sándor, esetleg
főszerkesztói címmel, a lap első szelle
mi irányitója lesz, így Mihalovics Zsig
monddal együtt ők intézték az előké

születeket. Itt megjegyzem, hogy sem
miféle anyagi alappal nem bírtunk, ké
sőbb is csak mosolyogtunk azokon a
gyanúsításokon. hogy külföldi pénzek áll
nak rendelkezésünkre. Mihalovics csak
azt tudta biztositani, hogy a Stepha
neum hitelbe vállalja a kinyomást, a
később befolyt előfizetésig az eladási
díjakból levonja költségeit, s a mara
dékkal gazdálkodhatunk. Mondanom sem
kell, hogy kiadóhivatal híján, a pengő

rohamos romlása közben, a kis - 20 OOO
körüli - példányszámmal még a nyom
daszámla sem térült meg. De a háború
utáni nyomorban és lelki fellélegzésben
ezzel a döntő kérdéssel vajmi keveset
törődtünk. Annál többet azzal a szel
lemmel, amit alapnak sugároznia kell.
Sok meghívott résztvevővel az egész
nyarat áitanácskoztuk. és olyan kérdés
sel is, mint a lap címe, órákat, sőt ülé
seket töltöttünk ej, mígncm Sík Sándor
javaslatára az Új Emberben állapod
tunk meg, a Balogh páter ajánlot.a Ke
reszt helyett. Abban mindannyían egyet
értettünk, hogy le kell vonnunk a múlt,
a katolikusok bűneinek, tévedéseinek
tanulságait, a jövőt illetően pedig ke
resnünk kell helyünket és feladatainkat
egy olyan országban, amely egészen



másként alakul, rnínt amilyen a régi
volt. De sem a régi bírálatának mérté
kében, sem az új elképzelésében, nem
is beszélve az új kialakításáért folyta
tandó munka alapelveiről, nem jutot
tunk megegyezésre. Ami, ha a részt
vevők összetételét nézzük, nem is meg
lepő. Az egyik főszereplő, Mihalovics
Zsigmond, bár egyáltalán nem volt né
metbarát, kimondottan jobboldali sem,
az elmúlt korszak Ismert egyházi köz
szereplőjének számított. Sík Sándor vi
szont, aki erősen támaszkodott Juhász
ViImosra és Stadler Fridára, saját ma
gán, rokonain és barátain érezhette az
úgynevezett faji törvények és a meg
fertőzött közgondolkodás gyötrelmeit.
Bár a felfogásbeli ellentétek az értekez
letek során ki-kiütköztek, sikerült meg
terveznünk az első számot. Ekkor rob
bant a bomba. Hogy a kulisszák mö
gött mi előzte meg, nem tudom. Egy
este felkeresett Mihalovics a bencés
székházban a következő, neki címzett
levéllel:

Kedves Barátom!

Nem ismeretlen előtted, hogy az Actio
Catholica tervezett hetilapjának előké

születeit kezdet óta sú.lyos kétségekkel
kisértem és csak hetekig tartó belső

küzdelem után szántam rá magam a
rám kirótt szerep vállalására, amikor
remény támadt bennem, hogy talán biz
tosítani lehet azt a két feltételt, amely
nélkül - meggyőződésem szerint - a
lap inkább ártana, semmint használna.
Ezek: a lap mögött az összes építő ka
tolikus erők összefogása - és az Actio
Catholica eddigi irányzatával való szív
beli, gyökeres és félreérthetetlen szakí
tás, illetőleg hibáink és mulasztásaink
nyílt elismerése mellett egy elevenen és
reálisan mai és politikai megalkuváso
kat . és hasznossági tekinteteket kizáró,
fenntartás nélkUli katolikus irány, hang,
pedagógia.

Az utóbbi napokban, részben a szer
kesztőségi megbeszéléseken, részben
azokkal a katolikus vezető szellemek
kel való beszélgetéseken, akikkel meg
egyezésünk szerint tárgyalnom kellett,
aTTa a belátásra jutottam, hogy a fenti
két feltétel beteljesülését a jelenlegi
viszonyok mellett alig lehet remélni.
Azért - súlyos és hosszú lelki kiizde
tem után - arra kell hogy kérjelek,
ments fel az Új Embernél - egy pilla
natig sem a jelzett feltételek nélkül 
vállalt sZfrepe!1l alól.

Minthogy a megbeszélések során a
pro és contra érvek régen kimerültek,
nem volna értelme abejelentésemről

való további tárgyalásoknak. Azért kér
lek, kegyeskedjél elhatározásomat visz
szavonhatatlannak tekinteni.

Mondanom sem kell, hogy ha a lap
számai - amelynek sikeréért nem szű

nök meg imádkozni - bebizonyítanák,
hogy tévedtem, ennek belátása pillana
tától boldogan ajánlom fel munkássá
gomat. Addig azonban nevemnek a la
pon való szereplése inkább a szellemek
további összezavarását szolgálná, miiit az
eszmék és lelkiismeretek oly égetően

sürgős tisztulását.

Mély tisztelettel és ezeretettet köszönt

Sík Sándor s. Ic.

Budapest, 1945. július 12.

Kérlek, kegyeskedjél intézkedni, hogy
Ijjas barátunk kezéhez adott két kéz
iratomat visszakapjam.

Elolvasása után megdermedve néz
tünk egymásra,. majd Mihalovics meg
kérdezte, ennek ismeretében is válla
lom-e a magam szerepét és így a lap
megindítását ? Némi habozás után igen
nel válaszoltam. Oly köztudomású volt,
hogy katolikus hetilap indul, oly nagy
volt iránta a várakozás, oly előrehala

dottak az előkészületek. hogy jóllehet
tudtam, sötétbe lépek, nem felelhettem
mást. Mihalovics később váltig hangoz
tatta, határozottságom döntően befolyá
solta abban, hogyavállalkozástól nem
állt el. Rohamosan közeledett a meg
jelenés dátuma. Az első szám terve 
Sík Sándor és Juhász Vilmos kiválásá
val - végrehajthatatlan lett, így aztán
majdhogynem úgy keresgéltük össze az
első szám cikkeit. A közlekedés Buda
pesten még éppen hogy itt-ott megin
dult, gyalog kellett hát azokat felke
resni, akiktől cikket reméltünk. Renge
teget talpaltam. sokszor hiába. A visz
szautasítás érve legtöbbször az volt,
amit Sík és Juhász hangoztatott. Ne
hezítette a helyzetet, hogy én soha új
ságírói körökben nem mozogtam, kevés
ismeretséggel rendelkeztem. Végül is,
a régebben kítűzötj dátummal, 1945.
augusztus 9-cel mégiscsak megjelent a
lap 25 OOO példányban. Előzetes propa
gandát csupán Mihalovics Zsigmond
körlevele jelentett, amelynek szövege,
mivel sokat megőrzött a kor levegője

ből. legalább részletében érdemes a köz
lésre. A körlevél bevezetője a követ
kezőképpen hangzott:
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amelyből a telefon, írógép, fűtés egy
aránt hiányzott - annak nem rnond
juk. Az infláció egyre jobban dühön
gött, a kiadás költsége fölemészte.te a
bevételt, így sem a szerkesztöség tag
jainak, sem a cikkíróknak fizetni nem
tudtunk. De nemcsak a körülménye«
voltak kezdetlegesek. Nekem kezdetben
a szakértelmem is, ezért a lap összeállí
tását lényegében Ijjas Antal végezte
lakásán, a cikkek egy részét én sze
reztem, a többit Ijjas, s ő rengeteget
írt is. Már az első számtól szívesen se
gített Rónay György, nem hárított el
bennünket Illés Endre és Tamási Aron,
hogy a kevésbé ismert szerzőkről ne
is szóljak. Tamási első kérésemre haj
landónak mutatkozott írni a lapnak. no
ha Just Béla. a neves katol ikus író elő

zőleg próbálta őt közeledésünk esetére
nemleges válaszra ráveriru.

A lap tervezésére hetente egyszer jöt
tünk össze Mihalovlcs lakásán. A meg
beszélésekbe korán bekapcsolódott Nagy
Miklós, az Actio Catholica akkori tit
kára. De a tervezéskor még nemigen
tudtui., mi lycn cikkek is érkeznek majd
a megjelenendő lap számára. A számok
mégis összeálltak, mégpedig hétről hét
re magasabb szinten. Egymás után kö
zölhettük Parragi György, Thurzó Gá
bor, Kunszery Gyula, Harmat Artúr,
Városi István. Bálint Sándor, Kocsis
László, Toldalagi Pál, Beresztóczy Mik
Iós, Bárdos Lajos, Mándy Iván" Gyer
gyai Albert, Horváth Richárd, Berda
József, Dallos Sándor, a 12. számtól Sík
Sándor és más, kiváló politikai és tu
dományos személyiségek írásait. A lap
érdeklődési és tájékozódási köre is csak
hamar kellően kiszélesedett, és fokoza
tosan kiterjedt az egyházi és világegy
házi, a kül- és belpolitikai, valamint a
kulturálís témákra.

Főtisztelendő papságunknak, szerzete
seinknek,
szerzetesnőinknek és egyesületeink
nek!
A Szövetségközi Ellenőrző Bizottság,

illetőleg az orosz katonai hatóságok jó
indulata, valamint a magyar kormány
zati szeroek megértése folytán az Actio
Catholica Országos Elnöksége új katoli
kus hetilap ind.ítására nyert engedélyt,
Ezzel a naf})J múltú és a hitélet tel'én
egészen kiváltságos jelentőségű A Szív
mellett a magyar katolicizmusnak most
már egy olyan hetilapja is van, ahol
társadalmi, kulturális és gazdasági kér
ilc«: Iceriittiet-ne}: nieqoito.ásm; sőt

ahol hely jut a szépirodalomra ís.
Nem sziikséges bővebben előadnunk,

hogy a jelen viszonyok között mit je
lent nekünk ez a lap! Minden erőt meg
feszítünk, hogy lawnk határozott han
gon és modern külső formában gaz
dag anyagat adhasson és hogy minél
méltóbban és minél hatékonyabban kép
viselje az egyháznak minden korokban
és mínden társadalomban örök és min
dig új m'Űvét.

A lap címe: "Új Ember". Hetenkint
nyolc oldalon jelenik meg, rotációs pa
píron, nagy alakban.

A felelős szerkesztő nehéz tisztjét dr.
Pénzes Balduin Szent Benedek-rendi ta
nár vállalta magára.

A lap ára: 6 P, s első száma augusz
tus 9-én jelenik meg. A szerkesztőség

és kiadóhivatal címe: VIII. Szentkirályi
utca 28.

Az elindulás pillanatában, tengernyi
nehézségekkel küszködve, azzal a ké
réssel fordulunk papságunkhoz, szerze
teseinkhez, egyházközségeinkhez, vala
mint egyesületeinkhez, hogy életünknek
a jövő felé hidaló ezen 'alkotását mind
a kezdet küzdelmeiben, mind megerő

södésében és megmaradásában segíteni
szívesek legyenek ...

Budapest, 1945. július 17.
- Idejekorán

megfogalmazott
munkájukat?

felismert céllal, már
feladatokkal végezték

E körlevélnek is köszönhetöen, elfo
gyott a lap, de eléggé vegyes fogadta
tásra talált. Jómagam, Ijjas Antal tör
delő szerkesztő, Kézai Béla főrnunka

társ s a munkában kezdettől fogva
részt vevő Radó Polikárp és Újlaki An
dor mégis örültünk az eseménynek.

- Miluen körülmények között dolgoz
tak? Kik tartoztak eleinte a lap író
gárdájához?

- Szerkesztőségünk nem volt, ha csak
a Stephaneum csöpp udvari szobáját -
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- Feladatunknak tartottuk az elmúlt
kor bírálatát, a védhető értékek védel
mét, az új élethez való kapcsolódás
megkönnyí tését, a vallási élet rarakó
dottságoktól való rnegtisztftását, a más
világnézetűekkel és a más vallásúakkal
való kapcsolatkeresést. Hogy a párbe
szédet már ekkor ilyen komolyan vet
tük, mutat.ia a Galilei-kör elnökének
lapunkban megjelent cikke. Tapasztala
taink az új magyar életben még nem
voltak, a jövő kontúrjait is alig sej-



tettük, tévedtünk is eleget, de teljes
odaadással és szerénységgel igyekeztünk
egy új emberi eszmény és egy új, de
mokratikus Magyarország kialakításán
dolgozni.

ÉS AZOTA... ÉS TOV ABB

- Az Új Ember életében is egy sza
kasz lezárását jelentette 1946. augusztus
l. - a stabilizáció kezdete. Az augusz
tus 4-i szám fejlécén már ez állt: Ara
l forint 20 fillér. Ebben az időben ka
pott megbízást Saád Béla, a lap későbbi

felelős szerkesztője, a gazdasági ügyek
fokozatos intézésére. D, fő/cépp Csorba
Béla segítségével, megteremtette azt az
anuao: bázist, amelynek eredményeként
sikerült megvalósítani az újság önálló
ságát, a Stephaneumtól való függetle
nedést és elérni, hogy saját szerkesztői

és kiadóhivatali helyiségek legyenek.
Tovább bővülhetett a szerkesztőség ál
lománya, új munkatársak felvételére
nyílt lehetőség.

- A szerkesztőség névsora: Magyar
Ferenc, Ijjas Antal, Mihelics Vid, Kun
szery Gyula, Szigetí Endre, Sinkó Fe
renc, Possonyi László, Újlaki Andor,
Kézai Béla - csupa olyan név, amely
általánosan ismert volt akkor, csupa
univerzális újságírói egyéniség, akik
biztos katolikus világnézeti alapon áll
va, a világ minden jelenségét úgy fi
gyelték, van-e bennük téma a lap szá
mára. És senki nem tartotta rangján
alulinak a legaprólékosabb, legkevésbé
látványos feladatok vállalását. Fiatalok
és szegények voltunk, tehát nyugodtak
és vidámak, bár máról holnapra, né
ha a betiltás fenyegetettségében éltünk.
A féltékenységet, a kibújást a munka
alól - nem ismertük.

- Azóta már sokan eltávoztak a ré
gi gárdából. Újabbak jöttek, fiatalok.
Kiket becsül közülük?

- Jól sikerült az utánpótlás, a fia
talok indítása; más szerkesztők irigy-·
kedtek is ezért. Ha neveket kell emlí
tenem: becsülöm Galántai Máriát tudá
sáért, pontosságáért. szorgalmáért, de kü
lőnösen azért, hogy ismeri a Zsinat utáni
egyházközségi élet mozdulásal t, sikereit
és tévedéseit, s jól tájékoztat ezekről.

Tóth Sándort a magyar katolikus múlt
szinte tudományos ismeretéért és nagy
szeretettel való ápolásáért. Vasadi Pétert
lényegre törő szernléletmódjáért, meg
küzdött írói ígényességéért, a leírt szó ér
tékének átérzéséért, az igazságnak min-

den áron való elkötelezettségéért. Kíp
ke Tamást íráskészségének állandó fej~

lesztéséért, szorgalmáért, amellyel egy
-egy témáját felderíti és megfogalmazza.

- Miben látja ma az Új Ember sze-
repét és jelentőségét?

- Egyemlékemmel kezdeném. Ün
nepség .voli Kalocsán, s ennek záróak
kordjaként az Allarní Egyházügyi Hi
vatal elnöke, Miklós Imre és a püspöki
konferenciák akkori elnöke, Ijjas József
kalocsai érsek beszédet mondotj arról,
milyen fontos az ország és az egyházak
számára egyaránt az együttműködést

akadályozó, folyton újratermelődő ne
hézségeket megoldó bizalom a harmo
nikus közös munka végzésében és a kö
zös célok közelitésében. Nagyon okos,
a problémákat el nem Icendőző, de égy
más gondolkodásmódját tiszteletben
tartó, utat mutató megnyilatkozásoknak
lehettünk tanúi. Húsz-harminc pap és
főpap, néhány állami főtisztviselő hall
gatta. Felötlött bennem: kár lenne, ha
mindaz, ami itt elhangzik, csupán a je
lenlevő kevesek szellemi tulajdona
maradna. Mivel pedig erről és hasonló
fontos dolgokról az állami lapok nem
tudósítanak, a mi feladatunk és a töb
bi egyházi lap feladata, hogy ezek a
legtávolabbi illetékesekhez is eljussa
nak. Jelentős misszió ez, bár tudatá
ban vagyok korlátolt sikerének. Vonat
kozik ez azokra - bármelyik oldalon'
állnak -, akik szűkebb látókörűek lé
vén, az okos szóra sem változnak meg.
De talán az értesülésnek annyi haszna
mégis lesz, hogya maguk téves esz
méinek biztössága meginog. S az elzár
kózást és elriasztást, a nehézségek új
ratermelését nem tartják majd előre

vivő, ortodoxtájukat tanúsító és egzísz
tenciájukat biztosító, érdemszerző cse
lekedetnek. Ránk hárul tehát hírt adni
olyasmikről, amiknek tudomásulvétele
fontos. de csak mi, a vallásos világ
nézetű lapok tartjuk feladatunknak a
róluk való híradást. Országunk egyházi
életében és a világegyházéban ugyan
csak sok olyan akad, amiről tájékoztat
nunk kell, hogy egymásba bizalmat
öntsünk, a jó példákat terjesszük.

Missziónk az evangélium igazságai
nak hirdetése is. Az igazság nem vál
tozik, az ezt befogadó értelem és érze
lem azonban igen. Ezért minden misz
sziós feladata az örök igazságokat a kor
embere számára befogadásra alkalmassá
tenni, a kor számára lefordítani. Vannak
nagyszerű példaképeink és hagyo-
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nyaínk szociálís, filozófiai és művészeti

téren. Ezek tudata - különösen itthon
- elsüllyedőben van. Iskola, irodalom,
tudomány félénken hallgat róluk, vagy
lekicsinyli értéküket. Mekkora feladat
hárul ránk! Az emberi együttélés javí
tása. küzdelem az elidegenedés ellen, a
nemzeti egység erősítésének gondja ...
Még sorolhatnánk... Egy biztos: nem
fogyunk ki a teendőkből. csak mentől

jobban tudnók ezeket végezni!

"Vae populo, qui nescit jubilare!"
l!:s mínél többet ünnepelünk. annál ke
vésbé tudunk ünnepelni. Az egyház, az

egyházi év ebben is segít. Ma is leg-

bensőségesebb ünnepünk a karácsony,
amelynek fényét és melegét ezeréves
hagyományok adják.

-'A végső mérlegre téve, mit mon
dana az életéről? A megtett út hosszá
ról és. értékéről?

- Ha tökéletlenül is, 34 év óta e
nagy feladatok végzése éjjelem és nap
palom. És a végzett munkáról kapott
bizonyítvánnyal a kezemben fogok az
Itélő előtt is megjelenni, bízva abban,
hogy "beati pedes annunciantis pacem,
annunciantis bonum" - áldott a békét.
jót hirdető lába nyoma.

A törökdúlás a magyarországi bencéseknek mind a negyvenhat kolostorát meg
semmisítette. Virágzása teljében élő monasztikus kultúra fészkeit rombolták szét.
melynek újjáépítése aztán évszázadokba telt. A regenerálódás ugyan már a XVII.
század első felében megindult, de Pannonhalmát, annak egységesítő központját, a
török újra elpusztította Bécs 1683-as ostroma során. S alig építhette ki Sajghó
Benedek főapát 1722-1768 között a monostor keleti és északi szárnyát, a vendég
épületet, a barokk díszítésű ebédlőtermet, midőn II. József "a közügyre semmi
hasznot nem hajtó" bencés rendet 1786-os rendeletével föloszlatta.

Zavartalan újjáépítés tehát csak 1802-től, a rend visszaállításától és az új fő

apát beiktatásától kezdődhetett. E kezdeti évtizedek során látogatta meg Pan
nonhalmát Kazinczy Ferenc (1759-1831), s írta meg ott szerzett tapasztalatait
Utazásim címen - 1831-ben, '39-ben és '73-ban - kiadott művében. Váci és
esztergomi látogatásával kötötte egybe nyugati, .~ egyben utolsó nagyobb utazását.
melyről hazatérve a kolerajárvány áldozata lett.

Választásában személyes kapcsolatai is közrejátszhattak. Ez időben élt Pan
nonhalmán Guzmics Izidor (1786-1830) bencés író, tudós és műfordító, későbbi

bakonybéli apát, az Egyházi Tár című folyóirat szerkesztője, kivel 1822-1831 kö
zött Kazinczy több levelet váltott (ezeket Gulyás Elek adta ki Esztergomban, 1860
ban). Mint az alábbi leírásból is értesülünk, Guzmics lelkes híve volt az "unió"
nak, vagyis a keresztény vallások egyesülésének. ol1msta He"rdert s a klassziku
wkat.

Pázmándi Horvát Endre (1778-1839) volt a másik ismerős, akiért l}azinczy
szívesen kereste föl Pannonhalmát. A Zirc emlékezete (1814) című epikus költe
ménye óta Pázmánditól várta az irodalmi közvélemény a magya1'ságnak azt a
nemzeti eposzút., melyet végül is Vörösmarty alkotott meg Zalánjával. Horvát
Endre tíz évig dolgozott a maga eposzán, mely egy évvel akadémiai taggá vá
lasztása után, éppen Kazinczy látogatásának évében készült el. Akkor már a
szomszéd falunak, Pázmándnak lelkésze volt, nyolc év múltán ott is temették el.
s ottani, közel 700 kötetes könyvtárát az Akadémiának hagyta örökül.

A magyarországi bencések s a magyar kereszténység egyik fő szellemi köz
pontját számos elnevezéssel őrizték meg' számunkra az emlékek. Egy lOOl-ból
származó latin szöveg Szent Márton monostorának mondja, később SzentmáTton-
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