
nak emlékei" felirattal ellátott kis levélcsomóban van
Guzmicsnak egy 1809-ben bátyjához írt levele, amelyet
már a Pannonhalma elnevezessel keltez. A jellegzetes fa
miliáris hangú levél befejező részletét itt közöljük :

.. .Én ismét Győri Professor maradtam, et tertiae Gram
maticae scholam docebo, ac proin ducam meos. Az órám he
lyébe mellyet részént , ne hogya' Franciák tőlem elragad
ják, részént mivel nagyon hibás volt /8 fr a' Franciáknak
városunkba hé jövetele előtt el adtam, most mást vettem 35
forintokon, igen jó órát ..az óra U. úgy szűkséges a Profes
sornak , mint fél esztendős gyermeknek a' té}. Kérlek édes
Bátsim ! a' taval igért látogatásod hajtsd végre még az idén.
mert hidd el igen óhajt lak más egyszer látni Hölgyeddel,
azon ismernlen atyafival, ku tisztelek, eggyütt. Tisztelem,
és kezeit csókolom édes Atyánknak is, el-várom őtet is vele
tek! Már másodikat harangoztak nálunk az ebédre, többet
nem irhatok. Adjon lsten jó etyepetyét mindnyájunknak,
Élljetek boldogságban, és szeressétek a' titeket szerető

Izidárt

Pannon' Halmán Mindszent havának
23 napjún 1809

írd meg, kaptad-e Levelemet, három négy nap alatt
Győrhe leszek bizonnyal oda tituláld. A kis Palit is jövendő
Deákomat tsákolom, de beszélleni előhh tanítsd meg ma
gad ...

Guzmics ekkor még csak fogadalmas növendék; az ak
kori szokás szerint Győrött tanít a bencés rend gimnáziu
mában, mint a levél latin betétjéből látjuk. a harmadik
grammatikai osztályban.

A következő adat II évet várat mag:'!r. I 1,'''''/\ j.muár
l-én a Tudományos Gyűjtemény redactora, Thaisz And
rás és kiadója, Trattner János Tamás nyomtatott levelet
küldenek Guzmicsnak (és nyilván más tudós férfiaknak
is), melyben kérik, hogy időről időre beküldendő tudós Ér
tekezései ' s más annak irányával megegyező Munkáji által
gyarapitani méltóztassék ezt a Nemzeti Literaturának gya
rapitására leghathatósabban törekedő Intézetet. A levél
kézzel írott cimzése:

Nagy Tiszteletű, Tudós Guzmics Izidor Urnak, a Sz.
Theologia Professorának s a' Tudományok barátjának

Pannonhalmán

Időrendben a bevezetőben már idézett Kazinczy-levél, il
Ietve a levél cimzése 1823-ból származik. Guzmics 1824.
február 9-én válaszol Kazinczynak, de ez a levél még Pan
nonia hegyén kelt; csak 1824. március 15-én kelt levelét ír
ja igy alá: Pannonhalmán. Ehhez az aláiráshoz Guzmics
csillagos jegyzetben ezt irja Kazinczynak :

Pannonhalma erántad támadt szeretetemből származott
még Pesten,' azonban senki olly állhatatosan nem él vele,
mint Trattner.

Guzmics 1812-1815 között a pesti központi papnevelő

ben volt és az egyetemen hittudományi tanulmányokat
végzett. Ö erre az időre teszi I824-ben a Pannonhalma név
születését. Mint láttuk azonban, rosszul emlékszik: már
1809-ben megszületett az elnevezés. Pesti tartózkodása
alatt nyilván felújitotta, s ismerősei körében kezdett a név
terjedni. A Kazinczyval folytatott levelezésben azután
1824-től kezdve szinte általánossá válik náluk.

Szabó Flóris
főkönyvtúros

Pannonhalma

• Könyvtári jelzete: BK 127/1. ll.

Haza és nagyvilág

Sze/may András kitüntetése

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szennay
András pannonhalmi bencés főapátnak, a Hittudományi
Akadémia alapvető híttudományi tanszéke professzorá
nak, a Teológia felelős szerkesztőjének az állam és a kato
likus egyház együttműködésének fejlesztése. valamint a
bencés rend társadalmi beilleszkedése terén végzett kima
gasló tevékenységeelismeréseként, 60. születésnapja alkal
mából a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét adomá
nyozta.

A kitüntetést Losonczi PáL az Elnöki Tanács elnöke
június l-én délelőtt adta át a Parlamentben. Jelen volt
Lékai László bíboros, esztergomi érsek, a Magyar Kato
likus Püspöki Kar elnöke es Miklós Imre államtitkár, az
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke.

Szentágothai János a Pápai Tudományos Akadémia ta!!ia

ll. János Pál pápa május 12-én a nemzetközi tudományos
élet tizenhárom kiváló képviselőjét a Pápai Tudományos
Akadémia tagjaivá nevezte ki. Köztük Szentágothai János
egyetemi tanárt, Kossuth- és Állami-dijas orvosprofesz
szort, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. 1970óta
már volt egy magyar tagja az Akadémiának Szent-Györgyi
Albert Nobel-dijas professzor személyében, aki jelenleg az
Egyesült Államokban él és dolgozik. A Pápai Tudományos
Akadémia a most kinevezett tudósokkal - szabályzata
szerint - elérte teljes taglétszámát. a hetvenet. XII. Pius
pápa rendelkezése értelmében az "excellenciás" eim jár
nekík.

SZÁMUNK ÍRÓI

HATÁR GYÖZÖ író, költő, színikritikus, műfordító.
Londonban él. 1945 után a következő munkái jelentek
meg Magyarországon: Liturgikon (versek, 1948); Heliáne
(regény. 1948); Cinkekönyv (mese, 1956). Legutóbb, 1980.
novemberi számunkban új verseiből közöltünk.

KESZfl ISTVÁN költő. Párizsban él. Versei lapunk
1980. áprilisi számában olvashatók.

NAGY KÁZMÉR újságíró. író. Az én Ausztrállám cimű

könyve 1976-ban a Gondolat Kiadónál jelent meg. Múlt
év decemberi számunkban található "Ázsiai teológia fe
lé?" cimű írása.

TORDAI ZÁDOR filozófus, az MTA Filozófiai Intézeté
nek tudományos munkatársa, 1973. szeptemberi szá
munkban irt tanulmányt "Miért érdekli Önt, mint marxis
tát. Teilhard de ChardinT" címmel, melyet később Teil
hard de Chardin Az emberi jelenség c. könyvének beveze
tőjeként a Gondolat Kiadó gondozásában publikált; a
könyv második kiadása I980-ban jelent meg. .

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyeimét arra,
hogy lapunk régebbí számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


