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~MANYIAGNES Szendi Józseffel
Szendi Józse! Székesfehéroárott született, 1921. oktÓber 31-én. 1944-ben
Budapesten pappá szentelték. 1948-tól 1952-ig, a szeminárium [eloszlat á
sáig, Székesfehéroárott dogmatikát tanított. 1969-1982.között Esztergom
ban volt a szeminárium lelki vezetője és a Hittudományi Főiskola dogma
tika tanára. 1982-ben a veszprémi egyházmegye püspökévé szentelték. A
püspökség 1993-ban érseki rangra emelkedett. 1997-től nyugalmazott ér
sekként végzi lelkipásztori szolgálatát.
Püspöki jelmondata: "Jézus, Mária, József'.

Háborús években volt
szeminarisiaésszentel
ték pappá. Jelentett ez
Önnek valamit?

Mi még meg éltünk egy szép világot, melynek egy ik cs úcspontia az
Eucharisztikus Világkongresszus volt. Az eseményeken részt vett a
későbbi XII. Piusz pápa is, akkor még mint pápai legátus. Sokak
szerint ilyen eucharisztikus kongresszus, mint az 1938-as magyar,
még nem volt . Páratlan szellemiségét, lelkiségét mutatta az őszinte

gyónások sokasága, a szentmiséken való tömeges részvétel, és ma
ga a megrendezés is. Emlékszem, amikor a pápai nuncius az oltári
szentséget egy hajón vitte és a hívek végig a Duna két partján áll
tak, a Hősök terén pedig hatalmas oltárt emeltek és tribünöket a
résztvevők számára . Olyan világ volt az, amel yben az egyházat
becsülték, am ikor a magyar iskoláknak több mint a fele egyházi
iskola volt - természetesen nem csak katolikus -, s a szerzetes
rendek is virultak.

Az orosz csapatok már körül zárták Budapestet, amikor engem
pappá szenteltek. Akkoriban fölgyorsultak az események. Decem
ber IO-én lettem szubdiakónus, 23-án diakónus, 24-én, Karácson y
vigíliáján pedig pap. Másnap, 25-én három misét mutattam be. A
szubdiakónussá szentelést még vállalta a nuncius, Angelo Rota,
de idősebb ember lévén, a háborús viszonyok miatt, nem tudott
többet jönni. Szerencsére Budapesten maradt Zadravetz István, fe
rences tábori püspök, aki a központi szeminárium kápolnájában
végezte a szentelést, mivel az Egyetemi-templomban túlságosan
vesz élyes lett volna . ÖSszesen tizenhárman voltunk, köz öttünk
Erdélyből, főleg a szatmári egyházmegyéből menekült kispapok,
akkor ők is hozzánk tartoztak. Nagy elszántsággal kezdtem meg
papi munkámat az ostromlott Budapest belvárosában. Három lég
oltalmi pince menek ültjeit kellett ellátnom lelkipásztori szolg álat
tal. Többször voltam közvetlen életveszélyben. Egyszer temetés
közben kezdtek lőni bennünket, és egy ágyúgolyó a közvetlen
közelemben úgy esett a hóba, hogy nem robbant fel.
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A háború után hogyan

alakult az élete?

1946-ban doktoráltam, Szent Pál dogmatikáját és erkölcstanát dol
goztam föl. Dogmatika tanárom az európai hírű Horváth Sándor
volt, a morálist pedig Ibrányi Ferenc tanította, korszerű felfogás
ban. A korábbi erkölcstan a joghoz állt közelebb, sokkal inkább volt
jogászkodás, mint valódi Krisztus követés. Szent Pál szerint a ke
resztség révén statikusan, állapotszerűenKrisztusba oltódunk, mint
a venyige a szőlőtőbe. A Szentlélek pedig, akit Krisztus a bérmá
lásban áraszt a lelkünkbe, maga a dinamizmus. Segít, hogy Krisz
tusban való újjászületésünket, kereszténységünket nemcsak vasár
nap vagy rendkívüli időben, hanem minden körülmények között,
állandóan megéljük. A jogászkodó megközelítés után nagy újdon
ság volt a perszonalisztikus szemlélet, amit azután a II. Vatikáni
zsinat is jóváhagyott.

Budapestről Székesfehérvárra, egyházmegyém püspöki székvá
rosába kerültem. Sok munkámat örömmel végeztem volna, de a
körűlmények egyre rosszabbodtak, az egyházat fokozatosan szin
te minden területről kiszorították. Megbíztak például, hogy az ál
lami javítóintézetben foglalkozzam az oda bezárt fiúkkal. Eleinte
normálisan lehetett tanítani. A gyerekek, akikkel az intézetben
igen durván bántak, egész más hangot hallván, lelkesen jártak a
hittanórákra. Rövidesen korlátozni kezdték a hitoktatást, először

azzal, hogy nincs elegendő tanterem, mert új tárgyakat vezettek
be. Akkor az iskola folyosóján, később az udvaron oktattam.
Majd közölték, hogya fiúknak már elegendő idejük sincs a hit
tanra, felkeléstől lefekvésig minden percük foglalt. Kiszorítottak,
amikor látták, hogy a gyerekek szívesen vannak velem, mert szé
pet és jót hallanak. Úgyszintén az állami polgári iskolából is, ahol
ötszáz gyereket tanítottam hittanra.

Azután sorban bezárták a papnevelő intézeteket. Az egész or
szágban mindössze hat szemináriumot hagytak meg, többnyire
békepapi elöljárókkal. Székesfehérvárott 1948-tól dogmatikát taní
tottam, a következő évtől prefektus is voltam. Amikor 1952-ben,
elsőnek a veszprémi szemináriumot a tanév közben bezárták, már
tudtuk, hogy mi is sorra kerülünk. S valóban az év végén meg
történt. Tiszti szállodává alakították a szemináriumot, átmenő ka
tonatisztek számára.

Ott maradtam Fehérvárott, ahol püspököm, Shvoj Lajos a vá
rosban lévő megyei kórház lelkészévé nevezett ki. A kórházból
korábban elűzték a szerzetes nővéreket és a bentlakó lelkészt.
Évekig bujkálva, jólelkű kórházi ápolónők titkos segítségével ke
restem fel és láttam el gyóntatással és más szentségekkel a bete
geket, a haldoklókat, egészen 1956-ig.

A forradalom után rövid időre börtönbe kerültem, mert a béke
papság ellen minden erőmmel felléptem. Egyházmegyém papsá
gának majdnem a felét éjnek idején letartóztatták és elhurcolták.
Rám pokoli d ühösek voltak, mert reverendában voltam csak haj
landó bevonulni. Sosem felejtem el, harminchat évesen, harminc-
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A börtönben mitakflrtak
Önökt81 megtudni?

1982-ben nevezték ki
püspöknek?

hatodmagammal voltam a harminchatos börtönszebába bezárva.
Hogyenyhítsünk helyzetünkön. délelőttönként ki-ki a saját szak
májáról tartott előadást. Amikor rám került a sor, társaimnak az
egyiptomi József történetéről beszéltem. Testvéreinek irigysége és
egy asszony rágalmazása kellett ahhoz, hogy a tehetséges pász
torgyerek az egyiptomi börtönben, politikai foglyok közé kerülve
megtanulja az állami közigazgatás szabályait, hogy amikor az
után a fáraó álmát megfejtette, ne csak alkirályi kinevezést kap
jon, hanem megbocsátva az igazságtalan bánásmódot, testvérei
nek is megmentője lehessen.

Próbáltak belőlünk minden kihúzhatót kihúzni. Ahogy tudom, a
jelenlegi bicskei plébános elhozta az Állami Egyházügyi Hivatal
teljes levéltárát, azzal együtt a papokról készített kartotékokat is, és
elvitték azokat Mindszenty József hercegprímás úrnak. Szerették
volna az elveszett kartotékokak pótolni, a papokról új anyagot csi
nálni. Pár hét után látták, hogy velem nem mennek semmire, és
kiengedtek. Büntetésből Csepelre, egy alakulóban lévő plébániára
helyeztek, melyet a szerzetesrendek feloszlatásáig lazarista atyák
vezettek. Maguk is bérelt helyiségben laktak és miséztek. Távozá
suk után az egyházközségnek se temploma, se plébánia-épülete
nem volt. A két év alatt, amit ott töltöttem, sikerült telket és házat
vennem, és templomot kezdtem építeni, melyet távozásom után, a
politikai helyzet enyhülésével, tudtak befejezni. Onnan Pákozdra
kerültem. Mulatságosnak találtam, hogy Csepelről azért távolítot
tak el, mert templomot építettem, itt meg a tanács szólított fel, hogy
építsem újjá a börgöndi romos temetőkápolnát, nehogy balesetet
okozzon. Nagy elképedésükre megcsináltuk. Tíz évig voltam Pá
kozdon, szépen beletanultam a falusi életbe, a hívekkelkölcsönösen
megszerettük egymást. Nemrég meghívtak az aranymisémre, amit
maguk a hívek szerveztek, mert papjuk nincs már. Zsúfolásig meg
telt a templom, állítólag még reformátusok is voltak. A tanácstól
elismerő oklevelet kaptam, hogy munkám gyümölcse huszonöt év
után is látszik. Azok is hazajöttek, akik közben elkerültek Pákozd
ról, a templom autókkal volt körülvéve.

Esztergomban voltam a szeminárium lelki vezetője és dogmatika
tanára. Mikor Róma látta, hogyeltűrik esztergomi működésemet,
Casaroli bíboros úr Magyarországra küldött munkatársai többször
hívattak. Erre az állam is felfigyelt, és kijelentették, nem emelnek
kifogást püspöki kinevezésem ellen, ha részt veszek a békepapi
mozgalomban. Ezt én kereken megtagadtam, s végül mégiscsak
hozzájárultak, hogy a Szentatya veszprémi püspökké nevezzen ki.
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Elmondaná, mit jelent
különleges piispöki jel
mondata: "Jézus, Má
ria, József'?

Hogyanletta veszprémi
püspökségből érsekség?

Milyen fontosabb ese
mények történtekaz Ön
püspöksége idején?

Püspöki jelmondatomul nem szentírási idézetet, hanem Jézus, Má
ria és József nevét választottam. Számunkra Jézus az élet. A keresz
ténység lényege Jézus befogadása. Szent János evangéliumának be
vezetésében elmondja, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Azoknak azonban, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten
fiaivá legyenek. A legelső, aki Jézust befogadta, Szűz Mária, és ez
az egyház kezdete. Oróluk kellett Szent Józsefnek gondoskodnia,
amennyire az emberileg szükséges volt. Ugyanez a dolga minden
püspöknek és minden papnak is. Püspökként többször kerültem az
Állami Egyházügyi Hivatallal összeütközésbe. A Szűz Anya és
Szent József, akinek a nevét a keresztségben kaptam, megóvtak a
bukástól, mert munkámhoz imahátteret biztosítottam.

Veszprém 1993-ban, az egyházmegyei határok módosításakor lett
érsekség, amikor a veszprémi egyházmegye területét három részre
osztották. A keleti részt, ami politikailag is Fehér megye volt,
visszacsatolták a fehérvári egyházmegyéhez. Kétszáz évvel ezelőtt

a veszprémi egyházmegye két főesperesség volt: a fehérvári és a
budai főesperesség. A Balaton középvonalától délre eső, somogyi
területek a kaposvári egyházmegyéhez kerültek, mi a Balatontól
északra eső rész maradtunk, tehát alaposan megkisebbedtünk. Aze
lőtt a veszprémi volt a harmadik legnagyobb egyházmegye. Fájda
lomdíjként lett érsekség, ahogy Eger is, egy korábbi módosítás al
kalmával. Az érseki címet egyházmegyénk papjai kérték Rómától
azzal, hogy Veszprém ősi egyházmegye, Gizella alapította ezer év
vel ezelőtt. Az eredeti veszprémi egyházmegye egészen Esztergom
aljáig ért. A Szent István által alapított egyházmegyék mind hurka
formájúak voltak, és a székhelyek mindig a hurka egyik végébe
települtek. Nézze meg, Váctól tíz kilométerre északra van Eszter
gom, ugyanakkor a váci egyházmegye korábban majdnem Szege
dig lenyúlt. Legutóbb ezt az óriási hurkát is kettévágták. A Dunán
túlon jelenleg két érsekség van, és mindegyikhez két-két egyház
megye tartozik. A három egyházmegye létesít egy metropolitánu
mot. Ugyanez a helyzet keleten is. Eger az egyik érsekség, a másik,
az ősi Kalocsa, melyet Szent István alapított. Mindegyikhez szintén
két-két püspökség tartozik.

Lehetetlen volna mindent fölsorolni. Vezetésem alatt negyvenegy
új templom és kápolna épült és tíz új plébánia-épület. Itt Veszprém
ben visszakaptuk a Gizella- és a Szent György-kápolnát, továbbá
önálló Gizella-múzeumot létesítettünk. A megyei múzeumtól szá
mos államosított egyházi műtárgyat visszakaptunk. Visszaszerez
tük a Szent József öregpapi otthont Hévízen, melyet idős papok
még az első háború előtt, több mázsa gabonáért vásároltak, hogy
amikor a hideg templomokban szerzett reumájukat Hévízen kezel
tetik, legyen hol lakniuk. Mivel nem engedték modemizálni, he
lyette új, huszonnégy egyágyas és huszonnégy kétágyas épületet
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A püspöki kar tagjai
1988-ban GrószKiíroly
nál jártak a Parlament
ben, ahol Önnekvoltegy
emlékezetes hozzászólá
sa. Beszélne err8l?

S mi történt azután?

emelünk, az egyágyas szárny még ebben az évben elkészül. A
veszprémi ferencesek nekünk adták rendházukat. mert nekik nincs
annyi emberük, hogy gondozni tudnák. Ebből csináltunk a Szent
Ferenc öregpapi nyugdíjas otthont, tizennégy személy számára. Ál
lítólag ez az ország legmodernebb papi otthona.

Szerettük volna a régi szemináriumot is visszakapni. Kapuján,
kőbe vésve ma is olvasható: Seminarium Sanctae Annae. Az
Államigazgatási Főiskola egyik filiája működik az épületben, és a
világért nem akart kimenni belőle. Végül belernentűnk, hogy he
lyette az üresen álló, volt pártiskolát kapjuk meg. Ebben, a nyolc
hektáros területen álló épületben működik az Egyházmegyei Sze
minárium és a Hittudományi Főiskola, melyen hittanári és szociá
lis munkás képzés folyik, és Musica Sacra fakultásunk is van. To
vábbá Veszprémben és Pápán katolikus óvodánk, elemi és közép
iskolánk működik.

Grósz Károly 1988. március 14-én a Parlamentben fogadta az or
szág összes keresztény püspökét, eszmecserére. Köztudott. hogy az
ilyen gyűléseken a hozzászólók előre, írásban beadták, mit fognak
mondani, esetleg meg is beszélték Miklós Imrével. így aztán nem
volt semmi meglepetés. Grósz Károly tudta, mit kell majd válaszol
nia, minthogy azt is tudta, mit fognak felolvasni. Úgy éreztem, ha
eszmecserére hívnak, bármily kockázatos is, nyíltan meg kell mon
danom a vallásszabadság korlátozásáról vallott véleményemet. A
Szűz Anya pártfogását kérve mentem a találkozóra, és amikor rnin
den előre bejelentett beszéd elhangzott, és megkérdezték, van-e
még hozzászóló, jelentkeztem. és a jelenlévők legnagyobb elképe
désére felolvastam az előre megírt beszédemet. Meglepetésnek
szántam, ezért nem szóltam róla előzőleg senkinek. Kértem a sza
bad vallásgyakorlást. a szerzetesrendek rnűködésénekengedélyezé
sét, az egyház működésénekszabadságát nemcsak a templom fala
in belül, hanem azon kívül is. Az ifjúság vallásos nevelését, korlá
tozás nélküli hitoktatással, a rádió és a televízió vallásos adásainak
megindítását a lakosság számarányának megfelelően,továbbá a bé
kepapi mozgalom megszüntetését, a vallásgyakorlás hátrányos
megkülönböztetésének abbahagyását. Óriási volt a hatás. Mindenki
döbbenten hallgatott.

Grósz Károly megköszönte az én hozzászólásomat is, és azt mond
ta, majd írásban válaszol. Azután eljöttünk. Miklós Imre magához
hívatott, és nekem esett, hogy ostoba voltam, megszegtem a kolle
gialitást a saját püspöki karommal, mivel nem közöltem velük elő

re, mire készülök. Nem az volt a baj - mondta -, amit felolvas
tam, hanem az, hogy publikáltam. Valóban, hozzászólásom úgy ter
jedt, mint a futótűz a nádban. Valaki Nyugatra juttatta és a Kath
press révén bejárta az egész világot. A nagy európai újságok német,
francia és olasz nyelven publikálták. Nagy elismerésnek számított,

150



A piispöki karon beliil
mi volt az On feladata?

Mílyennek tartjaazegy
ház jövőjét?

Hogyan él ma, nyugál
lományú érsekként?

hogy az Osservatore Romano német nyelvű kiadása 1988. június
24-én közölte a teljes szöveget, éppen aznap, amikor a Szentatya
Burgerlandba, Darázsfalvára látogatott, ahol magyar és horvát za
rándokok is jelen voltak. De idehaza is ismertté vált. A húgom fia
az egyetemen vizsgázott, amikor tanára aktatáskájából elővette az
én beszédemet és az ottlévők kezébe nyomta. Nem politikusként
cselekedtem, nem számítgat tam, úgy éreztem, püspök vagyok és
beszélnem kell, nem hallgathatok, mert azzal nagy bűnt követek el.
Annyira dühítő volt már a sok hazudozás.

A gazdasági bizottság elnöke voltam. Előterjesztéseketkészítettünk
a püspöki kar számára az éves anyagi keret és a szükségletek fi
gyelembe vételével. Azután közösen megtárgyaltuk, mennyit for
díthatunk az intézmények fönntartására, restaurálásokra, fizetések
re, új építésekre. A szerzetesrendekkel is minden évben meg kellett
álla podnunk az anyagiak tekintetében. Továbbá a teológiai bizott
ságot is én vezettem. Nyolc tanár is tartozott hozzánk, akiknek bi
zonyos esetekben kikértük a véleményét.

A püspöki kar tagjainak más kérdésekben is sok javaslatot tet
tem. Például 1990-ben azt vetettem föl, hogy a magyar szeminári
umokban neveljünk Erdélyből és a Felvidékről származó kispapo
kat, hogya püspöki kar szüntesse be a békepapi mozgalmat,
mert az megosztotta a magyar papságot, a püspökkari szabály
zatba kerüljön bele, hogy a magyar püspöki karnak nem a min
denkori esztergomi érsek az elnöke, hanem - az új egyházi tör
vénykönyv előírása szerint - a püspökök által öt évre megvá
lasztott bármelyik püspök. Szükségesnek tartottam, hogy a püs
pöki kar ügyeinek folyamatos intézésére létesítsünk püspökkari
titkárságot, és hogy az új helyzetben a magyar egyház számára
készítsünk komoly lelkipásztori tervet. Akkori javaslataim nagy
része azóta megvalósult.

Emberilea nem valami rózsásnak, főleg a nagy paphiány miatt. De
hitem és .ernényem szerint Isten velünk marad egyházát éltetve a
világ végezetéig, még akkor is, ha kevés hitet talál eljövetelekor. A
magyar egyház volt már nehezebb helyzetben is.

Nagyon elcsodálkoztam nyugállományba helyezésemen. Igaz,
hogy minden püspöknek hetvenötéves korában be kell nyújtania a
pápának nyugdíjazásának felajánlását, de azt ő nem köteles elfo
gadni. Mikor egyházmegyém papjai hetvenötéves korukban be
nyújtották nekem nyugdíjazásuk felajánlását, a nagy paphiányra
való tekintettel arra kértem őket, ameddig dolgozni tudnak, marad
janak a helyükön. Velem nem ez történt. Hívő lélekkel a gondvise
lést láttam nyugdíjazásomban is, és szentelési ígéretemnek megfe
lelően, zokszó nélkül engedelmeskedtem, akárcsak az egyiptomi és
a názáreti József. Életemben nemegyszer megtapasztaltam, hogy az
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engedelmesség mindig felemelkedést jelentett, még ha a felettes ha
tóság intézkedése, első látásra meg nem érdemelt büntetés volt is.

Nagyon jól érzem magam kis lakásomban, ahová a püspöki
palotából kiköltöztem. A paphiány miatt elsősorban misézéssel
vagyok a plébánosok segítségére. Minden nap három szentmisét
celebrálok. A közelmúltban, meghívásra, hat helyen mutattam be
ünnepi szentmisét, szentbeszéddel, kettőt Németországban. Az
idei nagyböjtben Veszprémben, Budakeszin, Balatonfüreden és
Zircen triduumot tartottam, valamint lelkigyakorlatokat papok és
szerzetesnővérek számára. A hétvégéken rendszeresen bérmálok,
Budapesten egy női szerzetesrendnek kéthetenként rekollekciót
tartok szentmisével és gyóntatással. Nem marad tehát időm az
unatkozásra. Itthon szerzetesi napirend szerint élek. Reggel fél öt
kor kelek, hat órakor házikápolnámban imával készülök a szent
misére, Délelőtt beszédeimen dolgozom, ebédemet a közeli öreg
papi otthonból hozzuk. Vacsora fél hatkor, azután zsolozsma, esti
imával és rózsafüzérrel. Csak a jó Isten továbbra is jó egészséget
adjon, munkabírással. Egyházunk javára.
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