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1919-ben született Buda
pesten. író, történész,
szerkesztő. 1949-től Svájc
ban, 1951-től Németor
szágban él, évtizedekig a
Szabad Európa Rádió
munkatársa, az Új Látó
határ címü folyóirat alapí
tó szerkesztője, majd fő

szerkesztője.

Részlet a szerzőnek az
ősz folyamán az Európa
Könyvkiadónál megjelenő
önéletrajzi munkája kéz
iratából.

Tíz évaRegnumban
Diákéveim legmaradandóbb emlékei közé tartozott a cserkészet.
Attól kezdve, hogy gimnáziumi hittanárom, Fuhrmann Ernő mint
első gimnazistát a Regnumba hívott, tíz éven át, de különösen ll.
és 19. évem között, majd annyi időt töltöttem ebben az intézmény
ben, a Damjanich utca 50. számú házban, mint a családi otthonban
vagy az iskolában.

A Regnum, teljes nevén Regnum Marianum lelki-szellemi kö
zösség a magyar katolicizmus huszadik századi történetének
legjelentősebb intézményei közé tartozott. Ma is fennáll. Alapítá
sától kezdve majd ötven éven át egyesület, egyházközség, papi
otthon, lapkiadó, Mária kongregáció, cserkész csapat, egyetemi
szövetség volt. A Damjanich utcai házat 1901-ben vásárolta meg.
A papi közösség azonban már a 19. század utolsó éveiben gyűlt

össze. Mint bejegyzett egyesület 1903-tól működött. Volt a ház
ban évekig egy fiúinternátus is. 1902-ben kezdődött el a sajtóte
vékenység. Itt jelentek meg a legjelentősebb katolikus ifjúsági la
pok: 1902-től a középiskolásoknak szánt Zászlónk, 1906-tól a
gyerekeknek szóló Kis pajtás, majd később a lányoknak kiadott
Nagyasszonyunk. Kezdettől fogva működött a különféle korú fi
ataloknak szervezett Mária kongregáció, és amikor megindult a
cserkészet, a cserkészek egyúttal a Mária kongregáció tagjai is
lettek. A Regnumot kezdeti időszakában olyan jelentős egyházi
személyiségek és nevelök irányították, mint gróf Mailáth Gusztáv
erdélyi püspök, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Tóth Tiha
mér teológiai tanár, író, későbbi püspök, azután Marczell Mihály
majdani egyetemi tanár, Solymos Oszkár, Kanter Károly, Krywald
Ottó, hosszú ideig házfőnök, Kosztersitz József, népszerű ifjúsági
regények írója, Halász Pál, aki Szegedre került kanonoknak.

Engem Fuhrmann Ernő kongreganistának és cserkésznek invi
tált a Regnumba. Soha nem bántam meg, hogy engedtem a hí
vásnak, sőt ma is nagy nyereségnek könyvelem el, hogy ott
nevelődhettem. Amikor regnumista lettem, az első osztályos
gimnazista fiúk a cserkészcsapat "Fecske" rajába kerültek és pa
rancsnokuk éppen Fuhrmann atya volt. Főleg három közeli gim
náziumból verbuválódtunk: a hetedik kerületi Szent István, a
nyolcadik kerületi Zrínyi és a hatodik kerületi Kölcsey gimnázi
umból. Csak néhányan jártak más iskolába. A 3. számú Regnum
Marianum cserkészcsapat, mint d számozása is mutatta, az első

magyar csapatok egyike volt. 1913 februárjában alakult meg, a
Sas, a Fecske és a Galamb rajjal. A rajba tartozók mind egykorú
ak voltak. A Regnum előtt jött létre a református gimnazisták 1.
számú és a piaristák 2. számú csapata. Később sorjában a többi-
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ek, főleg középiskolai tanulók, de voltak csapatok, amelyek az
iparos, munkás fiatalokat toborozták. Ezek között a leghíresebb
a 13-as Ezermester nevű csapat volt, amelynek tagjai akóbányai
állami gépgyár fiataljai és munkásainak gyerekei közül kerültek
ki. A legjobb csapatok közé tartozott. A Regnumban is volt egy
raj, amely polgári iskolásokból és ipariskolásokból állt. A rajok
nak madárnevük volt: galambok, fecskék, rigók, harkályok, sa
sok, sirályok, sólymok, pacsirták, turulok. A rajoka t mint
parancsnokok papok vezették. Minden rajnak volt egy, a pa
rancsnoknak segítő és azt helyettesítő tisztje is, kellő idővel ren
delkező és a fiatalokkal való foglalkozáshoz értő öregcserkész.

Én, mint már említettem, a Fecskékhez kerültem. A cserkésze
tet komolyan vettem és szerettem. Az iskolán kívüli időm tekinté
lyes részét arra fordítottam. Alsós diákként minden reggel negyed
hét órakor keltem, félóra múlva útnak eredtem a Podmaniczky
utcából, hogy negyed nyolcra a Damjanich utcában legyek és a
kápolnában Witz Bélának, az akkori házfőnöknek ministráljak,
majd mise után még legyen annyi időm, hogy nyolc óráig a
Munkácsy utcai Kölcsey gimnáziumba érjek. Persze, gyalog tévén
meg a több kilométeres utat, mert hogyan is lehetett volna egy
budapesti munkásgyereknek pénze villamosra, vagy különösen au
tóbuszra. Ma nehezen volnék képes ennél még kisebb teljesít
ményre is, nemcsak a korom és fogyatkozó testi energiám miatt,
de azért sem, mert hiányoznék a lelkesedésnek, a belső tűznek és
a sosem gyengülő hajtóerőnek az a foka, amely - nemcsak en
gem, de mindannyiunkat, akkori fiatalokat - eltöltött. És a hét
több napján a délután vagy annak egy része is a Regnumban telt
el. Ha nem volt kongregációs összejövetel, vagy cserkészgyűlés,

akkor a kápolna és a cserkészotthon közötti udvaron métáztunk
vagy kiütőztiink. (Nem tudom, ismerik-e a mai gyerekek a ne
künk akkoriban annyira kedves és egyszerű labdajátékokat?)

A Regnum-ház több részből állott. A főépület második és har
madik emeletén a papok laktak. Az első emeleten volt egy nagy
előadóterem, kis színpaddal, ahol színielőadásokat rendeztünk.
Ebben a teremben utoljára 1947. december 8-án, a házban min
den évben megünnepelt Mária napon voltam, a Regnum
Marianum Egyesület Mindszenty József bíboros-prímás jelenlété
ben rendezett közgyűlésén. A ház földszinti részében volt egy
klubhelyiség, amelyet előadásokra és az egyetemi szövetség, va
lamint régi regnumisták összejöveteleire használtak. A belső ud
vart a kápolna zárta le, egy nagy és több kis oltárral, Mailáth ér
sek sírjával, áhítatot ébresztő és magunkba szállást parancsoló
hangulatával. Nemcsak mi fiatalok használtuk, de az egyházköz
ség is, amíg 1931-ben el nem készült a Damjanich utca végén, a
Városliget szélén a nagy Regnum templom. Ez azt jelentette,
hogyadélelőttök folyamán, majd állandóan volt egyik vagy má
sik oltárnál mise, Mellette egy szűk átjárón jutottunk el a hátsó
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udvarra, amely vasárnapok és ünnepnapok kivételével mindig
hangos volt a cserkészek önfeledt, kihevűlt, zajos játékától.

A hosszúra nyúlt téglalap alakú földes udvar túlsó végében a
cserkészház állt, minden raj egy-egy szobából álló, faasztalos és fa
pados, de a falakon a cserkészmunka termékeivel és dokumentu
maival dúsan díszített otthonával. A Fecskék ablakos szobája az
udvarról nyílott, onnan szembenézve a ház jobboldalán. Annyira
összefolyt a játéktérrel, hogy kiütőnél a labda gyakran berepült, ha
valaki nem kapta el idejében és a szoba nyitva volt. Vigyáztunk is
a játéknál, nehogy az ablakot betörjük. Az udvar egyik szélét a
szomszédos ház tűzfala alkotta, a másikat egy nálunk, gyerekeknél
jóval magasabb kőkerítés. Szomszédunk az egyik oldalon egy bér
ház volt - bejáratát egy ismert fényképész kirakata díszítette, és
ha jól emlékszem, itt lakott Székelyhidy Ferenc operaénekes -, a
másik oldalon a Chevra Kadisa nevű zsidó jótékonysági és temet
kezési egyesület háza állt, ugyancsak nagy hátsó udvarral.

Az egész épülettömb közepén helyezkedett el, az utca felől

nem látva, a kis kápolna. Nekünk ez volt az igazi templomunk.
A Damjanich utca végén, a Városliget szélén épült nagy plébá
niatemplomba csak ritkán jártunk, túlságosan tágas és rideg
volt. Szebbnek, meghittebbnek, otthonosabbnak éreztük a kápol
nát. Ismertük minden zugát, bekötött szemmel is megtaláltuk a
padokat, oltárokat vagy a bejárattól balra nyíló sekrestyét. E ká
polnában avatott minket kongreganistává Mihalovics Zsigmond
kanonok, a Hermina úti templom akkori plébánosa, aki az ötve
nes évek első felében ugyancsak emigrált és Rómában múkö
dött. A Regnum kápolnájába siettünk, ha olyan magas vendégek
miséztek, mint Shvoy püspök, ide tértünk be mindannyiszor,
amikor valamely munkát elkezdtünk vagy bevégeztünk.

Mi adta a Regnum különleges varázsát és mi tette annyira
emlékezetessé az ott töltött éveket? A kitűnő papok, akik fiata
lok nevelésével foglalkoztak és nemcsak mint középiskolai hitta
nárok tartoztak a legjobbak közé, hanem némelyikük a katolikus
közéletben is országos hírnévre tett szert? Ezek közül többek ne
vét már említettem. Hosszabban kell szólnom azonban Fuhr
mann Ernőről és Witz Béláról.

Az előbbi gimnáziumi hittanárom, gyóntatóm és cserkészpa
rancsnokom volt. Felejthetetlen marad, mily sokat köszönhetek
neki, aki páratlan tehetséggel rendelkezett az ifjúságnevelésben.
Nem vak hitre és feltétlen tekintélytiszteletre nevelt, hanem a
valóban keresztény életre és csak olyan tekintélyek tiszteletére,
amelyek nem hivatalra, hanem tudásra, tehetségre, képességekre
épülnek. Ő ültette el bennünk a munka szeretetét és a teljesít
mény megbecsülését. Mint hittanár, kongregáció vezető és cser
készparancsnok szívósan munkálkodott azon, hogy tanítványai
megállják helyüket az életben. Valahányszor arról értesültem,
hogy évfolyamtársaim a maguk hivatási pályájukon milyen
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eredményeket értek el, lehetetlen volt nem gondolnom Fuhr
mann atyára, akinek a vetése beérni látszott A regnumi papok
nak nemcsak alapos felkészültségük volt, de kitűnő pedagógiá
juk is. A személyes példaadással neveltek. Eréllyel és határozott
sággal, de ugyanakkor megértéssel és türelemmel. A katolikus
hitelveket és erkölcsi normákat úgy plántálták belénk, hogy az
oktatást, nevelést, a szellemi és lelki irányítást egy pillanatig
sem fogtuk fel nyűgnek vagy tehernek. Magunk közé valónak
éreztük őket, velünk éltek a Regnum udvarán, a komoly összejö
veteleken, a nyári táborokban, a vasárnapi kirándulásokon vagy
vízicserkész korunkban a dunaparti hétvégeken. Tekintélyüket
nem erőszakolták ránk, egyszerűen elfogadtuk. Nem hivata
lokkal vagy címekkel alapozták meg, hanem személyiségük ter
mészetével. Ösztönösen is különbnek, eszmény- és példaképnek
éreztük őket. A szeretet, a megértés és a türelem vezérelte mun
kájukat, ezért hallgattunk rájuk és követtük őket. Sok mindenre
megtanítottak minket, olyasmire is, ami egyébként az iskola fel
adata lett volna. Ma is gyakorlom, amire Fuhrmann atya oktatott:
hogyan kell olvasni, hogy az, ami fontos, meg is maradjon az em
lékezetben és mi a technikája a jegyzetelésnek, az anyag kezelésé
nek, az írásművek megszerkesztésének. A vallásosságnak sem a
külsőségeire neveltek, hanem a hitet igyekeztek erősíteni ben
nünk, olykor racionális érvekkel és magyarázatokkal is. Vissza
gondolva a Regnumban töltött időkre, nyomát sem látom annak,
aminek megjelölésére felnővén a klerikalizmus szót használtuk, és
amelytől velem együtt különösen azok idegenkedtek, akik a tár
sadalmi és politikai betegségek meggyógyítására nem tartották
elegendőnek, amit az egyházi hierarchia élén állók ajánlottak.

Senki sem erőszakolt ránk semmilyen felülről sugallt véle
ményt vagy magatartást. Ez volt a Regnum egyik ereje és eré
nye. Az atyák, Fuhrmann Ernő és a többiek, valamint diáktársa
im körében egy pillanatig sem feszélyezett például, hogy már ko
rán a népi eszme hatása alá kerültem és senkinek nem jutott
eszébe, hogy kritikai észrevételt tegyen azért, mert populista (a
korabeli szóhasználat szerint népi, és nem a mai kifacsart és
eltorzított tartalmú) meggyőződésemet nyíltan is megvallottam, sőt

a regnumista egyetemi szövetség diákelnökeként előadást is tartot
tam a ház előadótermében a népi irodalomról. A türelem e tekin
tetben is érvényesült. A szervezet mentes volt a társadalmi megkü
lönböztetés még leggyengébb megnyilvánulási formájától is. A
kongregációban és cserkészetben gimnazisták és polgári iskolások
egyaránt megkülönböztetés nélkül részt vettek. De akár ezek, akár
azok voltunk, a fővárosi társadalom minden rétegét képviseltük.
Voltak közöttünk középosztálybeliek, kiskereskedők, kisiparosok,
nagy számban munkások gyerekei. Ennek alapján történő megkü
lönböztetést magunk között nem éreztünk és papjaink sem éreztet
tek velünk. Visszagondolva hajdani regnumista társaimra. sokakról
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sem akkor, sem később nem tudtam, hogy mi volt az apjuk. Mert
nem az volt a fontos. Vezetőink arra neveltek és szoktattak minket,
hogy a másikban az embert lássuk és semmi mást. Erényeiért be
csüljük és hibáiért dorgáljuk, aszemélyiség számít és nem a szár
mazás. Demokráciából tehát jó iskola volt a Regnum.

Fuhrmann Ernő után a legjobb viszonyom Witz Bélával volt,
akinek gyakran ministráltam és aki láthatóan kedvelt engem. Ha
nem tévedek, 1928-ban lett házfőnök. Valahányszor a kápolna
előterében vagy az udvarban meglátott, magához hívott. A be
szélgetés mindig azzal kezdődött, hogy "kedves fiam, hogyan
állunk a lelkiekkel?" Erre nehéz volt felelni, legtöbbször azt vá
laszoltam, hogy "jól". Aztán iskolai eredményeimről, valamint a
cserkészmunkáról érdeklődött. Az utóbbiban nagy tekintély volt,
hiszen hosszú időn át ő volt a Magyar Cserkész Szövetség elnö
ke. Talán ebben a minőségében lett gróf Teleki Pál volt és későb

bi miniszterelnök, egy ideig főcserkész és élete végéig a magyar
cserkészet fő irányítója gyóntatójává. 1936-ban a Bazilika plébá
nosa lett, majd pápai prelátus, aztán budapesti érseki helytartó,
végül esztergomi helytartóként az egész főegyházmegyét kormá
nyozta. Teleki Pál gyóntatójaként 1941 márciusában együtt volt a
miniszterelnökkel az öngyilkossága előtti órákban.

A Regnumban működő papok közül jól ismertem Bárdos Ist
vánt, aki a cserkészcsapat parancsnoka volt, ezen kívül vezé
nyelte híres zenekarát. Ez a zenekar haladt minden esztendőben

a hárshegyi cserkésznap után annak a gyalogmenetnek az élén,
amely a budai hegyekből a Lánchídon át és az Andrássy úton
vezetett a Hősök terére, onnan pedig a Damjanich utcába. A
többkilométeres gyaloglás nem fárasztott el. Élveztük, hogy az
utak szélén emberek álltak és minket néztek, sőt olykor tapsol
tak. Bárdos később az iskolai hitoktatás felügyelője lett. Hadd
említsem még meg [andik Józsefet, aki nagy szabadtéri egyházi
ünnepségeken a hívek közös imádságát vezette, azután [aszenák
(később [ókuty) Győző, Kosztolányi István, Hell Imre nevét, aki
ket ugyancsak jól ismertem. Mind iskolai hittanárokként és cser
készvezetőkként működtek. A cserkészélet színes eseményeinek
számítottak a vasárnapi kirándulások a budai hegyekbe (Hárs
hegy, Csillebérc, Hűvösvölgy, Hármashatárhegy) és a Dunapart
gödi, olykor megyeri szakaszára, szemben a szentendrei sziget
déli csücskével. Vízicserkészként a Népszigetre jártam, ott voltak
csapatunk csónakjai, mégpedig kétevezős úgynevezett kill-boatok.
Ezekkel evez tünk fel a Dunán Szentendréig és vissza.

Nagy élvezetet nyújtottak a nyári táborok. Az első a Du
na-menti Nyergesújfalun volt 1932-ben. Ottani emlékeim közül
csak a sok szúnyog maradt meg. Kibírhatatlanok voltak, le
győzhetetleneknek bizonyultak. Testünk tele volt szúnyogcsípés
sei, amikor visszaérkeztünk Budapestre. Egy évvel késöbb a Tisza
mellett táboroztunk. Újkécskén, illetve a vele összenőtt Újbögön
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egy helyi birtokos földjén ütöttünk tábort. Három hetet töltöttünk
ott. Sok helyi látogatónk akadt, sőt dalos-zenés műsorral színezett
tábortüzet is rendeztünk a kécskei és bögi lakosságnak. 1933. au
gusztus 2. és 15. között volt a gödöllői [arnboree, amelynek egész
ideje alatt kellemes, napos idővel ajándékozott meg a jó Isten. A
világtalálkozón 54 nemzet 26 ezer cserkésze vett részt. A legna
gyobb számban természetesen a rendező magyarok. A Regnum
ból a felsős gimnazisták mehettek. Mi, Fecskék, csak egynapos
látogatást tettünk, amelynek során minden látnivalót megnéz
tünk Maradandó élményt nyújtott. Egy csomó nemzetközi jel
vénnyel tértünk haza. Ezeket cserébe kaptuk magyarokért.
Ahogy mondtuk, csencseltük. A csencselés az angol change-ből

eredt és csereberét jelent. A "dzsembori"-nak naponta 40-50
ezer látogatója volt. Országos eseménynek számított és nagy
magyar sikerként volt elkönyvelhető. Baden-Powell világfő

cserkész elragadtatott szavakkal méltatta a Teleki Pál parancs
noksága alatt álló magyar cserkészek rendezői teljesítményét. Ők
egyébként már az előző világtalálkozók versenyein is kitűntek.

A harmadik emlékezetes regnumísta táborunk színhelye
1934-ben Tata volt. Akkor már elvégeztük a negyedik osztályt.
14-15 évesek voltunk. Parancsnokunk, Fuhrmann atya különbő

ző sport- és egyéb vetélkedőkkel színesítette a programot.
Örömmel töltött el, hogy megnyertem a tanulmányi versenyt.
Kirándulásaink Esztergomba, a közeli Tatabányára és Bánhidára
vezettek. Az 1896-ban egy magaslaton emelt és a Bécs felé veze
tő országútról jóllátható Turul-emlékműnélmegpihentünk. Esz
tergomban ekkor jártam először. Utána valahányszor megfordul
tam ebben a városban, minden alkalommal felvillantak az első lá
togatás emlékei, a hatalmas bazilika, a Duna túlsó partjának és
hátterének látványa, a prímási múzeum kincsei, egyháztörténelmi
épületek. Ha visszagondolok arra, hogy mit láttam és mit ismer
tem meg középiskolás koromban, kevésnek érzem ahhoz viszo
nyítva, amit ma látnak és élnek meg hasonló korú fiatalok Ma
már sokkal messzebbre eljutnak, mint mi a harmincas években.

1938 nyarán Magyarország a nemzetközi érdeklődés homlok
terébe került, annak tulajdoníthatóan, hogy Budapesten rendez
ték meg a 34. Eucharisztikus Kongresszust. Az ünnepségek má
jus 25-én kezdődtek. A Szentatyát mint pápai delegátus Eugenio
Pacelli bíboros államtitkár, a későbbi XII. Piusz pápa képviselte.
Rajta kívül számos kűlönbözö nemzetiségű bíboros is részt vett.
Minden eseményen megjelent a pápai delegátussal Serédi Jusz
tinián bíboros, prímás, esztergomi érsek. Tízezrével jöttek a részt
vevők a világ minden tájáról, Németországot és a meghódított
Ausztriát kivéve. Azok katolikusait Hitler eltiltotta a budapesti
kongresszuson való részvételtől. Mint egy katolikus cserkészcsa
pat, a Regnum tagja én is jelen voltam minden nagyobb megmoz
duláson, a miséken, körmeneteken, ájtatosságokon, dunai hajó-
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úton, összejöveteleken, a Hősök terén rendezett éjszakai szentség
imádáson és az ugyanott tartott, Pacelli bíboros által celebrált va
sárnapi nagymisén. Ez utóbbin közreműködtem is, amennyiben
több regnumista társammal együtt cserkészruhában üdítő italokat
és pereceket árusítottam a felállított tribünökön. A kongresszus
mint maradandó élmény maradt meg emlékezetemben.

Azután, hogy 1938 júniusában leérettségiztem, már kevesebbet
fordultam meg a Damjanich utcában. Tagja maradtam azonban az
öregcserkészcsapatnak és egyetemi tanulmányaim alatt egy évig,
194ü-ig elnöke voltam a Regnum Egyetemi Szövetségnek. Ez azon
ban már nem járt gyakori jelenléttel a házban. A három év katona
ság és háború ellenére azonban mindvégig kapcsolatban álltam
Fuhrmann Ernővel és figyelemmel kísértem működését. 1943-ban
- Witz Béla, majd [andik József után - ő lett a házfőnök. Azután
megritkultak találkozásaink, csak ritkán láttam. A Magyarországról
való eltávozásom után már csak időnként értesültem sorsáról.

Kommunista nyomásra később feloszlatták a Regnumot, meg
szűnt a cserkészet, elárvult a ház. A papok szétszóródtak, az
összeköttetés tanítványaikkal és neveltjeikkel megszűnt, vagy a
minimumra csökkent. Mint egy volt regnumista barátom, Hor
váth Árpád luzerni főiskolai tanár a nyolcvanas évek végén tájé
koztatott, 1951 decemberében vették el a hatóságok a házat, de a
Regnum élt tovább kis csoportokban, erős hittel és elszántsággal,
illegalitásba, a föld alá vonulva, mint az őskeresztények. Néhány
nagyon bátor pap, köztük a velem egyidős Emődi László, pró
bálta a közösségi életet valamennyire fenntartani, amiért üldöz
ték és bebörtönözték őket. A sokat szenvedett Emődi 1988 végén
mint csillaghegyi káplán halt meg.

Fuhrmann Ernő a hittanári tevékenység és házfőnökség után a
budapesti érseki helynökségen dolgozott, majd a Szent Család
egyházközségben lelkész lett. 1971-ben papságának ötvenedik év
fordulóját ünnepelte, érseki tanácsosi címet kapott. Tudott rádiós
működésemről. 1975-ben levelet írt és egy híve ügyében segítsé
gemet kérte. Felejthetetlen, hogy mily sokat köszönhettem és kö
szönhettünk neki. Páratlan tehetséggel rendelkezett az ifjúságne
velésben. Mint hittanár, kongregáció vezető és cserkészparancsnok
szívósan munkálkodott azon, hogy tanítványai megállják helyüket
az életben. 1983. január elején halt meg. Erről a Magyar Nemzet
ben és az Új Emberben megjelent kis hírből értesültem. Nyomban
megírt nekrológgal a nyugati magyar katolikusok lapjában, az
Életünkben búcsúztattam el. Kifejtve, hogy távozása mily nagy
vesztesége egyházunknak, a katolikus papi kar szegényebb lett
egy kiváló egyéniséggel, aki nem a látványos és tündöklő szerep
lésben, az evilági hiúságokban, hanem a szívós, türelmes, kitartó
aprómunkában és abban a nemes lélekmentő tevékenységben
látta feladatát és szerepét, amely egyetlen biztosítéka a sikeres
hitéletnek és a vallási közöny terjedése lefékezésének.

614


