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Pethő László

Az egyháztörténet professzora
Interjú Szántó Konrád ferences szerzetessel

- Professzor úr, kérem, mutatkoz-
zon be, hiszen sem a jászberényiek, sőt
a megye értelmiségének nagy része
sem ismeri az ön nevét!

- 1920-ban születtem Siklóson,
1938-ban érettségiztem Pécsett a je-
zsuiták általános gimnáziumában.
1938. szeptember elsején Öltöztem be,
egy évig újonc voltam, utána áthelyez-
tek Jászberénybe a Kapisztrán Jánosról
elnevezett rendbe. A rend Hittudomá-
nyi Főiskolája Jászberényben, illetve
Gyöngyösön volt. Jászberényben vé-
geztem a két évig tartó fiolozófiai kur-
zust, majd Gyöngyösön négy évig a
teológiát. Jászberényi tanáraim közül
sohasem felejtem el Ákos atyát, aki
Rómában végzett. Nehéz tárgyakat ta-
nított: lételméletet, kozmológiát és az
anyagi világ filozófiáját. Előadásai
mindmáig bennem élnek. Nem kevés-
bé Béla atyáé, aki a ferences rend
tartományfőnöke volt. Ő filozófiatörté-
netet és logikát tanított. Első jászberé-
nyi éveimben gyönyörű csónaktúrákat
tettünk a Zagyván, szinte minden hé-
ten. Felfelé mentünk, a Harang-gödör
felé, de lehet, hogy nem pontosan em-
lékszem a nevére. Máskülönben szepa-
ráltan éltünk, nem volt kapcsolatunk a
néppel. A jászberényiekkel akkor ke-
rültem kapcsolatba, amikor 1949 szep-
temberében Nyíregyházáról újra ide
kerültem. Mint fiatal páter, tele lelke-
sedéssel, életerővel kapcsolódtam be a
berényi ferencesek életébe. A jászberé-
nyi nép hihetetlenül vallásos volt. Min-
den vasárnap, minden misén tele volt a
templom. A mély vallásosság egyik
megnyilvánulása volt a Rózsafűzér
Társulat. Emlékszem Szikszai nénire,
aki vezette a társulatot. Jó szónok vol-
tam, így többször meghívtak a Jézus
neve meg a purcinkulai búcsúkra pré-
dikálni. Sikerélményeim voltak. Lát-
tam azt, hogy érdemes prédikálni, hall-
gattak rám, megkönnyeztek, sírtak, és
az emberek megkerestek tanácsért.
Gyónni jöttek, igazi papi munkát tud-
tam végezni. Azzal a Kamill testvérrel,
aki nemrégiben könyvben írta meg em-

lékeit, eljutottunk az ország legkülön-
félébb részeibe. 1975-ben például a
bakonybeli Csatkára mentünk, amely
főleg a cigányok búcsúja. Nos, ott
aludtam először koporsóban életem-
ben. A falutól távoli, erdőben elhelyez-
kedő búcsújáróhelyen lakott egy reme-
te. Az ő szobájában feküdtem le pár
órára. Ő, mint remete, ugyebár kopor-
sóban aludt, s kölcsönözte számomra
fekhelyét.

- Professzor úr többször került
összeütközésbe a hatalommal.

- Az első afférom Nőgrádszécsény-
ben történt. 1946 tavaszán a közeli
Nógrádszécsényhalászra mentem
nyolcnapos lelkigyakorlatot tartani.
Eközben otthon olyan eset történt, amit
megpróbáltak rámkenni. A főtér köze-
pére emeltek egy orosz emlékművet
Egy éjjel meggyalázták, mégpedig -
bocsánat a kifejezéséit - körülkakál-
ták. Én mint pap, mint normális ember,
az emlékmű meggyalázását abszur-
dumnak és teljesen lehetetlennek tar-
tottam. Mivel azonban Nógrádszé-
csényben a cserkészcsapat parancsno-
ka, a legényegylet vezetője, a férfikó-
rus karmestere, így az ifjúság vezetője
voltam, engem tettek meg bűnbaknak.
Az eset után azonnal bevittek a rendőr-
ségre. Elkezdtek faggatni. Szerencsére
tudtam igazolni, hogy nem voltam ott-
hon. Mindezek alapján a rendőrség is
belátta, hogy én ilyesmiben nem vet-
tem részt. Elengedtek, de időközben a
moszkvai rádió már bemondta a ne-
vem... És ettől kezdve az oroszok előtt
én el voltam veszve...

- Ahogy értesültem, ezt az esetet
újabbak követték. Második jászberényi
tartózkodását is tarkították drámai
események.

- 1950-ben történt meg a szerzetes-
rendek szétszóratása és egy részük in-
ternálása. Végeredményben ezzel
kényszerítették rá a Püspöki Kart az
állammal való megegyezés aláírására
1950. augusztus 30-án. Ezt azonban
több baljós előjelű esemény előzte
meg. Június 9-ről 10-re virradó éjjel

az ország déli részén összeszedték az
összes szerzetest, férfiakat, apácákat
egyaránt. Megjelentek éjjel a rendhá-
zakban, lefedett teherautókkal.
Negyedórát kaptak a rendtagok arra,
hogy összeszedjék a legszükségesebb
holmijaikat. Onnan az ország középső
részeibe hozták őket. Ezt mindenki
csak átmeneti állomásnak gondolta, és
attól félt, hogy ezekről a helyekről
továbbviszik őket Szibériába. így lett
életem egyik eltörölhetetlen élménye a
június 10—i reggeli szentmise. Mise
után levetkőztem, kinéztem az ablakon
és láttam, hogy egymás után gördülnek
be a lepony vázott teherautók a kolostor
udvarára. Az ávósok felügyeletével
300 férfi és női szerzetest hoztak akkor
Jászberénybe. Alig fértünk, hiszen a
jászberényi kolostor 15-20 szerzetes
és 20 kispap részére való. 50 embernél
többet normális körülmények közt
képtelen volt befogadni. Attól kezdve
viszont a 300 internált és mi voltunk
oda bezsúfolva. Megpróbáltunk ehhez
az abszurd helyzethez alkalmazkodni,
kicseréltük gondolatainkat, sétálgat-
tunk, beszélgettünk, előadásokat tartot-
tunk. Végeredményben csak az éjsza-
kai létszámellenőrzésekkel kombinált
zaklatások voltak kellemetlenek, ami-
hez társult a nagyfokú létbizonytalan-
ság. A szegedi jezsuiták vezetősége -
nem véletlenül tartják őket az egész
világon a legjobban szervezett rendnek
- elhatározta, hogy nem várja ki a
végkifejletet, hanem a szökés mellett
döntött. Ehhez sok rendes jászberényi
munkás, földműves ember ajánlotta fel
segítségét. Az előre megbeszélt éjsza-
kai időpontban az összes jezsuita ki-
mászott az ablakon. Csuhájukat hátra-
hagyták a kertben, és átugrottak a kerí-
tésen. A jászberényi jó emberek kocsi-
jával kijutottak az állomásra, majd az
egész transzport kiszökött nyugatra.

- Hogyan alakult a professzor úr
sorsa az állam és az egyház között
létrejött egyezmény aláírása után?

- Ennek értelmében csak négy rend
maradt meg. Közülük nekünk, ference-
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seknek két kolostorunk és két gimnázi-
umunk maradt. A ferenceseknél az or-
szág középső része a Margit körúti
rendházi központhoz, a keleti rész a
Kapisztrán, a nyugati a Marián rendtar-
tományhoz tartozott. A nyugati tarto-
mányhoz tartozó esztergomi gimnázi-
umnak nem volt különösebb gondja,
megvolt a megfelelő tanári kara. A
mariánusok főnöke - aki megoldhatta
volna a másik, megfelelően képzett
tanárokkal nem rendelkező szentendrei
gimnázium gondjait is - nem vállalta,
hogy átirányítson tanárokat. Átmeneti-
nek tekintette a kialakult helyzetet,
olyannak, amely csak néhány hónapig
tart, s azt guggolva is kibírjuk - véleke-
dett. Amint ez köztudott, nem neki lett
igaza. A jászberényi rend 1950 szep-
temberében szűnt meg, mi a Margit
körúti rendházba kerültünk. Részben
ehhez a rendházhoz tartozott a szent-
endrei gimnázium, s többen innen jár-
tak ki tanítani. Mivel nem volt elegen-
dő tanár, mi, fiatalabbak vállalkoztunk
arra, hogy megszerezzük a tanári képe-
sítést El is végeztem az ELTÉ-n a
tanári szakot az akkor szokásos négy
év alatt Sőt mi több, szerzetes létemre
vörös diplomával végeztem 1954-ben
történelem-földrajz szakon! Termé-
szetesen szeptemberben és is meg-
kezdtem a tanítást a rend szentendrei
gimnáziumában. Középiskolai tanár-
kodásom viszonylag rövid ideig, 1960.
november 15-ig tartott

- Miért, mi késztette az újabb módo-
sításra?

- Közben volt 56. Az 56-os forra-
dalom. Én tevékenyen nem vettem
részt természetesen, de néhány rendtár-
sammal mindenütt ott voltunk, mert
kíváncsiak voltunk. Láttuk, hogy húz-
ták le a Sztálin-szobrot Azután ott
voltunk október 28-án a parlament
előtti borzalmas lövöldözésnél. Sze-
rencsére be tudtunk bújni egy kapualj-
ba, így azután megmenekültünk. Ezzel
56 részemről lényegében lezajlott. Csi-
náltunk ugyan néhány röpcédulát, de
ezt nem tudták meg. Mikor engem
begyűjtötték - mert azért biztos, ami
biztos, begyűjtötték -, nem tudták,
hogy ezt is csináltuk, legfeljebb sejtet-
ték. Azt mondták: Szántó, maga na-
gyon sokat nyüzsgött! Mást azonban
nem tudtak mondani, mert fegyveres
harcokban nem vettünk részt Ezzel
akkor elengedtek. 1956 őszén újra
megindult a tanítás. Természetesen a

diákjaim sok mindenben részt vettek,
de nagyobb dolog nem történt. Az
országos sztrájkfelhívásnak eleget téve
nem jöttek iskolába, de ez csak később
lett vádpont ellenem. 1957 novemberé-
ben kezdődik az a történet, melynek
következtében elítéltek. 57. november
l-re, mindenszentek, és november 2-
re, halottak napjára Szaniszló atya, a
gimnázium igazgatója szünetet adott
Elrendelte, mindenki menjen tanul-
mányi céllal valahová, keressen fel va-
lami kegyhelyet vagy egyéb nevezetes-
séget Mi az osztállyal Kossuth és Tán-
csics mauzóleumának megtekintése ér-
dekében úgy döntöttünk, hogy a Kere-
pesi temetőbe megyünk. Teljesen gya-
nútlan voltam, hiszen magam is jónak
láttam, hogy ez alkalommal az 1848—
49-es szabaságharc hősei emlékének
adózunk. Nem is sejtettem, miért aján-
lották a fiúk a Kerepesi temetőt! No ki
is mentünk, minden fennakadás nélkül.
Sok ávós lődörgött ugyan, én a Kos-
suth-mauzóleumnál történelmi előadá-
sát tartottam, jó másfél órás beszélge-
tés után jöttünk visszafelé. Ahogy el-
haladtunk egy kis parcella mellett, ko-
kárdát tűztek ki a fiúk. Felvilágosítot-
tak - mert én ezt addig nem tudtam -,
hogy itt vannak eltemetve a forradalom
áldozatai. Ettől aztán rögtön libabőrös
lett a hátam. Mindez úgy végződött,
hogy a kapunál a fiúkat kiengedték,
engem azonban az ávó lekapcsolt.
Odabenn azzal vádoltak: Maguk el-
mentek a huligánok sírjai mellett! Éle-
temben akkor hallottam először ezt a
szót. Mi az a huligán? Kik azok a
huligánok? Azok az ellenforradalmá-
rok, akik a Magyar Népköztársaság
ellen fellázadtak! Hát, mondtam, ne
haragudjanak, de én ezt nem tudtam.
Azt rem tudtam, mielőtt ide eljöttem,
hogy az 56-osok itt vannak eltemetve.
Mi semmiféle megjegyzést nem tet-
tünk, meg nem álltunk, ott nem mon-
dott senki beszédet, imádságot sem
mondtunk. Elmentünk a sírok mellett
Addig-addig magyarázkodtam, míg
végül elengedtek. De természetesen
nem felejtették el az esetet így tanít-
hattam tovább, de éreztem, hogy nem-
sokára következik a végső begyűjtés
időszaka.

- Ehhez mit kellett tenni?
- Húsvét másnapján a tanítványaim

el szoktak jönni meglocsolni. 1958
húsvétján is így tettek. Amikor felke-
restek, már volt bennük néhány légkör.

Sokfelé jártak, ittak, és látszott rajtuk,
hogy be vannak csípve. Nagyon pör-
gött a nyelvük. Kezdték mesélni, hogy
mennyi röpcédulát szórtak. A hidakról
pedig leszedték a vörös zászlót és
bedobálták a Dunába. Erről akkor érte-
sültem először, s arról is, hogy fegyvert
szereztek, és rendőrt akartak lelőni.
Egyikük elmesélte: izgalmában elsült a
kezében a pisztoly, és akkor lefogták.
Nem vettem komolyan ezt a beszámo-
lót, elintéztem magamban azzal, hogy
be voltak rúgva. Később sem tulajdoní-
tottam ennek különösebb jelentőséget
1960 tavaszán kirándulni mentünk
Sopronba és környékére, amelynek
megközelítéséhez akkoriban még ha-
társávi engedélyre volt szükség. Észre-
vettem, hogy figyelnek bennünket.
Sokszor 10-12 ember falkában járt
utánunk, akármerre mentünk. Tudtam,
most már végem lesz! 1960 őszén
megkezdődött a tanítás, és november
15-én volt a negyedévi osztályozó
konferencia. Este 7 óra körül értem
haza, telefonon kerestek. Egy durva,
kamaszos hang szólalt meg a készülék-
ben: Konrád atya? Igen, mondtam. Er-
re letette a kagylót. Fél órán belül 50
ávós vette körül a rendházat s bejöttek
vagy heten a szobámba. Letartóztattak
és elvittek.

-Mi történt ezután, mivel vádolták?
- A temetői látogatás volt a legfőbb

vád ellenem, ami akkoriban tüntetés-
nek számított. Azonkívül volt egy nö-
vendékem, akinek az apját el akarták
vinni. Az apa katonatiszt volt, és ő
maga is sokat lazított A növendékemet
- aki akkor már leérettségizett - meg-
fenyegették. Ha nem vallott volna elle-
nem, akkor az apját is bevitték volna,
így ő azt vallotta, hogy azon a húsvét
másnapján pénzt adtam nekik röpcédu-
la készítésére. Végül ez volt a legsú-
lyosabb vád, s szervezkedés és lazítás
miatt ítéltek el. Másodfokon másfél
évet kaptam. Előbb a Fő utcában, majd
a Markóban voltam, végül 1962. május
15-én szabadultam Márianosztráról.
Természetesen egy napot sem enged-
tek el a büntetésből.

- Hogyan alakult sorsa a kiszaba-
dulás után? Gondolom, mint priuszos
nem állhatott újra katedrára.

- így van. Pontosabban, Esztergom-
ban taníthattam volna, de a gimnázium
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igazgatója,Antal atya félt ettől a lehe-
tőségtől... Visszahelyeztek a rendbe, s
újra tanulni kezdtem. Másfél év alatt
végeztem el a Hittudományi Akadémi-
át, így az ávó jóvoltából - mivel gim-
náziumban nem taníthattam - teológiai
tanár lettem. Ezután - a Hittudományi
Akadémián - újra tanítottam.

- Eddig alig esett szó az ön tudo-
mányos tevékenységéről, pedig szak-
mai körökben köztudott, hogy az egyik
legtermékenyebb, leggyakrabban pub-
likáló egyháztörténészünk.

- Bizonyos mértékig a véletlen mű-
ve az én kutatómunkám. 1969-ben az
egyházak iratanyagát, és benne a szer-
zetesrendekét visszaadták az egyház-
megyei levéltáraknak, mert nem tudták
szakszerűen gondozni. Ez azonban itt,
a rendnél sem volt egyszerű, mert ná-
lunk sem volt szakképzett levéltáros.
Ekkor, mint történelem szakosra, rám
esett a választás. Elvégeztem egy tan-
folyamot, így levéltáros is lettem. Ren-
deztem az anyagot, s levéltári kutatá-
sok alapján kezdtem el mélyebben fog-
lalkozni a jászberényi Ferences-temp-
lom történetével. Lassan összegyűlt
egy szép anyag, melynek kiadására
Kamill testvér vezetésével jászberényi
hívek gyűjtötték össze a pénzt. De a
kiadás egyéb akadályait is el kellett
hárítani. Én akkoriban egyszerűen nem
publikálhattam, ez csak Horváth Ri-
chárd békepap közbenjárásával való-
sulhatott meg. Unokaöccse tanítvá-

nyom volt, aki ugyancsak rászorult a
támogatásomra, minek fejében Hor-
váth Richárd elintézte, hogy a templom
története megjelenjen. Az, hogy a to-
vábbiakban publikálhattam, szintén
nem az én két szép szememnek szólt,
hanem sokkal inkább a vatikáni zsina-
ton .elhatározott oktatási reformnak kö-
szönhettem. A Püspöki Kar ennek nyo-
mán a hetvenes évek elején úgy dön-
tött, hogy a teológia tantárgyait nem
latin, hanem magyar nyelven kell taní-
tani. Mindehhez megújult, modern
szemléletű tankönyvekre volt szükség.
1972-ben összejöttünk mi, teológiai
történelemtanárok, és elhatároztuk,
hogy közösen megírjuk a szükséges
tankönyvet. Négy részre: keresztény
ókorra, középkorra, újkorra és legú-
jabb korra osztottuk fel az anyagot s az
egy-egy tanár által megírandó fejeze-
teket. Mindenki vállalta, de eltelt egy
év, és a többiek nem írtak egy sort sem.
Akkor Szálai János, a győri teológia
tanára rábeszélt, hogy az Isten szerel-
mére, legalább én ne hagyjam abba,
hanem írjak már. így végül az egész
tankönyvet én írtam meg. Miután ezt
tudományosan feldolgoztam, elhatá-
roztam, hogy még szakszerűbbé te-
szem, s így született meg a Katolikus
egyház története című háromkötetes
munkám. Lényegében 1974-től íródott
intenzíven, és nagyjából 15 évig dol-
goztam rajta.

- Gondolom, ennek következtében
sokfelé megfordult a hazai és külföldi
levéltárakban. Feltételezem, hogy

többször kutatott a Vatikán levéltárá-
ban is.

- Az utóbbival kezdem, ott szemé-
lyesen nem voltam, mert nem engedtek
ki. Nem kaptam vízumot. A Katolikus
egyház történetéhez hazai levéltárakon
és könyvtárakon kívül más forrást nem
használhattam.

- Mindez annyit jelent, hogy az
egyháztörténet egyik első számú hazai
kutatója nem juthatott el az országha-
tárokon túlra?

- Az utóbbi éveket leszámítva, ki-
sebb megszorításokkal ez a valóság.
Külföldre először 1967-ben mehettem
IBUSZ-szal és teljes felügyelettel. Mi-
előtt elindult volna a vonatunk, két
nyomozó felszállt a kupéba, s minden
nyomozási engedély nélkül, de széttúr-
ták a holmimat. Egy év múlva Komá-
rom megyei papok zarándoklatával a
Szovjetunióban jártam. Amikor meg-
érkeztünk Moszkvába, csomagjainkat
különvették, és azok nem velünk utaz-
tak a szállodába. Megérkeztünk a szál-
ló nagy halijába, és mindenkinek ott
volt a csomagja, mindenki megtalálta a
bőröndjét, csak az enyém hiányzott.
Ezután egész napos városnézésre men-
tünk, engem egész úton evett a penész.
Leginkább azon imádkoztam, hogy ne
tegyenek bele semmit, mert akkor vé-
gem van. Estére megkerült a csoma-
gom. Át volt kutatva, de nem tettek
bele semmit sem. Tehát ennyire figyel-
tek, s ez a figyelem lényegében mosta-
náig tartott.

Gyurkovics Hunor rajza


