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két napig e diszciplína számos képviselője folytathatott eszmecserét 
egymással. Egy másik ilyen nagyszabású seregszemlét csak közve-
tett módon szervezett: 2020 januárjában akadémiai doktori védésén 
(témája a Mindszenty-életrajz volt) szintén nagyon sok egyháztörté-
nész találkozhatott a szerzővel, valamint egymással is. Az Egyház-
történeti Szemle felkérésére írt lektori véleményei pedig különleges 
élményeket adtak a szerkesztőnek is: néha alaposabban utánanézett 
az általa lektorált tanulmány témájának, mint maga a szerző.

Kérjük az ünnepeltet, fogadja szeretettel alábbiakban ezt a csokor 
közleményt, melyeket kollégái, barátai, tanítványai írtak születésnap-
jának köszöntésére! Ha kördiagramokon akarnám ábrázolni a „kollé-
gák”, a „barátok”, a „tanítványok” köreit, több közös metszetet is fel 
kellene tüntetnem, és az egészet egy nagy „tisztelői” feliratú körbe 
kellene foglalnom. Szeretnénk, ha az ünnepelt tudná és érezné, hogy 
ezekbe a kördiagramokba az alábbi szerzőkön kívül még nagyon-na-
gyon sokan tartoznak, és mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy oda 
tartozhatunk.

Isten éltessen, Margit!
Fazekas Csaba

Balogh Margit tanárnő köszöntése

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát (1929–1950) témában az 
ELTE Legújabb kori Tanszékén szereztem doktori fokozatot 1985-
ben. Egyik bírálóm a kiváló és jólelkű történész, Gergely Jenő tanár 
úr volt, akivel haláláig baráti és szakmai kapcsolatban is álltam. Ger-
gely tanár úr hívta fel figyelmemet Balogh Margit fiatal történészre.

A többi, az elmúlt évtizedek szakmai és személyes barátsága már 
szinte magától értetődő. Nem csupán figyelemmel kísértem, hanem 
sokat tanultam és tanulok Balogh Margittól, a kutató történésztől: 
látásmódot, következetességet, megbízhatóságot. A bencés rendtör-
ténet kutatásában segítséget kaptam tőle, ma is tanácsát kérem szak-
mai kérdésekben, hiszen a közelmúlt történetének egyik kiemelkedő 
ismerője. Részben ez a tapasztalata, ismerete adott erkölcsi támaszt 
és bátorítást ahhoz is, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia által létrehozott Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány kuratóriumi 
elnökségét (2006–2010) Kahler Frigyes, Kálmán Peregrin OFM, 
Szabó Csaba történészekkel vállaljam.

Szinte nem tudok olyan kérdésre gondolni, legyen az fiatalok 
tudományos, illetve szociális támogatása, vagy a lepusztuló murgai 
templom megmentése, amiben Balogh Margit tanárnő ne nyújtott 
volna valós segítséget. Ekkor még nem is említettem azt a tekintélyes 
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kutató-történész munkásságot, amellyel a történettudományt meg-
ajándékozta és a katolikus egyházi történetírást inspirálta.

Örömmel vettem részt Balogh Margit Mindszenty József (1892–
1975) című munkájának nyilvános vitáján a Magyar Tudományos 
Akadémia Székházában. 

Tisztelt Tanárnő! Kedves Margit!
Hálás szívvel csatlakozom tanítványaid, tisztelőid sokaságához, akik 
60. születésnapodon köszöntenek.

Életed, emberséged és munkásságod a bibliai „erős asszonyokra” 
emlékeztet, akik családjuk, a rábízottak életét biztonsággal tartják 
kézben, irányítják és mások érdekét önmaguk érdekei elé helyezik. 

Isten éltessen! Ad multos annos!
Pannonhalma, 2021. június 12.

Várszegi Asztrik em. pannonhalmi főapát


