
Beregszász, 2017. február 23.

Ortutay Elemér 
IV.  Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

1

Ortutay Elemér 
IV.  Keresztény Tudományos 

Diákköri Konferencia

2017. február 23.

Beregszász

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

„...hogy ne legyünk 
hulló falevelek!”

(dr. Ortutay Elemér)



Ortutay Elemér 
IV.  Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

Beregszász, 2017. február 23. Beregszász, 2017. február 23.

Ortutay Elemér 
IV.  Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

2 3

Ortutay Elemér 
IV.  Keresztény Tudományos Diákköri 

Konferencia

Programfüzet

II. János Pál pápa homíliája
 az egyetemi oktatók világtalálkozóján (részlet)

„Mondjátok a kicsinyhitűeknek: bátorság! Ne féljetek, íme a ti Istenetek 
... Ő jön üdvözíteni titeket.” (Iz 35,4) 

Izajás e szavai magukban foglalják a ti küldetéseteket is, kedves egyetemi 
emberek! Mindennapos feladatotok az igazság hirdetése, védelme, terjeszté-
se. Gyakran a világmindenség és a történelem legkülönbözőbb valóságaira 
vonatkozó igazságról van szó. A taglalt kérdés nem mindig érinti közvetlenül 
– mint a filozófiában és a teológiában – az élet végső értelmének kérdését és 
az Istennel való kapcsolatot. Mindazonáltal minden gondolkodásnak ez a 
legtágabb horizontja. Az élet olyan részleteinek kutatásában is, melyek egész 
távolinak látszanak a hittől, benne rejlik annak az igazságnak és értelemnek a 
vágya, mely felülmúlja a részleteket és az esetleges valóságot. 

Ha az ember lelkileg nem „süket és néma”, a gondolkodás, a tudomány 
és a tapasztalat minden mozdulata a Teremtőre emlékezteti, és vágyat éb-
reszt Utána, amely vágy gyakran rejtett, esetleg elnyomott, de kiolthatat-
lan. Nagyon jól megértette ezt Szent Ágoston, aki így kiáltott: „Magadnak 
teremtettél minket, ó Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem 
nyugszik Tebenned.” (Conf. 1,1). 

A ti hivatásotok, egyetemi hallgatók és oktatók, akik kitártátok szívete-
ket Krisztusnak, az, hogy átéljétek és hatékonyan tanúsítsátok a kapcsola-
tot, mely az egyes tudományok és a végső „bölcsesség” között van, amely 
bölcsesség Istenre tekint, s bizonyos értelemben egybeesik vele, emberré 
lett Igéjével, és az igazság nekünk ajándékozott Lelkével. Így általatok az 
egyetem az „effata” helyévé válik, ahol Krisztus a ti segítségetekkel foly-
tatja a fülek és a nyelvek megnyitásának csodáját azáltal, hogy újfajta hal-
lást és igaz kommunikációt támaszt. 

E Krisztussal való találkozástól nem kell félnie a kutatás szabadságá-
nak. E találkozás ugyanis nem zárja ki a dialógust és a személyek tiszteletét 
sem, hiszen a keresztény igazságot természete szerint előadják az ember-
nek, és sohasem erőszakolják rá senkire, s mintegy súlypontja a „lelkiisme-
ret szentélyének” mélységes tisztelete.
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Program
09.00 Megnyitó

 Marosi István
 főiskolai lelkész, GörögKör
 Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium

 Dr. Orosz Ildikó
 rektor, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

 Szalipszki Endre
 főkonzul, Magyarország Beregszászi Konzulátusa

09.20 Beveztő előadás: 

 Keresztes Dénes
 elnökhelyettes, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 

Hittel, elkötelezettséggel, szaktudással

09.50  A zsűri bemutatása

10.00 Pályaművek bemutatása
 Értékelés

14.30 Eredményhirdetés

Az értékelő bizottság tagjai:
Dr. Molnár József 
tanszékvezető, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Földtudományi és Turizmus Tanszék (Beregszász)
Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya
igazgató, II. RFKMF Apáczai Csere János Könyvtár (Beregszász)
főiskolai tanár, II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Csatáry György
igazgató, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont
főiskolai tanár, II. RFKMF Történelem és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Kohut Erzsébet
főiskolai docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Biológia és Kémia Tanszék (Beregszász)
Kosztyó Gyula
doktorjelölt, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Mumentum Doktorandus
Dr. Zubánics László
dékánhelyettes, Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- 
és Természettudományi Kar (Ungvár)
Dr. Telenkó Bazil Mihály
bölcsészkutató, Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem Néprajzi Kutatócsoport (Debrecen)
Keresztes Dénes
elnökhelyettes, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
(Nyíregyháza-Debrecen)
Szkoropádszki Péter
görögkatolikus pap, dontorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye (Ungvár)
Dr. Radvánszky Ferenc
főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Történelem és Társadalomtudományi Tanszék (Beregszász)
Gazdag Vilmos
doktorjelölt, főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Filológia Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport (Beregszász)
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Pályamunkák Pályamunkák
Bence Norbert

A rugalmas proton-proton szórás differenciális hatáskeresztmetszete 
nem exponenciális viselkedésének modelljei LHC energiáknál

Tóth Attila
Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-ben 
az egyházmegyei sematizmus alapján

Bihari Kitti
A kereszténység kihívásai a XXI. században. A beregújfalui lakosok 
felekezeti hovatartozásának alakulása a XIX. századtól napjainkig

Sebők Szilvia
Az államosítás hatásai a kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum 
és Tanítóképző Intézetben

Komiszár Dénes
A Hajdúdorogi Székeskáptalan története

Pirigyi Gergely
Hagyományos népi mesterségek, kisiparok továbbélése az egyházi 
tárgyi kultúrában

Ferkó Klaudia Stefánia
Az ungvári járási Nagygejőc falu református temetőjének sírszimbó-
lumainak magyarázata

Ráti Emese
Dél-ugocsai hiedelemmondák, legendamesék, szakrális tematikájú 
élménytörténetek elemzése a néphit, népi vallásosság tükrében

Kalanics Éva
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hiedelmek a tör-
ténelmi Ugocsában

Varga Csaba
A nyelv, mint manipulatív eszköz az új globális etikában
(A gender elmélet és a nyelv kapcsolata)

Vasas Tamás
Júdás, és gnoszticizmus a modern szépirodalomban

Szaplonczay Márk
A posztmodern posztszekularitása
Modernitás, szekularitás és ezek „poszt”-jai az Egyház szemszögéből

Lőrinc Bernadett
A remény, mint éltető erő Dr. Ortutay Elemér önéletírásában, vala-
mint a kárpátaljai magyar irodalom alakulásában
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Ebben az elméleti munkában 
megvizsgáltuk a proton-proton 
szórás differenciális hatáskereszt-
metszetének nem exponenciális 
viselkedésének modelljeit LHC 
(Large Hadron Collider) energi-
áknál. A jelenség leírásához az 
amplitúdóban a kétpionos pomeron 
járulékon kívül figyelembe vettük 
a nem exponenciális viselkedésű 
energia független járulékot.

Bence Norbert
A rugalmas proton-proton szórás differenciális hatáskeresztmetszete 

nem exponenciális viselkedésének modelljei LHC energiáknál
Vezető tanár: dr. Lengyel Sándor

Ungvári Nemzeti Egyetem

Tóth Attila
Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-

ben az egyházmegyei sematizmus alapján
Vezető tanár: Dr. Fodor Gyula

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Munkánkban Kárpátalja ma-
gyarlakta településeinek vallási ösz-
szetételét tekintettük át a Munkácsi 
Görögkatolikus Egyházmegye 1915-
ös sematizmusa alapján. A dolgozat 
első részét Kárpátalja általános jel-
lemzésének szenteltük, amelyben 
igyekeztünk feltárni a vizsgált terület 
földrajzi elhelyezkedését, közigaz-
gatási felosztását, említést téve a 
megyét jellemző népességföldrajzi 
sajátosságokról is. A dolgozat má-
sodik részében az egyházi sematiz-
musok fogalmát tisztáztuk: mikor és 
milyen céllal íródtak, milyen jellegű 
információkat írtak le bennük stb. A 
munka harmadik része a vizsgált tér-
ség vallási összetételének elemzése. 
Ehhez először is definiálnunk kellett 
a magyarlakta települések fogalmát, 
le kellett írnunk az elkészült adatbá-
zis paramétereit, ismertetve, hogy a 
kutatás során összesen 109 magyar-
lakta településről sikerült információt 
szereznünk.
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Bihari Kitti
A kereszténység kihívásai a XXI. században. A beregújfalui lakosok 
felekezeti hovatartozásának alakulása a XIX. századtól napjainkig

Vezető tanár: Dr. Molnár D. István
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Sebők Szilvia
Az államosítás hatásai a kisvárdai Szent Orsolya-rendi Leánylíceum 

és Tanítóképző Intézetben
Vezető tanár: Dr. Bartók Béla

Eszterházy Károly Egyetem

Pályamunkánkban a bereg új falui 
lakosok felekezeti hovatartozásának 
alakulását vizsgáltuk a XIX. szá-
zadtól napjainkig. A tanulmány első 
részében bemutattuk Beregújfalu 
földrajzi elhelyezkedését és a tör-
ténelem során való hovatartozá-
sát. A dolgozat második részében 
igyekeztünk betekintést nyújtani a 
település általános népességföldraj-
zi képéről. Az 1851-1941-es évek 
közötti időszakra vonatkozó vallási 
összetétel sajátosságait prezentáltuk 
a harmadik részben. Kutatásunk so-
rán több forrásból merítettünk infor-
mációkat, például a Központi Sta-
tisztikai Hivatal, a görögkatolikus 
egyházmegyei sematizmusok, stb. 
A negyedik részben betekintést 
nyújtunk Beregújfalu felekezete-
inek összetételéről, illetve azok 
hitéletéről. 

Kutatásunk további céljai között 
szerepel Beregújfalu népességének 
teljeskörű kutatása, kitérve a ter-

mészetes szaporulat és migráció 
kérdéseire is. Továbbá terveink 
között van az ilyen jellegű alapos 
vallási szerkezethez hasonló vizs-
gálatot végrehajtani a Beregszászi 
járás többi településén és egész 
Kárpátalján. 

1945 után az egyházi oktatás 
megítélése megváltozott az állam 
részéről, mivel úgy vélték, hogy 
az iskolák nem képesek az általuk 
meghatározott feladatok megvaló-
sítására.

1948. június 16-án lépett életbe 
az egyházi iskolák államosításáról 
szóló rendelet.

A katolikus egyház részéről ez 
6505 intézményt érintett. Közéjük 
tartozott a kisvárdai Szent Orsolya-
rendi Leánylíceum és Tanítóképző 
Intézet is, mely 1948. június 24-én 
állami fenntartású lett, majd ezt 
követően megkezdődtek az össze-
írások és az épület átadások.

Már az ezt megelőző hónapok 
eseményei is előrevetítették (sejt-
tették) ezeket a törekvéseket.

Tanulmányom célja levéltári 
forrásokon keresztül annak bemuta-
tása milyen előzményei voltak ezen 
intézkedésnek, hogyan fogadták a 

változásokat az itt tanító szerzetes-
nők és növendékeik, milyen esemé-
nyek kísérték ezt a folyamatot, és 
a község lakói hogyan értékelték a 
kialakult helyzetet. 
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Komiszár Dénes
A Hajdúdorogi Székeskáptalan története

Vezető tanár: Dr. Janka György
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Pirigyi Gergely
Hagyományos népi mesterségek, kisiparok továbbélése az egyházi 

tárgyi kultúrában
Vezető tanár: Kész Barnabás

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Szerencsés helyzetben van 
az a kutató, aki a Hajdúdorogi 
Görögkatolikus Székeskáptalan 
1914-1988 közötti történetével kí-
ván foglalkozni, hiszen ilyen vagy 
olyan okokból a téma valamiért 
elkerülte e terület szakértőinek 
figyelmét.

Mivel emberek alkották, nem 
volt ez sem hiba nélküli. De nem 
emiatt szüntették meg. Emlékezete 
meg fog maradni jóval azután is, 
amikor már az utolsó kanonok sem 
lesz az élők sorában. Az egyéni 
teljesítmények voltak azok (cím-
től, rangtól függetlenül), amelyek 
maradandónak bizonyultak az idők 
folyamán.

Bizonyos körülmények között 
figyelemreméltó egyes emberek 
erőfeszítései, ha egy közösség sor-
sáról van szó. Ilyen helyzetekben 
mutatkozik meg, hogy ki érzi át 
igazán a felelősség súlyát.

Bár terjedelme miatt ez a dolgo-

zat szinte csak villanásszerű képe-
ket tud felmutatni a hajdúdorogi ka-
nonokok életéből, mégis hiánypótló 
munka, mert összefoglaló jelleggel 
ábrázolja a közelmúlt hazai egyház-
történetének egy igen mozgalmas 
időszakát.

A népi hagyományok az idő mú-
lásával sajnos feledésbe merülnek, 
mivel elvesznek a források eredeti 
kútfői. Beregszász és környékén 
sajnos kevés információt kapunk a 
népi kismesterségekről. 

Bár a Bereg-vidéki Múzeumban, 
a nagyberegi iskola múzeumában 
és az Ungvári Skanzenben sok fa 
díszműves- illetve textil munkát 
állítanak ki, de azok a magyar mo-
tívumokat csak részben, vagy alig 
mutatják be. 

Már a mostani nemzedék szá-
mára is nehézséget okoz egy-egy 
fából készült hagyományos mun-
kaeszköz, vagy használati tárgy 
felismerése. Örvendetes, hogy 
napjainkban egyre több faragott 
falu- és városnévtábla, valamint hir-
detőtábla jelenik meg vidékünkön. 

A mézesbábosságnak sajnos 
Beregszászban már nincsenek mes-
terei.
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Ferkó Klaudia Stefánia
Az ungvári járási Nagygejőc falu református temetőjének sírszimbó-

lumainak magyarázata
Vezető tanár: Szkiba Ivánna

Ungvári Nemzeti Egyetem

Ráti Emese
Dél-ugocsai hiedelemmondák, legendamesék, szakrális tematikájú 

élménytörténetek elemzése a néphit, népi vallásosság tükrében
Vezető tanár: Dr. Kész Margit

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Adott cikk az Ungvári járási 

Nagygejőc falu református temető-
jének sírszimbólumainak jelentéseit 
vizsgálja. Az általunk tanulmányo-
zott több mint 800 sírkő 70%-a 
növényi motívumokat tartalmaz. 
Ez megegyezik a protestáns egyház 
általános normáival. A szerző arra 
a következtetésre jutott, hogy a 
nagygejőci református temető sír-
szimbólumai megfelelnek a magyar 
protestánsok szokásainak. 

Vidékünkön télen az asszonyok 
és lányok még szőnek pokrócot és 
terítőket is, melyet beregi mintákkal 
díszítenek.

Fontosnak tartom a felnövek-
vő nemzedékkel megismertetni 
népművészeti kincseinket, s ez 
által bővíteni ismereteiket vidékünk 
múltjáról.

A kutatómunka során három 
Ugocsában található kisközség (Ne-
vetlenfalu, Aklihegy, Szőlősgyula) 
szájhagyományában még napja-
inkban is élő hiedelemszövegeinek 
elemzésére került sor. Az elemzés 
folyamán bebizonyosodott, hogy 
a vizsgált szüzsékben szereplő 
hiedelemalakok, cselekmények 
szervesen illeszkednek a magyar, 
szélesebb kitekintésben pedig az eu-
rópai néphithez, s egyben megvan 
a helyük és a funkciójuk a lokális 
közösség életében is. A népi hitvilág 
évezredes szűrőjén keresztül segítik 
a válsághelyzetek megoldását, sajá-

tos magyarázatát adják a természeti 
jelenségeknek, gyakran tanító jel-
legű üzeneteket hordoznak. A kol-
lektív emlékezet egyik formájaként 
a történelem folyamán kialakult 
közösségi tudást és tapasztalatot 
hagyományoznak generációkon 
át. A terepmunka során lejegyzett 
szövegek alátámasztják, hogy a 
kárpátaljai szájhagyományban a 
hagyományos folklórműfajok még 
a 21. században is fennmaradtak és 
kutathatóak. 
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Kalanics Éva
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hiedelmek a 

történelmi Ugocsában
Vezető tanár: dr. Kész Margit

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Varga Csaba
A nyelv, mint manipulatív eszköz az új globális etikában

(A gender elmélet és a nyelv kapcsolata)
Vezető tanár: Verdes Miklós

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

A népszokások többszörösen 
rétegzett egymásra épülő tartal-
makat, mondanivalót hordoznak 
magukban. Ennek alapja az évsza-
kok ciklikussága, s e váltakozáshoz 
igazított mezőgazdasági munkák 
rendje, a keresztény egyház liturgi-
ája és a paraszti kultúrában ismert 
szokások hagyományai. A népszo-
kások jelentése és formája jelentős 
történeti változásokon ment keresz-
tül az évszázadok során. Emellett új 
szokások is megjelentek, amelyek 
bizonyos idő után folklór jelleget 
öltöttek. 

Jelen munkámban a kalendáris 
ünnepekhez tartozó karácsonyi 
szokásokat és hiedelmeket vizs-
gáltam meg az egykori történelmi 
Ugocsában. Kutatásom során arra 
a kérdésre kerestem a választ, hogy 
az általam vizsgált hagyományok, 
szokások milyen mértékben marad-
tak fenn, ill. milyen változásokon 
mentek keresztül az évszázadok 

során. Hisz gyorsan változó vilá-
gunkra jellemző, hogy a közösségi 
szokások egyre kevesebb jelentő-
séget kapnak. 

Dolgozatomban leginkább egy 
át fogó ismertetést szerettem vol-
na adni a gender mainstraiming, 
napjainkban jelenlevő valóságáról, 
arról, hogy hogyan próbál a nyelven 
keresztül beleavatkozni a valóságba 
és szinte Orwelli szférákat terem-
teni a 21. században, és természe-
tesen arról, hogy csak az Istenhez 
és az ő törvényéhez való hűséges 
ragaszkodással élhetünk teljesebb 
és boldogabb életet. Ezen felül tö-
rekednünk kell minden esetben az 
építő jellegű, őszinte eszmecserére, 
úgy, hogy ne hajuk hogy a relati-
vizmus csapdájába essünk, ehelyett 
tartsuk példaként mindig magunk 
előtt Szent Jakab apostol levelének 
zárófejezete: „Legyen körötökben 
az igen: igen, a nem: nem, nehogy 
ítélet alá essetek.”
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Vasas Tamás
Júdás, és gnoszticizmus a modern szépirodalomban

Vezető tanár: Verdes Miklós
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Szaplonczay Márk
A posztmodern posztszekularitása

Modernitás, szekularitás és ezek „poszt”-jai az Egyház szemszögéből
Vezető tanár: Verdes Miklós

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Dolgozatomban a Júdás evangé-
liumának, mint apokrif gnosztikus 
iratnak a modern, kortárs iroda-
lomban való megjelenési helyeit 
mutatom be, különös részletesség-
gel Nikosz Kazantzakisz „Krisztus 
utolsó megkísértése” című művét. 
A XX. század második felében 
felfedezett gnosztikus irodalmi mű, 
Júdás evangéliuma, kiegészítve 
a Nag-Hammadi kódex komplex 
egységét, jelentős alkotás az ősi 
keresztény egyházak által üldözött 
eretnek mozgalmak írásos emlékei 
között.

Júdás evangéliuma a kanonizált, 
és sugalmazott evangéliumoktól 
eltérő módon mutatja be iskarióti 
Júdás személyét, olyan hősi ál-
dozatként, aki magára vette Jézus 
Krisztus elárulásának, mint tettnek 
a súlyát. Ezzel elfogadta az útókor 
megvétését, a túlvilágban azonban a 
legnagyobb dicsőség fog járni neki, 

mert ezzel ő teljesítette be Krisztus 
kereszthalálát, és így az emberiség 
megváltását is. Ez az irodalmi to-
posz épül Júdás evangéliumának 
tartalmi összességére úgy, hogy az 
első évszázadok gnoszticizmusának 
nyelvhasználata, valamint kozmo-
lógiai, filozófiai, létszemléletei jel-
legzetességei mind megtalálhatóak 
benne.

Dolgozatomban néhány általam 
kiemelt XX-XI. századi szépiro-
dalmi szövegen keresztül szán-
dékozom bemutatni ennek az ősi 
irodalmi toposznak a megjelenését, 
és a művekben való megjelenési 
formák tartalmi, és sok esetben 
gondolkodásmódbeli megegyezését 
Júdás evangéliumával.

Dolgozatomban a modern kor 
jellemzői és a szekularizáció el-
mélyülése közötti összefüggést 
vetem össze a posztmodern kor 
létrejöttének mibenlétével és annak 
sajátosságaival. Mivel a modern kor 
jelenünkre is nagy befolyással van, 
érdemes arra, mint hatásra tekinteni. 
Ennek megértéséhez szükségesnek 
tartom a modernitást bemutatni, 
de ezt a posztmodernitás fényében 
teszem. Rávilágítok továbbá a 
posztmodern értékeire és az azok-
ból fakadó lehetőségekre. Ezután 
tisztázom a szekularizáció fogal-
mát és történetét, hogy az alapján 
kifejtsem, hogy a szekularizációs 
elmélet kudarca és a posztmodern 
kor jellegzetességei miként szülik 
a posztszekularizáció fogalmát, és 
ennek a kifejezésnek a korunkban 
való illetékességére igyekszem rá-
mutatni. Dolgozatomban különböző 
teológusok, filozófusok és szocioló-
gusok (mint Heller Ágnes, Zygmunt 

Bauman, Diósi Dávid, Hans Joas, 
Jürgen Habermas) írásait vetem 
össze egymással és a saját tapaszta-
lataimmal. Munkám célja a korunk 
sajátosságainak ismeretéből faka-
dó lehetőségekre való rávilágítás, 
melyekből a vallás szempontjából 
pozitív irányú fejlődés fakadhat. 
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Lőrinc Bernadett
A remény, mint éltető erő Dr. Ortutay Elemér önéletírásában, vala-

mint a kárpátaljai magyar irodalom alakulásában
Vezető tanár: Dr. Penckófer János

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Jegyzet

A munkám során egy hitvalló 
görögkatolikus áldozópap életút-
ján keresztül szeretném bemutatni 
a reményt, amely életben tartotta 
Kárpátalja népét egy reményte-
lennek látszó korban. Első sorban 
Ortutay Elemér bizonyságtevő 
életét, rendíthetetlen hitét és remé-
nyét igyekszem bemutatni levelei 
cikkei, valamint önéletírása alapján, 
mely 1993-ban látott napvilágot, 
„...Holnap is felkel a nap“ címmel. 
Az Úr, előre látván a történelmi 
fejleményeket, kiválasztotta őt, 
hogy megtörhetetlen félelmet nem 
ismerő jellemével helytálljon, hogy 
sokak számára reménysugár legyen, 
és hogy tanúságot tegyen egyháza 
ügyéért egy válságos időszakban.  
Őt választotta ki, hogy egyike le-
gyen azoknak, akik átadhatják „a 
krisztusi szolgálat stafétabotját” az 
új nemzedéknek.

Visszaemlékezéseinek címe 
csaknem azonos a kárpátaljai ma-

gyar irodalom neves költőjének 
1965-ben megjelent s nagy kálváriát 
idéző regénye címével. Az író Ko-
vács Vilmos, a regénye címe Hol-
nap is élünk. A két írást, nemcsak 
a majdnem azonos cím köti össze, 
mindkét mű arra törekszik, hogy az 
egyén útján keresztül, egy közös-
ség útját mutassa be. Megegyezik, 
abban is, hogy a holnap nemcsak 
a másnapot jelenteti, hanem hitet 
abban, hogy Kárpátaljának lesz 
holnapja. 
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1916. június 2-án született Ungváron. 
Teljes neve Ortutay Elemér Dénes. 
Édesapja: Ortutay Jenő, görög-katolikus pap. Édesanyja: Pap Ilona.
Testvérei Angyalka és Béla. 
Az elemi iskola 1-2. osztályát Kövesligeten (ma Drahova), 3-4. osztályát 

Beregszászon végezte.
Ifjúkorát Beregszászban töltötte, 

ahol 1927-1935 között a Beregszászi 
Állami Reálgimnázium diákja volt.

A teológiát Ungváron (1. évfolyam), 
Olmützön (2-3. évfolyam) és Budapes-
ten (4-5. évfolyam) végezte.

Budapesten doktorált 1941-ben. 
Disszertációjának témája: „A keleti 
egyház nyilvános istentiszteletei”. 1942. 
március 24-én avatták doktorrá.

1941. szeptember 20-án házasságot 
kötött Vitéz Gabriellával a budai Flórián 
templomban. Gyermekeik: Péter (1942), 
Tamás (1943), Mária (1945), Jenő (szül.: 
1948), Csaba (szül.: 1957)

1941 .  októb er  5-én  az  Ung-
vári Püspöki Palota kápolnájában 
pappá szentelte Sztojka Sándor püspök.

1945. április 20-ig a fiú- és lánygimnázium hittanáraként és 
cserkészparancsnokként működött, közben székesegyházi, majd ungvár-
ceholnyai káplán volt.

1945-ben teológiai tanár lett Ungváron, ahol Romzsa Tódor püspök 
eltávolítása után 1947és 1948 között fi lozófi át és görög nyelvet tanított.

1949 februárjától, a Munkácsi Egyházmegye likvidálásától, egy 
faiskolában dolgozott, ahonnan szintén elbocsátották. 

1949. augusztus 29-
én letartóztatták. 1949. 
október 20-án 25 évi 
kényszermunkára, 5 
évi polgári jogfosztásra 
és vagyonelkobzásra 
ítélték. 

1956.  szeptem-
ber 14-ig Vor-kután 
raboskodott,  ahol 
előbb szénbányákban, 
egészsége romlása után pedig építkezéseken dolgozott.

17 évet dolgozott az Ungvári Kerámiagyárban. az utolsó két évet a rak-
tárban. 1976. június 2-án vonult nyugdíjba. 

Nyugdíjba vonulása után az illegális lelkipásztorkodással és papkép-
zéssel foglalkozott. „Egyszemélyes Teológiai Akadémia” intézménye is 
hozzá kapcsolódik intézménye. 1989-ig illegális körülmények között 18 
fi atalt készített fel egyházi szolgálatra, akiket titokban szenteltek pappá.

1989. november 8-án Szent Mihály ünnepén Máriapócson végzett ismét 
nyilvánosan, teljes papi díszben Szent Liturgiát. 

1991. június 21-én aranyoklevéllel tüntette ki a Pázmány Péter R. K. 
Hittudományi Akadémia.

1991. október 6-án mondta aranymiséjét. 
1991. november 12-én rehabilitálták. 
1992. augusztus 18-án a Magyarok III. Világkongresszusán szónokolt. 
1993-ban megjelent visszaemlékezése „Holnap is felkel a nap” címmel. 
1996. szeptember 30-án Budapesten a Magyarország Köztársasági El-

nöke Arany Emlékéremben részesítette életútjának elismeréseként. 
Cikkei jelentek meg a Kárpáti Igaz Szó, a Pánsíp, a Kárpátalja, az Igen, 

az Új ember és a Görög Katolikus Szemle hasábjain. 
1997. január 25-én Ungváron hunyt el. Temetése 1997. január 28-án 

volt az Ungvári Görögkatolikus Székesegyházban. 
Sírja az Ungvári Kálvárián van.

Dr. Ortutay Elemér életrajzi adatai
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