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Névtelen-1_converted.indd   2Névtelen-1_converted.indd   2 2022. 07. 11.   13:472022. 07. 11.   13:47



3

kárpátaljai hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár

„...ne legyünk hulló falevelek!”

A harmadik fiú lelkületével

ORTUTAY ELEMÉR
(1916– 1997)

Beregszász
2022
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Dr. Ortutay Elemérrel 1982 februárjától a haláláig, 1997. január 25-ig tartott az ismeretségünk… 
Nem túlzok, ha azt mondom, barátságunk. Majdnem kerek 15 éven át…

1982 még az illegalitás időszaka, amit Ortutay Elemér katakomba-időszaknak nevezett. 
Reménykedünk, hogy a görögkatolikus egyházat valaha a Szovjetunióban is elismerik, és újjáéledhet 
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye. Ez a remény volt a magyarázata annak, miért keresgélt 
Ortutay Elemér olyan személyeket, akik vállalják a titokban történő teológiai képzést, s készek arra, 
hogy pappá szentelődjenek. Arra vártak ugyanis, hogy amikor beköszönt a pillanat, hogy papot 
kell biztosítani az egyházközségek számára, akkor a görögkatolikus egyház megfelelő személyeket 
tudjon szolgálatra küldeni. Papot, aki beáll elődeinek sorába, és munkálkodik az Úr szőlőjében.

A legmeghatározóbb élményem a 15 évig tartó ismeretségünk idején, hogy egyetlen olyan 
esemény, vita vagy félreértés sem történt köztem és Elemér bácsi között, ami miatt neheztelni kellett 
volna rá, vagy rossz érzést váltott volna ki bennem. Elemér bácsi úgy tudott dorgálni, kritizálni, 
hogy az nem fájt. Sőt olykor kénytelen voltál szégyellni magad. Nagy mestere volt az emberek 
felkarolásának, s legtöbbször odaállt azok mellé, akiket mindenki támadott, vagy kritizált.

Amikor az 1949-es eseményekről, az egyházüldözésről, vagyis saját és társai üldöztetéséről 
beszélt, mindig aláhúzta: „…mi nem voltunk »hősök«, velem is a Jóisten kegyelme volt. Ő adott 
kitartást, hogy erősek legyünk, s ne legyünk esküszegők. De ha bármilyen fizikai erőt alkalmaztak 
volna, nem biztos, hogy kibírom. Sokat számított az is, hogy édesapám már ott volt a lágerben, 
kitartott, ezért nekem is hasonlóan kellett cselekednem. Meg persze ott volt az az erkölcsi parancs is 
számomra, hogy példát kell mutatnom a tanítványaimnak!”

Pedagógiai jellegű gondolatai közül néhány igencsak hasznosat ki kell emelnünk. Leginkább 
azokat osztom meg, amelyek számomra is fontosak lettek az életemben. „Mindenkiben van valami jó, 
valami pozitív! Keresd azt, hogy tudj jót is látni benne!” – nevelt nagyon sokszor engem is. Hasonlóan 
pedagógiai tartalommal bíró tanítása volt: „Nem az a szégyen, amit nem tudsz, hanem az, amit 
nem akarsz tudni, vagy megtanulni.” További mély tanítása arra vonatkozott, amikor két ember egy 
„harmadikról” beszél: „Nem az a fontos, hogy a rossz dolgokat kidomborítsuk, kibeszéljük, hanem 
az legyen a célunk, hogy megvitassuk mi az, amit azért tehetünk, hogy az az ember jobb legyen. Mi 
az, ami építő lehet? Mert rombolni mindenki tud, de a feladatunk az élet minden területén építeni, 
alkotni és segíteni egymást.”

A pedagógiai lelkületén kívül különleges tulajdonsága volt a nagylelkűsége, önzetlensége és 
segítőkészsége. „Ha kapni akarsz, tudjál adni is” – tanította sokunk számára. Még a ’80-as években is, 
amikor nem igazán dúskáltunk anyagi javakban, nagyon sokat segített, önzetlenül és mindig akkor, 
amikor nagy szükségem volt erre. Elmesélte, mit élt át ő annak idején, amikor hazajött a lágerből. 
Hogyan ismerkedett meg apai nagybátyámmal, Szabó Konstantinnal, az idősebb paptestvérével, 
akinek a támogatását 30 év távlatából is emlegette. Ezt az erényét még az egyházunk legalizációja 
után is gyakorolta, minden papságából származó segítséget továbbadott. Nagyon tanúságos és szép 
példát mutatott minden tanítványának.

Így tudnám röviden összefoglalni, hogy mire tanított engem „Droe”, azaz dr. Ortutay Elemér, a 
pap, a férj, az apa, a tanárember.

Hálás vagyok mindazoknak, aki emlékét és szellemiségét tovább viszik és ápolják! Hogy emléke 
által tanuljunk tőle!

Szabó Konstantin

Ezt tanultam Elemér bácsitól
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Tisztelt Olvasó!

Mindig csak nehéz időkben derül ki, hogy valójában mi lakozik az emberben: 
mennyire erős a lélek, milyen magasba emel a szív, mennyire lényeglátó az ész, mennyi 
munkát bír a kar, mennyire hűséges valaki az emberi kapcsolataiban, és mennyire tart 
ki választott hivatásában azok mellett, akiket rábíztak.

A XX. századi magyar történelem bővelkedik hősökben, akik a történelem 
szálfaroppantó időszakaiban felnőttek azokhoz a végtelenül nehéz feladatokhoz, 
amelyeket nem lehetett előre látni, s amelyekre nem lehetett felkészülni sem. Bátorságuk 
és kitartásuk mindig kisugárzott egy-egy közösségre, és megadta azt az erőt, amely a 
túléléshez szükséges volt, mert megadta a példát, hogy az életre vezető út a legnehezebb 
időkben is járható, bármennyire elkeskenyedjen is. Ezek a közösségek, amelyek tanúi 
voltak küzdelmüknek, emlékeznek rájuk, de rendkívül fontos, hogy a nemzet egésze is 
megismerhesse sorsukat: azok is, akik most élnek, és azok is, akik még ezután jönnek.

Ortutay Elemér atya története egy hősiesen szolgáló élet hétköznapi története. 
Azért vált hőssé, mert a XX. századi magyar történelem – és különösen Kárpátalja – 
hétköznapjaiban erre volt szükség a megmaradáshoz. Hűséges maradt kis dolgokban 
és nagyokban, jó időkben és rosszakban egyaránt: kiszolgáltatta a szentségeket, és 
tanúságot tett az igazságról. Tette ezt a szószékről messzire hallatszó szóval, és élete 
csendes – mégis messze hangzó – példájával mindenhol, ahol megfordult: gimnáziumi 
tanárként és a cserkészcsapatban, a szemináriumban és családapaként, a templomban 
és a Gulágon, a kerámiagyár raktárában és „egyszemélyes teológiai akadémiaként”, a 
szovjet állambiztonság zaklatásainak idején, és akkor, amikor újra lehetett kezdeni a 
szabad életet a gonosz birodalmának összeroskadása után.

Ezt a könyvet a XXI. századi világ jelenlegi kényelmében, illetve felsejlő veszélyeinek 
árnyékában olvasva újra bizonyságot kaphatunk arról, hogy a legnagyobb önmegvalósítás 
az embertársaink és nemzettársaink szolgálata, hogy az életben valóban fontos és 
maradandó dolgok mindig csak áldozatból – néha a legnagyobb áldozatokból – születnek.

Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Névtelen-1_converted.indd   7Névtelen-1_converted.indd   7 2022. 07. 11.   13:472022. 07. 11.   13:47



8

A harmadik fiú lelkületével

A magyar népmesék jellegzetes szereplője a harmadik fiú, akit legtöbbször 
még saját családja sem értékel. Ez a harmadik fiú sokszor esetlennek tűnik, 
nem sok reményt fűznek az életéhez... Pitvarban alszik, kinevetik, elutasítják, a 
maradékból él, idegenbe megy szerencsét próbálni… Sanyarú sorsot, nyomorúságos 
lelkiállapotot jelenít meg az élete. 

De amikor a nagyok, a szépek, az okosak és az ügyesek kudarcot vallanak; 
amikor a gazdagoknak, a befolyásosaknak, a nagyreményűeknek nehezükre esik az 
áldozathozatal; amikor a lehetetlennel és ésszerűtlennel kell szembenézni, akkor 
valahonnan mindig előkerül a harmadik fiú, s a lehetőségeit és vélt képességeit 
meghaladó mértékben mindig lehet rá számítani. A harmadik fiú az, akit előbb 
megmosolyognak, a végén pedig irigyelnek.

Dr. Ortutay Elemér hagyatéki iratait rendezgettem az elmúlt időszakban. 
Közben több beszédvázlatában, levelében és dolgozatában is felfedeztem azt a 
retorikai elemet, amit a magyar népmesékben a három fiú példája jelenít meg. 
Visszatérő jelképi személyiséggé és példaadó egyéniséggé vált számára „a harmadik 
fiú”. Királyfiak, ügyvédek, orvosok, tudósok vannak az első két fiú személyben, akik 
nagy karriert futva csodálatos életpályát tudhatnak sajátjuknak. A harmadik fiúval 
pedig rendre szűkmarkúan bánt az élet és „néma királyfiként” egyfajta emberi torzó 
volt. De amikor megszólalt, amikor lehetőséget kapott, akkor a legszebben fejezte 
ki a szeretetét, éltette a tekintélyes személyiségeket, hősiesen megvédte édesanyját.

A sokszor előkerülő példázat megérteti velünk, hogy Ortutay Elemér 
terminológiájában a „harmadik fiú” a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
hitvalló papjait, papcsaládjait szimbolizálja. (Időnként Kárpátalját!) Egyénileg és 
közösségileg egyaránt. Görögkatolikusokat jelképez, akikről a térség kutatói jól tudják, 
hogy a történelem színpadán nem mindig tartották őket sokra. Akikkel szemben a 
XX. század különösen is kegyetlen volt. 1949 és 1989 között halottnak is vélték őket, 
de mindenképpen némának. S akik a harmadik fiúként élve tettek tanúságot hitről, 
egyházról, nemzetről a mindenhatónak tűnő kommunizmussal szemben is. 

Dr. Ortutay Elemér hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár 25 éve hunyt 
el. A kárpátaljai görögkatolikus egyház emblematikus személyisége volt. 1916-ban 
született Ungváron, 1941-ben szentelték pappá, teológiai doktor lett. 1949-ben 
a kommunista államhatalom munkatáborba kényszerítette, ahonnan 1956-ban 
szabadult. 17 évig kályhagyárban dolgozott. Titokban papokat tanított. 1989 után 
aktív résztvevője volt a görögkatolikus egyház újjászületésének. 1997. január 27-én 
hunyt el. Az ungvári Kálvárián temették el. Csak gyermekkorában, tanulmányai 
idején és lágeréveiben tartózkodott huzamosabb ideig távol Ungvártól, illetve 
Kárpátaljától.

A XX. századot szinte teljesen egészében kárpátaljai magyar emberként és 
görögkatolikus papként élte végig. Élte? Mert az élete rendkívülire sikerült, amiben ő 
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az Isten erejét látta. Az életét inkább tanúságtételként lenne helyes értelmezni. A bibliai 
hagyományból ismerjük, hogy a próféták egy-egy történelmi időszakban önként 
vállaltak fel jelképes cselekedeteket, amit Isten üzeneteként értelmeztek az emberek. 
Aki ismeri Kárpátalja népeinek és értelmiségének a XX. századi sorsát, az talán egyetért 
velünk, hogy Ortutay Elemér élete ebben a formában igencsak prófétain alakult. 

Életrajzát szakszerűen, de inkább egyházi szempontból dolgozta fel Bendász 
István és Bendász Dániel. A Szovjetunióban hitüket megvalló görögkatolikus papi 
személyekről több kiadásban is megjelentették kutatási eredményeiket. Ortutay 
Elemér évfordulói kapcsán is rendre jelentek meg visszaemlékezések, elemzések 
vele és családjával kapcsolatban. 

Az elmúlt időszak kutatásai és a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és 
Levéltár gyűjtése, illetve rendezése közben jelentős mennyiségű iratanyag került elő 
dolgozataiból, levelezéseiből, jegyzeteiből. Még csak a feldolgozás kezdetén vagyunk, 
de megállapítható, hogy több száz oldalnyi iratanyagról van szó. Az értékét növeli, 
hogy az eddig ismeretlen írások újabb szempontokat mutatnak meg a görögkatolikus 
egyház és a kárpátaljai magyarság üldözés alatti, és rendszerváltás utáni lelkiállapotáról, 
egy magyar görögkatolikus pap szemével nézve az eseményeket. Elhunytának 
jubileumi éve alkalmat ad arra, hogy ezt az iratanyagot rögzítsük, feldolgozzuk és 
kiadásra készítsük elő.

Ortutay Elemér, sokak számára Öcsi, Öcsi bácsi 1993-ban írta meg 
visszaemlékezését „...Holnap is felkel a Nap” címmel. Dupka György biztatta 
az írásra, de az elbeszélése szerint nehezen született meg a munka. Mintha 
szerénykedve nem szeretett volna beszélni önmagáról, személyiségéről. A 
hitvallását, feladatát és példamutatását – cserkészparancsnokként a cserkészet 
szellemiségéből merítve – kötelességének tekintette. Mégis leült és tollba mondta 
a saját történetét, melyet az addig megjelent írásaival egészített ki a szerkesztő.      

Elhunytának negyedszázados évfordulóján a róla elnevezett beregszászi Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Központ munkatársaival jubileumi emlékkönyv készítésébe 
fogtunk. Egyrészt szellemi emléket kívánunk állítani a méltán neves személyiségnek, 
másrészt pedig magunkat utólag is meg kívánjuk erősíteni a központ névválasztásának 
helyességéről. Ortutay Elemérben Kárpátalja kiemelkedő személyiségét tiszteljük, aki 
ismerte az itt élő népek történetét és küzdelmét. Velük együtt szenvedett és vallotta 
meg hitét a kommunizmus idején, s minden értelmiségitől, politikustól és egyházi 
embertől elvárható nemzeti és vallási toleranciáról tett tanúságot egy igencsak embert 
próbáló XX. században. 

Az Ortutay Elemér emlékalbumot négy forrásból állítottuk össze. (1.) Mintegy 
elbeszélési idővonalként használjuk és szó szerint idézzük a „...Holnap is felkel a Nap” 
című emlékirat egy-egy rövid fejezetét, amely egységes keretét adja munkánknak is. 
Ezzel a személyéhez kívánjuk kötni az életút és a személyiség bemutatását, mintha 
ismételten ő mondaná el a saját élettörténetét. (2.) Az életéből az általa is fontosnak 
tartott fejezetek illusztrálására a fentebb már említett dokumentumgyűjtemény 
anyagát, (3.) a róla és a családjáról írt elbeszéléseket, novellákat, interjúkat, 
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riportokat és (4.) a Bendász-könyvtár Ortutay-gyűjteményének képeit használjuk 
fel. A négy forrás összedolgozása által reményeink szerint kirajzolódik Ortutay 
Elemér személyiségének, lelkületének és hatásának hiteles képe.

Visszatérve a „harmadik fiú” jelképéhez... A „harmadik fiú” történetébe Elemér 
atya mindig a saját élethelyzetén keresztül kapcsolódott be. Reménykedünk, hogy 
sikerül egy olyan személyiséget megrajzolni, aki által a jövőben újabb fiúknak, 
lányoknak, egyszóval hitvalló egyéniségeknek lesz elhivatottsága a „harmadik fiú” 
szerepében vállalni az egyház és a nemzet szolgálatát.

Marosi István
igazgató

Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ
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„Kedves Barátom! Majd tíz-húsz-harminc év múlva tegyetek tanúbizonyságot, 
hogy szülőföldünkön, Kárpátalján voltak és éltek férfiak, akiknek fontosabb volt a 
becsületük, mint a hitvány életük, és ezért hitüket, nemzetüket, meggyőződésüket 
áruba nem bocsátották.”

„Szülőföldünk, Kárpátalja, gazdag és csodálatos föld. Ez a terület nem néhány, 
egykori vármegye, de összekötő és határkő Kelet és Nyugat között... Ezt a földet 
nemcsak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de e föld népének..., azaz a 
föld hőseinek, hitvallóinak, vértanúinak, tudósainak példája, alázatos, munkás élete, 
munkája és vére termékenyítette meg.”

Ortutay Elemér
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Száraz ágon, hallgató ajakkal

Meddig ültök, csüggedt madarak?

Nincs talán még elfeledve a dal,

Melyre egykor tanítottalak?!

Vagy ha elment s többé vissza nem jő

A víg ének s régi kedvetek:

Legyen a dal fájdalmas, merengő,

Fiaim, csak énekeljetek!

 

Zivatar volt; -feldúlt berkeinken

Enyhes, árnyas rejtek nem fakad:

S ti hallgattok! elkészültök innen?

Itt hagynátok bús anyátokat?!

Más berekben máskép szól az ének,

Ott nem értik a ti nyelveket...

Puszta bár, az otthonos vidéknek,

Fiaim, csak énekeljetek!

KEDVENC VERSE
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz

Száraz ágon, hallgató ajakkal

Meddig ültök, csüggedt madarak?

Nincs talán még elfeledve a dal,

Melyre egykor tanítottalak?!

Vagy ha elment s többé vissza nem jő

A víg ének s régi kedvetek:

Legyen a dal fájdalmas, merengő,

Fiaim, csak énekeljetek!

 

Zivatar volt; -feldúlt berkeinken

Enyhes, árnyas rejtek nem fakad:

S ti hallgattok! elkészültök innen?

Itt hagynátok bús anyátokat?!

Más berekben máskép szól az ének,

Ott nem értik a ti nyelveket...

Puszta bár, az otthonos vidéknek,

Fiaim, csak énekeljetek!
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Melyre egykor tanítottalak?!

Vagy ha elment s többé vissza nem jő

A víg ének s régi kedvetek:

Legyen a dal fájdalmas, merengő,

Fiaim, csak énekeljetek!

 

Zivatar volt; -feldúlt berkeinken

Enyhes, árnyas rejtek nem fakad:

S ti hallgattok! elkészültök innen?

Itt hagynátok bús anyátokat?!

Más berekben máskép szól az ének,

Ott nem értik a ti nyelveket...

Puszta bár, az otthonos vidéknek,

Fiaim, csak énekeljetek!

19
97

ORTUTAY
ELEMÉR

19
16

Önéletrajzi adatok a Bendász-hagyatékban
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Dr. Ortutay Elemér

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye XX. századi történetének 
emblematikus személyisége dr. Ortutay Elemér. 1916. június 2-án született Ungváron 
görögkatolikus papi családban. A keresztségben másodikként a Dénes nevet kapta.

Szülei görögkatolikus papcsaládból származtak. Édesapja, Ortutay Jenő (1889–
1950) papi- és társadalmi tevékenységével az egyházmegye jelentős papi személyisége 
volt a két világháború közötti Kárpátalján. Egyházi ember volt, de jelentős szerepet 
vállalt a társadalmi életben is. Papi hivatása mellett Beregszász polgármestere 
és országgyűlési képviselő is volt. Édesanyja, Papp Ilona (1888–1960) szintén 
görögkatolikus papcsaládból származott. Ő biztosította azt a hátteret, amelynek 
eredményeként férje a papi és társadalmi feladatait megfelelően tudta végezni.

 Ortutay Elemér két testvére közül Angyalka fiatalon hunyt el, a beregszászi 
temetőben nyugszik. Béla a Ferencvárosi Torna Club és Magyarország 
válogatottjának futballistája volt az 1940-es években.

Elemér, akit az ismeretségi körben Öcsinek neveztek, az elemi iskola 1-2. 
osztályát Kövesligeten (ma Drahovo), a 3-4. osztályt Beregszászon végezte el.

Egész ifjúkorát Beregszászban töltötte, ahol 1927–1935 között a Beregszászi 
Állami Reálgimnázium diákja volt. Egy évet a ruszin, a következőket pedig a magyar 
tannyelvű osztályban végezte.

Ifjúságának beregszászi korszakában tagja volt a környék „prágai, brünni 
és  pozsonyi főiskolásait” tömörítő „Szécsényi Főiskolai Egyesületnek”. Egy 
visszaemlékezés szerint egy ideig elnöke is volt. Beregszászra és az egyesületi életre 
később úgy emlékezett, mint ahol a tiszta magyar jellemet és a papi hivatásra való 
nyitottságot megtanulta. Különösen Narancsik Imre református lelkész előadásai 
voltak rá nagy hatással.

A teológiát Ungváron kezdte a Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán és 
Papnevelő Intézetben (1935–1936), majd az Olmützi Egyetem Teológiai Karán 
(1936–1938), és Budapesten, a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen 
(1939–1940) folytatta. Eközben a Budapesti Központi Papnevelő Intézet 
növendéke volt. Mindhárom intézményről kedves szavakkal nyilatkozik a későbbi 
visszaemlékezéseiben.

Budapesten doktorált 1941 áprilisában, és 1942. március 24-én avatták doktorrá. 
1941 szeptemberében tette le laureátusi vizsgáit. Disszertációjának témája: „A keleti 
egyház nyilvános istentiszteletei.”

1941. szeptember 20-án házasságot kötött Vitéz Gabriellával a budai Flórián 
templomban. Felesége a Ranolder Intézet növendékeként szerzett tanítónői 
diplomát Budapesten.

Ortutay Elemért Papp Istvánnal és Jackovics Lászlóval együtt 1941. október 5-én 
az ungvári püspöki palota kápolnájában szentelte pappá Sztojka Sándor munkácsi 
püspök. Első szent liturgiáját 1941. október 12-én mutatta be az ungvár-ceholnyai 

hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár
1916–1997 

Névtelen-1_converted.indd   14Névtelen-1_converted.indd   14 2022. 07. 11.   13:472022. 07. 11.   13:47



15

görögkatolikus templomban, ahol édesapja parókus volt. Papi jelmondata: „Beszéljek 
bár […] angyaloknak a nyelvén, ha szeretetem nincs, olyanná lettem, mint a zengő érc 
vagy pengő cimbalom.” (1Kor 13,1)

Gyermekeik közül Péter (1942), Tamás (1943), Mária (1945) és Jenő (1948) még a 
görögkatolikus egyház működésének betiltása előtt született. Csaba (1957) pedig a 
lágerből való hazatérés után.

Első papi kinevezéseként hittant és latint tanított az Ungvári Magyar Királyi 
Drugeth Gimnáziumban és a Szent Erzsébet Gimnáziumban. Emellett a cserkészcsapat 
parancsnoka volt.

1945. április 20-ától, amikor Kárpátalján az iskolákat államosították, kinevezték  
az ungvár-ceholnyai templom káplánjává. Édesapját 1945. június 15-én tartóztattak le. 
Ábezben raboskodott, ahol az elviselhetetlen állapotok következtében 1950-ben elhunyt.

1945-ben teológiai tanár lett Ungváron. Romzsa Tódor püspök meggyilkolása után 
a püspök által tanított tárgyakat (teodiceát, filozófiát és görög nyelvet) is ő oktatta tovább 
(1947–1948).

1949. február 17-től, amikor a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye működését 
teljesen betiltották, kilakoltatták a püspöki palotában élő családokat is. Köztük Ortutay 
Elemér is az utcára került feleségével és négy gyermekével.

1949. július 15-ig az Ungvári Faiskolában dolgozott, de hamarosan innen is 
elbocsátották, miután az állami vezetés megtiltotta a görögkatolikus papok alkalmazását 
polgári munkahelyeken is.

1949. augusztus 29-én tartóztatták le az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
Büntető törvénykönyve 54/4. és 54/10,2. cikkelyei alapján. Előzetesen kifejezte és 
következetesen képviselte, hogy nem mondott le a hitéről és nem tért át a pravoszláviára. 
A koncepciós perben ellene felhozott vádak között szerepelt, hogy „különös kiképzésben 
részesült...”, mivel Budapesten végezte a teológiát és teológiai doktor lett. Továbbá 
Horthy névnapján, március 15-én és Hitler hatalomátvétele napján is misézett, amivel 
támogatta a fasizmust. Ez utóbbi vádat sok más papra is alkalmazták, ami azért érdekes, 
mert abban az időszakban a minden nap végzett szent liturgia előírás volt minden 
katolikus pap számára.

Ellene hozott vádak voltak, hogy az Ungvári Magyar Gimnázium teológiai doktora 
és a „Magyar Ifjúsági Szövetség” (cserkészcsapat) vezetője volt. Továbbá a magyar 
megszálló rezsim és a görögkatolikus egyház iránti elkötelezettség jegyében nevelte az 
embereket. Ruhagyűjtési akcióval segítette a magyar katonákat, akik a szovjet fronton 
harcoltak. Görögkatolikus papként tevékenykedve a népnek szovjetellenes agitációt 
tartott. Felszólította a híveket, hogy ne hagyják el a görögkatolikus egyházat, nem félve 
az önfeláldozástól sem. 1945 és 1948 között illegális hitoktatást folytatott az iskolás 
gyermekek számára azzal a céllal, hogy szovjetellenes vallási szellemben képezze ki őket, 
és kiszakítsa őket a szovjet valóságból. 1947 decemberétől 1948 októberéig filozófiát és 
görög nyelvet oktatott az illegálisan működő ungvári görögkatolikus teológiai akadémián 
(a belügyi levéltár C5735-es ügyirata tartalmazza az aktáit).

Az ellene kreált vádak alapján 1949. október 20-án 25 év kényszermunkára, 5 év polgári 
jogfosztásra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 1956. szeptember 14-ig Vorkután raboskodott, 
ahol előbb szénbányákban, egészsége romlása után pedig építkezéseken dolgozott. Számos 
más vallású és nem magyar nemzetiségű pap, illetve értelmiségi raboskodott vele együtt.
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Hazatérése után 17 évet dolgozott az 
Ungvári Kerámiagyárban. Titokban papi 
tevékenységet végzett. 1976. június 2-án vonult 
nyugdíjba. Ezt követően is folytatta az illegális 
papi szolgálatot, valamint papképzéssel 
foglalkozott.

Az „Egyszemélyes Teológiai Akadémia”-
ként elhíresült papképzés egyik meghatározó 
alakja volt. A gyakorlati működésében családi 
vagy baráti találkozásokként tüntették fel a képzési 
alkalmakat. Ebben a formában 18 papnövendéket 
készített fel egyházi szolgálatra, akiket 1989-ig 
titokban pappá szenteltek.

A lágerből hazatért görögkatolikus papoknál 
folyamatosak voltak a házkutatások még az 1980-as 
években is. Egyik levelében írta, hogy 1985 és 1986 
folyamán 15 alkalommal volt házkutatás a lakásán.

1989 novemberében a görögkatolikus 
egyházat legalizálták.

1989. november 8-án Szent Mihály 
ünnepén engedték meg, hogy a görögkatolikus 
papok Máriapócsra utazzanak és nyilvánosan 
liturgiát végezzenek. Ezen az ünnepélyes 
alkalmon Ortutay Elemér mondta a 
szentbeszédet, melyben a kárpátaljai 
görögkatolikusok működésének betiltását a 
mesebeli „néma királyfihoz” hasonlította.

1991. június 21-én, doktori oklevele 
átvételének 50. évfordulóján aranyoklevéllel 
tüntette ki a Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémia.

1991. október 6-án mondta aranymiséjét. Ebből az alkalomból választotta 
jelmondatául Aranyszájú Szent János imádságának részletét: „...biztosítsd lépteinket!”

Első szent liturgiájának aranyjubileumán több helyszínen végzett hálaadó szent 
liturgiát: Ungvár, Beregdéda, Makkosjánosi, Mátészalka.

1991. november 12-én rehabilitálták.

Az újjászervezett papnevelő intézet első vezetőségének és tanári karának tagja 
volt, egy rövid ideig nyilvánosan is taníthatott.

1992. augusztus 18-án a Magyarok III. Világkongresszusán szónokolt.

1993-ban megjelent visszaemlékezése „...Holnap is felkel a Nap” címmel.

Az Ortutay Elemérről készült
„kutyanyelv” a Bendász-hagyatékban (1.)
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Az Ortutay Elemérről készült
„kutyanyelv” a Bendász-hagyatékban (1.)

Emlékirataiban röviden kiemeli életének meghatározó eseményeit. Szinte minden 
esteben pozitív kicsnegést találunk az életértékelésében. Az emlékiratain kívül is 
jelentős mennyiségű feljegyzése, jegyzete, dolgozata, levelezése, prédikációvázlata, 
újságcikke és tanulmánya maradt fenn. Fiatal papként is publikált. Az illegalitás 
időszakában nyilvános írásai nem jelenhettek meg. Gondolatait unokáinak címzett 
leveleknek álcázva írta le. Több cikke 1989 után jelent meg a Kárpáti Igaz Szó, a Pánsíp, 
a Kárpátalja, az Igen, az Új ember és a Görög Katolikus Szemle hasábjain. Hagyatékának 
feldolgozása a következő időszak feladata.

 1996. szeptember 30-án Budapesten Magyarország köztársasági elnöke Arany 
Emlékéremben részesítette életútjának elismeréseként.

 1997. január 25-én hunyt el Ungváron. Temetése 1997. január 28-án volt az ungvári 
görögkatolikus székesegyházban. Temetési beszédet dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi 
megyéspüspök mondott. A szentbeszéd mottója volt: „Él az én lelkem és dicsér téged, 
és ítéleteid megsegítenek engem.” (Zsolt 119,175)

Sírja Ungvár ősi temetőjében, a Kálvárián van az édesanyja mellett.

Marosi István
igazgató

Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ
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Az Ortutay Elemérről készült „kutyanyelv” a Bendász-hagyatékban (2-3.)
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6.

1. Pap Ilona (balra ül) és családja
2. Ortutay Jenő az 1920-as évek elején
3. Ortutay Jenő és felesége, Ilona az 1930-as években, hátul gyermekeik, Béla és Elemér 
4. Vitéz Gabriella az 1930-as évek végén
5. Ortutay Elemér az 1930-as évek végén
6. Testvérek: Béla (1918), Angyalka (1913), Elemér (1916)
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Ortutay Elemér és felesége, Gabriella fiatal házasként Ungváron 1942-ben 
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Az 1993-ban kiadott emlékiratok borítója

Kötetünkben ezzel a színnel jelöljük a „...HOLNAP IS FEL KEL A NAP” 
emlékiratból átvett, eredetileg Ortutay Elemér által írt szövegeket
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Életemet két részre oszthatom:
1. a kezdet és
2. az újrakezdés.
Erről szeretnék írni. Valahogy úgy 

vagyok, mint a nagyapák. Jönnek az 
unokák, kint esik az eső, és ők rimánkodnak: 
nagyapó, mesélj!

Jó, jó, gyerekek, ha csendben lesztek 
és jól viselkedtek, majd mesélek. Mesélek 
Beregszászról, ahol tanult nagyapa... és... 
és... mesélek arról is, mi történt aközben, 
míg megöregedtem. Mesélek, csakhogy 
ez a mese: igaz történet.

De örülök is, hogy mesélhetek, mert 
tegnap itt volt Gyuri bácsi, és megkért, 
hogy írjam le az életemet.

Tudjátok mit? Én beszélni fogok. De 
ki közületek a legügyesebb? Igen, igen...

KEDVES

BARÁTOM!

„Uram, nyisd meg ajkaimat, 
és szám a te dicséretedet fogja hirdetni.”

persze, hogy te vagy a legügyesebb 
unokám, kis Zita. Te magnóra veszed és 
majd legépeled. Jó?

Nagyon szívesen, kedves nagyapó. 
Tehát:

egy, kettő, három... kezdhetjük!
Itt ülök töprengve: eleget tegyek-e 

Dupka György kérésének, hogy megírjam 
életem történetét?

Meg kell írnod – mondja ő –, hogy a 
fiatalok lássák, mily bátor hősök voltatok. 
De, Gyurikám, ez nem igaz! Mi is féltünk! 
Féltünk, ezt letagadni ocsmányság lenne 
részünkről. Mi csak hűek akartunk 
maradni eskünkhöz, hitünkhöz, 
nemzetünkhöz... de megmagyarázni 
nehezen tudom, hogy honnan volt ehhez 
erőnk, bátorságunk...

...Ó, ma már tudom, de ezt is csak a 
Te szavaiddal, mikor idézek csodálatos 
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„Hitünket sose hagyjuk,
S inkább elpusztulunk az utolsó szálig,
Sem hogy piruljanak majd az unokáink.”
Ó, féltem én is. Féltem a szenvedéstől, féltem a kínzásoktól, féltem a 

lágerektől és féltem a haláltól.
De ha az utcán találkoztam volt tanítványaimmal: Bajza Ferivel, Krupa-

nics Janival és Katival, Gróf Róberttel és cserkészeimmel: Kompordayval, 
Ijjász Gabival... majd kispapjaimmal: Szabó Gyurival, Vaszkó Józsival, Orosz 
Gyuszival, mintha kiolvastam volna szemeikből: na, most tessék megmutatni, 
hogy azokat a hangzatos szavakat valóra is lehet váltani... és hallottam: „Em-
ber küzdj és bízva bízzál!” Majd „Luctor et emergo” – küszködöm, de fenn-
maradok, majd: „a cserkész híven teljesíti kötelességét” és „pusztuljon a rongy 
életem, de maradjon a becsületem...” És én szerettem volna bebizonyítani 
tanítványaimnak, gyermekeimnek, hogy ezek a szavak nem üres szavak, ezek 
életem velejárói, életem „sine qua non”-ja, életem célja... de én ezt akkor nem 
tudtam megfogalmazni, mint ahogy jóval később Pomogáts Béla ezt tömören 
így fogalmazta meg: „Lehet a pusztulás, romlás ellen küzdeni.”

BEREGSZÁSZ

Beregszászon jártam gimnáziumba. Olyan közepes voltam mindenben: 

tanulásban, sportban. Ellentétben az öcsémmel, aki később a Fradi játékosa 

lett. Tehetséges osztály volt. Később két-két orvos és tanár, valamint négy pap 

került ki soraink közül. Jó visszaemlékezni reájuk: Csörgő Bertalan, Lajos 

Mihály, Dabóczi Irma, Musinszky Erzsébet és Klein Berti, az osztályelső.

Ó, dehogy akartam én pap lenni. Hogy mégis beiratkoztam az ungvári 

szemináriumba, ezt csak apám kedvéért és valami ősrégi hagyománytisztelet 

alapján tettem... de erről majd később.

Amikor 1989-ben a beregszászi Vérkeparti Öreg Diákok vezéralakja, 

Kerényi Gyula kezdeményezésére Báthory Katalin, Benda István, Dalmay 

Árpád szerkesztésében megjelent A Beregszászi Magyar Gimnázium története 

c. könyv, legidősebb unokám, Botond a neve, írásban kért magyarázatot a 

következő kérdésekre, hogy azt barátainak felolvassa.

Ebben a beregszászi kiadványban magamról azt írtam, hogy a sztálini 

érában 25 évre elítéltek. Az volt a bűnöm, hogy magyar és pap voltam. Hat 

évig egy vorkutai szénbányában dolgoztam. Túléltem. Hazajöttem, és itthon 17 

esztendeig egy kályhagyárban dolgoztam. Most nyugdíjas vagyok.

Hogy ma is, túl a 70. évemen és közel a 80-hoz tele vagyok életkedvvel, ezt 

a Jóistenen kívül Beregszásznak köszönhetem.
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Te ezt, kedves Unokám, túlzásnak tartod. Úgy véled, hogy én és kortársaim (Kalocsay 
Géza, Kerényi, Benda Kálmán, Szájbei Erzsébet és István, Polónyi Kati, Pirigyi István és 
mások) Beregszászt és alma materünket a „megszépítő messzeségből” látjuk.

Igaz, hisz mindenki aláhúzza, hogy a beregszászi gimnázium a továbbtanuláshoz 
szükséges műveltséget alapozta meg. És helytállásra, magyar nemzeti önismeretre 
tanított, és jellemes, öntudatos emberekké nevelt.

De, nagyapa, könyörög az unokám, ezt magyarázd meg. Ebben a könyvben azt 
is olvasom, hogy a ti tanáraitok jezsuiták és papok voltak. Vagy el kellett hagyniuk 
a trianoni Magyarországot baloldali érzelmeik miatt. Ezenkívül cseh igazgatótok, 
tanáraitok is voltak: Lopour, Melichar, Kaubayácláv a tornatanár. Ők tanítottak titeket 
hazaszeretetre? Ők táplálták magyar nemzeti öntudatotokat? Te, nagyapa, felsorolod 
Czap-Csáti, Banykó, Gönczy, Drohobeczky, Kondás, Krémer Jani, Lajos Mihály, Csörgő 
Berti, Becza Miska neveit... ők mind papok voltak.

Ezek a kommunista-félateista-cseh tanárok neveltek titeket keresztény szellemben?

Hát, igen, kedves Unokám, ők neveltek minket. Hallgasd csak meg ezt  a történetet!

Állami főgimnázium 1945 előtt (OSZK) 
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Attila utca a római katolikus templom tornyából 1945 előtt (OSZK)

Az egykori Attila utca a görögkatolikus templommal 1924-ben (Zempléni Múzeum)
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3.

1. Ortutay Elemér adatlapja a Beregszászi Reálgimnázium 1935. évi törzskönyvéből 
(DAZO 432. fond, 1. opisz, egy. hr. 51, 313.)
2. A gimnázium érettségizőinek tablója
3. A érettségizettek névsora 
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Szülőföldem, Kárpátalja csodálatos föld. Kárpátalja nem egy közönséges 
vármegye. De összekötő és határkő Kelet és Nyugat között, melynek lakói sok-
nemzetiségűek.

Ismétlem: Kárpátalja gyönyörű föld. És nemcsak vadregényes tájaival és 
váraival kápráztatja el az ide látogatókat, de valami csodálatos varázslatos von-
zerővel is rendelkezik.

Csendes, nyugodt helynek látszik, ahol szívesen telepszik meg és ver 
gyökeret minden ember, aki valami oknál fogva itt otthonra talál.

Ezt a földet nemcsak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de e föld 
népének, az Esze Tamáséknak, Zrínyi Ilonának, Romzsa püspöknek és Orosz 
Péternek, a névtelen szolyvai magyaroknak... azaz e föld hőseinek, hitvallóinak, 
vértanúinak példája, alázatos munkás élete és vére termékenyítette meg. Ennek 
a földnek vagyok a szülöttje és ennek a népnek a papja...

Kárpátalja

Bazilita rendház az Ung folyó irányából
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Természeti szépségét mindenki láthatja és csodálhatja.
De az erdős Kárpátaljáról délre elindulva, nemcsak szép és tágas völgyekkel és 

sokszor vízesésszerűen alázuhanó kis patakokkal és szemet gyönyörködtető hegyi 
tavakkal, de mindenütt, dolgos emberkéz nyomát viselő tájakkal is találkozhatunk.

Tehát, ez a föld, nem egy kihalt táj. Itt emberek is laknak. És milyenek ezek az 
emberek, akiknek szülőföldje Kárpátalja? Életük és jövőjük a forgandó szerencsétől 
függ? Van-e a földnek és népének múltja, történelme? E nép, mely földet lakja, 
egyenesen jár-e, töretlen gerinccel vagy meghajlott háttal, hajbókolva a sorra kerülő 
hódítók előtt?

Mit mondanak nekünk és mire tanítanak Ungvár, Munkács várai, a nevickei, 
szerenyei és huszti várromok omladozó falai?

Volt-e itt szabadságharc a belső vagy az idegen elnyomók ellen? Nincs most időnk 
arra, hogy a történelem lapjait lapozgassam és idézzem az elmúlt időket. De tanúsítom, 
a vidéket munkaszerető nép lakja. Emberek lakják e földet, akik gazdagabbak az indiai 
maharadzsáknál. Legnagyobb kincsük értékesebb a rubintnál, gyémántnál… és ez a 
becsületük.

Nemcsak a történelem lapjaira hivatkozom, de tanúsítom – és ezt aláhúzta 
a Tiszaújlak melletti turulmadaras kuruc emlékműnél mondott mélytartalmú 
beszédében Fodó Sándor is –, hogy e földet a legnagyobb számú két nemzet a magyar 
és a ruszin [lakja], akiket jogosan nevez a történelem gens fidelissimának. Egyformán 
szeretjük a szülőföldünket. Itt élünk és itt akarunk élni békében, szeretetben, kölcsönös 
megértésben… de szabadon, emberi jogainkkal szabadon élni!

Milyen is a szülőföldünk, Kárpátalja?

A Galagó Ungváron az 1940-es években (Fortepan)

31
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De sajnos, a legújabb kor története bizonyítja, a Sátán és csatlósai megirigyelték 
ezt a békés életet, és zavart, káoszt akartak itt előidézni, hogy e zűrzavarban 
könnyebben megvalósítsák aljas, barbár tervüket: hogy hitünk, vallásunk és nemzeti 
öntudatunk gyökerét tövestől kitépjék a szívünkből.

Íme, milyen ördögi taktikával akarták tervüket megvalósítani: a sztálini éra a 
letartóztatások és elhurcolások korszaka volt.

A magyarok tízezreit elhurcolták, mert magyarok voltak. Közülünk, a 
görögkatolikus papok közül 6-ot legyilkoltattak, 129-et börtönbe vetettek, mert 
hitünket, vallásunkat nem voltunk hajlandók megtagadni és áruba bocsátani.

Húsz református papot, köztük az itt jelen lévő és általam és mindnyájunk 
által nagyra becsült Forgon Pál püspököt is, 19 római katolikus paptársával együtt, 
csak azért, mert népünknek, magyar nemzetünknek szellemi és lelki vezetői voltak, 
szintén börtönre ítélték.

E felsorolt példák is bizonyítják, hogy e szép, vadregényes vidék, Kárpátalja 
legfőbb értéke nemcsak az őszi táj festenivaló szépsége, nemcsak a várak és 
műemlékek, de a jelene is figyelmeztet, hogy itt Esze Tamásék, névtelen hősök és 
vértanúk is éltek és élnek.

És ezek a vértanúk és hitvallók arra tanítanak minket, hogy emberként éljünk 
és ne tehetetlen bábként: hittel, reménnyel, mennydörgés-villámlás közepette is, 
szembeszállva a Sátán minden támadásával és ördögi furfangjával.

Sátán, csődöt mondott minden terved, mert mi hisszük és valljuk, hogy a viharra 
csend jön egyszer, és felragyog a Fény az égen!

Testvéreim, e szilárd hitünk forrása… Ti vagytok Testvéreim, Ti, akiknek emléke 
előtt most fejet hajtunk. Ti tanítottatok meg arra, hogy az embernek legnagyobb 
kincse a becsülete! Nemzetünket megtagadni, eladni, áruba bocsátani nem fogjuk 
soha! Isten minket úgy segéljen!

Tudja meg az egész világ – és hálásak vagyunk Neked Istenem, hogy lehetőséget 
adtál erre, hogy ezt Magyarország külügyminisztere, Jeszenszky Géza jelenlétében 
húzhatom alá – […] tudja meg az egész világ, hogy itt, a Kárpátok bércei alatt is 
magyarok élnek, akik emberként akarnak élni és nem bábként és hulló falevélként, 
melyet a szél ide-oda sodor.

Tudja meg az egész világ, hogy emberek élnek itt, hitükhöz, nemzetükhöz 
hűséges emberek, mint ahogy ezt e vértanúk itt Makkosjánosiban is bebizonyították… 
E vértanúk, apáink és fiaink és testvéreink, akiknek emléke előtt tisztelettel ma fejet 
hajtunk.

Makkosjánosi, 1991. augusztus 11.
Dr. Ortutay Elemér
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Ezer évig nem volt itt semmi?

Az ungvári egykori Drugeth-gimnázium ma az egyetem épülete. Főbejáratánál, 
ahonnan csak nemrég parancsolta el az új népakarat Lenint, 1945 előtt is szobor állt. 
Mégpedig Dayka Gábor szobra.

A kárpátaljai magyar lakosság számára természetesnek tűnik, hogy a szobor 
most visszakerüljön oda, ahonnan brutális módon eltávolították.

Ezzel kapcsolatban jelent meg egy ismertetés Gortvay Erzsébet tanárnő tollából. 
Értékes munka. A szent ügy érdekében kötelességemnek tartom, hogy hozzászóljak 
a témához.

„Azért kellett Dayka Gábor szobrát, mint annyi más művészi értéket eltüntetni, 
hogy könnyebb legyen elhitetni: ezer évig nem volt itt semmi, csak elnyomás...”  – írja 
kitűnő cikkében Gortvay Erzsébet tanárnő.

Mikor Dayka Gábor meghalt 27 évesen, 1796-ban, Duchnovics Sándor, 
Kárpátalja nagy fia még meg sem született. Hisz Duchnovics csak 1803-ban született. 
De Duchnovics már kortársa volt az új eszméknek, mely gyökeret vert és lassan 
kiterebélyesedett nemcsak Európában, de hazánkban is, Magyarországon.

Igaz, meg nem értéssel, áskálódással, rosszakarattal találkoztunk abban az időben 
is. Voltak magyar gazdák, akik így érveltek: jó nekünk a hazai alma is, miért kell újra 
oltani a fákat, hogy más almafajtákat honosítsunk meg szép hazánkban?

Egy öreg gazda pedig így korholta fiát, aki Hollandiában tanulta a kertészetet, és 
hazatérve – a tanultak alapján – hozta rendbe tavasszal a fákat: „Fiam, megbolondultál? 
Kopaszra nyírtad a fákat!”

– Ej, apámuram, ne dorgáljon engem, hisz nem olvasta a Bibliában, hogy „a 
megnyesett fa kizöldül?”

És nálunk, Kárpátalján ezer évig nem történt semmi? Teszi fel a kérdést Gortvay 
Erzsébet. Úgy éltünk ezer évig, mint honfoglaló őseink? Sátorban éltünk, nyargalva 
hódítottuk Nyugatot, harácsolva, pusztítva mindent... és ha éhesek voltunk, az útszéli 
fákról csak a vadalmát ettük és a nyers hússal táplálkoztunk?

Csak hódítottunk, csak harcoltunk, a holnapra talán nem is gondoltunk? 
Legázoltuk a rendezett gyümölcsöskerteket anélkül, hogy eszünkbe jutott volna, hogy 
Nyugaton miért oly rendezettek a földek és a kertek... és miért szépek és ízlésesek a 
piros almák?

Dayka Gábor – figyelmeztet minket Gortvay Erzsébet – nem így gondolkodott. Ő 
már a jövőbe is nézett. Olvasott, figyelt és felfigyelt mindenre. Többet is összeolvasott, 
mint amire a tanterv kötelezte.

Igaz, akadtak akkor is Pató Pálok, de a miskolci paptanárok felfigyeltek a kis 
Gáborkára... felkarolták, bevették a klastromba, ingyenes oktatásban részesítették. 
Majd a szemináriumba is beíratták. Dehogy akarták kényszeríteni, hogy pap legyen... 
igaz, én magam is örülnék, ha egy tehetséges kárpátaljai magyar gyerek, olyan Dayka 
Gábor-féle segítségemet kérné, hogy pap legyen... de én is így válaszolnék: jó fej vagy 
fiú, tanulj, hasznos tagja leszel nemzetünknek, szülőföldünknek, mint tanító, tanár, 
orvos... csak becsületes, munkaszerető ember légy... nem feltétlenül kell, hogy pap 
légy! Hisz téged, fiam, nem erre választott ki az Úr.
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Szegény kis Gáborka! Begubózott, hallgatott, csak titokban írt, olvasott, hogy társai 
vagy egyes tanárok ki ne nevessék. „Homályos bánat dúlja lelkemet – írja később –, hogy 
nem akarnak megérteni.” De írt, tanult és írásaiban – talán ösztönösen? vagy az isteni 
szikra lángra lobbant benne? – „hajlékonnyá tette, magyarul is természetesen hangzóvá a 
nyugat-európai versformát”.

Ismeritek ezt a szót: „lélekfestés?”
A fiatal ungvári tanár, Dayka Gábor ebben is nemcsak úttörő volt, de mesterien 

jellemezte egy-egy embernek, népnek, korának lelkivilágát.
Ó, ne csodálkozzunk azon, hogy sokan nem értették meg igyekezetét és munkáját. 

Ezek a „sokan” hasonlítottak ahhoz az apához, aki nem értette meg a Hollandiában tanult 
fiának a munkáját. De akadtak, akik később azonosultak vele.

Így Duchnovics Sándor is, aki pedig hét évvel Dayka halála után született. 
Duchnovics szintén magába szívta az új eszméket. Bizonyára a „Talpra magyar” 
költője és eszméi reá is hatással kellett, hogy legyenek.

Hisz Duchnovics 1848-ban, a magyar szabadságharc idején már 45 éves volt. 
Népének, a ruszin népnek és vallásának papja és szolgája. Ő is, Duchnovics is megértette 
a „szeretet” szó lényegét. Szeretni Istent, nemzetet... ez kötelességgel jár. Így megértette, 
hogy csak nagy szavakkal szeretni Valakit vagy Valamit, Istent, nemzetet, családot... ilyen 
esetben a szó, hogy „szeretni”, nem más, mint „zengő érc és pengő cimbalom”.

E kötelességtudat diktálta neki a parancsot, hogy felébressze népét. Ekkor írta 
e csodálatos versét, melyet később megzenésítettek: „Osztávte hlubokij szón”, azaz: 
„Ébredj népem mély álmodból!”

Bátran állítom, hogy Duchnovicsnak és társainak nagy érdeme van abban – 
Kazinczy mellett –, hogy Dayka Gábor verseskötete megjelenhetett, és írásai, jövőbe 
látó gondolatai nem tűntek el a feledés homályába. Hisz Valkovszky János, akiről 
Gortvay Erzsébet is említést tesz, szintén görög katolikus pap volt.

Külön érdeme, és ez a fő érdeme Gortvay Erzsébetnek, hogy Dayka Gáborról 
írt dolgozatában kidomborítja az elmúlt közeli korszak aljas tervét, hogy elhitesse, 
hogy itt, hogy Kárpátalján ezer évig nem volt semmi. Sem művészet, sem irodalom 
vagy építészet... csak elnyomás.

...hogy elhallgattassa és így elhitesse a mai generációval, hogy ezer évig nem 
történt itt semmi.

Ledöntötték szobrainkat, melyek a múltról beszélnek.
Tévedés ez, Uraim! Itt ezer éve emberek éltek és élnek. Emberek, akik nem 

henyéltek, de dolgoztak és nemcsak gépiesen imádkoztak. Öntudatos emberek éltek 
itt, akik hittek a szebb jövőben és ezért dolgoztak is, hogy szebb, boldogabb legyen e 
föld, ahol születtünk.

Kárpátalja nemcsak természeti kincseivel és szépségével varázsolja el az ide lá-
togatókat. De aki nyitott szemmel él vagy jár erre és itt, mint Gortvay Erzsébet is, 
az megtudhatja és megdönthetetlenül elfogadja a történelmi tényt, hogy itt Dayka 
Gáborok, Duchnovics Sándorok, a vértanú és hitvalló Romzsa és Chira püspökök, 
Boksay Józsefek, Zádor Dezsők, Erdélyi Bélák – és ma is – Petky Sándorok és Balla 
D. Károlyok is éltek és élnek.
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És itt éltek – nem ölbe tett kezekkel – de az újabb ezer évet építő, a szolyvai 
lágerekben és a szibériai börtönökben vértanúhalált halt magyarok és ruszinok.

Ezeknek nevében is, de a ma élő magyarok és ruszinok nevében is, köszönöm 
Gortvay Erzsébetnek az ún. „ismeretlen Daykáról” írt cikkét.

Ortutay Elemér
Kárpátalja, 1991. november 22.

Vasárnapi Újság (1909. évi 42. szám) Dajka Gábor visszaállított szobra Ungváron
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VIII. Eduárd angol királyrály

...pedig nem volt kedvem papnak menni. Az első évet az ungvári 
szemináriumban végeztem, majd Olomoucra-Olmützbe kerültem. Itt csak úgy 
maradhattam, ha jelesen végzem az évet.

A tanítási nyelv latin, cseh és német volt. Egyiket se tudtam, hisz magyar 
iskolába jártam és ezenkívül nem vagyok nyelvzseni. Nehezen is tanultam. Míg 
társaim: Nemeček Antonin, Persely Péter, Seregi Laci, Ján Murin, Csintala Misi, 
Mirosai gyors felfogású diákok voltak, na és egy szláv nyelvet tudtak, addig én 
kínlódva három-négyszer annyi időt fordítottam az anyag átvételére, mint ők. 
Szóval: nehezen emésztettem, véres verítékkel tanultam.

Ó, de sokszor mondtam már: abbahagyom. Elmegyek falusi tanítónak vagy 
tornatanárnak. De hogy mégis kitartottam és a végén pap lettem, ezt egy szép 
asszonynak köszönhetem.

Nem, nem kedves fiatal Olvasóm. Ez nem képletesen, de szóról szóra értendő.
Lelkiatyánk, spirituálisunk P. Šuránek volt. Szívvel lélekkel eszményi 

pap, halk szavú, bölcs pedagógus. Egy novemberi este, 1936-ban, felment a 
szószékre, hogy elmondja a szokásos 15 perces beszédjét. Beszédjének témája: 
a kötelességteljesítés volt.

Hogy megértsük a történetet, el kell mondanom, hogy az akkori angol király 
VIII. Eduárd volt, és mivel egy elvált szépasszonyt, Simpsonnét kívánta feleségül 
venni (később el is vette), lemondatták. Választani kellett: a trón vagy a szépasszony.

Ő inkább lemondott a trónról, megszegve esküjét, félredobva kötelességét, 
mellyel hazájának és népének tartozott, mint az ország királya. És mindezt...
egy asszony szép szemeiért!

Olmütz (Olomouc) látképe az 1930-as években

Ez a beszéd döntő hatással volt reám, és akkor határoztam el végérvényesen, hogy 
pap leszek, Krisztusnak és népemnek, a magyar népnek munkása és szolgája.

És akkor – először életemben – tettem egy fogadalmat: „Ha reám dől a szittya 
magasság és ezer átok fogja vérem, az eskümet és becsületemet megvédem.”

Ezt másnap eldadogtam P. Šuráneknek. Könnyes szemekkel ölelt meg és megígérte, 
imádkozik értem, hogy esküszegő ne legyek soha.

Atyám, P. Šuránek, neked is köszönöm, hogy aranymisés pap lettem.

Már a nemzeti szocializmus bontogatta szárnyait. Hitler neve már ismert volt. Eddig 

– talán már említettem – csodálatos volt a légkör Olomoucon. Cseh, német, szlovák, 

lengyel, ruszin, ukrán és mi négyen magyarok (Persely Péter, Zórád Elek, Baku Zoli és 

jómagam) a legnagyobb békességben, megértésben éltünk.

A doktori cím megszerzése nálunk a teológián nem volt kötelező. De én teológiai 

doktor akartam lenni, így héberből is a vizsga kötelező volt. A tanár neve Kleveta. Tízből 

hetet elbuktatott, mikor remegő térdekkel megálltam mellette.

Hogy hívják? Megmondtam. Írja le! Nem értem... mondja ingerülten. Ti. magyarosan, 

„y”-nal írtam és nem ,j”-vel: Ortutaj.

De héberül, hangzik a parancs. Nézi, nézi és felragyog a szeme. Ön milyen vallású? 

Mondom, hogy görög katolikus. És ősei, apja, nagyapja? Mondom, hogy mind görög 

katolikusok. Nem, nem, nem...szinte harsogja, ön zsidó származású. Tudja mit jelent „or”, 

...és fogta a krétát és elválasztotta a nevemet. Mondom, hogy az magyar szó lenne, nus, 

orr a jelentése...de ő rázza, rázza a fejét: nem, nem! „Or” azt jelenti, hogy lux, fényesség, 

ön ősrégi zsidó családból származik, ősei később kivándoroltak, Közép-Európában 

telepedtek le és tutajosok lettek... és beszélt, beszélt... én bólogattam... ano, ano, igen, 

igen... és a végén jelest kaptam. De hidd el, kedves Olvasóm, én nem vagyok zsidó!

Maradjunk még csak Olmütznél. Biblikumból, a Szentírás tudományából 

vizsgáztam. Nyugodt voltam, ez a tárgy a legerősebb oldalam volt... és majdnem 

„elhasaltam”. Na jó, látom, hogy jól felkészült... mondja a tanárom... és én büszkén 

kihúztam magamat, de még egy utolsó kérdés: hogy van latinul és héberül „ördög”, 

azaz „csort”. Hát azonnal rávágtam, hogy diábolos-diábolus, de bizony héberül nem 

tudom. Segíteni akar: de kérem, maga magyar. Magyarul is úgy mondják. Csak 

hápogok, dadogok, de nem tudom. Már remeg a tanár, majd felrobban: viccel? Vagy 

bosszantani akar? De látván kétségbeesett arcomat, úgy látszik megszánt: jól van, 

jól, úgy látom, hogy elfáradt és a SÁTÁN is incselkedik magával... mondja jóságos 

kedvességgel Hudec professzor.
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Ez a beszéd döntő hatással volt reám, és akkor határoztam el végérvényesen, hogy 
pap leszek, Krisztusnak és népemnek, a magyar népnek munkása és szolgája.

És akkor – először életemben – tettem egy fogadalmat: „Ha reám dől a szittya 
magasság és ezer átok fogja vérem, az eskümet és becsületemet megvédem.”
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imádkozik értem, hogy esküszegő ne legyek soha.
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lengyel, ruszin, ukrán és mi négyen magyarok (Persely Péter, Zórád Elek, Baku Zoli és 

jómagam) a legnagyobb békességben, megértésben éltünk.

A doktori cím megszerzése nálunk a teológián nem volt kötelező. De én teológiai 

doktor akartam lenni, így héberből is a vizsga kötelező volt. A tanár neve Kleveta. Tízből 

hetet elbuktatott, mikor remegő térdekkel megálltam mellette.

Hogy hívják? Megmondtam. Írja le! Nem értem... mondja ingerülten. Ti. magyarosan, 

„y”-nal írtam és nem ,j”-vel: Ortutaj.

De héberül, hangzik a parancs. Nézi, nézi és felragyog a szeme. Ön milyen vallású? 

Mondom, hogy görög katolikus. És ősei, apja, nagyapja? Mondom, hogy mind görög 

katolikusok. Nem, nem, nem...szinte harsogja, ön zsidó származású. Tudja mit jelent „or”, 

...és fogta a krétát és elválasztotta a nevemet. Mondom, hogy az magyar szó lenne, nus, 

orr a jelentése...de ő rázza, rázza a fejét: nem, nem! „Or” azt jelenti, hogy lux, fényesség, 

ön ősrégi zsidó családból származik, ősei később kivándoroltak, Közép-Európában 

telepedtek le és tutajosok lettek... és beszélt, beszélt... én bólogattam... ano, ano, igen, 

igen... és a végén jelest kaptam. De hidd el, kedves Olvasóm, én nem vagyok zsidó!

Maradjunk még csak Olmütznél. Biblikumból, a Szentírás tudományából 

vizsgáztam. Nyugodt voltam, ez a tárgy a legerősebb oldalam volt... és majdnem 

„elhasaltam”. Na jó, látom, hogy jól felkészült... mondja a tanárom... és én büszkén 

kihúztam magamat, de még egy utolsó kérdés: hogy van latinul és héberül „ördög”, 

azaz „csort”. Hát azonnal rávágtam, hogy diábolos-diábolus, de bizony héberül nem 

tudom. Segíteni akar: de kérem, maga magyar. Magyarul is úgy mondják. Csak 

hápogok, dadogok, de nem tudom. Már remeg a tanár, majd felrobban: viccel? Vagy 

bosszantani akar? De látván kétségbeesett arcomat, úgy látszik megszánt: jól van, 

jól, úgy látom, hogy elfáradt és a SÁTÁN is incselkedik magával... mondja jóságos 

kedvességgel Hudec professzor.
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A központi szemináriumban

1938. november 2-án felhangzott a 
rádióban: Ungvár, Munkács, Beregszász 
újra magyar. Így kerültem Budapestre, a 
Központi Szemináriumba. Seregi Laci is 
velem jött, és egy év múlva Begya Tibor is 
csatlakozott hozzánk.

Nehéz volt. Érdekes. Nehezebb, mint 
Olmützön. Marczell rektor előtt még 
most is ámulva állok. Mint pedagógus, ő 
az eszményképem. Schütz professzorról 
sok mindent írtak már. De én mégis e 
szavaira emlékszem vissza legjobban: „Uraim, 
tanuljanak szorgalmasan! És legyenek mindig 
fegyelmezett, lelkiismeretes emberek! Mert 
az Egyháznak és nemzetünknek a legnagyobb 
ellenségei nem az ateisták és a kommunisták, 
de a félművelt, kötelességüket hanyagul, 
lelkiismeretlenül végző papok!”

Még hatással volt reám Baranyay Jusztin, 
az egyházjog tanára. Hallottam háromszor-
négyszer Tóth Tihamért is beszélni, de vissza-visszagondolva az elmúlt évekre, pl. Szilárd 
püspököt nagyobb szónoknak tartom. Nagyon szerettem járni a Rózsák terére, de még jobban 
a Fő úti Flórián templomba, Sztankayhoz. Komoly, képzett pap volt és közvetlen. Semmi póz 
nem volt benne.

Centrálista társaimra szeretettel gondolok vissza. Csáti, Galambos Józsi, Persely 
Péter, Zakar András, Miklós Béla, Koncz Lajos és Borovi. Na és a nagy görögök: Bacsóka 
Béla, Cselényi Pista, Véghseő Gyuri, Csaba János, Korcsinszky Gyuri. És a feledhetetlen 
Simon Sanyi, aki legközelebb állt szívemhez. Talán, talán őt úgy szerettem (de lehet ezt 
megmagyarázni, hogy miért?), mint később jóval később Bacsóka Palit és Pregun Pistát.
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Adatlap (1939/40) és laureátusi vizsgabejegyzés (1941/42)
a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem anyakönyvében
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Hodinka Antal

A Központi Szemináriummal kapcsolatos Hodinka Antal neve is. Baranyaynál 
írtam a disszertációt, Kárpátaljával kapcsolatos jogi témáról, és ő, azaz Baranyay 
elküldött Hodinkához ajánló soraival. Ezt a találkozást leírtam, meg is jelent a Görög 
Katolikus Szemle Kalendáriumában 1993-ban. Most csak egy részletet írok le, azaz: 
amit tanultam Hodinka Antaltól:

Először talán a stílusát említeném, mellyel lebilincselte tanítványait. Mert 
mintha csak úgy mellékesen tenné és valahogy oly utánozhatatlan egyszerűséggel 
győzte meg diákjait, hogy „okosan kell tanulni, fejjel, rendszeresen és mindent 
átrágni, megemészteni és csak utána írni, cselekedni, alkotni és... (érdekes, ezt 
mindig hozzátette) emberebb emberré lenni.”

Mert „tudod, fiam, lehetsz te magasröptű gondolatoknak tolmácsolója, de ha 
nem leszel becsületes ember, ha nevedet mint ember, pap vagy tudós beszennyezed... 
szavad, írásod csak üres szólam marad”.

Prófétai előérzettel vagy isteni sugallatra? Így készítgetett az elkövetkező 1949-es 
eseményekre, hogy majd legyen erőm helytállni...

...És én hallgattam, hallgattam és szinte megbűvölve „csüngtem ajkán szótlanul, 
mint a gyümölcs a fán”.

Doktoravatás 1942. március 24-én Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen.
Ortutay Elemér balról a második
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A Központi Szemináriummal kapcsolatos Hodinka Antal neve is. Baranyaynál 
írtam a disszertációt, Kárpátaljával kapcsolatos jogi témáról, és ő, azaz Baranyay 
elküldött Hodinkához ajánló soraival. Ezt a találkozást leírtam, meg is jelent a Görög 
Katolikus Szemle Kalendáriumában 1993-ban. Most csak egy részletet írok le, azaz: 
amit tanultam Hodinka Antaltól:

Először talán a stílusát említeném, mellyel lebilincselte tanítványait. Mert 
mintha csak úgy mellékesen tenné és valahogy oly utánozhatatlan egyszerűséggel 
győzte meg diákjait, hogy „okosan kell tanulni, fejjel, rendszeresen és mindent 
átrágni, megemészteni és csak utána írni, cselekedni, alkotni és... (érdekes, ezt 
mindig hozzátette) emberebb emberré lenni.”

Mert „tudod, fiam, lehetsz te magasröptű gondolatoknak tolmácsolója, de ha 
nem leszel becsületes ember, ha nevedet mint ember, pap vagy tudós beszennyezed... 
szavad, írásod csak üres szólam marad”.

Prófétai előérzettel vagy isteni sugallatra? Így készítgetett az elkövetkező 1949-es 
eseményekre, hogy majd legyen erőm helytállni...

...És én hallgattam, hallgattam és szinte megbűvölve „csüngtem ajkán szótlanul, 
mint a gyümölcs a fán”.

Hangja, tanítása nem gyengült és nem halkult el soha. Mi hallottuk hangját 
1949-ben is. És megértettük és elfogadtuk szavait: „Adott szavunkhoz, eskünkhöz 
hűségesnek kell maradni mindhalálig!”

Ugye, kedves Udvari István, mikor készítgeted a Hodinka-konferencia 
programját, és rendezgeted az ő válogatott kéziratait, gondolsz reánk is, Kárpátalja 
magyarjaira? De nemcsak a történész szemüvegén. De mint egy segítőkész jó barát, 
felolvastatod Hodinkának az 1929-ben Pápán megtartott ünnepi beszédét, melyet a 
Szent István napi ünnepség alkalmából mondott, és válaszolsz nekünk – szem előtt 
tartva az ő beszédének vezérfonalát: „arról van szó, megmenthető-e a magyar, és ki 
és hogyan menti meg?”

Megmenthető-e a magyar és hogyan?... akik itt élünk Kárpátalján, a Kárpátok 
bércei alatt?

Ortutay Elemér a Központi Papnevelő Intézet tablóján 1941-ben
(alsó sorban balról az első)
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„…Én találkoztam vele. Ó, de büszkén írom le e sorokat: igen, én találkoztam 
vele. Én találkoztam Hodinka Antallal. De nemcsak találkoztam vele, hanem leül-
tetett az íróasztala mellé, majd személyesen elkísért a levéltárba. Beajánlott mint 
tanítványát, és búcsúzáskor megismételte: gyere be hozzám bátran és bármikor, 
fiam, mintha apádhoz jönnél! Elmentem hozzá többször is. És hallgattam őt, és 
jegyzeteltem, és megtanultam tőle: »tanulni és olvasni, mert, aki fiam nem tud 
figyelmesen olvasni és okosan tanulni, az…« – legyintett.

...ha két napig nem jelentkeztem, 
személyesen csengetett a Központi 
Szemináriumba. Javítgatott, bátorított 
és mindig oda-odavetve tanítgatott: 
Fiam az agyad legyen mindig rendben 
és olyan tiszta, mint egy patikaraktár. 
Minden legyen a helyén, hogy szinte 
behunyt szemmel tudd, mit, hol kell 
keresni! Raktárod sose legyen üres! 
Hangyaszorgalommal gyűjtsd az árut, 
a kincset, amely talán emberéletet 
ment meg! Hasonlóan gyűjtsd az agyad 
raktárába a szellemi kincseket, hogy a 
rászorulóknak adhass belőle! Tedd ezt 
szorgalmasan és rendszeresen! Légy 
mindig olyan, mint egy becsületes 
bankár, akinek becsületéhez semmi 
szenny nem tapadhat. Legyen minden 
szavad: igen-igen vagy nem-nem! 
Elveidet, meggyőződésedet ne add 
el és ne bocsásd áruba soha! Egy 

Mit tanultam Hodinka Antaltól? 

tanár, egy pap, egy hittudományi doktor legyen szakmájának becsületes 
őre, tanítója, továbbadója! Maradj és légy fiam mindig becsületes ember! Én 
hallgattam, hallgattam szinte megbűvölve: »csüngtem ajkán szótlanul, mint 
gyümölcs a fán!«

Hangja, tanítása nem gyengült és nem halkult el soha. Hallottam hangját  
1949-ben is, amikor esti imám után félve azt kérdeztem tőle: Antal bátyám, 
Hodinka tanár úr, onnan az Égből üzenj nekem és üzenj nekünk, szülőfölded, 
Kárpátalja görög katolikus papjainak: mit tegyünk, hogyan cselekedjünk? Mi 
meghallottuk, megértettük és elfogadtuk szavait: adott szavunkhoz, eskünkhöz 
hűségesnek kell maradni, mindhalálig! Engem erre tanított Hodinka Antal.”

Ortutay Elemér

Ungvár, 1992 március 29.

Hodinka Antal
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A doktori disszertáció első oldala

Doktori oklevél
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„A Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz…”

Nagy idők sodrában élünk. Amikor tűzben, vérben úszik a világ, amikor 
percről-percre nemzeteket megrázó események kergetik egymást. E viharos idők 
vad, véres orkánja közepette az ember ösztönösen keresi a vigasztaló, bátorságot, 
erőt nyújtó eszményeket, amelyekbe belekapaszkodhat e viharban és vészben, és 
amely eszmények fényénél haladhat a sötét, félelmet keltő háborús éjszakákon.

Budapest kellős közepén, a Rákóczi út zúgó áradatában, ott ahol ezrével és 
százezrével nyüzsög az adó-vevő, kenyeret és élvezetet hajszoló tömeg, ott 
emelkedik a Szeplőtelen Szűz Máriának magas szobra. Lent az aszfalton emberek 
törik magukat a mindennapi megélhetésért. Lent hullámzik, zajlik a világváros 
mozgalmas élete. Lent szenvedők százai vívódnak a Rókus-kórházban. – De ott a 
magasban, minden küszködésen felül, minden emberi lármán felül, halállal küzdő 
szenvedők fájdalmán felül, ott áll némán, de így is oly hívóan, oly bátorítóan a 
szelíd arcú Szűznek szobra.

Fiatal vagyok testvéreim, a szenvedést úgy szólva csak hírből ismerem. De azt 
mondják nekem azok, akik többet éltek már, mint én, hogy nincs ember, akinek 
ne jutna ki abból a kehelyből, mely Krisztusnak, az Isten fiának is kijutott – a 
fájdalmas szenvedés. Elhiszem nekik, hogy nekem is fájni fog egyszer a testem, 
a lelkem. És hogy nehéz lesz vigasztalódást találnom. És hogy mint leterített őz, 
vagy mint a fájdalmak közt halállal vívódó, úgy fogok vergődni, vajúdva, zokogva 
kínlódni… én is!

Hisz jól tudom, a szenvedés közös emberi sors. Az emberek milliókat költenek 
évenként orvosokra, kórházakra, szanatóriumokra, különféle szórakozásokra, 
színházakra, nyaralásra, gyermekük tanítására, nevelésére, ruházatuk díszítésére és 
gazdagítására… hogy feledjék az élet munkájával járó kisebb-nagyobb keserűséget, 
csalódást, idegi megeröltetést…, hogy legalább akkor feledhessék a bút és bánatot, 
a keserű emberi sorsot, amikor a vonat száguld velük rövid pihenésre, vagy mikor 
a hölgyek szép kalap- és ruhában tündökölhetnek a társas életben, vagy mikor 
az édesanya első bálba viszi fiatal lányát, vagy mikor ott ülnek kényelmes gondta 
gondtalanul a moziban és a színházban.

De ha testvérem, nem lenne pénzed nyári szórakozásra, színházra, mozira 
és szép ruhákra, ha leányodat nem vihetnéd büszkén az első bálba, mert csak 
virágot vihetsz fekete sírjára, s ha testi betegség gyötörne, szeretteid sírja körül 
lennél, borulj le bizalommal a Boldogságos Szent Szűz lábai elé, túl minden bún 
és szenvedésen, csalódáson, életharcon, gyermekneveltetésen, szegénységen és 
sok-sok keserűségen, ha hozzá sietsz, hitet és erőt ad a szenvedésben, és oltalmába 
fogad.

Ungvár, 1943. október 14.
Dr. Ortutay Elemér hittantanár
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A papnak is van szíve 

 Naplótöredékének részletei
1937, 1938, 1939.

Nagyon foglalkoztat ez a kérdés. 
Útmutatást eddig csak Apukám tudott 
adni. De ő inkább mint apa, s nem mint 
pap beszélt. Olmüci spirituálisom, P. 
Šurának in genere érintette ezt a kérdést. 
Ungvárott kerülték ezt, mintha bűn lenne 
a házasság szentségére elökészíteni a 
görögszertartású katolikus papságot. És a 
lelkigyakorlatok alatt egy latin szertartású 
pap szembenéz e témával. Hogy ki és 
mi ő, nem tudom, hisz még a neve sem 
érdekelt eddig. Gyönyörűen beszélt 
a töretlen  papi szívről, amely nálunk 
görögöknél töretlen marad még akkor is, 
ha szívünk belsejébe beengedjük még azt a 
Napsugarat is, melyet egy nő tud nyújtani 
a férfinak. Megmarad ez a gondolat. Nem 
emlékszem tisztán minden egyes szóra, 
mit a Lelkiatya mondott. Hisz nem is ez 
a fontos. Hanem nem az, hogy mély 
gyökeret vert nemcsak az én szívemben, 
de görög társaim szívében is.

***
Írni akarok megint. 1937. Olmützön 

voltunk. Az ottani nagyszemináriumban 
öten magyarok. Négy latin és én. Az egyik 
utolsó éven kilépett… és ma felszentelt pap. 
A másik bejelentette kilépését… és ma ifjan 
püspöki titkár. És én? Többször akartam 
kilépni. Többször éreztem, nem hív az Úr. 
És mégis mintha hallanám hívó szavát. Pap 
leszek. Fölszentelt katolikus pap. [...] Krisztus 
földi országának munkása akarok lenni. 
Nem tudom, így helyes-e. De így érzek. Ez a 
meggyőződésem már ötödik éve.

Olmüc. Vasárnap délelőtt 10 órakor, 
egy kis szobában, a szláv tengerben négy 
magyar ifjú ajkairól hangzik magyar 
nyelven: Üdvözlégy, Mária!

Előadásokat tartottunk. Nem, inkább 
megbeszélés volt ez. Felváltva valaki 
mindig felolvasott, a többiek hozzászóltak. 
Én legtöbbször a nemzetiségi problémákat 
fejtegettem. Egyszer a fiúk megkértek 
arra, beszéljek arról, hogyan képzelem 
el – egyénileg – a kath. papi házasságot. 
Forrásmunkák nélkül ültem neki. Az 
volt a rögeszmém: egyszer Ungvárott 
teológiai tanár leszek, és úttörő leszek e 
téren. Én leszek a forrásmunka. És talán 
így, szerény erőmmel gátat tudok majd 
emelni a sokszor oly botrányos kath. papi 
házaséleteknek. Igaza van a lelkivezetőnek: 
hivatás kell a papi házassághoz is. Igen, 
minden házassághoz hivatás kell, de a 
papi házassághoz különösen kell.

Az 1930-as években
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A papnak is van szíve. És éppen ezért, hogy van érző szíve, választotta Krisztus őt arra, 
hogy fölszentelt szolgája legyen. Igen, aki az egész tiszta szívével tudja őt szeretni. Igen, 
aki mivel ember, mást meg tud érteni. Nem mindenki Krisztus felszentelt szolgája. Csak 
az, aki meghallotta az Úr hívó szavát és követte Őt. Arról a papról beszélek, aki nemcsak 
a reverendát vette fel, nemcsak arról a papról, aki a püspök által van felszentelve, de 
arról a férfiról beszélek, aki hivatásának magaslatán áll, arról, aki sokszor talán vérző 
szívével és a titokban elhullatott könnyeivel szentelte fel magát Krisztus barátjának, 
egyik apostolának.

Szeretni egy nőt természetes dolog. Mindenki megteheti. Szeretni Krisztust szin-
tén természetes dolog, csak nehezebb Őt megtalálni, nehezebb Őt kézzel megfogni. 
Szereted Őt – mondod, de az a kérdés, hogyan szereted Őt?! Könnyű azt szeretni, aki-
ért nem kell áldozatot hozni, nagyon könnyű azt szeretni, akitől csomagot, vagy talán 
egy forró csókot kapunk, aki által pénzt, hozományt kapunk.

De szeretni azt, akiért áldozatot kell hoznunk, szeretni úgy, hogy tudjunk lemondani, 
szeretni és azt tettel, az egész élettel bebizonyítani, igen, ez már magasabb rendű, nem az 
a mindennapi szeretet. Itt szeretetet szeretetért kell feláldozni. Itt egy kedves kis családot, 
egy nagy családért kell feláldozni. Itt egy emberről, nőről az Eszméért kell lemondani. 
Éppen hogy ehhez a nagy lemondáshoz kell az igazi tiszta szív. Szív, mely lángolóan, 
forrón tud szeretni. Szív, hogy tudjon a szeretetért alázatot hozni. Ne félj, hogy egyedül 
leszel! Ne félj, hogy magadra hagyatott leszel! Hisz téged az összes gyermekek fognak 
Atyának hívni, az emberek pedig testvérnek, megértő barátnak nevezni.

***
Egy hajó büszkén úszott a nyílt tengeren. Fedélzetén boldog emberek, szekrények-

ben aranykészletek. Egyszer csak süllyed a hajó, hogy mentsék az embereket, tengerbe 
dobták az aranykészletet. Aranyat az emberek életéért.

De eszembe jut annak a szava, ki mint ember és pap az eszményekben. Az Édes-
apám írja: „…és mert Szent Egyházunk törvényei szerint szabadon választhatsz, hogy 
egyedül végzed-e magasztos hivatásodat, vagy hitvessel oldaladon, – vigyázz, hogy 
sohasem kápráztasson el, sose csaljon meg a külső, a csillogó, a hiúságot hirdető és 
kereső csalárdság. Hanem a lélek belső szépségeit és erényeit keresd a női lélekben. A 
mennyei Anya ragyogó, eszményi lelki szépségeit keresd majd a nőben, mert csak ezek 
birtokosa lehet biztos záloga magad, később pedig mások földi, majdan pedig mennyei 
boldogságának.”

Tehát Egyházunk megengedi, hogy mi, görögkatolikus jövendöbeli papok szaba-
don választhatunk, hogy nősülünk-e, vagy sem! 

***
Egy feledhetetlen estének kedves órái elevenednek fel előttem.
Még a cseh megszállás alatt történt. Akkoriban én a beregszászi főiskolásoknak, az 

ún. „Szécshényi”-mozgalomnak voltam az elnöke. Városunkban akkor volt az első nagy 
katolikus gyűlés. Ebből az alkalomból szüleim egy vacsorán vendégül láttak több PK-ás  
vezetőt, akik között ott volt a csehszlovákiai prohászkás mozgalom lelki vezetője, a kat. 
kisebbségi magyarság egyik önzetlen harcosa és apostola, dr. Pfeiffer Miklós kanonok is. 
Apukám pohárköszöntöjére a kanonok válaszolt: „Ez az első alkalom – mondta Pfeiffer –, 
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hogy egy görögkatolikus papnak családja körében vagyok. Eddig csak hallottam beszélni 
erről, jót rosszat egyaránt, de amit itt látok, megérleli bennem azon meggyőződést, 
hogy egy nős kat. pap is végezhet apostoli munkát. Szívét nem kell megosztania Krisztus 
és a nő között, mert a nő lemond a részéről, tudván és érezvén azt, hogyha ő, azaz a 
nő ösztönzője férjének, hogy szívvel-lélekkel éljen hivatásának, akkor Krisztus a nőnek 
ezen nagylelkűségét nagylelkűséggel fogja viszonozni. Szeretetért szeretetet fog adni. 
De ebben ideális, eszményi nők kellenek. Szívükben szeretettel, istenhittel, szűzmáriás 
lelkülettel.” Ezeket mondotta egy kisebbségi sorsban sínylődő ifjúság lelkivezetője.

Nehéz a témáról írni. Nem tudtam megragadni a fonalat. Ideális lélekkel csak 
érzem, elképzelem, de gyenge az erőm érzelmem kibontakozásához. Hisz a házasság 
szentségéről akarok írni. Erről beszélt a mostani lelki atya, illetve lelkigyakorlat 
vezetőnk is. Szavai nyomán így képzelem el feleségemet: Egy olyan nőt akarok 
feleségül venni, akire bátran rábizhatom gyermekeim nevelését. Egy olyan nőt veszek 
feleségül, aki gyermekeimet fogja felnevelni, hogy azokra mindig büszke lehessek. 
Egy olyan nőt veszek feleségül, aki nekem katolikus magyar ifjút és leánykát nevel. 
És mivel pap leszek, ezért vigyáznom kell, hogy olyan nőt vegyek feleségül, akiről a 
legszebb szentbeszédeimet mintázhatom. – Mindazt a szeretetet, bizalmat, hűséget, 
őszinteséget és barátságot, amit kapok és kaptam kedves szüleimtől, öcsém, barátaim 
és diákkori ideáljaimtól, feleségemben kell megtalálnom. Keresek egy ideális lelkületű, 
katolikus magyar nőt, aki mindig feljebb és feljebb emeljen a magaslatok felé.

Házasságkötés a Budai Szent Flórián görögkatolikus templomban 1941. szeptember 20-án.
Új Magyarország (1993. évi 4. szám)
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A feleség 

Vitéz Gabriella

…Budapest felé haladva, a szemem előtt filmszerűen pörgött édesanyám élete.  
A Ranolder Intézetben szerzett műveltsége és finomsága még a legkegyetlenebb 
sztálini időszakban is ragyogott. A 40-es években apám körül, aki Kárpátalja egyik 
legismertebb családjában nevelkedett fiatalember volt, csak úgy zsongtak a partiképes 
vőlegényre áhítozó fiatal kisasszonyok. A végtelenül jóképű, eszes, művelt, négy 
vagy öt nyelvet ismerő, megjelenésével, társalgásával és figyelmességével mindenkit 
lenyűgöző apám viszont csak a „pesti” Gabit látta, aki finomságával, eleganciájával és 
műveltségével már az első pillanatban elkápráztatta.

Igazi, romantikus szerelem volt az övék. Országra szóló gyönyörű esküvőjük 
volt a budapesti Fő utcai görögkatolikus kápolnában, több mint kétszáz illusztrisnál 
illusztrisabb vendéggel. 

A teológiából doktorált apámra fényes karrier és jövő várt szülőföldjén. Szüleim az 
esküvő után Ungvárra költöztek, otthont több lakás közül is választhattak….

Anyám életének legboldogabb napja volt 
1942. július 1-je, amikor megszületett első fia, 
Péter. Erről az érzelmekkel és boldogsággal 
teli napról még idősebb korában is szívesen 
mesélt. Aztán megszületett Tamáska, a 
második fia, és 1945-ben én, Marika. Akkor 
már sötét felhők tornyosultak az égen…

Ortutay Mária visszaemlékezéséből

Vitéz Gabriella
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Észrevétlenül, szelíden, úgy, ahogyan élt, alig egy 
évvel férje után eltávozott körünkből Gabika néni, dr. 
Ortutay Elemér özvegye. Egyetlen hivatal, civil szervezet 
sem tekintette őt saját halottjának, nem mondta be a rádió, 
nem volt napi hír a TV-ben. Sejtem, hogy kétméteres 
oszlop sem fogja nyomni parányi porhüvelyét a 
Kálvárián, ahol nem is akadt számára hely a férje mellett. 
Az ő emlékét nem hivalkodó cifra márvány őrzi meg itt 
e földön, ahol rejtőzködve és rangrejtve, csak ha nagyon 
muszáj volt, akkor járt ki otthonából. Élettere már jó 
ideje az a városszéli tömblakás volt, ahol előbb népes 
családja, majd betegeskedő férje szolgálatában állt. Hogy 
esetleg neki is fájt valamikor valamije, hogy rá is ráfért 
volna egy kis pihenés néhanapján, azt olyan tökéletesen 
tudta titkolni, hogy a legközelebbi hozzátartozók sem 
gyanították. Zúgolódás és zokszó nélkül cipelte törékeny 
vállán azokat a hatalmas terheket, amelyeket sorsa rámért. 
Lánykori nevét idézve azt is mondhatnánk, hogy vitézül 
vitte keresztjét Vitéz Gabriella. 

Egyszer megkérdeztem Gabika nénit, ha előre tudja, hogy Budapesten szerzett tanítónői oklevelét 
Ungváron, majd politikai elítélt feleségeként takarítónői állásért kell kilincselnie, akkor is igent mond 
Ortutay Elemérnek? Fáradt szemében szikra lobbant, kimerült arca ötven évet fiatalodott, amikor 
tőle szokatlan kitárulkozással válaszolta: – Te nem ismerted az én férjemet fiatalon! Valóban nem, de 
hallomásból tudom, hogy titokban minden lánytanítványa szerelmes volt belé, s hogy frissen doktorált, 
fess, sármos gimnáziumi hittantanár nem átallt leállni focizni fiútanítványaival. 

Neki esküdni az oltár előtt örök hűséget, vele imádkozni reggel és este a szaporodó családért, 
egymásért, a világért – az üdvösség volt maga. Dehogy gondolt Gabika néni akkoriban arra, ami még a 
mesében sem szokott előfordulni, hogy a gonosz győzedelmeskedhet a jó felett, hogy azt az embert, aki 
rosszat még gondolatban sem tett soha senkinek, egyszer majd a törvény nevében a nép ellenségének 
nyilvánítják és bebörtönözik.

Az igazak hite, a tiszták igaza azonban győzedelmeskedett. Ortutay Elemérné – hét év után – 
viszontláthatta férjét. Mindig végigfut a hideg a hátamon, amikor arra emlékszem, amit Elemér 
bácsi mondott a várva várt találkozásról feleségével és gyermekeivel az ungvári vasútállomáson. 
Csak abból gondoltam, hogy ők azok, hogy négyen voltak, soványak és kopottak és bújtak egy 
összetört kis asszonyhoz… 

Az elítéltet rehabilitálták. A törvénysértéseket új törvények tették helyre. Dr. Ortutay Elemér neve 
ragyogott, mint a Nap. De ki figyelt oda a Nap árnyékára? Arra az alázatos, az önmegtagadásig önzetlen 
teremtésre, aki anya, feleség, házvezetőnő, betegápoló és szellemi társ is tudott lenni egy személyben? 
Példás helytállását igen, de legbelsőbb értékeit – állíthatom – kevesen ismerték. Olyan volt, mint egy 
állandó védekezésre kész virág. Mert sokszor bántották, hát csak ritkán és keveseknek nyílt ki igazán.  

Érdemeit nehéz lenne földi mércével mérni. Biztos vagyok benne: az ilyen lelkeké a 
mennyek országa. 

Gortvay Erzsébet
Emlékezni szükséges (1998)

A nap árnyéka

Róth István festménye Vitéz Gabrielláról (1998)
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...ÉS PAP LETTEM

1941. szeptember 17-én letettem a 

harmadik szigorlatot dogmatikából Schütz 

Antal professzornál, 20-án a budai Flórián 

templomban megesküdtem. Feleségem 

neve: Vitéz Gabriella. Október 5-én 

Sztojka Sándor püspök az ungvári 

püspöki kápolnában pappá szentelt. 

Hitoktató lettem. Hittanár az ungvári 

Drugeth fiú, és az Árpádházi Szent 

Erzsébet leánygimnáziumban.  

Ha vissza-visszanézek elmúlt életem-

re, ez a négy esztendő életem legszebb, 

legboldogabb szakasza. Munkámat, hi-

vatásomat nagyon szerettem. A két gim-

náziumban megszerveztem a cserkész-

csapatot. A leányoknál Wolfinau Magda 

tanárnő lett a munkatársam. A két igaz-

gató: Papp Ferenc és a feledhetetlen Ge-

deon Béla támogatását élveztem.

Vasárnap mindig magyar diákmise 

volt. Kismise, de diákjaim énekeltek, és 

mindig 7 perces beszéd.

De felváltva prédikáltam Seregivel a 

katedrálisban is, magyarul a déli misén, 

az ún. intelligencia számára és a Bazil 

atyáknál. Liki atya nagyon felkarolt. Ő 

készített fel az utolsó szigorlatra, és én 

voltam Máriapócson a hivatalos gyóntató. 

Hétszer, hét búcsún vettem részt. 

Rengeteget tanultam a Bazil atyáktól. Papszentelés a püspöki magánkápolnában
Ungvár, 1941. október 6.
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Papszentelés a püspöki magánkápolnában
Ungvár, 1941. október 6.

Máriapócs az 1940-es években

Az Ungvári Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium tanári kara 
1942-ben. Ortutay Elemér balról a második az álló sorban

Nagy Szent Bazil rendi szerzetesek rendháza és kollégiuma, 
Ungvár

Az ungvári görögkatolikus székesegyház az 1940-es években
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Ungvár-Ceholnya, 1941. október 12. 
Görögkatolikus Kultúrház

1. Egy ifjúnak az álma beteljesedett. Hat éven át járkált egy álomvilágban. Álmaimban 
sokszor felment a Sion hegyére. Álmaimban sokszor járta azt az utat, mely erre a 
hegyre vitte fel őt. – Járkált napsugaras rózsás úton. Néha-néha megszédült a bódító 
virágillattól, néha-néha megperzselte lelkét a napsugár tüze, de ilyenkor mindig volt 
hová, vagy kihez menekülnie.

A perzselő napsugár elől elmenekült a szülői ház árnyat adó oltalmába. A bódító 
virágillattól elkábulva mindig küldött valakit az Úr, akinek erős kezét megragadta bízó hittel.

És mikor ez az ifjú feljutott erre a szent helyre, honnan Istentől kapott hatalma lesz 
tanítani és gyógyítani, örömtől könnyes szemekkel tekint vissza a hosszú útra, hogy 
hálás szeretettel megköszönje mindazoknak, kiknek segítségével feljutott ide.

Itt állok most hálás lélekkel, a boldogságtól még kábult fejjel. Szívem tele vággyal, tervekkel, 
hálával, hittel, szeretettel.

Könnyes szemeimmel először az örök Rómára tekintek. A Jóistenhez először 
azért fordulok esdő imámmal, hogy az Egyház fejének, XII. Pius pápa őszentségének 
életét és munkáját áldja meg! Másodszor azt kérem az Úr Istentől, hogy áldja meg 
életét egyházmegyém püspökének, kinek kézfeltétele által lettem részesévé az 
egyházi rendeknek! Kérem a Jóistent, hogy továbbra is úgy tudja kormányozni 
egyházmegyéjének hajóját, hogy a ma különösen viharzó tengeren biztosan tartsa a 
kormánykereket, hogy a hajóban lévők az élet folyóján eljuthassanak az örök célhoz!

2. A vér és szeretet először arra kényszerít engem, hogy a legnagyobb tisztelettel 
és szeretettel hajtsam meg fejemet családunk ún. anyakirálynője, a mi szeretett jó 
Nagymamánk előtt. Fiatal asszonykora óta Nagymamánk élete egy hosszú küzdelmes 
út, sok lemondással, munkával, küzdelemmel, de az életharcát végigharcolva, a Jóisten 
gyermekei által köszöni meg, hogy szentéletű nemes papokat és értékes gyermekeket 
nevelt naggyá. – Mikor én, mint Nagymamánk egyik unokája megköszönöm azt, hogy 
olyan férfit adott és nevelt az Egyháznak és a hazának – Édesapám személyében –, 
aki nemcsak nekem, de nagyon sokaknak tündöklő eszményképe, hálám jeléül tessék 
elfogadni azt az ígéretemet, hogy az Ortutay-családnak igyekszem én is méltó tagja 
lenni.

3. Egy gyermek mikor szülei otthonának küszöbén áll útra készen egy új élethez, 
hogy új fészket rakjon, hogy átvigye abba mindazt a nemeset és szépet, mit itt látott. 
Hogy köszönhetné meg Édesapjának azt a drága kincset, mit örökségként kapott!?

Édesapám nekem nem gyűjtött földi kincseket, amit a rozsda mar és örökösök 
között viszályt kelt. De kaptam örökségként egy legboldogabb gyermekkort, kaptam 
egy gyönyörű ifjúkort, melyben lehetővé tette nekem, hogy felkeressem azokat, akik 
szakavatott kezekkel gyúrjak, formálják az ifjaknak a lelkét. Nem kaptam csengő 
pénzeket, de kaptam egy büszke öntudatot, hogy valahányszor Édesapámra gondolok, 
bátran vonatkoztathassam rá szent Pál szavait: „Amit tanultál, kaptál, hallottál és rajtam 
láttál, azt cselekedjed és a békesség Istene lesz veled.”

Ünnepi beszéde a primiciás ebéden
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4. Szülői otthonomba mindig virágok között vezetett az út. Valahányszor Olmützről 
vagy Pestről hazajöttem, mindig megtaláltam a piros rózsákat és fehér szekfűvirágot. 
Virágerdő fogadta mindennap Édesapámat, mikor Beregszászon hivatalából vagy 
betegek gyóntatásáról és távoli temetésekről hazajött. Virágok fogadtak engem is 
öcsémmel együtt, mikor mint bohó kamaszfiúk az iskolából hazajöttünk. Virágok 
fogadták kedves Feleségemet is, mikor mint mennyasszonyom, először lépte át házunk 
küszöbét. Piros rózsák és fehér szegfű virágok fogadtak, mikor először jöttem haza 
Feleségemmel, és virágok fogadtak, mikor első szentmisém után otthonomba léptem. 
Virágok között, virágoskertben éltem.

De nemcsak szülői otthonom van teleültetve illatozó virágokkal, de örökké nyíló 
virágoskert Édesanyám lelke is. Ebből a gyönyörű, örökké pompázó virágoskertből, 
Édesanyám lelkéből, a Jóisten keze letépett egyet: a legszebbet, a legfehérebbet, a 
legillatosabbat, Angyalka testvéremet. – A többit Édesanyám osztogatja szét. Egyet 
adott Édesapámnak, mert a virágok feledtetik a nehéz életgondokat. Egyet kaptam 
én, hogy őrizzem meg és tegyem le egyszer az Úr oltárára, és hogy „a vadócba én 
is rózsát oltsak, hogy szebb legyen a föld”. Egyet kapott az Öcsém, hogy az ifjú élet 
perzselő napsugarába ne engedje elfonnyadni. És én úgy érzem, egyet kapott ebből a 
gazdag virágoskertből kedves kis Feleségem is, hogy locsolja, őrizze, óvja. Gondjaira 
lett bízva, hogy ápolja Ő is, mert nemcsak az isteni és emberi törvény, de a szív is azt 
akarja, hogy második leánygyermeke legyen.

Szüleimtől kapott örökségem: Édesapám eszményt adó élete és munkája, és 
Édesanyám virágoskertje.

Szüleim iránti hálám az lesz, hogy Édesapám eszményi munkájának méltó 
osztályrészese akarok lenni, Édesanyámtól örökölt fehér virágot pedig életemben és 
papi életemben úgy fogom ápolni, hogy soha el ne hervadjon. És az örökölt virág 
magvait el akarom szórni mindazoknak a lelkébe, melyeknek őrzése és gondozása az 
én feladatom lesz. – Édesapámhoz hasonló eszményi munkásokat, Édesanyámhoz 
hasonló eszményi édesanyákat és nőket szeretnék nevelni és adni a Jóistennek és 
magyar hazámnak.

Ez légyen az én gyermeki hálám!

5. Após nap-nap mellett ott görnyed kora reggeltől késő délutánig íróasztala fölött. 
Aztán anyósom nincs, csak második jó Anyám.

6. Szintén gyermeki kötelességnek teszek eleget, mikor leghálásabb szavaimmal, 
szeretet jó Marczell [Mihály] Atyámhoz fordulok. Azt, hogy első szentmisémet 
bemutathattam, a Jóisten után jó Atyámnak köszönhetem. Azt, hogy Édesanyám 
virágoskertjében a legértékesebb élővirág kis Feleségem lesz, ezt is jó Atyámnak 
köszönhetem.

Ha valamikor az életben gyógyíthatok sebeket, taníthatok és taníthatom azokat, 
akik az én gondjaimra lesznek bírva, valami szépre és nemesre és értékesre, ez a 
munkám nem lesz egyéb, mint kisugárzása annak a tanári és atyai szívnek, melynek 
lakója és növendéke voltam és vagyok.
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Nem üres frázis akar lenni ígéretem, de egy öntudatos férfiúi vágy és akarat; 
olyan papja és olyan munkása akarok lenni a Jóistennek és hazámnak, hogy büszkén 
mondhassa reám Marczell Mihály atyám: az én tanítványom, az én növendékem volt.

Ezzel szeretném meghálálni azt, amit kaptam.

7. Legyen szabad megköszönnöm manuduktoromnak, a Ft.  Házfőnök Úrnak is azt, 
hogy nemcsak első szentmisémkor állt mellettem szeretettel, de hosszú hónapokon 
keresztül is, mikor nap-nap mellett serkentett munkára és kitartásra.

8. Az itteni ruszinság atyjának és urának fia, és ezen vidék egyik szegény 
papmunkásának az unokája az életben találkoztak. Ez jut eszembe különösen a mai 
napon, és ezen gondolatot ragadom meg, mikor a legnagyobb tisztelettel, de legyen 
szabad rögtön hozzáfűznöm, hogy őszinte szeretettel üdvözlöm dr. Egán Imre 
Őméltóságát is, a mi szeretett Iván bátyánkat.

9. Véges-végtelenig beszélhetnénk, ha kedves vendégeinket külön-külön 
üdvözölném. A legnagyobb szeretettel üdvözlök mindenkit, akik házunkat a mai 
napon megtisztelték kitüntető megjelenésükkel, szeretettel üdvözlöm kedves 
barátomat és testvéremet, a Ft. Karnagy Urat, a tisztelendő urakat, kedves barátomat, 
a M. atya titkárát, Sereghy László tisztelendő urat, és üdvözlök mindenkit, akik 
életem legszebb napján velem együtt örvendeznek!

10. Kedves Vendégeink!

Álmodozó lélekkel indultam az élet útjának, mint szavaim első felében jeleztem. Az 
élet Isten kegyelméből úgy teljesítette szárnyaló fantáziám álomvilágát, hogy hozzám 
mindig szólni tudtak a piros és fehér rózsák, melyeket szüleim otthonában találtam. 
Csak a legalázatosabb lélekkel tudom megköszönni, hogy a Jóisten egyszerű, szerény 
életvirággá fejlesztett. – És ha álmaimat tovább szőhetem, akkor az lesz a legalázatosabb 
imádságom: engedd meg Istenem, hogy földi álmaim után, a szent oltárodon élő 
virággá váljak, örök otthonodban pedig, örök trónod szerény ibolyája legyek!

És ez a virág aztán akár álmodik, akár ébren van, egyremegy, mert Isten házának 
egyszerű díszévé emelkedett! Ez az én primiciai imádságom.
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Primíciás emlék

Névtelen-1_converted.indd   55Névtelen-1_converted.indd   55 2022. 07. 11.   13:472022. 07. 11.   13:47



Esti Újság (1939. évi 3. szám)

Kecskeméti Közlöny 1939. évi 3. szám
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Életképek

Tolnai Világlapja (1937. évi 1. szám)

Friss Újság (1938. évi 12. szám)

Esti Újság (1939. évi 12. szám)
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Ortutay Jenőné Papp Ilona idős korában

Édesanyjának, Ortutay Jenőnének a temetése 1960-ban az ungvári Kálvárián
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Édesapja sírjánál úton hazafelé a lágerből.
Ábez, 1956 szeptembere 

Ortutay Jenő emléktáblája a beregszászi
temetőben, Angyalka síremlékén
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...és jött 1945

...és bejöttek az oroszok. 
Megváltozott minden. A gimnáziumból 
elbocsátottak. Ceholnyán lettem káplán. 
Kótyuk Ferenc mellett. Édesapám 
volt a paróchus. De apámat hamar 
elvitték, elítélték. Látványos kirakatper 
volt Bródy, Spák, Riskó... összesen 
11-en voltak. Bacsinszky Dániel lett a 
paróchus. Ő is a Romzsa püspök elleni 
merénylet áldozatai között volt.

1947. november elején Romzsa 
püspök meghalt. Ő a szemináriumban 
teodiceát és filozófiát tanított. Murányi 
Miklós vikárius engem nevezett ki 
utódjának, de megmaradtam ceholnyai 
káplánnak is. Én tanítottam az I. és II-at, 
míg a szomszéd teremben Chira Sándor 
prelátus a többieket.

Majd elérkezett 1949. február 17. 
napja. Egyházmegyénk likvidálása. 
Minket kitettek az utcára. Négy kis 

gyermekem volt. Albérletbe mentünk...
és teljesen megváltozott az életünk.

Eljött, elérkezett az az idő, mikor 
nekem is nap-nap mellett bizonyítani 
kellett, hogy mindaz, amire tanítottam 
tanítványaimat, cserkészeimet... abban 
hiszek. Hogy ne mondhassa senki reám: 
„vizet prédikál és bort iszik.”

Ó, nem! Nem a személyemről 
van szó. Hanem az elvről, melynek én 
képviselője vagyok. Nekem nem volt 
szabad megbotlanom, mert magam 
után húztam volna azokat, akik belém 
kapaszkodtak. Akik hittek bennem, 
hogyha reám hallgatnak továbbra is, 
nem tévedhetnek el, és nem sodorja el 
őket a Sors zivatarja.

Mikor életem ezen szakaszáról 
írom beszámolómat, Reátok gondolok, 
kedves fiatal Barátaim.

Kárpátalja szovjet katonai megszállásának útvonala 1944 októberében

A Bendász-hagyaték papi listájának bejegyzései 1956 után
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1949-től a görögkatolikus 
pap megbélyegzett személy lett 
(ti. Kárpátalján), mint a „nép 
ellensége”. Ez a megbélyegzés, 
mint „öröklött” fertőzött betegség 
kihatott a család tagjaira is: a 
feleség, ha nem tagadta meg férjét, 
állami hivatalból elbocsáttatott, így 
pl. az én feleségem csak takarítónő 
lehetett egy gyárban.

Még a lembergi egyetem 
latin tanszékét is felajánlották 
nekem abban az esetben, ha 
megtagadom az egyházamat. 
De mikor ezt visszautasítottam, 
kimondták rám a huszonöt évet, 
s a feleségemet, Gabriellát – aki 
különben Budapesten szerzett 
tanítónői oklevelet – minden 
eszközzel igyekeztek rávenni, 
persze, sikertelenül, hogy váljék 
el „hazaáruló” férjétől.

1949-ben, mikor elítéltek, négy 
gyermekem volt. A legidősebb 
akkor ment az első osztályba. Mi 
lett a családom és a feleségem 
sorsa?... Amíg börtönben voltam, 
feleségemet győzködték, hogy 
tagadjon meg engem és váljon el 
tőlem. Ő azonban ezt nem tette 
meg…

17 helyen visszautasítottak, nem 
tudtam hol munkára jelentkezni… 
17 helyen… szégyelltem is magam, 
hogy feleségem eltart, mint egy 
selyemfiút, hidd el, fájt a szívem, 
akkor majdnem kétsége estem.  
Hogy miért ad a Jóisten ilyen pofont 
nekem?

Ortutay Elemér

A Bendász-hagyaték papi listájának bejegyzései 1956 után
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1949/274. sz. ügy

BÍRÓSÁGI ÍTÉLET

AZ UKRÁN SZOVJET SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Kárpátaljai Megyei Bíróság büntető jogegységi testület tagjai,

[…] – elnök, […] – bírósági ülnökök, […] – titkár, […] – ügyész

és ügyvéd jelentéle nélkül 1949. október hó 20. napján, Ungváron

Zárt bírósági ülés keretében megvizsgálta ORTUTAY Elemér Evhenyievics, 
1916-ban született, ungvári papcsaládból származó, jelenleg ungvári lakos, 
felsőfokú teológiai végzettséggel rendelkező lelkész, házas, párttalan, büntetlen 
előéletű állampolgár ellen indított büntetőeljárást az USZSZK Büntetőeljárási 
Törvénykönyv II. §-nak 54-4. és 54-10. cikkelyei megszegéséért, és a következőket

BIZONYÍTÁST NYERT

Kárpátalja magyar megszállása idején /1939–1944/ 1941-től Ortutay az ungvári 
magyar gimnázium teológiai doktora volt.

A vádlott a magyar megszállók aktív cinkosa volt, ezzel egyidejűleg a „Cserkész 
Csapat” /Magyar Ifjúsági Szövetség/, a magyar fasiszta nacionalista ifjúsági 
szervezetnek volt a vezetője. A szervezet céljának megfelelően a fiatalokat fasiszta 
szellemben, valamint a kommunista párt és a Szovjetunió elleni gyűlölet jegyében 
nevelte. Ortutay a beszédeiben és felhívásaiban rendszeresen éljenezte a fasizmust, 
különösen a hitlerista Németország Szovjetunió elleni háború ideje alatt, amikor 
is üdvözölte a fasiszta rendszert, és felszólításaiban kérte a megszállók segítését és 
támogatását a Szovjetunió elleni háborúban.

1945 és 1949 között Ungváron görögkatolikus papként tevékenykedett, a 
híveket rendszeresen felszólította a katolicizmus támogatására, ezzel egyidejűleg 
pedig illegálisan oktatott az illegálisan működő Teológiai Akadémián. A vádlott 
bűnösségét az ügy tárgyilagos tanúvallomásokkal teli anyaga, valamint a vádlott 
beismerő vallomása bizonyítja.

A Büntetőeljárási Törtvénykönyv 296. és 297. sz. cikkelye alapján:

ÍTÉLETET

hozott ORTUTAY Elemér Evhenyievics ellen az USZSZK Btk. II. §-nak 54-4. és 
54-10. cikkelyek megszegéséért, az 1947. V. 26-án kelt rendelet alapján a Btk. 54-2 
sz. szakcióval, amely szerint a vádlottat 25 év javító munkatáborban letöltendő 
börtönbüntetésre ítéli, a Btk. 29. cikkely a, b, c pontjainak megfelelően 5 évnyi 
jogfosztásra és a hozzá tartozó vagyon elkobzására.

A büntetés letöltésének kezdete 1949. augusztus 29.

Gulág
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Az ítélet kihirdetését, majd az ítéletről szóló rendelet másolatának átvételét 
követő 5 nap alatt a vádlott fellebbezést nyújthat be az USZSZK Legfelsőbb 
Bírósága felé.

A testület elnöke – […]  Bírósági ülnökök – […]

A KÁRPÁTALJAI MEGYEI BÍRÓSÁG VEZETŐ-HELYETTESE […]

Bírósági ítélet, 1949. október 20. 
(DAZO 2558. fond, 1. opisz, egy.hr 1284, 124.)
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„Gyűlölet szívemben nincs senki iránt. Akik megbántottak, nem haragszom 
reájuk. Akiknek esetleg személyem volt az oka, hogy nehezteljenek reám, 
azoktól bocsánatot kérek, hogy nem volt erőm vagy türelmem, hogy szeretetüket 
megnyerjem. Csak a szépre akarok visszaemlékezni, és hálával a Jóisten iránt, 
hogy a bajban nem roskadtam össze, és hogy erőt adott hinni, kitartani a 
reménytelennek látszó sötét éjszakákban is.”

Ortutay Elemér

Lágerképen hátsó sor balról az első Ortutay Elemér,
a negyedik Szkiba János,

Vorkuta, 1955. május

Profilkép és ujjlenyomat  a bírósági aktából, 1949

Szabadulásról szóló távirata testvére becenevének aláírásával. 
1956. szeptember 14.
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Hazaérkezés a lágerből 1956. szeptember 20-án

Igazolás a rehabilitációról
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– Tudod – mesélte egyszer Vili egyik 
eléggé gyakran előforduló őszinteségi 
rohamában a pince-hűs irsavszkáját 
kortyolgatva lent a Szkálában a korzón 
– mostanában valahogy újra meg újra 
végigélem, végigjárom gondolatban a rég 
elmúlt dolgokat, és elmélázom rajtuk. 
Az összefüggéseken, jelentőségükön 
gondolkodom. Mert mi lenne, ha nem 
úgy történik. Hanem valahogy másképp. 
Például, ha felpakolunk és megyünk, 
elfutunk a nagyvilágba. És nem hagyjuk, 
hogy így a nyakunk közé csördítsen 
ostorával, vagy inkább kupán vágjon a 
bunkójával a történelem. Most is itt ülnék 
és veled borozgatnék? Nyilván nem. Ám az 
is lehet, hogy amit ma az élettörténetem 
egy részének képzelek, az csak a mostani 
gondolkodásom szerint formált kép az 
életemről. De mégis csak az enyém, és 
nem a másé. És nekem valahogy fontos 
és érdekes. Mindig érdekes. Akkor is, ha – 
kívülállóként szemlélve – az események, 
melyek nekem most olyan fontosnak 
tűnnek, valójában mégsem azok. Hanem 
éppenséggel hétköznapiak, sorsszerűek. S 
ami történt, az megtörtént, így történt. Mert 
hát ez egy olyan vidék. És az élet amúgy 
sem nyalóka, mondogatta volt édesanyám, 
ha valamiért panaszkodtam. Hisz tudod 
te azt magad is! De azért hadd meséljek. 
Nincs ellenedre? – kérdezte udvariasan, de 
teljesen fölöslegesen. Mert ha Vili beszélni 
akart, akkor beszélt is. Nem volt erő, mely 
ilyenkor leállította volna. Ezért csak úgy 
foghegyről vetettem oda neki, hogy „nincs”, 
s én is húztam egyet a boromból. Így hát 
folytatta.

Plafonig érő karácsonyfa
Ortutay Péter

Péter fia születésekor 1942-ben Ungváron

Csabával 1959-ben
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Szegény édesanyám többször is 
mondta életében, hogy akkor volt a 
legboldogabb, amikor első gyermeke 
megszületett. Ez egy szép nyári napon, 
a második világháború kellős közepe 
táján történt. Kisfiút várt. Az lett. S aztán 
még négy testvérem lett. Őket mennyire 
várta, már nem mondta. Mindenesetre 
születésem évében a németek már egy éve 
nagyban rohamozták a Szovjetuniót, már 
folyt a sztálingrádi csata, mi magyarok 
pedig ott álltunk a doni katasztrófa és a 
„felszabadulás” előtt. Közben nagy volt a 
világégés mindenütt. Egymás torkának 
estek emberek, népek, nemzetek. De 
mi ezt itt Ungváron nem éreztük. 
Kellemes volt itt az élet akkoriban. 
Akárcsak Svájcban. Olyannyira, hogy 
anyám anyja, akit később csak „a pesti 
nagymamaként” emlegettünk, gyakran 
ellátogatott Ungvárra unokanézőbe a 
háború alatt. Az Árpád vonattal jött és 
ment, mely alig négy óra alatt tette meg a 
Budapest–Ungvár közötti utat, azt a 260 
kilométert, ami ma oly soknak tűnik, 
hogy no. Ő mesélte, a pesti nagymama 
később, amikor már a szovjet Ungvárra 
hordozgatta a segélycsomagokat a 
„gazdag” Magyarországból, hogy még 
egész kisgyerekként, talán járni is alig 
tudtam, elvitt magával sétálni, és én 
séta közben a mai gyaloghíd helyén álló 
régi hídon egyszer csak úgy hirtelen 
megkérdeztem tőle: „Matyma, ugye 
kétféle modál van? Egy a levegőben, egy 
pedig a ladlágomban?” Ő erre ölbe kapott 
és összevissza csókolt büszkeségében, 
hogy neki milyen okos kis unokája van. 
Szóval, szép volt az élet itt akkoriban, a 
kis Ung-parti Párizsban, ahogy abban az 
időben nevezték ezt a most már teljesen 

Gyerekekkel 1948-ban Ungváron. 
Tamás, Marika, Péter

Marika és Jenci édesanyjukkal
Ungváron 1953-ban
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elszlávosodott mocskos kis nagyvárost, 
mely mindinkább kezd hasonlítani a 
Gogol elbeszéléseiből ismert poros és 
dögunalmas kisorosz mezővárosokra. 
Különösen szép lehetett ez a kisvárosi élet 
nagyszüleim úri fogadásokhoz szokott 
házában. Ebédek, vacsorák, jövés-menés, 
zajos társasági élet és hasonlók. Habár úgy 
tudom, hogy a nagy vagyon és a felsőbb 
ungvári tízezerhez való tartozásuk 
ellenére még csak saját házuk se volt. 
Mert nem is volt rá szükség, mondta 
apám egyszer, amikor megkérdeztem, 
hogy miért nem vásároltak egy 
saját kéglit valahol a vidéken. Nem 
törődtek vele. Inkább földet meg szőlőt 
vásároltak, és csak úgy adakoztak, ami 
aztán a „felszabadulásunkkal” elúszott 
mind. Nagyapám, mint görögkatolikus 
főesperes, országgyűlési képviselő, a 
ceholnyai parókián lakott. Két hercig 
paplak is volt ott szép nagy szobákkal, 
udvarral, csűr, hátsó udvar, ahol 
emlékszem, egy tőlem jó pár évvel 
idősebb lány, Nyuszi volt a neve, többször 
is levetkőztetett, mert szeretett „doktor 
nénit” játszani velem. Én voltam a beteg, 
akinek le kellett vetkőzni, hogy ő, a 
doktor néni, alaposan megvizsgálhasson. 
Ő ezt meg is tette. Komoly arckifejezéssel 
kopogtatott a hátamon, mellkasomon, 
a hasamon. Aztán a fülét is odatette. A 
hátamra, a hasamra...

És volt ott még egy gyönyörű szép 
gyümölcsös, rengeteg gyümölcsfával. 
Igaz, eleinte nem laktunk a parókián, 
mert anyám nem igazán kedvelte 
anyósát. Panaszkodott is apámnak, hogy 
az anyja őt lenézi, mert csak egy egyszerű 
polgárlány a nyolcadik kerületből. 
Nem „úrinő”, mint a nagyanyám. Apám 

Marika, Tamás, Péter 1948-ban Ungváron

Tamás, Péter, Jenő és Marika, Ungvár 1948

Kirándulás Nevickén 1955-ben
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meg mivel nagyon szerette anyámat, 
mindhalálig szerette, szinte imádta, Greta 
Garbóhoz és Tímeához hasonlította 
az Aranyemberből, minden szeszélyét 
hajlandó volt teljesíteni. Ezért inkább 
lakást bérelt. Szép nagyot. Cseléddel, 
takarítónővel, ahogy kell.  Emlékszem, 
hogy amíg az oroszok be nem jöttek, 
a híd mellett, az Ung folyó bal partján, 
az akkori Kossuth téren, mely később 
Sztálin tér meg Újraegyesülés tér, 
plosccsá Vozzjednyányjá lett. Ott laktunk 
egy nagy és elegáns bérház első emeletén. 
A földszinten mindenféle üzletek és 
kávézók voltak, szemben meg néhány 
cukrászda. Több is. Mind Aurél bácsinak, 
az öcsém keresztapjának a tulajdona. 
Öt vagy több szobánk is volt.  Talán 
a lakást is épp Aurél bácsitól béreltük 
„kedvezményesen.” Biztos még így sem 
volt olcsó, de mint apám mondta a 
későbbiekben, a pénz nekünk akkoriban 
nem számított. Sose számolta, mert 
mindig volt. 1941-ben szentelték pappá, 
görögkatolikus pappá, tehát nősülhetett, 
és előtte még el is vette anyámat, aztán 
előkelő iskolákban tanított. Olyanokban, 
mint az előkelő 3. sz. leánygimnázium, 
ahol a nagylányok mind szerelmesek 
voltak belé, a Budapesti Pázmány Péter 
Egyetemen doktorált jóképű fiatal tudós 
tanárba, s aztán a híres nevezetes Drugeth 
Gimnázium, a mai himfák, ahol meg a 
nagyfiúk kedvelték mind, mert, mint 
mondták, szigorú volt, ám igazságos. És 
hát akár napestig is hajlandó volt velük 
együtt rúgni a labdát, mert focizni is jól 
tudott és szeretett. Meg hát az is nyomott 
valamit a latban, mármint a fiúknál, hogy 
az öccse a Ferencváros balszélsője volt, 
és állítólag szélvész gyorsaságú, és szinte 

Vitéz Gabriella és barátnője Magyari Éva 
Ungváron 1954-ben

Gabi néni és Csaba 1958-ban

Marika, Jenő, Marianna (másodunokatestvér) és 
Péter, a háttérben Gabriella és Magyari Éva,

a barátnő 1956-ban
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minden meccsen gólt rúgott. Nem is 
egyet. Egyébként latint és hittant tanított 
az apám. Magántanítványa is volt sok, 
akitől, ha szegény volt, pénzt sem kért. 
A jómódúaktól igen, sokat, mert adott a 
nevére.

A Kossuth téri lakásról csak egy 
emlékem maradt. Már a háború vége 
felé, azaz csak Ungváron a vége felé, mert 
'44 októberében már „felszabadították” 
az oroszok, szinte egy puskalövés 
nélkül, mert a magyar és német 
csapatok nem akartak ott harapófogóba 
kerülni, és visszavonultak. A város 
talán egyetlen háborús vesztesége az 
Ungon átívelő kőhíd volt a Rafandánál, 
amit a visszavonulók robbantottak 
fel. De még légiriadóra is csak egy-
kettőre emlékszem. Az egyikre épp a 
kőhíd felrobbantása előtt, amikor is 
levonultunk egy óvóhelyre. Aztán volt 
egy nagy bum. Kinéztünk, és a kőhíd 
sehol. De a várost nem bombázták. A 
20 km-re levő Csapot viszont nagyon, 
olyannyira, hogy még Ungváron is 
morgott, morajlott tőle és remegett a 
föld. Szóval mindössze arra emlékszem, 
hogy az utcára néző erkélyen állt egy 
ágyú, és német vagy magyar katonák 
mutatták, hogyan kell kezelni. És valami 
rémlik arról is, hogy nem akartam 
nyiratkozni az erkélyen, és a katonák 
csokit adtak, hogy ne bőgjek. S azután, 
gondolom, hogy az oroszok bejöttek, mi 
is a ceholnyai parókiára költöztünk, a 
másik épületbe, nagyapámék mellé. Ott 
is szép nagy lakásunk volt, egy földszintes 
paplak, utcára néző ablakokkal. A 
hálószobára különösen jól emlékszem, 
ahol a szüleim aludtak. A két nagy ágy 
előtt volt egy heverő, azon többször 

Marianna (unokatestvér), Jenő, Marika,
a háttérben Srötter Mária (Ortutay Elemér  unokatestvére) 

és Vitéz Gabriella Beregszászon 1956-ban

Jenő fürdetése 1958-ban Ungváron
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aludtam is, ha ott ért az álom, és amelyen 
úgy három vagy négy éves koromban 
egyszer agonizáltam. Torokgyík vagy 
csak erős torokgyulladás lehetett, de nem 
kaptam levegőt. Fulladoztam. Szegény 
apám nyakát öleltem, szorongattam, 
kapaszkodtam belé, valami segítséget 
várva tőle, de ő csak azt hajtogatta, hogy 
jól van, kisfiam, jól, és talán sírt is, mert 
félt, hogy meghalok. Aztán valahogy 
felszakadt a gyulladás, és én ismét 
kaptam levegőt. 

Erről az időszakról kevés emlékem 
maradt, de azért maradt. A doktornénis 
játékot Nyuszival már említettem. S 
aztán például az, hogy volt egy barna 
szőrű kiskutya, fehér foltokkal, Bundás 
lett a neve, és három, négy év múlva, 
amikor elhagytuk ezt a parókiát, már 
nagy és szép kutya volt a Bundás, de 
ott kellett hagynunk, mert az új helyre 
nem vihettük. Egész életünkre ez volt 
a jellemző. Menni, és valamit mindig 
ott kellett hagyni. Értékes volt-e vagy 
sem, közel állt a szívünkhöz vagy sem, 
valami mindig ottmaradt. Ház, lakás, 
könyvtár, bútor, korábbi élet, aztán 
minden. Mindig kezdhettük elölről. Hol 
a béka feneke alól, hol lejjebb. Aztán 
szeretteink, rokonaink, szüleink és 
gyerekeink is elmaradtak. És valahogy 
mindig mindent el is felejtettünk. Mert el 
kellett. Ami megmaradt, ha megmaradt, 
csak az emlék volt. Szóval egy ilyen 
ceholnyai emlék volt a Bundás is, aztán 
az, hogy apámnak voltak galambjai, és 
szeretett velük foglalkozni. Meg az, hogy 
egyszer elfutottam előle apró lábaimmal, 
hogy el ne fenekeljen, mert valami rossz 
fát tettem a tűzre. Hogy mit, már nem 
tudom. Persze utolért, és kaptam. És még 

A család Minaj utcai lakásán az 1950-es évek 
végén. Hátul Tamás és Jenő, elől Marika, a „Pesti” 

nagymama, Gabi néni, Péter, Csaba 

Ortutay Elemér Csaba fiával 1959-ben

Elemér atya 80. születésnapján Ungváron 1996-ban a 
feleségével és gyermekeivel:

Jenci, Marika, Tamás, Csaba, Péter

Péter (középen) 80. születésnapján Bélapátfalván. 
Pétertől jobbra Marika és Jenci, balra Tamás és Csaba
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nagyapámról is van egy ottani emlékem. Az egyetlen. Nagyapáról, akit kétszer is 
elhurcoltak az oroszok, mint fő fasisztát, és másodszor már végleg, a halálba. Egy 
kis katonai dzsip állt az utca sarkán, abba ültették. Akkor még nem értettem, és nem 
éreztem semmit. Azt sem, hogy micsoda tragédia ez nekik. És épp miattuk, nekem is. 
Csukva volt akkor még a szemem. Azt se láttam, hogy mindenki sír, zokog körülöttem. 
Mert hát leplezték. Egy úriember és úrinő bátor ember és bátor nő, aki nem sír, nem 
pityereg. Sírni csak a pórnépnek szabad. És Moszkva amúgy sem hisz a könnyeknek.

A nagyapával kapcsolatos emlék pedig a következő. Mint igencsak művelt, képzett 
és intelligens ember mindent szeretett, amit egy ilyen ember csak szerethet. Hatalmas 
könyvtára volt, melyet nagyanyám később apránként eladogatott. Ennünk is kellett 
valamit. Nem ivott, nem dohányzott, s biztos sohasem csalta meg a feleségét. Nem volt 
ez divat azokban a körökben. De volt egy gyengéje. A cowboy film és a cowboy regény. 
Azt sem titkolta különösebben, hogy főpap létére elalvás előtt az ágyban nem a Bibliát, 
hanem filléres cowboy regényeket szokott olvasni. Elmélyülten. És nem szerette, ha 
ilyenkor zavarják. Ám hogy, hogy nem, egy este náluk maradtam, nagyanyámhoz 
bújtam az ágyba, és úgy volt, hogy ott is alszom. De aztán jött apám, és kérdezte, nem 
mennék-e mégis haza. Én meg úgy döntöttem, hogy mégis csak jobb lenne anyuval meg 
apuval, és sírni kezdtem, hogy öltöztessenek fel, mert menni akarok. Nagyapám meg 
bosszús lett, hisz nem hagytam olvasni, és jól elpaskolta a fenekemet. Amikor olvasott, 
zöld ellenző, simléder, volt a szeme felett, hogy a villanyfény ne zavarja. Emlékszem 
bosszús, zöld simléderes arcára, ahogy megint a könyvébe bújt, és elmerült a történetbe. 
Abba, hogy Joe, a bátor cowboy legény hogy menti ki a lángvörös hajú gyönyörűséges 
Maryt a gengszterek keze közül, és nyeri el ezzel a lány szerelmét és a gazdag farmer 
papa egész gazdaságát, azzal a sok marhával, s ahol a föld mélyén hatalmas vagyon 
rejlik. Kőolaj. Nem törődött velem többé, amikor apám öltöztetni kezdett. Lekötötték 
az izgalmas események, amelyek ott abban a filléres regényben zajlottak.

Aztán soha többet nem láttam. Hamarosan eltűnt az életemből, mert, ahogy 
nagymama (az ungvári) mondta, a rossz emberek elvitték, és én már csak évekkel 
később tudtam meg, ahogy ő is, hogy meghalt valahol az Ural környékén, Ábeszben, 
Ungvártól vagy négy és félezer kilométerre. Egy fénykép is készült a sírjáról. Apám 
felkutatta, amikor – őt is később elvitték a rossz emberek – a lágerből hazaengedték. 
Hét év után. Kötelességének tartotta, hogy lerója kegyeletét apja sírjánál. Apám a 
fényképet nagyanyámnak is mutatta. Aki sírva fakadt, és azt mondta, hogy akkor sem 
hiszi el, hogy nagyapa meghalt. Nem és nem, ő nem halhatott meg, és ő várni fogja 
mindhalálig. Hisz megígérte neki, az ő Ilonkájának, hogy visszatér hozzá, nem hagyja 
magára, mondta, és könnyeit törölgette. 

Gyermekkoromnak következő állomása a görögkatolikus Püspöki Palota volt. Az 
volt ám a szép hely. Arra, hogy ott mi és hogy történt, már sokkal jobban emlékszem, 
és arra is, hogy azt is el kellett hagynunk. Aki ismeri ezt a várost, tudja, hogy ott most 
az egyetemi könyvtár van. És mint egyetemista, többször is megfordultam ott, már 
csak azért is, hogy emlékezzem. Nem tudtam, mert annyira össze-vissza farigcsálták, 
építgették, azaz elrondították az egész palotát. Hogy mennyire előnyére, azt gondolni 
lehet. Egy építészeti műremek vandál tatárok kezében. 
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Ahol szoba volt, ott sufni lett, ahol a nagyterem volt, ott harminc kis fülke lett és a 
többi. A lényeg, hogy amikor odaköltöztünk, mert a Ceholnyát meg gyermekkórházzá 
és rendelővé kellett átalakítani, a templomot meg – ad multos annos ateizmus – 
tudományos kutató központtá, egy szép nagy lakosztályt kaptunk az akkor még 
működő egyháztól. Az egyik szoba olyan nagy volt, hogy plafoning ért a kétméteres 
karácsonyfa, melyet az első, és talán az utolsó ottani karácsonyra állítottak a szüleim. 
Akkor apám még a görögkatolikus szeminárium tanára és működő pap volt, amíg a 
görögkatolikus egyházat törvényileg be nem tiltották. Hogy miért tiltották be, és miért 
épp a görögkatolikus. egyházat (is), azt hosszú lenne elmesélni. Ismerni kell ahhoz 
a Szovjetunió történetét, az SZKP és a mindenkori szovjet kormányok politikáját, 
legalább röviden, még ha nem is egy Kun Miklós szintjén.

Szóval odaköltöztünk. A palotának egy szép nagy gesztenyése is volt. Annak meg 
egy magas fala. Alatta szép kertes házak. Melyekre egyszer törött üveget dobáltunk. És 
az egyik úgy megvágta jobb kezem középső ujját, hogy csak úgy ömlött a vér, s fityegett 
rajta a bőr. A nyoma még ma is megvan. Jó anyám alaposan bepólyázta. Aztán moziba 
mentünk, az Urániába, akkor már Kino Moszkvának hívták, ahol épp egy amerikai 
filmet vetítettek, melyet biztos a németektől zsákmányoltak az oroszok, és a cenzúra is 
engedélyezte bemutatását. Az erkély jobb oldalán ültem anyámmal és Margit nénivel, 
miközben a filmben egy hosszú fehér tunikához hasonló ruhába öltözött rossz fiú 
épp a körmét piszkálta egy hegyes tőrrel egy mély verem felett, melyben vadállatok 
hemzsegtek dögivel. Tigrisek, oroszlánok, meg ilyesmik. Jött a főhős, verekedtek, s 
aztán sikerült neki belökni a fehér ruhás rossz fiút a verembe, s ott biztos megették a 
vadállatok. Mi mást tehettek volna? Többre az izgalmas filmből nem emlékszem. Kezem 
bebugyolálva, a nyakamba kötve, és az ujjamból a kötésen keresztül is szivárgott a vér.

Aztán jött 1949 és a kilakoltatás a püspöki palotából. Kitettek bizony minket is meg 
az összes többi papcsaládot is, mint azt a bizonyos macskát az utcára a dolgát végezni. 
Jól emlékszem arra a napra. Fagyott egy kissé, de nem nagyon, és a hó is esett, de 
nem nagyon, és szép fehér pihékben hullott, puhán, ahogy az amerikai filmekben 
Karácsony napján. Mi gyerekek a matracon ugráltunk vígan és boldogan. Nem igen 
tudtuk, hogy miről is van szó tulajdonképpen. És az ágyak rúgói segítettek jó magasra 
ugrani. Kimondottan élveztük. Friss levegő, hóesés és ugra-bugra az ágyban. És nem 
szól ránk senki, hogy abbahagyni. Mi kell több egy hat-hétéves gyereknek.

Jé, milyen szép nagy ez a szoba – mondta anyám szinte vidáman (nekem úgy tűnt), 
mikor estére apámnak sikerült valamiféle lakást találni a városban hosszas rohangálás 
után. A Margitsziget utca 7. szám alatt. Az egykori cseh tanító, Badik bácsi házában volt 
ez a szép és nagy szoba közös konyhahasználattal, havi négyszáz rubelért talán, ami 
egy félhavi kereset volt talán apáméknál. Nincsenek világos emlékeim az ottani első 
évről. Csak annyi, hogy apám sokszor vitt magával munkába, valahová a városon kívül 
egy faiskolába. Ilyenkor a nyakába ültetett, s úgy mentünk „dolgozni.” Azt valahogy 
azért megtudtam tőle, hogy vinni meg azért vitt magával, hogy a rossz emberek el ne 
kapják valahol az utcán egyedül és őt vigyék el. Az állambiztonsági szervek, ott beszpe-
ka volt a neve, akkoriban ugyanis már kezdték összefogdosni azokat a görögkatolikus 
papokat, akik nem voltak „aláírtak”. Vagyis nem írták alá a právoszláviát, ahogy akkor 
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mondták. Sokan a görög papok közül aláírták, sokan nem. Apám nem. Ezért vár-
hatta, hogy elviszik. De gyerekkel a nyakában talán mégsem.

Nem is. Egy szép napon, augusztus végén eljöttek érte. Jól emlékszem erre 
a napra. Másnap kezdődött az iskola. És szüleim már megvették első iskolatás-
kámat is a könyvekkel és a füzetekkel. Minden oda volt készítve a székre, az ajtó 
mellé, hogy másnap kora reggel gond nélkül indulhassak. Ám estefelé még ellá-
togatott hozzánk két öltönyös úriember. Minden ceremónia és kopogtatás nélkül 
léptek be az ajtón. Mindenki otthon volt. Anyám, apám, Ica, a cselédünk (ide is 
követett bennünket a jó lélek csak úgy ragaszkodásból, mert már fizetni nem 
tudtunk), és mi gyerekek négyen. Az úriemberek mindent lefoglaltak, felforgat-
tak. Attól féltem a legjobban, hogy talán még az iskolatáskám is kell majd nekik. 
Titkos papírok, tiltott könyvek meg egyebek után kutattak. Sok mindent maguk-
kal vittek. Apámat is. Mindnyájan bőgtünk. Csak Jenőke, a legkisebb testvérem 
nem. Kétéves volt, szöszi, kiskakas frizurával. Anyám karján ült, s nyújtotta két 
pici kezét apám felé, hogy vigye magával. Apám nem sírt, de a szeme gyanús 
fénnyel csillogott. S elment a két beszpekás legénnyel. Csendesek voltak ők is, a 
legények. Nem ordibáltak, nem handabandáztak. Úgy emlékszem. Én hétéves 
voltam akkor. Apám harminchárom. Hét év elmúltával pontosan ugyanezen a 
napon láttam őt ismét. Már tizennégy voltam. Ő meg negyven. Sovány volt na-
gyon, a haja gyér, és alig volt foga. Igaz, mi sem voltunk nagyon kövérek. Mint 
ahogy jó anyánk sem. Alig szólt valamit. Hallgatott, és elhomályosuló szemekkel 
nézte apámat. Ő meg őt, az anyámat. Csak harmincöt éves volt. Fiatalasszony. 
És hét évet várt. Türelmesen. Miközben négy kis gyermeke nagy gyerek lett. A 
legkisebb, Jenőke is már kilenc. Iskolába járt ő is. Mégiscsak megsegítette őt az 
Isten.

Akkoriban egy fotós klub tagja voltam, és fényképezni tanultam egy Szme-
na géppel. Van is egy fényképem, mely szüleimről készült azon a napon. Apám 
lágeri ruhában, amiben hazajött, és anyám mellette áll, belekarol. Ellenfényben 
vettem le őket, és a negatív is fordítva került a nagyítóba. De azért csak sikerült az 
a felvétel valahogy. Most is megvan, és gyakran előveszem, ha igazán két boldog 
embert akarok látni. Meggyötört, de boldog embert. Széles mosollyal, mintha 
csak így rongyosan is egy új nászútra indulnának.

Ebből az időből valahogy mégis az a kép maradt meg agytekervényeimben 
leginkább, hogy volt egyszer egy szép nagy karácsonyfánk, mely egészen a plafonig 
ért. Egy szép nagy ötszobás lakás egyik kisebb parkettás szobájában állt. Sok dísz, 
szaloncukor és gyertya is volt a karácsonyfán, és a gyertyát apám bátorításával és 
felügyeletével Szenteste után nekem is szabad volt meggyújtani. Szentestén ugyanis a 
Jézuska hozta a karácsonyfát, és a gyertyát is természetesen ő gyújtotta meg.

S mindezt, tudod – mondta Vili boros poharát a fény felé tartva és rám 
köszöntve –, csak azért mondom, mert mostanában mindinkább szép nagy 
csendesség van körülöttem jó ideje már. Karácsonyfát sem állítok többé, mert 
kinek? Megöregedtem, egyedül vagyok. Csak néha veszek elő valami komolyabb 
tudományos munkát, Chomskytól, Quirktől vagy Klaudy Kingától például, és 
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tudományos munkát, Chomskytól, Quirktől vagy Klaudy Kingától például, és 
próbálok elmélyedni. A fordításelméletről szóló könyvem is torzó maradt. Nem 
folytatom, nem írom tovább. Minek? Kinek? Inkább így elmeditálok magamban. 
S aztán elmondom valakinek, aki hajlandó meghallgatni. Mint most neked is. 
Legközelebb majd folytatom, ha nem idegesít, hogy sokat beszélek. Most csak 
odáig jutottam, hogy elindultam az iskolába. Az első osztályba. 

Péntek, 2014. október 10. 

Ungvár, Engels utca 53/77. 
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…Nagyapám is az elsők között volt, akit elhurcoltak. Daliás, szép ember volt a 
nagyapám, mindenki kedvence. Még a pesti nagymama is (mi, gyerekek, így hívtuk 
édesanyám anyját), aki pedig, hogy úgy mondjam, „nem csípte” az Ortutaykat, különösen 
nem Ortutay Ilonka nagymamámat, mert büszke és gőgös „úrinőnek” tartotta (nem 
volt gőgös, de büszkének, elismerem, büszke volt). Szóval még a pesti nagymama is 
elismerte, hogy az Ortutay nagyapa – ő mondta, mármint a pesti nagymama – talpig 
úriember. Az volt. 

Anyámtól, nagyanyámtól, később édesapámtól hallottam, hogy 1945-ben jöttek érte. 
Még pólyában voltam, amikor elfogták. Mielőtt végleg elvitték volna, a kapunál megáldott, 
szomorúan rám nézett és könnyes szemmel elfordult, amikor kezére tették a bilincset. 

Négy év után apámmal tették ugyanezt, amikor már egy albérleti lakásból 
követhettük az eseményeket. (Utolsó normális, emberhez méltó lakhelyünkről, a 
püspöki palotából, amikor a „legdemokratikusabb” szovjet törvények értelmében 
betiltották a görögkatolikus vallást, az utca kövére tettek ki minket, és minden papi 
családot, februárban, hideg télidőben. Négyen voltunk testvérek.) 

A ránk vigyázó cselédlány (ma bébiszitter), Ica anyám kérésére összegyűjtötte az 
összes arany ékszert, ami a családban megmaradt, és a KGB nyomozók után futott, 
hogy apámat, legalább elbúcsúzni elengedjék. Mi gyerekek otthon együtt bömböltünk, 
sírtunk, látva a bőrkabátos mogorva idegeneket. Sejtettük a rosszat, de nem értettük a 
szituációt. Mikor jön vissza apu? – faggattuk anyánkat, aki összetörve, rezzenéstelen 
arccal ült a kályha mellett. – Amikor Ica átadja a dobozt azzal a sok arannyal a bácsiknak 
– válaszolta gondterhelten anyám. 

Ica, hűséges segítőnk, aki minden ellenszolgáltatás nélkül maradt mellettünk, sírva és… 
üres kézzel jött vissza.

Hét év után láttuk viszont apánkat, nagyapánkat többé soha. Nagyanyám élete 
végéig várta, nem hitte el, hogy meghalt. Nagyon erős szerelem fűzte őt nagyapámhoz 
(külön regényt érdemelne szerelmük története). Csupán üzenetek jöttek, hogy nem 
bírta a daliás, szép termetű ember a sok szenvedést, az embertelen rabszolgamunkát, 
a hideget és az éhezést, és harminckét kilóra fogyva halt éhen Szibériában. Az utolsó 
hírt róla (mondta, aki hallotta) az Amerika Hangja (The Voice of America) rádió közölte 
magyarul és angolul. 

A rádióban hangzott el, hogy mártír nagyapám utolsó kívánsága mégiscsak teljesült… 
A Munkácsi Egyházmegye főesperesét mégsem úgy kaparták el, mint egy kutyát, hanem 
úgy temették el, ahogy kívánta. Papi áldással. Mert hát az volt az utolsó kívánsága, hogy 
pap temesse. S ennek a kívánságának rabtársai mindenképpen eleget akartak tenni. Ám 
a barakkban, ahol nagyapám is raboskodott, keresztény pap nem akadt egy sem. De 
volt ott egy rabbi, akit zsidó létére a szovjetek épp azért hurcolták el, mint amiért a 
többi papot. Nem volt hajlandó istentagadó lenni. Márpedig ezért a szovjet érában 25 
év járt halmazati büntetésként. Nagyapám társai viszont úgy ítélték meg, hogy végül 

Jó anyám, ne sirasd fiaidat… 
Ortutay Mária
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a rabbi is pap, és ezért megkérték, búcsúztassa el nagyapámat ősi szokás szerint. A 
rabbi, áldva legyen érte a neve és emléke, ezt meg is cselekedte, persze nagy titokban, 
nehogy karcert (sötétzárkát) kapjon, kenyéren és vízen, hangzott a The Voice of 
America rádió nagyapámról szóló tudósítása.

Pörögnek előttem gyermekkori emlékeim, a sötét és hősies napok, a hosszú és 
áldatlan évek. Sok minden maradt emlékezetes gyermeki tudatalattimban. Például, 
anyám elkeseredett állapota, amikor egy havas téli napon én húztam el őt egy katonai 
autó elől, a szánkónkról felborult farakás mellől. Várta, hogy elüsse az autó… Ott 
akart maradni, mert meg akart halni. De aztán felocsúdott, látva a gyerekeit, hallva 
könyörgésemet. 

És most is látom a börtöncella rácsos ablakait és ajtóit, amikor beengedtek 
apánkhoz a börtönbe elbúcsúzni. Apám vörös szemmel ölelgetett minket, anyám 
merev arccal állt mellettünk és nyelte könnyeit, de nem sírt. Biztos nagyanyám 
szavai csengtek a fülében: egy magyar úrinő nem sír. A börtönőr is megrendülve 
figyelte e családi találkozót. 

Látom nagyanyám megalázó próbálkozásait a csencselésre, amikor megmaradt 
vagyonkáját akarta élelemre cserélni, és engem is magával vitt, hogy megalázását 
jobban elviselje. Nem léphette át a boltban a küszöböt, mint vevő, de a jószívű 
hentes, látván sétabotját, széket tett az udvarra, így leülhetett. Órák múltán (én már 
nagyon unatkoztam), eredmény nélkül dobták vissza „bizsuit”, nem kellett. Szegény, 
a megaláztatáson kívül semmit sem kapott, így aznap nem tudott nekünk semmit 
sem adni. Éhesek maradtunk. 

Egyszer valahonnan szerzett kolbászkarikákkal kínált, egy vékony szelet jutott 
mindenkinek. Az én adagomat egyszerre bekaptam, íze szétterült a számban. Ő 
rám szólt: úrilány nem ehet habzsolva! Figyelmeztető szándékát csak évek múltán 
értettem meg…

Ortutayné Vitéz Gabriella a gyermekeivel 1955-ben,
Ungváron, mielőtt a férje hazatért a lágerből.
Gyerekek balról: Péter, Jenő, Marika, Tamás. 
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Filmszerűen peregtek szemem előtt az események, gondolataimban a 
vonaton ülve és anyámtól búcsúzva. 

Életünk boldogabb fordulópontja akkor következett be, amikor apámat 
hét évi fogság után hazaengedték a Gulágról. Fizikailag megtörve, de lelkileg 
épen tért haza. Egy év után megszületett Csaba öcsém, a család kedvence. 
Szegénységünk nem változott, mert apám még fizikai munkát is nehezen kapott. 
Gyakran mondta, hogy a gyerekek éhezését fájdalmasabb nézni, mint a Gulágon 
rabszolgamunkát végezni. A tehetetlenség nagyon kínozta. De akkor nemcsak 
Szibéria volt koncentrációs tábor, hanem bizony az egész hatalmas birodalom is, 
melyet villamosárammal töltött szöges drót zárt el a külvilágtól.

Vajon mindebben a gyermekkori pokolban boldog volt-e néha az anyám? 
Amikor gyermekei megszülettek és apám hazatért, igen. Nehéz fizikai munkája 
mellett is mindig tanult, művelte magát. Nem tehetett mást, ez volt az igénye…

Részlet a 
Gyermekkori emlékeim 

és az utolsó találkozásom édesanyámmal 
című visszaemlékezésből
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Mélyen tisztelt […]!
1985. március 26-án nálam házkutatás 

volt, melynek vezetésével Ön volt 
megbízva. A jegyzőkönyv tanúsága szerint 
is elkoboztak és elvittek tőlem különböző 
teológiai könyveket, imakönyveket, rózsa-
füzért, tudományos jegyzeteimet, dolgo-
zataimat.

Ezek között volt egy régi papi imakönyv, 
az ún. Császoszlóv, melynek első lapján ez 
olvasható: nagyapámtól emlékül. Ezt családi 
ereklyeként, nagy becsben tartottam.

Ön, élő szóval megnyugtatott, hogy 
az elkobzott könyveket, dolgozatokat 
átnézik, átvizsgálják, és ha nincs benne 
semmi államellenes propaganda, nekem 
hivatalosan visszaadják.

Azóta – többször – az ügyészség kihall-
gatott, így ön is. Utoljára […] hallgatott ki, 

[…] a területi ügyészség munkatársának.

hallgatott ki, illetve aláíratott velem egy iratot, melyben kötelezett arra, hogy vallásomat, 
mint pap, nyilvánosan nem gyakorolom és valláspropagandával nem foglalkozom.

Én, a főügyész szavait úgy értelmezem, hogy házi őrizetben vagyok, szigorú 
megfigyelés alatt és nyilvános helyen nem mutatkozhatom, nem jelenhetek meg.

Ehhez is tartom magamat. A nyár folyamán Magyarországról turisták érkeztek 
Ungvárra. Volt tanítványaim érkeztek meg 40 éves évfordulóra, érettségi találkozóra. 
Volt tanítványaim és tanár kollégáim, lakásomon engem is felkerestek.

Meghívtak a Zákárpáttyába érettségi bankettre, vacsorára, melyen volt helybeli 
tanítványaim is nagy számban megjelentek. 

Én a meghívást elutasítottam, így el se mentem. Nehéz volt megindokolni 
távolmaradásomat. Sehogy se tudták megérteni, hogy 1985-ben egy katolikus 
pap megfigyelés alatt és ellenőrzés alatt van, azért mert pap. Pedig – mondották – 
Magyarországon a rádió havonta görögkatolikus misét sugároz.

Tanítványaim között, akik lakásomon felkerestek, két unokaöcsém is volt, akik 
jogászok, ügyvédek.

Ők tanácsolták nekem, hogy forduljak fellebbezéssel először Önökhöz, a helybeli 
hatósághoz. És ha itt megértésre nem találok, írjak Moszkvába, a főállamügyészségre.

Mert szinte hihetetlen – mondották –, hogy oly széles látókörű és bölcs államférfiak, 
mint Gorbacsov főtitkár és Gromiko államelnök, helyeselnék az ungvári hatóságok 
lépéseit.
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Az én lelkiismeretem tiszta. Ahogy ön is tudja, a katolikus hittudományok doktora 
vagyok, gimnáziumi hittanár és teológiai tanár voltam.

Így szívvel-lélekkel a tudomány szolgája vagyok. Természetesen a szakterületem 
érdekel, a teológia: az egyházjog, a dogmatika, a morális, azaz az erkölcstan, a liturgika.

Bizonyára hallottak Önök is a II. Vatikáni Zsinatról, mely elhatározta az új egyházi 
reformot. Ennek eredményeként lépett életbe 1984-ben az új Egyházi Törvénykönyv, 
a Codex.

Természetesen latin nyelven. Azóta ezt a latin Codexet próbálják lefordítani élő 
nyelvre. Ki-ki a saját területén.

Én is megpróbálkoztam ezzel. Nagy részét sikerült is lefordítanom. Éppen úgy, mint 
a latin Schütz és Noldin szakkönyveket. Természetesen saját, magán használatra. Meg 
kell jegyeznem, hogy egyházi személy csak az egyházi főhatóság jóváhagyásával adhat 
ki könyvet, tankönyvet, ha még jegyzet formájában is. Szükséges tehát a „nihil obstát.” 
„imprimatur.” Ószlávul: „s odobrenijem é bláchoslovenijem Ordinárijátá Jepárchii.”

Hatalmas, nehéz munka volt ez. Napi 6–8 óra, 9 éven keresztül, azaz mióta 
nyugdíjban vagyok.

E munkámat kobozták Önök el.
Az én jelenlegi helyzetem, a házkutatás, állandó kihallgatások: szomorú tragédia.
Önök, hallgatva egy dolhai félművelt, fanatikus szektáns fecsegésére, engem, a 

katolikus egyház doktorát összekapcsoltak vele. Ez olyan szomorú, nevetséges és 
megalázó tragédia, mintha például egy orvosprofesszort, mondjuk dr. Fedinecet egy 
kalap alá vennék egy falusi kuruzsló asszonnyal.

Ön, mélyen tisztelt […], a kihallgatás alatt feltett nekem egy kérdést: hiszek-e abban, 
hogy a Munkácsi Egyházmegye feltámad? És ha igen, hogyan?

Válaszomat megismétlem: igen, hiszek ebben! Sőt, a közeljövőben kell, hogy ez 
megtörténjen! De nem felelőtlen és erőszakos módon.

Ha a Szovjet Kormány és a Vatikán úgy gondolja, hogy megérett az idő, hogy 
erről tárgyaljanak, akkor úgy a Szovjetunió kormánya, mint a Szentatya, a római pápa 
kinevez egy-egy komissziót. És ők megtárgyalják közösen, diplomáciai úton, mily 
feltételek mellett valósulhat meg a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye nyilvános 
működése.

Sajnos, ez lassan fog menni. Pedig mi sokat imádkozunk azért, hogy ez a 
közeljövőben megvalósuljon. Hisz Önök, még ma is, ellenségesen vannak irántunk 
felhangolva. Pedig egy jogász ne engedje befolyásolni magát érzelem-hullámzástól, 
szimpátiától vagy antiszimpátiától.

Az Egyház már megtette az első lépést. A Zsinat, az új Codex, II. János Pál pápa 
megértésről, párbeszédről beszél. Az Egyház aláhúzza azt a gondolatot, szükséges, 
hogy az emberek békében éljenek egymás mellett, akkor is, ha más, sőt, ha ellenkező 
világnézetet vallanak.

Hisz nem lehet bűnös embernek tartani valakit, vagy elítélni azért, mert istenhívő. 
Az Egyház a maga részéről minden embert testvérének tekint. Legyen az hívő vagy 
ateista, keresztény vagy zsidó, fehér vagy színesbőrű.

Még egyben szeretném lerögzíteni álláspontomat. Velem egyidőben házkutatás volt 
Fedor István oltártestvéremnél is. Ő derék, egyszerű, jámbor pap. – Nagy családja van. 
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Egyszerű sorsból küzdötte fel magát. Kevés paptestvérem van, akit úgy tisztelek, 
mint őt. Ő nem a tudomány szolgája, mint én. 

Így nála természetesen nem találtak tudományos szakkönyveket, dolgozatokat, 
mint nálam. Ehelyett a falról levették a keresztet. Elvették a jegygyűrűjét és a 
nehezen összegyűjtött pénzét, ha jól tudom, 1800 rub. összegben szintén elvitték.

Cui prodest? Kinek volt erre szüksége és miért? Mi szükség volt erre, hogy egy 
idős házaspár pénzét elvigyék?

Szerettem volna ügyvéd útján megíratni e levelemet. Akkor természetesen 
jogilag megalapozottabb lenne. De félek, hogy a helybeli ügyvédek félnek velünk 
a kapcsolatot fenntartani. Mert félő, hogy azon gyanúba eshetnének, hogy az 
„uniátszkéj” papokkal, ahogy Önök minket gúnyosan neveznek, szóval, hogy 
velünk tartanak fenn kapcsolatot. 

Így saját magam fogalmaztam és írtam e levelet. Magyarul írtam, hisz Ön 
nagyon szépen tudja és ismeri e nyelvet. 

Habár a két ügyvédöcsém, akikről már említést tettem, felajánlották 
segítségüket, hogy ők Pestről írnak ügyemben Moszkvába, de ezt nem 
fogadtam el.

Mert szinte hihetetlen, hogy Önök, mint képzett jogászok, nem jöttek már 
eddig reá, hogy bizony, e két házkutatás és az Önök által abból levont következtetés 
elhamarkodott lépés volt.

Ezért tisztelettel kérem az elkobzott dolgokat nekem visszajuttatni!
Köszönöm, hogy végighallgatott!

1985. szeptember 3.

Ortutay Elemértől,
nyugdíjas

Uzshorod, Engels u. 53/77.
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Érdekes volt megfigyelni szüleitek arcát, mikor a fehér asztal mellett le akartak 
titeket torkolni: hallgassatok, ne rontsátok el nagyapának a húsvétját. Mert mi is 
történt, ezen húsvéti fehér asztal mellett, ahol nagymama szeretettel kínálta unokáit, 
fiait és menyeit: egyetek gyerekek, hisz Húsvét van. A kicsik: Andrea és az ikrek 
csintalankodtak: szépen egyél, ne tömd tele a szádat… hangzottak a szülői intelmek. De 
egyszer csak megszólaltál te, kedves Botond, a legidősebb, a 21 éves unokám: nagyapa, 
kérdezhetek valamit? A húgom, a 17 éves Orsi, de Jencike is (ő 20 éves) sőt, már Gábor 
is kérdezte tőlem, pedig ő csak 17 éves, hogy miért kell csendben lenni, míg nagyapa a 
másik szobában, zárt ajtók mögött be nem fejezi az imádkozást. És miért szól mindig 
anyu-apu: aztán az iskolában ne beszéljetek arról, amit itt láttatok! Te is azt mondtad, 
hogy pap vagy. Akkor miért nem mégy a templomba? És tudjuk, hogy börtönben is 
ültél, valahol Északon, Vorkután, ahol szénbányában dolgoztál. Igaz, hogy 25 évre 
ítéltek el? Igaz, hogy 7 évig ültél és csak Sztálin halála után jöttél haza? Te mi voltál 
nagyapa? Fasiszta? Vagy Bandarovec? Vagy nacionalista? Vagy, vagy – de ne haragudj, 
loptál, csaltál, szélhámoskodtál? Hisz nálunk rend és fegyelem van. Mi jogállamban 
élünk. Nálunk jogtalanul nem ítélnek el senkit, pláne 25 évre. És igaz, hogy az édesapád 
is a börtönben halt meg?

Nagyapa, csak azt ne mond, hogy a vallásod miatt. És azt se, ha igaz, hogy te pap 
voltál! Nálunk vallásszabadság van. Ezt a konstitúció mindenkinek garantálja! Éppen 
így nálunk mindegy, hogy valaki orosz, ukrán, magyar, tatár, lett vagy litván, lengyel 
vagy olyan német, aki itt lakik és őseik Németországból származnak. Jól van, nem 
akarom én megsérteni nagyapát, ne rugdosd a lábamat az asztal alatt anyu, hallgatok, 
hallgatok… de ettől nem leszünk okosabbak. Hisz nemsokára nekünk is családunk 
lesz. És mit válaszoljunk majd gyermekeinknek: apu mondd meg már, igaz, hogy a te 
nagyapád börtönben volt?

Jól van gyerekek! Dehogy haragszom. Hisz jogotok van e kérdésre feleletet kapni. 
De hamarjában, röviden, nehéz is erre válaszolni. Tudjátok mit? Tegyük félre ezt a 
kérdést, egyetek… és koccintsunk, nagyapa majd leül és megpróbálok e kérdésekre 
felelni. Megpróbálok e kérdésekre köntörfalazás nélkül válaszolni, hogy megértsétek. 
De, hogy ne rontsam el az étvágyatokat, megnyugtatlak titeket: ne szégyelljétek, hogy 
az unokáim vagytok. Nagyapa becsületes ember!

Kedves Unokám!

Történelem
Lapozgassuk csak a történelem lapjait. Vallásüldözéssel mindig találkozunk. Vegyük 

csak a kereszténység 2 ezer éves történetét. Voltak államok, uralkodtak királyok, 
császárok, véreskezű államférfiak… Így pl. Néró, Diocletianus, a francia forradalom, a 
kínai boxer lázadás, akik szöges ellentétben álltak Krisztus tanításával. És tagadtak és 
üldöztek minden igazságot, amelyet az evangélium hirdet.

Majd jött a türelmetlen középkor, jött az inkvizíció, és az európai vallásháború, 
a keresztes háborúk, amikor mindkét fél saját meggyőződését fegyverrel védte. És a 
legtöbbször kíméletlenül.
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Feltehetjük a kérdést, hogy ma, 1988-ban, vannak még véres vallásháborúk vagy 
véres keresztényüldözések?

Nem. Ilyen esetekkel ma nem találkozunk. Ma már más időket élünk. Olyan időkben 
élünk, melyekben az egész világ hirdeti az emberi jogok sértetlenségét. A lelkiismereti 
és vallási szabadságát. Sőt! Ezen jogokat és szabadságokat, így a vallás szabadságát is az 
egyes államok alkotmánya is rögzíti. Sőt! Az államok egymás között külön szerződéseket 
is kötnek, hogy ezen emberi jogokat kölcsönösen, a saját területükön tiszteletben 
tartják. Ilyen pl. a helsinki szerződés. Gyönyörű szavak. De sajnos, a valóságban nem 
mindenütt van így.

És ma van vallásüdözés? Olyan időkben élünk, írta már Wojtyla bíboros ezelőtt 
12 évvel, (és sajnos ez mára is vonatkozik) melyekben a küzdelem a vallás ellen ma is 
egyes államok és politikai pártok fő programja.

Lenin A munkáspárt és a vallás c. művében a következőket írta: „A vallás ellen 
harcolnunk kell…” A szovjethatalom, fennállásának első éveitől kezdve rendszeresen 
szellemi és fizikai eszközökkel is könyörtelenül harcolt és harcol a vallás ellen.

De nem hallgatható el, írja továbbá az ungvári Kárpáti Igaz Szó az 1988. március 27. 
számában, hogy a Szovjethatalom e vallásellenes tevékenysége korántsem volt mentes a 
nehézségektől, túlkapásoktól, sőt tévedésektől sem.

Mindez tényekkel is bizonyítható. Mert vannak országok, sajnos nálunk is, a 
Szovjetunióban is így van, hogy egyes vallásfelekezetek templomai zárva vannak. És a 
papot, aki keresztel, vagy otthon zárt ajtók mögött misézik, gyóntat, esket, vagy temet…, 
mint például nagyapátok és kollégái is…, ha nem is kényszermunkára ítélik, mint 1949-
ben, de megbírságolják és kihallgatásokkal, idézésekkel és házkutatásokkal zaklatják. 
Ez tény és valóság. Csak magamat említem: az elmúlt három év alatt több házkutatás 
volt nálam, reggel 8-tól du. 3-ig. A helybeli ügyészség képviselői […], a körzeti milícia 
két egyenruhás képviselője és még két személy jelenlétében.

 A glásznoszty
Ma a glásznoszty és peresztrojka korában változott a helyzet? Sajnos nem! Szeretném, 

ha az ellenkezőjét állíthatnám, már csak azért is, mert ha soraim a helybeli hatóságok kezei 
közé jutnak, sok kellemetlenségnek leszek kitéve.

Mert sajnos a tények túlságosan világosan mutatják, hogy a valláskorlátozás továbbra 
is a helybeli hatóságok programja. Sőt, elsőszámú és érintetlen dogmája. És Moszkva nem 
tudna erről? Sajnos a tények nem ezt bizonyítják.

Igaz vannak templomok, melyek nyitva vannak. De ha például a nagydobronyi 
református templomot újjászentelik, durva és nagyon ellenszenves hangon és stílusban 
emlékezik meg erről a Kárpáti Igaz Szó egyik cikke. (A cikket egy F. nevű hölgy írta, akinek 
a nevét nem tartom méltónak, hogy leírjam.)

És megfigyeltétek? Ungvárott továbbra sem szólalhatnak meg a harangok. Az 
Amerikai Kongresszusnak válaszolva az ukrajnai képviselők egy csoportja nyíltan 
beismeri, hogy nálunk vallásszabadság van, de ez (és hosszan érvel elcsépelt frázisokkal!) 
a szabadság nem vonatkozik az autokefál pravoszláv és a görögkatolikus egyházra. 
Pedig ezen [utóbbi] egyháznak, csak itt Kárpátalján 63 főiskolát végzett papja van, és a 
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hívők száma, a galiciai hívőkkel együtt közel 4, azaz négy millió. (Vide! Zakarpatskaja 
Právda 1988. április 8. számát.)

Az elnöki tanács 54. rendelete
Ez a rendelet (sztátyá) volt az alapja annak, hogy minket 25 évi kényszermunkára 

ítéltek. Minket papokat az 54. rendelet IV. és X. paragrafusának 2. pontja alapján.
Ezt mi nem felejthetjük el, hisz rabságunk hét éve alatt így kellett jelentkeznünk: z-k 

Ortutáj, 54. X. vtorájá császty. (z-k=záklucsennéj=elítélt, bebörtönzött).
E rendelettel szembeszállni nem lehetett. Értelmetlen volt magyarázkodni. Ez a 

rendelet eldöntött mindent. Pap voltál? És ezt beismerted? És a tanúk ezt igazolták?... 
ez elég volt. Sorsod meg volt pecsételve.

1949-ben, mikor elítéltek, négy gyermekem volt. A legidősebb akkor ment az első 
osztályba. Mi lett a családom és a feleségem sorsa? Kádár János szavaival tudok erre 
válaszolni: „Amíg börtönben voltam, feleségemet győzködték, hogy tagadjon meg engem 
és váljon el tőlem. Ő azonban ezt nem tette meg…” (Magyarország, 1988. április 1.)

 Az 1949. esztendő
1949-ben mindenki előtt világos volt: a szovjet hatalom Lenin tanítását, hogy „a 

vallás ellen harcolni kell”, komolyan veszi, és tervszerűen harcol is minden eszközzel a 
vallás ellen. Itt nálunk, Kárpátalján is így történt. Átgondolt taktikával, ördögi furfanggal 
tette ezt.

Tudnunk kell, itt Kárpátalján a legnagyobb egyház a görögkatolikus egyház volt, 
kb. 300 papjával. Ezt az egyházat február 17-én a hatóság likvidálta, a templomait, a 
püspöki palotát átadta a pravoszláv egyháznak.

Romzsa püspök rejtélyes körülmények között meghalt.

A káptalan tagjait, a főespereseket előzőleg már bebörtönözték. (Chira, Choma, 
Duliskovics, édesapám stb.)

A többi papot válaszút elé állították: vagy „önként” belépnek a pravoszláv egyházba, 
vagy…

Nyíltan nem mondták meg, hogy aki nem írja alá az átlépést, azt letartóztatják. 
Pedig ez történt.

Nem akarom védeni társaimat, hisz az ember gyenge és gyarló. Hisz Szent Péter 
is, megijedve egy cselédanyától, megtagadta Krisztust. Így társaim közül is 127-en 
„aláírták”, hogy szakítanak a Vatikánnal (ez volt a hivatalos fogalmazás). Ők itthon 
maradtak, és mint pravoszláv papok működtek.

114, azaz egyszáztizennégy nem írta alá és el lett ítélve.
Édesapámhoz hasonlóan a legtöbbje ott halt meg a börtönben vagy a lágerekben. 

Az életben maradottak Sztálin halála után jöttek haza.
De mint papok nem működhettek. Gyárakban dolgoztak. Én például 17 évig egy 

kerámiagyárban dolgoztam, kemenceégető voltam.
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Lupus et agnus
Engem a helybeli Népbíróság ítélt el. Elnök, két ülnök és a prokuror-ügyész. A 

„tárgyalás” kb. 40 percig tartott. Beidézték a volt igazgatómat (gimnáziumi hittanár és 
cserkészparancsnok voltam) és 3 tanítványomat.

Beismerem-e kérdezték, hogy pap vagyok? Beismertem és ezt igazolták a tanúk 
is. Beismerem-e, hogy mindennap miséztem és a misében a pápa nevét említettem? 
Beismertem. Tehát – fűzte tovább az ördögi hálót az ügyész – , beismerem-e, hogy 
december 6-án, január 30-án és április nem tudom már hányadikán miséztem? 
Beismertem.

Ergo, mondta oroszul, győzelemittasan az ügyész, a vádlott beismerte, hogy 
imádkozott, azaz támogatta a fasisztákat, mert Horty névnapján is, Hitler születésnapján 
és azon a napon, amikor átvette a hatalmat… értük imádkozott. Tehát – támogatta őket.

Nem volt ellenvetés. Az utolsó szó jogán (ezt is kegyesen megadták) hiába mondtam: 
de kérem, én nem zavarhattam fel a patak vizét, hisz én lejjebb álltam…

Olvassátok el, kedves unokáim e mesét, hisz e sorokat nektek írom.

Vorkuta
Így kerültem a szénbányákba, Vorkutára. E város fent van északon, még Európában, 

közel az Északi-tengerhez és az Uralhoz.

Kik voltak társaim? Litvánok, lettek, német hadifoglyok, akiket azért ítéltek el, mert 
szovjet földön harcoltak. Krími tatárok, oroszországi ún. volgai németek, oroszok. 
Emlékszem gyágyá Kolyára, ezredes volt, a Kreml volt parancsnoka.

A legtöbb ukrán volt. És papok… mindenféle kiadásban: kárpátaljai római katolikus 
papok: Galambos, Hudra, Csáti, Homolya, Pásztor Ferenc; a munkácsi főrabbi. (Nevére 
nem emlékszem, ő később kiment Amerikába). Velem volt Böröcz Sándor magyarországi 
evangélikus pap. Pázsit József református pap. Egy olasz jezsuita, P. Leoni.

Velem volt a debreceni [Arany] Bika prímása. Szegény cigány ott halt meg. Az volt 
a bűne, hogy német tiszteknek muzsikált és erről fényképet is találtak. 

Velem volt Lukins doktor, rigai orvos, akinek az volt a bűne, hogy német 
sebesülteket gyógyított.

Kedves unokáim! Ez lenne rabságom története. Nagyapátok nem hős, vértanú sem 
vagyok, csak egyszerű becsületes ember, aki nem akarta és nem tudta elveit megtagadni. 
Ez nem hősiesség, ez kötelessége minden embernek.

Ungvár, 1988. április 7.
Ortutay-nagyapa
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Az ungvári kerámiagyárban 1960-ban Csuba László és Kvics munkatársaival

Vorkuta, 1956. szeptember
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Kárpátalja görögkatolikus egyháza a Szovjetunió területén fekszik.
A Munkácsi Egyházmegye főpásztorának püspöki címere azt a bibliai jelenetet ábrázolja, 

mikor a háborgó tengeren ott hányódik a csónak, benne a kétségbeesett tanítványok, és Jézus 
kitárt karokkal szól hozzájuk: „Ne féljetek! Én veletek vagyok…”

E krisztusi szavak bátorítóan szólnak hozzánk: papokhoz és e vallás híveinek. Hisz 
egyházunkat a szovjet állami hatóság likvidálta, vallásunk szabad gyakorlását betiltotta.

Mikor e sorokat írom, a helyzet változatlan. Igaz ugyan, hogy nemrég Gorbácsov 
államelnök a pápával találkozott. És állítólag, itt a SzU-ban, új vallási törvény is készül. Van 
reményünk? Lehetünk-e optimisták?

Igaza van és helyesen ábrázolja Józan Lajos református lelkész beszámolójában a 
kárpátaljai keresztény egyházak helyzetét: „A második világháború után a keresztény 
felekezetek ismét nehéz helyzetbe kerültek. A sztálinizmus még ereje teljében volt.” Majd 
így folytatta: „át kellett vészelni a sztálini önkény időszakát.” De kicsit irigykedve olvasom 
további beszámolójában, hogy a református egyházi élet „csak a templomra szorítkozott és 
a temetésekre”.

Mi, görögkatolikusok, ettől is meg voltunk fosztva. Templomainkat elvették, és temetni 
is csak titokban temethettünk. A mi életünk és munkánk, ahogy helyesen mutat reá Mayer 
Mihály pécsi püspök „katakomba szolgálat” volt, és az ma is.

Ezek után mégis, vakmerően még egyszer felteszem a kérdést: lehetünk? Ha emberi ésszel 
akarok e kérdésre feleletet adni, csak azt mondhatom: határozott választ erre a jövő ad.

De én vallom, hittel és rendetlenül, hogy a mi kis életünk, értem ezalatt a kárpátaljai 
görögkatolikus egyház életét, benne van Isten tervében.

Ezt találóan Paskai László bíboros így fogalmazza meg: „Isten nemcsak az egyes emberek 
életébe szól bele, de bölcsességével a történelembe is.”

Lehetünk optimisták? Van reményünk? Mint hívő ember, határozott „igen”-nel válaszolok. 
És e válaszunk Krisztus szavaira épül: „Én veletek vagyok mindennap. Ne féljetek!”

***
A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története, helyesebben, keletkezésének 

története az 1646-os években kezdődik. De teljesen önálló joghatással bíró egyházmegyének 
a Szentszék 1771-ben ismerte el.

Határai nagy területet foglaltak el: Bereg, Máramaros, Ung, Ugocsa, Zemplén 
vármegye, azaz a mai Kárpátalja. De joghatósága a magyar Alföldre is kiterjedt, vagyis arra 
a területre, ahol csak magyar görögkatolikusok éltek. Az említett területeken kívül, a mai 
Szlovákiában élő görögkatolikusok is joghatósága alá tartoztak. Ekkor 465 parochiája volt 
és öt Bazil rendi kolostora.

Az idők folyamán ebből hasították ki 1818-ban az Eperjesi, és 1912-ben a 
Hajdúdorogi Egyházmegyét.

1949-ben, a Munkácsi Egyházmegye megszűnésekor a parochiák száma 265 volt. A hívők 
lélekszáma 450 ezer. Ebből 28 ezer magyar, 16 ezer román, kis százalékban szlovák. A többi, a 
többség ruszin nemzetiségű. A papok száma kb. 350 volt, 95%-a nős, családos ember.

Katakomba szolgálat

Kárpátalja görögkatolikus egyháza
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Az egyházmegyének saját papi szemináriuma volt, női és férfi tanítóképzője, 
árvaháza, diák internátusa és levéltára.

***
Az egyházmegye jogilag, de csak teoretice, az esztergomi prímás joghatósága alá 

tartozott. De ennek semmiféle gyakorlati jelentősége nem volt, mert mint önálló 
egyházmegye: „Eclesia sui iuris” egyedül a Szentszéknek van alárendelve.

Ugyanez volt a helyzet a csehszlovák uralom alatt is, amikor csak adminisztrative 
volt kapcsolatban a prágai prímással. Ezt bizonyítja a liturgia és szövege is, melyben 
csak a pápa és a megyéspüspök nevét említjük, és soha nem valamelyik metropolita, 
patriarcha vagy prímás nevét.

***
Nemrég, az új év elején, január 7-én kedves vendégünk volt. Magyarországról 

meglátogatott minket dr. Keresztes Szilárd, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke.
Olvasta az újságokban is azt a hírt, hogy 1989. december 13-án megjelent a szovjet 

kormány rendelte, mely újra engedélyezte Kárpátalja görögkatolikus híveinek és 
papjainak szabad vallásgyakorlatát.

Eljött, hogy karácsony ünnepén, az ungvári püspöki katedrálisban üdvözölje az 
egyházmegye híveit.

Ehelyett püspökünk – az előttünk bezárt ungvár-ceholnyai templom kertjében, a 
sebtében „összekovácsolt” sátor alatti asztal mellett, mely oltárul szolgált..., szabad ég 
alatt, minusz 8 fokos hidegben tudta csak fogadni püspöktársát és kiséretét.

Itt mutatta be a két püspök a misét 23 pap asszisztálása mellett kb. 2 ezer hívő 
jelenlétében.

Íróasztalnál az 1980-as évek végén
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János püspök beszéde

Miután párhuzamot vont beszédjében az istállóban született kis Jézus és a jelenlegi 
helyzet között, beszédét Kárpátalja főpásztora, Szemedi János püspök igy folytatta: „a kis 
Jézus jászolban született, mert szülei nem kaptak helyet a száláson.” /Lk 1,7/

Mi is 1990-ben csak itt, a szabad ég alatt imádkozhatunk, mert „nem kaptunk helyet” 
városunkban, szülőföldünkön.

Idézzük fel a múltat. De nem gyűlölettel és kesergéssel, és azért, hogy akik elkövették, 
akik bezárták templomainkat és kikergettek otthonainkból, jóvátehessék annak a kornak 
barbár cselekedeteit.

Mert mi is történt 1949. február 17-én, ennek a napnak reggelén, pontosan 9 órakor?
Az ungvári állami hatóság képviselői – tizenhárman voltak – beállitottak a püspöki 

irodába, miután lent a kapuban őrséget állítottak, és bejelentették, hogy lefoglalják és átveszik 
az egész püspöki palotát és Katedrálist: felszereléssel, irodával, könyvtárral, levéltárral és 
lakosztállyal együtt, ahol emberek, sőt családos emberek is laktak…és átvették.

Ne gondolják, kedves Híveim, folytatta püspökünk, hogy ez ún. szabályos, európailag 
értelmezett törvényes átadás volt. Nem! Semmiféle jegyzőkönyvben nem rögzített 
hivatalos átadás volt ez. Csak követelték: azonnal átadni a kulcsokat, a palota és a katedrális 
kulcsait, és mindnyájunknak, akik ott laktunk, azonnal el kellett hagynunk otthununkat.
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Meg kell, hogy jegyezzem, velünk és közöttünk lakott két paptestvérünk, 
családos emberek: Kótyuk Ferenc és Ortutay Elemér. Őket is apró 4-4 
gyermekükkel kikergették az utcára, anélkül, hogy számukra otthonról, lakásról 
gondoskodtak volna.

És ez, egy hideg téli napon történt. Éppen olyan hideg zord tél volt, mint ma.
De a pohár nem telt be. Mindazokat a papokat, akik nem ismerték el ezen barbár 

cselekedetek „jogosságát”, így egyházunk likvidálását, és hitüket, esküjüket meg nem 
tagadták, letartóztatták és 25 évi szibériai kényszermunkára ítélték. 129 ezeknek a száma.

Hosszú lenne felsorolni a neveket, csak egy-kettőt említek: Harajda, Bendász 
István, a három Egressy-testvér, majd ahol apa és fia is hitvalló volt: Bacsinszky, 
Duliskovics és Ortutay, Ujhelyi, Bóbita, Vaszkó Péter, Kohutics, Choma, Iváncsó, 
Lelekács, Hrabár, Kampó, Kabaczy, Matécsa, Margitics, Csurgovics... és sorolhatnám 
a neveket, hogy 129 legyen.

A kommunizmus egyházüldözése utáni első nyilvánosan végzett szent liturgia
az ungvár-ceholnya-i templomudvaron 1990. január 7-én
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Narancsik Imre

Kárpátalja vallási helyzetét elemezve, a 
többi felekezeteknél sem volt „rózsásabb” 
a helyzet. A római katolikus papok közül 
18-an lettek elítélve. A református papok 
közül 20-an voltak börtönben, közülük 
ketten ott haltak meg.

Erkölcsi kötelességemnek tartom itt 
kiemelni, hogy különösen Narancsik Imre 
lelkész elvesztését fájlalom.

Mint fiatal teológus, a beregszászi 
Széchenyi Főiskolai Egyesületnek voltam 
a tagja, ahol Narancsik többször tartott 
előadást. Vaslogikája, meggyőző ékesszólása, 
izzó tiszta magyar öntudata, lényéből 
sugárzó papi hivatástudata reám is nagy 
hatással volt. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 
öntudatos magyar mivoltomat, emberi és 
papi hivatástudatomat sokban Narancsik 
Imrének köszönhetem.

Akármilyen furcsának tűnhet sokak szemében, hogy egy református pap 
szavai és életvitele döntő befolyással volt egy görögkatolikus teológus életére, de 
ez tény. Nagy tisztelettel és hálával gondolok Narancsik Imre személyére.

A munkácsi főrabbi természetesen zsidó volt és nem keresztény. Nevét sajnos 
nem tudom, de 1955-ben, kiszabadulása után az USA-ba vándorolt, és a rádión 
keresztül, magyar nyelvű sorozatos beszámolót tartott lágeri élményeiről.

Nagy műveltségű és őszinte magyar érzésű ember és jó pap volt. Őt is 25 évre ítélték. 
A Vorkuta melletti Ábez-ben töltötte büntetését, ahol apám is volt. Egyike volt azon 
rabmagyaroknak, akik édesapámat karácsony szentestéjén utolsó útjára elkísérték.

E példák is bizonyítják, hogy Kárpátalján mily széleskörű vallásellenes 
propaganda volt, melynek súlyos és nagy áldozatai is voltak.

E terület különböző vallásfelekezetei mégis átvészelték a sztálini önkény időszakát. 
Igaz: „fogyva bár, de törve nem.”

Narancsik Imre
(Narancsik Imre Kutatóműhely)
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Te Deum laudamus… adjunk hálát az Úrnak, ezek a szörnyű sztálini idők elmúltak!
Lehetünk-e optimisták? Van reményünk? Hisz, mintha valami reménysugár, halvány 

reménysugár is megjelenne.
Kárpátalja fiatal költője, Balla D. Károly is igy bátorít minket:
Testvér! Ne rágódj a múlton: „váll ránduljon, kés legyintse, az bármi volt, lassan megfakul…”
Van reményünk? Persze, hogy van, csak kérjük az Urat, hogy az „égi fény hasson át 

rácson és falakon.”
Igen, mi megértjük fiatal költőnk prófétai üzenetét: fel a fejjel! Hisz „újra gyúl égi fény”.

 ***
1988-ban – több mint negyven év óta először – Ungváron újra megszólaltak a harangok: 

„s a templom újra harangszót tanul.”
És mi újra halljuk és hallgatjuk harangjaink szavát, és rajta keresztül mintha 

az Úr üzenete szólna hozzánk: „…én erre a sziklára építem egyházamat és a pokol 
kapui nem vesznek erőt rajta.” (Mt 16,18) „Én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28,20)

Ámen! Úgy legyen!

Te Deum...

 Dr. Ortutay Elemér

Szemedi János megyéspüspökkel és Bendász István kanonokkal
1991-ben Tiszaújhelyen
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Ortutay Elemér: 1949. február 17-e, pontosan emlékszem erre. Amikor te 
használod – bocsáss meg, hogy tegezni foglak, nekem úgy könnyebb –, szóval nem 
betiltották, hanem fölszámolták a görögkatolikus egyházat. Tudni illik mindenáron 
be akarták Kárpátalját olvasztani a szovjet birodalomba, és… ennek egyik akadálya 
volt egyrészt, hogy papiroson 230 000 magyar volt, s ebből is akartak lenyesni 
valamit. De főképp az egyház, a vallás... és akkor elhatározták, hogy gyökerestül 
kitépik a vallásnak a csíráját is, és mivel mi, a görögkatolikus egyház a legnagyobb 
létszámú itt Kárpátalján – 350 papunk volt, 400-420 000 hívő –, úgyhogy minket 
teljesen felszámoltak, likvidáltak. De, hogy a háttér is biztosítva legyen, hát a többi 
felekezetek papjai közül is a krémjét kiválogatták. 70 református, 19 római katolikus, 
sőt még érdekesség, dr. Spirának sem kegyelmeztek.

Riporter: Az ki volt?
Ortutay: Kárpátalján a főrabbi volt, magyar érzésű. És ők gondolták, hogy a 

pásztorokat – most paposan beszélek – eltüntetik, a nyáj széjjelmegy… Bizony először 
pánikba estek az emberek, annál is inkább mert azt megelőzőleg – bár nem akarok 
eltérni a témától – már a szolyvai haláltábor tele volt odahurcolt magyarokkal. 
Úgyhogy az 1949. február 17-e utáni idő borzalmas volt itt Kárpátalján. Számunkra is, 
a görögkatolikus egyház papjai meg hívei számára is. És a többi felekezet rettegésben 
volt. Ők meghagyták a templomok nagy részét, de ott volt az a kard, hogy „ha nem 
vigyáztok”! Persze most igyekszem irodalmilag kifejezni magamat, habár azt nem 
irodalmilag mondták! Ha nem vigyáztok a stílusra, meg a szátokra, akkor „a görög 
papok sorsára juttok”! Tehát olyan rettegés közepette voltak. Tehát olyan rettegés, 
hogy… ismered ezt a szót? Mikor vizsgázni mégy, és nem tudod pontosan azt, 
mondjuk, hogy 35 tétel van, és te csak 27-et tudsz. És tegyük fel, hogy vallásos vagy! 
Illetve a vizsgáig biztos minden diák vallásos, mert könyörög a magyarok Istenéhez, 
hogy abból a 27 tételből kapjon és ne a másik 8-ból. Borzalmas rettegés.

Riporter: Hogy ez a rettegés talán éppen egy viszonyt tud kifejezni. Talán más 
rettegni egy vizsgán, vagy más rettegni egy közönséges órán, és más rettegni mondjuk 
egy koncentrációs táborban, vagy a Gulág valamelyik táborában...

Ortutay: Enged meg, bocsánat, hogy közbeszólok. A rettegés nem is annyira ránk 
vonatkozik, hanem az itthon maradottakra. Tudod? S hidd el nekem! Szóval hidd el, 
hogy nem beszélek pusztaságot, hogy amikor már letartóztattak minket, az olyan 
megkönnyebbülés volt. Szóval én egészséges alkat voltam eddig, ezelőtt 3-4 éve 
operáltak férfi betegségre. Amikor már lefektettek a műtőasztalra, megkönnyebbülés 
volt, hogy na túl leszek nemsokára ezen.

Látogatóban Ortutay Elemérnél
A Duna Televízió interjúja
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Riporter: A görögkatolikus lelkészek családot alapíthatnak?
Ortutay: Igen.
Riporter: Ön is családos volt már akkor, amikor hosszú évekre el kellett köszönnie. 

Népes családja van. 1949-ben hányan voltak?
Ortutay: Négy gyerek volt, a legidősebb akkor ment iskolába. Engem 1949. 

augusztus 29-én tartóztattak le, és szeptember elsején a legidősebb ment első 
osztályba. Feleségem maradt egyedül, hát a feleségem nem szereti, hogy ha róla 
beszélek. 52 éve élünk, úgyhogy nem váltunk el. Szeretetben, megértésben. És hát 
nehéz volt neki, mert először is ő pesti gyerek, a Ranolder Intézetben végzett, és 
nem tudott semmit szlávul, és akkor minden papnét, görög papnét elbocsátottak a 
munkából, ha nem vált el a férjétől.

Feleségemnek is felajánlották a válást, de ő nem volt hajlandó erre. Mert ez  
megbélyegzés lett volna, hogy beadja a válópert, mert ő nem akar egy hazaáruló 
férfinak a felesége lenni. Tehát olyan erkölcsi megbélyegzésnek tekinthették, és szó 
nélkül kimondták a válást. Ő nem vált el, és mint takarítónő dolgozott jó sokáig, és 
kitartott mellettem. Íme, a példa!

Felszenteltek 25 és féléves koromban, és rögtön kineveztek a két gimnáziumba, 
a fiú meg a lány gimnáziumba hittanárnak, és cserkészparancsnok voltam a fiúknál 
is, és a lányoknál is megszerveztem cserkészcsapatot. Amikor ’49-ben – tehát ez ’40-
41-ben volt – 7 éves pap voltam és a diákokkal foglalkoztam, meg cserkésztáborba 
vittem a gyerekeket, a felét ingyen, a szegényebbeket. Tehát semmi jogcím nem volt, 
hogy engem elítéljenek. S amikor a fő tétel az volt, hogy mielőtt a görögkatolikus 
papokat letartóztatták volna, akkor olyan előkelő stílussal meghívták az embert a 
legudvariasabban, és alá kellet írni. Tudod, aki nem teológus, azt mondta volna, alá 
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lehetett volna írni, hogy megtagadod 
az engedelmességet a római pápának, 
azaz a Vatikánnak. Ez egy olyan Vatikán 
meg Jezsuita, ez a két szó olyan volt 
a gyerekeknél, minthogy az ördög 
elvisz. Hűségesküt fogatsz a moszkvai 
pátriárkának, szóval ez volt. Aki aláírta, 
sajnos, elfordult, de ezt ne kérdezd 
mennyi! Mert fáj a szívem, ha erről a 
témáról beszélünk! És aki nem írta alá, 
azt letartóztatták, és ez történt velem is 
augusztus 29-én 1949-ben. Két-három 
hétig kihallgatás. Mint letartóztatott a 
kihallgatáson vagyok, és hát semmit 
sem tudnak rám fogni. Nem szidtam 
a kommunistákat, nem szidtam a 
Szovjetuniót, csak cserkész meg ehhez 
hasonló voltam. Két-három hét múlva 
azt mondja a nyomozó, hogy Ortutáj 
(orosz hangsúllyal), hogy úgy néz ki, 
hogy magát holnap hazaengedik, semmi 
sincs… Akkor először bekaptam a…

Riporter: ...a horgot...

Ortutay: ...a horgot, igen! Azóta 
nem kapom be! Elhittem… Bementem, 
és a társaim – (öt paptársam volt a 
cellában, három magyar királyi csendőr, 
Miklós István magyar királyi ezredes 
úr) – becenevemen szólítanak, hogy 
hát holnap mész haza… (elérzékenyült). 
Jön a holnap, már ott búcsúzunk, hogy 
nem jövök már vissza közétek... amikor 
szokatlan, hogy nem egyedül volt ott 
a nyomozó, hanem vagy hatan voltak 
ott. És hát nem oda ültettek a sarokba. 
Hála Istennek nem tudod, hogy hogy 
van a kihallgatás a Szovjetunióban, 
szóval úgy kellett ülni... Tehát szabadon 
mondták, üljek le, gyújtsak rá, én 
dohányos voltam. Most két hónapja 
nem vagyok a betegségem miatt, az 
orvosnő megtiltotta… Hát az kincs volt, 

Liturgikus készlete az illegalitásban

Liturgiavégzés a katakombaszolgálat idején
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Liturgikus készlete az illegalitásban

Liturgiavégzés a katakombaszolgálat idején

hogy rágyújthattam... Legudvariasabban azt mondja: „Mi csodáljuk fiatalember, 
ilyen vallásos, ugye nem csinált semmit, csak tanította a gyerekeket és minden 
nap misézett… Hát igen. Aláírja ezt? Alá. Aláírtam. Október 5-én szentelték pappá 
– mondja a nyomozó. – Tehát akkor októberben is misézett, novemberben is, 
decemberben is minden nap. Hát, minden nap. Tehát akkor pontosítsunk, hogy 
december 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én is misézett. Igen. Beírták. Aláírja? Alá. Már 
talán elég lesz. Nem, azt mondja, pontosítsunk tovább, hogy nyugodtan engedjük 
őt haza. Januárban is misézett minden nap? Igen. Hát pontosítsuk. Tehát január 25, 
27, 29, 30, 31. Aláírtam. Márciusba is minden nap? Igen. Tehát március 13, 14, 15, 16. 
Amikor aláírtam ezt a három papírost, akkor az egyik felugrott: „Íme a bizonyíték (a 
kezében lévő papírt felemeli a magasba), hogy Ortutay beismerte, hogy erkölcsileg 
támogatta a fasisztákat. Mert december 6-án misézett Hortyért a névnapján. Január 
30-án Hitler átvette a hatalmat. És március 15-e a fasiszták, a magyar fasiszták 
nemzeti ünnepe. Ennek alapján ítéltek el.

Én magyar vagyok András, szívvel lélekkel. Tisztelem a szenteket. Mindegyiket. 
Nem akarom felsorolni, hogy hány száz szentnek vagyok a tisztelője. De Szent Istvánt 
nagyon tisztelem. Minden este hétkor felolvastak harminc nevet, hogy kik mennek 
haza... Sokan voltunk Vorkután, 39 láger volt, egy lágerben 3500. Ha tudsz számolni, 
szorozd be és minden nap 30 embert engedtek el, jött augusztus 20-a. Magyarok 
Istene és Szent István, segíts! Minden pap elment már. A magyarok elmentek. Hogy 
miért maradtam én ott, erre is tudok válaszolni. Hogy miért? Isten tervében miért 
volt ez benne? 26-ik, 27-ik Ortutáj Szent István király napján. Tehát azért szeretem, 
ezért is tisztelem Szent Istvánt. 7 év és három nap. Eddig voltam a lágerben. 

Riporter: És 1956 augusztusa ugye?
Ortutay: Igen.
Riporter: 1956 októbere már akkor itt éri Önt?
Ortutay: Igen.
Feleségem fizetéséből éltünk… közben volt az öreg édesanyám, négy gyerek… 

és hazajöttem én. Te András, tudod mi az éhség? Borzasztó rossz érzés, te! Most 
nagyböjtbe böjtölni, hát az nevetséges. Pénteken böjtölsz, de tudod azt, hogy 
szombaton teleeszed magadat.

A lágerbe is éheztem, de idehaza jobban éheztem. Mert vettünk kenyeret... 
(lehajtja a fejét, elérzékenyül elcsuklik a hangja) Ne haragudj!… és azt fel kellett 
osztani hét részre. Tudod, a gyerekeknek az négy, nekünk hat, és édesanyámnak. 
Egyszer kaptunk Sislócról, a szomszéd faluból, Perselyéktől egy tyúkot. Ezt azért 
említem, mert Persely Péter osztálytársam volt a szemináriumban, öt évig. Római 
katolikus pap volt és 27 éves korában meghalt, és a családja, egyszerű falusiak voltak, 
küldtek egy tyúkot… Azt is fel kellett osztani, de a gyerekeim is éhesek voltak... most 
nem viccként mondom, mert ez megtörtént dolog, nehogy célzásnak vedd!

Említettem neked a Kerekes orvos családját. Helybeli család, az orvosok jómódúak 
voltak, akkor is, mert hát csak orvosok, nem? Az egyik fia a fiammal járt valamelyikkel a 
három közül az iskolába. Akkor még az ötödik nem volt meg. S hazajön az egyik fiam, 
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Kerekes orvos fiának az osztálytársa. „Apu te úr vagy?” – Minden bevezetés nélkül: „Te úr 
vagy? Úriember vagy? Úr vagy?” – Hogy jut ez neked az eszedbe? Hát mondom, hivatalosan 
úr vagyok. – „Nem igaz!” – mondja. Mondom, hogyhogy nem igaz? „Mert Kerekes Feri azt 
mondta, hogy akinek az apja úr, annak a fia nem éhezik.” – Most képzeld el, egy orvos fia, 
tízórait evett, sonkát, szalámit, főtt tojást... És az én fiaim egy vékony margarinos – tudod 
milyen az a margarinos? Tudod mi az? Na azt! Szóval margarinos, nem vajas kenyeret. 
Akkor is éheztek... És akkor kaptuk ezt a tyúkot, és én azt mondtam, utálom a tyúkot… nem 
volt szívem hozzá, mikor láttam, hogy a gyerekek hogy esznek.

Tizenhét helyen visszautasítottak. Nem tudtam, hol munkára jelentkezni. Tizenhét 
helyen... Szégyelltem is magamat, hogy feleségem eltart, mint egy selyemfiút. Hidd 
el, fájt a szívem (lehajtott fejjel, elcsukló hangon), akkor majdnem kétségbe estem. … 
Hogy miért ad a Jóisten ilyen pofont nekem? Szóval ezt úgy mondom, mintha papnak 
gyónnék, zúgolódtam. Később értettem meg, hogy ezzel is célja volt a Jóistennek, hogy 
az akaratomat fejlessze, és… Akkor nagy nehezen elhelyezkedtem egy olyan brigádba 
dolgozni, ahol mindenki iszákos volt… – és most felelek a kérdésedre! Első papi 
tevékenységem volt, hogy hetven százalékban sikerült meggyőzni őket, hogy legalább 
is korlátozzák az ivást. Így kezdtem lassan, lassan a szakmámban dolgozni. De nagyon 
lassan… 

És még egyet, kedves András! Akkor féltek hozzám jönni, mert ha eljött András, 
Sándor, másnap már valaki beárulta a KGB-be. Hogy Kovács Dani Ortutaynál volt. Már 
másnap hívták. Miért volt, honnan ismeri, meg ehhez hasonló. Borzalmas volt. Értesz te 
az orvostudományhoz?

Riporter: Nem sokat.
Ortutay: A leprásokat kerülik. Tudod, Gorbacsov már hatalmon volt egy éve, és még 

akkor is tiltva volt, hogy nyilvános helyen, például Sándorral vagy veled feketekávét igyak. 
Nyilvános helyen.

Riporter: De hát akkor ez három évtizedes kirekesztés a közösségből!
Ortutay: Mert jelenlétem vallás és magyar nemzeti propaganda. Gondolhatod, hogy 

ez a megjegyzés, hogy büszke legyek, büszke is vagyok, így utólag most már hős vagyok, 
büszke vagyok erre. De ez megalázó volt! Tegyük fel, hogy Sándor nem ismerte Kárpátalját, 
tegyük fel, és rég barátok vagyunk, szóval úgy értem a régi világból. És akkor azt mondja, 
hogy Elemér bátyám! Gyere, igyunk meg egy kávét! És mondom neki, hogy én nem 
mehetek oda kávét inni, és nem értette meg. Nem hitte el, nem hitte el, hogy nyilvános 
helyre nekem nem szabad menni.

Egy csodálatos dolgot hadd mondjak el neked. Édesanyám a Kálvárián fekszik a 
temetőben. Hát természetes dolog, nagyon szerettem édesanyámat. És sokszor hajnalban 
odamentem misézni. Ott nem féltem. Akkor csak egy szobánk volt… És reggel a 
gyerekek készültek az iskolába, nem is tudtam nyugodtan imádkozni. Minden nap 
miséztem akkor is. És kimentem a temetőbe, anyám sírja volt az oltár és...  utána 
mentem munkába éhesen. Öt, fél hatkor miséztem mindig, mert hétre munkába 
mentem. És Nekraszov, aki letartóztatott, mindig a feleségével kora reggel ment a 
piacra. Nyugdíjas volt, hát persze, hogy nem köszöntünk egymásnak, mert hát…
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Riporter: Az azért mégse olyan ismeretség, ami kötelez.
Ortutay: Igen! Na de a felesége biztos tudta, hogy ki vagyok én. Ez így ment vagy 

két-három évig. Egyszer misézek csendbe, és jön a feleség a kutyával. Kutyának 
mondja, hogy feküdj. Azt mondja – rangomon szólít – tehát, „Tisztelendő úr – 
oroszul –, meghalt a férjem, otthon fekszik. Többször említette, hogy nagyon bántja 
őt, amit velem csinált. Ha van Isten, ezért fogja megbüntetni. Hogy egy ártatlan 
embert börtönbe juttatott, akinek méghozzá négy gyereke is van. Talán ezért is 
büntette meg az Isten, hogy nekünk nem adott gyereket.” De ezt sírva mondja az 
orosz nő... Azt mondja „Tisztelendő úr, eljönne megbocsátani neki? A koporsóhoz...” 
Szó nélkül, öt perc, befejeztem a misét, elmentem, ott feküdt lila zubbonyban, 
frontharcos volt, csomó kitüntetés... Elvégeztem csendben a panachidát, és a 
kezemet a feje fölött tartottam, és elmondtam az ószláv szöveget. Hangosan, hogy 
az asszony is hallja, hogy „Én, Elemér áldozópap, Istentől nyert hatalmamnál fogva 
megbocsátom minden bűnödet. Nyugodj békében!”

Van nekem itt Kárpátalján két nagyon kedves íróm, akiket nagyon szeretek. 
Az egyik – talán fogsz velük találkozni – Dupka Gyuri, akinek van egy csodálatos 
mondata, amit a szentbeszédemben többször idéztem, hogy „ne szégyelljék… 
megteszünk mindent, hogy unokáink ne szégyelljék magukat, amíg élünk.” A másik 
nagyon kedves íróm Balla Laci, akit én kimagaslóan a legjobb írónak tartok itten 
nálunk. Neki is van egy ilyen mondata „Krisztus” a költeménynek a címe: „Engem is 
megérintett Krisztusnak a keze.” Tudod, a mai fiatalság – akiket megérintettük –, tudod 
nem is annyira a szónoki készségünkkel, hanem helytállásunkkal, a tanúságtételünkkel. 
Tudod, engem szerettek a diákjaim, cserkészeim. Hogy bebizonyítottam – hálás 
vagyok érte –, hogy ne mondhatják azt, hogy Elemér bácsi vizet prédikált és 
bort iszik. Tudod, tehát ha valami érdemünk van nekünk, papoknak, akármelyik 
felekezethez tartozik, akkor ez a helytállás, a tanúságtétel. És tudod András kedves, 
mikor október 6-án beléptem a Magyar Gimnázium tanári szobájában, egy nagy 
kép volt nagy betűkkel Szent Ágostontól. Magyarul is lefordítom, de megmaradt 
latinul a fejemben, hogy minden tanár tudja ezt. Ez nem katolikus gimnázium 
volt, hanem állami, az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium. Azt mondja: „Jaj, 
neked ki szavaiddal tanítasz, és az életeddel mindent lerombolsz!” Ez volt nekem 
szinte a vezérfonalam. Hogy példát tanítsak, példát mutassak. Én ezt tartom 
nálunk Kárpátalján a legnagyobbnak. A tanúságtételt, a helytállást. Akár pap az 
illető, akár nem. Ez a legnagyobb kincsünk nekünk. Amiért nem tudunk hálát adni 
a Jóistennek. A vallási érzés, amely az erkölcsi törvényekre épül, ez nem a papok 
kitalálása, hanem ez éppúgy az ember természetében van, mint a szexuális érzés. 
Ezt nem én gondolom, csak idézem a professzoroktól. És ha nem tud kielégülni, 
akár szexuálisan is, akkor vagy egy torz hajlam lesz, például homoszexuális. Vagy 
pedig – kérlek szépen – lelkiekben az ember torz lesz. Lelkiekben. Szóval annyira 
szomjazik az emberi lélek az Isten és a vallás iránt. Kérlek szépen itt vigyázni kellett 
nekünk, de rám a Jóisten különösen vigyázott! Ezért dicsekedjek, – mert Szent Pál 
is azt mondja – lehet dicsekedni, hogy a Jóisten megvédett.
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Az utóbbi időben minden vasárnap járok vidékre. Kilencven százalékban az 
utcán misézek. Szőlősön például nem kaptuk vissza a templomot, sorolhatnám 
neked a templomokat...

Az eredeti beszélgetés kép és hanganyagát készítette:

Kerekes András riporter, Bartos Miklós operatőr, Nagy Katalin gyártásvezető, 
Szitányi Zsuzsanna vágó
Munkatársak: Bartos Bence, Sebők György, Szmolár Zoltán
Felelős szerkesztő: Balogh Júlia
Határon Túli Adások Szerkesztősége, 1993
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Gabi néni, dr. Ortutay Elemér legendás hírű kárpátaljai teológiai tanár, professzor, 
görögkatolikus pap felesége, öt gyermek édesanyja. Hetényi Varga Károly „Papi sorsok 
a horogkereszt árnyékában” (Lámpás kiadó) hézagpótló könyvében a férjéről szóló 
fejezetben az áll, hogy 1942-ben doktorált Budapesten, a Hittudományi Karon. 1949. 
augusztus 29-én letartóztatja a szovjet hatóság. Ha megtagadja Rómát és Vatikánt (vagyis 
a hitét, amire felesküdött), taníthat a Lembergi Egyetem latin tanszékén. Ezt nem tette! 
Papi szentelésének évfordulóján, 1949. október 5-én 25 évi kényszermunkára ítélik. 1950-
ben hatvanadmagával marhavagonba gyömöszölik és a vorkutai szénbányákba hurcolják, 
ahol bátorító, vigasztaló szavaival erőt ad rabtársainak. Csak 1956 augusztusában közlik 
vele, hogy a bírósági ítélet téves, vagyis a semmiért ítélték el. De azért egészen 1989-ig 
figyeli őt a szovjet titkosrendőrség. Titokban, minden nap a lakásán misézik, és titokban 
rektora az Ungváron illegalitásban működő görögkatolikus főiskolának.

***
Férje édesapját – Ortutay Jenő görögkatolikus főesperest –, aki a két világháború 

között, 11 éven keresztül Beregszász polgármestere volt, Kárpátalja visszacsatolása után 
a magyar országgyűlés tagja, látványos kirakatperben az NKVD 10 évi börtönre ítéli. 
A GULAG poklát Ábeszben nem éli túl. Hogyan éltek, vergődtek közben az itthon 
maradottak? Hogyan sikerült túlélni a sorscsapásokat, a borzalmakat? Mi adott erőt 
a többéves meghurcoltatás elviseléséhez? Honnan merített erőt ez az ötgyermekes 
asszony a család összetartásához, eltartásához, míg férje a hírhedt szovjet koncentrációs 
táborok egyikében bátorító, vigasztaló szavakkal adott erőt fogolytársainak, és viselte 
rabszolgatartóinak megaláztatásait? Mi a titka a több mint ötvenéves, egy egész életen 
át tartó hűségnek? Honnan merít erőt a Kárpátalján magyarságához ma is hű Ortutay-
család? Erre kerestem a választ Gabi nénivel folytatott beszélgetés során, aki – az idősebb 
jogán – megkért, tegeződjünk.

– Mikor ismerkedtél meg a férjeddel?

– Beregszászon élt édesanyám testvére, a nagynéném. 1939-ben náluk nyaraltam 
leánytestvéremmel. A beregszászi fiúk természetesen örültek, hogy pesti lányok 
társaságában lehetnek. Szerettek volna megismerkedni velünk. Egy kerthelyiségben 
jöttünk össze. Beszélgettünk, táncoltunk, majd elmentünk kirándulni. A fiúk 
társaságában ott volt Ortutay Elemér, aki már akkor kispap volt. Azt mondták a többiek, 
püspök akar lenni, nem fog megnősülni. Ezt a környezete tudta róla, de ő a társaságtól 
nem vonult vissza, jött velünk kirándulni. Nekem azért tetszett, mert Szókratészról 
és Platonról beszélt, intelligenciája, kedvessége megragadott. 1941. szeptember 20.-án 
házasodtunk össze Budapesten. A Fő utcai templomban volt az esküvőnk. 

„A börtönök előszobája volt a papnék „szalonja”
– Azt tettem, ami a kötelességem volt –

Sári Katalin
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– A szülei mit szóltak választásához?
– Örültek. Ők is megszerették Elemért. Apósom görögkatolikus pap volt és az 

országgyűlés képviselője. Amikor férjhez mentem, a férjem családja már Ungváron 
lakott. Az apósom volt az ungvári görögkatolikus parókia főesperese. Esküvőnk után 
Budapesten, a Vajdahunyad utcában laktunk, majd elmentünk párnapos nászútra 
Kishutára, ahol férjem nagynénje volt tanítónő. Ezután Ungvárra mentünk. Akkor nem 
gondoltam volna, hogy végleg.

– Ezek szerint több mint 50 éve élsz Kárpátalján? Mikor születtek a gyermekeitek?
– Első fiunk, Péter 1942-ben született. Akkor már háborús szelek fújdogáltak. 

Édesanyám akkor gyakran jött minket meglátogatni.  Második fiunk, Tamás 1943-ban 
született. Amikor megszületett Marika, már itt voltak az oroszok. 

– Hogyan vészeltétek át a háború borzalmait?
– Bombázást mi nem éltünk át, de borzalmas volt, amikor bejöttek Ungvárra a 

németek. Bérházban laktunk, amelynek egy zsidó ember volt a tulajdonosa. Képzeld 
el, mit éreztünk, amikor összeszedték, elterelték és elvitték azt a szerencsétlen családot! 
Borzasztó volt! El is költöztünk abból a házból! Átmentünk apósomékhoz a parókiára. 
Ott vészeltük át a háború nagy részét. Az út mentén, a dombon volt a templom, vele 
szemben a parókia, hatalmas kerttel, amelyet az anyósom gondozott. Anyósom jólelkű 
asszony volt. Nyolc vagy kilencszobás volt a parókia, s ő, miután bejöttek az oroszok, 
befogadott egy orosz házaspárt. A férfi őrnagy volt, ők védtek meg minket a további 
zaklatásoktól. Ez volt a szerencsénk! 1945-ben kihirdették, hogy jelentkezzenek a férfiak 
munkára. A férjem el akart menni, de édesapja azt mondta: Te pap vagy, máshol van 
rád szükség, ne menj!

Ez volt a férjem szerencséje, habár később ő sem kerülte el a többi magyar sorsát. 
Amikor bejöttek az oroszok, végigjárták a házakat. Egyszer hozzánk is bejöttek a szuronyos 
katonák, hogy írjuk alá: Kárpátalja csatlakozzék a Szovjetunióhoz! Próbáltuk volna nem 
aláírni! Ezután kezdték összeszedni az embereket. Először a vezetőket szedték össze. 
Elvitték apósomat, a kárpátaljai papok többségét, s azt a 3-4 képviselőt, akik a magyar 
országgyűlés tagjai voltak. Nem látogathattuk őket, nem vihettünk nekik élelmet. 1945 
májusában volt a per. Az elhurcoltak közül volt olyan, akit halálra ítéltek. A többiek 10 
évet kaptak, apósom is. 

– Mi volt a vád ellene?
– Az, hogy a „régi magyar rezsimet” szolgálta, és hogy fasiszta magyar, aki „elárulta 

a hazát,” a Szovjetuniót. Máig sem értem, hogy jött ide a Szovjetunió, amikor soha 
semmi közünk sem volt hozzá, még annyi sem, mint mondjuk Timbuktuhoz. Több 
papot halálra ítéltek. „Fürödni” vitték őket, és zuhanyozás közben végezték ki. Még ma 
is él az a hóhérnő, aki tarkón lőtte őket a börtönben. Maruszja volt a neve, Ungváron 
mindenki ismerte, és félt tőle. Apósomat munkatáborba vitték, Ábeszbe, mely Vorkuta 
és Uhta között van.  Ott halt meg 1952 karácsonyán. Pontosan Szentestén.

– Úgy tudom, pár év múlva a férjed is követte édesapját a Gulágra?

–  Őt 1949-ben vitték el. Amikor Kárpátaljára bejöttek az oroszok, elkezdődött a tisztogatás. 
Először azokat vitték el, akik érintettek voltak politikailag valahogy, aztán jöttek az egyház 
emberei, majd a „kisemberek”. 1949 februárjában Kárpátalján felszámolták a görögkatolikus 
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egyházat. A püspöki helynököt és a papokat kitelepítették. A püspöki rezidenciában kaptunk 
először egy szobát. A férjem február 17-én misézett ott utoljára. A görögkatolikus papok 
közül volt az apósomnak egy úgynevezett „nagy magyar” kollégája. Kontratovics volt a 
neve, ha jól emlékszem. A magyar kormánytól még kitüntetést is kapott.  Később kiderült, 
hogy – pap létére – a KGB tisztje volt (felesége szerb származású asszony volt). Amikor 
felszámolta a hatóság a görögkatolikus egyházat, ez a pap eljött hozzánk és azt mondta: 
Öcsikém! Ha ezt aláírod, itt maradhatsz! És mehetsz Lembergbe tanítani! Ha nem, akkor el 
kell hagynod a lakást! A férjem nem alkudott meg, Istenre bíztuk magunkat.  1949. február 
17-én rakták ki a poggyászunkat a püspöki palota udvarára. Havas eső esett, és mi a négy 
gyerekkel kint dideregtünk a hidegben. Dél volt, mire sikerült kipakolnunk. Nem tudtam, 
hol tudjuk lehajtani a fejünket. Ott álltam a gyerekek mellett és imádkoztam. Nem tudtam, 
mi lesz velünk, lelkileg ledermedtem. Anyósomat mindenki ismerte. Járt ide-oda, míg végül 
egy tanító házaspár, akiknek négyszobás lakásuk volt, átengedtek nekünk egy szobát. Estére 
beköltöztünk, és itt éltünk hét évig. A legkisebb fiam, Jenőke akkor másfél, a legnagyobb, 
Péter hat és féléves volt.

– Ilyen kiszolgáltatott, tragikus helyzetben hogyan viselkednek az emberek?
– A legtöbben féltek tőlünk. Féltek, ha segítenek, bajba kerülnek. Nem mertek 

nyíltan segíteni. Hiába voltak vallásosak és jóakaratúak, féltek. Ilyen helyzetben 

Az 1990-es évek elején a feleségével, Gabriellával
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mindenki magát, a családját félti. Ha az égből golyók zúdulnak, mindenki 
összehúzza magát, nem néz a másikra. Az Isten úgy rendelte, hogy kapjunk egy 
szobát ennél a házaspárnál, akiknek a veje pap volt. Őt szintén elvitték a Gulágra.

– Hogy emlékszel arra a napra, amikor a férjedet elvitte a beszpeka, ahogy 
akkor az NKVD embereit nevezték?

– 1949. augusztus 28-án, otthonról vitték el őt. Akkor már nem kapott munkát. 
A fűvészkertbe ment időnként zöldséget szedni, kapálni. Egyébként a férjem 
gimnáziumi tanár is volt. A magyar gimnáziumok mellett ruszin középiskola 
is működött. Augusztus 28-án este csengettek, két idegen férfi állt az ajtóban. 
Oroszul mondták, hogy letartóztatják a férjemet. Utána házkutatást tartottak 
nálunk, de nem volt mit elvinni tőlünk, a stafírungom már elfogyott. Kénytelenek 
voltunk eladogatni, hiszen a férjem alig kapott munkát. Neki is már csak az az 
egy öltönye maradt, ami rajta volt. Amikor a férjem elbúcsúzott a gyerekektől, 
még az idegenek is elfordították a fejüket. A lányom, Marika úgy zokogott, hogy 
majdnem meghasadt a szíve. Nálunk volt éppen az a falusi lány, aki korábban 
segített a háztartásban. Ölében ült Jenőke, s ő is rázendített. A nagyobb fiúk pedig 
velem együtt halálsápadtak lettek. Ilyen szituációban az ember nem is tudja, 
mi az az érzés, ami akkor hatalmába keríti. Az ember azonnal megdermed, s 
csak azután jön a reakció. A férjemet elvitték, becsukták egy pincébe, onnan a 
börtönbe. Egyszer lehetett egy héten bevinni hozzá élelmiszercsomagot. A börtön 
előszobája volt a papnék „szalonja”. A bírósági ítélet után megengedték a beszélőt. 
Olyan helyiségben volt a találkozó, ahol volt egy üres tér és még egy rács. Ott 
állt a férjem egy őr kíséretében. A két rács közé beengedték a gyerekeket, hogy a 
férjem megölelhesse és megcsókolhassa őket. Hát, mit lehet ilyenkor beszélni? – 
küszködik a sírással Gabi néni. – A férjemet 25 évre ítélték. Adtak öt percet, ami 
arra volt elég, hogy megcsókolhassa gyermekeit. Aztán elvitték Lembergbe, ott 
osztották szét a rabokat. Apósomhoz hasonlóan, ő is Vorkutára került és csak 1956 
szeptemberében került haza.

– Hogy éltél 4 kisgyerekkel és megözvegyült anyósoddal a hét hosszú év alatt?
– Ami még maradt a stafírungomból, eladtam. Az orosz „bárisnyák” megvették 

a hálóingeimet. Megkötötték derékban szíjjal és báli ruhának használták. 
Persze, voltak jó emberek is, akik segítettek rajtunk. Anyai barátnőm, aki most 
Budapesten lakik, nagyon sokat segített lelkileg, és amit tudott, anyagilag is. És 
volt sok olyan dolog, ami nem hősiesség, de az emberi szeretet megnyilvánulása. 
Volt egy tanítónő, aki négy fiút nevelt fel. Annak idején, még magyarok alatt, 
jól ment nekik, tehetősebb rokonaik laktak Magyarországon. A fiai által kinőtt 
ruhákat a gyermekeimnek adta, s ez óriási segítség volt akkor. Egyáltalán, hogy 
eszébe jutott a segítség! Ő volt az, aki sokszor elvitte jóllakatni gyermekeimet. 
Adott nekik ebédet. Akkor ez is probléma volt. Először anyósom főzött. Sokáig 
nem tudtam elhelyezkedni. Volt egy orosz óvónő, Márija Filippovna volt a neve  
–  áldja meg őt az Isten –, a három nagyobb gyermekemet bevette az óvodába. A 
negyedik még nem volt óvodáskorú, de azt mondta, hozzam be őt is az óvodába! 
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Majd elalszik Marikával, és lesz mit ennie. Ez az orosz óvónő megcsinálta azt 
is, ha beteg volt valamelyik, a másikkal hazaküldte az ebédjét. Ezért nem lehet 
azt mondani, ha valaki orosz, ukrán vagy rutén ember, az rossz. Mert csak két 
fajta ember van, jó és rossz! Szegény anyósom ment a piacra árulni. Amikor a mi 
holmink elfogyott, másokét árusította, abból kapott valamicskét. Hát így éltünk 
ezalatt a borzalmas hét év alatt. Amikor a férjemet elvitték, azt gondoltam, hogy 
takarítást vállalok, mert nyílt egy kenyérbolt, ahol lett volna ilyen munka. De én 
sem oroszul, sem pedig ruszinul nem beszéltem. Telt múlt az idő… Édesanyám a 
húgommal Budapesten, a Vajdahunyad utcában laktak. Anyám azt is megcsinálta, 
hogy adott egy falusi asszonynak forintot, és ő visszaadta itt nekem rubelben. 
Aztán volt egy olyan időszak, amikor lehetett küldeni öt kiló kockacukrot. Anyám 
havonta elküldte a cukrot, amelynek egy részét átküldtem Vorkutára, mert a 
férjemet is kellett valamivel táplálni. Havonta küldtem csomagot a Gulágra. 

– És megkapta?
Meg. Mindent elosztottak egymás közt. Amikor Sztálin halála után kissé 

megindult az utasforgalom a két ország között, volt egy orvos házaspár ismerősöm, 
akik mentek Magyarországra és találkoztak anyámmal. Ő felpakolta őket egy 
csomó holmival, így én is egyszer „elegánsan” felöltözhettem magyarországi 
használt ruhába. Amikor megláttak az ismerősök rongyok helyett „elegánsan”, 
a meglepetéstől majdnem hanyatt estek. Aztán később, amikor már lehetett, 
anyám is felült a vonatra és eljött meglátogatni a lányát és négy unokáját. Amit 
csak tudott, hozott.

– Férjedet 25 évre ítélték a szovjetek. Egy fiatal nő számára ez szörnyű 
„perspektíva”. Nem gondoltál arra hét év alatt, hogy változtass az életeden?

– Volt olyan, aki tanácsolta, váljak el és költözzek Magyarországra. Sok 
papnénak tanácsolták mondván: „Ne legyen kompromittáló a gyerekekre nézve…” 
De én ezt nem tettem!

– Nem is jutott eszedbe?
– Nem! Szerettem és becsültem a férjemet! Az intézetben engem arra neveltek, 

hogy ember legyek minden körülmények közt. És oltár előtt esküdtem meg Istennek 
és a férjemnek, hogy holtomiglan. Nem lehettem esküszegő.  

– S ha már a diákéveknél tartunk, miben különbözött a Ranolder Intézet a 
többi oktatási intézettől?

– Rengeteget köszönhetek ennek az intézménynek. Vincés apácák tanítottak 
minket, például Raffaelli Rozina. Az ő nevét megtalálod Radnóti Naplójában.  Radnóti 
Miklós a következőket írja: „Az egyetemen, nem sok okos nőt láttam, de egy R. Rozina.” 
Én tudtam, róla írta ezt a költő. Egy másik híres tanárnőm volt Romána nővér, aki 
Kodály, Bárdos és Forrai Miklós zeneszerzők baráti köréhez tartozott. Romána 
nővér munkáját folytatta tovább Andor Ilona. Hittantanárunk Klinda Pál volt, akiről 
nemrég olvastam, hogy rengeteg zsidót és üldözöttet segített és bújtatott. A műveltség 
megszerzése mellett megtanítottak bennünket szabni-varrni és háztartást vezetni. 
Ahol most a Klára-szalon van a Váci utcában, ott volt az intézet mintaboltja.
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– Budapesti lányként kerültél Ungvárra. Ráadásul, a történelem „jóvoltából” 
nagyon nehéz élet jutott osztályrészedül. Nem volt honvágyad?

– Soha senki az anyaországiak közül nem tudja megérteni dühöm okát, 
amikor az ország határain kívül rekedt magyarok, amilyenek a gyermekeim is, 
áttelepülnek Magyarországra, s az anyaországiak azzal fogadják őket: „No, már 
megint egy muszka!” Pedig mi, ha meghalljuk a magyar Himnuszt – zokogunk! 
Amikor meglátunk egy magyarországit Kárpátalján, reszketünk a boldogságtól, és 
azt mondjuk magunkban: „Hát onnan jöttél? Olyan levegőt hoztál?” 

– Mikor jártál először Magyarországon?
– 1963-ban voltam először anyámat meglátogatni. 20 évvel előbb, 1943-ban 

voltam otthon utoljára. Akkoriban Csapon szálltunk fel a vonatra, ami megállt 
mindig a Tisza-hídon. Amikor átment a vonat magyar területre, elfogott bennünket 
a sírás. De amikor visszafelé jöttünk, és megint megállt a híd közepén a vonat, 
Dante szavai jutottak eszembe: „Ki ide belépsz, hagyj fel minden reménnyel!”

– Családotok nem foglalkozott az áttelepülés gondolatával? Hiszen az ott élő 
értelmiség jelentős része felhagyott a reménytelen küzdelemmel és áttelepült?

– Őszinte legyek, mi is megpróbáltunk átjönni édesanyámhoz. De valószínűleg 
a szovjet hatóság adott valamiféle kommentárt a magyar hatóságoknak, mert 
elutasították kérelmünket. Arra hivatkoztak, hogy kicsi a lakás. Két szobájuk volt 
csak anyáméknak, és ezért nem engedélyezhetik, mondták. Teltek-múltak az 
évek, gyerekeink megnőttek, egyik vagy másik megnősült, a lányom férjhez ment. 
Akkor meg arra hivatkozott a hatóság, hogy családegyesítésről szó sincs. Többé 
nem is próbálkoztunk. Az Isten így akarta. Ha a férjem eljött volna Ungvárról, 
nem tudta volna végrehajtani azt a missziót, amit most is végez. Tehát, az ember 
ne zúgolódjon! Fogadja el Isten akaratát! Minden úgy volt jó, ahogy történt. Sok 
rossz volt. A legidősebb fiam egész lelkivilágát megváltoztatta a három katonaév a 
szovjet hadseregben. Egyszer sem engedték haza. Magyarországon pedig jajgatnak 
az anyák, ha Zalaegerszegre viszik a nyíregyházi gyermeküket…

– Térjünk vissza a férjed Gulágról való szabadulására. Milyen volt az a nap, 
amikor újra megláttátok egymást? Váratlan volt a szabadulás? 

– Nem! Tudtuk, hogy 1956. szeptember 1-jén érkezik haza Elemér. Kimentünk 
elé Perecsenybe, hogy hamarább találkozhassunk vele. Velünk jött az unokahúgom 
és a barátnőm is. A legkisebb gyermekünk akkor nyolcéves volt. A férjem nem 
ismerte meg a nagyobbikat, ő már 14-éves kamasz fiú volt akkor. Amikor férjem 
leszállt a vonatról rabruhában, nagyon megörültünk egymásnak, de nem tudtunk 
beszélni… (szorongatja Gabi nénit a sírás). Csak néztünk egymásra és folytak a 
könnyeink.

– Sikerült valamilyen állást, munkát vállalni a férjének?
– Én akkor egy ruhagyárban dolgoztam könyvelőként (19 évet dolgoztam 

ott). Így lettem családfenntartó, amíg a férjem a Gulágon volt. A főnököm, rám 
való tekintettel felvette a férjemet is éjjeliőrnek. Később aztán átkerült a férjem 
a kályhagyárba, ahol fizikai munkásként dolgozott. Innen ment nyugdíjba 
hatvanévesen.
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– Kárpátalján a görögkatolikus templomok működését a szovjet hatóság 
évtizedekre betiltotta. Úgy tudom, ennek ellenére a férjed hű maradt 
hivatásához.

– Akik jöttek hozzá, annak tanácsot adott. Tanított, papokat nevelt titokban. 
Rettenetes volt, mert mindig attól reszkettünk, mi lesz ha becsenget hozzánk a 
KGB, és ott találja az embereket. Így mindig csak egy jött hozzánk a leendő papok 
közül. Ilyenkor mindig kitettük az asztalra a poharakat és a pálinkát, mintha csak 
vendégeket fogadnánk. Féltem én is, a férjem és a tanítványai is. Hála Istennek 
olyan papokat adott a férjem a görögkatolikus egyháznak, akik azóta is kiválóan 
végzik szolgálatukat. 

– Ezek szerint a KGB figyelte a férjedet és a családot?
– 1983-ban még házkutatás is volt nálunk. Miért csinálták? Ma sem tudom, 

csak úgy bejöttek. Akkor éppen nem is volt itthon a férjem. Mivel az egyik fiam 
abban a házban lakott, ahol mi, felhívtam a menyemet. A házkutatást végző 
emberek azt mondták, azért vannak itt, mert a férjem kapcsolatban van valakivel, 
aki ukrán nacionalista. Akkor azt mondtam, hogy sohasem hallottam az illető 
nevét. A férjem magyar, mit akarnak tőle? De ők csak erősködtek. Az ügyészség 
képviselőjével együtt volt egy magyarul tudó KGB-s és két tanú. A házkutatás 
során szétdobálták a könyveinket, köztük az apósom százéves egyházi témájú 
könyveit is. A férjem akkor kezdte el az Új Egyházi Kódex latinról-magyarra való 
fordítását. Mindent elvittek, a témához kapcsolódó anyagokat is. Hajnali kettőtől 
reggel nyolc óráig tartott a házkutatás. 

– Később nem kértek bocsánatot?
– Akkor kértek bocsánatot, amikor a férjemet és a többi katolikus papot 

rehabilitálták. Összehívtak egy gyűlést, hozzáment egy KGB-s tiszt, aki a 
házkutatást vezette és azt mondta: „Bocsánat!” A férjem azt mondta: „Én nem 
gyűlölködöm, nem haragszom magára. Önnek ez volt a munkája…”

– Milyennek látod eddigi életed?
– Nem tudom. Megtudom, ha ott leszek Isten ítélőszéke előtt! – neveti el 

magát Gabi néni, e sok szenvedést és megaláztatást méltósággal viselő kárpátaljai 
magyar asszony.

Budapest, 1993
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Az 1980-as évek végén András unokájukkal
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„Hálát adok neked, Uram...”

Igen, hálát kell Neked adnom, Uram, 
teljes szívemből, hogy elbeszélhetem minden 
csodádat. (9. zsoltár)

Mert ami az elkövetkező években velem 
történt, azt ember véghezvinni nem képes. 
Csoda történt velem és velünk. Erről szeretnék 
beszámolni Nektek, kedves fiatal Barátaim, hogy 
lássátok és tudjátok, és majd erről bizonyságot 
tegyetek, hogy van Erő, mely a gyávákat bátorrá, 
a gyengéket erőssé formálja.

Mi ez az Erő, milyen csodát várunk, ó, én akkor 
ezt megfogalmazni nem tudtam. Csak ma, most, 
mikor írom e sorokat, szeretném visszaadni – 
Mádi Mária szavaival – imánkat, hitünket, mikor 
így imádkoztunk: „Urunk és Istenünk, nézz le az 
égből és lásd és halljad: ó hány és hány ajakról 
hangzik el a kétségbeesett kiáltás: Urunk, segíts, 
ne hagyj magunkra! Tégy csodát!”

Hozzátok fordulok, kedves fiatal Barátaim, 
hogy majd tegyetek tanúságtételt, hogy mi 
hittünk e csodában, mely majd megacélozza 
erőnket, hogy ne legyünk hulló falevelek az őszi 
szélben.

Fiatal Barátaim, név szerint szólítalak titeket, 
hogy majd 10-20-30 év múlva tegyetek tanúbi-
zonyságot, hogy szülőföldünkön, Kárpátalján voltak 
és éltek férfiak, akiknek fontosabb volt becsületük, 
mint hitvány életük, és ezért hitüket, nemzetüket, 
meggyőződésüket áruba nem bocsátották.

Kis Balázska, Perduk Zita fia, Attila, István, Tamás és Zsolt, akik csak most 
bontogatjátok szárnyaitokat a nyíregyházi szemináriumban, Szűcs Viktor és 
társai: Miklós és Robi, Gajdos Viktória, aki az új élet küszöbén állsz... hozzád és 
hozzátok fordulok, mondjátok mind el hiteles tanúként, hogyan éltek nagyapáék, 
és mily csodálatos módon menekültek meg a Sátán karmai közül?

De megint gyenge vagyok. Nem tudok erről a korról objektíven írni. Ugye 
megengeded kedves Hetényi Varga Károly, hogy a te szavaiddal ismertessem azt 
a kort, mely szülőföldem, Kárpátalja, és így egyházmegyém legszomorúbb, de 
egyben legdicsőbb története.

Hetényi Varga Károly Ortutay Elemér 
dossziéja a ciszterci nővérek Boldogasszony 

háza monostorának levéltárában (Kismaros)
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Hetényi Varga Károly

„Nemrég jelent meg egy rendkívül 

értékes dokumentum-sorozat első kötete: 

Papi sorsok a horogkereszt és a vörös 

csillag árnyékában. E könyv a Munkácsi 

Egyházmegye papjainak meghurcoltatásairól 

is szól. És szeretne emléket állítani a 

vértanúknak és hitvallóknak, akik helytálltak 

és példát adtak hűségre, állhatatosságra a 

mának s a jövendőnek egyaránt. E kiadvány 

alapján ismertetem e kort.”
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Hetényi Varga Károly négykötetesre tervezett munkája könyvsorozat, mely emléket állít 
minden ártatlanul meghurcolt, bebörtönzött papnak, szerzetesnek.

E hitvallók helytállása nem csak büszkeséggel tölt el bennünket, de életük, helytállásuk 
szebb és többre tanít minket, mint a legszebb szent beszéd.

Ők élő példát adtak és adnak mindnyájunknak a hűségre, bátorságra, az állhatatosságra. 
A mának és a jövőnek egyaránt.

Olvasom a neveket: Lelekács, Bacsinszky Dániel, Puskás, Kohutics, Margitics Iván, Zseltvai, 
ezek mind ismerős nevek. Hisz ők a miéink! – kiáltok fel örömmel. És szól-szól a telefon „az 
Isten áldja meg Hetényi urat, hogy nyilvánosan is megemlékezik férjemről, apámról…”

…és olvasom tovább a papi sorsokat, a nevek első olvasásra ismeretlenül hangzanak.
Sötét napokról szól az egyiknek az élete, aki ötvenhat napot töltött a Gestapo 

börtöneiben, de mikor bevégzem akkori élete történetét, fényes csillagként ragyog 
előttem ő és az élete, és mintha hangját is hallanám:

„Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok 
tettekre, s veletek lesz a béke Istene!”

A Beszélgetés a Mesterrel c. könyvében, ennek befejező részében az író hálát ad az Úrnak, 
hogy minden visszahúzó erő ellenére volt ereje megírni és olvasóinak kezébe adni e könyvet.

Hálát ad ezért az Úrnak, mert e könyv által is segítségre lehet a mai fiataloknak, hogy 
közeledjenek az Úrhoz.

Hisz a második világháború utáni generáció újabb és újabb utakat, módokat, kifejezéseket 
keres, hogy elmondhassák problémáikat a Jóistennek, hogy Tőle tanácsot kérjenek, és hogy az 
Ő szavait meghallgassák és megértsék.

Az ókori és középkori példák és magyarázatok sokszor már nem bírnak vonzerővel.
Szép, szép, amit hallunk a prédikációban, mondják a mai fiatalok, de bizonyítékot kérünk, 

hogy ma is lehetséges, hogy ma is élnek és vannak emberek, nem öreg, életunt, de Morus 
Tamáshoz hasonló jellemű emberek, fiatalok, egészségesek, akiknek van bátorságuk és hitük, 
kimutatni, megvallani szeretetüket, hűségüket Isten és felebarátaik iránt.

Igen, elismerjük, szépen, sőt gyönyörűen fogalmazza meg Pomogáts Béla a 
hitvallást, e tanúságtétel szükségét: „Igen, lehet a pusztulás, a romlás ellen küzdeni.”

Igen, lehet harcolni, küzdeni és győzni is a Sátán minden terve ellen, akármilyen 
kockázattal jár ez, még akkor is, ha börtön vagy halál jár érte. Példa erre az a sok-sok 
hitvalló pap is, aki fiatalon bebizonyította, hogy jobban kell szeretni Istent, mint a földi 
értékeket vagy életet. Akik bebizonyították… és ennek hiteles bizonyítéka Hetényi Varga 
Károly könyve, hogy íme, fiatalok, mi nem életunt, csalódott emberek vagyunk, akik azért 
„menekültek” a börtönbe, mert nem találták értelmét e földi életnek.

Recenzió Hetényi Varga Károly
Papi sorsok a horogkereszt és a vöröscsillag 

árnyékában című munkájához
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De fiatalon, hisz még a harminc évet sem érték el, tehát fiatalon tettek tanú-
bizonyságot Isten és hitük mellett.

Íme, az élő példák, lapozd csak át a Papi sorsokat: a kárpátaljai Lelekács János, aki 
fiatalon feleséget (hisz csak 3 hónapja, hogy megnősült) hagyott hátra, vagy Szabó József, 
aki három gyereket és feleséget, vagy a magyarországi Paxy László káplán 26 évesen 
vállalt mindent, sőt azt is – pedig ez akkor hazaárulásnak számított–, hogy egyformán 
kell szeretni úgy a magyar, mint a szlovák híveinket.

Köszönet Neked, kedves Hetényi Varga Károly, hogy e könyveddel is bebizonyítottad, 
hogy lehet a pusztulás, romlás ellen küzdeni, és hogy lehet, élő példákkal bizonyítod ezt be.

És még egyet kell, hogy megköszönjünk Neked, kedves Barátom! Egy-egy mondattal 
néha többet mondasz, mint más oldalakkal. És ennek az egy mondatnak kiválasztása, 
alkalmazása és „tálalása” oly helyénvaló és meggyőző, hogy szinte parancsként hangzik 
az utókor számára.

Így például, mikor a kárpátaljai Szkiba Jánosról írsz, megjegyzed: „Szenvedéseiről, 
börtönéveiről nem szívesen beszélt.” „Hisz minden papnak kötelessége, hogy hű 
maradjon esküjéhez.”

 Mikor végig-végig lapoztam Hetényi Varga Károly könyvét, a Papi sorsokat, 
önkéntelenül felvetődött a kérdés: ki és mi adott erőt, hogy eskünkhöz hűek maradtunk?

Az ima, az ima az, ami ehhez erőt adott. Sokféleképpen és sok nyelven hangzott 
el ez az ima.

Ezt az imát legszebben talán Mádi Mária, Kárpátalja egyik kedves költője tudja 
visszaadni, mikor így imádkozik:

„Urunk és Istenünk, nézz le az égből, és lásd és halljad, ó hány és hány ajakról 
hangzik kétségbeesett kiáltás: Urunk, segíts, ne hagyj magunkra! Tégy csodát! ”

Ungvár, 1993. április 3. 
 Dr. Ortutay Elemér

aranymisés áldozópap
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A Munkácsi Egyházmegye

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye a történelmi Magyarország 
legtöbbet szenvedett egyházmegyéje. Alapítására 1771-ben került sor, amikor 
XIV. Kelemen pápa kiadta a Munkácsi Egyházmegye felállításáról szóló bullát.

Miután a jezsuitákat 1773-ban feloszlatták Magyarországon, Mária Terézia a 
munkácsi püspöknek adta az ungvári jezsuiták templomát és rendházát, mely a 
püspöknek lakóhelye és irodája lett. Ezért nevezte el a nép „püspöki palotának”.

A Munkácsi Egyházmegye nagy kiterjedésű volt, ezért is később, 1818-ban 
levált az Eperjesi, 1912-ben pedig a Hajdúdorogi Egyházmegye, nem beszélve 
azokról a területekről, melyek a román egyházmegyékhez lettek csatolva.

Így maradt meg az évszázadok viharából a mai egyházmegye, mely 
Kárpátalja területén fekszik.

De jött az „új világ”. Moszkvának minden mesterkedése ellenére sem sikerült 
elérnie, hogy Romzsa püspök elismerje a moszkvai pátriárka irányítását.

A sztálini hatalom ércnél keményebb ellenállásba ütközött. Romzsa püspököt 
„törölték” az élők sorából, és 1949. február 17-én megkezdődött az egyházmegye 
végleges felszámolása.

A papoktól azt kívánták, hogy tagadják meg a római pápa fennhatóságát, 
és csatlakozzanak – a hívekkel, templommal együtt – a moszkvai pártirányítás 
alatt álló pravoszláv egyházhoz.

A papság nagyobb része, döntő többsége hű maradt a Szentatyához. Őket 
letartóztatták. Számuk 129. Ezenkívül hatot kivégeztettek vagy legyilkoltak, 
nem tudom, melyik kifejezés a megfelelőbb.

Sokan odamaradtak, valahol Oroszországban. Petrik Jenő, Kohutics 
kanonokok például, és édesapám az ábezi rabok temetőjében nyugosznak. 
Mikor 1956-ban szabadultam, útközben kiszálltam Ábezben, megtaláltam apám 
sírját, és miséztem is. Oltárként apám sírja szolgált.

Miután hazajöttem, az ungvári kályhagyárban dolgoztam 17 évig, majd 2 évig 
raktáros voltam. 60 éves koromban nyugdíjba mentem. Mit csináltam ezen idő 
alatt? Miséztem, gyóntattam, betegekhez jártam, eskettem, tanultam... és tanítani 
kezdtem. Eddig 18 magántanítványom lett pap, az elsőnek a neve Szlivka Iván.
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Kárpátalján a görögkatolikus egyház 1646-tól áll fenn. Évszázadokon keresztül –

földrajzi helyzetét tekintve különböző államhatárok és rendszerek között – rendületlenül 

vallják hitüket, és ragaszkodnak vallásukhoz az itt élő görögkatolikus vallású hívők. 

Többségben ukránok (ruszinok, rutének), de a hívők között vannak magyarok és 

szlovákok is. Sőt, kisebb-nagyobb számban más nemzetiségűek is.

Kárpátalja felszabadulása utáni években, 1947-ben azonban lassan-lassan 

megkezdődött Kárpátalja görögkatolikus egyházának felszámolása. 1949. február 17-

én elvették a püspöki rezidenciát, és ezzel együtt az ungvári püspöki katedrálist is.

Mindez a sztálini időkben történt és sztálini módszerekkel.

1. A hatóságok ezt az eseményt egy eddig használatos szóval, a „számoroszpuk” 

szóval említik még a mai napon is. Ez alatt azt értik, hogy a papság önként megszüntette, 

„feloszlatta” az egyházmegyét.

Ha ez így lenne, akkor kérdem: hogy magyarázható, hogy a görögkatolikus 

papság közül kb. 112 pap lett letartóztatva és elítélve, külön-külön mindegyik 25, 

azaz huszonöt évre? Micsoda „önkéntes” felszámolás ez? Micsoda önkéntes, kényszer 

nélküli határozat ez?

Igaz, bizonyos idő elteltével, ez 5–7 esztendőt jelent, az elítélt papok nagyobb része 

hazatérhetett. Az elbocsátó cédulán ez áll: „jogtalanul, miden alap nélkül elítélve.”

Itt meg kell jegyeznünk: a hazatértek a papi hivatásukat hazatérve sem gyakorolhatták 

nyilvánosan. Ezért különböző munkahelyeken helyezkedtek el. A munkahelyén mindegyik 

becsületesen dolgozott, és ezzel – ezt hivatalon is el kellett ismerni az illető vezetőségnek –, 

munkájukkal hozzájárultak a háború utáni állapot gyógyításához.

Ahogy említettük, 1949-től, de beleértve a mai napot is, a görögkatolikus papok 

nyilvánosan hivatásukat nem gyakorolhatják. A hívőknek pedig sem módjuk, sem 

alkalmuk nincs, hogy lelki igényeiket kielégíthessék. Hogy vallásukat szabadon 

gyakorolhassák.

Paradox helyzet állt elő. Ezt megmagyarázni sem híveinknek, sem gyermekeinknek, 

sem külföldi rokonainknak és vendégeinknek senki sem tudja.

Különös, furcsa, önmagának és a józan észnek ellentmondó helyzet állt elő. Hisz 

Ungvár határmenti város. Pár kilométerre e várostól két baráti szocialista ország,  

Magyarország és Csehszlovákia fekszik.

Mindkét államban a vallási kérdés problémamentes. Mindkét államban a 

görögkatolikus egyház szabadon él. Papjai, hívei szabadon gyakorolhatják vallásukat.

Kárpátalján a görögkatolikus egyház
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Ezt a párhuzamot szem előtt tartva, érthető, hogy arra a kérdésre, hogy itt 
miért nem gyakorolhatjuk szabadon vallásunkat, erre a kérdésre feleletet, logikus 
magyarázatot nem tud adni senki. És így érthetetlenül áll e kérdés előtt mindenki. 
Különösen pedig a szenvedő alany: Kárpátalja görögkatolikus vallású híveinek 
százezrei.

E problémát helyesen látja, és helyesen, bölcsen ítéli meg a szovjet kormánynak 
vallásügyi vezetője, Cháresev Konstantin államtitkár, aki az Izvestija 1988. január 
27-i számában így fejti ki véleményét. Idézem szavait: „Amikor hazánkban új 
politikai, erkölcsi és pszichológiai átalakulás van folyamatban, reális lehetőség 
van arra, hogy e problémákat, azaz vallással kapcsolatos kérdéseket megoldjuk. A 
demokrácia keretei között mind nyíltabban és világosabban beszélhetünk arról, 
hogy egy szocialista társadalomban milyen helyzetet foglaljon el az egyház. Magától 
kell, hogy megszűnjék minden mesterséges akadály, mely gátolná az állampolgárait 
abban, hogy szabadon rendelkezzenek a lelkiismereti szabadság jogaival. Mert csak 
így biztosítható minden állampolgár lelkiismereti szabadsága. Van mit tanulnunk a 
baráti szocialista államoktól.”

2. Kárpátalja minden hívője és papja örömmel üdvözli az átalakulási 
reformprogramot, melyet a „peresztrojka” szó fémjelez. És imádkozunk is azért, 
hogy ez az átalakulás meghozza a maga termékeny gyümölcsét.

Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy az őszinte, nyílt és becsületes beszéd, 
a glásznoszty minden tekintetben, minden ember számára áldás. Az életnek nagy 
ajándéka.

Örülünk az átalakulás reformprogramjának, főképpen azért, mert lehetőséget 
látunk abban, hogy szabadon virágozzék az ember emberi élete. És ne taposhassa 
senki durván azért, ami az ember számára a legdrágább kincs: lelki, szellemi élete.

De a mi örömünk csak akkor lesz teljes, ha az átalakulás életünk minden 
területére kiterjed.

Ha látjuk, hogy ezen történeti időkben, e nagy átalakulás igyekszik jogi és tiszta 
szocialista alapot adni hazánknak.

Ha meggyőződhetünk arról, hogy a mi népünk is, a mi híveink is, mely 
többségben Kárpátalja rónáin és falvaiban él, látja és megérti, hogy tiszteletben 
tartják, sőt törvénnyel is elismerik azt a jogát, mely évezredes alapja és irányelve 
életének. Ez pedig, hogy szabadon kielégítheti lelki, vallási igényeit, és papjai 
szabadon nyilvánosan végezhetik papi munkájukat, szabadon gyakorolhatják 
hivatásukat. Mert az a vallási öntudat, ennek szabad gyakorlata, erkölcsi erővel 
tölti meg életüket, lelküket. És becsületes életre és még lelkiismeretesebb munkára 
serkenti őket.

Ez a becsületes munka, melyet e kis terület, szülőföldünk, Kárpátalja népei 
végeznek, láncszeme, egyik része a nagy közös munkának, mellyel az emberi 
társadalom és e nagy haza minden állampolgárának életét szebbé, boldogabbá és 
emberibbé akarja tenni.
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Kárpátalja görögkatolikus papsága 
és e vallás hívei boldogok lennének, 
ha kérésük, hogy vallásukat szabadon 
gyakorolhassák, megértésre találna.

Ungvár, 1988. szeptember 21.

P.S. Az eredeti orosz példány elküldve 
az illetékes állami hatóságoknak: Ungvárra, 
Kijevbe és Moszkvába. Így természetesen 
Gorbacsov főtitkár-államfőnek is. Aláírta 
az egyházmegye vezetője, ordináriusa: 
Szemedi János apostoli vikárius, felszentelt 
püspök és 43 papja.

Az ungvári görögkatolikus székesegyház 1989-ben

Paskai László esztergomi érsek látogatása Kárpátalján, 1989. május 20–25.
A munkácsi római katolikus templomban Ortutay Elemér hátul, középen sötét szemüvegben. 

Jobb kezénél Szemedi János püspök.
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Reménysugár

A holnap már reménysugarat hoz. Kárpátalja papjai ma már nyíltan 
misézhetnek. 1989. november első napjaiban, Szent Mihály ünnepén a 
máriapócsi kegytemplomban Szemedi János munkácsi megyéspüspök 
Margitics Iván segédpüspökkel és dr. Keresztes Szilárddal, a Hajdúdorogi 
Egyházmegye ordináriusával együtt ünnepélyes misét celebrált.

A szentbeszédet én mondtam, 40 évi kényszerhallgatás után először 
nyilvánosan.

Beszédemnek fő gondolata egy történet volt a „néma királyfiról”. Hozzá 
hasonlóan mi is némaságra voltunk kárhoztatva, és a Sátán azt hitte: a 
győzelem az övé, mert Kárpátalján a hitet gyökerestül kitépte. De a Jóisten 
csodát tett. Ahogy a néma királyfi is visszanyerte hangját, mikor édesanyja 
védelmére sietett, úgy nekünk is, a mi Mennyei Édesanyánk közbenjárására 
az Úr vissza adta a hangunkat, hogy az Ő dicsőségét hirdessük.
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Dr. Keresztes Szilárd
hajdúdorogi megyéspüspök köszöntője

Dicsőség a magasságban Istennek!
Hálaadó püspöki szent liturgia 

Máriapócson. Szemedi János, Margitics 
János püspökök. Prédikált dr. Ortutay 
Elemér.

„Dicsősség a magasságban Istennek, és 
békesség a földön a jóakaratú embereknek!” 
A nagy hálaadást énekeltük el, mielőtt az 
ünnepi liturgiát elkezdtük. Hálát adtunk az 
emberi sorsokat, országokat, történelmet 
irányító Istennek, mert ma, a máriapócsi 
bazilika templombúcsúján először fordul 
elő, hogy a Munkácsi Egyházmegye 
megyéspüspöke, Szemedi János püspök 
atya, segédpüspökével, Margitics János 
püspök atyával és papjaival eljött ide, hálát 
adni Istennek, megköszönni Istennek az 
üldöztetésnek, a megpróbáltatásnak és ezen 
keresztül a hűségnek a kegyelmét.

Isten hozta, Isten tartsa, Isten növelje 
hitben és szeretetben a püspök atyákat 
és egyházukat! És most, meg máskor is 
érezzék mindig itthon magukat a könnyező 
Szűzanya otthonában.

Külön öröm, hogy erre az alkalomra látogatott el hozzánk az Eperjesi Székesegyház 
énekkara, akik a szentmisét fogják szebbé, emelkedettebbé tenni. Sok népnek, sok 
nyelvnek a képviselői vannak itt együtt. A sokféle imádságnak egy legyen a célja: 
dicsőség az Istennek, hála a Szűzanyának, békesség és szabadság az Isten egyházának!

Kárpátaljai görögkatolikus papok első máriapócsi látogatása, 
1989. november 5-én.

Balról dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök, 
Szemedi János munkácsi megyéspüspök,

Margitics Iván munkácsi segédpüspök
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Külön öröm, hogy erre az alkalomra látogatott el hozzánk az Eperjesi Székesegyház 
énekkara, akik a szentmisét fogják szebbé, emelkedettebbé tenni. Sok népnek, sok 
nyelvnek a képviselői vannak itt együtt. A sokféle imádságnak egy legyen a célja: 
dicsőség az Istennek, hála a Szűzanyának, békesség és szabadság az Isten egyházának!

Kárpátaljai görögkatolikus papok első máriapócsi látogatása, 
1989. november 5-én.

Balról dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök, 
Szemedi János munkácsi megyéspüspök,

Margitics Iván munkácsi segédpüspök

Hosszú-hosszú és nehéz évtizedeken át kellett nekünk, akiknek szülőföldje Kárpátalja, 
türelmesen várni erre a napra, hogy hálával, szeretettel és tisztelettel fejet hajtsunk a pócsi 
könnyező Szűzanya előtt, és hogy elzarándokoljunk templomába, melynek védőszentje 
Szent Mihály, az angyalok fejedelme és fővezére.

Hosszú-hosszú és nehéz évtizedeken át kellett türelmesen várni, hogy végre 
elzarándokolhassunk a máriapócsi búcsúra, és e búcsú áldásában részesülhessünk.

Hosszú-hoszzú évtizedeken át kellett nekünk türelmesen várni, hogy 
megszólalhassunk és fennhangon imádkozhassunk, és nemcsak suttogva, zárt 
ajtók mögött.

40 év után az első nyilvános szentbeszéde
Elhangzott Máriapócson, 1989. november 5-én 

Kedves Testvéreim!

„Ó, mennyei seregek fővezérei, kérünk titeket, mi méltatlanok, hogy imáitok által vegyetek 
minket körül mennyei és dicsőséges szárnyaitok árnyékával, és oltalmazzatok meg bennünket, 
kik előttetek alázattal borulunk le és kiáltjuk: A veszedelmektől óvjatok meg minket ti, vezérei a 
felsőbb erőknek!”

(Szent Mihály főangyal ünnepének tropárja)

40 év után az első nyilvános szentbeszéd a máriapócsi bazilikában
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Mert hosszú-hosszú évtizedeken át mi, Kárpátalja görögkatolikus papjai, 
némaságra voltunk ítélve.

Hasonlóak voltunk ahhoz a királyfihoz, akiről szól e történelmi legenda. 
Hallgassátok csak meg:

Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, élt egyszer egy daliás királyfi. Apja 
hatalmas uralkodó volt. Mikor eljött az ideje, a királyfi megnősült. Isten megáldotta 
házasságukat. Fiuk született. Ó, mily boldogok voltak. Nincs még ilyen szép gyermek 
a világon, áradoztak. Nincs még ilyen jó gyermek a világon, dicsekedtek, csak később 
csodálkoztak, hogy valahogy más ez a gyerek, mint a többi. Nem sírt, nem gagyogott, csak 
a szemei ragyogtak.

Néma volt...
Öreg nagyapja már meghalt. Így apja lett a király, és ő, a néma gyermek a trón 

várományosa.
Istenem, mit tettél velem? Istenem, mi lesz országunkkal? Mi lesz szeretett népünkkel, 

ha trónon néma király ül majd? Ily kérdések gyötörték a királyt, a királynét, az országok 
vezetőit és népét.

Teltek-múltak az évek. A néma királyfi daliás leventévé serdült. Szép, hosszú, barna 
haja, izmos, kisportolt alakja, értelmes tekintete, határozott jelleme és bátorsága, minden 
megvolt, hogy jó király legyen majd egykor, de néma volt.

A csatákban már apja mellett lovagolt táltos paripáján. Bátorságáról, hősiességéről 
csodálatos legenda járt már szájról-szájra. Csak, kár, szegény, hogy néma.

A háború szerencséje forgandó. Történt egyszer, hogy a király csatát vesztett. Ahogy 
ez lenni szokott, a történelem lapjai is bizonyítják ezt, a főváros népe fellázadt. Új királyt 
válasszunk! Új királyt akarunk! – harsogták, és megtámadták a királyi palotát. Lekaszabolták 
az őrséget, már-már betörtek a királyné lakosztályába, hogy őt is felkoncolják.

Gyors lovasfutár vitte meg a hírt a királynak, aki a csatavesztés után összeszedte vert 
seregét, és sorait rendezte, hogy a teljes katasztrófát elkerülje. Hogyan ossza fel seregét, 
hogy feltartóztassa a győztes előrenyomuló ellenséget, és így megvédje fővárosát és 
egyúttal segítséget küldjön a királynőnek? Ezen töprengett a király és vezérkara.

De nem így a királyfi. Mikor megtudta, hogy anyja élete veszélyben forog, lovára 
pattant, és kis kíséretével robogott, repült, száguldott, mint a szél anyja megmentésére.

A vérszomjas lázadók, látva a bátor kis sereg robogó közeledtét, utat nyitottak, nem 
mertek velük szembeszállni. A királyfi elérte kis csapatával a palota kapuját, szembefordult 
a lázadókkal, és a csatában bevérzett kardjával jobbra, balra, fel és le… Testvéreim, ismeritek 
a némák kézjátékát, mikor ujjaikkal, kezükkel mutogatva beszélnek? Így a királyfi is, de ő a 
véres kardjával, mintha mondani akarna valamit.

Még száját is kinyitotta, egyszer-kétszer arca eltorzult, szemei kidülledtek a 
megerőltetéstől, hogy hangot préseljen ki torkából, de mindhiába. A tömeg néma 
csendben, szánalmasan nézi a néma királyfi torz vergődését. És a halotti csendbe egyszer 
belehasít egy borzalmas artikulálatlan, az éhes farkashoz hasonló érces hang: ne, ne, ne 
bántsátok, ő az anyám, ő a királyné!

Ilyen csoda történt velünk is, Testvéreim. Ahogy említettem, Kárpátalja görögkatolikus 
papjai némaságra voltak ítélve. 40 éven át nem beszélhettünk. És október 1-jén, október 
első vasárnapján Kárpátalja főpásztora, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 
püspöke, János atya megszólalt.
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Ungváron történt ez, fent a Kálvária tetején, a kis kápolna előtt, szabad ég alatt. A 
kis teret, ahol kb. ezres tömeg és hívő gyűlt össze, szeretteink sírjai ölelik körül.

És mi, a jelenlévők könnyes szemekkel hallgattuk püspökünk szavait: „A Te 
kereszted előtt leborulunk, Uralkodó.” És atyai szavakkal kért minket, papjait és híveit, 
hogy ne féljünk megvallani hitünket, és bátran, bizalommal hajtsuk meg fejünket 
Krisztus keresztje előtt.

És jöjjünk ki minél többen és többen e közös imára, e szabad ég alatt végzett szent-
misére, mert a mi Urunk, Jézus Krisztus tanításában nyomatékosan aláhúzta, hogy meg-
hallgatja imádságunkat, ha ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében.

És még egyet jegyezzünk meg – folytatta főpásztorunk. Ma a jelen körülmények 
között ez a közös ima nemcsak egyszerű magán imádkozás. De hitvallás, nyilvános 
és bátor hitvallás és tanúságtétel! Tanúságtétel hűségünkről, hitünkről és katolikus 
egyházunk mellett, szeretett és számunkra oly kedves bizánci liturgiánk mellett, és 
tanúságtétel hűségünkről Krisztus földi helytartója, a Szentatya mellett.

 Hogyan történhetett meg ez a csoda? Honnan merítette püspökünk az erőt, bátorságot, 
hogy a földi hatalom birtokosainak engedélye nélkül, nyilvánosan megszólalt?

Onnan kedves Testvéreim, hogy azelőtt, pontosan szeptember 13-án elzarándokolt 
ide, Máriapócsra. Ó, nem, ne gondoljátok, hogy ez tüntető felvonulás volt. Ó, nem, 
nem püspöki díszruhában, lovas bandérium és testőrök kíséretében, csak egy-két idős 
papjának társaságában, egyszerű utcai ruhában, leborult a könnyező Szűzanya előtt, és 
papjait, híveit, egyházmegyéjét, egész Kárpátalja népét a Szűzanya oltalmába helyezte.

Ó, nem, nem a költői fantázia szüli szavaimat! Olvassátok el, és lássátok ott, 
az emlékkönyvben, ott láthatjátok püspökünk kezeírását: Pod Tvoju méloszty 
prébihájem, a Te oltalmad alá sietünk, Istenszülő Szűz…

 E csodatevő Szent Szűz esdekelte ki számomra is a kegyelmet, hogy hosszú némaság 
után nyilvánosan és fennhangon, és nem suttogva, bezárt ajtók mögött megszólalhatok.

Mert az Úr meghallgatta imámat: „Uram, nyisd meg ajkaimat és szám a Te 
dicséretedet fogja hirdetni!” (Zsolt 50,17)

És hirdetni is fogom Isten dicsőségét életem utolsó leheletéig. És ugye a ti 
nevetekben is beszélhetek Kárpátalja görögkatolikus papjai?

És közösen megvalljuk, nyilvánosan és ismételten hűségünket hitünkhöz, 
vallásunkhoz, és hűségünket Szent Péter törvényes utódja, a Szentatya iránt. Erőt 
adnak e tanúságtételhez Krisztus Urunk szavai: „Aki megvall engem az emberek előtt, 
én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben vagyon.” (Mt 10,32)

Sokan mondhatnák közületek, kedves magyarországi Testvéreim, hogy egy 
szentbeszéd mindenkinek és mindenkihez szól, s akkor miért beszélek én állandóan 
Kárpátaljáról?

Talán igazatok van, de értsétek meg: ti bármikor eljöhettek Máriapócsra, amikor 
csak akartok. Sem határ, sem semmiféle furfangos törvény nem gátol, nem korlátoz 
titeket ebben.

De mi, ha néha-néha sikerült is átjönnünk, ide csak lopva, titokban jöhettünk, 
nehogy odahaza, a Szovjetunióban ezt megtudják, és valami kellemetlenségünk 
legyen nekünk vagy gyermekeinknek.

Ezért úgy tele van lelkünk örömmel, s hálával a Jóisten iránt, hogy végre újra itt le-
hetünk Máriapócson. Lelki állapotunkat legjobban Petőfi Sándor szavai jellemezhetnék, 
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aki egy kedves költeményében így ír: „Egész úton hazafelé, azon gondolkodám, miként 
fogom szólítani, rég nem látott anyám.”

És amint ő, a nagy magyar költő nem talált szavakat, hogy üdvözölje édesanyját, 
úgy én is erőtlen és gyenge vagyok, hogy kifejezzem szeretetemet és főképpen hálámat, 
hogy itt lehetünk, de ismétlem, erőtlen vagyok ehhez.

Ezért szavak helyett csak idézni tudom azokat a gyönyörű máriapócsi énekeket, me-
lyek hangja és dallama mellett hosszú éveken és évtizedeken át oly nagy hittel és szere-
tettel fejezi ki háláját, ragaszkodását, szeretetét a pócsi Szűzanya iránt az ide zarándokló 
hívősereg. Hallgassuk csak!

Téged jöttünk köszönteni, méltóztassál meghallgatni, ó pócsi templom csillaga, üd-
vözlégy szép Szűz Mária.

Te vagy erőnk és oltalmunk, Isten előtt légy szószólónk! Szent trónodról nézz le re-
ánk, Mária, jó Édesanyánk.

Oltárodnál leborulunk, kegyképednél térdre hullunk, áldj meg, kérünk, mindnyá-
junkat, távolítsd el bajainkat!

Ó, mint örül szívünk, lekünk, hogy előtted megjelentünk…
Ungvár, Császlóc, Munkács és Huszt, Salánk község magyar hívei, kérünk Téged, 

Szent Fiadnál Te szólj értünk! Ajánlj minket kegyelmébe, vezess hozzá fel az égbe!
„Ó, mennyei seregek fővezére, Szent Mihály, e templom őre, oltalmazzál meg ben-

nünket, a veszedelmektől óvjál minket!”

Kárpátaljai görögkatolikus papok máriapócsi zarándoklata 1989. november 5-én.
Ortutay Elemér jobbról a harmadik.
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Margitics Iván munkácsi segédpüspök, Szemedi János munkácsi megyéspüspök,
Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök

Elemér atya a kép előterében

Névtelen-1_converted.indd   123Névtelen-1_converted.indd   123 2022. 07. 11.   13:472022. 07. 11.   13:47



124

Papszentelés 50. évfordulója
1941–1991

Bocsáss meg Uram, vakmerő kérdé-
seimmel hogy zavarlak, pedig az elmúlt 
napokban is oly jóságos voltál hozzám.

Nemrég felbecsülhetetlen aján-
dékban részesítettél, az aranymise 
kegyelmében. És újra lehetővé tet-
ted, hogy megnyíljanak ajkaim, hogy 
„szám a Te dicséretedet zengje.”
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Főtisztelendő Hriczinkó János atyának,
Tiszaújlak
Kedves János! Kedves Barátom!
Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell vennünk, hogy tempora mutantur.
Így én is pár nap múlva 50 éves leszek. Jogom lesz az aranymiséhez. Először 

Mátészalkára megyek, majd Ceholnyára. Mátészalkán született a feleségem, 
Ceholnyán a primiciámat mondtam. De ott van Beregszász is, mely város 
mindkettőnknek kedves, hisz ott jártunk iskolába, ott volt édesapám pap. Ott 
mondtam második primiciámat. Harajda Dezső volt akkor mellettem. De hol 
vagytok ti régi jó barátok? Legtöbbje már nincs közöttünk.

Október 13-án vasárnap Déda-Homokon szeretném bemutatni aranymisémet, 
hogy itt is megköszönjem a Jóistennek az elmúlt 50 évet. Hisz a beregszászi 
templom zárva van még előttünk. Szeretettel megkérlek, kedves Jánoskám, 
légy, állj mellettem az oltárnál, mint  manuduktorom.  Mátészalkán Pirigyi 
Pista, Ceholnyán Suba Dénes, akivel együtt kezdtem a szemináriumot, akivel 
együtt voltam a lágerben, akivel 17 évig együtt dolgoztunk a kályhagyárban… 
Ők állnak mellettem. Téged, Jánoskám, nemcsak tisztelettel kérlek fel erre, mint 

A pappá szentelés 50. éves jubileumának szent liturgiáján
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„oltártestvéremet”, de Ortutay Öcsi is kér 
erre, hisz téged nemcsak tisztellek, de 
kedves egyéniséged miatt is, és erkölcsi 
értékeid miatt is. Mert Te életeddel olyan 
példát adtál mindnyájunknak, amit 
megköszönni Neked nem tudunk üres 
szavakkal. Hisz mikor feleséged visszatért 
az Úrhoz, Te – igaz, szenvedtél –, de 
nem roskadtál össze, tanítván minket is 
arra, hogy hinni is kell abban, amikor így 
imádkozunk: „Legyen meg a Te akaratod!”

És ezenkívül, ha mellettem állsz, 
mellettem áll a feledhetetlen ifjúkor, a 
gyönyörű beregszászi napok és évek, és 
hogy mellettem állsz, akkor velem vagy. 
És jelenléted is megnyugtat, hogy hozzád 
hasonlóan, a Jóisten nekem is erőt adott 
kitartani 50 éven át. Ismételten, testvéri 
és baráti őszinte szeretettel kérlek, 
Dédán, az oltár mellett, mint aranymisés 
manuduktorom, állj mellettem!

Ungvár 1991. szeptember 10.
P.S. Híveidet is szeretettel várom!

Ortutay Elemér

Ünneplő paptestvérekkel

Hriczinkó János „elvtárssal”
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A Titkok Istene
Ortutay Elemér aranymiséje

Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök köszöntője

Igen nagy öröm, kivételes megtiszteltetés, hogy olyan emberrel örülhetek együtt, akit 
megismerni csak pár éve volt szerencsém, de akinek az élete, a tanúsága és tanúságtétele 
megmutat valamit abból a titokból, amit az Isten rejt el az emberben. Ezzel a szeretettel 
köszöntöm aranymisés paptestvéremet, Ortutay Elemér atyát.

Titok az élet, és titok a történelem. Nem tudjuk, az Isten mit, miért rendelt, vagy milyen 
okból engedett meg, csak egyet tudunk, hogy mindennek a végső oka az Isten szeretete. 
Ennek a szeretetnek van ma az ünnepe. Mert láttuk, emlegettük, meghatottan a szívünkbe 
véstük ennek az ötven évnek minden fáradságát, buzgóságát, szenvedését. És most együtt 
örülünk ezzel a hálaadással.

Titkokat teremtő és a titkokat elrejtő Isten tudta azt az időt is, amikor a titkokból, a 
vágyakból valóság lett, és amikor beleláttunk az ő terveinek mély bölcsességébe. A mai nap 
magyarázat. Magyarázat az ötven évre, nemcsak az embernek, de ennek az egyháznak az 
ötven esztendejére is, a küzdelmeket és szenvedéseket adó Isten győzelmes szeretetére.

A Bibliában az ötven évnek, mint jubileumi évnek nagyon mély értelmű jelentése 
van. Ez az ünneplésnek, az újrakezdésnek, a megbocsátásnak, az új rend kialakításának 
az esztendeje. Én úgy érzem, hogy ez az aranyjubileum, ez az ötven év nem visszafelé 
fontos, hanem előre. Arra az új életre, amit az Isten rendelt neked, Elemér bácsi, és ennek 
az egyházmegyének. Én azt kívánom, hogy tudjatok előre lépni, tudjatok a múltból 
jövőt építeni, tudjatok tanítani, fáradni, buzgólkodni, hogy az öregek fiatalsága a fiatalok 
bölcsességében éljen tovább!

Ezzel kívánok aranymisés oltártestvéremnek, szeretett feleségének, családjának és 
ennek az egész közösségnek sok, boldog, termékeny, Istennek tetsző, Isten által áldott 
esztendőt!
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Aranydiploma átadása 1991. június 25-én
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Aranymisés áldás

Aranymise Beregdédán

Aranymise Makkosjánosiban
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Feleségével

Tanítás közben
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Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének köszöntője

Szeretve tisztelt Elemér atyánk,
a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szeretne szólni Hozzád, 

mentorához, lelki patrónusához 80. születésnapodon. Megilletődve, dadogva 
keressük a máskor engedelmes szavakat, amelyek méltók lennének a kivételes 
alkalomhoz. De hol a hatályos szó, az érvényes ige, amely illendően beszélhetne 
arról, akinek neve túlnőve szülőföldje szűk határait, immár a világban szétszórt 
magyarság tudatában is a helytállás, a hűség, a krisztusi hit szép szinonimájává 
magasztosult?

XX. századi története során az ungvári unió 350. esztendejébe lépő 
görögkatolikus egyháznak bőven teremtek példamutató jó pásztorai, akik 
nem szeppentek meg a kor Kaifásai és Pilátusai előtt. Ma márványtáblák, róluk 
elnevezett utcák hirdetik, hogy ők győztek a felettük ítélkezők, a börtön, a 
kínzókamrák és Szibéria felett.

Te Isten különös kegyelméből visszatértél a magad Golgotájáról. Itt vagy 
közöttünk teljes emberi mivoltodban, törhetetlen lélekkel, diadalmasan 
feltámadva. És nem úgy jársz-kelsz, vagy jelen művelődésben és közéletünkben, 
mint saját magad élő emlékműve, akire szédül a kisember, ha lopva feltekint. 
Te úgy viseled saját, sokszor megpróbált nagy emberségedet, mint búzaszár 
a kalászt, amely létének lényege. Ezért kapja Tőled mindenki nemzetiségi, 
felekezeti hovatartozásától függetlenül a legeszményibbet, a legfontosabbat, 
amit a kisebbségi sors tőlünk sokszor megtagadott – a humánumot.

Köszönetet mondunk ma Neked mindenért, amit Tőled kaptunk! Isten 
áldását, megtartó kegyelmét kérjük életedre! Szellemed sugárzásával, értelmes 
szigoroddal, aranyos humoroddal maradj továbbra is velünk, mert ebben a 
sok mindent és mindenkit megtagadó korban nagy szükség van az ORTUTAY 
ELEMÉREKRE!

Isten éltessen!
Gortvay Erzsébet, a MÉKK társelnöke

Dupka György, a MÉKK elnöke
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80 éves születésnap

80 éves születésnapján köszöntik ungvári otthonában a paptestvérei.
Jobb kezénél Margitics Iván segédpüspök,

bal kezénél Holovács József segédpüspök és Meskó Olekszij
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Egyszemélyes Teológiai Akadémia
Elemér atya

A sarkvidéki Vorkutában 1956 tavaszán még politikai elítéltként szenet fejt. A 
hetvenes években illegálisan végzett egyházi tevékenysége után kutatva elhurcolják 
otthonából, ügyészek vallatják. 1989-ben a Magyarok III. Világkongresszusának 
szónoki emelvényén áll, hogy izzó magyarságáról és tántoríthatatlan vallásos 
meggyőződéséről egyként tanúságot téve, beszéljen egy olyan életútról is, amely 
szinte hátborzongatóan különleges, de nemzetünk életében mégis fájdalmasan 
tipikus: elkeserítő, s ugyanakkor fölemelő, sokaknak hitet, biztatást adó.

Ez a valaki – dr. Ortutay Elemér görögkatolikus lelkész, teológiai tanár – ma az 
egyik legfigyelemreméltóbb személyiség a kárpátaljai magyar szellemi életben, kis 
közösségünk egyik legnépszerűbb tagja.

Még középiskolásként ismertem meg: az ungvári Drugeth Gimnázium hittanára 
volt. Nem tartoztam a tanítványai közé (református vagyok), de keze alá járó iskolatársaim 
rajongással beszéltek róla, óráiról. A hitre, jóra nevelés szigorát mesterien tudta 
egyesíteni amolyan majdnem pajtási viszonnyal, s mert iskolánk cserkészparancsnoka 
is volt, szeretettel vált nevelőjévé, barátjává más felekezetű ifjúságnak is. A fiatal, tudós 
teológusnak, kiváló hitszónoknak fényes egyházi pályát jósolnak, de Kárpátalja 1944-es 
szovjet megszállása, majd bekebelezése egészen más mederbe terelte az életét.

1949-ben a szovjet hatóságok elhurcolták, perbe fogták, kényszermunkára 
ítélték – szinte gyerekes vád alapján: legfőbb bűnéül rótták fel, hogy (mint az év 
minden napján) Horthy Miklós neve napján is misézett. Persze, ez csak ürügy 
volt. Bármi áron rács mögé kellett juttatni minden görögkatolikus papot, aki 
nem tagadta meg felekezetét, hisz ez az egyház Kárpátalján a szovjet időben a 
legüldözöttebb volt; másokat szigorú megszorításokkal ugyan, de megtűrtek, a 
görögkatolikust azonban valami okból legfőbb ellenségüknek tekintették, temp-
lomaikat elvették, püspöküket, Romzsa Tivadart meggyilkolták. A hitüket meg-
tagadó papoknak azonban sértetlenséget, sőt jutalmakat ígértek: Ortutay Ele-
mérnek például felajánlották a lembergi egyetem latin tanszékét.

Inkább a vorkutai rabságot és a lelki tisztaságot választotta.
Nyolc évi bányamunka a zord Sarkvidéken. De a meghurcoltatás évei Elemér 

atyában nem hagytak tüskét. Ezt úgy fogta föl, mint hivatásgyakorlásnak egy 
kifürkészhetetlen isteni rendelésből az ő számára kijelölt módját. Itt is pap. Egyik 
kezében a csákány, a másikban – igaz: csak odaképzelve – a kereszt. Vigasztalja 
rabtársait, lelket önt beléjük, sokakat tart vissza az öngyilkosságtól, titokban a 
szentségeket is kiszolgáltatja. Szomorú, de maradandó emléke egy bányaomlás 
áldozatául esett rabtársának a temetése, ahol egy éjszaka kemény munkájával betanult 
észt nyelvű beszédet mond...

Az ötgyermekes lelkész 1956-ban szabadul, visszatérhet Ungvárra. Arról persze 
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szó sem lehet, hogy szellemi síkon helyezkedjék el. Bányászkiképzést már 
kapott, most új szakmát tanult. Az ungvári csempegyár munkása lett. Élmunkás! 
Másképpen, mint élenjáró, nem tudott dolgozni.

Ekkoriban szövődött köztünk az egykori tanár-diák viszony barátsággá. Elemér 
atya gondosan olvasta könyveimet, mindegyikről egy-egy füzetnyi elemzést 
készített: mint egykor gimnazistaként, most is patronált. S ha leültünk egy-egy 
beszélgetésre, nem sejtettem, hogy az irodalmi kérdéseket boncoló csempegyári 
munkás álarca mögött az illegális görögkatolikus teológia rektora húzódik meg.

Mert a szétzúzott egyház talpra állt. A fogságból visszatérő papok titokban 
folytatták híveik lelki gondozását, magas fokú konspirációval játszva ki a KGB 
éberségét. Titkos csatornán jött vatikáni kinevezés alapján püspökké szentelték 
Szemedi Jánost (aki különben autószerelőként kereste a kenyerét). De meggyérült 
a lelkészek sora, újak kellettek. Mint egyetlen Kárpátalján maradt teológiai doktor, 
Elemér atya kapta a szép feladatot: amolyan egyszemélyes teológiai akadémiát 
működtetett kis lakásának szűkös szobáiban.

Csak a nyolcvanas évek végén beállt politikai enyhülés nyomán jöhettek 
elő az illegalitásból, kezdhették meg – a Hajdúdorogi Egyházmegye és 
püspöke, dr. Keresztes Szilárd segítségével – az egyház újjászervezését. De 
templomaikat csak nemrég kapták vissza (és nem mindet). Sokáig szabad téren 
tartották istentiszteleteiket. Elemér atya aranymiséjére is egyik elvett ungvári 
templomunk kertjében került sor 1991 októberében. Már a hetvenhetedik évét 
tapossa, de még ma is szívvel-lélekkel él kettős hivatásának, amelyre az életét 
föltette: a vallási meggyőződés és a nemzeti szellem ápolása a kárpátaljai 
magyarság körében. S itt apja, a szovjet koncentrációs táborban elpusztult 
Ortutay Jenő főesperes útját követi, aki a csehszlovák érában volt a kárpátaljai 
magyar kisebbségi küzdelmek egyik jeles egyénisége. Az ungvári Drávai Gizella 
Magyar Közművelődési Egyesületnek nélküle nincs összejövetele: vagy maga 
tart előadást, vagy az általa szervezett magyar cserkészlánycsapat mutat be az ő 
vezetésével kis hazafias műsort. Lelkészként teológiai tanári szolgálata mellett 
az egyik legnehezebb feladatot választotta: vasárnaponként abban a (sokszor 
nagyon távoli) egyházközösségben hirdet igét, ahol a helyi szolgatárs valami 
okból akadályoztatva van.

Úgy érzi: most érkezett a zenitre. Isten különös kegyelmének tartja, hogy 
öregségére adta meg neki a lelkes munkának azt az örömét, ami általában a fiatalkor 
sajátja.

Balla László, Magyarok világlapja 1993. május.
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Kedves tanítványával, Szabó Konstantinnal, a „Kölyökkel”

Tanítványával, Ambrus Józseffel
Új Magyarország (1993. évi 3. szám)
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Kedves Testvérem! Kedves Öcsém!

Úgy megörültem, hogy hallottam, hogy élsz és érdeklődsz felőlem. Hát 
röviden beszámolok életemről, az elmúlt 48 évről.

Görögkatolikus pap lettem. A Budapesti Központi Szemináriumban 
végeztem a tanulmányaimat, teológiai doktor vagyok. Nős vagyok. 5 gyermekem 
és 11 unokám van. Felszentelés után gimnáziumi hittanár, majd később teológiai 
tanár lettem, amíg el nem „vittek”. 

Ti. 1949-ben elítéltek 25 évre. Vorkután a szénbányában dolgoztam hét 
évig. ’56-ban hazajöttem, 19 évig gyárban dolgoztam. Rendőri megfigyelés 
alatt éltem, több házkutatás volt nálam, így a maradék könyveimet is elvitték. 
De mégis tanítottam, persze rizikó volt, de mégis sikerült. Ruszinokat, ukrán és 
magyar embereket tanítottam, általános évük 40–55 év volt. Jelenleg van 21 éves 
tanítványom is. Tanítványaim között ma van egy 32 éves, akire büszke vagyok, 
tehetséges gyerek, szorgalmas, melegszívű. Ő is nős, 2 gyereke van, így ő sem 
lesz püspök. Szabó Konstantin a neve. 

Kb. egy éve lazult a szorítás, már 32 templomunk nyitva van a 270-ből. 70–
80-an vagyunk papok, de ebből 15 pap 70 éven felüli. Jelenleg 9 tanítványom van. 
Ez az én fő foglalkozásom. De vasárnaponként járom a vidéket, ahol misézem és 
prédikálok. Szívesen teszem, hisz úgy kiéheztek az emberek a lelki táplálék iránt, 
hogy ezt szavakkal nem tudom leírni.

Nulláról indulunk... Eddig pl. se kelyhem, se miseruhám, se reverendám nem 
volt. Van egy matuzsálemi írógépem, amellyel ma is írom Neked ezt a levelet. 

Bécsben van egy kedves fiatal barátom, Nagy Ferenc SJ, aki igazolhatja 
személyemet és aláírásom hitelességét. A „Szolgálat” vezetője, nemrég unokám, 
Botond járt nála.

Otthonom van, beteg feleségem, nem éhezem, de bizony, ha jobb írógépem 
lenne, meg efféle, nagyon örülnék. 

Már írtam Ferenc atyának egy „bűnömről”. A X. parancsolat előírja, hogy „se 
házát, se mezejét másnak ne kívánjad!” Ej, ha most adnák ki a X. változatát, oda 
lehetne írni, hogy „más autóját se kívánjad!” 

Ti. Magyarországról járnak át paptestvéreink kisegíteni, autóval jönnek-
mennek. Én pl. most vasárnap vidéken voltam, kb. 130–140 kilométer vonaton. 
Az állomáson igaz vártak, de így is vagy 6 óra hosszat tartott az út. És késő délután 
vissza is kellett jönni. Holtfáradtan jöttem haza. Ha autóm lett volna, mindez 2–3 
órát jelentene. Talán azért, mert 74 éves vagyok? Igaz, arra is gondolok, hogy 
a Szentatya bejárja világot, de repülővel, autóval. Bizony a hozzánk hasonló 
körülmények között legfeljebb Svájcba vagy Ausztriába menne.

A hívek állandóan szentképeket kérnek, ebből is kevés van.

Levél egy ismerősnek...
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A Biblia is népszerű, de ha képes Biblia 
lenne, az nagyon megkönnyítené 
munkánkat. Ha a Codex szlovák vagy 
ukrán-orosz fordítása meglenne, 
nagy előny lenne. Nyíregyházán 
(Magyarország) pl. a szemináriumban 
12 tanár tanít, itt egyedül én vagyok. 
Ergo: ha majd lesz szemináriumunk, 
jó lenne, ha egy-két fiatal, képzett 
tanár lenne segítségünkre.

Milyen típus vagyok? Ideáljaim: 
XXIII. János pápa és a mostani, Kolbe 
atya, Teréz anya, Prohászka Ottokár, 
Szabó Ferenc SJ könyvei nagyon 
tetszenek nekem, a magyar Keresztes 
Szilárd püspök, Casaroli és legújabban 
Ján Korec SJ, a nyitrai püspök.

Kérem imádat, kedves Barátom! Ha másként is tudsz segíteni, probléma 
nélkül, hálás leszek. Hisz a mi Urunk, Jézus Krisztus is kenyeret, halat adott az 
éhes tömegnek, sőt még bort is. Ha erre jársz, otthonom nyitva áll előtted!

Testvéri és baráti szeretettel:
Dr. Ortutay Elemér
SU. 294015. Ungvár

Engels u. 53/77.

Új Ember (1991. évi 27. szám)
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Se angolul, se németül nem tudok

...és megkezdtük az új életet. Szinte szédültünk az élményektől. Ez 
igaz lenne? Hiszed ezt?... álmélkodtunk. Ez lehetséges, hogy én újra teljes 
egyházi-papi díszben, igazi oltáron misézzem? Pedig hétköznap volt 
Máriapócson, amikor először miséztem, illetve misézni akartam, annyi sok 
év múlva, Vorkuta és a rejtőzködés után először: nyilvánosan és díszben. 
És zokogtam, mint egy kisgyerek. A padból egy néni jött ki, és kedvesen 
megérintett: „Tessék megnyugodni tisztelendő úr. Legyen emléke áldott, 
Isten nyugosztalja szegényt...” Azt hitte a drága nénike, hogy valakit a 
hozzátartozóim közül siratok.

Csodálatos volt Nyíregyházán az ABC, szemünk, szánk tátva maradt. Majd 
jött az ismerkedés a kollégákkal, a római katolikusokkal és reformátusokkal, 
civilekkel... és jött a hideg zuhany.

Te nem tudsz angolul? Németül sem tudsz? Pedig elég jól beszélsz magyarul 
– kérdezték és mondták unos-untalan.

Ismered – kedves Barátom, aki olvasod soraimat – azt az érzést, hogy 
kisebbrendűség? És érted e szónak az értelmét? Eleinte valahogy így voltunk 
mindnyájan, így voltam én is.

Kalocsay és Boksay József

Igen, igen, dadogtam bocsánatkérően, nem tudok angolul, németül sem, de 
bocsánatot kérek. És felbőszített gúnyos, „atyai” felsőbbrendű elnéző mosolyuk, 
mintha mondták volna: „Hát igen, Kárpátaljáról jöttetek, nem is várhatjuk, hogy 
európai színvonalon társalogjunk veletek.”

Történt egyszer, hogy valami konferencián, ahol az egyik felszólaló olyan 
udvarias lekicsinylő pökhendiséggel beszélt Kárpátaljáról, szót kértem: kérek 
elnök úr 17 percet, és beszélni kezdtem.

Szülőföldem, Kárpátalja nemcsak gyönyörű tájairól és ősrégi várairól híres, 
de tehetséges emberek is lakják. A művészetben felveszi a versenyt Európa 
akármelyik népével. Boksay József, Erdélyi Béla, Petky Sándor festőművészek 
neve és munkája előtt fejet hajtanak.

A zene területén Zádor Dezső, Márton István, Czipola Gizella és a 
zenetörténész dr. Árpa István elismert tekintélyek.

A sportvilágban: Kalocsay Géza a magyar labdarúgó válogatott, Szabó és 
Rácz a szovjet válogatottcsapat tagja volt. Háger József Ukrajna teniszbajnoka 
volt, Krocskó József pedig nemrég lett Magyarország teniszbajnoka.
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Linner Bertalan, Fedinecz Sándor és Újlaki József sebészek tudását és munkáját 
mindenki elismeri.

Udvari István igazolhatja, hogy igazságot állítok, mikor büszkén kijelentem, 
hogy a nagy Hodinka Antal, Bendász István és Pirigyi István is a miénk, Kárpátalja 
szülöttei és neveltje.

Kaszab Judit 

A beregszászi Kaszab Judit nevét is meg kell említenem. Először Angliában 
dolgozott mint festő. Hírnevét a királynő portré-rajzaival alapozta meg. Majd 
Ausztráliában telepedett le.

Hálás lennék, ha ifjúkori barátom, Czitrom Sándor igazolná e könyvem 
hitelességét, hogy ő az, aki Izraelben él, és Jehushua Halevy néven népszerű 
író és publicista.

Uraim, folytattam felszólalásomat, még arról szeretnék említést tenni, hogy 
nálunk a magyar nyelv ápolása is magas fokon áll.

Barát Mihály

Uraim, folytattam tovább beszédemet, mélyen tisztelt Magyar Írószövetség 
vezetősége, felelősségem tudatában mondom e szavakat: csodálkozom, hogy nem 
figyeltek fel eddig – magasabb körökben is – ifj. Barát Mihály sziporkázó, találó, 
lényegbevágó cikkeire.

Külön fordulok Pomogáts Bélához, hisz nemcsak írásaiból, de a Magyarok 
Világtalálkozóján rendezett Anyanyelvi Konferencián is meggyőződtem, 
mennyire szívén viseli a magyar nyelv ápolását. Ó, nem azt kérem Tőled, hogy 
karold fel őt, de kérlek, adj neki megfelelő munkát, és meglátod, kincset nyújtok 
át neked Barát Mihály személyében!
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WARSÁNYI

Ó, ezt a memoárt, amit most írok, inkább a magam szórakoztatására 
írom, és nem megrendelésre. De mégis, titokban reménykedem, hogy valaki 
csak elolvassa és megérti, hogy azért írok erről a korról, melyben éltem, azért 
boncolgatom életem egyes napjait és a személyeket, akikkel találkoztam, azért 
olvasgatom Kárpátalja újságjait is, és elolvasom Kárpátalja magyar íróinak a 
műveit, mert tanítani akarok. Összegezve mindazt, amit eddig elolvastam, két 
novella ragadta meg a figyelmemet.

Warsányi, a régi m. kir. tisztről szóló elbeszélés az első olvasásra vallásellenes 
előadásnak tetszik.

Valójában pedig egy negatív hős mesteri, művészi jellemzése. Önkéntelenül 
az Utolsó vacsora c. festmény jutott eszembe. Leonardo, ha olvasta volna ezt 
az elbeszélést, azonnal megtalálta volna a züllött, ellenszenves, minden emberi 
formából kivetkőzött Júdás elképzelt hasonmását.

Megrendítő Warsányi vallomása. Majdhogynem a gyónás szót 
használtam. De a „gyónás” töredelmes vallomás, melyből kiérzed, hogy 
miért hangzik el. Azért, hogy a bűnös, a beismert vétkes cselekedeteit 
megbánva, feloldozást nyerjen.

De ez a vallomás egy öntelt pöffeszkedés! Ugye, nekem van igazam? „Az 
Isten nem ver meg, mert nincs!”

Azt mondja a tudomány, hogy egy kép, egy fogalom, egy szín, pl. a 
naplemente színe vagy egy hang... különböző korú, nevelésű emberekben más 
és más gondolatot szül. Például egy őszi kép, az elsárgult leveleit elhullató fa az 
átlagembernek az elmúlást, a halált juttatja eszébe.

Boksay József lelkében pedig ennek nyomán születtek a csodálatos, 
gyönyörűséges őszi tájképek.

Warsányi története az én lelkemet is megrázta. Olyannyira, hogy 
szentbeszédemben többször előadtam, minden kommentár nélkül...
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„...Hol voltál? Mondd csak el, fiam!”

„Hogy teljes értékű ember légy!”

Ó, csodálatosak Isten útjai... és az Ő cselekedetei. Házi feljegyzéseimben 
1977. május 14. szerepel, mikor a gyári munka után fáradtan hazafelé ballagok. 
És megpihentem a kis hídon, és néztem, néztem a játszadozó halakat, ahogy 
el-elkapják a bedobott kenyérmorzsákat.

Rettentően rossz hangulatban voltam. Húsz éve, hogy hazajöttem a lágerből, 
Vorkutáról, és egy lépéssel sem jutottam előre. Uram, miért hagytál el engem, 
keseregtem, és szemrehányóan néztem fel az égre. Miért nem hallgatod meg és 
miért nem teljesíted kérésemet, pedig a lágerben is, idehaza is nap nap mellett 
kérlek: „Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni.”

De az Úr hallgat. És én már majdnem, a bibliai Jóbhoz hasonlóan, öklömet 
rázva követelőzöm: örökké gyári munkás legyek? Meddig várjak még?

Már mindenki elment, akik mellettem álltak és nézték a folyó vizét, csak 
egyedül álltam – szomorú látvány lehettem – mikor egy gyenge hang szólt hozzám: 
„Elemér bácsi, ne tessék kétségbe esni, csak ezt tudom most adni...” És kezembe 
nyomott egy rikító, sárgakötésű könyvet. Ott, még ott kezdtem lapozgatni, és 
akkor hallottam meg először az üzenetet, ahogy ott a csendes Ungra ráhajoltam: 
„...s a vén folyó fülembe súgja: hol voltál, mondd csak el, fiam!”

...S mint egy megszállott, hazarohantam. Meg kell mondanom, el kell 
mondanom, mit láttam, mit tanultam Vorkután. El kell mondanom, hogy a Sátánt 
is le lehet győzni. El kell mondanom, hogy megértse mindenki, van egy tanítás, 
mely oly szilárd, kőszikla alapon áll, hogy „a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.”

...Ó, bocsássatok meg, visszaéltem türelmetekkel, letelt a kért 17 perc... 
Pregun István, az Isten fizesse meg neked, hogy akkor alkalmat adtál nekem, 
hogy jelen legyek ezen professzori összejövetelen a Központi Szemináriumban. 
Sőt, a téged jellemző elegáns gesztussal még szobádat, ebédjegyedet is átadtad 
tanítványomnak, Kosztyunak, hogy ne maradjak egyedül...

...mert csoda történt. A híres professzorok, akik eddig gúnyosan legyintettek, 
hogy csak magyarul tudunk, most felálltak és kértek: csak folytasd, nekünk ez 
nóvum, bocsáss meg, mi ezt nem tudtuk... és beszélj... és mondd... hol kezdtél 
tanítani? Milyen beosztásban? És ki patronált, ki fizetett?

Igen, Uraim, folytatom. Köszönöm... és akkor elhatároztam, hogy tanítani 
fogok. Az első tanítványom, ahogy említettem, Szlivka Iván volt. Az első órán csak 
ketten voltunk, elmondtam a programot. Úgy akarlak nevelni, hogy teljes értékű 
ember légy. Bevezetésként elmondok egy elbeszélést, ezt meg kell tanulnod.
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Ó, csodálatosak Isten útjai... és az Ő cselekedetei. Házi feljegyzéseimben 
1977. május 14. szerepel, mikor a gyári munka után fáradtan hazafelé ballagok. 
És megpihentem a kis hídon, és néztem, néztem a játszadozó halakat, ahogy 
el-elkapják a bedobott kenyérmorzsákat.

Rettentően rossz hangulatban voltam. Húsz éve, hogy hazajöttem a lágerből, 
Vorkutáról, és egy lépéssel sem jutottam előre. Uram, miért hagytál el engem, 
keseregtem, és szemrehányóan néztem fel az égre. Miért nem hallgatod meg és 
miért nem teljesíted kérésemet, pedig a lágerben is, idehaza is nap nap mellett 
kérlek: „Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni.”

De az Úr hallgat. És én már majdnem, a bibliai Jóbhoz hasonlóan, öklömet 
rázva követelőzöm: örökké gyári munkás legyek? Meddig várjak még?

Már mindenki elment, akik mellettem álltak és nézték a folyó vizét, csak 
egyedül álltam – szomorú látvány lehettem – mikor egy gyenge hang szólt hozzám: 
„Elemér bácsi, ne tessék kétségbe esni, csak ezt tudom most adni...” És kezembe 
nyomott egy rikító, sárgakötésű könyvet. Ott, még ott kezdtem lapozgatni, és 
akkor hallottam meg először az üzenetet, ahogy ott a csendes Ungra ráhajoltam: 
„...s a vén folyó fülembe súgja: hol voltál, mondd csak el, fiam!”

...S mint egy megszállott, hazarohantam. Meg kell mondanom, el kell 
mondanom, mit láttam, mit tanultam Vorkután. El kell mondanom, hogy a Sátánt 
is le lehet győzni. El kell mondanom, hogy megértse mindenki, van egy tanítás, 
mely oly szilárd, kőszikla alapon áll, hogy „a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.”

...Ó, bocsássatok meg, visszaéltem türelmetekkel, letelt a kért 17 perc... 
Pregun István, az Isten fizesse meg neked, hogy akkor alkalmat adtál nekem, 
hogy jelen legyek ezen professzori összejövetelen a Központi Szemináriumban. 
Sőt, a téged jellemző elegáns gesztussal még szobádat, ebédjegyedet is átadtad 
tanítványomnak, Kosztyunak, hogy ne maradjak egyedül...

...mert csoda történt. A híres professzorok, akik eddig gúnyosan legyintettek, 
hogy csak magyarul tudunk, most felálltak és kértek: csak folytasd, nekünk ez 
nóvum, bocsáss meg, mi ezt nem tudtuk... és beszélj... és mondd... hol kezdtél 
tanítani? Milyen beosztásban? És ki patronált, ki fizetett?

Igen, Uraim, folytatom. Köszönöm... és akkor elhatároztam, hogy tanítani 
fogok. Az első tanítványom, ahogy említettem, Szlivka Iván volt. Az első órán csak 
ketten voltunk, elmondtam a programot. Úgy akarlak nevelni, hogy teljes értékű 
ember légy. Bevezetésként elmondok egy elbeszélést, ezt meg kell tanulnod.

Ki az a „Feri”?

A legenda szerint élt Indiában egy tudós, szent életű, bölcs remete, akinek 
oly nagy volt a híre, hogy messze földről felkeresték, hogy tanácsát kérjék.

Egy gazdag, idős házaspár kereste fel Itáliából, a birodalom fővárosából, Rómából.
Atyám, mit tanácsolsz, mitévők legyünk? Eddig szépen, békességben, 

megértésben éltünk. Mostanában mintha belénk bújt volna az ördög, állandóan 
civakodunk.

Civakodásunk oka ez a fiú, aki mellettünk áll. A mi fiunk. 18 éves, egészséges, 
kicsit a balkeze mintha hibás lenne. Nem bírunk vele. Néha mintha ördög 
bújt volna bele. Az orvosok valami „lelki komplexusáról” beszélnek. Egyetlen 
gyermekünk. Mester, segíts! Hol hibáztunk?

Tejben-vajban fürösztöttük. Kiváló, gazdagon megfizetett tanárokkal 
neveltetjük. Cselédek, rabszolgák, szép, karcsú afrikai rabszolganők állanak 
szolgálatára, és ő nem és nem! Sem tanulni nem akar, néha úgy viselkedik, mint 
egy őrült. Ismeretlenbe akar vándorolni, és elkívánkozik a szülői háztól.

A bölcs öreg hallgatja a szülőket, és közben nézi, figyeli az ifjút. Unott, 
szenvtelen arc. Szemeiben semmi fény, semmi élet.

– Gyermekeim – szólalt meg – a tűz, az melegít. Melegít a napsugár is. 
Melege élteti a földet. De a perzselő napsugár kiégeti a termést. Perzselő sugara 
elől árnyékba menekülünk.

A tojást a tyúkanyó melege költi ki. A húst a tűz ereje teszi ízletessé. De ha 
nem vigyázunk, ehetetlenné égetheti.

A szülői szeretet, a férj-feleség egymás iránti szeretete legyen hasonló a nap 
melegéhez, mely életet fakaszt. Mely melegségére vágyódik a gyermek, sőt az ifjú is.

De vigyázzatok, szülők, nehogy e szeretet tüze perzselő, forró tűzzé váljon, 
mely megsemmisíthet mindent és melynek perzselő tüze elől menekül a felnőtt 
gyermek is...

Így beszélt a bölcs indiai tudós, majd elhallgatott. Többet nem tudok segíteni. 
Fáradt vagyok – és elbúcsúzott.
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Molnár Feri vagyok

Csengetnek. Egy házaspár állt az ajtóban kb. 16–18 éves fiúkkal. 
Bemutatkoztak. Leültettem őket és széttártam karomat. Megértették.

Ő a fiunk. Egyetlen gyermekünk. De bizony a Jóisten őt nem jókedvében 
teremtette. Dédelgettük, babusgattuk. De az eredmény: negatív. Legtöbbször 
morózus, és olyan furcsa a viselkedése. Már idegorvoshoz is elvittük. De ő sem 
segített.

Néztem, néztem én is a fiút. Szemünk találkozott. És intettem neki: beszélj!
„Az már szinte nevetséges, hogy velem mindenki problémázik. Hallottam 

olyan elharapott, félbeszakadt szavakat, mondatokat, hogy az én úgynevezett 
arcátlan viselkedésemnek valami lelki komplexus az oka. Ezért oly undorítóan 
nyájas, engem féltő és oktató hozzám mindenki.

Én – és felugorva szinte ordított – én ember, teljes értékű ember akarok 
lenni. Engem emberként kezeljenek! Nekem fölösleges aprópénzt ne dobáljanak, 
mint egy útszéli koldusnak!”

Még ma is emlékszem. Mikor elmondtam e szavakat, fáradtan leültem. 
Halotti csend volt. Majd mindenki felállva felém fordult és tapsolt. Oly jó volt 
hallgatni e tapsot. Mintha ez a taps nem nekem, de Kárpátaljának, nagy fiainak, 
sportolóinak, hitvalló papjainak, íróinak, orvosainak, művészeinek szólt volna. 
És hozzám jött egy idősebb oltártestvérem. Gratulálok! De mondd meg, ezt az 
elbeszélést Feriről ugye Tóth Tihamér írta?

Nem. Ferit is és Warsányit is egy volt diákunk írta, aki véletlenül nem is 
hithű görögkatolikus. Balla László a neve.
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Az „Obbágy-körnek” nevezett találkozó a fiatalokkal

Ortutay díj-emlékplakett

Előadás a Drávai-kör rendezvényén
Megyei Könyvtár, Ungvár, 1992. május 15.
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Dr. Ortutay Elemér előadása 1994-ben Budapesten,
a Benczúr utcai szálloda éttermében, egykori gimnáziumi tanárkollégái és diákjai körében

Diósi Kornél római katolikus pappal Felolvasás közben 
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„Málenykij robot” emlékmű szentelésén Makkosjánosiban,
1991 augusztusában

Új Magyarország (1991. évi 9. szám)
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Újrakezdés

Csepe

Életem második szakasza kezdődött, az újrakezdés. Hogyan osszam be 
életemet, munkámat? Hisz én vallom a „rend” fontosságát és előnyét, mert 
„serva ordinem et ordo te servabit te”.

Tanítványaimat meghagytam. Ők napi 2–3 órát vesznek igénybe. Szombat-
vasárnaponként vidékre járok misézni, prédikálni. Legtöbbször oda, ahol 
visszakaptuk a templomot, így voltam Gecse, Déda, Tiszacsoma, Tiszaújhely, 
Mátyfalva, Batár, Csepe és más falvak hívei között.

Ha Magyarországra hívtak lelkigyakorlatot vagy előadást tartani, oda 
is szívesen mentem. Így voltam Mátészalkán, Nyírcsaholyon, Kisvárdán, 
Tornyospálcán, Álmosdon, Rakamazon, Timárban, Szegeden, sőt Budapesten 
is, úgy a Rózsák terén, mint a Fő utcai Flóriánban.

A Magyarok Világtalálkozóján a Mátyás-templomban a Te Deumon prédikáltam.

Akkor kaptuk vissza a csepei templomot. Zökkenés nélkül. A község elég 
nagy. Két temploma van: görög és református. A templom tele. Előkészültem a 
nagymiséhez, már a nagyoltáron vagyok, várom a harangszót, hogy megkezdjem 
a misét. Úgy látom, hogy a sekrestyébe bejött három férfi, beszélgetnek a görög 
kurátorral. Odanézek és kérdem: mi a baj?

Elemér atya, mondják, ma van nálunk, a reformátusoknál a templom 
újjáavatása. Megjött dr. Forgon Pál püspök úr, és kéri, tessék eljönni vagy 5 
percre.

Kihirdettem és azt mondtam, aki akar, jöjjön. Elmentünk. Mikor beléptem 
a ref. templomba, a gyülekezet állva fogadott. A püspök üdvözölt, majd én 
beszéltem. Megható volt. Ilyen lelki élményben még sose volt részem. Utána 
visszamentünk és megkezdtem a szentmisét.
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Nyírcsaholy

Konferenciák

Máriapócs után az első szereplésem Nyírcsaholyhoz fűződik, ahol Ihnáth 
János meghívására háromnapos lelkigyakorlatot tartottam. Feledhetetlen 
három nap volt.

Első aranymisémet Mátészalkán mondtam. Az ünnepi szónok dr. Pirigyi 
István volt. Családom, magyarországi rokonaim, osztálytársaim, „Musika” is ott 
voltak. Ez a nap olyan volt, mint az álom.

Különböző konferenciákon vettem részt: Gárdony, Lillafüred, Szeged, 
Budapest, Esztergom, Magyarok Világtalálkozója. Ezenkívül idehaza sok 
emlékműavatáson voltam jelen, így alkalmam volt sok előadást hallani. Ha 
osztályozni akarnám az ott hallottakat és látottakat, mint vezetőnek, aki vezette 
a konferenciát, az első helyet Platthy Ivánnak és Csermely Tibornak, valamint a 
szegedi Benyik Györgynek adnám.

Az elhangzott előadások, felszólalások közül a pálmát feltétlenül Tempfli 
Józsefnek, Nagyvárad püspökének adnám, aki Budapesten, az ünnepi gyűlésen 
beszélt, és akivel együtt miséztem a Mátyás-templomban.

Pomogáts Béla Esztergomban elhangzott előadását értékelem legfelső 
fokon, és Bacsóka Pál „reggeli elmélkedését” Lillafüreden.

Az esztergomi ökumenikus istentiszteleten a fiatal Hidász Ferenc atya 
hétperces szentbeszédjéhez hasonlót még nem hallottam, beleértve a kispap 
éveimben hallottakat is. Egyszerű, kedves, logikusan felépített, lenyűgöző. Kicsit 
átformálva szavait, megint csak Pregun Istvánt tudom idézni: ilyen egyszerűséggel 
csak igazi szónokok tudnak megszólalni. És sic itur ad astra, teszem én hozzá.

Az emlékműavatásokon elhangzott beszédek közül a Jeszenszky 
Géza Makkosjánosiban elhangzott beszéde hagyta bennem és bennünk a 
legmélyebb nyomot.

Egy öreg bácsi jött hozzám, és szeretettel megszorította kezemet: „Köszönöm 
szép szavait Elemér atya! Forgon püspök úr is szépen beszélt. De Jeszenszky 
úr... kérem, köszönje meg helyettem és nevükben is, akik nem tértek vissza (és 
könnyes lett a szeme) e szép beszédet!”
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Szentbeszéd Beregdédán
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Szent liturgia közben a beregdédai temetőben Szabó Konstantinnal és Bendász Istvánnal
1990 augusztusában

1990. szeptember 16-án a beregdédai templom ismét görögkatolikus lett.
Bal oldali képen Bendász Istvánnal, jobb oldalin Kerényi Gyulával

Templombúcsú Beregdédán

Templombúcsú Ráton
Papság balról: Szabó György, Petki Sándor, Szemedi 

János püspök, Ortutay Elemér, Begya Tibor

Az unghomoki római katolikus templom 1991-ben
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Sursum corda

Nem lenne teljes a beszámolóm, ha 
nem köszönném meg Boniszlavszky 
Tibor barátomnak, hogy elhozta közénk 
Dobos Kálmán zongoraművészt.

Van Kárpátaljának egy nagy 
költője, Duchnovics Sándor, akit 
én is szeretek és tisztelek. Van egy 
mondata, amelyet én is többször 
idéztem beszédeimben: „Osztávte 
hlubokij szon!”, „Ébredjetek a mély 
álomból!”

Mikor Dobos Kálmán először volt 
nálunk, mi már ébredeztünk, de alig 
akartuk elhinni, hogy szabad ébren 
lennünk. És akkor hangzott fel a 
Sursum corda a mester keze nyomán. 
Mintha azt mondta, azt hirdette volna 
nekünk: Kárpátalja minden népe, de 
különösen ti, magyarok, emeljétek 
fel szíveteket, és adjatok hálát a mi 
Urunknak, Istenünknek, hogy nem 
sodort el minket a sors zivatara!

Szemedi János püspök első vizitációja
Beregszászon 1991 januárjában.

Balról Berecz László, Bendász István, Szemedi János 
püspök, Ortutay Elemér, a háttérben Margitics Volodimir

Szemedi János püskökkel és Szabó Konstantinnal

Első pap gyűlés 1990. július 23. 
Elemér atya sorban álló balról a negyedik
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Máriapócs

Életem legszebb, legboldogabb napja Máriapócshoz fűződik, hisz ott láttam 
– szemtől szembe – Szent Péter utódját, Krisztus földi helytartóját: a Szentatyát, 
a pápát. Az ünnepélyes szentmisét a Szentatya mondta 39 püspökkel és két 
pappal: Várady nyíregyházi kanonokkal, és a második én voltam. Ennél nagyobb 
kitüntetésben egy pap nem részesülhet.

Csodálatos lelki élmény volt.

Bacsóka Pál, II. János Pál pápa máriapócsi zarándoklata,
Nyíregyháza 1991, 37.
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Egy újságíró egyszer megkérdezte, hogy a pápalátogatással kapcsolatban mi a 
legmaradandóbb élményem? Határozottan válaszoltam, hogy a közös szentmise, 
és beszédjének egy gondolata a joggal kapcsolatban. Később ezt az interjút 
átdolgoztam, és Esztergomban, a kisebbségi jogvédelem ülésén előadtam.

Mit jelent ez a szó, hogy „jog”?
Jogom van szabadon élni. De hogyan határozhatnánk meg a „szabadság” szónak 

az értelmét, fogalmát. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy jogom van szabadon, azaz 
minden korlátok nélkül élni. Ez pedig azt jelenti, hogy jogom van emberként élni!

Filozófiai fejtegetések helyett hadd idézzem a Szentatya szavait, amit 
Máriapócson mondott:

„...igen. Jogom van emberi életet élni. Jogom van szeretni feleségemet, 
férjemet, családomat, vallásomat, nemzetemet... de e jog... – és itt a Szentatya 
felemelte szavát – felelősségtudattal és kötelességeink lelkiismeretes teljesítésével 
kell hogy járjon.”

Ezt a gondolatot az új egyházjog, a Codex is aláhúzza 208. kánonjában:
1. Jogom van állapotomnak megfelelően élni, dolgozni, tevékenykedni vallásom, 

családom javára.
2. Nem kényszeríthet, nem kárhoztathat senki, semmiféle földi hatalom passzív 

szerepre: hallgatásra, némaságra.
3. Jogom van, sőt kötelességem is meghallgatni és meghallani 

embertársaim jajkiáltását. 
4. Jogom van, sőt kötelességem nemcsak saját jogaimat és szabadságomat 

megvédeni, de kötelességem családom, nemzetem, egyházam, tanítványaim, 
híveim, embertársaim jogait és szabadságát, becsületét és életét védelmezni.

Mert – kérdem – vajon tisztességes ember az, aki hallja, hogy ablaka alatt 
két-három gazember késő este egy nagymamát támad meg, aki egész nap beteg 
unokáját ápolta... vagy egy fiatal diákleányt akarnak megerőszakolni, és ő hallja a 
nagymama vagy a védtelen leány sikoltozását. De még a telefonkagylót se emeli 
fel: mi közöm hozzá, és vállát felhúzza.

5. Jogom van szabadon, rettegés nélkül élni. Felebarátiammal, hittestvéreimmel 
vagy magyar testvéreimmel szabadon találkozni, és rettegés, félelem nélkül véleményt 
cserélni. Ismét és ismét mondom, jogom van szabadon élni. De ez a jog nem lehet 
felelőtlen szabadosság. Ezt a jogot kell, hogy valami felsőbb Lény, akit mi Istennek 
nevezünk, vagy egy Eszme vagy a Természet és erkölcsi Törvény irányítsa.

A természetben is joga van mindennek és mindenkinek a szabadságra. A szabad 
tér, a szabad mozgás az életnek sine qua nonja, alfája és omegája.

A fa, a növény is szabadon fejlődik és virágzik és a szőlőtő is. De mi mégis 
megnyessük a fát, hogy jobb és több termést hozzon. Ez a „megnyesés” nem a 
szabad fejlődés meggátolása...de a termés, a gyümölcs minőségének jobbítása, 
gazdagítása. Lékai bíboros jelmondata jut eszembe: „succisa virescit”, a megnyesett 
fa kizöldül.

Kötelességeink és jogaink
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Legyek szabad, alkossak szabadon, tanítsak, dolgozzak szabadon. De a szabadság 
ne felelőtlen szabadosság legyen, senki és semmi mással nem törődve, csak saját 
egyéni érdekeimmel.

Mert ne felejtsük el: a „jog” önmagában, és ha csak önmagamra gondolok, 
lehet jogtalanság.

Ha a jogot a szeretet irányítja, mellyel tartozom Isten, felebarátaim és így 
nemzetem iránt, csak akkor beszélhetünk jogról.

De ha e szeretet hiányzik, és ha hiányzik a hit is, amely minden szeretetnek 
forrása, akkor ne várjunk csodát, hogy felépítjük a szebb magyar jövőt. Mert, és 
ezt oly szépen fogalmazta meg Mádi Mária:

„Amíg nincs hitünk és szeretetünk, / Istentől ne várjuk a csodát. –

Hit és szeretet nélkül / Csak kárhozat vár reánk.”

Mert csak a tiszta, önzetlen szeretet a jogos, mert az – ahogy Szent Pál apostol 
mondja – „nem keresi a maga javát”.

Filozofálhatok én reggeltől estig jogvédelemről és a jog mibenlétéről, ha 
szeretetem nincs, ha nem a szeretet irányítja munkámat, életemet, szavaimat, akkor 
„szólhatok az angyalok nyelvén is, csak zengő érc vagyok és pengő cimbalom”.

A vallásos életről, az egyházak szerepéről 
– részletesen – emlékiratomban nem 
foglalkozom. Egyrészt visszaemlékezéseimnek 
nem ez az egyedüli célja. Másrészt ezzel a 
témával már sokan, szakszerűen és részletesen 
is foglalkoztak. Ezek között az első, akit 
én szakembernek tartok Bendász István 
mellett: Balla Gyula. „Az egyházak helyzete 
Kárpátalján” írása kimerítő, objektív, melyben 
egy mondatot sem találtam, mellyel ne 
azonosítanám magamat.

„A második világháború után hosszú 
évtizedeken keresztül a kárpátaljai egyházak 
hallgatásra voltak ítélve... – kezdi beszámolóját 
Balla Gyula. – Kárpátalján az ateista propaganda 
hivatalosan támogatott program volt. A hit 
megvallása bűntettnek számított. A civileknél, 
különösen az értelmiségiekre vonatkozik, ez 
egzisztenciális következménnyel is járt. Az 
egyházi személyeknél börtön, sőt több esetben 
halál, vértanúhalál is járt.”

Nálunk, görögöknél hatan szenvedtek vérta-
núhalált: Romzsa püspök, Csépes János, Fenczik 
István, Orosz Péter, Demjanovics Péter, Zava-
gyák József. A református lelkész, Gecse Endre.

A görögkatolikus papok közül 128-an 
kerültek börtönökbe, lágerekbe, 19 római 
katolikus és 20 református lelkész is, sőt a nagy 
tekintélynek örvendő munkácsi főrabbinak sem 
kegyelmeztek. Dr. Spira a neve.
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Drávai Gizella

E hitvallók közül sokan a papi szolgálatukat ott fejezték be, a börtönökben: 
édesapám, Petrik Jenő, Kohutics, Fedeles Cirill, Duliskovics, Pásztor Ferenc római 
katolikus, és Szutor Jenő, Narancsik Imre, Balogh Sándor református lelkészek.

Az itthon maradottak számára a hitéletet a bujkáló vallásosság jellemezte, de a 
magyar nemzeti öntudat is. A Sátán győzelmet arat? Kitépi a hit és a nemzeti öntudat 
gyökerét az itthon maradottak szívéből? Gyermekeinket janicsárokká nevelik? Ki 
vigyáz reájuk? Hisz mikor hazajöttünk, némaságra voltunk kárhoztatva.
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De nagy az Isten!

Helyettünk az Isten állított prófétákat. Ennek a kornak is voltak és vannak 
kiemelkedő, tiszta keresztény magyar szellemet valló pedagógusai, tanítói, akik 
Tompa Mihály A madár, fiaihoz című versének a stílusában nevelték az ifjúságot.

Drávai Gizella emléke és munkája előtt fejet hajtunk mindnyájan. Gortvay 
Erzsébet pedig, mint a magyar irodalom tanára, nemcsak a magyar irodalom 
iránti szeretetet ültette tanítványai szívébe, de élete példájával is arra tanította 
a káoszban felnövő ifjúságot, hogy népünket, a magyar népet ne hangzatos 
dörgedező szavakkal szeressék, de becsületes munkával. Hasonló tisztelettel 
hajtok fejet Hadar Piroska és Bárdos Ilona előtt.

Kerényi Gyula
Kerényi Gyula Beregszásznak és a 

környéki magyaroknak szellemi atyja, a 
Vérke-parti diákok összetartó szeretetének 
ápolója. Beregszász görögkatolikus híveinek 
ébresztője, aki varázslatos meggyőző 
szavaival bátorságot öntött a város híveinek 
és két papjának szívébe (az egyik a 85 éves 
Bendász István volt, a másik a 32 éves 
tanítványom, Szabó Szilárd), hogy a 
temetőben misézzenek.

Így kezdődött a görögkatolikus 
hívők számára a hitélet, és ott, a 
temető csendjében hangzott fel 
először bátortalanul, de később mind 
erősebben: Boldogasszony Anyánk... ne 
feledkezzél meg rólunk, magyarokról!

1990. április 15., első pászkaszentelés Beregszászon
Kerényi Gyula a kép jobb oldalán.

Kerényi Gyula, Margitics Volodimir atya,
Bendász István kanonok
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1990. április 15., első pászkaszentelés Beregszászon
Kerényi Gyula a kép jobb oldalán.

Fodó Sándor

Fodó Sándor tanár neve szorosan egybekapcsolódik a kárpátaljai magyarok 
életével.

Mikor az egyházak a kárpátaljai magyarság életében nem végezhették el azt 
a munkát, melyre hivatva vannak, hisz a Sátán minden nyílt és alattomos, fur-
fangos és aljas eszközzel akadályt gördített munkájuk elé, akkor a Jóisten, mint 
ahogy az ószövetségi Bibliában is olvashatjuk, küldött nekünk is prófétákat, akik 
helyettünk, a rabságra vagy némaságra ítélt papok helyett, bátorították népünket, 
a sokáig dermedt, kábult álomban alvó kárpátaljai magyar népet.

Fodó Sándor mindent megtett, hogy felrázza és lelket öntsön kárpátalja 
magyarjaiba. Ezt a munkát csak oly valaki tudta és tudja elvégezni, aki egész 
életével, szívével-lelkével a Szent Ügyet szolgálja.

Fodó Sándor munkáját sem megfizetni, sem méltóan értékelni nem tudom, 
ehhez gyenge vagyok.

Legyen ezért hálám és köszönetem, egy öreg papnak könyörgése a Jóistenhez: 
Isten fizesse meg munkádat, kedves Sándor!

Közös rendezvényen... Középen Ortutay Elemér, jobb kezénél Fodó Sándor
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Szenteste Vorkután, 1952

Beszámolómnak végére értem. Elmondtam mindent, amit életemből fontosnak 
tartok. Beszéltem eseményekről, melyeknek részese voltam, és beszéltem emberekről, 
akikkel találkoztam életem útján.

Gyűlölet szívemben nincs senki iránt. Akik megbántottak, nem haragszom reájuk. 
Akiknek esetleg személyem volt az oka, hogy nehezteljenek reám, azoktól bocsánatot 
kérek, hogy nem volt erőm vagy türelmem, hogy szeretetüket megnyerjem. Csak a 
szépre akarok visszaemlékezni, és hálával a Jóisten iránt, hogy a bajban nem roskadtam 
össze, és hogy erőt adott hinni, kitartani a reménytelennek látszó sötét éjszakákban is.

Egy szenteste emlékével búcsúzom tőled, kedves Olvasó.

Sztálin még élt. Semmi reményünk se volt, hogy egyszer még hazatérünk. Zöld gally 
volt a karácsonyfánk. Azt álltuk körül mi rab magyarok. Magyarok? Igen. Mert aki velünk 
érzett, az testvérünk volt.

Galambos József, Hudra Lajos, Bóbita Miklós, Orosz János, Petenykó István, Zseltvay 
Gyula, Szkiba János testvéreim, az olasz jezsuita P. Leoni, két litván és egy galíciai, Danilo 
atya, dr. Hazai János ügyvéd, Suta vagy Sata debreceni cigányprímás, Vaszil Bilják 
horincsevói fiatal ukrán szicsista és Böröcz Sándor evangélikus paptestvérem Magyarból.

Letérdeltünk mindnyájan a kis zöld gally előtt, és én dadogva, el-elcsukló hangon 
imádkozni kezdtem:

„Most, most segíts meg Mária” – és zokogtunk mindnyájan – tudjuk, itt már „ember 
nem segíthet, de a Te erőd nem törik meg... mutasd meg, hogy anyánk vagy!”

Majd elénekeltük – ó, de szívből énekeltük – a Mennyből az angyalt, a Stille Nacht-ot, 
a Dévnájá novénát, a Pásztorok, pásztorokat...

Cigány barátunk ott maradt, de mi mindnyájan hazatértünk. Galambos József is 
hazajött, Huszton dolgozott haláláig mint plébános.

Böröcz Sándor is hazajött, és boldogan részt vett leánya pappá avatásának ünnepén.

...és én is hazajöttem, hogy amíg erőm van, „szám az Úr dicséretét hirdesse”.

Ungvár, 1993. március 21.
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Vorkutai kikötő

Vorkutai lágertemető
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Adj mindnyájunknak kegyelmet, hogy mi, a két egyházmegye papjai is mindig 
lássunk. Hogy lássuk a betlehemi csillag fényét akkor is, ha azt eltakarnák – mint ez 
történt Kárpátalján 1949-ben – a sötét fellegek.

Főtisztelendő Püspök Atyák, kedves Oltártestvéreim, kedves Hívek, kedves 
Gyermekeim és Barátaim!

Engedjétek meg, hogy egy személyes élménnyel fejezzem be karácsonyi 
köszöntőmet.

1955. Vorkután történt, a 17. barakkban. Szenteste. 57-en gyűltünk össze rab 
magyarok és 18 pap. Elénekeltük a Mennyből az angyalt, a Stille Nacht-ot, a Nová 
rádoszty sztálát, egy szép kárpátaljai ruszin kántáló éneket.

Akkor már reménykedtünk, éppen úgy reménykedtünk a hazatérésben, mint 
ma mi, Kárpátalja görögkatolikus papjai és hívei vallásunk szabad gyakorlásában. De 
várni, várni… Minden nap, minden perc borzalmasan hosszú volt. Ej, de idegfeszítően 
nehéz volt kivárni a szabadulás percét.

Az ének után sírva, könnyezve, zokogva, összetörten néztünk egymásra.
És akkor Galambos Józsi, idősebb társam, akivel együtt voltam a szemináriumban 

éppenúgy, mint a rabságban, reám szólt: nem látod, hogy összeroppanunk? Beszélj! 
Mondj valamit!

De mindenki engem nézett. Könyörögve. Mondj valamit, akármit, csak beszélj!
De én oly erőtlen, gyenge voltam akkor is. Csak, csak imádkozni tudtam. Csak 

ahhoz volt erőm. Elmondom most is azt az imát. Csendben mondjátok utánam! 

Részlet az 1989-ben, a Budapest Rózsák terei 
görögkatolikus templomban elmondott beszédéből

Budapest, Rózsák tere, 1989. december 17. 
Ortutay Elemér, Szemedi János munkácsi püspök,

a háttérben dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi püspök
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És csendben, ajándékként kérjen mindenki a kis Jézustól és Édesanyjától azt, amit szíve 
kíván! Higgyetek gyermekded hittel, higgyetek az ima erejében úgy, mint akkor, 1955-
ben, 39 évesen, ott, a vorkutai rabságban hittem, és azóta is hiszek én is társaimmal 
együtt! Szűzanyám, hallgasd meg imámat!

„Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak-bajnak, eloszlatni 
van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáját 
gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, 
hogy anya vagy! Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen.”

Kívánom mindnyájatoknak, hogy imátok meghallgattassék, és Ti így köszöntsétek 
Jézust:

Krisztus született, örvendezzünk!
Budapest, 1989. december 17. Rózsák tere.
Miséztek: Szemedi János és dr. Keresztes Szilárd püspökök, dr. Pregun István rektor, 

Virányi György parochus és dr. Ortutay Elemér, aki a szentbeszédet is mondta.

A Szolyvai Kommunizmus Áldozatai Emlékpark 
alapkőletételén elmondott beszédének vázlata

…ott állok a mennyország kapujában, megszűnt a varázsátok, megszűnt a 
némaságunk! Így, ha meghallgatsz, elmondjuk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk.

Hallgatlak, Fiam!

Kárpátalja volt a mi földi hazánk, ott születtünk, ott éltünk, ott dolgoztunk 
becsületben.

Becsületes, istenhivők voltunk és maradtunk mindhalálig. Sem hitünket, sem 
fajtánkat, magyarságunkat nem tagadtuk meg soha. Különböző földi hatalmasságok 
uralkodtak felettünk: egyszer az osztrákok, majd a csehek, majd az oroszok. Szálkák 
voltunk a szemükben, hogy magyarok vagyunk. De mi áruló Júdások, esküszegő 
bitangok, akiknek fontosabb a rongy élete, mint a haza becsülete, nem lehettünk és 
nem voltunk soha!

Életünk kovácsai mi voltunk. De a Sátán kezünkből kiverte a kalapácsot, és mi mégsem 
csüggedtünk. Sorsunkhoz szegezve éltünk itt, a Kárpátok bércei alatt, emberként, 
Istenben bízva… és nem tehetetlen bábként. Tele hittel-reménnyel, mennydörgés-
villámlás közepette, mert hittünk abban, hogy a „viharra csend jön egyszer: fény az 
égen”, ahogy ezt találóan fiatal költőnk, Balla D. Károly megfogalmazta.

Mi nem voltunk „gyáva sirályok, melyek gyorsan szerte tűnnek”, és a sors vagy a 
vihar elől elmenekültek.

Mi mindig hittünk Krisztus Urunk szavaiban is, aki csónakjában, a viharos tengeren 
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Igen, az Égi Fény megvilágította göröngyös életutunkat is. De mi mégis felemelt 
fejjel haladtunk, és esdve, kérve, könyörögve kértük az Égi Fényt, hogy „hasson át 
rácson és falakon.”

És ez az isteni Égi Fény nemcsak a rácsokon, falakon hatott át, de behatolt a 
mi szívünkbe is, és hasonlóan, mint a pünkösdi Láng, mely bátorrá varázsolta az 
apostolokat, minket is bátorrá tett, és inkább vállaltuk a vértanúhalált, de hitünket, 
nemzetünket nem tagadtuk meg.

Testvéreim! Eddig szól a szolyvai vértanúk szava. Most, mi, az élők folytatjuk e 
vallomást: ez a Fény behatolt a mi szívünkbe is, pedig a történelem folyamán oly 
sokszor dideregtünk „megváltó tavaszra várva”.

Ez az Égi Fény minket is bátorrá tett, hogy hitünket, nemzetünket, magyar 
mivoltunkat megvallva nyilvánosan is büszkén kijelentsük, hogy akik itt feküsznek: ők 
a miénk és mi hozzájuk tartozunk.

Büszkén és szeretettel, büszkén és tisztelettel fejet hajtunk előttük!
És erős esküvéssel ígérjük, hogy hozzájuk hasonlóan hitünket és magyar 

nemzetünket megtagadni nem fogjuk soha!
Isten engem úgy segéljen!

SZOLYVA, 1990. november 24.
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Köszöntő beszédet mond a Szolyvai Emlékpark alapkőletételén 1990. november 24-én 

Forgon Pál református püspökkel a Szolyvai Emlékpark alapkőletételén 
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Elnök Úr!
Kedves Barátaim!
A kissebségi életben, így Kárpátalján is az egyházak szerepe nemcsak a vallási 

funkció ellátásában, hanem az anyanyelv ápolásában és a nemzeti öntudat 
megőrzésében is kiemelkedő fontosságú. 

Ennek a témának már egész irodalma van. Megemlítem Balla Gyula nevét, 
Hetényi Varga Károlyt, Páter Szántó Konrád atyát, Pirigyi Istvánt, Mankovics Tamást, 
Elmer Istvánt, Dupka Györgyöt és a Hatodik Síp főszerkesztőjét, Balla D. Károlyt.

Ezeknek írásait és munkáit ezért húzom alá és azért emelem ki, mert vallom 
Pregun István ajánlásának fontosságát: „A múlt ismerete által alakítjuk ki a jelent, és 
formálhatjuk meg a jövőt.”

Milyen szerepet játszanak az egyházak Kárpátalja életében és a magyarság életében?
Mielőtt felelnék erre, fussuk át az egyházak életét, az eddigi életét Kárpátalja 

határai között. Az egyházak helyzete valamennyi szocialista államok közül, 
Albániától eltekintve, a Szovjetunióban volt a legnehezebb. A hivatalosság szintjére 
emelt ateizmus következtében a hit megvallása, különösen az értelmiség esetében 
rendkívül súlyos létfontosságú következményekkel járt, például elbocsátották 
munkájából, vagy a gyerekét az egyetemre nem vették fel.

A három nagy felekezet.
1. A legnagyobb kárpátaljai „magyar” felekezet: a református egyház. Körülbe-

lül 120 ezer hívővel és 22 lelkésszel. Próbáljuk összehasonlítani a múlttal, 1941-ben 
Kárpátalján 110 református lelkész volt, ma csak 22. 

2. A római katolikus egyháznak körülbelül fele annyi híve van, mint a 
reformátusoknak, és 9 idős papjuk. Legújabban Magyarországról 5 pap működik 
nálunk. 

3. Az én egyházam, a görögkatolikus egyház Kárpátalja legnagyobb egyháza. A 
450 ezer hívőből körülbelül 28 ezer magyar, 16 ezer román és 3 ezer szlovák. A 
többség ruszin-ukrán. 

Ez a ruszin-ukrán meghatározás jelenleg igen kényes téma, így nem tartom 
alkalmatosnak, hogy erről most beszéljek. 

Egyházunkat 1949-ben felszámolták, teljesen likvidálták. Romzsa püspököt és még 5 
papot meggyilkoltak. Vagy kivégezték őket? Nem tudom, melyik a helyesebb kifejezés. 129 
papot, akik nem lettek esküszegők, börtönre és kényszermunkára ítéltek őket. Híveinket 
átírták az államegyházba. 

Az „átírt” magyar görögkatolikusoknak csak ukránul tudó papot adtak. Csepe, 
Mátyfalva, Batár, Tiszaújhely templomaiban csak ukrán-ruszinul beszélt a pap. 

Erről a korról – szerintem – dr. Forgon Pál református püspök szavai adják a 
legvilágosabb képet:

„Az egyházak a magyarság életében Kárpátalján”
A Magyarok Világtalálkozóján 1992. augusztus 21-én elmondott beszédének vázlata

Budapest, Kongresszusi Központ, Pátria terem
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„Az egyházak a magyarság életében Kárpátalján”
A Magyarok Világtalálkozóján 1992. augusztus 21-én elmondott beszédének vázlata

Budapest, Kongresszusi Központ, Pátria terem

„Az egyházak és népünk, a magyar 
nép a szovjet hatalom ideje alatt, csak 
Sztálin halála után kezdett úgy, ahogy 
nyugodtabb légkörben élni. Rejtőzködő 
hitélet, bujkáló vallásosság jellemezte 
ezekben az évtizetekdben a kárpátaljai 
egyházakat, és ezzel kapcsolatban a 
magyarságot is”.

Igaz, itt-ott volt magyar iskola és 
magyar nyelvű újság is, de a tiszta magyar 
szó és szellem csak a templomokban volt 
feltárható.

Kivéve talán az utolsó öt-hat évet, 
Kárpátalján sokáig a templom jelentette 
a magyar nyelv utolsó mentsvárát. 
Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős 
városaiban a római katolikus és a 
református templomokban volt hallható 
magyar szó és magyar templomi ének. 

A magyar szellem.
Szeretnék valamit hozzátenni ahhoz a 

mondatomhoz hogy „itt-ott volt magyar 
iskola…”

Igen, nem javítom ki az „itt-ott” 
szavakat. Bujkáló, rejtőzködő hitélet, 
vallásosság, valamint bujkáló, takargató, 
rejtőzködő nemzeti, magyar nemzeti 
öntudat jellemezi ezt a kort.

De mégis. Akadnak ennek a kornak 
is kiemelkedő, tiszta keresztény magyar 
szellemet valló pedagógusai, tanítói, 
akik Tompa Mihály A madár, fiaihoz írt 
költeményének stílusában nevelték az 
ifjúságot.

Le a kalappal ellőttük! Két nevet tartok 
fontosnak itt megemlíteni:

Az egyik Drávai Gizella, akinek emléke 
előtt tisztelettel fejet hajtunk mindnyájan.

A másik az itt jelenlévő Gortvay 
Erzsébet, aki mint a magyar irodalom 
tanára, nemcsak a magyar irodalom 
ismeretét és szeretetét ültette tanítványai 
szívébe, de élete példájával arra tanította 

Budapesten a Mátyás templomban tartott
ökumenikus istentiszteleten prédikáció közben
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abban a lelki és szellemi káoszban felnővő ifjúságot, hogy népünket, a magyar 
népet ne hangzatos dörgedező szavakkal szeressük, de becsületes munkával, 
felelőségtudattal és kötelességeink lelkiismeretes teljesítésével.

Szeretnék még két nevet megemlíteni: Mikor az egyházak a kárpátaljai 
magyarság életében nem végezhették el a munkát, melyre hivatva vannak, hisz 
a Sátán minden nyílt és aljas eszközzel akadályt gördített munkája elé, akkor a 
Jóisten, mint ahogy az ószövetségi Bibliában is olvashatjuk, küldött nekünk is 
prófétákat, akik helyettünk, a rabságra majd a némaságra kárhoztatott papok 
helyet bátorították népünket, a sokáig dermedt álomban alvó kárpátaljai 
magyar népet.

Fodó Sándor az egyik, aki mint a református egyház főgondnoka is, és 
aki mindent megtett, hogy felébressze és bátorítsa Kárpátalja magyarjait. 
Munkáját megfizetni nem tudjuk, a Magyar Állam sem fizette ezt meg. De 
ugye, Sándor barátom, Te ezen önzetlen munkádért a mi Urunktól, a Jóistentől 
várod az elismerést?! Ezért egy öreg pap intézi hozzád e szavakat: Isten fizesse 
meg munkádat!

Kerényi Gyula Beregszásznak és a környéki magyaroknak szellemi atyja, 
a Vérke-parti öregdiákok összetartó szeretetének istápolója. Beregszász 
görögkatolikus híveinek ébresztője, aki varázslatos meggyőző szavaival 
bátorságot öntött a város híveinek szívébe, és szeretettel meggyőzte és megkérte 
Isten ősz szolgáját, Bendász Istvánt, hogy 87 évével, erkölcsi súlyával legyen 
velünk görögkatolikusokkal és magyarokkal, legyen velünk és közöttünk, 
mikor az ifjú 32 éves Szabó Konstantin atya a temetőben a szabad ég alatt az 
első nyilvános szentmiséjét mondta.

Így kezdődött Beregszász városában Kerényi Gyula kezdeményezésére és 
Bendász István kanonok támogatásával a görögkatolikus hívek számára is a 
nyilvános hitélet. 

…és ott hangzott fel a temető csendjében először bátortalanul, de később mind 
erősebben: Boldogasszony Anyánk… ne feledkezzél meg szegény magyarokról!

Dr. Ortutay Elemér 
aranymisés áldozópap

Szöveg és fotók: MTVA Archívumai
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Utolsó interjú édesapámmal, dr. Ortutay Elemérrel
Ortutay Mária

„Az új generációnak üzenem: 
legyen legfontosabb energiaforrása
a hite és a szeretete, amely a legjobban 
összeköt bennünket…”

– Miért keresett fel téged a Duna TV? Vajon arra kért, hogy tovább add azt az 
üzenetet, amely mindvégig éltet? Az itt élő kisebbség nevében akarsz szólni a hatalom 
ellen? Téged mindig a kiszolgáltatott ember problémájának megoldása érdekelt, most 
miről akartál szólni? Hogy kerültél újból a magyarországi közszolgálat figyelmébe?

– Semmi különös nem történt. Egyszerűen felkeresett telefonon az itteni konzul, 
Monori István. Számomra is meglepő udvarias formában megkérdezte, hajlandó 
vagyok-e őt és a Duna TV szerkesztőjét otthonomban fogadni? Jólesett az udvariassága, 
de furcsa volt. Nem számítottam rá. Ketten jöttek, ő és Kerekes András, egy szimpatikus 
műsorvezető. 

– Hogyan kezdtétek a közös munkát?
– Adtam nekik ajándékba egy nemrég fordított katekizmust. Úgy láttam, örültek 

neki. Elmondtam nekik, hogy ennél jobb kivitelű katekizmust is lehet Magyarországon 
az üzletekben kapni díszpéldányban, de ennek a szerény kiadványnak különleges 
jelentősége van. Igyekeztem szépen fogalmazni, nem akartam őket megsérteni.

– Miben különleges?
– Ez az első magyar nyelvű katolikus könyv a rendszerváltás után. Sőt, még 

tovább megyek. Anélkül, hogy bántani akarnám a reformátusokat, imakönyveket 
a reformátusok is kiadtak, de azt mind Magyarországról hozták. De ezt az első 
vallástárgyú könyvet Kárpátalján adták ki. Ezt mi fordítottuk két munkatársammal, az 
egyik Szabó György, a másik Perduk Zita, fiatal történészek. Zita először nem merte 
vállalni a közös munkát, amikor megkértem, legyen segítségemre: „Elemér bácsi, én 
református vagyok!” – mondta. „Nézd Zita – mondtam –, tudod-e, mi a katekizmus? 
A keresztény hit igazságainak alapjairól beszél. Nem dogma, hogy vitatkozzunk, jobbra 
vagy balra vessünk keresztet, hanem a keresztény alaphit igazsága, amely egyenlő a 
természet törvényével, mondtam.

Például: Tiszteld apádat, anyádat! Tehát, jól figyeljük meg a fogalmazást. Nem azt 
mondja, hogy tiszteld jó apádat és jó anyádat, mert ha még nem azok lennének, akkor 
is köteles lennél tisztelni őket. Nem üres szavakkal, de tettel! Szeresd felebarátodat! Ne 
csupán szavakkal, vagy oly formán, hogy minden újévkor küldünk egy képeslapot! Ne 
csak szavakkal szeressük Istent! Hogyha bajban vagyunk, akkor felsóhajtunk: Istenem 
segíts! Ne csak szavakkal, melldöngetéssel szeressem hazámat, hanem álljunk meg egy 
pillanatra, nézzük meg, mire van szükség! Van egy fiatal apáca ismerősöm. Célja: verseivel 
meghódítani a fiatalokat: „Egy óra, egy nap és számadásra jelentkezem Istennél…” Ez 
az apáca: angol szakos tanár, emellett költőnő, újságíró. Rövid szoknyában jár, modern 
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és első osztályú az autóvezetése. Amikor először ültem az autójában, az édesanyjához 
mentünk levizitelni. Ő írta ezeket a szép verseket egy kötetben: „Számadásra 
jelentkezem!”  Gondolataihoz csatlakozva beszélgettünk arról, hogy amikor a Jóisten 
számadásra hív, és azt kéri tőlünk, hogy elfogadja, fiatalkorban csintalankodtunk, forrt 
a vérünk, de felnőtt korban, mit tettünk? Mint pap, mint tanár, mint író, mint költő 
vagy orvos, teljesítettük-e a kötelességünket? Jézus még egyszerűbben fogalmazott, 
amikor egy kérdésre válaszolt. Tetszik a Te tanításod, szeretlek Téged! Mit csináljak? 
Egyszerűen válaszolt: „Tartsd meg a törvényeket!” A  házasságtörő asszonynál is, amikor 
várták, hogy Jézus most megmossa a fejét, ránézett és azt mondta: „Menj békével 
asszony, és ne vétkezzél! Mert jaj lesz neked…”  Ezért felelünk mi is, majd, ha az utolsó 
ítélet napján azt fogja mondani az Úr, hogy jaj neked, aki szép szavakkal tanítottad a 
gyerekeket, híveidet, nemzetedet, de negatív életeddel mindent leromboltál! Tehát ez 
a katekizmus a természet törvényéről beszél. 

– E gondolatok köré építetted a nyilatkozatodat is, amit a Duna TV-nek adtál?
– Igen, s néha, nem szégyellem bevallani, megcsuklott a hangom, amikor a fiatalokról 

beszéltem, nekik üzentem: a hitről, a természet törvényeiről, kötelességeinkről és a 
szeretetről, amely összeköt minket. Mondhatjátok, öreg vagyok, s az öregek könnyen 
sírva fakadnak. Mi már nem szégyelljük könnyeinket. Boldogok vagyunk, ha tanításunk 
révbe ér. Példaként említeném, egy kedves tanítványom két hétig tanulta a beszédet, 
hogy üdvözölje dr. Pregun Istvánt, aki Dédába utazott, hogy gyönyörű 10 előadást 
tartson az ott lévő magyaroknak. A katekizmus törvényeire hivatkozva ő is mondta: 
nem elég, ha csak kitűzöm a magyar trikolort a kabátomra és nem csinálok semmit. 
Azzal én nem leszek magyar. Vagy azt mondom: szeretem a férjemet, feleségemet, 
és ezt hangzatosan ismétlem. Nem elég! Mellette kell, hogy álljak jóban, rosszban! 
Nem akarok a feleségemre utalni, hanem azokra a társakra, akik nem hagyták ott a 
férjüket, amikor a fronton, illetve politikai fogolyként a börtönben voltak. Szeretetüket 
felelősségtudattal, kötelességükkel teljesítették, s nem melldöngetéssel. Tanítványomra 
is büszke voltam, mert Pregun professzor köszöntése és előadássorozatának levezetése 
is kitűnően sikerült.

 – Milyen fontos üzenetet, gondolatot közvetítettél még a Duna TV nézőinek?
– Kíváncsiak voltak az életutamra. Egy jellegzetes kárpátaljai sorsot szerettek volna 

bemutatni, főként papi illegalitásban. Tudomásukra hoztam, hogy semmiképpen sem 
tagadnám meg nemzetemet, szívvel-lélekkel szeretem. Elmondtam egy KGB-s ember 
(Ratcsenkó, a nevére jól emlékszem) váratlan látogatásának történetét is. Amikor először 
betette a lakásomba a lábát, hozzám jött és azt mondta:„Pozdrávlyáju!” – Gratulálok!  
Elém tette és mutatja az iratot, hogy Kijevbe kineveztek professzornak. Nem kell most 
már megtagadni a hitemet, világnézetemet – csak a forma kedvéért–, de a nemzetiségi 
rovatba ne azt írjam, hogy magyar, hanem azt, hogy ukrán! Persze, szívvel–lélekkel 
lehetek magyar, csak papíron nem! Ezt épp olyan aljasságnak tartom, mintha példaként 
említve, egy férfi elmegy egy idegen asszonyhoz, mert felesége beteg, és azt mondja: 
én magával leszek, de akkor is a feleségemre fogok gondolni. Ezt is olyan aljasságnak 
tartanám, ha megtagadnám nemzetiségemet, nemzetemet!

A lágeréletről is beszéltem a riporternek. Elmondtam, „bírtam” a lágeréletet, 
lelkileg nem roppantam össze. De egyszer megvakultam, három hétig nem láttam, 
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sötétbe borult a világ. Nem dagadt meg a szemem, külső tünete nem volt. Azt mondták: 
„Pretvorjájetszá!” – „Szimulál!” Azért tetteti magát, hogy ne dolgozzon a szénbányában! 
Bevittek újból az orvoshoz: semmit sem látunk, gyulladásnak nyoma sincs! – mondták. 
Majd meggyógyítjuk – ordítozták – s bedobtak egy karcerbe, ami szigorított sötétzárka. 
Egy alsónadrág volt rajtam, egy csajka víz, 300 gramm kenyér, semmi más. Amikor 
kijöttem, újból megvizsgáltak reflektorfénnyel. Erre sem reagáltam. Emlékszem, 
egyszer egy rabtársam, egy litván orvos azt mondta: „Testvér! – én is olyan rab vagyok, 
mint te! Engem most mint orvos érdekel! Valóban, nem látsz semmit?” – Valóban – 
mondtam. „Semmi sem fájt?” – Semmi! Hitt nekem, hogy nem játszom meg magam, 
és kísérletekbe kezdett.  Először is kért számomra ötnapi beteglapot, hogy megállapítsa 
a diagnózist. Ilyen injekciót adott, majd olyan orvosságot. Egyszer csak azt mondja, 
adok valamit inni, de még akkor is idd meg, 
ha kihányod! Büdös volt már akkor is, amikor 
hozta. Csukamájolaj volt! Megittam,  jaj, 
mintha nektárt ittam volna. Istenem, de jó! 
– mondtam magyarul. Úgy éreztem, mintha 
egy alkoholista hajtott volna fel egy előzőleg, 
hosszú ideig megtagadott italt. „Most azonnal 
mondd meg, mit mondtál!” – szólt rám. Az 
első reagálás nagyon fontos, amit az ember 
anyanyelvén szól. Ezután több C-vitamin 
injekciót kaptam. Ez is nagyon jólesett. 
Skorbut és súlyos A-vitamin hiány – volt a 
diagnózis.

– Hogyan kapcsolódik ez az eset a lelki 
és testi szükségletek témaköréhez?

– Magyarázom… Ahogy a testnek szüksége van táplálékra, úgy szüksége van szellemi 
és intim kapcsolatokra is. Az egyházi kódex leszögezi: aki nem rendelkezik ezzel 
a szexuális igénnyel, nem köthet házasságot! Ez törvény! Ennek hiánya – defektus! 
Abnormális a homoszexualitás is, nem lehet így pap!  Ez biológiai természeti törvény. 
Ez vonatkozik a lelkiekre is. A gyónás – csodálatos dolog! A szó megfogalmazása oldja 
a belső görcsöt, feszültséget. A feloldozás megkönnyíti a bűntől a lelket. Erre nagyon 
nagy szükség van!  Hálát adok a Jóistennek, hogy a lelki feloldásra van képességem, így 
mentettem meg az öngyilkosságtól több embert.

– Szüksége van rád a családnak is, nemcsak a templomokban, tanítványaid és 
híveid számára, az elnyomottak reményt adó túlélésénél. Hogy van az egészséged? 
Hiszen számomra nélküled elképzelhetetlen a világ!

– Itthon egészségesen éreztem magam. 77 éves koromban még naponta öt órát 
tanítottam, 7 óra szellemi munkát végeztem, nem fájt a fejem. Hétvégén vidéki 
körutakat szerveztem, jött értem a kocsi, ahol átlag háromszor miséztem és prédikáltam. 
Nagy élmény volt számomra Nyíregyháza, a Hodinka-konferencia, de észrevétlenül 
elfáradtam. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt, fuldokoltam. Azért 
ébresztettem fel a mélyen alvó feleségemet, hogyha valami történne velem, tudjon a 
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még megmaradt teendőimről. Szegény feleségem megijedt és kihívta a mentőket. 
Egy buta orvosnő jött ki, egy még butább nővérrel, aki nem tudta beadni az injekciót. 
A feleségemtől kért tanácsot, mit csináljon? Azóta orvosi megfigyelés alatt állok, a 
körzeti doktornő jár hozzám. 

– Most jobban érzed magad?
– Van egy kis félelemérzetem, ha a rosszullét környékez. Ilyenkor mindig arra 

a „Máriapócsi-búcsú” misémre gondolok, ahol legutoljára ötven évvel ezelőtt 
miséztem, és a prédikációmat a hívők áhítattal hallgatták.

Ungvár, 1996 
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Keresztes Szilárd temetési beszéde
Ortutay Elemér temetésén

„Él az én lelkem, és dicsér téged!”
A temetésen mindig meghatottan énekeljük a zsoltárverseket, mégis minden koporsó 

mellett van egy vers, amely különösen hangzik, amelyet nagyon közel érzünk magunkhoz. 
Ortutay Elemér atyánk koporsója mellett nagyon fontosnak tartom a zsoltárverset: „Él az 
én lelkem, és dicsér téged, és ítéleteid megsegítenek engem.” (Zsolt 119,175)

Él az én lelkem! Isten életre teremtett bennünket. Bármilyenek legyenek ennek az 
életnek a körülményei, legyen benne reménytelen fiatalság, meghurcoltatás Szibériában, 
föld alatti törvényen kívüli működés, legyen benne fáradt öregség vagy meg nem értett 
csalódottság, az emberben mégis él a lélek. Mert Isten nem az élet keserű körülményeinek 
játékszerévé teremtett bennünket. Nem egymás jóakaratának vagy rosszakaratának 
szolgáltatott ki. Az Isten arra teremtett bennünket, azért lehelte belénk a maga lelkét, az 
életnek a lelkét meg az Isten lelkét, a Szentlelket, hogy mindig a lelkünk legyen az, amely 
él, vezet, uralkodik és győzedelmeskedik.

Elemér bácsinak a lelke ilyen volt. Vidáman, másokat bátorítva, saját hitében 
soha meg nem inogva, a kibontakozás reményében mindig bízva átvészelte a nehéz 
évtizedeket. A lelke erősebb volt, mint a teste. A lelke tartotta a testét is, és adott neki 
szorgalmat, fáradságot, bölcsességet, bátorságot. Él az én lelkem! Ez az élet nem a 
vidám fiatalok boldogsága, nem a sikeres emberek büszkesége. Ez az élet a tragédiáktól 
megvert körülmények között győzedelmes isteni szikra.

Él az én lelkem, és dicsér téged! Hát ki tanította meg őt erős lélekkel járni a gyenge 
világban? Ki adott neki erőt túlélni a túlélhetetlent? Bátorítani az öngyilkosságra 
elkeseredettet? Ki adott neki erőt küzdeni évtizedeken át? Ki adott neki erőt végül 
megadni magát az Isten előtt a betegségben, az öregségben, a halálban? Ő tudta, hogy 
életének, lelkének egyetlen Ura van, az Isten, hát őfelé fordult. Felé fordult imádságával, 
felé fordult, őt dicsérte azzal, amikor nevelt elsőáldozásra titkon gyermeket vagy 
papszentelésre felnőttet. Őt dicsérte. Ez volt az élete ritmusa, és ebben a ritmusban 
találta most magát itt, Isten dicséretének, élete áldozatának utolsó állomásán, hogy 
majdan, hisszük már most, az Isten örök dicséretében legyen boldogsága.

Él az én lelkem, és dicsér téged, és ítéleteid megsegítenek engem! Hányszor ítélték el 
papírral és száműzetéssel? Hányszor ítélték el meg nem értéssel, mellőzéssel? És ő mindig 
tudta, hogy nem az emberektől, hanem Istentől jön az ítélet. Az életét, amelyet egyházának 
szentelt, ő így tárta a mennyei Atya elé. Ő így bízott abban, hogy az Isten egyszer majd 
ítéletet tesz, majd igazságot hirdet neki is, meg ennek a sokat szenvedett görögkatolikus 
népnek is. Ő tudta, hogy Isten előtt nincs fölösleges imádság, nincs céltalan szenvedés, 
mert az isten ítélete örökkévaló és igazságos, jóságos és irgalmas. Erős, amely bátorít, 
irgalmas, amely bűneinktől felment, tévedéseinket korrigálja, emberi gyengeségünket a 
maga szeretetével megszenteli.

Elemér bácsi! Láttuk az élő lelkedet, a buzgó dicséretedet. Láttuk benned az Isten 
diadalmas ítéletét. Hisszük, most már ott él a lelked, ott szól az éneked, ott boldogul az 
életed, ahol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, csak élet, imádság és örök boldogság.

Ungvár, 1997. január 28.
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Halotti beszédféle dr. Ortutay Elemér felett

Tavaly júliusban, amikor 80. születésnapjára készülődtünk, és láttuk szívszorító 
küzdelmét a kórral, aggódva látogattuk, kibírja-e az ünneplés megpróbáltatásait. 
Aztán ahogy az életművét elismerő magyar köztársasági elnöki aranyérem 
átvételekor hallottuk rádiónak, tévének nyilatkozni, már kezdtük azt hinni, hogy 
csoda történt: megszűnt örökös légszomja, elmúltak szívpanaszai. Úgy állt egyenes 
derékkal, méltóságot sugározva a reflektorlámpák fényében, hogy aki látta, elhitte: 
ez az ember mindnyájunknál egészségesebb. Aki kiismeri magát az arc titkaiban, 
az karakterisztikus vonásaiból kiolvashatta: sohasem kereste ő az összeütközést 
a hatalommal. Istennek szerény, ám öntudatos szolgájaként képzelte el életét 
szülőföldjén, népe és családja körében.

Nem rajta múlt, hogy másképp történt. 1949-ben letartóztatták, és azt kívánták tőle, 
hogy tagadja meg amire felesküdött – a görögkatolikus hitet. Ő ezt nem tehette. Így lett 
a gimnáziumi hittantanárból és tudós teológusból előbb 7 évig bányász a sarkvidéken, 
majd kétkezi munkás az ungvári csempegyárban. Közben a KGB éberségét kijátszva, 
személyes szabadságát kockáztatva egyszemélyes teológiai akadémiát működtet emeleti 
panellakásában, mert bízik benne, hogy a porig sújtott egyház feltámad és szüksége lesz 
új papokra.

E hitében nem csalatkozik. A rendszerváltást követően tetszhalott egyháza 
főnixmadárként kelt új életre, s ő kiléphetett az illegalitásból. Mivel templomaikat az 
állam annak idején átadta a pravoszláv gyülekezeteknek, Isten szabad ege alatt tartják 
miséiket, s ami még ennél is szokatlanabb – magyarul.

Elemér atya érzi, most érkezett el az ő ideje. Korát meghazudtoló energiával, 80. 
életéve felé közeledve is három ember helyett dolgozik: lelkész, iskolai hitoktató és 
teológiai tanár egyszerre, s emellett az éledező kárpátaljai magyar szellemi élet egyik 
legnépszerűbb, leghitelesebb személyisége. Végre megnyílik előtte a világ is: egyházi és 
világi fórumokra hívjak külföldre, és ő megy, hallatja bölcs, meggyőző szavát. Ott van 
minden új itthoni kezdeményezésnél, figyelmeztet és dicsér: ha kell, szeretettel dorgál, 
de leginkább buzdít, ösztönöz, lélekben és hitben erősít. Szemét mindenen rajta tudja 
tartani, ami fontos, szép, nemes. Önzetlenül örül a más sikerének, csak a jót hajlandó látni 
mindenkiben. Méltósággal viseli a megaláztatást, s ha volna is rá oka, nem panaszkodik. 
Tiszteli a más meggyőződését, egyszerűen nem tudja, hogy kell felvágni vagy haragot 
tartani.

Miközben sorakoztatom a jelen idejű igéket, fájdalommal döbbenek rá, hogy nem 
tudok róla múlt időben beszélni, Elemér bácsi. Képtelen vagyok elfogadni, hogy most 
már Nélküled kell tovább élnünk. Ki lesz nekünk ezután Szemünk a kilátástalanságban, 
Szívünk a szívtelenségben, Lelkünk a lélektelenségben? Nem tudom. Csak azt, hogy 
pótolhatatlan vagy és fáj a hiányod nagyon. Miként halotti beszédüket mormoló eleink, 
könnyeinken kersztül látjuk szemünkkel, Nélküled mik vagyunk…

Gortvay Erzsébet,
a MÉKK társelnöke
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Szabó Konstantin, a „Kölyök” tanárának sírjánál az ungvári Kálvária temetőben
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Püspökök, papok

***

Hitvallók, vértanúk
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Tanúvallomás 
Romzsa Tódor 

boldoggáavatási perében

Így, 79 évesen, vissza-visszaemlékezve Romzsa püspökre, képtelen vagyok 
határozott válaszokat adni a feltett kérdésekre, melyeket az Önök által küldött „mellékelt 
irányelvek” foglalnak magukba.

Azt sem tudom megítélni így a távolból, hogy egyes emlékeim vele kapcsolatban 
jelentős események, és fontosnak lehet-e számítani a teljes képhez, melyet mint portré-
rajzot szeretnék átadni az utókornak.

De hátha ezek az emléktöredékek, körömnyi mozaikdarabkák, a személyi 
ismeretség, és itt-ott alkalmi találkozások, és el-elejtett szavak és megjegyzések 
segítségünkre lehetnek a kép megrajzolásához.

Romzsa püspöknek kortársa vagyok, kb. egykorúak voltunk. Tanulmányaim 
vége felé közeledtem, mikor hallottam, hogy az ungvári szemináriumnak új tanára 
és spirituálisa van, aki tanulmányait Rómában végezte a Russicumban. Valahol 
találkoztunk. Magyar nyelven perfekt beszélt, és gyönyörűen orosz nyelven. A 
hangsúly is tökéletes volt. Később tudtam meg, hogy tanárai között született orosz 
emigráns tanárok is voltak. Rendkívüli volt még a szakálla, ami akkor még ritkaság 
volt nálunk Kárpátalján, és a reverendája.

Nem alakult ki közöttünk közelebbi kapcsolat. Hallottam, hogy szigorú, precíz 
tanár. Filozófiát, teodiceát tanított. Akkor még álmomban sem gondoltam, hogy mint 
tanár, utódja leszek.

Egyszer mégis találkoztunk. Véletlenül. A futballpályán. Én diákjaimmal, 
cserkészeimmel (akkor már gimnáziumi hittanár voltam) kimentem focizni, és ő, 
Romzsa püspök ott napkúrázott. Éppen csak köszöntöttük egymást, persze a fiúk 
megnézték, ki az a szakállas fiatalember, akinek „szervusz öregemmel” köszönök, 
és tátva maradt a szánk. Az a szakállas ember úgy driblizett, mint egy profi, és 
kivívta mindannyiuk csodálatát és elismerését.

Abban az időben semmi olyan nem történt vele kapcsolatban, hogy fel lehetett 
volna rá figyelni. Pontos, precíz tanárember volt, akiből 12 egy tucat, mint máshol.

Igaz, egyszer találkoztunk vele a fehér asztal mellett is. A várban, ahol a 
szeminárium volt, és ő ott is lakott, volt még két lakóház: az egyikben Marina dr. 
lakott, a másikban egy Stilicha nevű polgári iskolai tanár a családjával. Fia akkor 
érettségizett, így tanítványom és cserkészem volt, és a sikeres érettségi után a szülők 
meghívták az egész tanári kart és a vár területén lakó papokat, így Romzsa püspököt 
is egy ún. „hála-agapéra”.

Egyik civil kollégám hazafelé megjegyezte: ez a szakállas értelmes és jó fej. Ezen 
azért csodálkoztam akkor, mert e kollégám református volt, és amikor csak tehette, 
bele-belekötött a papokba (megjegyzéseivel), de különösen a katolikus nőtlen papokba.

De ahogy így visszaemlékszem, most veszem észre, átugrottam egy „korszakot”. Életem 
egyik legfontosabb eseményét.

Pap lettem, Sztojka Sándor megyéspüspököm szentelt pappá ötünket a püspöki 
kápolnában 1941. október 5-én.
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Előtte be kellett vonulunk az ungvári szemináriumba, ahol 3-4 napig Romzsa püspök 
tartott nekünk lelkigyakorlatot.

Én tanulmányaimat Olmützön és Budapesten végeztem cseh és magyar nyelven. Talán 
ezért a ruszin nyelvű beszédek nem voltak reám nagy hatással. Tudom, tudom, sokan 
majd kifogásolják e negatív megjegyzésemet, de én csak őszintén akarom jellemezni 
Tódor püspököt, ahogy láttam, ahogy megismertem, és ahogy ismertem őt.

Közben, pár év múlva meghalt Sztojka püspök. Rövid ideig mint apostoli vikárius a 
nyíregyházi megyéspüspök, Dudás Miklós vezette az egyházmegyét. Majd püspökké 
szentelte Romzsa Tódor spirituálist, aki, mikor bejöttek az oroszok, és elfoglalták 
Kárpátalját és Dudás püspök visszatért Nyíregyházára, mint apostoli kormányzó átvette 
az egyházmegye vezetését.

Ez a korszak feledhetetlen számomra. Nem akartuk elhinni, hogy elvesztettük a 
háborút. Nem akartuk elhinni, hogy elképzelhető, hogy Kárpátalja „Oroszországhoz” 
(akkor így fogalmaztuk), azaz a Szovjetunióhoz, a kommunista államhoz és Ukrajnához 
fog tartozni. Pedig a magyar vezetőket vagy a magyar állammal szimpatizáló ruszinokat 
kezdték már letartóztatni. Így Demkó, Fenczik dr., Bródy, a különféle ruszin pártok vezetői 
már börtönben ültek, és ezen kívül a magyar felsőház tagját, Demjánovics Péter rahói 
főesperest (rövidesen ki is végezték) és édesapámat is már letartóztatták. De a legtöbben 
(90%) azt hitték, csak azért, mert magyarok és magyar-pártiak, és ellene vannak, hogy 
Kárpátalja csatlakozzék a „Nagyukrán hazához”.

És ekkor kezdett kibontakozni Romzsa püspök éleslátása, politikai-diplomáciai 
csodálatos érzéke és tehetsége, elvhűsége a Katolikus Egyházhoz, melyről akkor hallgatni, 
és ezt a hűséget akkor elhallgatni, tagadást jelentett volna.

Állandó zaklatásnak, beidézésnek, erkölcsi nyomásnak lett kitéve, hogy kérje és írja 
alá papjai, és népe Kárpátalja népe nevében, mint e terület püspöke, hogy politikailag is 
csatlakozunk a szovjet Ukrajnához, azaz a Szovjetunióhoz. És nem és nem! Ezt eldönteni 
nem én vagyok hivatva, és érvelések helyett általában csak így válaszolt: „ezt nem tehetem.”

Hasonlóképpen cselekedett Romzsa püspök, mint Morus Tamás és Pius pápa. Sem 
jobbját nem emelte fel helyeslően, sem nem hallgatott.

Talán érezte, vagy prófétai szemmel, vagy az isteni Szentlélek kegyelme sugallta neki: 
„Vigyázz, légy résen! A Sátán körülötted bujkál, hogy szép szavakkal, de ha kell, erőszakkal 
is megnyerjen saját ügyének!” És hallgatás helyett Romzsa püspök Szent Pál apostol 
nyomdokaiba lépett. Sorra látogatta egyházmegyéjét. Elment oda is, ahol még püspök 
nem járt, és szavaival erősítette, bátorította papjait, híveit.

Mint ahogy Szent János apostol és evangélista öreg korában majd mindig ugyanazt a 
témát ismételgette: „Gyermekeim, szeressétek Istent és szeressétek felebarátaitokat! Mert 
a szeretet a legnagyobb kincs…”

Éppen így Romzsa püspök körútjain majd mindig ugyanazt a témát „boncolgatta”: 
a kereszteléskor előírt hitvallást, hogy ugye, ellene mondasz a Sátánnak és hiszel-e 
Krisztusban? Majd állandóan megemlítette az emmauszi tanítványokat, akiknek szemei 
eleinte csukva voltak, és nem ismerték fel útitársukban a feltámadt Urat, csak később, a 
kenyérszegésben. Ezért mi, szinte könyörögve kérte papjait és híveit Romzsa püspök, 
kérjük azt a kegyelmet, hogy mindig felismerjük, hogy velünk van és közöttünk jár 
az Úr, még akkor is, ha halk léptekkel jár közöttünk. Még akkor is, ha a Sátán bősz 
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ordítozása és felelőtlen ígérgetése túlharsogja ideig-óráig az Úr halk szavait. Majd, 
folytatta tanításait, beszédeit a később vértanú Tódor püspök, hitünket megvallani 
ne szégyelljük, sőt, ha kell, valljuk meg bátran! És ilyenkor hangját felemelte, szavai 
szinte könyörögve égtek, harsogtak, lángoltak. „Mert aki megvall engem az emberek 
előtt, én is megvallom Atyám előtt. De aki gyáván megtagad engem az ember előtt, 
én is megtagadom őt mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32.)

És elhallgattatni nem tudta senki és semmi. „Vétkeznék, ha ma hallgatnék, és 
beszélnem kötelességem. Úgy érzem, nemsokára én is búcsúzom tőletek, mint már 
elbúcsúztak az egyházmegye legkiválóbb papjai, így például nemrég egy generáció 
tanítója és nevelője, Chira Sándor rektor, pápai prelátus.”

Ezek a beszédek voltak Romzsa püspök búcsúbeszédei...
Egyszer, úgy hallottam, meg is kérdezték tőle, miért állandóan e három témáról 

beszél? – „Valahogy úgy érzem, mintha minden látogatásom és minden beszédem 
az én búcsúbeszédem lenne. Beszélni, tanítani, ez a mi feladatunk. Minden papnak 
feladata, annál inkább vonatkozik ez a felszentelt püspökre, az egyházmegye 
vezetőjére. Hisz a mi Urunk amikor elbúcsúzott tanítványaitól, s mielőtt felment 
volna az égbe, így szólt hozzájuk: »Dolce omnes gentes«, »Menjetek, tanítsatok 
minden nemzetet és tegyetek tanítványommá minden népet!« Ergo, mondta 
mosolyogva, vonatkozik ez reánk is, Kárpátalja, a Munkácsi Egyházmegye papjaira, 
püspökére is.”

De egy idősebb néni odafurakodott, közel a püspökhöz, és megkérdezte: „Igen, 
igen, igaza van preoszvjáscsennéj vládéka. De maga olyan fiatal még. Nem tetszik 
félni? Hisz ebből baj lehet!” Szeretettel megsimogatta a püspök a nénike arcát: 
„Miért féljek, néni? Hiszen az Úr azt is megígérte, hogy velünk lesz mindig a világ 
végezetéig.”

Ha válaszolni akarnék, hogy nekem, mint tanúnak milyen kapcsolatom volt 
Romzsa püspökkel, négy pontban foglalhatnám össze:

1. Részt vett a papszentelésemen, és erre lelkigyakorlati előadásaival felkészített.
2. Jelen voltam püspökké szentelésén.
3. Jelen voltam, mikor vértanú-holttestét nyitott teherautón, koporsóban hazahozták 

a munkácsi kórházból.
4. Láttam, hallottam a síró-zokogó tömeget, és jelen voltam a temetési szertartáson 

is, és mikor a kriptába tették, pár lépésre ott álltam a befalazásnál is.
Erényei közül kiemelkedik az állhatatosság, a kitartás és a bölcsesség erénye.
Magánéletét jellemezte az egyszerűség. Munkáját pedig az alaposság és a 

pontosság. Erős, öntudatos, sziklaszilárd hite volt.
Egy odadobott megjegyzése megmaradt emlékezetemben. „Szereti a munkáját? 

Szeret tanítani?” – kérdezte valaki. A válasz: „Szeretem a munkámat, akár esik, 
akár süt a nap. Mert ez a kötelességem, hogy tanítsak. Jelenleg ezért a munkámért 
tartozom felelősséggel Istennek.”

Még véletlenül sem hallottam negatív megjegyzést személyével vagy munkájával 
kapcsolatban. Halála után mindenki természetesnek tartja, hogy szent. Úgy is tisztelik. 
Neveket tudnék felsorolni, tizet-tizet is, úgy civileket, mint egyházi személyeket, akik 
szentként tisztelik és hozzá is imádkoznak. Ez a tény: maga attentione digna est.
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Mi lenne a jelentősége, ha az Egyház hivatalosan is felmagasztalná? Itthon, nálunk 
Kárpátalján ennek óriási lenne a jelentősége. Hisz nem középkori szentekre hivatkozhatnánk, 
hanem őreá, Tódor püspökre: Őt kövessétek! Hozzá hasonlóak legyetek!

Tanúvallomásom véget ért. Csak ennyit tudtam leírni a vértanú Tódor püspökkel 
kapcsolatban. Halála véleményem szerint is vértanúhalál.

Amit írtam, állítom, tisztán lelkiismerettel írtam és legjobb tudásom szerint. És minden 
szavam igaz és valóság. E portrérajznak, e tanúvallomásnak egyetlen célja, hogy az egyházat 
segítsem Romzsa Tódor püspök életszentségének megítélésében.

1916-ban születtem Ungváron, nős vagyok. Feleségem, öt gyerekem, 11 unokán és 3 
dédunokám van. Vallásom gögögkatolikus. 1949-ben 25 évre elítélt a szovjet népbíróság, 
melyből hét évet töltöttem Vorkután a munkalágerben, ahol szénbányában dolgoztam. 
Lakhelyem: Ungvár, Engels u. 53/77. Aranymisés áldozópap vagyok.

Ungvár, 1995. július 14., Ortutay Elemér ThDr.

Romzsa Tódor mártírpüspök ravatala a munkácsi kórház kápolnájában 1947. november 1-jén
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1918. október 5-én született 
Királyházán (Koroleve). 

Az elemi iskolát Királyházán, a 
gimnáziumot Huszton, a teológiát 
Ungváron végezte.

1943. július 12-én szentelte pappá 
Dudás Miklós püspök. 1947-től a hajasdi 
(Voloszjanka) Szent Mihály arkangyal 
templom parókusa volt. 

1950. augusztus 14-én tartóztatták 
le. 1950. október 25-én huszonöt 
év kényszermunkára, öt év polgári 
jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 
Lembergben és Vorkután raboskodott. 

Vorkután 1953. augusztus 5-én halt 
vértanúhalált. A tábor 10. részlegének 73. 
számú sírjába temették el. 1992. február 
24-én rehabilitálták.

Felesége, Ivancsó Mária 1997. július 
20-án hunyt el Királyházán. 

Gyermekeik: Natália (1944), Mária 
(1945), Vladimir (1947), Iván (1949).

Csépes János

Csépes János áldozópap és felesége, Ivancsó Mária

Csépes János sírjánál a vorkutai temetőben
1955 szeptemberében 
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Csépes János áldozópap és felesége, Ivancsó Mária

Elemér atya levelei Csépes János atya feleségéhez

Névtelen-1_converted.indd   183Névtelen-1_converted.indd   183 2022. 07. 11.   13:482022. 07. 11.   13:48



184

1889. május 3-án született Tarnán (Ung 
vármegye, ma Szlovákia). 

Az elemi iskolát Hegygombáson 
(Hliviscse), a gimnáziumot Ungváron, a 
teológiát Budapesten és Ungváron végezte. 

1912. december 22-én szentelte 
pappá Papp Antal püspök. Elítélésekor az 
ungvár-ceholnyai Urunk színeváltozása 
templom parókusa volt. 1938-tól a magyar 
országgyűlés behívott képviselője, 1940–
1945 között ungi főesperes. 

1945. június 15-én tartóztatták le. 
Bírósági pere 1946. május 4–25. között 
zajlott. Tíz év kényszermunkára, három év 
polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra 
ítélték. 1950. december 24-én hunyt el 
Ábezben. Jeltelen sírban temették el. 
Kislánya beregszászi sírjánál található az 
emléktáblája. 

1991. december 24-én rehabilitálták.
Felesége, Papp Ilona 1960-ban hunyt el 

Ungváron. 
Gyermekeik: Angéla (1913), Elemér 

hitvalló pap (1916), Béla (1918).

Ortutay Jenő

Ortutay Jenő ungi főesperes, országgyűlési képviselő 

Ortutay Jenő profilképe a bírósági aktájában 1945. június 15-én

Névtelen-1_converted.indd   184Névtelen-1_converted.indd   184 2022. 07. 11.   13:482022. 07. 11.   13:48



185

Ortutay Jenő ungi főesperes, országgyűlési képviselő 

Új Magyarság (1940. évi  1. szám)
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ÉN CSAK SZERETTELEK TITEKET!
Mást nem mondhatok, mikor búcsúzom 

tőletek! Ilyen és ilyen ruhában temessetek 
el. Ezeknek és ezeknek küldjetek táviratot, 
pontosan megjelölve temetésem napját! A 
temetésemre, a halotti torra félretettem pénzt. 
Nevemben kínáljátok meg azokat, akik távolról 
is eljöttek tőlem elbúcsúzni! Ha maradt 
valami pénzem, az özvegyek között és akik 
magányosak, azok között osszátok el!

Én elbúcsúzom tőletek, de nem hagylak 
titeket árván!

Szeressétek egymást, és legyetek mindig 
hű gyermekei Egyházunknak! De sose 
feledjétek, Egyházunkban Krisztus Urunk 
rendelete alapján rend és fegyelem van. 
Rettegjetek ugyan az igazságos Bírótól, aki 
majd ítélkezik felettünk! De ne féljetek: és 
ne gondoljatok állandóan a pokol rettenetes 
kínjaira és az ítélő Bíró sújtó kezére!

Gondoljatok inkább jóságos, szerető 
Atyánkra, akihez imádkozva, bizalommal 
bátorkodjunk Őt Atyánknak nevezni és 
mondani!

És ha ilyen gondolattal fogtok élni és 
imádkozni, akkor Egyházunk törvényei nem 
lesznek nyűg és teher, az én igám nem lesz 
számotokra nehéz teher, és parancsolataim 
nem fogjátok csak vaskorlátnak tekinteni, 
amely mögött élve, még mosolyogni sem 
merünk embertársainkra...

Ortutay Elemér dolgozata Chira Sándor püspök elhunytakor

merünk embertársainkra.
Ne rettegéssel, de szeretettel gondoljatok, szerető odaadással gondoljatok – mindig – 

a mi Urunkra, és véssétek jól szívetekbe I. János Pál pápa szavait:
„Isten nem mogorva Fenség, hanem szerető Atya, akinek arcvonásain a jóság derűje 

ragyog és a megbocsátó irgalomé.”
Alázatos szeretettel hallgassatok, és hallgassátok meg azok szavait, akiket az Isteni 

Gondviselés állított közétek és fölétek, hogy titeket kormányozva tolmácsolják az Úr 
szavait, és továbbvigyék az én tanításomat is, mert ugye, most már tudjátok és elhiszitek, 
hogy én mindig szerető, értetek aggódó atyátok voltam!

Chira Sándor kanonok
az 1930-as években Ungváron 

Sándor titokban felszenelt püspök
Karagandában az 1970-es években
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Kedves Sanyi bácsi, kedves jó Sándor püspök Atyánk! Koporsód mellett 15 pap állt, és az ő 
imájuk kísért utolsó utadon, hogy testedet örök nyugovóra helyezzék ott, a Te templomodban, 
hogy ott, a Szűz Mária oltára alatt nyugodj örök békességben!

Németül, litvánul, lengyelül, orosz és ukrán nyelven búcsúztak Tőled.
A nagy távolság ellenére, hisz Karaganda és Ungvár között borzalmasan nagy a távolság, mi 

mégis hallottuk pater Albinus szavait. Így búcsúzott Tőled:
Sándor püspök atya 26 évig volt közöttünk. Nem mehetett haza szülőföldjére, hogy ott 

hirdethesse Jézus Krisztus tanítását. De mily csodálatosak az Úr útjai. Nem mehetett haza. Így 
miénk lett. Szerető testvérünk, velünk törődő atyánk lett. Nemcsak tanítását hagyta reánk, de 
ezt a templomot is, melynek Ő volt az alapítója. Nélküle ez a templom nem épült volna fel. 
Ismétlem: e templomnak nemcsak alapítója, de lelke is Ő volt. Ez a templom lett most már 
örök otthona, hisz benne alussza örök álmát. Az Ő ittléte is bátorít és figyelmeztet minket. 
Ígérjük, hogy mindig hozzá méltó és hű tanítványai leszünk és maradunk. Büszkén hallgattuk 
az ottani pravoszláv pap orosz nyelven elmondott szavait.

Sajnos személyesen nem találkozhattam Alexander atyával. De mégis ismertem Őt. Tudom, 
láttam és hallottam: szent Ember és szent Pap volt. Bár hozzá hasonlók lehetnénk mindnyájan, 
akkor béke, megértés és szeretet lenne e földön.

150 fehérruhás kisleány és 150 karinges kisfiú sorfala között vitték koporsódat, drága Sanyi 
bácsi, és  2-3 ezres tömeg búcsúzott Tőled könnyes szemmel.

Sándor Püspök Atyánk, Isten Veled, ne hagyj el minket! Mi itthon maradottak szintén 
búcsúzunk Tőled. Ígérjük, hogy továbbra is azon az úton haladunk, melyet a Te tanításod és nemes 
életed példája mutatott meg nekünk! Hiszünk abban, hogy onnan fentről is vigyázol reánk.

Búcsúzunk Tőled: Isten veled, dicsértessék az Ő legszentebb neve!
Ungvár, 1983. június 3.

Sándor püspök Karagandában 1980 körül Temetése 1983. május 30-án
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Ungvár, 1983. november 18-án, pénteken.
Atyám, megengeded, hogy szóljak?
Drága jó Zsófi Néni!
Prédikáció helyett felolvasom a dolgozatomat, amelyben megpróbálom visszaadni azt a 

témát, amelyről Kosztyuval sokat beszélgettünk közvetlenül halála előtt.
Ő akkor bátorított, hogy e gondolatokat írjam le, és majd alkalomadtán olvassam fel 

mindannyiunk okulására, de különösen a fiatal nemzedék számára.
Egy-két kérdésre a válasz csak az ő halála után született. Mivel e dolgozatom kialakításában 

neki oroszlánrésze van, az ő nevében is írtam e sorokat, és így szeretnék tisztelegni emléke előtt. 
E dolgozatom legyen a virágcsokor, melyet sírjára teszek...
I. A mai nap: évforduló. Egy évforduló, legyen bár születésnap vagy valaki halálának 

évfordulója, aranylakodalom vagy gyémántmise... ez a nap az emlékezés napja.
Igen, boldogan vagy szomorúan visszaemlékezünk az elmúlt évekre. Az ilyen 

visszaemlékezésnek egyik legszigorúbb formája: az őszinte általános gyónás. Én ezt a formát 
választom, mégpedig nyilvánosan.

Mindenható Uram és Istenem! Elkésve bár, mert eddig gyáva voltam, hallgasd meg 
töredelmes vallomásomat:

Felszentelt pap vagyok. A 334 éves Munkácsi Egyházmegye papja. És papi családból is 
származom, így úgy érzem, jogom van arra, hogy apám és apáim nevében is elmondjam 
bűneimet, melyeket elmondani nekik már nincs alkalmuk.

1. Kevélyek, dölyfösek, büszkék voltunk az elmúlt 334 év alatt. Mert, az ószövetségi zsidó 
papsághoz hasonlóan, azt hittük, hogy nekünk, itt Kárpátalján születési előjogaink vannak. 
Talán ezért is a papi munkát sokszor nem hivatásnak, csak hivatalnak tekintettük. És... gőgösen 
lenéztük azokat, akik közénk állni merészkedtek.

2. Vádolom magamat és magunkat, hogy kevélyen büszkék voltunk – gyermekeinkre is. 
Ha valahol egy megtévedt leányról, felbomlott házasságról, elvált fiatalokról hallottunk, 
rosszindulattal és kárörvendve csámcsogtunk: „Ó, hál’ Istennek, az én fiam nem olyan...”

3. Papi hivatalunkat, az iskolai hitoktatást elhanyagoltunk. Több időt fordítottunk a délutáni 
kaláberezésre, mint a hitoktatásra, elmélkedésre, önművelésre.

4. Vádolom magamat és magunkat, hogy távol állt tőlünk az alázatosság. Püspökeink tanácsát, 
kérését, parancsát kijátszottuk. És csak akkor imponált ő, a püspök nekünk, ha hatlovas hintóval 
és főpapi díszruhában látogatott meg minket.

Elmondok egy történetet, mely Sztojka Sándor püspökkel és dr. Fenczik Istvánnal kapcsolatos. 
E történet, egy rövid párbeszéd: „Előtted, professzor úr, az egyházmegye új püspöke áll. Te? 
Püspök? Mikor itt vagyok én? Én, a kétszeres római doktor, a dogmatika tanára, akinek már 
dédapja is pap volt! És te akarsz püspök lenni? Te, a falusi parasztgyerek?  Nem ismerlek el!”

Sajnos, Istenem lelkünkből ezt a büszke dölyföt napjainkban sem sikerült kigyomlálni. Jött a 
kritikus 1949. esztendő. Jöttek a próbatételek napjai. Sokan gyengék voltak és elestek közülünk. 
És mikor később, megbánva bűneinket feloldozást kértek és kaptak, én öntelten harsogtam: nem 
ismerlek el testvéremnek! Vezekeljen, bűnhődjék, kanosszázzon! Nem egyeztem bele, hogy oly 
kiváltságokat élvezzen, mint én, a feddhetetlen, aki nem tagadtam meg egyházamat!

II. Ezek a legnagyobb bűneink. Szánom és bánom bűneim sokaságát!
De mégis, ha Te valóban jóságos és igazságos Urunk és Atyánk vagy, miért büntetsz minket 

oly hosszan és súlyosan? Miért? Mi célod van ezzel? Hisz megbűnhődtük már.

Szabó Konstantin püspök emlékére 
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1. Egyházmegyénk eltemetve. Legjobbjaink a temetőben. Sanyi bácsi is, akinek személye előtt 
mindnyájan fejet hajtottunk, elismerve, hogy rangban, tudásban, egyéni emberi értékekben felettünk 
áll, ő is elhagyott minket. Mondd meg, miért? Mondd meg, mi célból tetted ezt velem?

2. Két pap fiamat fiatalon eltemettem. Miért? Mondd meg, mi célból tetted ezt velem?
3. Feleségemet idő előtt eltemettem. Miért? Mondd meg, mi célból tetted ezt velem?
4. Miért alázol meg közülünk sokat? Akik édesapák is vagyunk. Mert mikor arra tanítunk másokat, 

hogy helyes úton járjunk, addig a mi gyermekeink tévutakon járnak. És cinikusan lábbal tiporják 
tanításunkat, és a házassági szentséget semmibe veszik.

5. Mondd meg, miért engeded ezt meg, mi a célod ezzel? Válaszolj, Uram, és ne legyen néma a 
szád! Válaszolj, miért teszed ezt velünk?

6. Nézz reánk, Uram, onnan a magasból, látod pirulásunkat, könnyeinket, aggódásunkat 
gyermekeinkért. Szánj meg minket, Uram, és könyörülj rajtunk!

7. Ne haragudj, Uram, hogy szavaim tele vannak keserűséggel, de hisz belém fúródtak a Te nyilaid. 
Most is keserves a panaszom, bár tudnám, hogyan tudnálak megérteni? „Figyelmezz, Jób!” – mondja 
az Úr a Szentírásban, és én alázatosan hozzáteszem: figyeljetek ti is szavaimra, és próbáljatok, próbáljuk 
megérteni az Úr lépéseit!

Az igazságos és bölcs Isten nemcsak keményen sújt és büntet, de megengedi azért is a rosszat és a 
szenvedést, hogy próbára tegye az embert és így neveljen. Minket és gyermekeinket.

És mondá az Úr:
1. Igen, láttam Fenczik gőgjét, de megengedtem ezt azért, hogy megalázva felemeljem. Mert tudsz-e 

arról, hogy ő nemcsak pöffeszkedve kiabált püspökével, de 1945-ben, mikor válaszút elé állították: a 
becstelen élet vagy a hitvalló halál, ő az utóbbit választotta!

2. Igen, Sanyi bácsit is magamhoz vettem. De ó, ti ne legyetek balgatagok, mint az emmauszi 
tanítványok. Nyíljanak meg szemeitek, lássátok és értsétek meg, hogy nem maradtatok árván. Mert 
„egyet közületek felmagasztalt az Úr”, hogy atyátok legyen.

3. Igen, elvettem feleségedet, de nem azért, hogy büntesselek, de azért, hogy saját szenvedésedből 
erőt merítve, még megértőbb atyja és barátja légy a szenvedőnek és a tőled gyengédebbeknek.

4. Igen, igen, elvettem két pap fiadat is, de nem azért, hogy porba sújtsalak. De tettem ezt azért, 
hogy példát mutass: életünk útján, nem átkozódva és szitkozódva. De ahogy erre a 33 napig uralkodó 
I. János Pál pápa tanított minket: „Bátran, Isten terveit nem kritizálva, akaratába belenyugodva, nem 
mogorván, de mosolyogva kell járnunk!”

5. Igen, magamhoz szólítottam Szabó Kosztyut is. Nem azért, mert méltatlan volt a kitűzött 
feladatra. De azért, hogy földi életéből tanuljatok.

Ő is éppen olyan gyarló ember volt, mint ti. Őt is ostromolták a kísértés hullámai. Ő is a mai korban 
élt, kitéve a mai élet minden támadásának. És mégis pap lett, és mint pap „a legjobb részt” választotta, 
önként lemondva feleségéről, gyermekéről, hogy Istent és az Ő ügyét szolgálhassa.

Ő, Szabó Kosztyu életével arra tanít minket, papokat, hogy tartsunk ki, és hogy „légy jó 
mindhalálig!” És talán valaki a Szabó-családból vagy pedig az ő lelki fiai közül követni akarja 
őt, hogy helyébe álljon. És akkor halljátok meg az ő hívó szavát: „amit hallottatok, láttatok és 
tanultatok tőlem, azt cselekedjétek!” (Fil 4,9)

III. Ismételjük el a szentmise szavait:
„Hálát adunk Neked, Uram, hogy a mai napon is méltattál minket részesülni a Te mennyei 

titkaidban. Igazgasd ösvényeinket, biztosítsd lépteinket…”, – hogy mi is mindhalálig azon az 
úton járjunk, amelyen járt ő, akiért a mai szentmisét bemutattuk.

Zsófi néninek és gyermekeinek
Szeretettel: Ortutay Elemér
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VII. Pius pápa uralkodása egybeesik Napóleon korszakával.
Napóleon ekkor a fél Európa és így egész Olaszország, Itália ura és parancsolója. Mindenki 

a kegyeit keresi. Mindenkit a kezében, sőt, mondhatjuk így is, a markában tart. Így azt hitte, a 
pápa is játékszere lehet.

Hisz Rómát már elfoglalták a franciák. A pápát fogságba vetették.
Igaz, a pápa, VI. Pius a fogságban összetört. De csak fizikailag. Erkölcsileg nagy és 

megingathatatlan volt. Mint ember és jellem nem változott a szenvedés és a megpróbáltatások 
között sem. Igaz, említettem, fizikailag teljesen megtört. De hangja még halkan is határozott 
volt és ércesen hangzott: Non possumus! Ezt nem tehetem! Ezt nem írhatom alá!

Utódja VII. Pius lett. Ő is elődje sorsában osztozik. Napóleon őt is a legszigorubb ellenőrzés 
alatt tartja. Ide-oda hurcoltatja. Fenyegeti. Majd szuggesztív erejével igyekszik meggyőzni 
a pápát, hogy mindenben és minden területen ismerje el a császár hatalmát. Majd hízeleg 
és kedveskedik neki. De mindhiába! A pápa halkan csak így válaszol: hatalmadban vagyok. 
Kiűzhetsz Rómából és a pápai palotából. De nem kényszeríthetsz arra, hogy olyat cselekedjek, 
mely elveim ellen van és így az Egyház kárára. Nem, nem tehetem. Non possumus!

Van erősebb hang, nagyobb erő és akarat, mint a nagy Napóleon szava, parancsa és 
fegyverinek csengése?

Mikor szülőföldem püspökének, a Munkácsi Egyházmegye kormányzójának, az Episcopus 
Ruthenorumnak portrérajzát szeretném átadni a Bíboros Atyának, a napóleoni korszak e két 
pápája áll előttem.

Mert valami hasonlatosságot találok. Abban a korban likvidálták a Pápai Államot. 
Nálunk pedig 1949. február 17-én Mohács. Ennek az évnek elején a vezető beosztású 
papjaink különböző jogcímek mellett már rács mögött vannak. A sztálini terv ördögi 
furfanggal, lépésről-lépésre haladt előre: likvidálni egyházmegyénket. Romzsa püspök 
rejtélyes körülmények között meghalt. Orosz Peti is, Chira Sándort, aki e kor legtöbb 
papjának tanára, tanítója, letartóztatták. Ej, Murányival, az akkori vikáriussal elbánunk, 
legyintettek, de ő sem hajtott fejet.

Igaz, 5–7 év múlva lazult a szorítás. Hazajöttünk. De Chira Sándor Karagandában maradt. 
Murányi betegen jött haza és meghalt.

1979. január 12. Murányi temetése után felkeresett Szemedi János, öt évvel fiatalabb, nagyon 
kedves barátom. Csendes, szerény paptestvérem. Mit gondolsz, kérdi tőlem, ki az új vikárius? 
Nem tudom válaszoltam. „Én vagyok” – hallottam csendes, de határozott hangját.

Sokan csodálkoztak ezen. Egyik idősebb paptestvérem is, aki igy szólt: „Hát ez szinte 
hihetetlen! Nemde ő az, a Szemedi fia, akinek ismerjük atyját, anyját (vide Jn 6,42) és testvéreit? 
Az a kis Szemedi Kopányáról, abból az egyszerű, szegény ruszin családból?

Igen, Ő az, hajtsuk meg előtte alázatosan fejünket, mert „Roma locuta, causa finita”.
Ennek már tíz éve. Ne, ne várja most a Bíboros Atya, hogy dicshimnuszt zengedezzek 

róla. Ő nem Prohászka Ottokár, sem Tóth Tihamér. Nem is Pacelli vagy Chira Sándor daliás 
megjelenése.

Ő egyszerűen csak Szemedi János. Mihez ért ő? – kérdezték egyszer tőlem olyan gúnyos 
hangsúllyal. – Karnagy volt már diákkorában. Hobbija olyan Bartók-Kodály-féle. Kevés olyan 
karácsonyi dal van, melyet ő nem ismerne. Többször voltam vele együtt kántálni, és félszemmel 
csodálkozva néztem, hogy elmerült az éneklésben.

Szemedi János atya
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Lassan-lassan megértettem, hogy azt a 
csodálatos keleti melódiát, „Sznámé Boh” 
nemcsak énekli, áhítattal, gyönyörködve annak 
felépítésében, pontosabban a hangfelépítésében, 
de énekli öntudattal, hittel, meggyőződéssel, 
mintha mondaná: „gyerekek, ne féljetek, ne 
csüggedjetek… mert velünk az Isten!”

Milyen ember? Milyen pap? – kérdezhetnéd. Csak 
a Codex szavait tudom reá vonatkoztatni, melyet oly 
csodálatos egyszerűséggel és oly érhető világosan ad 
vissza Erdő Péter fordítása. Olvasd el, Testvérem a 
282. kánon 1. és 2. §-át!

János atya – mert mi őt csak így szólítjuk – 
egész egyénisége jelképezi, szinte kisugározza 
egyházmegyénk jelenlegi állapotát.

Egyszerűség és szerénység.
Első látásra – külsőleg nem is észlelni, hogy kit és 

mit reprezentál, milyen lelki értékeknek, hatalomnak, 
erkölcsi erőnek a hordozója. Áthatja a Gondviselésbe 
helyezett teljes bizalom és odaadás, ami nála kizárja 
a pesszimizmust. Derűs tekintete, egész magatartása 
tudatosítja, hogy úgy a papság, mint a hívek és főleg 
az ellenfél, a hivatalos állami beszélő partner megérzi, 
hogy Szemedi János – akármi legyen is a rangja vagy 
beosztása – tudatában van hivatásának, felelősségének.

Tudatában van annak, hogy az igazságot képviseli 
bármilyen körülmények között. Nem szűkszavú, de 
nem is bőbeszédű. Olyan lelki ajándék birtokosa, mint 
a BÖLCSESSÉG.

Józan ítélőképességgel bír. Ha szól, rövid de 
tartalmas a beszéde és nem cikornyás.

Megjegyzései, megállapításai, főleg fontos dol-
gokban, mindig találóak, eredetiek és sokszor a meg-
lepetés erejével hatnak.

Magyarul 70-80 %-ban beszél. De ez – ne tévesszen 
meg téged!

Én szívesen szolgálom őt, nemcsak cum debita 
reverentia. De azért, mert kedves, szimpatikus ember 
és paptestvér.

És becsülöm és értékelem külön azért is, mert a 
szavakkal nem dobádlózik: nála az igen, az igen, és 
nem talán igen vagy talán nem.

Ne várd, hogy hízelegjen! És nem köntörfalaz. 
Határozott jellem. Ilyen a stílusa, beszéde is.

Ungvár, 1989. március 1.
Ortutay Elemér

Szemedi János megyéspüspökkel

János püspök címere
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Levél Bendász Istvánnak

Kedves Pista bácsi!
Valahol olvastam egy kedves történetet. Egy édesanya 80. születésnapját ünnepelte. 

4 fia, 5 leánya volt, sőt menye, veje, unokája. Családi szokás szerint a fiúk üdvözölték 
mindig édesanyjukat. Felállt a legidősebb, latin szakos gimn. tanár volt, és gyönyörű, 
találó idézetekkel, tartalmas beszéddel üdvözölte az ünnepeltet. Majd felállt a második, 
aki pap, és bátyját is felülmúlva mondta el beszédét. A harmadik fiú, divatos, felkapott 
ügyvéd volt, akinek a tárgyalásokon volt alkalma csiszolni szónoki ékességét, és így nem 
csoda, hogy sírt, zokogott, gyönyörködött a család apraja-nagyja, oly szépen beszélt. 
Mikor a negyedikre került volna a sor, szánakozva nézett reá az édesanyja, szánakozva, 
gunnyadtak a testvérei és a család tagjai. Ilyen remek három beszéd után mit mondhat 
még ő? Ui. a negyedik nemcsak dadogós, beszédhibás volt, de szellemileg is gyenge, alig, 
azt is csak úgy-ahogy, tehát alig tudta elvégezni a négy osztályt. De fel kellett állni. És 
felállt, pirosan az izgalomtól, félénken, gyámolatlanul és torz erőltetett szájjal mondta: 
a-a-nyám, kö-kö-szönök mindent!

Az elmúlt években, gondolok az 1930-as és 40-es esztendőkre, Bendász István 
esperes urat névnapján sokan üdvözölték. A vendégek ünnepi dísz és egyenruhában 
ülték körül az asztalt, és elhangzottak a pohárköszöntők.

Az üdvözlő beszédek mindegyike a maga nemében remekmű volt, hasonlóan 
ahhoz a három beszédhez, amelyről a bevezetőben említést tettem. És mindenki a 
legköltőibb stílusban kidomborította az ünnepelt egyéniségét, jó és szép tulajdonságát.

Ma, 1981-ben eljöttünk mi is. Igaz, nem díszegyenruhában, de nagy szeretettel és 
őszinte tisztelettel jöttünk el, és szeretnék én is egy-két szót mondani, nem azért, hogy 
utánozzam a régmúlt, az akkori felszólalók beszédeit. Mert minket egy más cél vezetett 
ma Hozzád, kedves Pista Bátyám.

Őszinte leszek, névnapod csak ürügy számunkra, hogy itt vagyunk. Mi azért jöttünk, 
hogy gyenge szavainkkal, hasonlóan ahhoz a negyedik fiúhoz, köszönetet mondjunk 
Neked valamiért.

1949-ben, mikor papságunk válaszúton állt: hűnek maradni vagy papi eskünket 
megszegni, nekünk, a fiatalabb generációnak, nekünk, aki Isten kegyelméből hűek 
maradtunk, könnyű dolgunk volt. Mert idősebb paptestvéreink, apáink és apáink 
kortársai: Marina Sanda bácsi, Chira Sanyi bácsi, Szabó Bandi bácsi, Kampó Józsi bácsi, 
Kohutics, Choma, Petrik kanonok, Hrabár Béla bácsi stb. Sorolhatnék még sok nevet, 
szóval az idősebb generáció legkiválóbbjai, akikhez Te is tartozol, kedves Pista bátyám, 
saját életükkel, saját példájukkal mutattátok meg az utat, hogy merre kell mennünk és 
mit kell cselekednünk.

Igaz, a szemináriumban tanultuk, a dogma, egyházjog, Codex, a katekizmus 
világosan rögzíti, hogy mit kell tennünk nemcsak 1949-ben, de azt is, hogyan kell 
élni egy papnak, egy kereszténynek egész életében. De mégis, Istennek legyen hála, 
idősebb paptestvéreink saját életpéldájukkal aláhúzták, hogy jobban szeressük Istent, 
egyházunkat, mint a családot, apát, anyát, feleséget, gyerekeket, hogy méltók legyünk 
a jó Isten szeretetére.
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Mindegyik idősebb testvérünknek ezt 
a példát külön-külön nem köszönhetjük 
meg. De Te, kedves Pista bácsi itt vagy, itt 
vagy velünk és közöttünk, egy a legkiválóbb 
papjaink közül, és Általad, Neked és nekik 
megköszönjük e példaadást.

Ezért vagyunk itt. Én, kedves Pista bácsi, 
akit atyai barátságoddal tüntettél ki, én, aki 
mindig úgy tekintek Reád, mint emberi és 
papi ideálomra, külön megköszönöm János 
atyának, hogy eljöhettem vele Hozzád és 
így alkalmam van ezt Neked nyilvánosan 
is elmondani. Isten áldja meg életedet, 
feleséged, családod, szeretteid életét és 
munkádat! S mikor ezt szeretettel kívánom 
Neked, még egyszer köszönök, köszönök 
Neked mindent, kedves drága jó István 
bátyám!

A Jóisten éltessen!  Bendász István kanonokkal
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Tiszaújlak.
Mélyen tisztelt Elvtárs Úr!
Tekintetes Nagyságos Úr!
Kedves Barátom és Tejtestvérem, akivel a közös Alma Mater emlőin táplálkoztunk!
Kedves Öcsém Uram!
Kedves Jancsikám!
Borzalmasan zavarban vagyok. János atya említette, hogy szeretne Téged 

meglátogatni, a másik fővel, a sógoroddal. Nem vihetnél el engem is? Néztem reá 
könyörögve. Megbolondultál, förmedt reám, mit mondjak, ha Hriczinkó megkérdezi: 
„ez az ember mit keres itt?”

Végül megegyeztünk, hogy mint kísérője megyek vele, tehát nem, mint önálló jogi 
személy. Olyanformán, mint mikor Sztojka püspökkel a sofőr, kocsis vagy mindenes 
inas, Laci ment. Jó, jó mondtam Atyánknak, de ha ilyen minőségében állítok be, ad 
nekem legalább egy darab kenyeret a házigazda? Hát ha úriember, ad. De nem köteles. 
De még hátra volt a feleségem, Gabika. Anyja édes, mondom neki, elengedsz Jánossal 
Újlakra? Jaj, apja – mondja ő –, félek, hogy blamálni fogsz. Tudsz te úri helyen viselkedni? 
– kérdi. Végül megegyeztünk, hogyan viselkedjem, szem előtt tartva finom, érzékeny 
viselkedésedet. Íme:

1. Ha megkínálsz engem is valamivel, ígérem, nem fogok sokat és mohón enni!
2. Ha megkínálsz, ígérem, csak 2 stampedli pálinkát iszom!
3. Ígérem, semmi olyat nem mondok, hogy felbosszantsalak!
4. Ígérem, mindent elkövetek, nehogy vendégeid vitába bocsátkozzanak!
5. Ígérem, csak akkor fogok cigizni, ha a házigazda erre engedélyt ad!
6. Ígérem, se káromkodni, se nem illő szavakat nem fogok használni!
7. Summa summarum, ígérem, igyekszem úgy viselkedni, mint egy jólnevelt volt 

beregszászi gimnazistához illik!
Látogatásunknak van még egy célja is. Általában, sajnos, most nincs alkalmunk 

gyakran találkozni. Bezzeg régen: közös lelkigyakorlatok, esperesi gyűlések, püspöki 
névnap, búcsúk stb. Így nincs alkalmunk sem, hogy közelebbről megismerjük 
egymást, hogy együtt örüljünk vagy együtt szomorkodjunk, hogy közösen 
elbeszélgetve, fehér asztal mellett egymástól tanuljunk.

És még egy. Sokszor csak akkor találkozunk, amikor valaki közülünk a koporsóban 
fekszik, és akkor ezt mondjuk: jó ember volt.

És most komolyan írom e sorokat: Te, Öregem, nemcsak stram ember vagy, de olyan 
valaki, akit nemcsak szeretek, mert nagyon szimpatikus, de tisztelek is! Hisz erre kettő 
bizonyíték is van: 

1. 49-ben volt erőd, határozottan kimondani: nem!!! Nem leszek esküszegő. Ez a 
határozott „nem” adja meg neked és nekünk a rangot!!!

2. Istennek úgy tetszett, egyedül maradtál. És nem roskadtál össze! Én ezért 
csodállak, tisztellek és nagyra becsüllek. Erősnek maradni a viharban, a földrengés 

Hriczinkó János elvtársnak
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közepette, mikor elpusztul minden és 
mindenki, különösen az, aki a legjobb 
Társunk és Barátunk, ilyen esetben erősnek 
maradni csak a kiválasztottak képesek. Ezt 
régen meg akartam Neked mondani, csak 
féltem, hogy tolakodásnak veszed.

Szóval ilyen érzésekkel szeretnélek 
felkeresni, ha a Jóisten megengedi, hogy 
úgy érezzem, jó barátomat keresem fel 
otthonában.

Feleségem hangját hallom a másik 
szobából: apja, kinek írsz? Mondom, hogy 
Neked. Kérd meg, hogy imádkozzék értem, 
ne fájjon a lábam.

Baráti szeretettel:
Ungvár, 1989. január 10.
Ortutay Öcsi

Hriczinkó János „elvtárssal”
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Nemrég az Új Emberben egy folytatólagos tanulmányt olvastam egy jezsuita atya tollából 
a szeretet lényegével kapcsoltban. Ebben kidomborítja, hogy a szeretet lényege a hűség és 
állandóság.

A mi Urunk, Jézus Krisztus több helyen – ahogy az Újszövetségben olvassuk – aláhúzza a 
szeretet fontosságát, és irányelvet is ad, hogyan szeressünk.

Így például azt mondja „Aki megtartja parancsolataimat, az szeret engem.” ( Jn 24,25)
Pétertől nyilvánosan megkérdezi: „szeretsz-e engem?”
És mikor elhangzik Péter rövid, de határozott vallomása: „igen szeretlek Téged”, az Egyház 

fejévé teszi. ( Jn 21,15)
Sőt kötelezővé teszi minden ember számára, hogy megvallja iránta és tanítása iránti 

szeretetét, más szavakkal nyilvános hitvallást kér, mert „Aki megvall engem az emberek előtt, 
én is megvallom őt Atyám előtt”. (Mt 10,3)

Azért tartom szükségesnek, hogy kidomborítsam a szeretet lényegét és fontosságát, hogy 
megértsük, mikor Csáti Józsefet üdvözöljük aranymiséje alkalmával, ez az üdvözlés nem egy 
kötelező protokolláris gesztus. De őszinte és nyilvános hálaadás a Istennek, hogy egy Kárpátalja 
papjai közül, abban a kegyelemben részesült, hogy ötven év papi munkájával és életével 
bebizonyíthatta, hogy a szeretet krisztusi megfogalmazását, a mindennapi reális életben is 
meg lehet valósítani.

Akik ma üdvözölnek Téged kedves József Atya, mindenkinek jogcíme van. De nekem is 

50 év, egyenlő egy fél századdal. 50 évig kitartani 
egy eszme mellett, 50 évig járni az élet útján, és erről az 
útról le nem térni...

50 évig nap-nap mellett felmenni az Úr oltárára, és 
ott a szentmisét buzgón bemutatni...

50 évig türelmesen hallgatni a gyónók vallomásait, 
vigasztalni a szenvedőket és betegeket, tanítani a 
gyerekeket, oktatni a felnőtteket és...

50 évig példát mutatni...
EZ EMBERILEG SZINTE LEHETETLEN.
De ha mégis az ember ezt meg tudja tenni, ezt 

csak úgy teheti meg, ha őt, az embert, a Jóisten nagyon 
szereti, védi, óvja, támogatja, bátorítja, erősíti.

Lelki atyánkkal, Lajos atyával ezt tette az Úr. Mert 
ma van 50 éve, hogy először mutatta be szentmiséjét, s 
azóta híveinek szerető atyja és tanítója.

Szeretettel köszöntjük őt aranymiséje alkalmával. 
Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ezt a napot vele 
együtt megünnepelhetjük, e szentmisét őérte, Lajos 
atyánkért ajánljuk fel.

1988. július 10.

Károlyi Lajos köszöntése

Csáti József aranymiséje

Károlyi Lajos atya
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jogom van ehhez, hisz testvéreiden kívül, én ismerlek 
legrégebben. Beregszászon együtt jártunk a gimnáziumba, 
hat éven át, hisz Te 2 osztállyal feljebb jártál. Majd innsbrucki 
tanulmányaid után, egy évig együtt voltunk a budapesti 
központi szemináriumban.

És azóta is, a láger után is, a legmelegebb baráti kapcsolat 
van közöttünk és én mindig… de nemcsak én, de paptestvéreim 
is, elárvult híveink is bátran és nyugodtan mehettünk Veled 
és melletted… és ennek bizonyítéka János atyám jelenléte, 
mert tudtuk, hogy melletted és tanításodat hallgatva, nem 
tévedhetünk el!

Ajándékként, szeretnék egy történetet elmondani. Fogadd 
szeretettel.

A történet színhelye Dél- Franciaország. Ott az volt a 
szokás, hogy a családban a szülőket, családi ünnep alkalmával 
a fiúgyermekek üdvözölték.

Élt egy kisvárosban egy derék iparos házaspár. Öt gyermekük közül három fiú volt. A 
legidősebb pap lett és a környék népszerű szónoka. Gyönyörű klasszikus beszédben üdvözölte 
édesapját 73. születése napján. A vendégek áhítattal hallgatták és szinte mámorosan szívták 
magukba a gyönyörű gondolatokat és szinte megbabonázva hallgatták dallamosan zengő 
bariton hangját.

A második fiú ügyvéd volt. Párizs felkapott, sikeres, divatos ügyvédje, akikről az a hír 
járta, hogy oly meggyőző erővel tud beszélni, hogy a bírósági tárgyalásokon a legnagyobb 
gonosztevőt is ártatlan fehér báránnyá tudja varázsolni. Ékesszólásával még püspökbátyját 
is felülmúlta. Büszkén néztek egymásra és a vendégseregre a szülők: látjátok, ez a két stram 
ember a mi fiunk, a mi büszkeségünk!

Mikor a harmadik fiúra került volna a sor, gúnyosan és szánalommal néztek reá, úgy s 
szülők és testvérei, mint a vendégek. És nógatták: „Állj fel végre! Ne légy gyáva!” – bátorították 
gúnyos kacagással. Na, mondj valamit!... de mit mondhatna még ő, két ilyen remekbe szabott 
beszéd után?

A fiú esetlenül felállt, mert beszélni kellett. Szánalmas figura volt. A természet nem volt 
hozzá bőkezű. Még gyenge szellemi képességű is volt.

Felállt. Nagy zavarában kinyitotta a száját, egyszer-kétszer, de hang nem jött ki a torkán. 
Arca a szellemi megerőltetéstől is szinte eltorzult. Szeme kidülledt és valami borzalmas 
artikulálatlan hangon, szaggatottan, csak azt tudta mondani: „Mon péré, je vous aime, je t’aime. 
Neroi, merci tous…” „Édesapám, én, szeretlek téged és köszönök mindent.”

Hasonlóan én is csak e fiú szavait tudom megismételni: Józsi bátyám, kedves József 
Atyám, mi szeretünk Téged! Nemcsak azért szeretünk Téged, mert kedves, nagyon kedves és 
szimpatikus ember vagy. De szeretünk azért, mert tisztelünk Téged.

Tisztelhetünk, mint embert, és mint papot. Mert híveidet, paptestvéreidet és külön engemet 
is, ötven éven át életeddel és munkáddal arra tanítottál, hogy szeretni Isten és hivatásunkat 
csak egyféleképpen lehet: hűségesen mindhalálig!

Ezt a tanítást és példaadást… köszönjük, köszönöm Neked!
 Munkács, 1989. június 25.

Csáti József atya
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Mikor egy idős pap, aranymiséjére készülve, az életgyónása előtt fölteszi önmagának a 
kérdést: megtett-e mindent, amit megtehetett, és nem vádolhatja-e önmagát hanyagsággal, 
felületességgel? És nem feledte-e el Schütz prof. figyelmeztetését: „Uraim, a vállalt feladatot 
teljesítsék mindig becsületesen! Nehogy majd egyszer azzal legyenek kénytelenek vádolni 
önmagukat az ítélőbíró előtt, hogy hanyagságból vagy félelemből vagy felületességből: vae, 
mihi, quis taeui.”

Valahol egy tanulmányt olvastam egy jezsuita atya tollából a szeretet lényegével kapcsolatban. 
Ebben kidomborítja, hogy a hűség és az állandóság semmi mással nem pótolható.

A mi Urunk, Jézus Krisztus is gyakran aláhúzza a szeretet fontosságát, és irányelvet is ad, 
hogyan szeressünk. Így például azt mondja, hogy „Aki megtartja parancsaimat, az szeret engem.” 
Pétertől nyilvánosan megkérdi: „szeretsz-e engem?” Később figyelmezteti tanítványait, szinte 
kötelezővé teszi minden ember számára, hogy megvallja iránta és tanítása iránti szeretetét, más 
szavakkal nyilvános hitvallást kér, mert „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom 
őt Atyám előtt”. (Mt 10,3)

Azért tartom szükségesnek, hogy kidomborítsam a szeretet lényegét és fontosságát, hogy 
megértsük az aranymise lényegét. Mert egy aranymisés pap köszöntése nem egy protokolláris 
gesztus, de egy szívből jövő hála és köszönet, mégpedig egy nyilvános köszönet azért, 
hogy az ünnepelt bebizonyította, és ezzel mindnyájunkat bátorít, hogy a szeretet Krisztusi 
megfogalmazását a mindennapi reális életkörülmények között is meg lehet valósítani!

Te, kedves Iván Atya ötven éven át életeddel és munkáddal arra tanítottál mindnyájunkat, 
hogy szeretni Istent, hivatásunkat, nemzetünket nem melldöngetéssel kell. Mert szeretni 
verőfényben vagy zivatarban, ifjan vagy életünk alkonyán, simogasson bár az élet vagy verjen 
sors keze, csak egyféleképpen lehet: hűségesen és mindhalálig.

Ezt a példaadást, ezt a tanítást köszönjük Neked, különösen mi, Kárpátalja papjai és hívei! 
Kedves Iván Atya! Isten éltessen! Ad multos annos!

Ungvár, 1996. augusztus 18.
Ortutay Elemér

Román János köszöntése

Román János atya családjával
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Ортутай Елемир (1916-1997), який загинув 25 років тому, був священиком Мукачівської греко-
католицької єпархії, ісповідником віри, викладачем теології, визначною особою Закарпаття ХХ 
століття. В честь його імені названий греко-католицький центр в м. Берегове. Меморіальним 
видання в честь його ювілею хочемо показати приклад для всіх закарпатців та осіб, які слідкують 
за подіями на Закарпатті. В лиці отця Елемира ми вшановуємо видатну особу Закарпаття, яка 
знала і цінувала єдність, боротьбу та бажання народів краю. Він страждав разом з ними, потрапив 
у радянський табір, ісповідував свою віру протягом усього комуністичного періоду. Він засвідчив 
всю національну та релігійну толерантність, яку очікують від інтелектуалів, політиків і церковних 
людей, особливо в нелегкі десятиліття ХХ століття.

Видання являє собою збірку його власних матеріалів, а також інтерв'ю, які були зроблені з ним 
або про нього.

Dr. Ortutay Elemér (1916–1997), a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hitvalló papja, teológiai 
tanár, a XX. századi Kárpátalja kiemelkedő alakja és a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ 
névadója 25 éve hunyt el. A központ munkatársaival készített emlékkötettel példaként állítjuk személyét 
minden kárpátaljai és Kárpátaljára figyelő ember számára. Ortutay Elemérben Kárpátalja kiemelkedő 
személyiségét tisztelhetjük, aki ismerte és elismerte az itt élő népek összetartozását, küzdelmüket és 
vágyaikat. Velük együtt szenvedett, megjárta a szovjet munkatábort és megvallotta hitét a kommunizmus 
teljes időszakában. Minden értelmiségitől, politikustól és egyházi embertől elvárható nemzeti és vallási 
toleranciáról tett tanúságot a XX. század embert próbáló évtizedeiben.

A kötet a saját írásaiból, a róla és vele készült interjúkból összeállított gyűjtemény.
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