
BOROS ZOLTÁN 

A DÖMÖLKJ APÁTSÁG 1802-1950 

BEVEZETÉS 

Vas megye keleti határán fekszik a középkori eredetű dömölki bencés apátság. A török 
háborúk pusztítása és a protestáns felekezetek térnyerése után lassan újjáéledő szer
zetesi élet fellendítése a 18. század közepén Koptik Odó apát nevéhez fűződik. Az ő 
magyarországi tevékenysége révén jött létre a Kiscelli Szüzanya búcsújáró helye, 
ahová évente több tízezren zarándokoltak el elsősorban a Dunántúlról, de az ország tá
volabbi részeiről is. A zarándokok lelki gondozását a bencés szerzetesek végezték. 

Az 1914-ben készült országos közigazgatási térkép 1 a kemenesaljai járás köz
pontjaként Celldömölk városát jelöli. Területén a 18. század közepén három tele
pülés osztozott. Pórdömölköt az apátsági templom, a hozzá tartozó majorság és a 
jobbágyfalu alkotta. Közvetlen északi szomszédja volt Nemesdömölk, az evangé
likus köznemesek lakta kuriális község. Előbbitől keletre, a „dömölki mezőben" állt 
a Koptik által a stájerországi Máriaccllböl Magyarországra hozott kegyszobor-má
solatnak épített kápolna. Körülötte a zarándokok kiszolgálására ide költöző keres
kedők, vendéglősök és iparosok révén egy új település született: Kiscell. Az 1740-es 
években itt épült fel az új templom és kolostor, majd 1790-ben mezővárosi kivált
ságot kapott a község. 2 

Ha fel akarjuk vázolni - a 18. század közepétől tehát a kiscelli kolostorban 
müködö - dömölki apátság törtenetét 1802 és 1950 között, akkor először a bencés 
rendtörténet 20. század elején készült nagyszabású összefoglalást 3 kell fellapoz
nunk. Ez részletesen tárgyalja a bencések I I . József-féle feloszlatás utáni visszaté
rését Kemenesaljára, bemutatja az apátok életútját, hosszabb-rövid jellemzést ad 
róluk, az oklevéltárban pedig a kinevező irataikat is közli. Komolyabb elemzésre 
azonban kötet szerzője, Pacher Donát nem vállalkozott, az események időbeli kö
zelség miatt igazán nem is vállalkozhatott. 4 Valójában nem csak az 1802 utáni évti-

1 Magyarország közigazgatási atlaasza 1914. Baja-Pécs, 2000. 19. 
2 Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja. Szerk. Boda Sándor és Orbán Róbert. Szombathely. 1999. 

101-108. 
3 A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szerk. Erdélyi László és Sörös Pongrácz. I-XII/B. Bu

dapest. 1902-1916. (=PRT) 
4 Pacher Donát: A dömölki apátság története. Budapest, 1912. PRT X l l / A . A visszaállítás eseménytör

ténete a hatodik fejezetben oh ásható: 381 405.. az oklevéltár vonatkozó részei: 599-612. 

�����
Kemenesaljai Digitális Könyvtár
 2017.05.04.  15:24 



370 Boros Zoltán 

zedekből van kevés adatunk, de a mai napig feldolgozatlan maradt az első világhábo
rútól az 1950-ig terjedő időszak is. Vajon miért? 

Az érdeklődés hiánya érthető, hiszen Dömölk nem tartozott sem a Szent 
István-i alapítású apátságok (közvetve Pannonhalma, Pécsvárad, Zalavár), sem a je
lentősebb későbbi királyi alapítások (Tihany, Somogyvár) közé. A szakirodalom az 
alapítás körülményeit jelenleg ismeretlenként tartja számon,^ de királyi alapítása 
elég valószínűtlen. 6 Ugyanakkor nem csak a középkori, hanem a koraújkori forrá
saink is rendkívül szórványosak, mégis fontos hangsúlyoznunk, hogy az apátság his
tóriája a fent már említett rendtörténeti munka XII /A. és nem a XII /B. kötetébe 
került. Utóbbi az úgynevezett elenyészett apátságok történetét tárgyalja, ám a dö
mölki apátság nem enyészett el! Azon öt monostor közé tartozott, amely a 18, 
századi újjáéledés után folyamatosan működött az 1950-ben bekövetkezett újabb 
kényszerű bezárásáig. A szerzetesi élet fennmaradásában fontos szerepe volt a bú
csújárásnak. Ezt olvashatjuk ki Fehér Ipoly főapát 1900. március 29-én kelt leve
léből is. Ekkor sem Dömölknek, sem Tihanynak nem volt apátja és a főapát csak az 
előbbi betöltését tartotta mielőbb szükségesnek, az alábbi indoklással: „...itt mint a 
buzgó hívek nagy tömegei által látogatott búcsújáróhelyen a hitélet bensőségének az 
isteni tisztelet rendjének és fényének érdekében fölötte jótékony hatással van egy 
apátnak, mint egyházi méltóságnak jelenléte". 7 

A kutatók egyik csoportjának figyelme éppen a búcsújárás vizsgálata kapcsán 
terelődött Dömölkre. Barna Gábornak a magyar kegyhelyeket és búcsújárási szoká
sokat vizsgáló munkáiban több helyen előkerült a város neve.8 Tüskés Gábor tárta fel 
részletesen a kiscelli búcsújáróhely vonzáskörzetét, 9 társadalomtörténeti vonatko
zásait külön is tárgyalta,3 1 1 Knapp Évával közös munkájában pedig a zarándoklatok 
osztrák-magyar kapcsolatait elemezte.11 A helyi Mária kultusz eredete Esterházy Pál 
szerint a 15. századra nyúlik vissza.12 Ezt az adatot vette át Jordánszky Elek 1 3 is és ez 

5 Korai Magyar Történeti Lexikon. Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerk. Engel Pál-Makk Ferenc. Bu
dapest, 1994, 172, 

6 A bizonyíthatóan királyi alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzetét tárgyaló újabb feldolgozás 
sem tesz említést Dömölkröl. Kiss Gergely: Abbatía regalia - hierarchia ecclesiastica, A királyi ala
pítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században- Budapest, 2006. 

7 Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára (^PBFL) Főapáti iroda iktatott iratai. (=Föap. ikt. ír.) 
222/1900. 

8 Barna Gábor. Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Budapest. 1990,; Uő: Búcsújárók. Bu
dapest, 2001., különösen a következő tanulmányok: Búcsújáró helyek a győri egyházmegyében. 
141-156. és Mariaczell és Magyarország. 121-137. 

9 Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk-kori Magyarországon a mirákulum irodalom tükrében. Budapest, 
1994. 

10 Tüskés Gábor: A dömölki zarándoklatok társadalomtörténeti tanulságai. Somogyi Múzeumok Közle
ményei 25(1997) 405^13. 

11 Tüskés Gábor—Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Budapest, 2001. 
Különösen: 11-115. 

12 Esterházy Pál: Az egész világon lévő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek röviden föl tett eredeti. 
Nagyszombat, 1690. Reprint: Budapest, 1994, 

13 Jordánszky Elek: A Magyar Országban s az ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Ke
gyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. Reprint: Budapest, 1988. 
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került bele a hivatalos rend történetbe. Nem meglepő tehát, hogy a bencések által a za
rándokok tájékoztatására készített kis liturgikus könyvecskék, történeti áttekintést is 
tartalmazó füzetek is használják ezt a forrást. Ilyen jelent meg először Pausz Amand, 1 4 

később Wekerle Gottfned,1 5 majd Kühár Flóris 1 6 és Nemes Vazul tollából is. 1 7 A hely
történeti irodalmat most nem kívánjuk számba venni, csak annyit jegyeznénk meg, 
hogy témánk szempontjából az elmúlt több mint hat évtizedben nem születtek újabb 
eredmények. 1 8 

Tanulmányunk szempontjából azonban a gazdaságtörténettel foglalkozó Fü
löp Éva munkáit ki kell emelnünk, aki fontos adatokkal gyarapította a szerzetes
rendek gazdálkodása iránt érdeklődők ismereteit.19 Kutatásaiból kiderült, hogy a 
dömölki apátsághoz tartozó földterület nagysága a bencés kongregáció birtokainak 
még az egy százalékát sem tette k i . Bevételei a kolostor fenntartására sem voltak ele
gendőek, így a főapátság rendszeres anyagi támogatására szorult, A 19. század 
végén Tihany jövedelméből évi rendszerességgel 2000 forint segélyt kapott.2 0 Bát
ran állíthatjuk tehát, hogy gazdasági értelemben a legkevésbé jelentős fiókapátság 
történetét fogjuk az alábbiakban vizsgálni. 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A magyarországi szerzetesrendek 1786-os feloszlatáskor - nem kis részben Szily 
János szombathelyi püspök közbenjárásának köszönhetően - a kiscelli kolostort az 
örökfogadalmas szerzetesek közül csak Nemes Gáspár apátnak és egyik rendtár
sának kellett elhagynia, akik egy helyi magánházba költözhettek át. A nemes-
dömölki születésű Pausz Amand plébános másik négy bencéssel együtt a szerzetesi 
ruha letétele és az apátsági birtokok átadása után a helyén maradhatott.21 Szily a fel
oszlatást intéző komisszáriusoknak ezt a konvent számára a körülményekhez képest 
kedvező intézkedést a nagyszámú búcsús lelki igényinek kielégítésével indokolta. 
Nem eredménytelenül, hiszen érvelését később a helytartótanács is elfogadta.22 

14 Pausz Amand: Kis tzelli szarándok. Győr, 1797. 
15 Vekerle Godefried: Kis czelli szarándok. Győr, 1834. 
16 Kühár Flóris: A czelldömölk búcsújáróhely rövid ismertetése, Celldömölk, 1918. 
17 Nemes Vazul: A magyar Máría-Czell kegyhelyének ismertetése. Pápa, 1948. 
18 Az előadás elhangzása és a kézirat leadása közötti időben akadt a kezembe a Pannonhalmi Főapátság 

levéltárának kutatótermében található kéziratok között a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 
egyik hallgatójának szakdolgozata, mely részben lefedi témánkat. Különösen az 1940-es évek törté
netét tárgyaló részben használtunk azonos forrásokat. Szórádi Anita: Bencés élet Celldömölkön a XX. 
század elején. Veszprém 2007. 

19 Fülöp Eva Mária: A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irá
nyítása (1848-1949). Budapest, 1995. 

20 Fülöp É. M : i . m. 14-15. és 40. 
21 1791-ben még mindig Kiscellben élt Károly Fábián, Majthényi Ignác egykori jezsuita, Musics 

Villebald, Németh Kelemen rendtagokat. Lásd: Kühár Flóris: A magyar bencések sorsa 1791-ben a 
rendek feloszlatása után. Pannonhalmi Szemle 10(1935) 3. sz. 233. 

22 PRTXII/A. 355-358. 
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Az 1802. évi visszaállítást az egykori apát és a bencések többsége már nem él
hette meg. 2 3 A restitúció után Pausz házfönöki címmel kormányozta tovább az apát
ságot. A rend visszakapta birtokait is, mely ekkora pórdömölki apátsági majorból, a 
kiscelli székház melletti gyümölcsöskertböl és kisebb ingatlanokból, egy felsö-
mesteri szántóból, valamint Veszprém megyében két kisjenöi házból, a várdai ma
jorból 2 4 és a somlóvásárhelyi szőlőből állt. A vallásalap korábbi intézkedései nyo
mán a Ság-hegyen lévő három apátsági szőlő eladásra került, az iskolamester lakását 
a város tulajdonába adták, míg a lakatos- és kertészház valamint a kocsiszín eladása 
folyamatban volt Ezekért a javakért kárpótlásra számithatott a rend, 2 5 1886-ban a 
Ság és a Somló szőlőit is ide számítva öt gazdaságra oszlott az uradalom,2 6 amihez 
Wallis Gyuláné Somogyi Ilona 1917-ben a bencés renddel kötött örökösödési szer
ződése alapján az izsákfai gazdaság csatlakozott,27 

A sági szőlőkről annyit érdemes megjegyezni, hogy a vallásalaptól a Bat
thyány család tulajdonába került, később tőlük vásárolta vissza a pannonhalmi 
főapát. 2 81916-ban már csak két szőlőről van tudomásunk a hegy és/aki oldalán, me
lyeket ekkor már eladásra szánt a konvent. Területe négy magyar hold volt, rajta egy 
„igénytelen polgári színezetű présházzal", kicsi pincével. A terület a szomszédos ba
zaltbánya közelsége miatt pihenésre nem volt alkalmas, a bányamunkások pedig 
szölöérés idején rendszeresen megdézsmálták a termést, amit a szerzetesek nem 
tudtak megakadályozni, 2 9 

A reformkor pezsgő életébe Kemenesalján elsősorban az evangélikus közne
messég kapcsolódott be. A kis létszámú bencés közösség 1832-ben állíthatott újra 
apátot Kiscellbcn, Wekerle Gottfned személyében. Utóda i 838-ban Gácser Leó lett, 
akiről így ír Porkoláb István 1927-ben megjelent helytörténeti munkájában: „Nagy 
szeretetnek örvendő, értékes egyéniség; a város és polgárai érdekét valóságos atyai 
jóindulattal viselte a szívén. Hogy buzgó készségével még sincs arányban az 
eredmény, megmagyarázzák a kritikus idők, melyek az apátsága alatt, a nemzeten 
végigviharoztak: a szabadságharc és az abszolutizmus legsötétebb évei, amikor Ma
gyarország érdekében semmi nem mozdult előbbre". 3 0 Kettőjük munkásságáról 
alig-alig van adatunk, de a negyvennyolcas szabadságharc idejéből Porkolábnak kö
szönhetően az alábbi történet maradt fenn. 

Vas vármegye 1848 decemberétől császári megszállás alatt állt, de Buda vá
rának 1849. májusi elfoglalása után a Dunántúlon ismét megjelentek a magyar csa
patok. A nyár folyamán Kemenesalján újra felállt a nemzetőrség Ivánkovich János 
kormánybiztos vezetése alatt. Céljuk a megyeszékhely császári helyörségének le-

23 Nemes Gáspár apát 1801. március 6-án halt meg Kiscellbcn, és a pórdömölki templom kriptájában te
mettek cl. Lásd: Uo. 376. 

24 Ma mindkettő Somlójenö része Veszprém megyében. 
25 P R T X I I / A 380-381. 
26 Fülöp É. A/.:i .m.40. * 
27 P B F L Főap. ikt. ir. 1021/1943. 
28 P R T X I I / A 383. 1 
29 PBFL Főap. ikl. ir. 303/1916, 
30 Porkoláb István: Celldömölk Kismáriaccll szabadalmas mezőváros története. Celldömölk, 1927.120-
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fegyverzése volt. Sárvárnál sikeresen átkeltek a Rábán, de a Vép előtt kibontakozó 
császári lovasság elől a nemzetörök meghátráltak és a Rába hidat maguk mögött fel
égetve a megyei hadikasszával együtt visszavonultak. Az osztrák ellentámadás a 
sárvári híd helyreállítása után folytatódott, melynek végén 500 lovas és némi tü
zérség sorakozott fel Kisccll halárában, a dömölki úton, az ágyúk csövét a kiscelli 
kolostornak szegezve. A lakosság többsége a Bakony irányába menekült el. Gácser 
apát ezzel szemben nem hagyta el a várost, hanem rendtársai élén teljes papi diszben 
kivonult a katonák elé és kegyelmet kért székvárosának. Hogy kérésének nyoma
tékot adjon, megnyitott az osztrák katonák számára az apátsági pincét és a magtárat, 
ezzel megmentve a várost a fosztogatástól. 3 1 

A Bach-korszak idején az új hivatalnokok gyanakodva figyelték a bencéseket. 
1859. július 30-án zsandárok kutattak fegyverek után a templom padlásán, eredmény
telenül. 1860. augusztus 20-án Kemenesalja lakosai a hatósági tiltások ellenére töme
gesen kívánták megünnepelni Szent István napját. A tilalomnak egy vértes és egy 
ulánus ezred helyszínre vezényelt katonái adtak nyomatékot. A hatóságok utasítására 
és a szombathelyi püspök rendeletére az ünnepi szónoknak felkért, itáliai származású 
De'Ia Casse Benjámin perjel a város határában elhelyezett táblákon keresztül üzent a 
búcsúsoknak, hogy nem jöhetnek be a városba a szokásos processziók keretében, zász
lókkal és énekszóval. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy az egyes emberek minden bán
talom nélkül megjelenhetnek az ünnepi szentmisén. Mintegy 6000 katolikus és evan
gélikus zarándok érkezett a városba az államalapító ünnepén, akik csendben és teljes 
nyugalomban vettek részt az liturgián, majd békésen hazatértek. 3 2 Ezzel fejezték ki 
nem is oly passzív ellenállásukat az osztrák kormányzat felé. 

A dualizmus kori dömölki apátok közül első helyen Hollósy Jusztinián nevét 
kell megemlíteni. Nemcsak azért, mert kiemelkedő csillagászati munkásságának kö
szönhetően az MTA levelező tagjává választották, hanem azért is, mert a 1865, évi 
főapát választáson a három legtöbb szavazatot kapott szerzetes közé került Jahn 
Mainráddal és Kruesz Krizosztommal együtt. Kruesz főapát tekintettel volt a rend 
megnyilvánuló bizalmára és Hollósyt ajánlotta fömonostori perjelnek, akit a káptalan 
meg is bízott ezzel a feladattal. Érdekes módon a dömölki apáti szék 1873. évi megüre-
sedésekor előbb Jahn nyerte el a tisztséget, majd váratlan halála után mégis a frissen 
kinevezett esztergomi házfőnök, Hollósy lett az új apát. Munkásságának eredménye az 
első kiscelli óvoda és a lányiskola megalapítása volt. melynek fenntartására maga is 
komoly pénzadományt tett. Az óvónői és tanítói feladatokat az Isteni Szeretet Leá
nyaira bízta. 1894 és 1895 folyamán a székházban végzett felújítási munkák a Fehér 
Ipoly főapát idején engedélyezett kevés nagyberuházások egyike volt. 3 3 Közéleti tevé
kenységével nagy tekintélyt vívott ki magának a városban, ezért később a díszpolgári 
címet is megkapta. Az állam a harmadosztályú vaskorona renddel ismerte el munkáját. 
Halálakor az akadémiai emlékbeszéd megtartására a főapátot kérték fel. 3 4 

31 Uo. 122-123. 
32 Uo. 125-126. 
33 PRT VI. 144. 
34 PBFL Föap. ikt. ir. 174/1901. 
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A 19. század végén tehát a plébánia és a zarándokok ellátása mellett a ben
cések gondoskodtak az iskolai és a kórházi apácák gyóntatásáról, valamint a kórházi 
betegek látogatásáról is. 3 5 Az első világháború idején ez különösen sok munkát je
lentett, amiben Hollósi Rupert apát maga is aktívan részt vett. 

A forradalmak időszaka a celldömölki 3 6 rendház életében is mozgalmas hét
köznapokat hozott. Hollósi Rupert apát 1918. június 4-én bekövetkezett halála után 
Lingl Valérián perjel vezette a közösséget, a kritikus hónapokban is. A közbiztonság 
állapotára jellemző, hogy 1919. február 3-án éjjel feltörték a templomot és 6 ezüst-
kelyhet és paténát vittek el a betörők. 3 7 Az új hatalom képviselői megszállták a rend
házat, korlátozták a szerzetesek munkáját. Ellenőrizték a Pannonhalmával történő 
kommunikációt is, hiszen csak nyílt leveleket lehetett postára adni. A Vasvármegye 
Direktóriuma április 29-én hivatalos levélben szólította fel a bencéseket, hogy a 
rendkívül agilis Kühár Flóris plébánost azonnal mentsék fel a lelkészi teendők alól, 3 8 

aki a zaklatások ellenérc hívei mellett maradt. 
A népköztársaságra a szerzetesek mindnyájan felesküdtek, 3 9 de a tanácsköz

társaságra már nem. Ezzel azt kockáztatták az idős rendtagok, hogy elveszítik az 
állam által folyósított tanári nyugdíjukat. A bizonytalan körülményekre jellemző, 
hogy az ekkor 71, évében járó Zanathy Bódog Pannonhalmára írt elkeseredett kérvé
nyében idős korára való tekintettel az újabb esküt is hajlandó lett volna letenni, hogy 
ne veszítse el megélhetésének egyetlen megmaradt forrását. Pár nap múlva már 
visszakozott és kétségbeesett helyzetére hivatkozva kért bocsánatot, valamint fő-
apáti támogatását. 4 0 A támogatás nem maradt el. Lingl perjel Ruzsicska Aurél jó
szágkormányzó haláláról írt beszámolójából kiderül, miként kívántak a bencések 
gondoskodni a rendtagokról. Ruzsicskán keresztül ugyanis minden dömölki szerze
tesre 8000 koronát bíztak, hogy akkor is tudjanak magukról gondoskodni, ha el 
kellene hagyniuk a rendházat. Ennek a pénznek a számadása bekerült a hagyatéki 
leltárba. A fel nem használt összeget a rendtagok részben visszafizették, részben 
pedig az elöljárók utólag jóváhagyták annak felhasználását 4 1 

A forradalmak napjaiban akadt egy előkelő „vendége" is a háznak Mikes 
János szombathelyi püspök személyében. A nyíltan legitimista egyházi vezető meg
tagadta az érdemi együttműködést a Magyar Nemzeti Tanáccsal és a püspöki kar 
megbízottjaként elutasította az egyházi birtokoknak egy erre a célra kreált állami 
bank által történő felosztását. Ennek következtében Obál Béla kormánybiztos vizs
gálatot indított a szombathelyi egyházmegye gazdálkodásának áttekintésre. Bár nem 
talált érdemi szabálytalanságot, 1919. január 27-én mégis letartóztatták a megyés
püspököt és Celldömölkre internálták, ahonnan egy hónap múlva szállították tovább 

35 PBFL Főap. ikt. ir. 47/1910. 
36 Celldömölk városáról 1904 januárjától beszélhetünk. Lásd: Kátdos Gyula: Kiscell és Ncmcsdömölk 

egyesítése 1903-ban. Vasi honismereti és helytörténeti közlemények. 30(2003) 2. sz. 66-75. 
37 PBFLFöap. ikt. ir. 91/1919. 
38 PBFL Föap. ikt. ir. 175/1919. 
39 PBFLFöap. ikt. ir.97/1919. 
40 PBFLFöap. ikt. ir. 183/1919. 
41 PBFL Föap. ikt. ir. 177/1919. 
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a budapesti gyűjtőfogházba. Lingl beszámolója szerint a püspököt február 28-án 
Pintér Ernő miniszteri tisztviselő, egykori győri bencés diák (!) egy szakasz katona 
élén hozta a városba. A rendházat folyamatosan őrizték. Mikes, aki a főapátnak 
irt soraiban kényszerű celldömölki tartózkodása alatt egyszerű szerzetesnek tekin
tette magát, az épületben és a kertben szabadon közlekedhetett, de vendégeket 
csak a mellé rendelt rendörföhadnagy jelenlétében fogadhatott.43 Az apátsági nap
ló bejegyzése szerint március 29-ről 30-ára virradó éjszaka vitte el három budapesti 
detektív. 4 4 

1918 és 1920 között Pannonhalma kormányzó-perjele Jándi Bernardin volt, 
aki rendtársai elismerését vívta ki magának a forradalmi időben a rend élén végzett 
munkájával. Ennek köszönhetően felkérték, vállalja el föapáti méltóságot Ő ezt nem 
fogadta el, így a rendi nagykáptalan a dömölki apátság élére helyezte. Aktívan részt 
vett a városi és megyei közéletben, királyi kormányfötanácsosi címet kapott. Elete és 
munkássága a magyar történelem fordulatos időszakára esik, alapos feldolgozása 
azonban még várat magára. 4 5 A kortárs Kovács János szombathelyi megyéspüspök 
1950-ben ezt írta róla: „Bernardin apátúr iránt olyan lelkülettel viseltetünk, mint 
szent pátriárka iránt". 4 6 Az utókor megbecsülését jól mutatja, hogy Nemes Vazul 
plébánossal együtt az 1989-es rendszerváltoztatás után hamvait a hívek kérésére a 
celldömölki kegytemplomban helyezték örök nyugalomra. 

A Z UTOLSÓ ÉVEK 

A történeti rész lezárásaként a második világháborús pusztításokat és az azt követő 
néhány esztendőt tárgyalom bővebben. Az 1941 -tői celldömölki lelkészként 
működő Nemes Vazul hosszú levélben 4 7 számolt be főapátjának a front celldömölki 
átvonulásáról. A várost 1945. március 26-án hagyták el a németek, és még aznap, 
nagyhétfön délután megkezdődött a szovjet támadás, melynek során az apátság kör
nyékét is több találat érte. „Róma égése lehetett ehhez hasonló" - írja. Másnap haj
nalban érkeztek az első orosz katonák és megkezdődött a város és a kolostor foszto
gatása. Nagycsütörtökön jött meg a felszólítás a rendház elhagyására, mert azt 
katonai kórháznak jelölték ki . A házban ekkor 28 fő tartózkodott a szerzetesekkel, a 
személyzettel és a szerzetesek családtagjaival együtt. A templom mögötti kertész¬
lakba költöztek, ahol négy szobában zsúfolódtak össze. Április 6-án a katonaság 
mindent kiszórt a kolostor épületéből az utcára, az ott lévő könyveket és iratokat is. 
Végül mégsem betegek és sebesültek, hanem a Németországból hazafelé terelt ukrán 
menekültek kaptak benne elhelyezést, akiket addig nem kívántak továbbszállítani, 

42 Székely László: Emlékezés Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspökröl. Vasszilvágy, 2009. 
106-107. 

43 PBFL Föap. ikt. Ír. 106/1909. 
44 PBFL Dömölki apátság iratai. Dömölki apátság naplója és iktatója. 1873-1933. 93. 
45 Életrajzi vázlata olvasható: Sólymos Szilveszter. Ezer év száz bencése. Pannonhalma, 1997.361-364. 
46 PBFL Főap. ikt. ir. 249/1950. 
47 PBFL Főap. ikt. ir. 214/1945. 
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amíg meg nem történik a fertőtlenítésük. Közben a cselédek megkezdték az apátsági 
major javainak széthordását. Ebben nem kis szerepe volt az apátsági majorságot 
vezető kommunista érzelmű gazdának. Nemes az 1945. április 15-i levelében még 
azt írta róla. hogy „Gosztonyi gazda nyílt becsülteséggel védi a Rend érdekeit". 
Május 11 -én kelt soraiban viszont már csalódásának adott hangot, mert a helyi Kö
zellátási Bizottság ülésén találkozott a volt gazdával, aki azt javasolta, hogy ben
cések magtárában lévő készleteket foglalja le a bizottság. Fiára, Gosztonyi Jánosra is 
rosszalló megjegyzést tesz, aki „a kommunista pártnak egyik faktora és mindenütt 
csak gyűlölettel beszél rólunk'*. 4 8 

Az ukránok még júniusban is Celldömölkön tartózkodtak, pünkösdkor közel 
tizenkétezren voltak a városban. 4 9 Az idős Bernardin apát betegesen, de nagy lelki 
erővel viselte a kényszerű száműzetésből adódó nehézségeket. Kelemen Krizosztom 
főapát többször hívta Pannonhalmára, de ö a város közelsége miatt előbb Pápára 
akart költözni, 5 0 majd erről is lemondva vállalta a sorsközösséget rcndtársaival. A 
kolostor csak 1945, augusztus 28-án került vissza a szerzetesek kezébe, 5 1 felszerelé
sétől gyakorlatilag teljesen megfosztották, értékeit elégették vagy széthordták. „Né
mileg könnyített rajtunk az ukrán csorda távozása, mert házunk felszabadult, de 
hogy mikor foglalható el. Isten a tudója: nincs ablak, ajtó, kevés a bútor, de annál 
több a poloska és piszok, meg büz". 5 2 A hívek segítségével azonnal megkezdték a ta
karítást és a romos épület helyreállítását, melynek költségeit részben Pannonhal
máról fedezték. Sárközy Pál kormányzó apát 1947. augusztus 1-én kelt levelében 
arra is felhívta Jándi figyelmét, hogy a befejezés előtt álló celldömölki házra ha
tósági igénybevétel várhat, ha nem kerül sor a félig üres épület megfelelő felhasz
nálása. Két elképzelést fogalmazott meg: egyrészt lelkigyakorlatos ház kialakítására 
látszott alkalmasnak a hely, másrészt az is felmerült, hogy a mesterségeket tanuló 
laikus bencés testvérek szállása legyen.5 3 Még 1948 januárjában is 13 szoba teljesen 
üres volt és a föapáti kormányzótanács is csak öt szoba minimális bútorzattal történő 
berendezését tudta támogatni. 5 4 

A városi vezetés 1948 májusában hivatalosan is megkereste a bencéseket, 
hogy a Celldömölki Állami Gimnázium részére biztosítsanak helyet az apátság épü
letében. A konvent elutasította a kérést. Indoklásként nem csak a háromnegyed évi 
kilakoltatást és a bútorzat ezzel járó teljes megsemmisülését hozta fel, hanem azt is, 
hogy a lakáshiány enyhítésére már átengedett a községnek két, a piactérre néző 
apátsági üzlethelységét. A kórházi gyóntatást végző szerzetes még mindiga kórház 
területén lakott, mert a kolostorban nem volt számára megfelelő szoba. Ezen túl
menően a közli a főapátság feltett szándékát, hogy a C elldömölkre küldik a laikus 
növendékeket, hogy itt szakmát tanuljanak. Közülük egy már be is költözött, és az év 

48 PBFL Föap. ikt. ir. 354/1945. 
49 PBFL Föap. ikt. ir. 423/1945. 
50 PBFL Föap. ikt. ir. 517/1945. 
51 PBFL Föap. ikt. ir. 813/1945. 
52 PBFL Föap. ikt. ir. 952/1945. 
53 Vas Megyei Levéltár (=VaML) X I I . 2. Dömölki bencés apátság iratai. Iktatóit iratok. 21/1947. 
54 VaML X I . 602. Dömölki bencés apátság gazdasági iratai. Evrcndezett iratok 1948. január 23, 
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folyamán újabbakat várnak, ezért is szükség van minden szobára. Ezen kívül a 
püspök akaratának megfelelően itt tartják majd a járás papságának havi rekol-
lekcióját, és évente egyszer az egyházmegye papságának lelkigyakorlatát is. Végül 
emlékeztet a levél, hogy a búcsúsok öt hónapon át érkeznek a városba, és a vendég 
papság ilyenkor szintén a kolostorban száll meg. Összegezve: „. . . a plébánia és a lel
kipásztori munkakör ellátása és biztosítása eleve kizárja az Apátság épületének 
másirányii felhasználását". 5 5 A fenti sorok jól mutatják, hogy a bencések a háború 
után ís aktívan részt kívántak venni a város és környéke lelki gondozásában, az egy
házmegye papságának, valamint a zarándokok ellátásában. 

Az új hatalom nem csak a rendházat kívánta elvenni a bencésektől. Bernardin 
apát 1945. október 31-én arról tudósítja a főapátot, hogy mindössze 30 kateszteri 
hold földet sikerült megtartani az apátságnak. 5 6 Poroszlay Valérián jószágkormány
zó a Vas Megyei Földbirtokrendező Tanácsnak címzett leveléből tudjuk, hogy bár 
1945-ben elvették az apátság földjeinek és gépcinek kétharmadát, de a tulajdonjogi 
kérdéseket még 1948-ban sem rendezték véglegesen. A lakosság által kiigényelt 
ingatlanok kárpótlásául 5 cselédlakást, istállót, kocsiszínt, ólakat kért vissza.57 Szep
tember elsejétől az apátság két üzlethelységét szolgabírói határozattal ismét bér
lőnek adták ki , bár az eredetileg itt kívánta értékesíteni a kertészetből és a gyümöl
csösből származó termékeit. 5 8 

Az apátság végleges elhagyása előtti utolsó nagy ünnepségre a kegyszobor ol
tárra emelésének 200 éves jubileuma alkalmából került sor 1948 szeptemberében, 
amire Mindszenty József hercegprímás is elfogadta a meghívást. 5 9 Az események 
leírását az apátsági napló örökítette meg. A hatóságok előbb engedélyezték a búcsú 
megtartását, később mégis komoly intézkedéseket hoztak annak megakadályozá
sára. A városba vezető utakat járványra hivatkozva előző este lezárták és már a 
szomszédos településeken visszafordították a zarándokokat. Ennek ellenére sokan 
szöktek be a városba. Az előesti szentmisére zsúfoltságig megtelt a kegytemplom, 
ahol Bernerdin apát köszöntötte a vendégeket. A pannonhalmi kormányzó apát, a 
zalavári apát és a főmonostori perjel mellett több rendtársával és a környék papsá
gával együtt koncelebrálta a szentmisét. Az éjszaka folyamán tankok és 1500 rendőr 
járta a várost. A zarándokokat rendszeresen zaklatták, elzavarták őket szállásaikról, 
így sokan az apátság udvarára és a rendház folyosóira zsúfolódva töltötték az éjjelt. 
A templomban közben folyamatosan imádkoztak a hívek: imaóra, rózsafüzér és 
reggel hat órától püspöki szentmisék követték egymást. Előbb Papp Kálmán a győri 
egyházmegye búcsúsainak misézett, majd Kovács Sándor a szombathelyieknek, 
végül Bánáss László a veszprémi püspökség híveinek. 6 0 Mindszentyt délelőtt kilenc
re várták. „Az éjjel belopakodó zarándokok nagyszámban hullámoztak a templom 

55 PBFL Föap. ikt. ir. 684/1948. 
56 PBFL Főap. ikt. ir. 1206/1945. 
57 VaML X I . 602. Iktatott iratok. 7/1947^8. 
58 VaML X I . 602. Évrendezett iratok. 1948. szeptember 1. 
59 VaML X I I . 2. 8/1948. 
60 A celldömölki plébánia 1 150/1948. számú ügyiratának nyomtatott változata az apátsági naplóban. 
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körül, mikor nagy nehézségek után megérkezett a hercegprímás." Előbb megáldotta 
a templom homlokzatára készített jubileumi üvegmozaikot, majd egy csendesmise 
keretében nagyhatású szentbeszédet mondott. A miséről távozókat karhatalmi erők 
fogadták, „három tank fegyveres rendőrökkel megrakva". Mindszenty és a papság a 
rendházba vonult, miközben a karhatalom szennyvizet lövellt rájuk... , 6 1 

Az egyház elleni támadások 1948 óta folyamatosak voltak az egész ország terü
letén, az egyházi iskolák bezárása után csak idő kérdése volt a szerzetesrendek felosz
latása. A dömölki apátsági napló vezetése 1950. június 4-én szakadt meg,6 2 és a beér
kezett hivatalos levelek 1950-ben már nem is kerültek iktatásra. 6 3 A pannonhalmi 
perjeli napló tanúsága szerint Jándi Bernardin utolsó apátként 1950. szeptember 20-án 
végleg a főmonostorba költözött, 6 4 ahol két év múlva, 1952, augusztus 28-án hunyt 
el . 6 5 Nemes Vazul celldömölki plébánosként 1953-ig maradt beosztásában, élete to
vábbi részében a szombathelyi egyházmegye területén dolgozott lelkészként. 6 6 

A SZERZETESEK 

A tanulmány befejező részében a szerzetesközösség felépítését, a szerzetesek mun
kakörét szeretném bemutatni a rendi névtár 6 7 adatainak elemzésén keresztül. Köz
vetlenül a visszaállítása után az apát helyett házfőnök irányította a közösség mun
káját. Pausz Amand viselte elsőként, egyúttal a legtovább, nyolc éven keresztül a 

wf 

házfönöki címet. Öt még hatan követték a sorban. Az 1802-es királyi diploma értel
mében a rendi nagykáptalan többségi szavazással döntött az apátok személyéről. 6 8 A 
választás eredménye egyúttal a közösség bizalmát is mutatta. Az apáti méltóság el
nyerése minden esetben egy szerzetes munkájának elismerése, karrierjének csúcsa 
volt. A főapát legtöbb szavazatot kapott személyt terjesztette elő uralkodói kineve
zésre, a két világháború közötti időszakban a királyi főkegyúri jogokat gyakorló 
Vallási és Közoktatási Minisztérium engedélyét is meg kellett szereznie. Az apáttá 
avatást, a benedikálást többnyire valamelyik püspök vagy maga a főapát vezette, két 
apát asszisztálása mellett. Helyszíne a pannonhalmi bazilika volt. Innen az új 
elöljáró székhelyére, esetünkben Celldömölkre utazott. Itt a megérkezése után a 
templomban fogadta a konvent, ahol rövid imádság és ünnepi áldás következett. 
Ezután a település vezetői is köszöntötték, majd az apát a székházba vonult, ahol a 
konventtel és néhány meghívott vendéggel közös ebéden vettek részt. 6 9 

61 PBFL Dömölki apátság iratai. Dömölki apátság naplója 1946-1950. 37-38. 
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65 Uo. 54. ! 
66 A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend névtára 1802-1986. Összeállította: Berkó Pál-Legányi Norbert. 
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A tárgyalt időszakban összesen nyolc személy töltötte be a dömölki apát 
tisztét. Elsőként 1832. november 7-én a már említett Wekerle Gottfriedot bene-

f f 

dikálta dömölki apáttá a győri püspök. Öt Gácser Leó követte, akinek 1856-os halála 
után kilenc év üresedés következett. Leghosszabb ideig, 1920 és 1950 között Jándi 
Bernardin irányította a közösséget. 7 0 Csak három évvel rövidebb ideig volt apát az 
iskolaalapító Hollósy Jusztinián. A sor másik végén Jahn Mainrád áll, akinek egy 
esztendő sem adatott hivatalában, apáti kinevezése 1873. április 17-én kelt, de 1874. 
február 4-én elhunyt.7 1 

Milyen általános megállapításokat tehetünk az apátok személyéről? Termé
szetesen mindnyájan tanárként kezdték pályafutásukat, mint valamennyi bencés a 
korszakban. Hatan a rend valamelyik gimnáziumában álltak munkába, Wagner 
Lőrinc és Jándi Bernardin egyből főiskolai tanár lett Pannonhalmán. Hosszabb-rö
videbb idő után a többiek is Pannonhalmára kerültek és a növendékek tanáraként, 
szertartóként, föapáti titkárként, magiszterként vagy alperjelként működtek. 7 2 Hár
man a főmonostori perjelségből, míg hárman gimnáziumi igazgató és házfönöki po
zícióból kerültek az apáti székbe. Kivételnek számít Hollósi Rupert pályája, aki har
mincnyolc éven át tanított a kőszegi, soproni és esztergomi bencés gimnáziumokban 
és utóbbi igazgatójaként választották meg apátnak, tisztséget nyolc éven át viselte. 

A konvent többnyire hat-hét szerzetesből állt, de természetesen ettől a szám¬
tói többször is találunk eltérést. így például Gácser apát 1856-ban bekövetkezett 
halála után csak három szerzetes maradt a kolostorban,73 míg a tanácsköztársaság 
apát nélküli napjaiban, 1919. február 20-án nyolcan teszik le az esküt a népköztársa
ságra. 7 4 Az apát helyettese a perjel volt, munkáját az alperjel segítette. A kolostor el
látásának megszervezése a házgondnokra hárult, a gazdaságot a jószágkormányzó 
irányította. A plébániát vezető lelkész a szombathelyi püspökkel is munkakapcso
latban állt. Egy-egy szerzetes néha egyszerre több munkakört is ellátott. A hívek és a 
búcsújárók lelki gondozására rendszerint két hitszónokot is beosztottak a plébános 
mellé Egyikük a német nyelvű igehirdetésben is járatos volt. Csak néhány évig látták 
el ezt a feladatot, majd tanárként vagy lelkipásztorként folytatták tovább tevékenysé
güket. A 19. és 20. fordulóján a hitszónokkal párhuzamosan jelenik meg a hitelemző, 
majd a hitoktató munkaköre. Utóbbi az 1920-as években kizárólagossá válik, több
nyire fiatal szerzeteseket bíztak meg ezzel a feladattal, a pályájuk kezdetén. Segéd-
lelkészről 1922-ben olvashatunk először. A két világháború között tehát a lelkész 
mellet segédlelkész és egy vagy két hitoktató végezte a lelkipásztori munkát. 

Az idősebb rendtagokat, miután tanárként nyugalomba vonultak, gyakran he
lyezték valamelyik fiókapátságba, így Celldömölkre is. őket a 19. században még 
rendházi lelkiatya címmel illették, később a diszpozíciókban csak a „nyugalomban" 

70 Jándi Bernardin az apáti címet 1952-ben bekövetkezett haláláig viselte. 1950-töl Pannonhalmán élt. 
Lásd: Névtár 122. 

71 PRTXII/A. 394-395. 
72 Wekerle Gottfned Győrben volt a rendi növendékek tanára, így ö nem került Pannonhalmára. Lásd: 

Névtár 31. 
73 PRTXII/A. 389. 
74 PBFL Föap. ikt. ir. 97/1919. 
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kifejezés szerepeli a nevük mellett. Többnyire közülük került ki az iskolai és a 
kórházi apácák gyóntatója is. Könyvtárosról először 1837-ben van adatunk, de az 
első világháború után már nem találkozunk ezzel a tisztséggel, 

ÖSSZEGZÉS 

Tanulmányunkban a dömölki apátság történetének vázlatát próbáltuk megrajzolni 
1802 és 1950 között. Tudjuk, hogy a téma kellő mélységű feltárása további források 
bevonását igényli, különösen az 1945 utáni évek tekintetében. Az általunk tárgyalt 
időszakban több mint 100 szerzetes fordult meg az apátságban. Az ö életpályájuk 
elemzése és egy részletes archontológia összeállítása szintén fontos feladata a to
vábbi kutatásnak. Ezek a biográfiák kiváló tudósok és jeles tanáregyéniségek éle
tének megismerése mellett, a Pannonhalmi Főapátság és a fiókapátságok viszo
nyának feltárásában is új eredményeket hozhatnak. Csak remélhetjük, hogy a 
rendtörténeti kutatások ebben az irányban is megindulnak. 

ZOLTÁN BOROS 

T H E A B B E Y OF DÖMÖLK B E T W E E N 1802 AND 1950 

The monastic life of the médiáéval Benedictine monastery of Dömölk was revived by 
Archabbot Odó Koptik in the middle of the 18th century. It is his merit that Kiscell becamea 
plaee of pilgrimage where the spiritual life of pilgrims was taken care of by the Benedictine 
monks. Until now researchcrs paid little attention to the abbey's history between 1802 and 
1950 since the monastery of Dömölk was neither the oldest nor the richest of the abbeys. After 
Joseph II issued his order to dissolve all monastic orders the Benedictine monastery was first 
govemed by "heads of the community", then after 1832 abbots took over once again its 
conduct One of the most significant abbots was Armand Pausz who made great efforts in 
reorganizing the monastery after the restoration of the orders in 1802. The achievements of 
Jusztinján Hollósy, founder of a school during the period of dualism as well as those of 
Bernardin Jándi between the two World Wars were appreciated not only by the town but alsó 
by the Hungárián State. The destruclion caused by the Second World Waras well as the local 
manifestations of the increasingly growing anti-clerical politics of the period following it 
endangered not onK ihc rcnewal öf ihe pastoral activit) but alsó the cxistence Of The 
community. A thorough study of this period requires the examination of additional sources. 
There are alsó a lot of prospects in revealing the life-style of monks living in Dömölk. It can 
surely be stated that they regarded becoming an abbot as the peak of their career. One part of 
the members of the convent was appointed to do pastoral work while another part had to fulfíl 
economic tasks in the town united as Celldömölk In 1904, The third group consisted of those 
monks who were permanently disposed in the abbey of Dömölk after having retired as 
teachers. A more thorough examination of the careers of monks could possibly reveal more 
profoundly the relationship between the archabbey and the dependent abbeys. 
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I. kép. Gácser Leó dömölki apát 2. kép. Jahn Maim ad dömölki apái 
1838-1856 1873-1874 

3. kép. Hollósy Jusztinián dömölki apát 4. kép. Wagner Lőrinc dömölki apát 
1874-1900 1900-/910 
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5. kép. Hollósi Rupert dömölki apát 
1910-18 
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6. kép. Jándi Bernardin dömölki apát 

1920-52 

7. kép. Lingl Valérián 8. kép. Zanathy Bódog 
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9. kép. Nemes Vazul 

Üdvözlet CzelldÖiiiölkböl fe^^/g, &&$4tf~ 
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10. kép. Apátsági épületek a celldömölki főtéren 
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11, kép. Templomhomlokzat 1945. október 17-én. A hátoldali torony tövébe 1945. február 
13-én 13.20-kor nagyméretű bomba esett. A légnyomás az ablak szerkezeteit kitépte, a 

torony és a középső párkány bádogburkolatát összetépte. Jobbról az apátság keret nélküli 
ablakai láthatók. 

12. kép. A dömölki konvent 1950-ben. A kép balszélén szombathelyi egyházmegyés pap 


