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szerkeszt i el sz

Negyvennégy c.szterrd vel ezeliitt jelelrt meg az Ol-rio állan-r-
beli Clevelarrclben, a Kárpát t(ijnwkiac]ó gonclozásában
P, Király l(elenren naplílja, alki trkkor mrir huszorrhét éve élt
a tetrgerentírlon, nrit,tt az at,nelil<ai nlagyar] Kapisztr:tin Szerrt

Jár-rosríll Nevezett Fel"ences l(trszt(tcli.r szerzetespapja. Nap-
lója végén nrtrga számol be az Anrerikába tortén l947-es
kiurtazása k r|ilmórrycir(il, irhov;i ó rnég nctr. emigráns]<ént
- l<orelbcli kifc,jczésscl ólvc ,,clisszidcnsl<érrt", - lrtltrerrr nrint
a lerrdje álta1 az" tijvilági lnt-rgvarol< k zijtti pasztoráció végz,é-
sére ]<iktildijtt szerzetespap rnerrt ki.

Igetr o1vasnrárryos és gorcltilékerrv, választókos nVelveze-
tíí stílusb;rn megírt naplój;r az|L)44--IL)47 l<ijzcitt által;r átólt és
rncgtapasztalt c-scnrórryckct taglalja. A rr.indig tettre kósz, sa-
j;it bcvallásar szcrint is kalandvágyó szerzetcs szemszilgóból
isinerlretjiik mcg cl II. világlr.ibclrti utolsó szakaszát, a Magyar
Királyság szovjet megszállás alá kertilését, a politika foko-
zatos széls bt'lra tolódás.it. Annak rrregtapasz[alását, l-rogy
rrrilycrr a nagy kclcti irrrpériurn ;ilt.rl elfoglalt teriilctcr' ólni,
cnnc--l< cllcl.érc is rTrirrclent megtcrrrri a kcresztétry nlagyar
iovóért, nern egyszer látva a rnegszállók emlrertelenségét.
Mindemellett torekc.dni arra rer-Ldítl-retetleni_il tov.ibbra is,
lrogy nrint ptrp és nrint szerzetes, tart.rni tudj;r a lelket a re-
ábízottakban, akik szánrítanak reá milrt lelkivezet re, s mint
a helyi kozélet fontos kulcsszer:eplójére. P. Kelemen erurek
igyekezett a naplój.r tantiságtr alapjain is mindvégig nTegfelel-
t-ri, kotelességtudatábarr rrem ingatt;r nleg soha senrmi.

Naplójának a kés(jbbi dur-rántírli vizitátori rtj.it (a SzilzMá-
riáról Nevezett Feretrccs llerrdtartotnányb.rr-r), majd el gyon-
gyosi és buclapesli eser-rrénye,ket felvor' ultatíl fejezeteiberr is
világossá válik számtrnkra, lrogy szen-rélyében egy felel s-
ségteljes, határozott, nél.a már kimorrdottirn makacs errr-
berrel val-L dolgurrk; olyanna1, akj tletn ijec1 meg könnyen
zl ,,rázós" , kifejezetterr ólctvc.szélycs helyzetektól sern, még
akkor senr, ha nem sokon rrrrjlik, lrogy íi is id el tt távozzé]<
az árnyékvilágból, Igazi problórrramcgoJcló telretség, akjnek
teljes és erós a lrite Kljsztusban, oclaac]ó a szeretete egyháza,
haztlja és népe iránt. Erecleti német neve (K(ínig), sváb szár,
lrrazása cllenére is rnagyarstigála büszke, anri lrite rrrcllctt szá,
nrártr a legforrtosabb.



Mitlclczcl< nrcllctt egyértelmííen kiérzódik soraiból az szin-
tc,, kórlcllrctctlcrr cgyenességre való tcirekvés, nem kcintorfa,
l.tz, ltyíltarr kimorrdja mindig, hogy mir 1mit gondol, és leg,
jobb tuclása szerint - tobb-kevesebb sikerrel - már ó maga
t rekszik arra, hogy sine ira et studio írja le, ami megtortént
vele, amit látott és amit megtapasztalt, mindezt gy, hogy
emberi érzelemvilágát mégse rejtse véka alá, akár kritikát is
megfogalmazva a neki nem tetsz dolgok kapcsán.

A mából visszatekintó olvasó szán:rár a soraiból nem egy szer
egy váteszi b lcs rajzolódik ki, aki nagyon gyakran rátapin-
tott a végril csakugyan bekovetkezett torténésekre, hazánk és
nemzetiink, valamint az egyházak XX. századi megpróbálta-
tásaira. Esetenként pedig a korát megel zó gondolkodásáról
is megbizonyosodhatunk, jelesril az okumenizmus hirdetése
terén évtizedekkel eI zte meg a II. Vatikáni Zsinatot, mely-
nek atyái csak1964-ben fogadták el - Boldog VI. Pál pápa hat-
hatós kozbelépésének köszonhetóen - az Un.itatis redintegratio
kezdetíi dekrétumot az okumenizmusról.

Aki arra számit, hogy egy teljes elvonultságban él , íoly-
tonosan imáiba mertil ember ismerszik meg a naplób I, az
er sen csalatkozni fog, s szakítani az eííéle sztereotípiák,
ra hagyatkozással, mert hiszen világossá fog válni az 1llet
szát:.:.ára, hogy kétségteleniil a mélyen megélt hit fontos volt
P. Kelemen számára is, de emellett gyakorlatias emberként
evilágon és evilágban élt és munkálkodott, szolgálvalstent és
legjobb képességei szerint segítve az embereket.

Mindenkép penszótkell eltentiiik az1974-es és azltt - enltta7
a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány megbí
zásáb l ismét - kozlésre keriilt napló kozotti hasonlóságokról
és külonbozoségekrcil.

Azt mondanunk sem kell, hogy a teljes szoveghííség és
a korabeli nyelvezet megtartása nyilvánvaló volt számunkra
is. Néhány dolgot azonban így is meg kell említeni, amiben a
jelen kiadás klilonbozik az1,974-est l:

. A mai helyesírási elveket tekintettrik mérvadónak. A német
anyanyelv, az amerikai emigrációban való kiadás és a két
világhábor kozotti, kissé dagályos irodalmi stílus nyomai
az olvasmányosság ellenére is megtalálhatóak, ezeket csak
helyesírási szempontból korrigáltuk.

Az 1974-es kiadásban hibásan írt vagy elírt személynevek
javitásra kertiltek (pl. Vass helyett Yas Zoltán).

Esetenként a ktilonboz alakban (p1. Pius, Piusz) szerepl
nevek egységesítve lettek.

A nem pontosan ítí íóldrajzi nevek viszont láblegyzet íor-
máláb an keriiltek csak megjelolésre.

Az eredeti fejezetek évek szerint (1944,1945,1946,1947)
torténó elkiilonítése megtortént.

Néhány esetben a szoveg konnyebb érthet sége végett
a forráskozléseknél [megszokott módon] tortén kiegészi-
tés is jól megkiilonboztethet módon lett kivitelezve.

A monogrammal, vagy N. esetleg név nélkUl szerepl sze-
mélyek els el fordulási helyiiknél [Hasonló] M[ódon] ke-
rtiltek lehetóség szerint feltiintetésre.

Továbbá a szovegben d lt betíiael szedett személyek a Ftig-
gelék Névjegyzékében keíiiltek felsorolásra - itt rovid élet-
rajzuk olvasható. Ezek terjedelme (sajnos) változ , att ),

íLigg en, hogy az illet személyr 1 mennyi adat állt ren-
delkezésrinkre.

Szokásos módon az idegen nyelvii szóvegrész),etek is d lt
betijael lettek szedve, ez aI I az idegen nyelven megadott
címek esetenként kivételt képezhetnek.

A konyv-, folyóirat- és verscímek megmaradtak az Eredeti
,,Kiadásban" szerepló módok szerint, ebben való módosí-
tás csak ott tcirtént, ahol egyértelmiívé kellett tenni, hogy
ezekr lvatl-sz .

A szoveghíiség kedvéért, ha ugyanaz a fogalom kétféle ki-
fejezéssel (p1. házf nok, gvárdián) lett az eredeti sz vegben
felttintetve, az változtatások nélkril most is gy maradt,

A napló láblegyzetei rnagyarázatokkal lettek ellátva, kti-
lonféle fogalmak, korábbi vagy a diárium szempontjából
kevésbé jelent s kortárs személyek, valamint további ese-
ményekre tortén kiegészítések stb. terén.

Az eredeti 1974-es naplóban szerep| lábjegyzetek, melyek
P. Kelement I szárntaznak, (K. K.) jelöléssel keriiltek fel-
tiintetésre.
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. A saját hlbájan kíviilejtett tévedések isláblegyzet íormájá-
ban lettek lehet ség szerint felttintetve, pl. OlOkent vagy ha-
lottként említ személyeket, holott az ellenkez le igaziaiuk.
Errnek oka a háborris helyzetben torténó iníormácóáramlás
nehézsége, és anrrak is esetleges pontatlansága. Esetenként
a megszokott [sic!] jel lés is alkalmazásra keriilt. Bizonyos
iníormációi pedig azért tévesek, mert már Amerikábarr,
tobb év(tized) utár; hallomások alapján egésziti ki napló-
ját. Az íráson olykor íelfedezhet k kései beleolvasások, az
élményeknek a megtcirtént esemény és a kiadvánny á szer-
kesztett napló kozotti id szakban tortént ,,átváltozásai'' .

. Az idéz jelek P. Kelemen általi hasznáIatán sem t rtént
vá7toztatás, ezeket a jeloléseket az idézéseken kíviil
,,nyomatékosítás" és,,kihangsrily ozás",,,kiemelés'' esetén
is el szeretettel alkalrctazza.

Az 1974-es naplóhoz P. Kelemen által csatolt Melléklet is
ezekhez hasonló szempontok alapján kerrilt ez alkalommal
is kozlésre.

A Fiiggelék teljes egészében rij elemként kertilt az eredeti
naplókiadás után. Ennek VI. fejezete a már íentebb említett
Eletrajzjegyzék. Ebben kiil n kári.iltek részletezésre P. Kele-
men családtagsai, a kortárs íerences szerzetesek valamint az
98yeU kortárs egyházi és világi személyek, magyarok és kul-
foldiek egyaránt. A Ftiggelék I. fejezetében P. Kelemen uno-
kahrigának, Hidyné K nig Ágnesnek - a család birtokában
lév - 1984-es feljegyzései els ízben kerrilnek publikálásra
két ferences nagybátyjától. A II. fejezetben u RÉvÉs, Józsur
által sszegyíijtótt Emlékezetszilánkokat köz ljiik, a III. feje_
zetben az 1,974-es naplóról beszámol korabeli ismertetésLk
koztil olvashatunk néhányat. A IV. fejezetben P. Kelemen és
az okumenizmus kapcsolatáról kerriltek kiválasztásra egyes
korabeli folyóiratokban megjelent írások - kcizt k a fereirces
szerzetes irásalból is -, bemutatva, miként vélekedett err l
a íontos kérdésr l a napló írója. Mivel egymás megértése,
a keresztény felekezetek kcizotti okumenikus gondolkodás-
ra torekvés szinte egybeforrott P. Kelemen munkássá gával,
így fontosnak tartottuk, hogy a Ftiggelékben is helyeti"".-
teljiink ennek, b vebberu mint amennyire ez a napl b l igy
is kétségteleniil kiolvasható. Végtil pedig azY. íejeietben e[y
7944-1947 k z tti archontológiai osszefoglaló lett osszeátlii-

va az akkori egyházi, rendi és magyar állami vezetés viszony-
1atában.

Végezetiil pedig ehely tt 
";t""er. 

meg koszonetnyilvánításai-
mat. Mindenekel tt koszonetemet fejezem ki P. Dosszey BENn-

oErnek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
tartományfónokének, amiért bizalommal volt irányombary
megbizva a napló kiadásra való ,,felkészitésével"; hasorrló ok-
ból mondok koszonetet P. Kelemen hozzátartozójának, CsÁ-
GoLy FERENcNrnek továbbá PnEvoz }ÁNosNÉnak és P. KÁlrvtÁtrl

PIREcRIN ferencesnek, a pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia
plébánosának, egyháztórténésznek. Utóbbinak szakmai segít-
ségéért, tanácsaiért kiilonosen is hálás vagyok. Nem utolsó-
sorban k szon m Tuson PprEn tudományos tanácsadónak, az
MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
vezet jének, ill. a nevezett Kutatócsoportnak a támogatását.
Úgysziníén koszonetemet fejezem ki FÁv ZorrÁNnak, a Ma-
gyar Ferences Konyvtár és Levéltár vezet jének, az eredeti ki-
adás digitalizáIásáért; RpvÉsz }ózsErnek, a Csongrádi Ferences
Hagyományokért Egyesrilet elnokének Fooon Pnrnn csongrá-
di helyt rténésznek, a Tari Lász| M zeum munkatársának;
P. Csonnn Dolroruros ferencesnek; BaNcó M. Kr-Áne kalocsai
iskolan vérnek,4. általános tanácsosn nek SzeproNczAy MIK-
r,osNÉnak, a Szeged-Csanádi Piispoki Levéliar levéltárosának;
BarocH Mancn egyháztórténésznek, az MTA BTK TTI tudomá-
nyos f munkatársának és Móznssy GpRcpry egyháztórténész,
nek, a Székesfehérvari Egyházmegye gyííjteményigazgat já-
nak, valamint a Székesfehérvári Papi Otthon munkatársainak,
amiért az e1yes életralzi adatok p tlásában, s egyéb felmeriil
kérdéseim kapcsán készségesen álltak rendelkezésemre.1

Sági Gyorgy

Kelt Budapest, 2018. március 7., Szent Peryétua és Felicitász
aértaruik rinnepén, P. Király Kelemen ferences szerzetespap halá-

lának 40. eufor dulói án.

1 Az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Torténeti Kutatócsoport támoga-
tásával, annak kiils tagjaként végeztem munkámat.
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