
 

A HITTUDOMÁNYI KAR ÖTVEN ÉVE 
  
                                                 Erdő Péter bíboros úrnak, 
                                                 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapítójának ajánlom 
                                                                                                        Tarjányi Béla 
 
A II. Világháború után az új rezsim Karunkkal1 kapcsolatban is intézkedett. A Teológiai Kar összes tagját 

felmentették, ezzel a Pázmány Péter Egyetem első és alapító kara jogilag és fizikailag egyaránt megszűnt 
(1950.júl.1.). Helyette önálló fakultásként új intézményt alapítottak, amely Római Katolikus Központi 
Hittudományi Akadémia néven működhetett tovább az egykori professzorok némelyikének bevonásával 
(beleértve a doktorrá avatás jogát). Az egyetem főépületét el kellett hagynia: a Központi Szemináriumba 
költözött a dékáni hivatal, kilenc kispapcellából tanszéki szoba lett, három közös teremből pedig tanterem. 

A legjobb professzorokat, Aistleitner Józsefet, Takács Józsefet, Marcell Mihályt mellőzték: nyugdíjazták 
vagy elküldték.  Ezt követte tizenegy kispapnak a meghurcolása 56 után, majd az 59-es tragédia a Kar és a 
Szeminárium életében. Ekkor a szeminaristák többségét elzavarták, mert nem voltak hajlandók elmenni egy 
békegyűlésre azért, mert tudták, hogy azt a békegyűlést olyan egyházi előkelőségek tartják, akiket politikai 
szereplésük miatt Róma felfüggesztett papi és egyházi szolgálatuk alól — és Mindszenty bíborost kellett volna 
elmarasztalniuk. 59 kispapnak kellett távoznia, ezen kívül nyugdíjazták Artner Edgárt, vidékre küldték Bánk 
Józsefet, Pap Imre spirituálist, Liptay György prefektust, Takács Nándor tanárt.  

Ezek után a Szeminárium, és egyáltalán az egész Kar elnéptelenedett. A következő ősszel csak az a három 
kispap jöhetett vissza, aki elment a békegyűlésre, és néhány civil hallgató. A Püspöki Kar azután igyekezett 
feltölteni a Kart hallgatósággal, így kerültem én is 60-ban Szeged helyett a budapesti Hittudományi Kar 
hallgatói közé. Év elején tizenhárman voltunk elsőévesek, fölsősök talán heten-nyolcan. Úgy kezdtük meg 
ősszel a következő tanévet, olyan körülmények között, hogy tudtuk: a Szemináriumban a kispapok között ott 
vannak beépített társaink, akik mindenről beszámolnak az állami hatóságoknak – éppúgy, mint az elöljárók. 
Olyan körülmények között, amikor a szemináriumi elöljárók egyfolytában arra buzdítottak bennünket, hogy 
ne tartsunk semmiféle kapcsolatot a veszedelmes külső papsággal, lelkipásztorokkal.  

Egyesek megpróbálták túltenni magukat ezeken a szabályokon, én azonban úgy éreztem – akinek a 
szüleitől éppen abban az évben vették el az összes földjét —, hogy itt a béke szigetére találtam, még ilyen 
körülmények között is… Így nekem nem volt nehéz megtartani azt, amit a rektor mondott, hogy a szeminárium 
egy csodálatos zárt kert, “hortus conclusus, ide nem jöhetnek be holmi kislibák, kiscsirkék, hogy lecsipegessék 
az ígéretes, új hajtásokat…”,2 innen nem szabad kimászkálni, és ide idegenek se nagyon járkáljanak befelé. 
Nekivetettük hát magunkat társaimmal a tanulásnak… Azt lehet mondani, hogy számomra ez egy boldog 
időszak volt, annak ellenére, hogy Karunk a történetének mélypontját élte, hiszen például a híres biblikus, 
Mócsy Imre tanárként szóba se jöhetett. Tanár csak olyan teológus lehetett, aki meg tudott valami módon 
egyezni, alkudni ezzel a helyzettel – és a lelkiismeretével.  

 
Ennek ellenére végtelen hálával gondolok vissza minden akkori elöljárómra és tanáromra, elsősorban 

Liptay Györgyre, Kecskés Pálra, a nagy filozófusra, Szörényi Andor biblikusra, Félegyházy József 
történészre, Bánk József jogászra és Radó Polikárpra. Ezek a tanárok ilyen körülmények között is a legjobbat 
igyekeztek nyújtani. Mert tanulni bőséggel lehetett, és mi tanultunk is, és igyekeztünk. A Szeminárium anyagi 
körülményei is elég nehezek voltak, például minden reggel 56-os amerikai adomány sárga sajtot ettünk 
köménymag-levessel, úgy, hogy már halálra untuk. De máig a számban van az íze azoknak a csodálatos 
vasárnapi ebédeknek, amelyeket az áldott jó nővérek főztek ilyen sanyarú helyzetben is. 

  
A  KAR  É S  A  S Z E M I N Á R I U M 
 Az egyházi egyetemek felső vezetője a Magnus Cancellarius, a Nagykancellár, tényleges vezetője az 

egyetem rektora, és az egyes karok működését az egyik tanár mint dékán irányítja. A Pázmány Péter Egyetem 
	

1 Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara. 
2 Potyondi Imre szemináriumi rektor punktáinak igen gyakran visszatérő motívuma.  



átalakítása után létrejött önálló fakultásként megalapított Római Katolikus Központi Hittudományi 
Akadémiának, miután csak egy fakultása volt, egyetemi rangja ellenére a vezetője nem rektor, hanem dékán 
volt. A Szeminárium külön intézmény, a Hittudományi Karon tanuló papnövendékek diákotthona. A 
Szeminárium vezetői a rektor, a spirituális és a prefektus. 

A HITTUDOMÁNYI KAR TANÁRI KARA - Új tanszéket a Magnus Cancellarius alapíthat, meglévőt 
ugyancsak ő szűntethet meg a Kar határozata alapján. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Kara tizenkét tanszéket foglal magába. Ezek a következők: Funda, 2 Filozófia, 2 Biblikum, 2 Történelem, 
Dogmatika, Morális, Jog, Szakramentális, Liturgia, Szociológia. A Szociológia eredetileg nem képezte a 
Hittudományi Kar részét. A tanszéket állami nyomásra alapították 1960-ban, egy elkötelezett békepap 
vezetésével, akinek – a többi új tanárral és elöljáróval együtt – az volt a feladata, hogy fenntartsa a „rendet” a 
hallgatók között. Ez a tanszék a második tanszékvezető távoztával megszűnt. Helyette megalapították a Bibliai 
Nyelvek Tanszékét, amely hol volt, hol nem volt… Ekkor az előadásokat már magyarul tartották, bár egyes 
professzorok néha kísérletet tettek latin előadással, de kevés sikerrel. Ez számunkra inkább szórakoztató és 
vicces volt, mint komoly, hamar fel is hagytak vele. A tankönyvek többsége latin volt, ha egyáltalán volt. 
Születtek azonban gépírásos jegyzetek, előbb latin, majd magyar nyelven, amelyeket a Jegyzetosztály egy ún. 
stencil-géppel sokszorosított. (A gépet hét lakat alatt őrizték. Minden jegyzetet előzetesen leellenőrzött az 
állami hatóság.) Fénymásolót jó ideig még nem, majd csak évek múltán vásárolhatott a Kar, de azt is szigorúan 
elzárva kellett tartani. Később a Jegyzetosztály gondozásában nyomtatott formában is megjelenhettek ezek a 
jegyzetek. Itt jelent meg első ízben az Opálény-féle Újszövetségi Konkordancia is. Idővel a jegyzetek 
kiadásáról a Szent István Társulat gondoskodott, annak fejében, hogy az új kari épületben könyvesboltot 
nyithatott. 

Tanszékek betöltése: A Tanszékeket a Kar Nagykancellárja tölti be a Kar javaslata alapján. A javaslat 
történhet meghívás, pályázat, és opció által. Meghívás: kiemelkedő tudományos tevékenység ismeretében a 
Kar arra érdemes személyt meghívhat valamely tanszék betöltésére. Pályázat: a Kar pályázatot hirdet, a 
pályázókat rangsorolja, az első hármat jóváhagyásra fölterjeszti a Nagykancellárnak, ezek közül választ a 
Nagykancellár (nem köteles az első helyen jelöltet kinevezni). Optálás: nyilvános rendes tanszékvezető 
átveheti a megüresedett tanszéket. Így az ő tanszéke nyilvánul betöltendőnek. (Az opció lehetőségét a Kar az 
utóbbi időben átmenetileg felfüggesztette.) Hivatalba lépése előtt a tanárnak le kell tennie az antimodernista 
esküt (a II. Vatikáni Zsinatig) és a Hitvallást. A kari jegyző tisztét az új professzor veszi át. Három évig az 
újonnan kinevezett tanár nyilvános rendkívüli tanárként működik, utána lehet átminősíteni nyilvános rendes 
tanárrá. A megüresedett tanszéki szobákra a már működő tanárok igényt tarthattak kinevezési sorrendben. 
(Amikor rólam szavaztak, Nyíri Tamás és Szennay András szavazott ellenem, mert még nem voltak 
publkációim. Későb velük voltam a legjobb kapcsolatban.) 

A kinevezett tanár minden professzornál vizitel annak lakásán. Idővel ez a vizit a tanszéki szobára 
korlátozódott. Az első órára az új tanárt a dékán vezeti be, majd kisvártatva távozik. Minden szemeszterben 
az első és utolsó óra rövidebb (prima/ultima hora brevis esto!) A névnapja hetében a tanárt a hallgatóság 
képviselője, a bidellus felköszönti (így ez az óra is rövidebb a megszokottnál.) Ha egy tanár 15 percnél többet 
késik az órájáról, a hallgatóság büntetlenül hazamehet. A professzorok (latin) imával kezdik előadásukat, és 
imával zárják órájukat. 

Ha a tanárnak a népnapján előadása van, az elmarad (és a köszöntés az előző héten történik meg). Névnapja 
alkalmából a tanár a saját lakására hívja és megvendégeli a bidellusokat és a szeminaristáit. Később a tanárok 
ezt a gesztust pénzadománnyal megváltották (a kispapok a Szemináriumban ihatnak az egészségére). A tanári 
kar néhány évben közös kiránduláson vett részt (pl. Százhalombatta). A kispapok saját kirándulásukra mindig 
meghívják tanáraikat is. 

Karácsony előtt a Tanári Kar tagjai zártkörű karácsonyi ünnepséget tartanak, ennek során a dékán szerény 
ajándékot ad a Kar tagjainak. 

A 70-es, 80-as években Karunk tagjai rendszeresen meglátogatták a Graz-i és a bécsi kollégákat, akik ezt 
viszonozták. A bécsiektől néha még némi zsebpénzt is kaptunk. 

Tanáraink: Pfeiffer János (szociológia): ő és a tanszéke volt a rend és a kispapság megmentője és legfőbb 
őre. Mind a hat évfolyamon volt szociológia óra. Ez mindig így kezdődött: “No, János, tudja, mi az, hogy 
állam?” Vizsgára is elég volt, ha valaki erre a kérdésre választ tudott adni. (De kirándulni is elvitt bennünket, 
elsősöket…) Zemplén György (morális): Pipikémnek hívtuk, mert mindenkit így szólított. Gál Ferenc 
(dogmatika): néha latinul tartotta meg előadását. Vizsgázni is lehetett nála latinul (egyszer nekem is sikerült). 



Amikor a dékáni székfoglalómat tartottam, közbeszólt: Elég az már, abba is hagyhatnád… Engem Béci-nek 
hívtak a hallgatók, mert Béci bácsi (Görgényi Béla) utódja voltam. (Nagyon utáltam a Béci nevet…) Hétszer 
végigolvasta az Ószövetséget héberül. Radó Polikárp (szentségtan): alig látott, a hallgatók a hátsó padokba 
nagykabátokat ültettek. Egyszer valamiért visszament a szobájába, azt hitte, este van, levetkőzött és lefeküdt. 
A hallgatók hiába várták az órájára. Liptay György (nyelvi docens, prefektus): fociázás közben összetört a 
szemüvegem, pénzt adott, hogy tudjak venni másikat. Az egyik óráról hívták ki, úgy vitték el, mert igazolta 
azokat, akik a teológiát a kistarcsai börtön-teológián fejezték be (Mócsy Imre vezetésével). Akiket ő igazolt, 
azokat titokban felszentelték. Gründner Simon (nyelvi docens): rendszeresen kapott disznótoros ételeket, és 
meghívott bennünket lakomázni. Mócsy Imre jóban volt a tanárokkal. Az ünnepeinkre is eljött és mindenkinek 
felszolgált. A biblikus tanszékre (két börtön között) ő is pályázni akart, de a dékán azt mondta neki: „Tűnj el!” 

A KISPAPSÁG – A Kar épületében mind a kispapoknak, mind a tanároknak kötelező viselet a reverenda 
kolláréval, ünnepek alkalmával cingulussal. A felsős kispapok kettesével laktak egy cellában, az első- és 
másodikosoknak közös tanulószobájuk és hálótermük volt. Itt a rendre az elsősök és a másodikosok duktora 
felügyelt. Este tíztől a reggeli végéig szilencium volt. Más cellájába belépni tilos (beszélgetés a társalgóban, 
a teraszon és a kertben lehetséges). Ebéd után este ötig kimenő, de csak kettesével szabad a városba kimenni. 
Máskor nem volt szabad elhagyni a Szemináriumot, csak külön engedéllyel. Séta alatt tilos volt hazamenni 
vagy a lelkipásztorkodó papságot a városban meglátogatni. 

Az ebédlőben mindenkinek saját evőeszköze és szalvétája volt. Ezeket az étkezés végén kitett melegvizes 
fazékban mindenki maga elmosta, és a saját fachjába a helyére tette. Étkezés előtt és után latinul imádkoztunk 
(Oculi omnium…, Escam dedit / Agimus tibi gratias…). Az ima kezdetét és az étkezés befejezését a főduktor 
csengetéssel jelezte. Reggeli kezdetekor elhangzott az ambóról a Martirológium aznapra esedékes részlete 
latinul. Étkezés alatt felolvasás (lelki olvasmány). A felolvasást a főduktor mintegy félidőben leintette. 

Lefekvés előtt minden este a kápolnába vonultunk, ahol a spirituális (néha a rektor) ún. punktákat adott 
(gondolatok az elmélkedéshez). Ettől kezdve szilencium volt reggeli végéig. Reggel fél óra elmélkedés a 
kápolnában, utána szentmise, majd reggeli. 

Az Egyetemi Templomban vasárnap 11-kor latin nyelvű ún. Konventmise volt a kispapság részvételével. 
A mise alatt a Schola a Gregorián miseénekeket énekelte a latin Usualis-ból. Húsvét előtt a három szent napon 
a kispapság megtartotta az esti zsolozsmát, ugyancsak latinul, Gregorián énekekkel. A kispapság számára 
évente egyszer egyhetes lelkigyakorlatot tartottak. A szeminaristák Karácsonykor és Húsvétkor 
egyházmegyéikben szolgáltak az ünnepen, utána hazamehettek családjukhoz. 

Mikulás ünnepség – Szent Miklós napján a kispapság vidám ünnepet rendez, melynek fő témája az 
elöljárók és tanárok parodizálása. (Megsértődni nem illik.) Utána megérkezik a Mikulás, és mindenkinek 
ajándékkal kedveskedik. 

Az ÜNNEPEK – A tanév folyamán három ünnepi, közös szentmisén vesz részt a Kar és a hallgatóság. 
Ezek a Veni Sancte, a gyászmise az elhunyt professzorokért, és a hálaadó szentmise, a Te Deum. Ezek 
időpontját a dékán jelöli ki. A Veni Sancte-t és a Te Deumot a dékán és a szeminárium rektora felváltva végzi. 
A Kar tagjai az első padsorban ülnek, jobb és bal irányban kinevezési sorrendben, előttük a pad könyöklőjét 
piros (Veni Sancte, Te Deum) vagy fekete (gyászmise) takaró fedi. A Kar évente négy kari ülést tart. Ezeken 
csak a tanszékvezetők vesznek részt. A Kari Ülést a dékán vezeti. A kari tagok a tárgyalóasztalnál kinevezési 
sorrendben ülnek és szavaznak. Titkos szavazás (személyi döntések) esetén a szavazócédulákat a jegyző egy 
serlegbe gyűjti, majd a dékánnal megszámolják, összesítik, és a dékán kihirdeti az eredményt. Első napirendi 
pont az előző kari ülés jegyzőkönyvének felolvasása és jóváhagyása. A kari ülések után a professzorok és a 
szemináriumi elöljárók a Szemináriumban együtt ebédelnek a Kar költségén. Az utolsó Kari Ülés időpontja 
június 1 (ha ez vasárnap, akkor 2-a). A Kari Ülés előtt az Egyetemi Templomban gyászmisén imádkoznak az 
elhunyt professzorokért, tanárokért, elöljárókért, munkatársakért. A szentmisét követően a Tanári Kar a 
kriptába vonul, koszorút helyez el a kripta oltárán, beszenteli az ott lévő sírokat, és imádkozik az elhunyt 
professzorokért és munkatársakért (új: Rózsa Huba kezdeményezése). 

RENDEZVÉNYEK – Évnyitó. A Kar az ünnepre meghívja a testvér-intézmények képviselőit. A kari tagok 
és a vendégek a Dékáni Hivatalban gyülekeznek, majd a munkatársak elkísérik a vendégeket, hogy foglalják 
el helyüket a díszteremben fenntartott helyeiken (ma: HTK tetőtér). A Kar bevonulása ünnepélyes: az élen 
egy kispap (fehér kesztyűben) viszi a Pédumot, ezt követik a kari tagok (fordított) kinevezési sorrendben, 
végül a dékán. A bevonulást a jelenlévők felállva fogadják, miközben a tanárok elfoglalják helyeiket két oldalt, 
a főasztalnál a Dékán, a praedékán, vagy ha van dékánváltás, a prodékán és a kari jegyző. A Nemzeti Himnusz 



eléneklése után helyet foglalnak. Következik az új hallgatók eskütétele: a Pédumot3 középre állítják, az új 
hallgatók köréje állva, két ujjukat ráhelyezve vagy felemelve elmondják a hallgatói esküt, amelyet a jegyző 
olvas fel az ambóról. Ezután a dékán részletesen beszámol az elmúlt tanévben történt eseményekről. A dékáni 
tisztség átadása (ha van váltás): a dékán leveszi válláról a dékáni láncot és 
az új dékán4 vállára helyezi. Helyet cserélnek, leülnek, és az új dékán 
megtartja székfoglaló előadását. Ha nincs dékánváltás, az eddigi dékán tart 
szakterületéről új tudományos előadást. A dékán egy évig tölti be 
hivatalát, a hetvenes évektől kettő évig, és egyszer újraválasztható. Az 
ünnep befejezése: a Szózat eléneklése után kivonulás fordított sorrendben. 
Végül a dékán a Kar tagjait és a vendégeket baráti beszélgetésre, szerény 
agapéra hívja a dékáni hivatalba.  

Évzáró – Előkészület, bevonulás: mint az évnyitó alkalmával. A 
jubiláns doktori diplomák átadása: A dékán köszönti és méltatja a 
jubilánsokat, majd a jegyző szólítja az 50, 60, 70 éves ünnepelteket, és 
sorban átadja nekik a megfelelő diplomát. A jubilánsok a főasztalnál 
mindenkinek kézfogással köszönik meg az elnyert diplomát. A jegyző 
felkérésére a kijelölt jubiláns az ambóhoz lép, és mindannyiuk nevében 
köszönetet mond a megtiszteltetésért.  

A jegyző szólítja a hallgatókat, akik a tanév végére elnyerték a 
teológiai abszolutóriumot. A végzettek a dékán elé járulva átveszik 
diplomájukat. A jegyző szólítja a hallgatókat, akik a tanév során elnyerték 
a teológiai tudományos fokozatok valamelyikét. A végzettek a dékántól átveszik diplomájukat. A diplomák 
átadása után az arra kijelölt hallgató köszönetet mond a képzésért az Alma Maternek. Doktorráavatás: A 
doktori fokozatot elnyert hallgatók a pédumhoz lépve két ujjukat a pédumra helyezve leteszik az akadémiai 
hűségesküt. (A jelenlévők az eskü alatt állnak.) Ezután következik doktorrá fogadás szertartása 5, és az 
avatottak egyenként a dékán elé lépve megkapják tőle a doktori diplomát. A dékán (ülve) kezet fog velük e 
szavak kíséretében: “Doktorrá fogadom!”,  majd ugyanígy a prodékán és a jegyző is. Végül az új doktorok 
egyike is elmondja köszönetét. Az ünnep befejezése: mint az évnyitó esetében. 

  
A szeminaristák Magyar Egyházirodalmi Iskola néven önképzőkört működtetnek. 1960-tól egy ideig 

ennek működése tilos volt. Folyóirata Új Centralista néven 1986-ban jelenhetett meg újra Lékai bíborosnak 
tisztelegve. Korábban 1937-47 között jelent meg 17 száma6. 

Könyvtár – A professzoroknak saját kulcsuk volt a könyvtárhoz, bármikor bemehettek, elvihettek 
könyveket. Mivel a könyvtár állománya így lassan fogyatkozni kezdett, ez a lehetőség megszűnt. 

Aistleitner-ünnepség – 1983-ban, Aistleitner József születésének 100. évfordulója kapcsán az Újszövetségi 
Tanszék emlékünnepet rendezett. Műsor: A nemzetközi ismertségű professzor munkásságának ismertetése (a 
szíriai Ras Samrában talált ékírásos óhéber szövegek megfejése, ezekhez szótár készítése), latin nyelvű jelenet 
előadása (Damazusz pápa a Szentföldre küldi Szent Jeromost, hogy fordítsa le a Szentírást az eredeti 
nyelvekből), az ékírásos táblák bemutatatása (minden résztvevő kapott egy eredetiről készült másolatot: 
kiégetett agyagtáblát ékírásos szöveggel). Másnap a résztvevők számára jutalom-vendégség egy kínai 
vendéglőben (körülülve egy háromszintes forgatható asztalt sokféle kínai étellel, étkezés bambusz-
pálcikákkal). Aistleitnert a hatóság gyanúsnak találta: külföldről postán kapta az ékírásos szövegeket, és azt 
hitték, kémkedik: titkosírással bonyolított kémkedést folytat. 

A Szeminárium ebédlője igazán szép, kolostori jellegű volt, mígnem a hetvenes években szét nem szedték, 
helyette söröző módjára vasszékekkel négyes asztalokat állítottak be. Az eredeti, veretes berendezést 

	
3 A rektori pédum az egyetemi méltóság jelképe. A miénk éke a Szeplőtelen Szűz a kis Jézussal. 1950-ben elvették Karunktól, 

és ötvenéves fogság után az új évezrendben került vissza hozzánk. Azóta, mint korábban, a Hittudományi Kar őrzi. (Közben az 
Actio Catholica-tól kaptunk egy ideigleneset.) 

4 Dékánná választani csak nyilvános rendes professzort lehet. A választás a negyedik kari ülésen történik, a kinevezési sorrendet 
követve (kivéve “magasabb szempont” érvényesülése esetén. Ilyen is volt szép számmal…) 

5 L. lent, a szövegek csatolva. (Mai forma, amikor az avatáson már az Egyetem rektora és a többi kar dékánja is jelen van.) 
6 L. www.ppek.hu/k1104.htm 



szétverték, eladták. Szerencsére később egy jobb belátású elöljáró helyreállította az egészet (egyes 
professzorok jelentős anyagi támogatásával). 

1960-ban az Egyetemi Templomnak még nem álltak a tornyai. A kertre néző cellasor lakói még négy éven 
át reggeltől estig élvezhették a kertben dolgozó kőfaragók koncertjét. 

A Hittudományi Kar rendszeresen adományoz díszdoktori címet kiemelkedő hazai és nemzetközi 
személyiségeknek, a korábbi időkben például Ijjas József kalocsai érseknek és Heinz Schürmann német 
biblikusnak, az utóbbi időben pedig olyan nevezetes egyházi személyeknek, mint pl. Zenon Grocholewsky 
bíborosnak, a római Tanulmányi Intézetek Katolikus Nevelésügyi Kongregációja prefektusának, a Gregoriána 
Pápai Egyetem nagykancellárjának. (A díszdoktori cím átadása általában külön ünnepség keretében történik.) 

  
1950-től minden lelkipásztornak és valamely tisztséget betöltő személynek le kellett tenni az államesküt.7 

Aki erre nem volt hajlandó, az semmilyen lelkipásztori és oktatói tevékenységet nem végezhetett az 
egyházban, és nem kapott az államtól ún. kongruát, fizetéskiegészítést. Mivel az Egyházat megfosztották 
ingatlanjaitól, működésének anyagi forrásától, „A Magyar Népköztársaság Kormánya a többi 
vallásfelekezettel már megkötött megegyezés szellemében kész gondoskodni a katolikus egyház anyagi 
szükségleteinek fedezéséről oly módon, hogy 18 éven át, tehát addig, amíg a katolikus egyház saját forrásaira 
támaszkodva maga tudja fedezni anyagi szükségleteit, három- ill. ötévenként arányosan csökkenő mértékben 
megfelelő összeget utal ki katolikus egyházi célokra. A Magyar Népköztársaság Kormánya az anyagi 
gondoskodás keretén belül külön súlyt helyez a lelkészkedő papság megfelelő létminimumának biztosítására.” 
(1950.7.30.) Úgy gondolták, hogy 18 év után már nem lesz kinek adni… A káplánok pl. 400 Ft-ot kaptak, a 
plébánosok 600-at, mi teológiai tanárok 2.000 Ft-ot, mivel ezen kívül más jövedelmünk nem volt (kivéve a 
misestipendiumokat). 

Az ÁÉH az arra hajlamos professzorokon, elöljárókon keresztül rendszeresen figyelte, ellenőrizte a Kar és 
a Szeminárium életét. E beszélgetések során a tanárokat igyekeztek egymás ellen hangolni, sajnos, nem 
eredménytelenül. Voltak is feszültségek évtizedeken át… 

Késői próbálkozások – A hatóság felajánlotta, hogy a két intézmény az ország szívéből idilli, békés 
környezetbe költözzön, nevezetesen a Bakonyba, a zirci kolostorba. A javaslatnak nem volt sikere, nem is 
erőltették. – Az egyetem szerette volna birtokba venni a Szeminárium kertjét. Ez sem sikerült: már elkéstek… 

  
A Levelező Tagozat működésének 1987-es megindítása — Nyíri Tamás professzor kezdeményezésére — 

óriási jelentőséggel bírt a Magyar Egyház megújulása terén. Mire a tényleges változás megtörtént, és az 
újrakezdés lehetősége már nem csak remény volt, hanem konkrét valósággá vált, több száz, talán több ezer 
felkészült, sok-sok diplomás, tenni vágyó, elkötelezett fiatal és középkorú keresztény testvérünk kezdhette 
meg az újjáépítést hitoktatói diplomával a kezében. A Katolikus Bibliatársulat megalakulásában és 
évtizedeken át kifejtett eredményes működésében is ők voltak a Társulat egyik legfőbb erőssége. Nem 
beszélve a hitoktatás, a katolikus intézmények, a szerzetesi közösségek és a kibontakozó lelkiségi mozgalmak 
megújulásában játszott jelentős szerepükről. Jelenlétük azonban nem csak az Egyház megújulása miatt volt 
igazán fontos, hanem az oktatás egyéb területein, a gazdasági életben, sőt, a közigazgatásban is. 

  
A 90-es években a Hittudományi Kar végül megkapta az V. ker. Veres Pálné u. 24. sz. alatti ingatlant. 

Évekig tartó átalakítás után a Kar átköltözött új székhelyére. 1997-ben azoknak a professzoroknak a 
tudományos besorolását, akik a doktori fokozat megszerzése után nyugati egyetemeken további, magasabb 
színtű képzésen vettek részt, átminősítették PhD-vá. 1998. jún. 24-én Seregély István érsek felszentelte az 
ingatlant, így 1998 szeptemberében az oktatás megkezdődhetett az új helyen. Ezzel véget ért a Kar és a 
Szeminárium majd fél évszázados kényszerű szimbiózisa. De a kispapság ebbe csak részben nyugodott bele: 
mivel a két intézménynek az épülete fizikailag összeér, közvetlen átjáró keletkezett, amelyet fegyelmi okokból 

	
7 Én, ... esküszöm, hogy a Magyar Népköztársasághoz, annak népéhez és alkotmányához hű leszek: az alkotmányt és 

alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami hivatalos titkot megőrzöm, hivatásom körében a nép érdekeinek szolgálatában 
járok el és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy működésemmel a Magyar Népköztársaság megerősödését és fejlődését 
előmozdítsam. - A Minisztertanács 4288/1949. sz. rendelete (X. 22) Ezt az 1949-es egyházüldözési törvényt Megyesi Péter 1990–
bennhelyezte hatályon kívül. 



lezártunk. Az átjárót azonban a kispapok önkényesen feltörték. Azóta akadálytalan az átjárás mindkét 
irányban: civil hallgatóink is bármikor át tudnak menni az egykori “hortus conclusus”-ba. 

  
Azt hiszem, a fent említett, mára már elfeledett szabályok közül sokat ma is érdemes lenne újra követni. 

Jót tenne az intézmények önbecsülésének és tekintélyének. 
  
Felhasznált irodalom: 
 Magyar Katolikus Lexikon 
 Török József – Legeza László, A Hittudományi Kar története,  Mikes kiadó 1999. 
Forrás: Magyar Kurír (2021. júl. 23) 
   

 A doktorráavatás szövegei: - A rangidős kérése: “Rektor Úr! Dékán Urak! Tisztelt Egyetemi Tanács! 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara minket mindazokból a tudományokból, amelyeknek ismerete a doktoroktól 
megkívántatik, megvizsgált, és a hittudományi doktorságra érdemesnek ítélt. Tisztelettel kérjük ennél fogva a hittudományi doktorrá 
avatásunkat." 
Rektor: "Tisztelt Jelöltek! Mielőtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Tanári Kara az Önök kívánságát 
teljesítené, hitet kell tenniük arra, hogy a felolvasandó esküben foglaltakat híven megtartják." 
    Mindenki feláll, a jelöltek a pédumhoz lépnek, és a pédumra tett kézzel mondják az eskü szövegét): 	
“Én, ... esküszöm az élő Istenre és fogadom, hogy a Római Katolikus Egyház törvényes előírásaihoz mindenkor hű leszek, hogy a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, Dékánja és tanári kara iránt mindig kellő tiszteletet tanúsítok.  Ebben az 
ünnepi órában a tudomány és igazság szolgálatára szentelem magam, és minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a teológiai 
tudományokat Egyházam és Hazám dicsőségére, Hittudományi Karunk tisztességére és embertársaim javára előbbre vigyem. Isten 
engem úgy segéljen!”  
A rangidős köszönetnyilvánítása: “Főtisztelendő Rektor Úr! Főtisztelendő Dékán Urak! Mélyen tisztelt Egyetemi Tanács! Hálatelt 
szívvel mondok köszönetet a most doktorrá avatott társaim nevében azért, hogy minket a teológiai tudományok útján biztos kézzel 
vezettek, és most, végzett munkánk gyümölcseként a teológiai tudományok koronáját, a doktorátust adományozták részünkre. 
Ígérjük, hogy a Hittudományi Karhoz mindig hűségesen ragaszkodunk, állandóan törekedni fogunk a teológiai tudományok további 
művelésére, hogy előbbre viteléhez mi is hozzájárulhassunk, és ezáltal letett eskünkhöz híven Egyházunk és Népünk javát is 
szolgálhassuk. Vivat Academia! Vivant professores!” 

 
ARANYDIPLOMA 
 
Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Atya, Szuromi Rektor Úr, Dékán Urak, kedves Kollégák, kedves 

Hallgatók, kedves Vendégeink! 
A mi Karunk doktori képzése nem a szokványos keretek között alakult, tudniillik 380 éves Karunknak a 

története összefonódott Hazánknak, Egyházunknak a sorsával. Ugyanúgy, ahogy a Haza, az Egyház is virágzó 
és nehéz korszakokat élt meg, úgy élte meg a Karunk is ugyanezeket a megpróbáltatásokat és sikereket. Az 
az idő, a hatvanas évek, amikor mi idekerültünk és tanultunk, azt lehet mondani, Karunk történetének a 
mélypontja lehetett.  

Nyugodtan mondhatom ezt, hiszen a II. Világháború után az új rezsim Karunkkal kapcsolatban is 
intézkedett. A legjobb professzorokat, Aisztleitner Józsefet, Takács Józsefet, Marcell Mihályt nyugdíjazták, 
elküldték.  Ezt követte tizenegy kispapnak a meghurcolása 56 után, majd az 59-es tragédia a Kar életében. 
Ekkor a hallgatóság, a szeminaristák többségét elzavarták, mert nem voltak hajlandók elmenni egy 
békegyűlésre azért, mert tudták, hogy azt a békegyűlést olyan egyházi előkelőségek tartják, akiket politikai 
szereplésük miatt Róma felfüggesztett papi és egyházi szolgálatuk alól. 59 kispapnak kellett távoznia, ezen 
kívül nyugdíjazták Artner Edgárt, vidékre küldték Bánk Józsefet, Pap Imre spirituálist, Liptay György 
prefektust, Takács Nándor tanárt.  

Ezek után a Szeminárium, és egyáltalán az egész Kar elnéptelenedett. A következő ősszel csak az a három 
kispap jöhetett vissza, aki elment a békegyűlésre, és néhány civil hallgató. A Püspöki Kar azután igyekezett 
feltölteni a Kart hallgatósággal, így kerültem én is 60-ban pesti Hittudományi Kar hallgatói közé. Tizenhárman 
voltunk elsőévesek, fölsősök talán heten-nyolcan év elején. Úgy kezdtük meg ősszel a következő tanévet, 
olyan körülmények között, hogy tudtuk: a Szemináriumban a kispapok között ott vannak beépített társaink, 
akik mindenről beszámolnak az állami hatóságoknak. Olyan körülmények között, amikor a szemináriumi 
elöljárók egyfolytában arra buzdítottak bennünket, hogy ne tartsunk semmiféle kapcsolatot a veszedelmes 
külső papsággal, lelkipásztorokkal.  

Egyesek ezen megpróbálták túltenni magukat, én azonban úgy éreztem – akinek a szüleitől éppen abban 
az évben vették el az összes földjét —, hogy itt a béke szigetére találtam, még ilyen körülmények között is… 



Így nekem nem volt nehéz megtartani azt, amit a rektor mondott, hogy a szeminárium egy csodálatos zárt kert, 
“hortus conclusus”, innen nem szabad kimászkálni, és ide idegenek se nagyon járkáljanak befelé. Nekivetettük 
hát magunkat társaimmal a tanulásnak… Azt lehet mondani, hogy számomra ez egy boldog időszak volt, 
annak ellenére, hogy Karunk a történetének mélypontját élte, hiszen például a híres biblikus, Mócsy Imre, 
tanárként szóba se jöhetett. Tanár csak olyan teológus lehetett, aki meg tudott valami módon egyezni, alkudni 
ezzel a helyzettel – és a lelkiismeretével. 

Ennek ellenére végtelen hálával gondolok vissza minden akkori elöljárómra és tanáromra, elsősorban 
Liptay Györgre, Kecskés Pálra, a nagy filozófusra, Szörényi Andor biblikusra, Félegyházy József történészre, 
Bánk József jogászra és Radó Polikárpra. Ezek a tanárok ilyen körülmények között is a legjobbat igyekeztek 
nyújtani. Mert tanulni bőséggel lehetett, és mi tanultunk is, és igyekeztünk. A körülmények egyébként elég 
nehezek voltak, a szemináriumban például minden nap 56-os amerikai adomány sárga sajtot ettünk, úgy, hogy 
már halálra untuk, de máig a számban van az íze azoknak a csodálatos vasárnapi ebédeknek, amelyeket az 
áldott jó nővérek főztek ebben a korban is.  

Kedves Kollégák, kedves Professzor urak! Azt kívánom, hogy most, amikor sokkal szabadabban és 
nyugodtabban végezhetik munkájukat, tegyék ezt olyan emberséggel és szeretettel, ahogyan ezt akkor, a nehéz 
körülmények között is tették ezek a tanárok és elöljárók. Például akkor élt még az a dicséretes szokás, hogy a 
professzor a névnapján nem tartotta meg óráit, ehelyett meghívta az osztályfelelősöket (bidellusokat) és a 
szeminaristáit a saját lakására, és alaposan megvendégelte őket… Tanulni tehát lehetett bőséggel, kellett is, 
ebben minden segítséget megkaptunk, és tanáraink emberségből is vonzó példát adtak. Azt kívánom a 
jelenlegi Professzor Uraknak, a Tekintetes Kar mai tagjainak, hogy amikor 50 év múlva rájuk emlékeznek 
majd az ő hallgatóik, ugyanilyen hálával és szeretettel gondoljanak vissza mindannyiukra! 

Köszönöm szépen! 
Tarjányi Béla 
https://www.youtube.com/watch?v=ZB2P4evD2GQ 
 

 
Professzor Úr! Kedves Béla Atya! 
Hálásan köszönetet mondtál most azoknak, akik a Bibliatársulat 

létrejöttében bármilyen fokban közreműködtek, meg hálát adtál a jó Istennek. 
Engedd meg, hogy itt most a jelenlevők nevében, meg a távollevők nevében, 
az egykori tanítványaid, az egykori kollegáid nevében neked mondjunk 
köszönetet ezen szép jubileum alkalmából, hogy 30 éves a Bibliatársulat, és 
miként említetted, én úgy számoltam, hogy 25 éve, hogy mi ott a 
Bibliaközpontban összejövünk, tehát még ez is egy jubileum. Hát engedd meg, 
hogy mindezért most mindannyiunk nevében én kifejezzem a legmélyebb 
hálámat. 40 év teológiai tanárság, 30 év a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat elnökeként, én azt hiszem, ez emberileg sem kis teljesítmény, a 
jó Isten mércéje szerint pedig szerintem még nagyobb. Fogadd tőlem is, mint 
utódodtól a köszönetet, és örülök, hogy így nem is teológusként működhetek 
együtt, hanem szerény képességeim szerint egy kicsit a Bibliatársulatban is. Az 
elmúlt években már én koordináltam ezeket az összejöveteleket, és 
megtiszteltél azzal, hogy a Bibliatársulat képviselőjeként én szervezhettem a mai alkalmat, így azután a 
Hittudományi Kar képviselője is lettem. De amikor először én fölléptem, az még a Bibliatársulat 
megbízásaként volt, hogy én itt működjek, illetve szervezzek. Nem nagyon akarom húzni az időt, mert mint 
neked is húzós nap volt, ezt nem részletezem, meg a többieknek is most már több óra ittlét van. Úgyhogy csak 
egy záró mozzanatot szeretnék itt még nyilvánvalóvá tenni. Szerettük volna ezt a mai napot emlékezetessé 
tenni számodra is. Gondolkodtunk, hogy mi lenne az, ami valamiképpen meglepetés lehetne, s aztán 
fölfedeztünk egy képet, ami most jelenleg az Emőke irodájában van, de ezen a képen az található, majd aztán 
megmutatom, hogy Ijjas József kalocsai érsek ajándéka az Újszövetségi Szentírástudomány Tanszék 
tulajdona, és Szent Jeromost ábrázolja. Ugyan az adományt megtartjuk hálásan, a te adományodat, de úgy 
gondoltuk, hogy miniatűr formában most egy kicsit vissza is adjuk, tehát elkészítettük ennek a képnek egy 
kisebb változatát, most megmutatnám a tisztelt jelenlévőknek is, meg esetleg itt, akik kívül vannak. Fogadd 
szeretettel ezt a képet, és ehhez ezt a kis kísérő táskát is, ami emlékeztet téged az itteni 40 éves tevékenységre. 
A jó Isten áldjon és segítsen! 



Egyébként, hogy egy kicsit a kalocsai jelleg jobban megmutatkozzék, ide invitáltuk az egyetlen kalocsai 
egyházmegyés kispapot, aki viszont képviseli mindazokat a tanítványokat, akik a te itteni tanári tevékenységed 
során a tanítványaid voltak. Hiszen a jelenlévő tanárok többsége, beleértve magamat is, tanítványod voltunk, 
és ilyen értelemben tanítványi hálánkat is kifejezzük.  

Kocsis Imre 
https://www.youtube.com/watch?v=OexWKHReIwo 
 
 
Ennek is 50 éve… 



 
Cigányságért Emlékplakett Farkas Flórián (2002) 
 
Dr. Tarjányi Béla részére az Országos Cigány Önkormányzat Cigányságért 
Emlékplakettet adományoz, áldozatos tevékenységéért, amelyet az első 
lovári nyelven megjelenő Cigány Biblia megjelenéséért végzett áldozatos 
munkájáért.  
Budapest 2002. március 23. Farkas Flórián, Országos Cigány 
Önkormányzat, elnök 
	
 
 
 

 
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztkeresztje Navracsics Tibor (2011) 

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter Magyarország köztársasági elnöke 
megbízásából, állami ünnepünk, augusztus 20-a 
alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést adta át a 
szentíráskutatás terén végzett tudományos 

munkásságáért, a bibliai 
ismeretek 

népszerűsítéséért, több 
évtizedes lelkiismeretes 
oktató-nevelő tevékenysége 
elismeréseként dr. Tarjányi 
Bélának,  a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 

Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 
tanszékvezető egyetemi tanárának 

	
Pázmány	Plakett	Szuromi	Szabolcs,	(2011)	
	
Dr.	Tarjányi	Béla,	ugyancsak	a	Hittudományi	Kar	részéről,	egyetemi	tanár,	több	
évtizedes	elkötelezett	és	áldozatos	oktatói	munkájáért,	 a	Biblia	 széles	 körben	
történő	 megismertetéséért,	 melybe	 mind	 a	 bibliaapostol	 program	
megszervezése	és	irányítása,	mind	a	magyar	nyelvű	Biblia	számtalan	magyar	ajkú	
hívőhöz	 határon	 innen	 és	 túl	 való	 eljuttatása,	 melyért	 nem	 lehetünk	 eléggé	
hálásak,	mind	a	cigány	nyelvű	Biblia	elkészítésének	programja	beletartozik.	Ő	is	
Pázmány	Plakettben	részesül.	(Szuromi	Szabolcs) 	
.	
http://www.biblia-tarsulat.hu/tab/plakett.mov	
	
 

 
 
 
 



 
 
 
Scheiber Sándor Díj - 2014,  Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, Balogh Zoltán, Hölvényi György 
 
Moderátor: Felkérem Dr. Fröhlich Ida asszonyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és 

Társadalomtudományi  Kar Bölcseleti Tanszékének vezetőjét a Scheiber Sándor8 Díj szakmai kuratóriumának 
tagját, hogy  mondja el Dr. Tarjányi Béla laudációját. 

Fröhlich Ida: Tisztelt Államtitkár úr, nagykövet úr, tisztelt kuratóriumi tagok, tisztelt díjazottak és 
egybegyűltek.  

Tarjányi Béla 1942. augusztus 15-én született a Bács-kiskun megyei Bócsán. Gimnáziumi tanulmányait 
Kiskőrösön végezte. Egykori osztályfőnökétől, ma mindkettőnk kollegájától, Berényi István professzor úrtól 
tudom, hogy osztálya egyik legjobb tanulója, kiváló matematikus és fizikus volt, aki ezt a tudását szívesen 
megosztotta diáktársaival, önként és fizetség nélkül korrepetálva őket. Tanárai és osztálytársai úgy tudták, 
hogy tanulmányait a Szegedi Egyetemen folytatja matematika-fizika szakosként. A felvételire tartó diákok 
nagy meglepetésére azonban a Kiskőrösre egy időben befutó, két irányba tartó vonatok közül Béla nem a 
szegedire, hanem a budapestire szállt fel, és a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Akadémiára 
beiratkozva végezte teológiai tanulmányait 1960 és 1965 között. A következő évben, 1966-ban Summa cum 
laude fokozattal szerzett teológiai doktorátust Szörényi Andor doktorandusaként, aki az ószövetségi irodalom 
nemzetközileg ismert kiváló szakértője volt. Tarjányi Béla disszertációjának témája az Emberfia teológiája az 
újszövetségben egyszerre volt ó- és újszövetségi. 1967-70 között a Római Pápai Biblikus Intézetben folytatott 
tanulmányokat a bibliai és keleti nyelvek területén. Ottani licenciátusi dolgozatát olasz nyelven írta Jeremiás 
könyvéről. 

1970-től Szegedre kerül. Az itteni Hittudományi Főiskolán, ahol a szentírástudomány tanárává nevezik 
ki, folytatja immáron oktatói tevékenységét. 1971-77 között pedig a Budapesti Hittudományi Akadémián tanít, 
mint az Ószövetségi Szentírástudomány tanszékvezető professzora. 1977-től nyugállományba vonulásáig 
ugyan az újszövetségi katedra tanszékvezető professzoraként működött, azonban korábbi területéhez, az 
Ószövetséghez, zsidó szóhasználatban a Tanak-hoz és a héber nyelvhez sohasem vált hűtlenné. Szűkebb 
szakmai munkássága mellett mindmostanáig elsőrendű feladatának tartotta és tartja bibliai és héber nyelvű 
ismeretek szélesebb körű terjesztését és népszerűsítését.  

Ennek érdekében egyedülálló tevékenységet fejtett ki, magyar nyelven hozzáférhető nyelvtant és szótárat 
biztosított a klasszikus biblikus hébert tanulók számára. Rövid héber nyelvtana 1988-ban jelent meg 
Budapesten, a Római Katolikus Hittudományi Akadémia kiadásában, és ugyanebben az évben görög-héber 
szószedete a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiadásában. Ő tette lehetővé a 90-es évek elejétől, hogy 
Pollák-Khaim néhány évvel azelőtt újranyomott héber-magyar szótára az érdeklődők számára rendszeresen 
hozzáférhetővé váljon a Szent Jeromos Bibliatársulat üzletében.  

Ezeket a tényeket igazán csak akkor lehet értékelni, ha valaki nem 
zsidóként kezdett hozzá e nyelv tanulásához. Saját személyes tapasztalatom 
- amelynek ideje jóval a 80-as évek előttre esik -, alapján mondhatom, hogy 
ahányan voltunk, annyiféle nyelvtanból tanultunk, ez attól függött, ki milyen 
régi példányt tudott kikölcsönözni a könyvtárból, vagy szerezni 
antikváriumból, de ez utóbbi ritka kincs volt. Magyarul akkoriban csak Pálfi 
Miklós kőnyomatos nyelvtana volt egy-egy példányban hozzáférhető. 
Szótáraink a német nyelvű Gesenius-szótár könyvtári példányai voltak, ami 
ugyan nem volt haszontalan összetettebb ismeretek megszerzéséhez és a 
német szókincsünk gyarapítására sem, azonban egy kezdő számára 
legfontosabb mindig az, hogy anyanyelvén szerezhessen gyors és biztos 
ismereteket, nekünk pedig nem állt rendelkezésre olyan segédlet, amellyel 
röviden, áttekinthetőenj és főleg anyanyelvünkön gyors szótárazással tanulhattunk volna. 

	
8	Országos főrabbi. A II. világháború után a pesti Rabbiképző Intézet (a mai Országos Rabbiképző Egyetem) 
újjáépítésének és újjáindításának egyik vezéregyénisége volt, amit 1950-től haláláig (1985) igazgatott. 
(Megtisztelő volt számomra, hogy a barátságába fogadott.) 

 



 A Tarjányi Béla által írt nyelvtan és szószedet, illetve az általa hozzáférhetővé tett szótár ezeken a 
gondokon segített, és indította útnak sikeresen az érdeklődők újabb nemzedékeit. Munkáját az általa 1990-ben 
létrehozott Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat teljesítette ki. A Társulat többrétű tevékenységeinek egyike 
a kiadói feladatok ellátása. Szentíráskommentár sorozatokat, Stuttgarti Kiskommentárt, Jeromos 
Bibliakommentárt és más biblikus szakkönyveket adnak ki. Ezekről a könyvekről is elmondható, hogy 
korábban csak idegen nyelveken, nehezen voltak hozzáférhetőek. Ma már nem, sőt sok közülük magyarul is 
olvasható, mint például a Jeromos Bibliakommentár. Tarjányi Béla 1991 óta szerkeszti és adja ki a Jeromos 
füzetek című folyóiratot, ebből eddig 78 szám jelent meg, amelyben egyrészt biblikus szakcikkek, másrészt a 
Biblia ismeretét és egyéni, közösségi tanulmányozását elősegítő írások jelennek meg.  

Nem elhanyagolható a Jeromos Társulat könyvterjesztő tevékenysége sem.  Megalakulása, a 90-es évek 
eleje óta térképeket és könyveket lehet  kapni Bibliaboltjukban. A 90-es évek elején a Jeromos Társulaton 
keresztül lehetett gépelt nyelvtanokhoz, szótárakhoz, a nyelvtanulással kapcsolatos egyéb anyaghoz 
hozzájutni magyarul és idegen nyelven, gyorsan, nagy választékban és nem utolsó sorban jutányos áron. A 
Társulat működése nagy mértékben segítette és fellendítette a bibliai héber magyarországi tanítását.  

A Szent Jeromos Társulat keretein belül Tarjányi Béla programszervezői feladatokat is lát el, biblikus 
előadásokat, továbbképző tanfolyamokat szervez. A biblikus tudás terjesztésére 1997-től kezdődően évente 
kétszer megszervezi és levezeti a magyar biblikus tanárok szakmai értekezletét a Bibliaközpontban. A 2008-
ban megtartott Biblia Évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a katolikus programok 
koordinátoraként működött közre programok ajánlásával, az esztergomi nemzetközi biblikus szimpózium 
megszervezésével.  

Végül pedig, de nem utolsó sorban jelentős fordítói tevékenységgel járult hozzá ahhoz, hogy a Biblia ma 
korszerű fordításban jusson el a Magyarországon élő magyar és nem magyar anyanyelvűekhez. A Szent István 
Társulat által kiadott új magyar nyelvű fordításban az ő munkája a 12 kis próféta szövege, amely 1973-ban 
jelent meg először. Irányításával készült el a Káldi féle bibliafordítás revíziója az eredeti héber, görög nyelvű 
szövegek és a Neovulgáta alapján. Ez az ún. Káldi-Neovulgáta bibliafordítás 1997-ben jelent meg a Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában, az ő nevével fémjelezve. Azóta ez a fordítás további 7 kiadást 
élt meg. A magyar nyelvű korszerű bibliafordítási munka mellett hosszú és jelentős munkát végzett annak 
érdekében, hogy a Biblia, az Ó- és Újszövetség egy magyarországi kisebbség számára is elérhető legyen, és 
hogy az a közösség a saját hagyományos kultúrájába befogadhassa. Tarjányi Béla 1997-től kezdődően 
működött közre a teljes Biblia cigány-lovári fordításának elkészítésében, a lektorálás munkáját végezve. A 
cigány Újszövetség 2003-ban, a lovári nyelvű teljes Biblia, Ó- és Újszövetség pedig 2008-ban jelent meg a 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában.  Ezért 2003 óta Tarjányi Béla a Cigányságért díj birtokosa.  

Matematikus-fizikai érdeklődése az elektronikus mediáció iránti érzékenységében él tovább. A Biblia 
mai legkorszerűbb médiaeszközei az elektronikus kiadványok és honlapok. A Jeromos Kommentár immár 
DVD változatban is olvasható. Tarjányi Béla 1997-től szerkeszti a Katolikus Bibliatársulat internetes portálját, 
és az ő munkája a 2008-as Biblia Éve internetes portál szerkesztése is, csakúgy, mint a Biblia szövegével, az 
Ó- és Újszövetség történeti hátterével kapcsolatos számos multimédia-kiadvány megjelentetése. Gratulálok 
neki a díjhoz! 

Moderátor: Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások miniszterének megbízásából Hölvényi György 
államtitkár úr Scheiber Sándor díjat ad át a bibliai ismeretek szélesebb körű terjesztése és népszerűsítése 
érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként Dr. Tarjányi Béla biblikus professzor, a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat elnökének.   

http://www.biblia-tarsulat.hu/tab/scheiber.mov 
 



Köztársasági Érdemrend Áder János, Orbán Viktor, Kövér 
László (2017) 

Magyarország köztársasági elnöke  a 
miniszterelnök a előterjesztésére a 
magyar érdemrend középkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést 
adományozza az Újszövetség kutatása 
és oktatása területén végzett több 
évtizedes értékes munkája, valamint a II. 
Vatikáni Zsinat utáni magyar 
biblafordítás előkészültében, illetve 
határainkon innen és túl való 

terjesztésében vállalt szerepe elismeréseként Dr. Tarjányi 
Béla a Pázmány Péter egyetem Hittudományi Karának professzor emeritusa, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat ügyvezető elönke részére. 

https://www.youtube.com/watch?v=VYcFUPgyRmo 
Pro Ecclesia Hungariae Díj, Veres András, Tóth Tamás, 
2021. ápr. 17. 

Tarjányi Béla 1942. augusztus 15-én született 
Bócsán. 1960-ban érettségizett, teológiai tanulmányait 
kalocsai egyházmegyés papnövendékként a Központi 
Papnevelő Intézetben (KPI), és a Hittudományi 
Akadémián végezte. 1965-ben szentelték pappá 
Kalocsán. Hatodévesként 1966-ban szerezte meg a 
teológiai doktori címet, majd Nemesnádudvaron káplán 
lett. 1967–69 között Rómában a 
Pápai Magyar Intézet (PMI) ösztöndíjasaként a Pápai 
Biblikus Intézetben folytatta tanulmányait. A kötelező 
kurzusok mellett elsősorban a bibliai és keleti nyelvek területén specializálódott. A biblikus szaklicenciátus 
megszerzése után 1969 nyarán a Biblikus Intézet által szervezett három hetes szakmai tanulmányúton vett 
részt a Szentföldön. Hazatérve Kalocsán káplán, majd 1970-től a szegedi Hittudományi Főiskolán a 
szentírástudomány tanára lett. 1971. szeptemberétől a budapesti Hittudományi Akadémián az 
Ószövetségi szentírástudomány tanszékvezető professzora. 1977-től nyugdíjazásáig az Újszövetségi tanszék 
vezetője.  

Fő kutatási területe Márk evangéliuma és a szinoptikusok. Kétféle saját 'módszert fejlesztett ki és alkalmaz: a 
folyamatos egzegézist és a szinoptikus bibliaolvasást. 1972 óta rendszeresen részt vett a 
KatolikusBibliaszövetség Középeurópai Régiójának ülésein. ’ 

1990-től a bibliai ismeretek szélesebbkörű terjesztése és népszerűsítése érdekében létrehozta a Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulatot, melynek keretében biblikus előadásokat, továbbképző tanfolyamokat szervezett, 
szentíráskommentár-sorozatokat (Stuttgarti Kiskommentár, Jeromos Bibliakommentár) és más biblikus 
szakkönyveket adott ki. Nevéhez fűződik az 1990-ben induló Jeromos füzetekcímű folyóirat, amelyben 
biblikus szakcikkek, illetve a Biblia ismeretét és egyéni-közösségi megismerését elősegítő írások olvashatóak. 



Kezdeményezésére, állhatatos munkájával és irányításával elkészült a 
Káldi-féle bibliafordítás revíziója az eredeti szövegek és a Neovulgáta 
alapján, ez a Káldi-Novulgáta Bibliafordítás. A Szentírás 1997 jelent 
meg első ízben a SzentJeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában, 
azóta számtalan kiadást ért meg és nyelvezete, mérete okán a magyar 
nyelvterület meghatározó kiadványává vált. 1997-tőllektorálással vett 
részt a teljes Biblia cigány (lovári) fordításának elkészítésében. 2003-
ban a Cigány Újszövetség, 2008-ban a cigány nyelvű teljes Biblia 
jelent meg a SzentJeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában. 2011-
ben a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában megjelent az 
első teljes Szentírást v magyar Képesbiblia, a Bécsi Aranybiblia  és 
ugyanebben az évben a Rovásírásos Újszövetség. 

1997–től évente kétszer szervezte meg és vezette a magyar biblikus 
tanárok szakmai értekezletét a Bibliaközpontban. 2008-ban, a Biblia Évében a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) megbízásából a katolikus programok koordinátoraként működött közre programok 
ajánlásával, az Esztergomi Nemzetközi Biblikus Szimpózium megszervezésével, a Biblia Éve internetes 
portál szerkesztésével. 

1991-ben megkapja a pápai prelátus címet, 2003-ban „A Cigányságért” 
díj birtokosa.  2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével tűntették ki, 2014-ben a Nemzeti Erőforrások 
Minisztériuma a "Scheiber Sándor Díj"-jal ismerte el munkásságát és 
2019. március 15.-én a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével 
tűntették ki. Munkássága révén számtalan szentírástudományi kiadvány 
szerzője és kiadója. 
Lelkipásztori szolgálata, szentírástudományi munkássága révén papok, 
teológusok és hittanárok generációival szerette, illetve ismertette meg a 
Bibliát. Életének ars poeticája: Isten szavát közel kell vinni az 
emberekhez. Ráérzett arra, hogy nem elég komoly szentírástudományi 
szakkönyveket írni. Tudományos tevékenységét teljesen alárendelte annak 
a felismerésnek, hogy a mai világ nem annyira a Szentírásról szóló 

tudományos művekre szomjazik, mint inkább az Isten Igéjével való személyes találkozásra, hogy aztán ebből 
a találkozásból gyümölcsöző életek szülessenek. Biblikus tudósként és professzorként, a bibliaapostolságot 
felvállaló társulat vezetőjeként és kiadóként lelkes apostola a Szentírásnak, aki tanítványaiban és 
munkatársaiban hasonlóan elkötelezett és lelkes követőkre talált. Országszerte és a határon túl is sokan 
részesei lehettek annak a megható pillanatnak, amikor egy-egy szeminárium végén ünnepi szentmise 
keretében átvehették kezéből a megáldott Szentírásukat azzal a küldetésre való felszólítással, hogy: „XY, légy 
a Szentírás apostola!” 

https://www.youtube.com/watch?v=pUjGSsYeK6s	

 
 
Összes kitűntetés: 
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2011 (Navracsics) 
Pázmány Plakett 2011 (Szuromi) 
Scheiber 2014 (Fröhlich) 
Aranydiploma 2016 
Magyar Érdemrend Középkeresztje Polgári Tagozata kitűntetés, 2019 (Orbán) 
Pro Ecclesia Hungariae 2021 (Tóth Tamás) 
Lemondtam: “Rózsás Közgyűlés”, 2021. június 10. 
	



Az országosan ismert biblikus professzorral életének mostani 
megpróbáltatásairól és Isten szavának megértéséről is beszélgettünk. 

Isten szavát közel vinni az emberekhez – Beszélgetés Tarjányi Béla biblikus professzorral 

Professzor úr élete, hivatása a Szentíráshoz kapcsolódik. A tudomány sok szempontból vizsgálja a 
Bibliát és benne az Újszövetséget. Hívő tudósként mit ajánl, hogyan olvassuk a Szentírást? 

– Nagyon fontos erről beszélni. A Szentírás olvasását a II. vatikáni zsinat erőteljesen szorgalmazza. A 
Katolikus Egyházban mindazok – többek között sok fiatal –, akik megpróbáltak megerősödni a hitükben, a 
Szentíráshoz fordultak. Ferenc pápa is ajánlja a Biblia olvasását, kezében kis Újszövetséggel járja a világot. 

A gond az, hogy amikor a jóakaratú, templomba járó hívő 
előveszi a Szentírást és megpróbálja elolvasni, már a négy 
evangéliumot fellapozva is hamar észreveszi, hogy az egyik 
szerző így, a másik úgy írja le ugyanazt a történetet. Azután 
jönnek Szent Pál nehezen követhető eszmefuttatásai. És ha az 
Ószövetséget veszi elő, találkozik a teremtéstörténet körüli 
kérdésekkel, a hosszú családfákkal és a sok szörnyűséggel – 
gyilkosságokkal, bűnökkel –, amikről ott olvashat. Sok esetben 
még a hívő ember is elbizonytalanodik, és elveszíti a kedvét. 
Ezért az embereket meg kell tanítani, hogy miként kezdjék el, és 
miként folytassák a szentírásolvasást. 

– Tehát nem az elejétől a végéig? 

– Ha tudom, hogy mi van a Bibliában, mert olvastam, az önmagában még nem érint meg bensőleg, nem alakítja 
az életemet. 

Az olvasás gyakorlatára a következőt ajánlom: 

akárhol felüthetem a könyvet – főként az Újszövetséget –, azután addig kell olvasnom, amíg olyan mondatra 
vagy részre nem találok, ami 
megérint. Akkor el kell csendesednem, 
el kell gondolkodnom az olvasottakon.  

Érdemes felidéznem, miközben teszek-
veszek, a mindennapi teendőimet 
végzem vagy éppen sétálok az utcán. 
Tudniillik, ha eszembe juttatom az 
olvasottakat, az üzenet hatni fog rám. Az 
embert ugyanis az alakítja, amit az 
eszében tart, amin gondolkodik. 

Ha rendszeresen olvassuk a Bibliát, 
előbb-utóbb találunk benne olyan 
részletet, ami megérint bennünket és 
elgondolkodtat azon, hogy tényleg jó 
volna így élni. 

A másik, amire mi is nagy súlyt 
helyezünk a bibliatársulatnál, a 
közösségi szentírásolvasás. 



A körben felolvas valaki egy szakaszt, majd mindenki elmondja, mi érintette meg az elhangzott szövegből, 
milyen ösztönzések érik. Ezáltal megajándékozzuk egymást, a kegyelem közvetítőjévé válunk. 

A bibliatársulat fennállásának évtizedei alatt az országban és a külhoni magyarság körében közel hatvan 
szemináriumot tartottunk a közösségi szentírásolvasásról. Van egy kis módszertani könyvünk is.  Mindegyik 
módszernek az a lényege, hogy a jelenlévő érezze személyesen érintve magát, illetve erősítse meg a másik 
embert. 

A képzéseinken legalább ezerötszáz hitoktató és érdeklődő vett részt. Közülük sokan azután tovább is adták a 
módszert a hitoktatásban, a saját környezetükben, családjukban, baráti körükben. 

Nem elég, ha a katedráról megpróbálom a kispapoknak magyarázni, értelmezni a szent szövegeket. A kérdés 
az, hogy az ő munkájuk nyomán mi történik majd a hívek lelkében, hogyan válik a bibliaolvasás mindennapos 
gyakorlattá, hogy Isten Igéje felé irányíthassa az életünket. 

Felhívnám a figyelmet egy sajátos szempontra is: tudvalevő, hogy a mohamedánoknál a Korán addig szent, 
amíg arabul hangzik, a zsidóknál pedig az Ószövetség héberül. A fordítás már másodlagos, nem az igazi. 
Egyedül a kereszténység az, amely nem ragadt meg a betűnél. Jézus arámul tanított, és a tanítását már az első 
évtizedekben kénytelenek voltak görögül (a kor nyelvén) elmondani, leírni, hogy az emberek megértsék. Igaz, 
létezett arám evangélium, de az elveszett. 

Később is ebben az irányban haladt tovább a történet, megszületett az etióp, a kopt, az örmény fordítás. 
Rómában az első és a második században az Egyház nyelve a görög volt, a pápák görögül prédikáltak. A 
későbbiekben sokféle kezdetleges – ki tudja, milyen görög kódexből készült – latin fordítás született, 
amelyeket egységesíteni kellett. I. Damáz pápa a IV. század végén megbízta Szent Jeromost, hogy tanulja meg 
a hébert, fordítsa latinra az Ószövetséget és a görögül írt Újszövetséget. Megszületett a Vulgata, a 
kereszténység pedig terjedt tovább.  

Ezer éven át a latin volt a tudomány, a közigazgatás, az adminisztráció és az egyetemek nyelve, de időközben 
kifejlődtek az újlatin nyelvek, a spanyol, a francia. Az angolok szókincsének a fele szintén a latinból ered. 
Megjelentek a népnyelvi fordítások, bár azt meg kell jegyezni, hogy a templomokban a latin szövegek mellett 
már elég korán elkezdték felolvasni a nép nyelvén megírt lectionariumokat. 

Az élet tehát haladt tovább, és a népek a Katolikus Egyházhoz csatlakozva igényelték, hogy a kezükben legyen 
az egész Szentírás. A hitújítók azt mondák, olvassa mindenki a Bibliát. Angliában, Németországban, 
Franciaországban terjedt a reformáció, az 1500-as évek második felében Magyarországon megszületett a 
Károli Gáspár-féle, majd közvetlenül utána a Káldi-féle fordítás. Káldi György jezsuita szerzetes munkáját 
1626-ban Bécsben adták ki. A Magyar Katolikus Egyház 1973-ig ezt használta. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Katolikus Egyház, sőt maga a kereszténység nem cövekelt le az eredeti 
nyelvnél, az arámnál vagy a görögnél, hanem arra törekedett, hogy Isten szavát közel vigye az emberekhez.  

– A bibliaolvasó katolikus hívő hogyan értelmezze, milyen szemmel olvassa az Ószövetséget?  

– Két szempontot kell a szemünk előtt tartani. Az egyik az, hogy az Ószövetség gyakorlatilag egy 
eredetmonda, amely egy nép múltjáról szól, sokhelyütt kiszínezett formában, és ezt tudomásul kell vennünk. 

A másik szempont Jézusé, aki az Ószövetségben megtalálta az előremutató célokat. Bármennyire is hagyta 
Isten az ószövetségi népet tévelyegni, egymást marni, a próféták és más emberek által mégiscsak vezette őket. 
Általuk mindig jó irányba léptek tovább, és végül az Ószövetség talaján kivirágozhatott az Újszövetség.  

Az Ószövetségben egyébként rengeteg bölcsességet találunk és gyönyörű imádságokat, lásd például a 23. 
zsoltárt: „Az Úr az én pásztorom, semmiben nem szenvedek hiányt.” 



Tudomásul kell vennünk, hogy ez volt az emberiség útja. Keresni kellett az Ószövetségben az előremutató 
gondolatokat, jeleket. A kereszténység teljes joggal hivatkozik ezekre mint Isten vezetésére az Újszövetség 
felé.  

– Az Újszövetség népének jelenlegi helyzetét felmérve milyen esélyét látja a keresztény egység, az 
ökumené megvalósulásának?  

– Érdekesen alakul a helyzet. Egymás tisztelete, értékelése, elfogadása már kialakult, ezt nagyon jónak tartom. 
Láthatjuk, mennyi jó születik például református körökben is. Amivel nem értek egyet, az az összemosás, a 
közösködés, például az, amit a német egyház csinál. 

S hogy végső soron eljutunk-e az egységre? Számomra ez titok. Isten ránk bízta a világot és a tanítását, a világ 
pedig egyre sokszínűbb. Lehet, hogy ez így van jól, mindenki előhoz valamilyen kincset a tanításból és megéli 
azt. Mindenki egy csoda. És végső soron az a fontos, hogy ki mit csinál, milyen tetteket visz végbe.   

– Visszatérve a harmincéves Szent Jeromos Bibliatársulathoz, milyen tervekkel készülnek a jövőre? 

– A bibliatársulat jelenlegi munkatársai idős korúak, az élen velem. Egyedüli bevételünk a Bibliák eladásából 
van, ami nem fedezi a költségeket. Azzal számoltam, hogy kevés idő múlva bezár a bibliatársulat. Bár van 
egy egészen új fejlemény. A legutóbbi Jeromos-füzetek kiadványban, az írásomban mintegy elbúcsúztam a 
világtól, és a társulat bezárásáról is szót ejtettem. Ez némelyeket (nem kis potentátokat) megdöbbentett, és 
arra kérték Székely János püspök urat, gondolkodjon azon, hogyan lehetne továbbvinni a társulatot. Most 
éppen egy olyan őrültet keresnek, mint én vagyok. Merthogy kinek jutott volna eszébe aranyveretes Bibliát 
kiadni, cigányok kezébe Szentírást adni a saját nyelvükön, rovásírásos Bibliát megjelentetni, Márk 
evangéliumát újság formájában kiadni, egy régi szöveget, a Káldi-félét felújítani. Ez utóbbinak a kiadásával 
nehéz is volna leállni, mert az emberek nagyon szeretik. Hitoktatók szerint is jelenleg ez a legjobb, 
leghasználhatóbb szöveg. 

Tehát várakozom, és figyelem, hogy akad-e, aki továbbvinné a társulat ügyét. Számomra nagy öröm lenne, ha 
vállalkozna erre valaki. 

Magyar	Kurír	(2020.okt.	25)	Körössy László 
	


