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� � � DEMÉNY-DITTEL LAJOS

 DITTEL ISTVÁN (1872–1946) NAGYPRÉPOSTRÓL.
 ADALÉKOK ÉLETÉHEZ ÉS MUNKÁSSÁGÁHOZ

 (1926. MÁJUS 16.)

„Az erős lélek, ha nagy a cél,
megacélosítja a gyönge testet.”

           (MARK TWAIN)

Dittel István (Stephanus Dittel, szlovákul Štefan Dittel) pazmanita, prelátus 
ka nonok, nagyprépost a Rozsnyó közelében lévő Torna (németül Tornau, mai 
neve szerint Turňa nad Bodvou) városkában született 1872. december 14-én. 
Az 1881-ig Torna vármegye székhelyeként ismert (ma a szlovákiai Kassai 
kerület Kassa-vidéki járásában lévő) település XIV. században épült, barokk 
berendezésű gótikus plébániatemplomában keresztelték meg. A papi pályát vá-
lasztotta hivatásául. 19 éves korában, 1891-ben a bécsi Pázmány Kollégium 
diákja volt (magyar évfolyamtársai: Dolyák Pál, Fodor István, Kvacsák Gyula 
és Widerkehr József).1 Juhász Attila szerint „Dittel Istvánt Egerben szentelték 
pappá 1895. szeptember 17-én. A szentelést követően baccalaureátusi fokoza-
tot szerzett teológiából, közben Deresken volt káplán. Egy évvel később már 
sőregi káplán volt. 1898-ban szentszéki jegyzőként bekerült az aulába. 1900-ban 
püspöki titkár, 1910-ben irodaigazgató lett. 1914-ben kanonoki kinevezésével 
a rozsnyói plébániát bízta rá a főpásztora. Két évvel később Szt. Benedek-i c. 
apáttá, a rozsnyói gimnázium alapítványi bizottságának vezetőjévé és a Köz-
ponti Oltáregylet igazgatójává is kinevezték. Ezek után egymást követték a 
különböző kitüntető címek: 1917-ben idősebb mesterkanonok, 1918-ban őrka-
nonok, 1927-ben olvasókanonok, 1929-ben a posztszinodális bizottság elnöke, 
1933-ban pápai prelátus, 1935-ben nagyprépost és az egyházi bíróság helytar-
tója lett.”2

1  Magyar Katolikus Lexikon X (főszerk. Diós István, szerk. Viczián János; Szent István Társulat, Buda-
pest 2005) 711; DEMÉNY-DITTEL Lajos, Érdekességek a bécsi Pazmaneumról, in Szárnyaló Képzelet 
7 (2004) 1–2/22; valamint JUHÁSZ Attila, A tornai plébánia története (Bibliotheca Tornensis) (Pont, 
Kassa 2002) 60–61.

2  JUHÁSZ 60–61; vö. Schematizmus venerabilis cleri diocesis Rosnaviensis (Rosnaviae 1942); valamint 
TÖKÖLY Gábor, Ki kicsoda Rozsnyón (Gömör–Kishonti Téka) (Gömör–Kishonti Múzeum Egyesület 
– Méry Ratio, Somorja 1999) 80.
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Dittel István élénk társadalmi életet élt Rozsnyón. Szeretett az emberek 
közé járni, és szerette a természetet is. 1910-ben az Magyar Kárpát Egylet Gö-
möri osztályának (Rozsnyó) választmányi tagja.3 Elnöke volt a Magyar Élet 
Pártjának. 1939-ben Gömör–Kishont vármegye tisztviselőjévé választották.4  
Tornai rokonain kívül rokonai élnek még a Heves megyei Hatvan városában 
is. Bécsben is volt rokona Leopold Dittel kórházalapító sebész főorvos sze-
mélyében, akiről utcát is neveztek el az osztrák főváros XXII. kerületében.5 
(Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című monográfia 4. kö-
tete szerint Felső-Ausztriában egy patak is viseli a Dittel nevet.) Dittel István 
nagyprépost többször is járt látogatóban a hatvani rokonoknál, többek között 
unokaöccsénél, id. Demény-Dittel Lajosnál, e sorok összeállítója Édesapjánál. 
Utoljára 1943-ban járt a hatvani rokonainál.6

Szülővárosát, Tornát is gyakran felkereste. Olyankor járt a rokonainál, a 
plébánosnál és a vároldalon lévő szőlőjénél. Díszvendégként a tornai egyház-
község nagyobb ünnepein is többször jelen volt. A tornai anyakönyv tanúsága 
szerint több alkalommal kiszolgáltatta a szentségeket a tornai templomban. 
Juhász Attila írja, hogy Dittel Istvánt nagyon erős érzelmi szálak fűzték Torna 
városhoz. Meghatóan szól erről az ottani egyháztanácshoz intézett levelében: 
„Ha működési köröm évek hosszú során át távol is tart szülőföldemtől, üdülni, 
pihenni, ha csak legrövidebb időre is, csak oda térek vissza. Oda, ahol böl-
csőm ringott, ahová gyermekkori szép emlékeim fűznek, ahhoz az ősrégi szent 
falakhoz, melyek közt anyaszentegyházunk tagja lettem, ahol hivatásomhoz az 
első ihletet nyertem, ahol először mutattam be negyedszázaddal ezelőtt a leg-
szentebb áldozatot, ahhoz a sírkerthez, ahol legjobb szívű drága jó édesatyám 
és többi véreim porladoznak, azokhoz a várromokhoz ott a vártetőn, ahol kép-
zelőtehetségem a színpompás, szirtes múlt emlékeiből annyit gazdagult, s az 
alattuk húzódó kies szőlőkhöz, amelyekben valamikor a gondtalan, derűs, szép 
időkben oly sok vidám, hangulatos órát élveztem. Kedves, drága, felejthetetlen 
nekem minden, ami ott van, ami ott volt, ami onnét jő s ami oda felé irányít.”7

Dittel István rozsnyói plébánossága elején, 1917. január 22-én kilenc ha-
rangot rekviráltak a városban, elvitték a székesegyház tornyának két harangját 

3  A magyar hegymászás és turizmus arcképcsarnoka (szerk. Futó Endre; http://www.fsz.bme.hu/mtsz/
mhk/csarnok/tcsarnok.htm).

4 JUHÁSZ 60–61.
5  Révai Nagy Lexikona V (Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest 1912) 619.
6  DEMÉNY-DITTEL Lajos, Adalékok a hatvani németség történetéhez, in Hatvani Kalendárium 2005 

(Hatvan 2005) 45; id. Demény-Dittel Lajos visszaemlékezései; valamint Family Tree Maker. All-in-
One Tree of Laahll. (http://www.lahls.com/genealogy/pdf/family).

7  JUHÁSZ 60–61.



297

K Ö Z L E M É N Y E K  � � �

is. 1924 pünkösd hétfőjén apátkanonokként felszentelte és megáldotta a rima-
szombati templom I. világháborúban elpusztult harangjai pótlására készített új 
harangokat.8 

Dr. Beke Margit műve szerint 1933-ban Dittel István rozsnyói prelátus-
kanonok vendéglátásában pazmanita találkozót tartottak. (E találkozót az Or-
szágos Katolikus Nagygyűléseken szokták megtartani. 1803 és 1951 között az 
összes pazmanita száma 2179 fő volt.)9 

A Magyar Távirati Iroda 1945. augusztus 22-én kőnyomatos hírben ezt adta 
tudtul: „Ismeretlen tettes az 1945. július 22-ről 23-ra virradó éjjel rálőtt a cseh-
szlovák hadsereg egyik tagjára. Válaszként őrizetbe vettek húsz számottevő 
magyar polgárt, akik közül – ha a tettes nem jelentkezik – kettőt agyonlőnek 
… Az őrizetbe vettek között volt Dittel István prelátus kanonok, Pribiczky, a 
papnevelő intézet igazgatója, és Luzsia paptanár.”

Dittel István életének 74. évében, 1946. június 6-án hunyt el.10 Sírja a rozs-
nyói főtér nyugati sarkában álló barokk stílusú egykori ferencrendi templom 
és kolostor kriptájában van,11 a rozsnyói temető12 szomszédságában. Sírem-
lékének felirata: „Stephanus Dittel Protonotárius Apost. Prepozitus M. 4. XII. 
1982 – 22. VI. 1946. R. I. P.”

8  Uo.
9  BEKE Margit, Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern 

magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés (Budapest 
2010) 191.

10  JUHÁSZ 60–61.
11  A síremléknél 1995. május 20-án ifj. Demény-Dittel Lajos a hatvani rokonok és a Hatvany Lajos 

Múzeum Barátainak Tájak–Korok–Múzeumok Klubja nevében az emlékezés virágját és mécseseit 
helyezte el. Vö. DEMÉNY-DITTEL Lajos, Európa egy magyar túravezető szemével, avagy utazásaim 
emlékkönyve (Hatvan 2005) 55. sz. túra, 1995. május 20.

12  A temetőben található Móricz Zsigmond egyetlen fiának, Bandikának a sírja. Vö. SZOMBATHY Viktor, 
Szlovákiai utazások (Panoráma „mini” útikönyvek) (Panoráma Kiadó, Budapest 1976) 144–148.




