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kovácS emőke 

„EGY EMBER, AKI KéTSZER HALT MEG…”

eGy eLFeLeDett PLéBÁnos, iFy LaJos PortréJa

BeVeZetés

A címben szereplő mondat, „Egy ember, aki kétszer halt meg…” egy ügynöki jelen-
tésben olvasható .1 egy temetésen hangzott el 1967 szeptemberében a Balaton mellett 
található kisapáti temetőben. Ify Lajos (1893–1967) egykori fonyódi plébánost temet-
ték, aki már jó ideje egyfajta remeteként élt a Szent György-hegyi Emmaus2 nevezetű 
kápolnájában. A gyönyörű helyen található kápolna ma is áll, igen romosan és lepusz-
tulva. évről-évre olvashatunk híreket egyre kritikusabb állapotáról és egykori lakójá-
nak életéről. Ify Lajos alakját a Balaton-szeretők körében egyfajta misztérium övezi. 
A közszájon forgó legendaszerű elbeszélések nagyvonalakban bemutatják és elmond-
ják Ify Lajos életét, de tényfeltáró szakmunka nem készült még életéről. Korábbi kuta-
tásaimat összegezve, valamint újonnan fellelt levéltári forrásokat és a témát szin-
tén kutató vagy ismerő szakembereket, egykori szemtanúkat segítségül hívva, most 
igyek  szem hitelesen felvázolni Ify Lajos portréját.3 A kommunista diktatúra idején  
a Szent György-hegy magányát és a belső emigrációt választó, egykoron sikeres pályát 
befutó és köztiszteletnek örvendő katolikus plébános alakja és Emmaus magánkápol-
nája szinte egyedülálló a magyar történelemben, egyháztörténetben.

A szűkszavú forrásokból, utalásokból az alábbi életutat lehet felvázolni Ify Lajos 
esetében .4 A keszthelyi születésű Ify kezdetben a pécsi egyházmegye kötelékében 

1 Völgyi Dénes ügynöki jelentése: Szentgyörgyhegyi remete halála. Állambiztonsági Szolgálatok 
történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBtL) 3 .1 .2 . – M-30340/43-44 .

2 Emmaus: bibliai utalás – azon júdeai helység neve, ahol a feltámadott Krisztust később felismerte 
két tanítványa. A tanítványok Emmausba indulva találkoztak Krisztussal, de először nem ismerték 
föl, csak a közös vacsora közben, a kenyér megtörésekor. Ez a bibliai történet az igaz hitről, a meg-
ismerésről szól.

3 Ezúton szeretném megköszönni Varga István fonyódi helytörténész szakmai segítségét és támoga-
tását, valamint angster Máriának, hogy megosztotta velem személyes emlékeit és rendelkezésemre 
bocsátotta visszaemlékezését e témában. Mindezen forrásokon kívül a korabeli sajtóanyagokra, 
könyvészeti forrásokra és levéltári forrásokra támaszkodtam.

4 Kunszery Gyula: Szentgyörgyhegy „remetéje”. Új Ember, 1964 . december 13 . 2 . – széKely János: 
a szent György-hegyi remete. Veszprémi Napló, 1964 . március 1 . 4 . – Kovács Emőke: Balatoni 
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szolgált. Káplánsága után a veszprémi egyházmegyébe került, majd Fonyódon lett 
plébános 1929-től. Itt – miután szépen fejlődött plébániája – nagy tiszteletnek örven-
dett. A szegedi iskolanővéreket is ő hívta be településére, valamint – többek között – 
Balatonfenyvesen és Fonyódligeten kápolnát építtetett. Méltatásakor többször ki -
emelték az orgona- és harmóniumépítéshez való nagy tehetségét . az életrajzi adatok 
azonban egyszer csak megszakadnak, nem tudjuk pontosan, hogy Ify miért is válasz-
totta 1949 nyarától a Szent-György-hegyi magányt. Ify Lajos már a háború előtti 
időkben a saját Emmausán – a Szent György-hegyen – egy kápolnát és egy remete-
lakot hozott létre, ahol több szobát rendezett be . egyikben órákat készített, a másik-
ban harmóniumait helyezte el, a harmadikban megpihent . szentmiseáldozatot na -
ponta mutatott be . kápolnájához többször érkeztek zarándokok, ilyenkor – a helyi 
legendárium szerint – egy magyar zászlót húzott fel, jelezve az engedélyt a belé-
pésre . Mécs László 1953-ban bebörtönzött, majd 1956-ban szabadult katolikus pap-
költő is többször vendégeskedett, bujkált Ifynél. Az emmausi remete 1967-ben, 74 
évesen hunyt el. A kápolna bejáratánál álló kereszten a „Ludovici Memento Mori!” 
klasszikus felirat olvasható, sírja valójában az Emmaus kertjében van.

kutatásaim eredményeként azonban nagyban árnyalható ez a röviden összegzett 
életút, amely esetében sokszor leginkább az 1950-es évekbeli tevékenységére utal-
nak, pedig két háború közti papi szolgálata is nagyban említésre méltó, és természet-
szerűen e két időszak – a megváltozott történelmi kontextus ellenére – sok esetben 
egymásra is épül.

PéCSI TANuLóéVEK

Pfeiffer János precízen összeállított névtárában már megtalálhatjuk a pontos élet-
rajzi adatokat .5 Eszerint Ify Lajos 1893. november 16-án Keszthelyen született, Ify 
József balatonkeresztúri kovácsmester és Szalai Rozália szülőktől. Középiskolába 
Pécsre járt, ahol a teológiát is végezte .6 1917 . május 26-án szentelték pappá és a pécsi 
egyházmegyében szolgált. 1917. július 1-jétől Nagynyárádon, 1918. március 1-jétől 

em  maus . Magyar Hírlap, 2013 . október 22 . 7 . – WeKerle Szabolcs: Nincs fönn a zászló. Magyar 
Nemzet, 2016 . március 19 . – HorvátH-BaloGH attila: a szent György-hegyi remete titka . Zalai 
Hírlap, 2017 . szeptember 16 . 11 . – pusKás Béla: A fonyódi Emmaus kápolna múltja és jelen. Magyar 
Temetkezés, 2018. július 18. 18.

5 pFeiFer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950) püspökei, kanonokjai, pap
jai. Veszprém, Püspöki Levéltár, 1989. 540. Részletes életrajzi adatokat ld. még: Nationale. Ludovici 
Ifi. Pécsi Egyházmegyei Levéltár (Továbbiakban: PEL) II.4.549-2.

6 1911. év január 26-iki választmányi ülésen fölvett új tagok névjegyzéke. Katolikus Szemle, 1911 . 3 . 
228 .
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Villányban, 1918. december 15-től Kárászon végzett egyházi szolgálatot. 1920. jú -
nius 15-től a veszprémi egyházmegyében, Fonyódon lett adminisztrátor, ahol 1923-
ban véglegesítették, majd 1929. november 5-től plébánossá nevezték ki, előtte – 1929. 
október 20-án – zsinati vizsgát tett .7 Pfeiffer lexikona szerint javadalmáról lemondva, 
1949. július 1-jén fejezte be fonyódi tevékenységét, és ezt követően vonult vissza 
szent György-hegyi magányába, ahol 1967 . szeptember 19-én hunyt el .8 Pfeiffer élet-
rajzi adatait a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban őrzött, Ify Lajosra vonatkozó forrá-
sok is megerősítik és alátámasztják9, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban 
őrzött adatlapja kisebb időbeni eltéréseket rögzít, valamint az édesapa foglalkozását 
MÁV altisztként jelöli meg, és gyenesdiási lakhelyet ír a szülők esetében.10

Ify Lajos életrajzi ismertetőjéből is kitűnik, hogy életének két meghatározó és 
hosszabb kiterjedésű időszaka volt: az egyik a fonyódi szolgálata 1920 és 1949 között, 
a másik pedig a Szent György-hegyi elvonulása 1949-től haláláig, 1967-ig. Fiatal 
papként első szolgálati éveit Baranya megyében töltötte, de a levéltári források alap-
ján kiderül, hogy a német nyelv hiánya, honvágya, valamint az 1919–1920 táján be -
következő kaotikus állapotok (kommün, demarkációs helyzet) miatt visszavágyott  
a Balaton mellé, tágabb szülőhazájába.11 a pécsi egyházmegye azonban nehezen 
engedte el a fiatal papot, a veszprémi egyházmegyében pedig az ott szolgálók élvez-
tek elsőbbséget. Annyi bizonyos, hogy 1920 elején már Fonyódról írta leveleit, illetve 
a vele kapcsolatos iratok is erre utalnak . ekkortájt kezd egymással levélváltásba rott 
Nándor veszprémi püspök és Zichy Gyula pécsi püspök, akik Ify Lajos áthelyezési 
kérelmét taglalták. Rott Nándor 1920. január 27-én arról érdeklődött Zichy Gyulától, 
hogy hajlandó lenne-e elbocsátani Ifyt, és mi a véleménye a fiatal papról: „Gyanús 
körülmény ugyanis előttem, hogy nevezett lelkész oly hosszú időn át állás nélkül 

7 Ld . még: egyházi kinevezések . Pesti Hírlap, 1929 . december 13 . 10 .
8 Ezeket az adatokat támasztja alá még: Ify Lajos. https://sematizmus.vefleveltar.hu/node/18128 

(2020 .01 .15 .)
9 Vö.: PEL.I.1.a.2. 1266/1917. Igaz Béla kanonok felterjesztése. Pécs, 1917. április 11. – PEL.I.1.a.2. 

710/1918. Zichy Gyula Ambach Mihály esperes-plébánosnak. Pécs, 1918. február 20. – PEL.I.1.a.2. 
5139/1918. Zichy Gyula püspök levele Ify Lajosnak. Pécs, 1918. december 16. – PEL.I.1.a.2. 
5139/1918 . Zichy Gyula levele Liebelt Ferenc plébánosnak . Pécs, 1918 . december 16 . – PeL .i .1 .a .2 . 
5139/1918. Zichy Gyula püspök levele Auguszt Istvánnak, Pécs, 1918. december 16. – PEL.I.1.a.2. 
1508/1919. Zichy Gyula püspök levele Rausz Alajos plébánosnak. Pécs, 1919. április 27. 

10 Ify Lajos személyi lapja. Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár (a továbbiakban: VFL) 18.8.a
11 „[F]élelemmel gondolok jövendő működési helyemre, nem bírom a német nyelvet. Már sokszor 

felbúzdultam Nagynyárádon, Villányban is, de keservesen kiábrándultam magamból, nem megy  
s nem érzek magamban rátermettséget a német nyelv olyatén való elsajátítására, hogy vele lelkeket 
mentsek meg s kormányozzak. Így csak teher és nyűg leszek plébános úr mellett, mert vállvetett 
munkatársnak alkalmatlan vagyok . PeL .i .1 .a .2 . 5139/1918 . Liebelt Ferenc plébános levele Zichy 
Gyula püspöknek. Ráczpetre, 1918. december 14.
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van, noha a szekszárdi vikárius engem arról értesített, hogy Ify Lajost Tolnába alkal-
mazta. Ezzel szemben ő azt állítja előttem, hogy Nálad volt s Te csak nagy nehezen 
és fájdalmasan bocsátanád el a megyéből […] A keszthelyi plébános, kinek területén 
Gyenesdiáson tartózkodott, nem jó véleménnyel van felőle s facér papnak tartja.”12 
– írta a veszprémi püspök. Zichy Gyula közölte a válaszlevelében, hogy Ify Lajos 
erkölcsileg feddhetetlen, és hajlandó lenne megtartani, de kérésre átengedné a veszp-
rémi egyházmegyének: „Viselkedése és munkássága ellen nemcsak nem fordult elő 
panasz, hanem kötelességeinek lelkiismeretes teljesítéséért, s az egyházi zene és az 
orgonaipar iránt tanúsított tevékeny érdeklődéséért dicséretben is részesült.” Zichy 
leírta azt is, hogy Ify a kommün idején tért vissza Kárászról szüleihez, s onnan került 
kisegítőnek Fonyódra. Erről az időszakáról már nincsenek ismeretei, de nem feltéte-
lezi, hogy Ify ott „erkölcsileg elesett” volna. Sőt: „Fonyódi működéséről az ottani 
hívek rendkívüli ragaszkodása tanúskodik.”13 – közölte Zichy Gyula. A levelezésből 
kitűnik, hogy Ify Lajos 1920 elején már felkereste szándékával Zichyt és Rott Nán-
dort egyaránt. A további forrásokból azonban jól kirajzolódik: Ify hosszú évekig 
küzdött a fonyódi plébánosi pozícióért. Ify 1920. június 20-án levélben fordult Rott 
Nándor püspökhöz, már arról panaszkodott, hogy csak kápláni minőségben vennék 
át Veszprém megyébe, de ő önálló lelkészséget szeretne vinni Fonyódon, ahol 1920. 
június 15-e óta ideiglenes lelkészi posztot tölt be.14 azonban még évek teltek el, amíg 
Ifyt hivatalosan is áthelyezték Veszprém megyébe.15 1922 . december végén rott 
Nán  dor megkérte Zichytől Ify excardinatióját (elengedését).16 Az ügymenet csak 
1923 augusztusára zárult le, akkor Ify már igencsak elkeseredetten fogalmazott 
Zichy Gyula püspöknek: „Nemcsak négy keserves esztendő munkája fűz engem 
mostani működési helyemhez. Ide köt gyermekkorom; ide köt e népnek ismerete  
– ismerem nyelvét, hajlamát, szívét-lelkét – és ide köt szeretete.”17 Ify Lajos elbocsá-
tása a pécsi egyházmegyéből végül 1923. augusztus 28-án következett be, ezután 

12 PeL .i .1 .a .2 . 1543/1920 . rott nándor levele Zichy Gyulának . Veszprém, 1920 . január 27 .
13 PEL.I.1.a.2. 1543/1920. Zichy Gyula levele Rott Nándornak. Pécs, 1920. február 29.
14 PEL.I.1.a.2. 1543/1920. Ify Lajos levele Rott Nándornak. Fonyód, 1920. június 20.
15 Rott Nándor leszögezi, hogy Ify már három éve az egyházmegyéjében tartózkodik és jelzi, hogy Ify 

szeretne átkerülni hozzá, ezért kéri Zichy Gyula nyilatkozatát, valamint információt személyéről. 
Vö .: PeL .i .1 .a .2 . 3130/1923 . rott nándor Zichy Gyulának . Veszprém, 1922 . augusztus 31 . a válasz-
levél szeptember 4-i keltezésű, ebben leírja: „úgy papnevelőintézetemben, mint az egyházmegye 
szolgálatában mindenkor kifogástalanul viselkedett és működött, s így bármely lelkipásztori mun-
kára a legmelegebben ajánlhatom.” PEL.I.1.a.2. 3130/1923. Zichy Gyula Rott Nándornak. Pécs, 
1922 . szeptember 4 .

16 PeL .i .1 .a .2 . 3130/1923 . rott nándor Zichy Gyulának . Veszprém, 1922 . december 15 .
17 PEL.I.1.a.2. 3130/1923. Ify Lajos Zichy Gyulának. Fonyód, 1923. augusztus 22.
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vette kezdetét Ify Lajos életének egyik legeredményesebb időszaka, fonyódi plébá-
nosi évtizedei .18

FonyóD PLéBÁnosa

A legtermékenyebb, legkiegyensúlyozottabb évtizedeknek mindenképp a fonyódi 
tartózkodását nevezhetjük, hiszen ekkor történt meg a plébánia megalapítása, később 
a templom kibővítése, a harangok elkészíttetése, a felszentelés és az iskolaépítés.  
A szép helyen fekvő fonyódi, román stílusú kápolnát dr. Major Ferenc országgyűlési 
képviselő építtette a Szűzanya tiszteletére, melyet 1902. augusztus 31-én szentelt fel 
gróf Széchenyi Miklós győri megyéspüspök19 a kis kápolna boltozata nem sokkal 
később beomlott, újjáépítették, de idővel még így is kisméretűnek bizonyult, hiszen 
Fonyód, mint fürdőtelepülés, egyre több nyaralóvendéget vonzott. Így megkezdődött 
az átépítés 1920-ban, immáron Ify Lajos irányításával, illetve dr. Ripka Ferenc gáz-
gyári vezérigazgató és egyházközségi elnök támogató és segélyező segítségével.20 
1921. augusztus 15-én Rott Nándor veszprémi megyéspüspök szentelte fel a templo-
mot, a híradás hangsúlyozta Ify szerepét: „Különösen a fiatal plébános vonzó egyé-
nisége, fáradhatatlan munkaszeretete eredményezte, hogy az alig két éves plébánia 
teljesen fel van szerelve.”21 az esemény valóban emelkedett hangulatban zajlott,  
a sokaság részvételével: „A szombathelyi cserkészek vezették a lovas bandériummal 
kezdődő diszbevonulást, mely mozsárágyú, kürtszó közepette hatalmas menetté ala-
kult ki. Különös nagy számban vonultak ki a fonyódi halásztelep halászai Schrey 
[Ede] főfelügyelő vezetésével. A templomszentelési ünnepség Nagyboldogasszony 
napján 9 órakor kezdődött. Az egyházi szertartásban a község és környéke népének 
ezrei vettek részt és könnyezve hallgatták a megyéspüspök magas szárnyalású beszé-
dét. Az ünnepség fénypontja a budai dalárda szereplése volt. Szebbnél-szebb magyar 
vonatkozású ősrégi egyházi énekeket adtak elő 14-én este a Bélatelepi Szűz Mária 
szobornál és a püspöki nagymisén. Majd a Sirály-szállóban rendeztek hangversenyt 
Pusztay operaénekes közreműködésével a fonyódi templom pénztára javára.”22 ezt 
követően is folytatódott Ify Lajos templomépítő tevékenysége: 1937-ben a szintén 

18 PeL .i .1 .a .2 . 3130/1923 . Zichy Gyula rott nándornak . Pécs, 1923 . augusztus 28 .
19 Ld. bővebben: A fonyódi kápolna. Alkotmány, 1902. augusztus 23. 6. – A fonyódi kápolna megál-

dása . Alkotmány, 1902. szeptember 2. 3. – A fonyódi kápolna. Alkotmány, 1902 . szeptember 3 . 5 .
20 Fonyód fürdőhelyei. Balaton, 1939. június. https://mek.oszk.hu/02100/02137/02137.htm (2020. ja -

nuár 15) .
21 Sz. n.: A fonyódi templomszentelés. Dombóvári Hírlap, 1921 . augusztus 14 . 7 .
22 Sz. n.: A fonyódi templomszentelés. Dombóvári Hírlap, 1921 . augusztus 21 . 4 .
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Fonyódhoz tartozó Balatonfenyvesen, majd 1936-ban Sándortelepen, 1937-ben 
Fonyódligeten, 1939-ben pedig Bélatelepen szentelt fel Ify Lajos kápolnát.23

Az újságcikkek, megemlékezések kiemelik azt is, hogy Ify kiválóan értett az 
orgonaépítéshez és a harmóniumkészítéshez is . ezt a tudását Fonyódon is kamatoz-
tatta . az orgonaépítés mesterségét még pécsi tanulóévei során sajátította el . a zene-
ileg igen jól képzett fiatalember szabadidejét a méltán híres és nagy szakértelmű 
Angster Orgonagyárban töltötte. „Szinte családtagnak számított. A rendkívül jó mű -
szaki érzékű kispap egy életre elkötelezte magát az orgonaépítéssel és a harmóni-
um-készítéssel. Született több, általa kidolgozott műszaki fejlesztés is.”24 – írja rövid 
visszaemlékezésében Angster Mária, a család leszármazottja. A fonyódi templom 
orgonáját is az angster gyár építette 1937-ben .25

A plébániaszentelésekkel egyidőben érkeztek meg Fonyódra a Miasszonyunkról 
nevezett szegény iskolanővérek, szintén Ify plébános hívására. Fiókházukat 1936-
ban alapították, az elemi iskolával egyetemben .26 A Szent István Polgári Fiú- és 
Lányiskolát 1940. október 20-án szentelte fel Czapik Gyula veszprémi püspök, az 
intézményt „a Balaton mentének legszebb, legmodernebb iskolája”-ként említették.27

Ify Lajos, mint az a fentebbi felsorolásból is kitűnik, tevékenyen, együtt  mű  ködően 
és segítően vett részt Fonyód egyházi, kulturális, oktatási és közösségi életében  
– ’48-as ünnepségen, március 15-i megemlékezésen, községháza-avatáson – egy-
aránt .28 Ify Lajosnak olyannyira fontos volt plébániája, hogy 1924. augusztusban 

23 Ld. bővebben: Sz. n.: Templom épül Balatonfenyvesen. Kis Újság, 1932 . augusztus 2 . 8 . – Megala-
kult Balatonfenyves fürdőtelep római katolikus egyházközsége. Nemzeti Újság, 1932 . szeptember 
10. 10. – Egyházközség alakult Balatonfenyvesen. Pesti Hírlap, 1933. augusztus 4. 16. – Gyűjtés 
indul a balatonfenyvesi székelystílusú templom építésére. Reggeli Hírlap, 1934 . május 5 . 6 . – két-
száz pécsi a balatonfenyvesi templomszentelésen. Dunántúl, 1934. július 24. 5.

24 anGster Mária: Többgenerációs emlékek Ify Lajosról, a Szentgyörgy-hegy remetéjéről . kézirat . 
Budapest, 2017 . szeptember 16 . 1 . (a továbbiakban: anGster, 2017 .)

25 Fonyód. http://lexikon.katolikus.hu/F/Fony%C3%B3d.html (2020. január 15.)
26 Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek. http://lexikon .katolikus .hu/M/Miasszonyunkr 

%C3%B3l%20nevezett%20Szeg%C3%A9ny%20Iskolan%C5%91v%C3%A9rek.html (2020. ja -
nuár 15.) A Fonyódon szolgáló nővérek: Dusa Mária evangelista igazgatónő, Kotsis Mária Cecília, 
Vedres Mária Rafaella, Gyöngyösi Mária Fidelis, Ormosi Mária Flóra, Szűcs Mária Laura, Fonyódi 
Mária Beáta. Az iskolanővérek 1950 őszén hagyták el Fonyódot, miután nem fogadták el az átmi-
nősítésüket világi oktatóvá. Ld. bővebben: németH Ernő: Új Fonyód születése . Fonyód, Magán-
kiadás, 2015 . 58 ., 60 . (a továbbiakban: németH, 2015 .)

27 csutorás László: Felszentelték a fonyódi Szt. István Polg. Fiú- és Leányiskolát. Somogyvármegye, 
1940 . október 31 . 2 .

28 Ld. bővebben: sz.n.: A fonyódi Missió-ünnepély. Balatoni Kurír, 1934 . január 3 . 7 . – sz. n .: Vasár-
nap avatták fel Fonyódon a pompás új községházát. Új Somogy, 1939 . január 18 . 1 . – illés Ferenc: 
48-as ünnepély Fonyódon. Balatoni Kurír, 1934. március 7. 6. – sz. n .: Március 15 .-e a Balaton 
mentén . Balatoni Kurír, 1934 . március 21 . 5 .
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országos hír kerekedett abból, hogy Vass József népjóléti miniszternek Ify nem enge-
délyezte a misézést. Az okot egyszerűen nevezte meg: engedélyt személyesen tőle 
kell kérni a plébánián .29 De Ify Lajos volt az, aki Fonyódon egy hamis egypengőst 
kapott misepénzként, amit azonnal átadott a csendőrségnek.30 a Fonyódon nagy 
köztiszteletben álló legendás plébános alakjára így emlékezett Angster Mária: „Örök 
szervező és építő volt, aki gond nélkül fogta kezébe a kőműves kalapácsot meg  
a spaklit . apám mutatta: praktikus gondolkodásának nyoma, hogy a tabernákulum 
fülke méretét is a tégla hossz-szél aránya adja – s mégis esztétikus! Nem akármi-
lyen kapcsolatrendszere révén iskolát létesít, és a fonyódi templomban ma is megcso-
dálhatjuk Róth Miksa üvegablakait. A környéken kápolnák sorát építi fel híveivel, 
sőt, arra is van energiája, hogy házvezetőnője, Luka Anna néni segítségével a Pécsett 
150 éve, 1867-ben orgonagyárat alapított Angster József unokáit nyaraltassa kisebb 
csoportokban a fonyódi plebánián.”31 Ebből a pár soros emlékidézésből is kitűnik, de 
több forrás, visszaemlékezés is leírja, hogy Fonyódon Ify Lajos nyaranta gyermeke-
ket, fiatalokat táboroztatott: „Szállásunkon már várt reánk főtisztelendő Ify Lajos 
plébános úr s el nem feledhető kedvességgel hívott meg másnapra bennünket a Szent 
György-hegyen levő szőlőjébe. Reggelre az ég ismét felhőkbe burkolódzott. De mi,  
a jó Plébános legnagyobb örömére, nem ijedtünk meg tőle s jókedvűen indultunk a 
móló felé, természetesen madárláttával jól felszerelve.” – emlékeztek a szegedi le -
ányiskolások .32 Ify Lajos tehát már ekkoriban is gyakorta járt a Balaton északi part-
ján, Szent György-hegyen található szőlejébe. 1934-ben egy újsághír is megerősí-

29 „Vass miniszter nem misézhetett Fonyódon. Augusztus 24-én, vasárnap érdekes és nem mindenna-
pos dolog történt a Balaton kies fürdőhelyén, Fonyódon. Fonyód-Bélatelepen nyaral ugyanis Vass 
József népjóléti miniszter, a ki a fonyódi templomban már mondott szentmisét anélkül, hogy akár 
előtte, akár utána szükségesnek tartotta volna oltártestvérét, a templom plébánosát fölkeresni. Egy-
szerűen odaüzentek, hogy Vass misézni fog. Vasárnap délelőtt 9 órakor Vass miniszter megjelent 
ripka Ferenc kíséretében, hogy szentmisét mondjon, de ismét nem ment be a templom mellett 
közvetetlenül fekvő plébániára, hanem beüzentettek. Erre a plébánostól pár sor Írás jött, melyben 
közölték, hogy a fonyódi plébániatemplomban csak személyes bejelentés alapján lehet misézni, Az 
egyházi előírások szerint ugyanis a plébánosnak ellenőriznie kell, hogy ki mond szentmisét temp-
lomában. Vass miniszter kísérőivel eltávozott.” Sz.n.: Vass miniszter nem misézhetett Fonyódon. 
Budapesti Hírlap, 1924 . augusztus 26 . 5 . Ld . még: Vass miniszter nem misézhetett Fonyódon . 
Magyarság, 1924 . augusztus 26 . 7 .

30 Hamis egy pengős Fonyódon. Friss Újság, 1931 . április 11 . 7 .
31 anGster, 2017 . 1 .
32 Katolikus polgári leányiskola értesítője . szerk .: igazgatóság . szeged, szent istván társulat, 1940 . 

10 . Ld . még a kirándulásokról, látogatásokról: Egyesületi Leány Gimnázium VIII-ik évi értesítője . 
közzéteszi: Bíró Lajos . kaposvár, Fenyvesi Béla nyomdája, 1926 . 12 . – A Mi Asszonyunkról Neve
zett Női Kanonok Szerzetrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője 
az 1931–1932. iskolai évről . közzéteszi: Bíró Lajos, Pécs, Pécsi egyetemi könyvkiadó, 1932 . 35 .  
– egy pécsi nyaraló: Pécsiek a Balaton mellett . Dunántúl, 1935. július 21. 2.
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tette, hogy ott építette meg remetelakját: „Szentgyörgyhegy kelet felé néző oldalán, 
fenn a gránicon áll egy kis kopár gesztenyés. A tulajdonos, Ify Lajos fonyódi plébá-
nos, itt akar építeni kis szoba-konyhás remete-lakot. Amolyan kilátót a gyönyörű 
völgy  be s azon túl a Balatonra. A zalai származású fonyódi plébános mel  lék  fog -
lalkozáskép harmóniumkészitő is. Szakmabeli asztalos is. Műhelyében házilag ké -
szíti a remete-lak ajtóit, ablakait, vándorasztalosok alkalmazásával . romantikus 
hajlamának hódolva igy valósítja meg a sokat hallott »vissza a természethez« jel -
mondatot. Itt akar remetéskedni, ha már az Úr szőlőjének munkájában elfáradott. 
Hogy a kissé bizarr ötlet hogyan fest majd a valóságban, azt egyelőre nehéz lenne 
meg mondani. Mert arrafelé a hegyháton csak a szél jár, madár is csak ritkán röpköd 
arra, mivelhogy ott a hegytetőn nem talál lombot, hol megpihenhetne. A civilizáció 
mai haladós közlekedési eszközeivel is alig lehet megközelíteni, repülőgépen se, 
mert ott leszállásra alkalmas tér sem kínálkozik . Mivel emberi lakók a közelben nin-
csenek, nem igen fogják majd háborgatni a remete-ház békéjét.”33

Az Ify Lajos fonyódi éveiről szóló tudósításokból nemcsak mindennapi tevékeny-
sége és a szent György-hegyi kirándulások rekonstruálhatok, hanem valamelyest 
képet kaphatunk kapcsolatrendszeréről, a nála látogatást tevő barátokról, ismerősök-
ről. Elmondható, hogy a gyerekek mellett a pécsiek nagy számban megfordultak 
Ifynél. Ennek több oka is volt: egyrészt Ify pécsi tanulóévei, másrészt Fonyód közis-
merten a kaposváriak és a pécsiek kedvelt üdülőhelyének számított ekkoriban.34 Ify 
szívesen látta vendégül egykori növendéktársait, egyházi személyeket, de a kiváló 
muzeológus, a szintén keszthelyi születésű Dornyay Béla is többször vendégeskedett 
nála: „Elég gyakran is megfordulok e csodálatos helyen, az én kedves Ify Lajos plé-
bános barátomnál” – írta az egyik, Fonyódról szóló ismertetőjében.35 a másik meg-
határozó és a későbbiek során is igen fontos barátsága pedig Mécs László premontrei 
szerzetes, papköltőhöz fűzte. Mécs László több alkalommal is meglátogatta Ifyt 
Fonyódon, erről a nagyobb újságok is hírt adtak. „Persze Mécs Lászlónak a Balaton-
partok »őslakói« között is számtalan jóbarátja van. Ezek közé tartozik Ify Lajos 
fonyódi plébános, akit vasárnap este vacsora után kerestünk fel – az összeverődött 
baráti társaság autótulajdonos tagjának, Paluzsa Lászlónak jóvoltából. […] Fonyódon 
mindössze néhány éve létezik római katolikus plébánia, amelyet Ify Lajos főleg 

33 németH János: Hírek és érdekességek a Balaton mellől. Zalamegyei Újság, 1934 . május 6 . 3 .
34 Ld.: „A klérus tagjai a fonyódi plébánián a mindig derűs Ify Lajos plébános házában találnak kel-

lemes otthonra. Csak a napokban utazott el Komócsy István prépostkanonok, míg a joviális 
Czernohorszky József apátplébános, azután Tolnából Kiss Lajos szekszárdi apátplébános, felsőházi 
tag, Pap István tamási plébános még javában élvezik a felfrissítő Balatont.” Egy pécsi nyaraló: 
Pécsiek a Balaton mellett . Dunántúl, 1935. július 21. 2.

35 dornyay Béla: építsük fel Fonyód várát! Balatoni Kurír, 1937 . augusztus 11 . 5 .
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orgonajavításokból és harmóniumgyártásból tart fönn. Az amatőr-hangszergyártó 
lelkipásztor önfeláldozó agilitása révén épült fel a Magyar Tenger partját díszítő, 
vadonatúj templom és plébánia is. A dunántúli írók legtöbbször Ify Lajos vendégsze-
rető házában szoktak üdülni s Mécs László is itt szokott eltölteni néhány napot min-
den nyáron a dunántúli írók társaságában.”36 Mécs Lászlóhoz fűződő kapcsolatának 
akad egy következő fejezete is, amelyre a tanulmány második felében visszatérek.

Ify Lajos az 1940-es évek elejére virágzó plébániát vezetett a fonyódi Várhegyen, 
központi szerepet betöltve a közösség életében. Ezüstmiséjét 1942. május 31-én tar-
totta, ahol dr . Varga sándor badacsonytomaji és Varga Béla balatonboglári plébános, 
országgyűlési képviselő segédkezett neki. A híradás szerint több mint ezren vettek 
részt ezen az emlékezetes eseményen, ahol: „a plébánia hivatalban üdvözölte a tan-
testület nevében Csutorás F. László, a fonyódi r. k. [római katolikus] egyházközség 
részéről f. [felső] Vass Lajos, a balatonfenyvesi egyházközség részéről Földváry 
Miksa őméltósága, a fonyódligeti egyházközség részéről Szecsődy Ferenc és Ilkovics 
Antal, az alsóbélatelepi egyházközség részéről Botond Ernő őméltósága, a polit. 
közs. [politikai község] részéről May József községi főjegyző, ágh. ev. [ágostai evan-
gélikus] egyházközség részéről Hering Sándor MÁV áll. felv. Ezen kívül küldöttsé-
gileg üdvözölte a m. kir. posta [magyar királyi posta], a levente egyesület, az iparos-
ság és a KALOT. Délután köszöntötte az általa elsőnek keresztelt Takács Erzsébet,  
a KALÁSZ nevében és az első házaspár, akit összeadott. Majd az iskolák üdvözlése 
következett.”.37

Az ezüstmiséről szóló híradást követően a források szűkszavúvá válnak, alig-alig 
találunk könyvészeti utalást Ify Lajosra. Az egyik, Fonyód történetét bemutató mo -
nográfia is csak annyit jegyez meg, hogy 1921-től 1949-ig, azaz 28 évig szolgált Ify 
Lajos Fonyódon, majd nyugdíjba ment. Helyére dr. Varga Péter Pál került, 1952-ben 
pedig az akkor már fennálló Állami Egyházügyi Hivatal nevezte ki Abaligeti Káz-
mért .38 A település múltját bemutató, 1985-ben kiadott Fonyód története című tanul-
mánykötet szinte csak egy-egy mondatban tesz említést Ifyről.39 Két háború közti 

36 ForGácH Géza: Balatoni mozaik Mécs László jegyében . Prágai Magyar Hírlap, 1936 . szeptember 
4 . 4 . – Ld . még: rácz Pál: Kószálás a Magyar Tenger körül. Mécs László szavalóestje Veszprém-
ben . Prágai Magyar Hírlap, 1935 . augusztus 27 . 4 . – Fonyódon nyaral Mécs László . Nyírvidék, 
1936. június 7. 5. – rónay László: isten igrice . a vándorló Mécs László . Limes, 1994/4 . 118 .

37 Kenedi Zoltán: A fonyódi plébános ezüstmiséje. Balatoni Kurír, 1942. június 4. 3.
38 németH, 2015 . 121 . Néhány személyes, kötetlen hangú történetet és egy korabeli csoportképet tar-

talmaz még Ify Lajosról az alábbi kötet: németH Ernő: Élet a Várhegy alján . Fonyód . Magánkiadás, 
2015 . 50 ., 63 ., 73 .

39 Vö .: csutorás F. László: Fonyód iskolatörténete (1860–1984) . in: Fonyód története . szerk .: Kanyar 
József. Kaposvár, Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat, 1985. 354., 373. (A továbbiakban: Kanyar, 
1985.) A háború idején az iskolanővérek is menekülésre kényszerültek: „A fonyódi nővéreket előbb 
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tevékenységét egyáltalán nem veszi sorra, de annyit megtudhatunk, hogy 1948-ban 
pártonkívüliként Fonyód képviselőtestületének tagja volt.40 a néhány soros utalás 
nagy része ezt követően röviden csak annyit jelez, hogy Ify Lajos nyugdíjba vonult. 
Vajon mi állt Ify Lajos távozása mögött, mennyire volt ez a nyugdíjazás kényszerű? 
Politikai vagy egyéni okok, a megváltozott történelmi körülmények vagy az egyházi 
körök ellenkező akarata szülte? A tanulmány elkövetkezendő részében ezekre a kér-
désekre keresem a választ .

KéNYSZERű NYuGDÍJAZÁS

Ify Lajos még „csak” 55 éves volt 1948-ban, amikor felmerült a nyugdíjazása.41 ez az 
időszak a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár zárolt, de szinte minden részletében 
hiánytalanul meglévő levelezéséből, egyházi feljegyzéseiből, hivatalos irataiból jól 
rekonstruálható, de nyitott kérdések a továbbiakban is maradnak . egy 1948 novem-
berében keletkezett levélben – Hoss József püspöki helynök írja Lékai László lellei 
plébánosnak, pápai kamarásnak – olvashatjuk: „Minduntalan komoly panaszok ér -
keznek Fonyódról. A plébános a jelentések szerint egyáltalán nem törődik lelkipász-
tori munkájával, sőt a vasárnapi prédikációi is nem egyszer nagyon oktalanok, így 
– értesüléseim szerint – a papi hivatás ellen is prédikált már, nem is olyan régen. 
Hitoktatásra egyáltalán nem jár.”42 1948. december 21-én meg is születik az a jelen-
tés, amelyet Lékai László esperes állít össze, és amely kitér arra, hogy Ify valóban 
nem fektet elég hangsúlyt a pasztorációs tevékenységre, a hitoktatásra, elhanyagolja 
a fürdőtelepi kápolnákat, nem szedi be az egyházi adót és az ominózus prédikációt 
is felhozza. Lékai kiemeli, hogy Ify továbbra is energikus, rendszeresen jár Em -
mausába, extravagáns alkat és „most sem különb és most sem gyengébb, mint ami-
lyen már éveken vagy évtizedeken keresztül volt. A körülmények azonban erősen 
megváltoztak és ezek miatt élesebben eltűnnek kevésbé pasztorális vonásai. A meg-
nehezült idők mozgékony, híveivel törődő lelkipásztort kívánnak. A szentgyörgyhegyi 
»monostor« építése dicséri az idejét haszontalanságokkal el nem kótyavetyélő, ál -

Buzsákra, majd Gamásra küldték, de 28 [szerzetesnő] február 19-én hatósági engedéllyel elutazha-
tott Kaposváron át Szegedre.” Dr. Kis György püspöki biztos jelentése a három hónapos szovjet 
frontról és megszállásról, 1945. március 1. In: Folytonos fegyverropogás közepette. Források a 
veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. (A veszprémi egyházmegye múltjá-
ból 27 .) szerk . varGa Tibor László. Veszprémi érseki és Főkápta1ani Levéltár, Veszprém, 2015. 333.

40 andrássy Antal: Fonyód a felszabadulás után és a szocializmus építése idején (1944–1982). In: 
Kanyar, 1985 . 499 .

41 VEL 185-15/1948. Hoss József Lékai Lászlónak. Veszprém, 1948. november 29.
42 Uo .
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landóan dolgos harmóniumépítőt, de fájlalja a híveivel korszerűen nem törődő lelki-
pásztort . ami a század elején dicséretet érdemelt volna, az ma megrovásra méltó 
mulasztás.”43 1949 januárjában már Bánáss László veszprémi püspök jelzi Ify Lajos-
nak, hogy a megsokasodott kritikák és jelentések miatt a nyugdíjazást tartaná a leg-
megfelelőbb megoldásnak. Bánáss hangsúlyozza, hogy a nyugdíjazás oka a lelki-
pásztori tevékenység hiányosságaiban lelhető fel, nem pedig Ify egészségi állapota 
vagy kora miatt .44 1949. január 14-én Ify Lajos meg is írja püspökének válaszlevelét, 
melyben természetesen sérelmezi a nyugdíjazását, és kéri, hogy mutassák be neki  
a róla szóló jelentéseket, valamint jelzi, hogy plébániájának építkezéseit saját pénzen 
finanszírozta, ezért azt térítsék meg neki.45 A szomorú, de nem durva hangvételű 
levelét követően Hoss József általános püspöki helynök válaszküldeményében tiszte-
letlen és neveletlen hangúnak nevezi Ify megnyilvánulását, és ismételten felsorolja 
azokat az indokokat, amelyek a nyugdíjazást előidézték (gyakori távollétek, pasz  to -
ráció elmulasztása) .46 Ezt követően a levelek hangvétele hivatalossá válik, és a nyug-
díjazás pontos dátumát, alapinformációkat tartalmaz, valamint Ify levelét, melyben 
jelzi, hogy elfogadja a nyugdíjazás tényét.47 A „nyugalom” azonban csak látszólagos, 
mert néhány hónap múlva újfent előkerül Ify Lajos nyugdíjazásának kérdése, mégpe-
dig a paptársak és a hívek tiltakozása vonatkozásában . Ledniczky Lajos káptalantóti 
plébános 1949. április elején fordul Bánáss László püspökhöz, melyben megdöbbe-
nését fejezi ki Ify nyugdíjazása kapcsán.48 Elmondja, hogy jól ismeri a fonyódi plé-
bánost, és tudja mulasztásait (pl . nem készített az utóbbi évben zárszámadást), de 
elismerően jellemzi, és az a véleménye, hogy a hiányosságokat meg lehetne beszélni 
vele, s Ify javítana is azokon. Külön iratcsoportot képeznek azok a levelek, amelyet  
a fonyódi hívek írtak – több ízben is –, igen hosszasan, az egyházközség híveinek 
aláírásával hitelesítve, plébánosuk ügyében.49 A hívek levelei egyértelműen plébáno-

43 VFL 185-15/1948 . Lékai László az egyházmegyei Hatóságnak . Balatonlelle, 1948 . december 21 . 
Vö .: VFL 185-14/1948 . Barkóczy Béla jelentése Bánáss Lászlónak . Fonyód, 1948 . november 22 .

44 VFL 185-15/1948. Bánáss László Ify Lajosnak. Veszprém, 1949. január 3.
45 VFL 189-1/1949. Ify Lajos az Egyházmegyei Hatóságnak. Fonyód, 1949. január14.
46 VFL 189-1/1949. Hoss József Ify Lajosnak. Veszprém, 1949. január 26.
47 Ld. VFL 189-2/1949. Ify Lajos az Egyházmegyei Hatóságnak. Fonyód, 1949. február 5. – VFL 189-

2/1949. Hoss József Ify Lajosnak. Veszprém, 1949. február 19. – VFL 189-3/1949. Pályázat meghir-
detése a plébánián . 1949 . március 26 .

48 VFL 189-5/1949 . Ledniczky Lajos levele Bánáss Lászlónak . káptalantóti, 1949 . április 5 .
49 VFL 189-7/1949 . Fonyódi egyházközség hívei Bánáss Lászlónak . Fonyód, 1949 . január 24 . – VFL 

189-6/1949 . Fonyódi hívek Bánáss Lászlónak . Fonyód, 1949 . április 7 . – VFL 189-7/1949 . Fonyód 
község katolikus hívei a Püspöki Hivatalnak. Fonyód, 1949. április 25. – VFL 189-6/1949. Fonyódi 
hívek a veszprémi püspöki hivatalnak. Fonyód, 1949. május 6. – VFL 189-8/1949. Fonyódi Oltár-
egyesület tagjainak levele az Egyházi Hatóságnak. Fonyód, 1949. május 16. – VFL 189-8/1949. 
Fonyód község lakóinak levele Badalik Bertalan püspöknek. Fonyód, 1949. dátum nélkül
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suk támogatásáról, elismeréséről, munkájának dicséretéről szóltak. Kiemelték a 30 
év szolgálati időt, s annak építő- és léleknevelő vonatkozásait. A levelek nagy része 
– betartva az egyházmegye irányában a tiszteletet – Ify Lajos megtartása kapcsán  
a legvégsőkig is elmennek: „Talán sokkal jobb volna, ha ő is, mint sok más pap, sza-
badidejét, tarokkozással, ultival, esetleg ferblivel töltené, vagy talán úgy mint sok 
más, nők társaságában, esetleg saját gyermekének neveltetési gondjaival, mint a kö -
zeli szomszéd községbe volt plébános, ki gyermeke megszületése után lett kine-
vezve esperesnek.” – írják a hívek az egyik levélben50 Másutt pedig ezt olvashatjuk: 
„A legnagyobb hálátlanság lenne részünkről, de mindenki más részéről is, ha elfelej-
tenénk azt a páratlanul nagy és önzetlen munkát, amelyet a fonyódi plébánia megala-
pításával, templom, kápolnák, plébánialak és iroda, stb . megépítésével, valamint az 
itteni teljes pangásban levő hitélet kifejlesztésével végzett. Állítjuk, hogy az egy -
házmegyében nincsen még egy olyan plébános, aki egyházközsége fejlesztésében 
ilyen páratlan tevékenységet fejtett volna ki és ilyen eredményeket ért volna el. Igaz, 
hogy ezt a munkáját mindenkor hivalkodás nélkül, a nála megszokott szerénységgel 
végezte és így nem gondoskodott arról, hogy munkáját ország-világ megismerje, de 
ez nem lehet ok arra, hogy erről megfeledkezzünk és ezeket az érdemeit ne ismerjük 
el. Mélységes aggodalommal figyeljük ezt a nyugdíjazási ügyet, amelyik nem az 
igazság és a méltányosság jegyében indult, hanem jól láthatóan rosszindulatú befo-
lyások és alig tagadható személyi érdekek szolgálatában látszanak állani . Ugyanak-
kor ez a nyugdíjazás semmibe sem veszi egy becsülettel és munkával teljes emberi 
élet elismerését.”51 A Fonyód község lakói aláírású levélben pedig egyenesen az ol -
vasható: ha Ifyt eltávolítják, ők megtagadják hitüket, és a református egyházhoz pár-
tolnak .52 Úgy tűnik, a kedélyek 1949 júniusára csillapodtak, és már az új plébános 
kinevezésének ügye, a plébánia békés átadásának, Ify nyugdíjazásának a pontos 
körülményei kerültek napirendre.53 a konszolidálódónak látszó helyzetet némiképp 
megtörte Ify 80.000 forint megtérítéséről szóló követelése, amit korábban plébá -
niájának építkezéseire, fejlesztésekre fordított saját pénzéből.54 az egyházmegye  
a kérést többször is elutasítja, Ify pedig nem vesz részt a plébánia hivatalos átadás-

50 VFL 189-6/1949. Fonyódi hívek a veszprémi püspöki hivatalnak. Fonyód, 1949. május 6. 
51 VFL 189-8/1949. Fonyódi Oltáregyesület tagjainak levele az Egyházi Hatóságnak. Fonyód, 1949. 

május 16 .
52 VFL 189-8/1949. Fonyód község lakóinak Badalik Bertalan püspöknek. Fonyód, 1949. dátum 

nélkül
53 Vö. VFL 189-6/1949. Géczy Lajos levele Hoss Józsefnek. Badacsonytomaj, 1949. június 7. – VFL 

189-13/1949. Hoss József Varga Péter Pálnak. Veszprém, 1949. június 20. – VFL 189-13/1949. Hoss 
József Lékai Lászlónak. Veszprém, 1949. június 20. VFL 189-13/1949.

54 VFL 189-11/1949. Ify Lajos az Egyházmegyei Hatóságnak. Fonyód, 1949. június 14.
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átvételén sem .55 Az iratokból kitűnik, hogy Ify Lajost viselkedése miatt ebben az 
időszakban még az egyházi kiközösítés is fenyegette, erre utalt Lékai László jelen-
tése, mely egyben jól jellemzi az 1949. júliusi, fonyódi egyházközségi helyzetet is: 
„Jun. 30-án kiszálltam Fonyódra a plébánia átadására. Ify Lajos nem jelent meg fel-
dúlt egészségi állapota miatt. Az átvevő Varga Péter Pál a konkrét tárgyalás menetét 
előszóval leadta, erre kértem is. Így erre most nem térek ki. A jelen viszonyok között 
nem tartanám prudens dolognak, ha Ify valami cenzúrát [kiközösítés] kapna. Egy-
részt mert az eredményes tárgyalás az egyházközség tagjaival épen az ő távolléte 
következtében volt lehetséges; tehát az ő peccaminózus [elítélendő] mulasztása 
következtében lehetett a felkavart kedélyeket lecsillapítani. Míg ha megjelenik, csak 
még nagyobb kháoszt okozott volna. […] A cenzúra kirovását az a körülmény sem 
javallja, hogy Ifyt állítólag kisebbfokú szélütés (v. idegösszeroppanás) érte. Erről biz-
tosabb adatot nem tudok.”56 Ify Lajos nyugdíjazásának körülményeiből kiderül, hogy 
távozása nem a közelgő kommunista ideológia teljes térhódításának köszönhető, ha -
nem egyházi okokra vezethető vissza. A katolikus egyháznak ugyanis ebben, a meg-
változott történelmi viszonylatban már gondot jelentett egy olyan autonóm, nehezen 
irányítható és kontrollálható személy, mint amilyennek Ify Lajos bizonyult. Az egy-
házi vezetés ekkoriban még úgy gondolta, hogy szorgalmas, a hangjukat kevésbé 
hallató, de valóban a lelki pasztorációra nagy hangsúlyt fektető, az egyházi hierar-
chiában rugalmasan és elfogadóan illeszkedő papokra van szükségük a fennmara-
dáshoz. Ify Lajos kényszerű távozásának okai ebben a jelenségben kereshetők.57

sZent GyörGy-HeGyi eLVonULÁs

Ify Lajos 1950 októberében megkapta – három esztendőre – Emmaus kápolnájának 
magánkápolnaként engedélyezett működési és a mindennapos misézés jogát.58 aktív 
levelezése az egyházi hatóságokkal még a későbbiek során is folytatódott, általában 
nyugdíja emelését kérte, de leveleiben nem mulasztotta el taglalni eltávolításának 
igazságtalanságát és helyzetének nehézségét sem: „A legkrisztustalanabb eljárás 

55 Ld. VFL 189-16/1949. Hoss József Ify Lajosnak. Veszprém, 1949. július 8.
56 VFL 189-16/1949. Lékai László az Egyházmegyei Hatóságnak. Balatonlelle, 1949. július 6. 
57 Ify Lajos kényszerű távozását Fonyódról még egy nagyon fontos tény is megerősíti: szülei, Ify 

József (1860–1931) és Ify Józsefné Szalai Rozália (1857–1928) a fonyódi temetőben nyugszanak, 
ahol a sírkőre fel van vésve Ify Lajos neve és születési dátuma – nagy valószínűséggel itt lett volna 
Ify Lajos sírhelye is. Varga István helytörténész szíves közlése.

58 VFL 9-4/1950. Badalik Bertalan Ify Lajosnak. Veszprém, 1950. október 9. – VFL 9-4/1950. Grősz 
József engedélye. Kalocsa, 1950. október 2.
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volt. A hívek védelmeztek, a mai kor farizeusai, a »szeretett paptársak« meg vádoltak 
Pilátus és a nép előtt! Ezért vezekelniük kell mindazoknak, akik eme égbekiáltó 
bűnnek részesei. Rákerül a por mindegyikre.”59

Ify Lajos Szent György-hegyi mindennapjaiba a sajtóorgánumokból és a kortársak 
visszaemlékezéseiből következtethetünk. Az Ify Lajosról szóló – hivatalos – híradá-
sok (újságcikkek, tudósítások) egyfajta csodabogárként mutatták be az emberektől 
elzárkózó nyugdíjas plébános különc alakját, és csodálattal méltatták különleges lak-
helyét .60 Magáról a lakhelyről több ismertetés is fennmaradt. Ezek alapján vázolhat-
juk a kápolna és környezetének leírását: az Eremos feliratú házban Ify házvezetőnője 
élt, a Názáretben voltak a vendégszobák és egy barkácsműhely.61 az animálban 
éltek a házi- és haszonállatok (baromfi, disznó), míg a Nektár a nyári lakként funk-
cionált, melynek falát versek, érdekes feljegyzések, oklevelek díszítették, maga  
a főépület pedig kápolnaként és téli lakként szolgált. A feljegyzések nagy része em -
líti még Ify tudományos érdeklődését, különféle magángyűjteményeit (régi pénzek, 
könyvek, ereklyék, kőzetek), és természetesen azt, hogy a hegyen is harmóniumké-
szítéssel és órajavítással foglalkozott. Az emmausi lak leírását Angster Mária is 
megerősíti feljegyzésében: „A Szentgyörgy-hegyen meg-meglátogattuk. Apánkkal 
mindig álltunk egy kicsit a bejárat melletti keresztnél, melynek felirata: Ludovicus, 
memento mori! Lajos bácsi nekünk, gyerekeknek is megmutatta gyűjteményét, me -
lyet az Emmaus nevű épület egyik részében állított ki. Virultunk azon, hogy minden 
épületnek latin nevet adott. A lakóépület: Nazaret. A baromfiaknak szánt építmény 
nevét »Barátaink«-ra lehetett fordítani. A tágas baromfiudvart fölülről drótháló véd -
te, merthogy a bazaltsziklák közül könnyen lecsaptak a ragadozó madarak. Mint az 
egyházzene elkötelezettje, gyűjtötte a Szent Cecília ábrázolásokat, kvalitástól füg-
getlenül. Rengeteg harmóniuma nem gyűjtött darab volt, hanem saját készítésű.  

59 VFL 9-2/1952. Ify Lajos az Egyházmegyei Hatóságnak. Szent György-hegy, 1952. február 26. Ld. 
még: VFL 9-5/1953. Ify Lajos az Egyházmegyei Hatóságnak. Szent György-hegy, 1953. augusztus 
7. – VFL 9-3/1954. Ify Lajos az Egyházmegyei Hatóságnak. Szent György-hegy, 1954. június 20.

60 Vö. „Remete él a Szentgyörgy-hegyen. Azt mondják, hogy nem szívesen fogad embert. Másfél 
évtizede elzárkózott a világtól, magányban él . néhányszáz négyszögöles birodalma ott terpeszke-
dik a hegy felső harmadán. Aprócska, villákra emlékeztető házikói ott húzódnak meg a hegy szik-
lasipkája alatt, a bazaltoszlopok tövében, de méretre is tisztes fehér temploma — ahogy Kisapátiból 
nézzük — kiemelkedik a hegygerincre, Szigligetről is jól látni a fehér tornyot, szinte hivalkodva 
sütkérezik a verőfényben, esztendők óta mégsem megy oda senki. Néha a hegyet mászó turisták 
megcsodálják közelről is, de a körülötte magasodó drótkerítés láttán tovább indulnak, fel a tetőn 
levő turistaházhoz. […] Sok tekintetben kétséget kizáróan bölcs gondolatokat perget a beszéd fona-
lán, ám lépten-nyomon érezni azt a másfél évtizedet, amit remetesorban töltött, szinte az az érzése 
az embernek, hogy megállt számára az idő.” széKely János: a szent György-hegyi remete . Veszp
rémi Napló, 1964 . március 1 . 4 .

61 Ld . a leírást: Kunszery Gyula: Szentgyörgyhegy „remetéje”. Új Ember, 1964 . december 13 . 2 .
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a környék népe szerette . Halászok vittek el neki egy, a Balatonban talált középkori 
harangocskát. Gyűjtőkörébe tartozott minden Szent György kép és szobor. Fészek-
gyűjteményének a lényegét akkor nem értettem. Ma már talán nincs is, aki elmagya-
rázná.”62 Ify Lajos közvetlenségéről, vendégszeretetéről és Emmausának felépítésé-
ről egy levélrészlet is tanúskodik, melyet a hegyen kiránduló dr. Zlinszky Jánosné 
Sternegg Mária írt édesanyjának 1958. április 2-án: „Kilencre, kábé 20 – 25 perc 
alatt leértünk a kis kápolnához, ahol szentmisét hallgattunk, János ministrált. Ez  
a hely megint valami egészen különlegesen érdekes és vonzó. Egy öreg plébános 
él itt, saját két kezével miniatűr »farmot« vagy kis keresztény telepet létesített. Az 
Emmaus nevű tornyos házban – lakóház –, van a kis kápolna. A Nektárban a prés-
házféle, teljesen berendezett egy szoba tornáccal, Animal feliratú házban vannak  
a tyúkok, a remetelakban lakik Anna néni, a házvezetőnő, és a Názáret szintén lakó-
ház. Képzeld el, hogy ezek hófehérre meszelt kis házak egy akkora fennsíkon, mint 
például a Svábhegy alsó része. Minden szobában van kereszt, Szt. György, Szt. Cecí-
lia képe, óra és egy szarukürt = halálkürt. A szőlőültetvény belenyúlik a kis építmé-
nyek köré. Mindenfelé kis fehér szobrok állanak. Minden példás rendben a ház körül, 
a szőlőkaróktól kezdve a szerszámokig minden a helyén van. A szobákban sok könyv, 
tarka függönyök, magyaros kézimunkák, festmények, rengeteg virág, zöld növény. 
Papok a paying guestjei, főleg a pap bácsinak, ő faragja a kerti székeket, kőlapokból 
padot készít, gyümölcsfákat ültet, stb. A kilátás innen Halács, Csobánc, kis- és nagy-
Gulács, Badacsony, Szigliget: így sorakoznak egymás mellett a hegyek, s köztük 
kicsillan a Balaton. Közvetlenül alatta teraszos szőlők, elszórt apró házikókkal. A te -
lek legmagasabb pontján van egy kripta három sírgödörrel, ezt is ő építette. Olyan, 
mintha temetésre készítették volna elő. A pap bácsi igen kedves, majd a hét közben 
bemegyünk hozzá. Hívott, hogy ha kedvünk van, segíthetünk neki a ház körüli mun-
kában”63

Ify Lajos kápolnai életének, mindennapjainak részleteit a fentebbi források alap-
ján, ha mozaikszerűen is, de megismerhettük. Fontos kérdés viszont, hogy miképpen 

62 anGster, 2017. 2. A harang elvitelére más helyütt is található utalás: „Az ötvenes években Győrök 
alatt egy harangot fogtak ki a Balatonból. Azt mondta a nép, hogy itt Szodoma és Gomorra pusz-
tultak el. Innen a harang… Az igaz, hogy mikor a méréseket végeztem, ott Győrök alatt a vízben 
széles mély árkot észleltem. A harangot talán Ify Lajos volt plébános vitte át Szentgyörgyhegyre.” 
ságvári Mihály (40) halászmester (Gyenes-) Diás, 1953 . in: A Veszprém Megyei Múzeumok Közle
ményei 10 . szerk .: uzsoKi András. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 1971. 433.

63 Dr . Zlinszky Jánosné sternegg Mária sternegg Ferencnének . szent György-hegy, 1958 . április 2 .  
a levelet kuslits Mára, Zlinszky Jánosné lánya bocsátotta rendelkezésemre . Zlinszky Jánosné 
férje, dr. Zlinszky János akkoriban a Turistaházkezelő Vállalat jogászaként járta az országot, így 
jutottak el az Emmaus kápolnához is, kirándulás keretében. A kápolnánál családi fotók is készül-
tek, melyek jól dokumentálják az igényesen rendben tartott birtok épületeit és arculatát is.
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alakultak emberi kapcsolatai, barátságai? Valóban teljes magányban élt-e, egyfajta 
remeteként, vagy megmaradt a kapcsolata a külvilággal? A válaszadás – a források 
tükrében – csak részben lehetséges. A szóbeli és írásbeli visszaemlékezések nagy 
része említi, hogy kirándulók, táborozó gyerekek, túrázók, egykori cserkészek gyak-
ran felkeresték, és Ify Lajos szállást biztosított a hozzá érkezőknek.64 De a „hétköz-
napi” látogatókon kívül meghatározó vendégei is akadtak, főképpen az 1950-es évek 
kezdetén. A két háború közti időszakból már megismerhettük Mécs Lászlóhoz fű -
ződő barátságát, amely nem szűnt meg a remeteléte idején sem. Kapcsolatukról in -
formatív adatokat tudhatunk meg a Mécs László és társa ügyében nyitott állam-
védelmi vizsgálati dossziéból .65 A betűsoros mutatóban több helyütt is olvashatjuk 
Ify Lajos nevét.66 ugyanis Mécs László, az egykori barát 1950 júniusától 1950. no -
vember 17-ig Ify Lajosnál lakott – ezeket a kevésbé ismert dátumokat a dossziéban 
leírtak alapján rögzíthetjük.67 Mécs László életrajzában legtöbb esetben kimarad az  
a tény, hogy bakonybéli menedékét követően Ify Lajosnál húzta meg magát.68 Mécs 
László kihallgatási jegyzőkönyvében több helyütt is szerepel az a vádpont, miszerint 
a szent György-hegyen demokráciaellenes verseket írt, a hegyen demokráciaelle-
nes összejöveteleket tartott és verseit terjesztette .69 Mécs László a többször előkerülő 
vádpontot szinte minden esetben tagadta: „Szentgyörgyhegyen nem volt tudomásom 
demokráciaellenes összejövetelről, illetve olyan demokráciaellenes személyekről, akik 
illegális tevékenységet fejtettek volna ki. Azt azonban 1950 december elején, miután 
Szentgyörgyhegyről Barcsra kerültem, megtudtam, hogy amikor én a Szent györgy-
hegyről eljöttem, a rendőrség az ottani szőlőkben nyomozott emberek után. Ezt dr. 

64 Ezt az információt erősítette meg Sándor Pál szóbeli közlésében, aki mint az Országos Műemléki 
Felügyelőség építési művezetője lakott Ify Lajos plébánosnál 1957. július 4-től 1958. augusztus 18-ig.

65 ÁBtL 3 .1 .9 .- V-111727 . Mécs László és társa vizsgálati dosszié .
66 Vö .: ÁBtL 3 .1 .9 .- V-111727 61 ., 64 ., 68 ., 84 ., 104 ., 112 ., 117 ., 122 ., 365 ., 366 ., 466 ., 472 ., 483 ., 488 ., 

489 ., 495 .
67 ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Összefoglaló jegyzőkönyv Mécs László ügyében. Budapest, 1953. augusz-

tus 26. 61. – ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Jegyzőkönyv Mécs László 2. kihallgatásáról. Budapest, 1953. 
augusztus 26 . 64 . – ÁBtL 3 .1 .9 .- V-111727 . Feljegyzés Mécs László 3 . kihallgatásáról . 68 .

68 Mécs László hiteles életrajzírója, rónay László is csak az alábbiakat írja Mécs életének ezen sza-
kaszáról a költőről készített monográfiájában: „A szerzetesrendek feloszlatásával addigi azilumai 
is megszűntek: a premontreieket szétverték, Csornára nem mehetett többé, Bakonybélbe sem. 
Maradt Pannonhalma, rokonai és barátai, akiknek verseivel fizetett. Se szeri, se száma kéziratos 
versvariánsainak, melyeknek hiteles szövegét csak egy kritikai kiadás állapíthatja meg . Mivel beje-
lentőlapját eredeti nevén töltötte ki, a hatóságok nagyszerű alkalmat találtak letartóztatására, 
hiszen »közokirat-hamisítást« követett el, sőt »lázító iratokat« terjesztett – a verseit . 1953-tól 1956 
szeptemberéig börtönlakó lett, elzártságában igazi pap, küldött, sokak vigasztalója. Sok börtönvi-
selt társa fejből tudta verseit, később jegyezték le őket, ezek is különféle szövegváltozatokban ter-
jedtek.” rónay László: Mécs László . Budapest, Balassi, 1997 . 211 . 

69 ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Jegyzőkönyv Mécs László kihallgatásáról. Budapest, 1953. október 10. 104.
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Géczy Lajos badacsonytomaji plébános írta meg nekem. Bővebbre ezzel kapcsolat-
ban visszaemlékezni nem tudok.”70 A vizsgálati dossziéból kiderül, hogy amíg Mécs 
László Ifynél tartózkodott, több vendég is megfordult a hegyen, akik vagy Ify rend-
szeres vendégei voltak, vagy pedig Méccsel kívántak kapcsolatba lépni . a dosszié 
rögzíti Dominika nővér (Lőrincz Mária egykori rendfőnöknő), Németh István kö -
veskúti plébános, Horváth János sopronkőhidai plébános, Kovács Sándor szombathe-
lyi püspök és Kocsis László pécsi kanonok nevét.71 Mindezt megerősíti egy másik 
dossziéban található jelentés 1950 júliusából: „Kovács Sándor püspök, Dr. Szakos 
Gyula püspöki irodaigazgatóval, Dr. Szendy László apátplébános társaságában  
a Balaton mellé Szentgyörgyhegyre utazott autón, ahol egy Ifi (sic!) nevű nyugalma-
zott plébánossal vannak. Dr. Szendy szerezte nekik a helyet, aki különben tegnap 
este az autóval visszajött. B. Egyénünk értesülése szerint a zaklatás elől ment el és 
augusztus közepére tervezik a visszajövetelüket.”72

Mécs Lászlót végül 1953 augusztusában tartóztatták le Pannonhalmán okirat-
hamisítás vádjával, valamint kéziratos verseinek terjesztése miatt 10 év börtönbünte-
tésre ítélték, majd 1956-ban rehabilitálták. 1957-től az óbudai plébániatemplomban 
szolgált, de haláláig (1978-ig) megfigyelték, és korlátozták tevékenységét. A perig 
vezető vizsgálat során számos egyházi személyt bevontak, így Ify Lajos esetében is 
megtalálható a vizsgálati dossziéban az a bűnügyi kérdőjegy, melyben vizsgálatot 
kértek személyére .73 A válasz tükrözi a korszak kommunista ideológiáját, retorikáját 
és a valóságtól elrugaszkodását, eszerint Ify: „A háború alatt az Intelligence Ser-

70 Uo .
71 Vö.: ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Mécs László vallomása: „1950 nyarán felkeresett Dominika, amikor 

én Ify Lajos nyugalmazott plébánosnál laktam Kisapáti-Szentgyörgyhelyen (sic!), kb. 2 napot töl-
tött Ifynél. Ezalatt fehérneműmet varrta meg, de sokat voltunk sétálni is. Verseket ezen alkalom-
mal is adtam neki, de a tartalmukra nem emlékszem.” Budapest, 1953. nov. 2. 117. – ÁBTL 3.1.9.- 
V-111727 Horváth János vallomásai. „1950 őszén is érintkeztem vele, amikor én Ify Lajos nyugal-
mazott plébánosnál laktam Kisapáti-Szentgyörgyhegyen. Ő ekkor Ifynél töltött kb. 1 hetet, mint 
fizetővendég. Ekkor adtam neki egy verset, ami egy virágról szólt. Azóta nem találkoztam vele. 
Németh nem kapott tőlem demokráciaellenes verset.” Jegyzőkönyv Mécs László kihallgatásáról. 
Budapest, 1953. november 10. 122. – „1950 őszén közölte velem Mécs Szentgyörgyhegyen, amikor 
meglátogattam – hogy az év nyarán Kovács [Kovács Sándor szombathelyi püspök] is Szent-
györgyhegyen nyaralt Ify Lajosnál, akinél egyébként Mécs is lakott akkor. Kovács ott tartózkodása 
alatt egy kijelentésével megsértette Mécset és ennek hatására írta meg a Gettó-magyarság című 
versét. […] 1950. nyarán – mint már vallottam – Szentgyörgyhegyen nyaralt Kocsis [Kocsis László 
pécsi kanonok] is. ugyanakkor Mécs is ott lakott. Sokat sétáltak együtt és társalogtak. Egy alka-
lommal én is velük voltam, amikor a hegyekben sétáltunk.” Jegyzőkönyv Horváth János 2. kihall-
gatásáról . Budapest, 1953 . szeptember 12 . 472 .

72 ÁBTL 3.1.5. – O – 14759/1/369. Kucsera [László] áv. őrnagy jelentése. (Kovács Sándor személyi 
dossziéja) Szombathely, 1950. július 31.

73 ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Bűnügyi kérdőjegy – Budapest, 1953. szeptember 23. 365.
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vicce74 tagja volt . az iskolák államosítása idején a tömegek között az államosítás 
ellen fejtett ki tevékenységet. Jobboldali beállítottságú.”75 Egy ideig úgy tűnt, hogy 
Ify Lajos is a vizsgálat kereszttüzébe kerül, de Horváth János sopronkőhidai plébá-
nos vallomását követően nem igazán foglalkoztak személyével: „Ify Lajos (1893. 
Keszthely, anyja: Szalai Rozália) volt fonyódi plébánost 1950. nyarán ismertem meg 
kisapáti-szentgyörgyhegyen, ahol Mécs több hónapot töltött . Három alkalommal 
voltam nála Mécset meglátogatni. Nem tudok arról, hogy Ify tudott volna Mécs 
demokráciaellenes verseiről.76

a Mécs László társainak pere vizsgálati dossziéiból, valamint a korabeli vissza-
emlékezésekből kiviláglik, hogy az 1950-es évek legsötétebb diktatúrájának éveiben 
is meghatározó beszélgetések, találkozások zajlottak az emmaus kápolnánál . ez 
megerősítheti, de teljességgel nem támaszthatja alá azt a feltételezésünket, amely 
arra utal, hogy Ify Lajos Szent György-hegyi elvonulását követően implicit módon 
bekapcsolódott a diktatúrát kritikusan szemlélő (papi) mozgalmakba, illetve remete-
lakában lehetőséget biztosított a diktatúra véleményezésére alkalmas beszélgeté-
sekre, „sub rosa” összejövetelekre. Ezt a feltételezést némiképp alátámasztja az az 
ügynöki jelentés, amely Ify Lajos halálát és temetését követően született, 1967 szep-
temberében. A jelentés szövege – megfelelő forráskritikával kezelve – meglehetősen 
informatív és a maga kontextusában értelmezhető, ezért teljes egészében közöljük:

„Szentgyörgyhegyi remete halála
Mindenki így ismerte Ify Lajos nyug. fonyódi plébánost.
1947-ben nyugdíjazták. Igazságtalannak tartotta és tiltakozásul felvonult a Szent-
   györgy hegyre. Ott saját maga építgetett különböző kis épületeket, mindegyiket 
más-más névvel, így: emmaus /az otthona), Vaticán /kápolnája, irodája/, ora et 
labora »imádkozzál és dolgozzál« /műhelye/, Nectár /boros pincéje/ stb. Mind-
egyikben rengeteg műkincs, festmények, értékes antik szobrok. Az egész rezi-
dencia roppant ro  mantikus és felbecsülhetetlen muzeális értékű. Nagyon sokan 
látogatták őt, főleg papok. Híre az egész környéken nagy volt, nemcsak a külön-
leges remetelakok miatt, hanem élete is ugyanolyan volt. Jelen egyházi vezető-
séget egyáltalán nem ismerte el. utóbbi években ismerősei körében az volt  
a probléma, hogy mi lesz halála után annak a romantikus, érdekes helynek a 
sorsa. György Lajos tapolcai plébános 1 évvel ezelőtt kérte, hogy hagyja az 
egyházmegyére és lelkigyakorlatos ház lenne papok számára . Merev elutasítás 

74 Helyesen: intelligence service (Brit titkosszolgálat) .
75 ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Válasz a kérdőjegyre – 1953. szeptember 26. 332. 366.
76 ÁBTL 3.1.9.- V-111727. Jegyzőkönyv Horváth János kihallgatásáról. Budapest, 1953. november 9. 

489 .
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volt a válasz. Háttér valószínű az, hogy az »egyházmegye« fogalom bőszítette 
fel. Valami hasonló rendeltetést szánt neki, mint amilyen életet élt ott fenn, de 
annyira nem talált megfelelő embert, hogy hagyta a dolgot. Keszthelyen lakó 
egyik női rokona lett az örökös. Ő úgy nyilatkozott, hogy papi üdülőt szándéko-
zik csinálni belőle. Temetésén mintegy 30 pap jelent meg. Veszprémből Sebes-
tyén [József] helynök, Lengyel László, Szendy [László] apát Szombathelyről, 
Sallai [László] prépost B. Akaliból [Balatonakaliból], Dr. Weisz György, Dr. 
Schuszter Lajos, Körmendi [József] nyug., Kovács Béla nemesgulácsi, Harmath 
József hegy  magasi, Szekeres [Dezső] gyenesi, Rozmán Ferenc nyug., Leiker 
János nyug . ör  vényesi, angyal Vendel, Bertalan Béla zalaszántói, Brieber Lász-
 ló, Miller Jenő, Balogh Árpád és még sokan mások. Gyászbeszédet Sallai 
László mondotta . – azzal kezdte, hogy »egy ember, aki kétszer halt meg« . egy-
szer, amikor nyugalomba he  lyezték, másodszor, amikor most meghalt . kidom-
borította elvonult életét, aki távol állott a világ eseményeitől. Politikailag mond-
juk azt lehetne kifogásolni, hogy valami olyan színezete volt a dolognak, mintha 
az jött volna ki belőle, hogy a visszavonultsága a mai élettel való egyetértés 
hiánya miatt lett volna és nem akart tudomást szerezni arról, amiben mi élünk. 
Az hogy 20 éven keresztül nem jött le a hegyről, mintha úgy jött volna ki  
a lépés, azért, mert nem akart belekeveredni abba, amiben a mai emberek élnek . 
Romantikus elvonultságának inkább politikai színezete volt. Bár fi  nom és bur-
kolt fogalmakkal fejezte ki, de mondanivalója ez volt. – Valóság pedig az, hogy 
a remete pappal az akkori egyházkormányzat bánt igazságtalanul, amikor 54 
éves korában kényszernyugdíjba helyezték . 1947-ben még nem is volt ÁéH 
[Állami Egyházügyi Hivatal], tehát teljesen a püspökség szándéka szerint tör-
téntek a dispozíciók. Akkor nagyon jól futott Dr. Varga Péter Pál teológiai tanár 
és neki kellett a jó plébánia, aki akkor jó barátja volt dr . Lékai Lászlónak . Varga 
Péter Pál kapta Fonyódot, Lékai pedig Balatonlellét. és ezért kellett akkor Ifit 
(sic!) nyugalomba tenni . – annyira igazságtalannak tartotta a nyugdíjazást, 
hogy tiltakozásul magával vitte a fonyódi templomnak kulcsait is, mert mint 
mondogatta »én maradtam a fonyódi plébános«. Magányában turisták fel szok-
ták keresni, sőt a rádió és a televízió is felkereste a romantikus helyet. Ajánlatos 
lenne ezt az idegenforga lomból nagyon jó helyen lévő objektumot, ami nagyon 
szép helyen fekszik valóban idegenforgalmi célt szolgáló rendeltetésnek átadni. 
Közvetlen alatta van egy ún. »lengyel templom«, amely műemléki és szépmű-
vészeti szempontból nagyon értékes, pl. teljesen kézifaragású a berendezés, 
mint a tihanyi templomé, azaz itt népmű vészeti jellegű. Mellette van egy elha-
nyagolt eszterházi (sic!) pince, és arra kapott az ottani tsz 1 millió Ft-ot, hogy 
olyan Kisfaludi (sic!) ház félét produkáljon belőle. Ez mind egy helyen van. Így 
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a turistáknak komoly és érdekes célirány lenne, ha ez a rendkívüli érdekes és 
értékes remete település a közösség céljait szolgálhatná. Illetékeseknek oda kel-
lene hatni, hogy az is maradhasson. Járási tanács külön engedélyével oda is 
temették a hegyoldalba, a saját maga által készített kriptába.”77

Ez a forrás ismételten alátámasztja Ify Lajos fonyódi távozásának és kényszernyug-
díjazásának tényét, de némiképp árnyalja is a képet, hiszen az elvonuláshoz politikai 
okokat is köt. A gyászbeszéd („az ember, aki kétszer halt meg”), az egyházmegyére 
tett utalások (Ify haragudott az egyházmegyére) és a konkrét mondat: „Romantikus 
elvonultságának inkább politikai színezete volt.” – mind megerősítik azt a feltétele-
zést, hogy Ify Lajos emmausi száműzetése elvonulását követően politikai színezetet 
is nyert . továbbá elgondolkodtató a szövegrészlet kapcsán az is, hogy a korábban 
kényszernyugdíjazott, az egyházából kis híján kiközösített Ify Lajost ilyen sok egy-
házi személy követte utolsó útjára.

ZÁrsZó

Az egyházi források Ify Lajossal kapcsolatban az 1960-as évekre megszakadnak, 
az utolsó híradás 1967 szeptemberében, halála kapcsán olvasható. A meglehetősen 
szűkszavú körlevél néhány mondatban összegzi Ify tevékenységét, és az egyház 
búcsúzik halottjától.78 Ify Lajos az Emmaus kápolna kertjében alussza örök álmát,  
a mellette lévő nyughelyeken egykori házvezetőnői, Luka Anna és Kozma Jánosné 
sírjai találhatók .79 Emmaus nevű kápolnája mára már az enyészeté, nagyszámú 
értékmentő csoport alakult a hely rendbetételére, megőrzésére. A magántulajdonban, 
több tulajdonos által birtokolt egykori magánkápolna sorsa, állapota azonban kétsé-
ges és aggasztó .

Jelen tanulmányban igyekeztem Ify Lajos teljes pályaképét feltárni, a kérdéses 
pontokat tisztázni. A jövőben szeretném a kutatásokat főként a fonyódi éveire vonat-
kozóan fennmaradt levéltári forrásokra kiterjeszteni, valamint még mindig élnek 
olyan tanúk, akik fontos és értékes adalékokkal szolgálhatnak a különös életű, egy-
kori katolikus plébános pályaképének teljes bemutatásához . Mindemellett – a jelen 
tanulmánnyal is – szerettem volna hozzájárulni ahhoz a kezdeményezéshez, mely 
az Emmaus kápolna megmentésére, megőrzésére jött létre. A balatoni épített örök-

77 ÁBTL 3.1.2. - M-30340/43-44. Völgyi Dénes ügynöki jelentése. Veszprém, 1967. szeptember 27.
78 VFL 9-3/1967. Mors – Ify Lajos plébános halála. IV. körlevél. Veszprém, 1967. szeptember 23.
79 Osvald Gábor, az Ify kápolna megmentésére alakult civil csoport egyik képviselőjének szíves 

közlése .
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ség védelmét ugyanis fontos szempontnak tartom, kiváltképp egy olyan színtér 
esetében, mint a Szent György-hegy tetején álló, a Pannon Tengerre tekintő szakrá-
lis Ify kápolna, melynek egykori lakója mára már e vidék egyik szimbolikus alak-
jává vált .


