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♦ ♦ ♦    BEKE MARGIT

Emlékezés Némethy Lajosra
halálának 100. évfordulóján*

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. / Az ilyenek arcod világosságánál
járnak, Uram. / Nevedben egész nap ujjonganak, / s felmagasztalódnak igaz-
ságosságodban. / Mert te vagy erejük és ékességük / és jóságod emeli ma-
gasra fejünket” – írta a zsoltáros.1

Most ennek jött el az ideje, amikor egy Bajnához kötődő neves személyi-
ségről, Némethy Lajosról emlékezünk halálának kerek, 100. évfordulóján.
1917. október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén lépett át az örök-
kévalóság küszöbén.

Az 1917-es esztergomi körlevélben ekként emlékeznek meg róla: „Néme-
thy Lajos Esztergom-Viziváros ny. plébánosa Nyitrabajnán, a Keresztény Is-
kolatestvéreknél, életének 77., papságának 52. évében, a szentségekkel ellát-
va, az Úrban kegyesen elhunyt. Imádkozzunk az élet és halál Uránál, hogy
elhunyt testvérünket a paradicsom gyönyörűségéhez juttassa, és az örök élet
jutalmában részesüljön.”2

Közös múltunkra legyünk büszkék, de nem a halált ünnepeljük, hanem az
életet, hiszen az élet nagyobb a halálnál. Talán merészség volt részemről –
Dušan Dubravický atya kérésére – elvállalni ezt a méltatást jeles történé-
szünk, Áldásy Antal után. Áldásy maga is történész és heraldikus volt, Né-
methy Lajos kortársa, és személyesen ismerte őt. A Szent István Akadémia
felkérésére 1918-ban szép, értékes méltatást tartott Némethyről, amely meg
is jelent.3

Most  megpróbáljuk  összegezni  Némethy  éveinek  néhány  jelentősebb
mozzanatát. Nézzük meg rövid életrajzát. 1840. március 1-jén Budán, pon-

* A tanulmány a 2017. október 8-án Bajnán (Szlovákia) Némethy Lajos halálának 100. évforduló-
ja alkalmából tartott előadás bővített, szerkesztett változata. Hamarosan szlovák nyelven is meg-
jelenik, in Fons Tyrnaviensis VII (2018).

1 Zsolt 89,16-18.
2 Circulares  literae  dioecesanae  anno  1917  ad  clerum Archidioecesis  Strigoniensis  a  Joanne

cardinale Csernoch … dimissae (Strigonii 1917; a továbbiakban: Circ. Strig.) 150.
3 ÁLDÁSY Antal,  Emlékbeszéd Némethy Lajosról (A Szent István Akadémia emlékbeszédei I. 4)

(Budapest 1922) 16-26. 
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tosabban Krisztinavárosban látta meg a napvilágot, és talán még ezen a na-
pon keresztelték meg.4 Atyja, András, magyar királyi helytartótanácsos, any-
ja  pedig  Sziráki  Paulina.  Nekik  Szabolcs  vármegyében  voltak  birtokaik.
Családja 1751-ben kapott nemességet, harci szolgálataik jutalmául. Az ek-
kor nyert címerpajzsban nem véletlenül tűnik elő hármas halomból egy vitéz
alakja, karddal a kezében. Felmenőire vonatkozólag maga Némethy végzett
kutatást, és a genealógiai táblát is összeállította.5 A családban ő volt az első-
szülött,  utána  következett  Pál,  aki  a  Helytartóság  hivatalában  működött,
majd Emília, egyetlen leánytestvére (bár másutt két leányt említenek), az-
után megszületett Gyula, aki századosi rangban szerepelt, majd Andor, aki
vasúti irodában dolgozott. Tehát többgyermekes családban nőtt fel.

A NÉMETHY CSALÁD CÍMERE

Turul (1885) 3/72. Fotó: Nagy Brigitta

4 Prímási Levéltár (a továbbiakban PL), Simor János, Egyházkormányzati iratok, 327. doboz, Cat.
62. 1471/1868. Itt szeretnék köszönetet mondani Hegedűs András igazgató úrnak szíves segítsé-
géért. 

5 NÉMETHY Lajos,  Adatok a Némethy családok genealógiájához, in  Turul (1885) 3/25-29, 66-72;
címerük:  Wappenbuch des Adels von Ungarn III  (bearbeitet Géza Csergheő;  Nürnberg 1889-
1890) Tafel 232, Némethy VI. 
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Krisztinaváros őrzi gyermek- és ifjúkori lépteinek nyomát. Scitovszky János
hercegprímás  (1849–1866)  idejére  esnek  szemináriumi  tanulmányainak
évei. Ismeretes, hogy az érsekség és a főkáptalan az 1543-as Nagyszombat-
ba költözés után csak 1819-ben tért vissza eredeti székvárosába, Esztergom-
ba.6

Némethy Lajos önéletrajzi adataiban kutatva, kissé árnyalhatjuk az eddig
róla alkotott képet.7 A március 1-jei dátum a keresztelés napját jelölte. Ta-
nulmányai megkezdésekor még a szülői házban lakott. Papi hivatást érzett, s
az ehhez szükséges latin és görög nyelvet magánúton sajátította el. 1856-ban
a nagyszombati érseki konviktus tanulói közé vették fel, a gimnáziumban ré-
tor és költő (rhetor et poeta) volt. 1858/59-ben az Esztergomi Főegyházme-
gye klerikusai között, Pozsonyban találjuk, a Szent Imre Szemináriumban,
az ún. kisszemináriumban. Az alsóbb papi rendeket Viber József esztergomi
segédpüspök kezéből vette fel.  Logikát és fizikát (filozófiát) ismét Nagy-
szombatban hallgatott, a Mennyekbe Felvett Szűz Mária Szemináriumában
1860-ban. Ekkor a VII., 1861-ben a VIII. osztályt fejezte be.8

Innen Esztergomba került a teológiai tudományok elsajátítására. Az esz-
tergomi szemináriumot még Rudnay Sándor (1819–1831) esztergomi érsek
kezdte építeni Hild József tervei szerint, de csak 1865-ben lett kész. Az új
épület 1865-ben nyitotta meg kapuit felemelő ünnepélyességgel, a mai Szent
Adalbert Központ csodálatosan impozáns épületében.9 A szeminárium neve
Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Ősrégi Papnevelő
Intézet lett.

A teológia Nagyszombatból 1850-ben költözött Esztergomba, a II. József
által feloszlatott ferences rend épületébe. Némethy tehát a vízivárosi feren-
ces zárda épületében folytathatta  teológiai tanulmányait,  1865-ben ott  vé-
gezte IV. évét. Azokban az időkben a szeminaristák a nyári szünetet szülői
házukban töltötték, és az illetékes plébánosnál kellett  jelentkezniük, aki a
nyár végén igazolta, hogyan viselkedett a növendék. Így1862. szeptember
29-én Funk Károly krisztinavárosi plébános igazolást írt arról, hogy Néme-
thy Lajos, a tisztelendő esztergomi teológus, július 22-én jelentkezett nála,
és szeptember 29-ig maradt. Egész idő alatt békésen, szelíden és státusának
megfelelően viselkedett. Az Isten oltáránál szolgált és ministrált, a gyónás és
az eucharisztia szentségének kétszer eleget tett, továbbá a teljes búcsút an-

6 [TURÁNYI László],  Érseki Papnevelő Intézet, in  Az Esztergomi Főegyházmegye névtára és év-
könyve 1982 (Esztergom 1982) 468-471.

7 PL, Simor János, Egyházkormányzati iratok, 327. doboz, Cat. 62. 1471/1868.  
8 Az 1859-es névtárban sehol nem található a neve, de a következő évben már igen. Vö. Schema-

tismus cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno a Christo nato 1860 (Strigonii 1860; a továb-
biakban: Schem. Strig.) 177; Schem. Strig. 1861, 180. 

9 Az inaugurációs ünnepi megnyitásra vö. PL, Scitovszky János, Egyházkormányzati iratok, Cat.
6. Seminarium Strigoniense, 2. cs., 1865. év, 4079/1865.
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nak elnyerése idején, vagyis Szent István király és Szűz Mária Szent nevé-
nek ünnepén, dicséretesen ájtatosan vette. Sőt, a plébánián végzendő írásos
munkáknak is hasznosan megfelelt, és készségesen, jó alkalmazkodóképes-
séggel helytállt. A plébános mélységes köszönettel mindenképpen ajánlja őt,
hiszen kötelességeinek mindenben megfelelt.10 

Teológiai  tanulmányai  befejeztével  Némethy  Lajost  Scitovszky  János
esztergomi érsek szentelte áldozópappá 1865. július 23-án,11 bizonyára az
esztergomi bazilikában. Primíciáját a krisztinavárosi Szűz Mária-templom-
ban mutatta be augusztus 6-án, Krisztus Színeváltozásának ünnepén. Ugyan-
ezen a napon kapta meg lelkészi kinevezését a szomori plébániára. 1866-ban
azonban kolerajárvány pusztított nemcsak a világban, hanem hazánkban is.
Ez általában szárazság idején jelentkezett, amint az ebben az évben is tör-
tént. Némethy Lajos 1866 őszén kolerában megbetegedett, és csaknem két
hónapi gondos ápolás után gyógyult csak meg. Fontosnak tartotta önéletraj-
zában feltüntetni azt is, hogy 1867. augusztus 2-án megválasztották a bécsi
Császári és Királyi Állat- és Növénytani Társaság rendes tagjává.12 Sajnos
önéletrajzi összeállítása 1867. december 21-ével zárul,  ugyanis Majthényi
Adolfnak az akkor élő papságról szóló albumához készítette.13 

Némethy  Lajos  életpályájának  kiemelkedő szakaszát  jelentette,  amikor
1868. május 15-től visszatért Budára, a Vízivárosba, a Szent Anna titulusú
templomba,14 ahol hitoktatóként és lelkészként működött. Onnan 1882. júli-
us 13-tól az ősi, Pest belvárosi Nagyboldogasszony-templomhoz rendelték
ugyanilyen minőségben.15 Erre az időszakra esik olyan plébániai tanulmá-
nyok, illetve kötetek megírása, mint a Nagyboldogasszonyról nevezett buda-
vári főtemplom16 vagy a felsővízivárosi Szent Anna Plébánia története.17 A
pesti főplébánia történetét feldolgozó könyvének anyaggyűjtése is a főváros-
ban kezdődött.18 Az 1876-ban megjelent budavári templomi kötetet Simor
János (1867–1891)  érsek szép szavakkal ajánlotta papsága figyelmébe: a
szerző dicséretesen felkutatta az adatokat, kutatásának és munkájának gyü-

10 PL, Scitovszky János, Egyházkormányzati iratok, Cat. 6. Seminarium Strigoniense, 2. cs., Vaca-
tionalia  testimonia alumnorum 1862. év, 3990/1862. Ebben az időben a szentgyónáshoz és a
szentáldozáshoz ritkábban járultak a hívek.

11 PL, Simor János, Egyházkormányzati iratok, 327. doboz, Cat. 62. 1471/1868.  
12 PL, Simor János, Egyházkormányzati iratok, 327. doboz, Cat. 62. 1471/1868.  
13 PL, Simor János, Egyházkormányzati iratok, 327. doboz, Cat. 62. Album cleri adioec. Strigoni-

ensis sub gubernio…Joannes Bap. Simor 1868. concinnatum per Adolphum Mathényi abbatem
EMS canonicum. Ezt a kötetet használta Némethy a Series parochiarum… kötetéhez.

14 Schem. Strig. 1882, 13.
15 Schem. Strig. 1883, 13.
16 A Nagyboldogasszonyról nevezett Budapest-vári főtemplom (2Esztergom 1876).
17 A Budapest-felső Vizivárosi Sz.  Annáról czimzett plébánia-templom rövid története (Budapest

1876).
18 A Pesti főtemplom története I (Budapest 1890).
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mölcsét hozta nyilvánosságra a kötetben.19 Az 1882–1899 közötti névtárból
tudjuk, hogy a Német Lovagrend jelvényének keresztjével tüntették ki.20 

1888. június 2-án Simor János Esztergomba rendelte, ahol a vízivárosi
Szent Ignác-templom plébánosa lett.21 Némethy Lajos saját kezű, 1893. no-
vember 15-i keltezésű, Vaszary Kolos (1891–1912) hercegprímáshoz inté-
zett leveléből – amely a Prímási Levéltárban olvasható – arra következtethe-
tünk, hogy a plébánia csekély jövedelemmel rendelkezett. Ugyanitt szó van
arról is, hogy miután a főpásztor Walter Gyulát, az Esztergomi Főszékes-
egyházi Könyvtár könyvtárosát titkárrá nevezte ki, a levél írója készséggel
jelentkezik a megüresedett könyvtárosi hely betöltésére. Azért kéri ezt, hogy
elmehessen a közkönyvtárakba, az egyetemi, a múzeumi, az akadémiai és
más könyvtárakba írásait bemutatni. A könyvtár adminisztrálása jobban fel-
keltené benne a lelkesedést és az ügyességet. Szerény egzisztenciáját is sze-
retné ez által megerősíteni, ugyanis 1000 forinton megélni és káplánt tartani
nem lehetséges.22 A főpásztor kérte a főkáptalan javaslatát a könyvtárosi ki-
nevezés ügyében. A káptalan hét személyt terjesztett elő, az első pontban
Némethy Lajos szerepelt.23 1894. január 7-én kelt leiratában Vaszary Kolos
kinevezte könyvtárossá az esztergomi káptalan javaslatára.24 Abban az idő-
ben a prefektus Pór Antal történész volt, mellette a Bibliotheca könyvtárosa
tehát Némethy Lajos lett. 

Szerencsés korszakban élt Némethy, hiszen az egyházi történetírás a XIX.
század második felében fellendülőben volt. Nagy és híres forrásközlők és
történészek korszaka ez, s közöttük egyházi személyiségeket is találunk. A
XIX. század pezsgő történészi köreiben jelent meg tehát Némethy Lajos ala-
pos papi, teológiai képzettséggel. Esztergom igen nyüzsgő atmoszférájában
találta magát, hiszen működött a szeminárium, ahol nagy formátumú szemé-
lyiségek tanítottak, mint például Prohászka Ottokár vagy a kisszeminárium-
ban oktató bencés tanárok, akik tudományos tevékenységet is folytattak. Eb-
ben az időben (1875) hozták létre Esztergomban a Múzeum Egyletet bencés
kezdeményezésre, majd 1894-ben megalakult az Esztergom-vidéki Régésze-
ti és Történelmi Társulat, amelynek célja: „Esztergomban és vidékén (Esz-
tergom, Bars és Hont megyékben) lévő őskori,  ó- és középkori régiségek
felkutatása és gyűjtése ajándékozás, vásárlás ... útján, s azoknak a … régi-
ségtárban való közszemlére s tudományos czélra szolgáló rendszeres felállí-

19 Circ. Strig. 1876, 67.
20 Schem. Strig. 1882, 13. Még az 1899-es is ezt hozza: „cruce devotionis serv. Hosp. Ins. Ord.

Equit. Theutonicorum decoratus”.
21 Schem. Strig. 1889, 1.
22 PL, Vaszary Kolos, Egyházkormányzati iratok, Cat. H. 2. cs., 1893. Nr. 6408.
23 PL, Vaszary Kolos, Egyházkormányzati iratok, Cat. H. 2. cs., 1893. 7017/1893 (6687/1893).
24 PL, Vaszary Kolos, Egyházkormányzati iratok, Cat. H. 3. cs., 1894. 100/1894. 
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tása.”25 Mindez elsősorban Esztergom vármegye és város monográfiájának
előkészítésére irányult. 

Tehát a város szinte felkínálta a tudományos kutatásokba, valamint a ré-
gészeti feltárásokba való bekapcsolódást Némethy Lajos számára, aki tagja,
sőt titkára lett a társulatnak. Miközben plébános, könyvtáros volt, levéltári
kutatásokat végzett, sőt ásatást is vezetett a szentkirályi földeken.26 Itt a XII.
században a II. Géza király (1141–1162) által alapított esztergom-szentkirá-
lyi  keresztesek háromhajós,  kéttornyú bazilikájának maradványait  találták
meg.27 Az említett társulat gyűjteménye 1898-ban már a Bibliotheca épületé-
ben talált otthonra, ahová igen sok régészeti tárgy került. Ez képezte alapját
a mai Balassa Bálint Múzeumnak. Itt megtalálhatók Knauz Nándor és Né-
methy Lajos régiséggyűjteményei is. 

Simor János becsülte Némethy Lajos tudását és munkásságát, hiszen ő
ösztönözte arra, hogy az egyházmegyés papság halálozási adatait tegye köz-
zé, ami még a hercegprímás életében meg is történt. A kötet címe: Necrolo-
gium sacerdotum archi-dioecesis Strigoniensis ab anno 1737–1889. Jussu
et sumptu eminent. ac rev. dni Joannis cardinalis Simor principis primatis,
archiepiscopi Strigoniensis … publicatum.28 Simor János biztatta őt a plébá-
niák és plébánosok rövid történetének megírására. E mű megjelenését a me-
cénás főpásztor nem érhette meg, mert arra csak 1894-ben, Vaszary Kolos
hercegprímás idejében került sor. A  Series parochiarum et parochorum c.
kötet  belső  címlapján  olvasható:  „Jussu  et  sumptu  … Joannis  quondam
cardinalis  Simor … Ex authenticis  fontibus collegit  et  notis  illustravit.”29

Előszavában a szerző hivatkozik Majthényi Adolf említett kötetére, amelyet
felhasznált. A műben a rövid plébániatörténetek között megtalálható a (nyit-
ra)bajnai plébánia,30 a plébánosok között pedig a saját életrajza is.31

A könyvtári kinevezését Némethy Lajos szorgos munkájával hálálta meg.
Leírókartonokat készített az állományhoz. Valószínűleg e munka hívta fel

25 https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassa_B%C3%A1lint_M%C3%BAzeum, letöltés:  2017.  szept.
28.

26 NÉMETHY Lajos,  Tudományos czélú ásatás az esztergomi határban, a szentkirályi földeken, in
Esztergom-vidéki Régészeti – és Történelmi Társulat Évkönyve (1898) 114-118. A templom raj-
zát közli:  HORVÁTH István – H. KELEMEN Márta – TORMA István, Magyarország régészeti topo-
gráfiája 5. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás (Budapest 1979;
a továbbiakban KRT), a 186. o.-on az általa közölt középkori templom alaprajza látható. 

27 KRT több helyen hivatkozik Némethyre, pl. a 140. o.-on a Szent Lőrinc-templom esetében.
28 (Strigonii 1889). BEKE Margit,  Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságá-

nak  szentelési  és  halálozási  adatai  (1892–2006),  in  Miscellanea  Ecclesiae  Strigoniensis III
(2008) 61-94.

29 NÉMETHY Lajos,  Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis  Strigoniensis  … jussu et
sumptu … Joannis quondam cardinalis Simor … ex authenticis fontibus collegit et notis illustra-
vit Ludovicus Némethy de eadem (Strigonii 1894) 1064.

30 NÉMETHY, Series parochiarum… 18.
31 NÉMETHY, Series parochiarum… 816. 
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főpásztora figyelmét személyére, hiszen 1896-ban esztergomi esperessé ne-
vezte ki, ezért áll neve előtt az ARD.32

Erről az időszakról állapította meg Áldásy Antal, hogy Némethy Lajos
„szenvedélyes gyűjtője is a múlt emlékeinek”.33 Plébánosi lakása tele volt
képekkel, metszetekkel, könyvekkel, valóságos múzeum lett. Később azon-
ban meg kellett válnia gyűjteményétől. Valószínűleg anyagi gondjai lehet-
tek,  hiszen már a  könyvtárosi  állás megpályázásánál erre  hivatkozott.  Az
esztergomi  schematismusban  ez  olvasható:  1906-tól  betegállományban
Grazban tartózkodik.34 Ebben az 1906-os esztendőben az egyházmegyében
viselt tisztségeiről lemondott, így az Esztergomi Espereskerület esperességé-
ről, az érseki biztosi tisztségről, ami a tanítóképző intézetre vonatkozott, az
esztergomi érseki  polgári  iskolai  tisztségéről,  amelyben utóda Klinda Pál
lett.35 Ugyanakkor azonban 1906-ban még az esztergomi Archeológiai Tár-
saság múzeumőreként szerepel, és még könyvtáros is az Esztergomi Főszé-
kesegyházi Könyvtárban.36 Az 1906-os névtár „habitat in Graz” megjegyzé-
sét37 az 1907-es megismétli.38 Még 1908-ban is e városban található.39

1908-ban hazatérhetett, és spirituális lett Nyitrabajnán.40 1909. december
1-jétől nyugállományba helyezték.41 Nyitrabajna mezővárosában új otthonra
lelt, a La Salle Szent János által alapított keresztény iskolatestvérek rendhá-
zában. Az ottani noviciátusi házban curatus (gondozott), bizonyára a koráb-
bi kolerafertőzés hagyott nyomot szervezetében. Emellett rendes gyóntató,
majd a kisszeminaristák spirituálisa. 1910-től a kápolna templomigazgatójá-
vá is kinevezték.42 1915-től a Mária Kongregáció elöljárója.43 Ez lett élete
utolsó dekádjának színhelye. Ettől kezdve foglalkozott a mezőváros történe-
tével, az elpusztult várral, a várromokkal.44 Szerénységére jellemző, hogy az

32 Schem. Strig. 1914, 250. „Admodum reverendissimus dominus”, „nagyon tisztelendő úr” titulus
járt az espereseknek.

33 ÁLDÁSY 4. 
34 Schem. Strig. 1914, 354. 
35 Circ. Strig. 1906, 4, 83.
36 Schem. Strig. 1906, 1, 200.
37 Schem. Strig. 1907, 70. 
38 Schem. Strig. 1907, 70. 
39 Schem. Strig. 1908, 193.
40 Schem. Strig. 1914, 354.
41 Circ. Strig. 1909, 187.
42 Schem. Strig 1909, 119, 250; Schem. Strig. 1910, 218, 249, 320. Egészen 1914-ig mint  curatus

szerepel, de 1906-ban betegként (valetudinarius) jelölik.
43 Értesítője az  Iskolatestvérek nyitrabajnai  rk.  polgári  fiúiskolájának 1915/16 (a  továbbiakban:

Ért. Nyitr.), Áldásy szerint Némethy Lajos szerkesztette, de ez nem szerepel az értesítőn.
44 Nyitrabajna rövid története és ismertetése, in Ért. Nyitr. 1910/11, 3-17; A keresztény iskolatest-

vérek nyitrabajnai intézetének krónikája 1899-től 1909-ig, in Ért. Nyitr. 1911/12, 3-25; Vissza-
pillantások Nyitrabajna multjába, in Ért. Nyitr 1912/13, 9-14 és Ért. Nyitr 1913/14, 14-15; Vár-
romok Nyitrabajna közelében: Temetvény, Podhragy, in Ért. Nyitr 1913/14, 3-13; NÉMETHY La-
jos, A nyitrai elpusztult várról, in Archaeológiai Értesítő XXXII (1912) 263-265.
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iskola  értesítőiben  megjelent  értekezései  közül  csupán egyetlen  egy  volt,
ahol közölte a nevét, a többi szerzőségéről Áldásy Antal tudott. 

Ezekből most csupán néhány adatot idézünk fel. Nyitrabajnáról megálla-
pítja, hogy neve a Bajna vagy Bojna nevű családtól származhatott a XIII.
században. Plébániatemploma gótikus stílusú, a XV. századból való. Akkor
elzárható szentségtartó volt a faldisztóriumban, a másik elzárható rácsos fül-
ke a szent olajok számára volt. A mellékoltáron a 12 apostol fából faragott
szobra is  gótikus.  A templom és az eredeti  főoltár  is  elpusztult.  Berényi
György gróf később oszlopokkal és szobrokkal díszíttette a főoltárt, amelyet
fia, Zsigmond (pécsi püspök) szentelt fel. Az új templom 1780 után épült.
Fabriczy  Mátyás  plébános  szentelte  fel  1782.  december  12-én.  Harangja
1786-ban készült el. A templom többször is leégett (1812, 1825). A főoltá-
ron látható Mindenszentek-festményt – amelyet talán 1868-ban egy ferences
szerzetes festett – Linzbot Ignác kisdovoráni lakos ajándékozta a templom-
nak.45 A másik bennünket érintő épület,  a katonai kórház 1721-ben épült,
feladatát 1852-ig látta el. Majd méntelep lett, végül 1899 után a keresztény
iskolatestvérek  kapták  meg. Az 1910–1916 közötti  iskolai  értesítőkben –
amelyeket volt szerencsém olvasni az Országos Széchenyi Könyvtárban –
sok helyen szerepel Némethy Lajos neve, aki 1908-tól Nyitrabajnán a La
Salle Szent János Iskolatestvérek intézetében rendes gyóntató, noviciátusi
spirituális és templomigazgató. Ekkortájt 96 bentlakó növendék és 16 noví-
cius  volt.46 A  Prímási  Levéltárban  munkásságom  során  kezembe  vettem
publikációit, nem egyszer forgattam a  Series parochiarum kötetének meg-
sárgult lapjait. Amikor Erdő Péter bíboros úr az Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye Egyháztörténeti Bizottságára bízta azt a feladatot, hogy foly-
tatója  legyen Némethy Lajos művének a  papság életrajzi  adatait  illetően,
megtisztelőnek tartottam. Így született meg  Az Esztergomi (Esztergom-Bu-
dapesti)  Főegyházmegye  papsága  1892–2006.47 E  kötetben  megtalálható
Némethy Lajos életrajza és publikációinak egy része.48 Alžbeta  Hološová
professzornő hívta fel figyelmemet Vojtech Šarluška szócikkére, aki említi,
hogy a mártoni irodalmi levéltárban találhatók kéziratai.49

45 A ker. iskolatestvérek de la Salle Szent Jánosról nevezett Nyitrabajna fiúnevelő- és tanintézeté-
nek értesítője az 1910-1911. iskolai évről (Esztergom 1911) 1-17.

46 Schem Strig. 1914, 215, 250.
47 BEKE Margit, Az Esztergomi (Esztergom-budapesti) Főegyházmegye papsága 1892–2006 (Buda-

pest 2008) 832.
48 BEKE, Az Esztergomi Főegyházmegye papsága 533.
49 ŠARLUŠKA, Vojtech, Némethy, Ľudovít,  in  Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska

(Bratislava  2000)  990  (Archív  literatúry a  umenia  Matice  slovenskej  v  Martine).  Ezúttal  is
köszönetemet  fejezem ki  a  professzornő szíves  figyelméért.  Mivel  Némethy Lajos  nem volt
esztergomi  kanonok,  kéziratai sem kerülhettek be az Esztergomi Főkáptalani Levéltárba. Vö.
KÄFER István, Lexikonok békességszolgálati lehetősége VIII, in Magyar Sion X (2016) 2/325-
326.
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Legnagyobb sajnálatunkra csupán jelképes sírhant hirdeti, hogy Némethy
Lajos a bajnai temetőben nyugszik. A kegyeleti helyet Dušan Dubravický
főtisztelendő úr állíttatta, sírjáról azonban nincs tudomásunk.50 A napjaink-
ban  látható  sírkövet  az  Eurokamenárstvo  s.r.o.,  Rybany  (Ribén)  (Peter
Beňuška) készítette Jozef Stankovský bajnai polgármester, mons. Peter Pa-
liatka bajnai plébános, esperes, Ľuboš Martiny jáczi plébános, esperes, Mi-
lan Šuljak széplaki  plébános,  Jozef Vlasák korosi  plébános,  esperes,  Eva
Fricka pozsonyi ny. könyvtáros és Juraj Lenický mocsonoki mérnök adomá-
nyából. 

NÉMETHY LAJOS SÍRHANTJA

Bajna (Szlovákia)

50 PL, Vaszary Kolos, Egyházkormányzati iratok, Cat. 23. Obitus anyagában hiányzik az akta.
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Némethy Lajos példás papi élete és halhatatlan munkássága méltón számít-
hat az utókor elismerésére és emlékének ápolására, hiszen papsága és tudo-
mányszeretete elévülhetetlen. Mindig azon a területen munkálkodott, ahová
főpásztora rendelte, és a kapott talentumokkal igyekezett gazdálkodni. Eze-
ket a bajnai utcákat rótta, itt részesítette az ifjúságot a szentségekben, itt gör-
nyedhetett íróasztala fölött, itt imádkozott, és lehelte ki lelkét. Nekünk pedig
itt és különösen e helyen nem lehet más feladatunk, mint fejet hajtani előtte,
követni munkaszeretetét és kamatoztatni munkásságát. 
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