
Egy kitelepített sváb ember szeretete szülőfaluja iránt

Pilisborosjenő/Weindorf 

Óbuda környéki németnyelvű községei, Üröm, Solymár, Vörösvár, Csobánka, Pomáz, Bu-
dakalász közül csak Pilisborosjenőnek van német neve: Weindorf. A falu mögött keletről 
nyugatra egy hegyvonulat húzódik, amelynek a déli oldalán gazdagon termő szőlőültetvé-
nyek voltak. 
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Ebben a dunai sváb plébániatemplomos faluban, ahonnan a Budapesti Parlament is lát-
szik, születtem 1929-ben. Ott az óvodában tanultam meg a magyar nyelvet, ott jártam az 
elemi iskolába. Szüleim tették lehetővé, hogy tanulmányaimat a Nyergesújfalui és a Szé-
kesfehérvári gimnáziumokban folytassam. 
A kitelepítés után 1946-ban a Bajor Münnerstadt-ban érettségiztem, ott léptem be az 
Ágoston Rendbe, majd a Würzburgi Egyetemen teológiai tanulmányokat folytattam. Pappá 
szentelésem után1955-től 1965-ig a Rend fiúszemináriumát vezettem. 

1964-ben meghalt apám. Hogy anyám gyászát valamelyest enyhítsem, meghívtam őt és 
Béla testvéremet egy magyarországi látogatásra szülőfalunkba. Megérkezve első utunk a 
temetőbe vezetett meghalt rokonaink sírjaihoz. Utána rövid tartózkodás után a templom-
ból rokonainkhoz mentünk. Rokonaink jövetelünkről semmit sem tudtak, mert ezt meg-
lepetésnek szántuk, ami sikerült is. Németországban nevezetesen az 50-es évektől mind 
politikailag, mind gazdaságilag megváltozott a helyzet. Már többé nem a hazájuktól elüldö-
zötteket, hanem az otthon maradottakat sajnáltuk, akiket pénzügyileg és anyagilag most 
mi támogattunk. Megérkezésünkkor vasárnap a borosjenői templomban én tartottam a 
nagymisét. A prédikációmban az evangéliumból idéztem, hogy a tíz leprásból, akiket Jézus 
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meggyógyított megköszönni csak egy tért vissza (Lk 17, 11-19), folytattam tovább, hogy 
mi elűzöttek ne számítsunk a kilenchez, hanem ahhoz az egyhez, aki köszönetet mondani 
visszatért.

1965-ben doktori fokozatot értem el, és sikeres diploma eredménye után Habilitációt is 
kaptam. Már magántanárként Würzburg, Saarbrücken és Frankfurt egyetemein tanítot-
tam. 1979-ben a Gießeni Egyetemtől kaptam meghívást professzori állás betöltésére. Ezzel 
egyidőben a Német Kutatási Alapítványtól kaptam egy hosszú idejű nemzetközi kutatási 
megbízást Ágoston Lexikon létrehozásához. 
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Ennek az ötödik és utolsó kötete éppen jelenleg van befejezés alatt. Ez a lexikon, el-
készülte után, öt impozáns kötetből, 300 szerző által kidolgozott, kereken 1200 tudo-
mányos cikkből fog állni. Már a 80-as években létrehoztuk Szent Ágoston több mint 
ötmillió digitalizált szóból álló műveit. A professzori egyetemi éveim alatt több mint 30 
bel- és külföldi városban tartottam előadást az Egyházatyáról. 
A 90-ik születésnapom alkalmából a Bayerische Rundfunk ezt felvette „Vierzig Jahre Au-
gustinus-Lexikon“ (40 év Ágoston Lexikonért) címmel televíziós műsorába.

Nos, vissza Weindorfhoz: A 70-es évek kezdete óta szerveztem barátaimmal, kollégáim-
mal és hallgatóimmal több egy-két hetes magyarországi utazást. Szállást Weindorfhoz 
közeli hotelekben találtunk. Kirándulásaink célja Magyarország számtalan látnivalója 
volt. A Hortobágyi Puszta, Tokaj környéke, a Balaton, az ország több városa, elsősorban 
Budapest, és természetesen Weindorf. Két látogatásom maradt életem végéig emléke-
zetes. Egyik nap ragyogó időben a falU 537 méter magas Nagykevélyre kapaszkodtunk 
fel. Onnan megcsodálhattunk az előttünk fekvő fővárost, azon túl az alföld kezdődő 
részét, valamint a falut körülvevő községeket. 

A nagy meglepetés visszaérkezésünkkor várt ránk a faluban. Rokonaim sült malaccal 
terített asztalokkal vártak bennünket. Egy osztálytársam magával hozott harmonikával 
emelte a hangulatot, és a borosjenői borban senki sem szenvedett hiányt. Ezt az estét 
a legjobb hangulatban töltöttük. Egy másik weindorfi tartózkodásunk során meghívást 
kaptam a Gröschl Gyuri és Mici házaspár által életre hívott Deutschklubtól az Önkor-
mányzat Kultúrházában tartott közös ünnepségére. Beszélgetéseink és énekléseink kö-
zött megtapasztalhattuk, hogy otthon maradt honfitársaink hogyan fáradoznak lelkesen 
német kultúrájuk ápolásáért és megőrzéséért.
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Egy további magyarországi utazásom során, 1989 nyarán, megéltem azt a kezdődő társadal-
mi átalakulást, ami nem csak Magyarországnak, hanem a kommunista diktatúrát szenvedő 
összes kelet európai államoknak elhozta a szabadságot. Ezen a télen újra „haza” utaztam 
Stefán öcsémmel. Magammal hoztam még egykori általam vezetett szemináriumi tanítvá-
nyomat Werner Kleint, aki közben már a Hesseni Oktatási Minisztérum hivatalnoka volt.
Nyilván annyira tetszett neki Weindorf, hogy telket vásárolt és „kastélyt” épített rá, ahonnan 

a Parlament jól látható. A községet annyi ötlettel és anyagikakkal segítette, hogy elnyerte a 
díszpolgári címet. Növelte jóhírét Weindorfnak annyiban, hogy ott szőlőt ültetett és a borá-
ból barátainak is visz Németországba. Ahányszor abból iszom, otthon érzem magam, hiszen 
Borosjenőn nekünk is volt szőlőnk.
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Munkás életem során számos kitüntetéseim mellett helyet kapott 2009. augusztus 20-án,  
Szent István méltó megünneplése napján, a Német Tájház udvarában, Küller János Polgár-
mester által adományozott két énekkar közreműködésével átadott diszpolgári elismerés: 
„Pilisborosjenő Önkormányzata Prof. Dr. Dr.h.c. Cornelius Petrus Mayer úrnak a Község híres 
szülöttének segítő pártfogásáért, áldozatos, eredményes tevékenységéért Pilisborosjenő 
Díszpolgára címet adományozza.”

Mindkét kórus énekei olyan meghatóan érintetettek, hogy szemeimből könnyek fakadtak. 
Ez életem egyik legmeghatóbb eseménye volt.

  

Prof. Dr. Dr.h.c. Cornelius Petrus Mayer 

(Képgaléria a következő oldalakon!)
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Az Augustinus-Lexikon első két kötegének átadá-
sa II.János Pál Pápának Rómában a Szent Ágoston 
kongresszus ideje alatt 1986-ban

Martin Nolan Ágoston rendi nagyfőnök átadja a Vil-
lanovai Egyetem díszdoktori tanúsítványát 1988-ban

Az Augusztinus Lexikon első két kötegének átadása 
II. Ilia, Görög Pátriárkájának a Gießeni és a Tiflisi 
Egyetem közös szimpóziuma idejében 1990-ben
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Az oktatásért, a kultúráért, a tudományért és a művé-
szetért bajor államtitkár, mint a Szövetségi Németor-
szág megbízottja, a szolgálati éredmrendek közül átad-
ja a szolgálati érdemkeresztet Münchenben 1993-ban.

Dr. Edmund Stoiber Miniszter Elnök átadja a Bajor 
Szolgálati érdemrend kitüntetést 2005-ben

Meghívás a Vatikánba privát látogatásra XVI. Benedikt 
Pápától, a 80. születésnapom alkalmából 2009-ben
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A sváb kórus díszpolgári köszöntő műsora 
(2009. Pilisborosjenő)

A táncoló pásztor fogadása.  Würzburg város kitün-
tetése, 80. születésnapom alkalmából

A würzburgi Julius-Maximilians-Egyetem tiszteletbeli 
taggá fogadott 2012-ben
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Bauer Adolf a Würzburg város polgármestere, 90. 
születésnapom alkalmából átadja a város tisztelet-
beli érem kitüntetését 

Szerkesztette: 
Windisch László
2019. szeptember 04.
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