
Megemlékezések 
 
A falualapító Vidlics apát emlékére a faluközösség a Szent 
Mauríciusz Monostor szerzeteseivel és a Bakonybéli 
Egyházközséggel együttműködve, 2017. május 14-én - a 
Közösségi Hét keretén belül - emléktáblát helyezett el a falu 
Pápa felöli bejáratánál kialakított Millennium Parkban. (17) 
 
Bakonybéli Apátság millenniumi ünneplésének nyitó napján - 
2018. március 24-én - az Apátság hét szerzetese 
megfogalmazott egy dekrétumot, amelyben olvashatjuk, hogy 
Vidlics Ferenc apát úr valóban 305 évvel ezelőtt telepítette le 
Bakonybél község első lakóit. (18) 
 
Bakonybél Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai 2018. szeptember 
22-én Vidlics Ferenc apát emléktáblájánál találkoztak a 
Millennium Parkban. Nem nyugdíjasok is csatlakoztak a 
megemlékezéshez. A megjelentek koszorút és virágokat 
helyeztek el. Mivel a falubúcsú megtartására az engedélyt 
Vidlics Ferenc apát kérésére adta meg az akkori pápa, ezért a 
nyugdíjas klub tagjai a jövőben a falubúcsú előtti napon 
fognak megemlékezni az apát úrra. A nyugdíjas klub tagjai 
erre védnökséget vállaltak. (19) 
 
A Bakonybéli Monostor és a templom teljes felújításán belül 
2019. április 5-én a Monostor új kiállítótermében megnyílt a 
„Forma vitae” állandó kiállítás. Vidlics Ferenc apát falualapító 
munkáját megismerhetjük a terem falán elhelyezett táblán 
látható összefoglalóból. (25) 
 
A monostor kezdeményezésére 2019. május 18-án 
tudományos konferenciát tartottak a Bakonybéli Apátság 
alapításának ezeréves évfordulója alkalmából. A tizenöt 



előadásból megismerhettük a monostor történetét az 
alapításától a napjainkig. Több előadó is utalt Vidlics Ferenc 
apát falualapító munkájára. (24)  
 
Egy 2019. évi pályázati projekt keretén belül, Petőfi utcában a 
Fő utcától a falu határáig, majd onnan a Szent-kútig tíz darab 
információs táblát helyezett el az Önkormányzat. A tematikus 
út mentén elhelyezett táblákról megismerhetjük a falunk és a 
monostor történelmét. Vidlics Ferenc apát újkori falualapító 
munkájáról a 4. és a 8. számú táblán olvashatunk. (26), (27) 
 
Az Önkormányzat ugyancsak a 2019. évi pályázati projektek 
keretén belül a Millenniumi-parkban több információs táblát 
helyezett el. Az egyik táblán szereplő összefoglalókból 
megismerhetjük az emléktáblákkal megtisztelt négy híres 
személyt. Többek között Vidlics Ferenc apát is helyet kapott, 
bemutatva az újkori falu alapításában végzett meghatározó 
szerepét. (*) 
 
A Teremtés Nemzetközi Hónapja keretén belül az 
Önkormányzat létrehozta a Családok sétánya emlékhelyet. A 
sétány a Szent kúttal szemben lévő önkormányzati területen 
lett kialakítva. A sétány összeköti a Szent-kutat a Gerence 
patakkal. A sétányon 2019. szeptember 7-én indulásként nyolc 
tősgyökeres bakonybéli család emlékére egy-egy diófát 
ültettek. A családok nevét a monostor irattárában található 
eredeti anyakönyvből válogatták ki. Az éledező újkori faluban 
Vidlics Ferenc 1721-ben kezdte el az anyakönyv vezetését. 
Családok vezetéknevei: Haspari, Gazdig, Gasparics, Haik, 
Szekrényes, Vánik, Pék, Palkovics. A kiválasztott családok az 
anyakönyvbe elsőnek bejegyzett lakói voltak. (*) 
 



Bakonybél Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai 2019. szeptember 
21-én ismét találkoztak Vidlics Ferenc apát Millennium 
Parkban elhelyezett emléktáblájánál. A monostor részéről 
Baán Izsák perjel jelent meg, a beszédében méltatta az apát 
falualapító munkáját. A megjelentek koszorút és virágokat 
helyeztek el. A legfiatalabb és a legidősebb jelenlévő 
ajándékba kapott 2-2 kötetet: Vásárhelyi Anzelm szerzetes 
„Isten házában, közösségben” c. könyvét és Baán Izsák 
tanulmányát tartalmazó „Világ-története” című folyóirat 2018. 
2. számát. (28) 
 
Vidlics Ferenc 1720-ban kapta meg a mai napig is őrzött 
Regula szerzetesi szabályzatot. Az apát a borítólapra írta rá a 
nevét és a dátumot. A könyv, illetve az apát hiteles aláírása 
megtekinthető a monostorban. (*) 
 
2020. szeptember 26-án, a Móric-napi búcsú előtti szombaton 
a Borostyán Nyugdíjas Klub megjelent tagjai a 
hagyományainak megfelelően megkoszorúzták a barokk-kori 
Bakonybél falu megalapítójának, Vidlics Ferenc apátnak a 
Millenniumi Parkban felállított emlékkövét. A megemlékezést 
Vásárhelyi Anzelm osb. tartotta. Részletesen elemezte a 36 
évesen kinevezett Vidlics Ferenc apát falualapítási érdemeit, 
valamint a falu életét is meghatározó kapcsolatait. 
Kihangsúlyozta, hogy Lendvay Placid pannonhalmi főapát és 
Göncz Celesztin bakonybéli apát személyisége, szerzetesi 
eszménye meghatározó volt Vidlics elöljárói szolgálatában. 
Beszédében kiemelte, hogy Vidlics apát a 18. század elején 
szlovák ajkú telepeseket hívott a bakonybéli völgybe: a 
családnevek, a határnevek és az emléktábla őrzi emléküket. 
Anzelm szerzetes a beszédében kitért Vidlics apát sírjának 
valószínűsíthető helyére. (30) Anzelm testvér javaslata: 
készítsünk elő, hirdessünk meg egy helytörténeti tematikájú 



egy napos utat Felvidékre, Vidlics apát úr szülőfalujába. (29) 
A koronavírus járvány megszűnte után indulhat meg a 
kirándulás szervezése. (*) 
 
Az 1919. évi konferencia előadásainak alaptanulmányaiból 
2021januárjában „Vallis Sanctorum” címmel egy összefoglaló 
könyv jelent meg. Jelenleg a Dénesi Tamás és társai által 
szerkesztett könyv tartalmazza legrészletesebben a Bakonybéli 
Monostor ezeréves történetét. A színvonalas, gazdagon 
illusztrál könyv a Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor és a 
Pannonhalmi Főapátság Levéltára közös védnökségével jelent 
meg. (*) 
 


