
A 20. század második felében Apor Vilmos gyõri püs-
pök volt az elsõ boldoggá avatott magyar,1 aki jó pász-
torként 1945-ben életét adta hívei védelmében. E tanul-
mány tömören az õ életét, vértanúhalálát, boldoggá
avatásának történetét és tiszteletét mutatja be.

Születése és a családi környezete

Báró Altorjai Apor Vilmos Segesváron született
1892. február 29-én õsi székely nemesi család-
ban.2 A szülõi házban részesült a keresztség szent-
ségében március 5-én. Apja, báró Altorjai Apor
Gábor (1851–1898), Háromszék vármegye egykori
fõispánja a helyi arisztokrácia kiemelkedõ tagja
volt. 1882-ben kötött házasságot Pálffy Fidélia
(1863–1934) grófnõvel. Kilenc gyermekük szüle-
tett, egy halva, három pedig korán elhunyt. Vil-
mos, az utolsó elõtti gyermek, nem volt még há-
roméves, amikor a család Segesvárról Bécsbe köl-
tözött, mert a családfõ államtitkár lett a királyi
magyar minisztériumban. Fiatalon, 47 éves korá-
ban azonban elhunyt. Az özvegy gyermekeivel
Bécsben maradt, a nyarakat viszont Erdélyben töl-
tötték. Apor Vilmos, miután Bécsben befejezte ele-
mi iskoláit, apja és nagyapja nyomdokait követve
Kalksburgban, a jezsuiták gimnáziumában folytat-
ta tanulmányait. Az utolsó három évet pedig Kalo-
csán, ugyancsak a jezsuitáknál végezte, hogy töké-
letesen megtanuljon magyarul. Itt érlelõdött meg
benne véglegesen a papi hivatás gondolata. 1909-
ben karácsonyra azt kérte, hogy az érettségi után
azonnal beléphessen a szemináriumba, amihez az
édesanya körültekintõ mérlegelés után megadta
beleegyezését.64
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A püspök határozott
hangon felkiáltott:
Hinaus… Hinaus, 
és a katonákhoz érve
energikusan felemelte
a kezét, hogy 
távozzanak. Erre a 
kapitány és egy orosz
katona tüzet nyitottak.
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Felsõbb tanulmányok és egyházi képzés

Az ifjú Vilmos a Gyõri Egyházmegyében kérte felvételét a szemináriumba, ahol
rokona, gróf Széchényi Miklós (1868–1923) volt a püspök, aki a tehetséges papnö-
vendéket Innsbruckba küldte teológiai tanulmányainak végzésére. Két évig a
Nicolaihausban lakott, ezután átköltözött a jezsuiták új kollégiumába, a
Canisianumba. Innsbruckban öt boldog esztendõt töltött, amely alatt egyházme-
gyét váltott, mert a pápa Széchényi püspököt 1911-ben áthelyezte Nagyváradra, õ
pedig papnövendékét is magával vitte új egyházmegyéjébe. Így 1915. augusztus
24-én, Szent Barnabás apostol ünnepén Sigismund Waitz (1864–1941) brixeni
püspök a Nagyváradi Egyházmegye papjává szentelte. Innsbruckban káplánként
tette le az utolsó szigorlatot, 1916. június 23-án, amely után június 26-án avatták
doktorrá.3

Lelkipásztori mûködése

A nagyváradi egyházmegyében elsõ kápláni helye Gyula volt, ahová 1915. au-
gusztus 31-én érkezett meg. Az elsõ hónapok mindig újabb és újabb feladat elé ál-
lították. Szívesen hitoktatott, és Schlachta Margit (1884–1974) hatására magával
ragadta a szociális munka. 1916. március 27-én közremûködésével nõvédõ iroda
nyílt a plébánián, amelybõl késõbb kialakult a Szociális Misssziótársulat helyi
csoportja. 1917. január 18-tól a Vörös Kereszt e célra kialakított kórházvagonjá-
ban végzett tábori katonai szolgálatot. Pár hónapos szolgálat után tért vissza Gyu-
lára. Püspöke 1917. július 1-jén áthelyezte a Nagyváradi Egyházmegye Szeminá-
riumába, ahol tanulmányi felügyelõ lett, és dogmatikát tanított.A püspök által
kezdeményezett szemináriumi reform ez alatt indult meg. 1918. augusztusban
visszakerült Gyulára plébánosnak, ahol Linderberger János (1869–1951) utódjává
vált, aki Debrecenben lett plébános. Az õszirózsás forradalom 1918 õszén, a Ta-
nácsköztársaság 1919-ben, majd a román megszállás, amely1919. április 25-tõl
1920. március 30-ig tartott, felkavarta a közel 25 ezer lakost számláló Gyula váro-
sának nyugalmát, amelynek gondja, problémái ránehezedtek a plébánosra is, a
lelkipásztori életben és a szociális gondoskodás terén egyaránt. Nagy tekintélyt
szerzett neki, hogy a Romániába internáltak, fõleg katonatisztek, közbenjárására
hazatérhettek. Az Innsbruckban megtanult elveket tettekké váltotta: együtt érzõ
törõdése túlterjedt a templom falain. Emberközelsége bizalmat ébresztett az em-
berekben. 1921-tõl adta ki az Õrszem címû havi értesítõt. Lelkipásztori munkás-
ságának elismerése volt, hogy a III. alföldi katolikus nagygyûlés megrendezésére
1924 augusztusában õt kérték fel.4 A szociális szakosztály egyetlen témája a föld-
kérdés volt. A hazai egyházi élet megújulásáért létrejött szervezetek, a KALOT, a
KALÁSZ, az EMSZO és a KIOE szövetségesre találtak benne. 1925-ben, a Szent-
évben a hívek egy kis csoportjával Rómába zarándokolt, ahol részt vettek a pápai
szertartásokon. Lelkipásztori munkája elismeréseként már 1929-ben csolti apáti
címet kapott. A dolgos hétköznapokban arra törekedett, hogy hivatását az evan-
gélium szerint élje, és embertársainak javát szolgálja. Plébánosi mûködésének
részletes ismertetése azonban meghaladja e tanulmány kereteit.

Apor Vilmos két testvérével tartott szorosabb kapcsolatot, bátyjával, Apor Gábor-
ral (1889–1969), aki 1938-tól Magyarország szentszéki nagykövete volt Rómában,5 és
nõvérével, Apor Gizellával (1886–1971), aki a harmincas évek végétõl a Magyar
Vöröskereszt elnöke volt.6
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Gyõri püspök

XII. Piusz pápa 1941. január 21-én kinevezte gyõri megyéspüspöknek. Serédi
Jusztinián OSB (1884–1945) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek Gyulán, a plé-
bániatemplomban szentelte püspökké 1941. február 24-én, Szent Mátyás apostol
ünnepén.7 Apor Vilmos, Gyõr 74. püspöke 1941. március 2-án foglalta el székhelyét.8

Püspöki címeréül megtartotta családi címerét, amelyben azonban a csillagot és a kar-
dot tartó kezet felcserélte a kereszttel, beillesztve jelmondatát: Cruxfirmatmietem,
mitigatfortem –  A kereszt a szelídeknek erõsítõje, az erõszakosoknak szelídítõje.9

Püspökségének elsõ évében igyekezett megismerni papjait, az egyházmegye in-
tézményeit, az ott mûködõ szerzetesrendeket. 1942 októberében a Magyar Szent Ke-
reszt Egyesület fõvédnöke lett, amelynek célja a zsidótörvények hatálya alá esõ ka-
tolikusok védelme volt. Nemcsak a kikeresztelkedett zsidók érdekében tett meg min-
dent, hanem minden üldözöttért, függetlenül attól, milyen vallású volt.10 A segítség-
nyújtásra biztatta papjait is. Annak ellenére, hogy tudatában volt, milyen veszélynek
teszi ki magát, ellenállt a gyõri zsidó gettó felállításának. 1944 tavaszán az összes
püspök együttes állásfoglalását látta szükségesnek. Ez ügyben számos levelet írt
Serédi Jusztinián bíborosnak és püspöktársainak. Kezdeményezésére jött létre a Ka-
tolikus Szociális Népmozgalom, szükségesnek tartotta, hogy papság közéleti irányí-
tást kapjon. Fõ célkitûzései közé tartozott a szociális kérdés megoldása, a munkás-
pasztoráció elõtérbe állítása és az egyházi nagybirtok felosztása.

1944. március 19-én a német csapatok Gyõrön keresztül haladva szállták meg
Magyarországot. A Gyõri Egyházmegyét a németek és a nyilasok, valamint a Vörös
Hadsereg elõretörése nehéz helyzetbe hozta. Gyõr városát, amely a haditermelés ki-
emelt bázisa volt, fontos vasúti csomóponttal, egyre gyakrabban érte bombatámadás,
elsõ alkalommal április 13-án. Apor Vilmos ennek ellenére a városban maradt, és
nem költözött át Szanyba, a sokkal nyugodtabb püspöki rezidenciára. A püspökvár
ajtaját kinyitotta a menekülteknek, köztük a zsidóknak is. Mindenkit befogadott, aki
oltalmat kért. A szomszédos egyházmegyék fõpásztoraival, Mindszenty József
(1892–1975) veszprémi, Shvoy Lajos (1879–1968) székesfehérvári püspökökkel és
Kelemen Krizósztom OSB (1884–1950) pannonhalmi fõapáttal közösen 1944. októ-
ber 31-én történelmi jelentõségû Memorandumot írt alá, amelyet a kezdeményezõ
Mindszenty József adott át Szöllõsi Jenõnek (1893–1946), a Szálasi-kormány minisz-
terelnök-helyettesének. A dokumentumban azt kérték, hogy az addig érintetlen Du-
nántúl ne legyen hadszíntérré. Kérésük nem talált meghallgatásra.11

Vértanúhalála

A front gyorsan elérte Gyõrt. A Vörös Hadsereg megérkezését megelõzték a ré-
misztõ hírek a szovjet katonák viselkedésérõl a civil lakossággal, elsõsorban a nõk-
kel szemben. 1944 Karácsonyán a szovjetek elfoglaltál Esztergomot és a Gyõri Egy-
házmegye keleti részét.

1945 januárjának a közepén, két héttel azután, hogy a szovjet hadsereg ellentáma-
dásba lendült, a németek visszafoglalták a korábban birtokolt területet, amely márci-
us közepéig maradt német–magyar kézen. A terület visszafoglalását követõen a kor-
mány felállított egy bizottságot azzal a feladattal, hogy vizsgálja ki a szovjet katonák
által ebben a két hétben elkövetett atrocitásokat. A gyõri püspök is kinevezett egy egy-
házi bizottságot, amely összeállított egy jelentést a szovjet katonák viselkedésérõl.
Ezek alapján nem sok jót lehetett várni egy esetleges szovjet elõretörés alkalmával.

Apor Vilmos elhatározta, hogy nem hagyja el püspöki székhelyét, és ugyanezt
kérte a papjaitól és a szerzetesektõl. Március közepén a szovjet csapatok újrakezdték66
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a támadást, és áttörték a német–magyar védelmi vonalat, amely a Dunától a Balato-
nig húzódott. Bécs irányába nyomultak elõre. Apor püspök a német csapatok veze-
tõjét arra kérte, hogy hagyják el a várost, hogy az ne pusztuljon el a harcokban. Ké-
rését azzal utasították el, hogy a várost stratégiai fontossága miatt az utolsó katoná-
ig védeni kell.

Nagyszerda, 1945. március 28. Hajnalban a szovjet ágyúk lõni kezdték a várost.
A magyar és a német katonák nyugat felé visszavonulóban felrobbantották a hidakat
a Dunán és a Rábán. Új állásaikból lõtték a szovjet csapatokat, amelyek elfoglalták a
város központját. A püspökvárban megjelentek a szovjet katonák. A püspök eléjük
ment, fogadta õket, és kijelentette, hogy akik itt vannak vele, azok védelme alatt áll-
nak. A szovjet katonák viselkedése változó volt. Egyénként és kisebb csapatokban
hatoltak a püspökvár pincéjébe, ahol összeszedték az órákat, bort kértek, míg más
csoportok tisztességesen viselkedtek. 

Nagycsütörtök, 1945. március 29. A németek tovább ágyúzták a szovjetek által el-
foglalt várost. A székesegyház és a szeminárium, amelyeket találat ért, kigyulladtak.
Az égõ székesegyház látványa a püspököt nagyon lesújtotta. Reggel a püspökvár pin-
céjében egy ideiglenesen felállított oltáron mondta el utolsó szentmiséjét. A nap fo-
lyamán a harcok egyre inkább nyugatra, a városon kívülre kerültek.

Nagypéntek, 1945. március 30. A körülmények nem tették lehetõvé a szertartá-
sok elvégzését. A püspök reggel felolvasta a Passiót. A szovjet katonák ki-be járkál-
va sokszor megzavarták ezt. Idõközben egyre több nõ menekült a püspökvár pincé-
jébe. A nap folyamán a szovjet parancsnokság egy részlege betelepedett a püspök-
várba. A püspök két közeli munkatársát Zágon József (1909–1975) irodaigazgatót12 és
Cseh Sándor (1913–2002) titkárt13 elküldte a parancsnokságra, hogy védelmet kérjen
a szovjet katonák zaklatásaitól. Az irodaigazgató beszámolt a parancsnoknak a püs-
pök aggodalmairól. A tömör válasz az volt, hogy erre nincs ember, és háborúban
egyébként is a katonák azt tesznek, amit akarnak.

Este ismét megjelent az a csapat, amely reggel jött, egy maggiore vezetésével. A
kapitány hangosan elrendelte, hogy az asszonyok és a lányok menjenek vele krump-
lit hámozni és más házi munkát végezni. Az asszonyok, akik a vacsorát készítették,
megijedtek, néhányan az ablakon menekültek el. A püspök, aki a pincében volt, ami-
kor hallotta a kiabálást, a felsõ szintre ment. A megtermett kapitány, aki sokkal ma-
gasabb volt, mint a szintén nagy termetû püspök, megismételte a parancsot. Tolmács
útján beszéltek. A püspök határozottan ellenállt annak, hogy engedelmeskedjenek a
parancsnak. Azt javasolta, hogy önkéntes férfiakat és idõs asszonyokat küld a mun-
kára. A kapitány visszautasította az ajánlatot, és követelte, hogy fiatal lányok men-
jenek vele. A katonák egyre agresszívebbek lettek. A püspök hajthatatlan volt. A ka-
tonák a fegyverükkel kényszerítették, hogy menjen le a pincébe. Éppen ekkor érke-
zett vissza a szovjet parancsnokságról a két megbízott pap a sikertelen küldetésbõl.
Az irodaigazgató megpróbálta röviden tájékoztatni a püspököt. A kapitány három
szovjet katonát állított a bejárathoz, és másik három katonával lement a pincébe,
hogy magával vigye a fiatal nõket. Apor püspök a lépcsõ elõtt várta. A szovjet kato-
na többször megpróbálta leszakítani a püspöki mellkeresztjét. A püspök a fenyegetõ
kezeket elhárította magától, és többször hangsúlyozta, hogy semmi körülmények kö-
zött nem engedi meg az asszonyok és lányok elvitelét. A kapitány ekkor elõvette a
pisztolyát, de nem sikerült lõnie, mert miközben a pisztoly biztonsági zárát kibizto-
sította, a püspök lefogta a kezét, és a lépcsõ felé tolta, hogy hagyja el a menedékhe-
lyet. Ezen a ponton az események felgyorsultak. A felsõ szintrõl kiáltások hallatszot-
tak: Vilmos atya!… Vilmos atya!… Segítség!… Segítség! A katonák megtalálták az al-
matárolóba elrejtõzködött fiatal asszonyokat, és hajtották õket kifelé. A püspök a ki-
járathoz sietett. Az unokaöccse, gróf Pálffy Sándor (1926–1985) és két papja követ-
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te. A püspök határozott hangon felkiáltott: Hinaus… Hinaus, és a katonákhoz érve
energikusan felemelte a kezét, hogy távozzanak. Erre a kapitány és egy orosz katona
tüzet nyitottak. Apor püspököt három találat érte. A harmadik volt halálos, amely a
hasüregbe hatolt. A katonák látva a történteket otthagyták az asszonyokat, és
eltávoztak.A súlyosan megsebesített püspök két papjára támaszkodva ment le a me-
nedékhelyre, ahol egy hordágyra fektették. A jelen lévõ orvos megállapította, a löve-
dék nem hagyta el a testét, és kijelentette, hogy sürgõsen meg kell mûteni. Tizenöt-
húsz férfi önként vállalta, hogy hordágyon a kórházba viszik. Éjfél körül értek oda.
Egy nagy pincében alakítottak ki ideiglenesen operálótermet. Nem volt áram. A ké-
nyes beavatkozást két petróleumlámpánál végezték el. Az orvosok bíztak a mûtét si-
kerében. Húsvét vasárnap a püspök megáldozott, meggyónt, és felvette a betegek ke-
netét. Elkezdõdött az agóniája. 1945. április 2-án, Húsvét hétfõn egy óra után nem
sokkal nõvére, Apor Gizella fogta le a szemét. Egy hordágyra fektették, és papjai el-
vitték az elhagyott város utcáin a kármeliták templomába, ahol a Loretói Madonna
kápolnájában álltak meg vele egy idõre. Innen négy kármelita növendék vitte át a
püspökvár gótikus kápolnájába, a Magyarok Nagyasszonya oltár elé. Itt egy nehezen
talált, egyszerû koporsóba fektették. A szovjet parancsnokság rendelkezései és a
szovjet katonák jelenléte által okozott félelem miatt csak kevesen lehettek jelen a ko-
porsó körül. Másnap a koporsót a kármeliták templomába vitték, ahol a Székesegy-
házat ért bombatalálat miatt végezték a temetést, április 4-én 9 órakor. A koporsót a
templom kriptájába helyezték el ideiglenesen. 

Sírja

Több mint egy évet várni kellett az utód, Papp Kálmán (1886–1966) kinevezésére,
akit 1946. június 6-án szenteltek püspökké. Az új püspök a sérült székesegyházat ki-
javíttatta, és elkészíttette mártír elõdje sírját a Szent László tiszteletére szentelt
Hédervári gótikus kápolnában. Az egyházmegye papjai és hívei 120 000 forintot ad-
tak össze a vörös márvány szarkofágra, amelyet egyetlen márványtömbbõl faragott ki
Boldogfai Farkas Sándor (1907–1970) szobrászmûvész. A szarkofágot a falon
Mattioni Eszter (1902–1993) hímeskõ alkotása veszi körül, amely a Jó Pásztort ábrá-
zolja, aki életét adja juhaiért. A földi maradványok átvitelét 1948. november 23-án,
kedden 17 órára és másnap, 24-én, szerdán 10 órára tûzték ki. Sok hívõt és az egész
püspöki kart, köztük Mindszenty József bíborost is várták erre az eseményre. Az ex-
humálást és az átvitelt azonban a püspöknek le kellett mondani, mert november 20-
án este a polgári hatóságok megtiltották azt. Papp Kálmán püspök hiába tiltakozott
ez ellen.14 Az átvitelre az engedélyt az állami hatóságok csak hosszú évtizedek múl-
va adták meg. 1986. május 23-án Pataky Kornél (1920–1998), aki 1976-tól volt gyõri
megyéspüspök, a nyilvánosság kizárásával, a hatályos elõírások betartásával végez-
hette el az áthelyezést, azon még a család tagjai se lehettek jelen, csak a kanonok kö-
zül néhányan.15 Az ideiglenes sír felnyitása után a törvényi elõírásoknak megfelelõ-
en végezték el az azonosítást a gyõri tiszti orvos jelenlétében.

Életszentsége és boldoggá avatása 1945–1997

A püspök halálát a nõk védelmében a második világháború utolsó napjaiban már
vértanúságnak tekintették. Boldoggá avatási eljárását az egyházmegyében 1948. feb-
ruár 25-én indították el, de azt néhány tanú kihallgatását követõen a politikai hely-
zet miatt fel kellett függeszteni. A hallgató Egyházban a boldoggá avatási eljárás vá-
ratott magára. Mindszenty József bíboros 1971-ben, amikor Rómába utazott, megpró-
bálta újraindítani az ügyet a Szentté avatási Kongregációban, de nem járt sikerrel.1668
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A boldoggá avatási ügy a földi maradványok áthelyezését követõen indulhatott
újra.17 Pataky Kornél püspök 1989 decemberében állította fel az új bíróságot, és ne-
vezte ki a posztulátort Ternyák Csaba, gyõri egyházmegyés pap személyében, aki ak-
kor a Pápai Magyar Egyházi Intézet (PMI) rektora volt.18 Az eljárás az egyházmegyé-
ben 1990. november 9-én zárult le. Az 1992-ben püspökké kinevezett posztulátor
utóda, Gonda Imre rektor19 folytatta a megkezdett eljárást. II. János Pál pápa (1920–-
2005) második magyarországi lelkipásztori látogatásán, 1996 szeptemberében felke-
reste a vértanú püspök sírját, és ott imádkozott.20 Egy év múlva 1997. november 9-
én Rómában, a Szent Péter téren pedig boldoggá avatta.21 Boldog Apor Vilmos litur-
gikus ünnepnapja az újratemetés napja, május 23-a lett. A boldoggá avatási szentmi-
sén a Magyar Katolikus Püspöki Kar számos tagja és Göncz Árpád (1922–2015) köz-
társasági elnök vezetésével népes és magas rangú magyar delegáció és sok ezer ma-
gyar zarándok vett részt.22

Tisztelete

Apor püspökrõl földi maradványainak áthelyezését megelõzõen Magyarországon
nyilvánosan semmilyen formában nem lehetett megemlékezni.23 1986 után azonban
egyre szaporodtak a megemlékezések, amelyek többnyire születésnapjához (február
29.), vértanú halálához (április 2.) és újratemetésének évfordulójához (május 23.) kö-
tõdtek. A vértanú püspököt ábrázoló szobrok, emléktáblák is egyre több helyen ke-
rültek elhelyezésre. Ezek közül hármat említünk idõrendben. Gyulán, egykori plébá-
niájának, a Nádi Boldogasszony-templom falán 1989. május 6-án felavatott emlék-
táblát, amely Bakos Ildikó alkotása.24 A gyõri püspökvárban, a vértanúság helyén
1991-ben elhelyezett emléktáblát,25 valamint 1993. augusztus 28-án a szülõváros-
ban, Segesváron, a Szent József-plébániatemplom kertjében felállított szobrot, ame-
lyet Hunyadi László Erdélyben élõ magyar szobrászmûvész készített.26

A boldoggá avatást követõ héten, 1997. november 15-én avatták fel elsõ egész ala-
kos bronzszobrát Budapesten, a róla elnevezett téren, a XII. kerületben. A szobor
Marton László Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotása.27 Gyula, ahol káplán és
plébános volt, és ahol püspökké szentelték, mindig hálás szeretettel õrizte emlékét.
A plébániatemplom elõtt 1998. június 20-án avatták fel egész alakos szobrát,
Bocskay Vince mûvét.28

Tiszteletének minden évben kiemelkedõ alkalma lett boldoggá avatásának évfor-
dulója. Ezek közül említünk meg néhányat. 2001. november 9-én a Szent Péter-ba-
zilika altemplomában lévõ Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt kápolnában
Giovanni Battista Re (1934–) bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa áldotta meg
a vértanú püspököt ábrázoló dombormûvet, Lebó Ferenc alkotását.29 Az ötödik évfor-
dulón nyílt meg életáldozatát bemutató állandó kiállítás Gyõrben, a vértanúság
helyén.30 A tizedik évforduló alkalmából helyeztek emléktáblát a szülõi házra,
Segesváron.31 A tizenötödik évfordulóra készült el Lebó Ferenc által készített egész
alakos szobra Gyõrben, a püspökvár bejáratánál.32

Ereklyéi számos templomba eljutottak. Ezek közül kettõrõl kell említést tenni.
Pápai Lajos gyõri püspök 2012-ben a csíksomlyói kegyhelynek,33 2013-ban pedig
Szent II. János Pál pápa által a 20. század vértanúi tiszteletére kijelölt római Szent
Barnabás-apostoltemplomnak adományozott ereklyét.34

Utcákat, tereket, egyházi oktatási intézményeket neveztek el róla, és tiszteletére
számos templom épült (Négyfalu, Novákpuszta, Nyársapát, Sárszentmihály stb.)
Magyarországon és Erdélyben is. Ezek és a róla készült számtalan festmény és kis-
plasztika teljes felsorolása meghaladja e tanulmány terjedelmét.35 Egyet mégis meg
kell említeni. Apor Vilmos 1937-tõl a Máltai Lovagrend tiszteletbeli konventkáplán-
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ja volt,36 ezért a rend római központjában (Via Condotti) boldoggá avatása alkalmá-
ból Kisléghi Nagy Ádám által festett arcképét helyezték el, és liturgikus emléknapja
bekerült a rend szertartáskönyvébe.37

A Gyõri Egyházmegyén kívül a kultusz ápolásáért és terjesztéséért a legtöbbet az
1991. január 3-án gyõri székhellyel megalakult Apor Vilmos Emlékbizottság tett,
amelynek elindítása Bolza Ilona (1910–1996) grófnõ áldozatos fáradozásának
köszönhetõ,38 aki tanúja volt a vértanúságnak, mert õ is a püspökvárban talált mene-
déket 1945-ben.39

A tisztelet kiemelkedõ éve volt a 2015-ös esztendõ, amelyre a Gyõri Egyházme-
gye Apor Vilmos-imaévet hirdetett,40 pappá szentelésének centenáriuma41 és a vérta-
núhalál hetvenedik évfordulója alkalmából.42 Ereklyéje az emlékévben eljutott az
egyházmegye minden plébániájára, és a vértanúság helyén megújult az állandó kiál-
lítás.43 Életpéldájának megismertetése érdekében gyermekek részére rajzpályázatot
hirdettek,44 és színdarab is készült róla.45 Budapesten, a Batthyány téri Szent Anna-
templomban pedig november 15-én emléktáblát avatott Pápai Lajos gyõri püspök,
annak emlékére, hogy az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával Apor
Vilmos ott misézett.46

A jubileumi év hozzájárult Apor püspök életáldozatának megismertetéshez. Tisz-
teletével kapcsolatos eseményekrõl folyamatosan ad tájékoztatást a gyõri egyházme-
gye honlapja, és a közbenjárására történt imameghallgatásokat is az Egyházmegyei
Hivatalba kell jelezni.47

Befejezésül idézzük Szent II. János Pál pápa szavait, amelyeket a boldoggá avatás
alkalmával tartott pápai kihallgatáson mondott a boldoggá avatott Apor Vilmos vér-
tanú, püspökrõl:48

„Az evangélium és Krisztus szeretetének igazságától megerõsödve bátran emelte
fel hangját, hogy mindig védje a gyengéket az erõszakkal és az igazságtalansággal
szemben… Evangéliumi tanúságtétele legyen számotokra, kedves magyar testvére-
im, állandó ösztönzés Krisztus és a felebarát egyre odaadóbb szolgálatára!”
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