
tak. Az egymás után érkező csoportokat Apor püspök a pince bejáratánál fogadta és
nagypéntek estig nem is tért aludni. Előfordult, hogy a katonák letérdeltek előtte és
megcsókolták a gyűcújét, de előfordultaz is, hogy le akarták húzni a gyűrújét az ujjáról.

Nagypénteken újabb csoportok tűntek fel a Püspökvár pincéje előtt. A püspök
felismerte a növekvő veszélyt és két papját a városházán székelőparancsnokságra küldte
segítségért, de hiába fáradtak. Délután egy őrnagy vezetése alatt újabb szovjet katonák
érkeztek és hangos szóval fiatal nőket követeltek "krumplipucolásra és házimunkára",
Apor püspök ezt a kérést megtagadta, de felajánlotta egy férfiakból és idősebbnőkbőlálló
csoport szolgálatait. Közben segélykiáltás hallatszott, egy fiatal lányt hurcoltak el a
katonák. Ekkor a csapat vezetőjea püspökre szegezte fegyverét. Mielőtt lőni tudott volna,
a püspök határozott mozdulattal kitessékelte. Az őrnagy kiszabadította magát, majd
szembefordult a püspökkel. Az első három golyó a mennyezetbe fúródott. A következő

három pálffySándort, a püspök unokaöccsét érte. A püspök is három lövést kapott.
Az óvóhely orvosa megállapította, hogy azonnali műtétre van sZükség. Cseh Sándor

püspöki titkár azonnal útnak indult a város túlsó felén fekvő kórházba. Apüspök pedig így
imádkozott: "Hálát adok Istennek, hogy ilyen szép nagypénteket adott nekem." A műtétet

a mcstoha körülmények között, a kórház pincéjében végezték. Nagyszombaton még a
gyógyulás jelei mutatkoztak, húsvétvasárnap azonban már rosszabbodott az állapota.
Meggyónt és felvette a betegek szentségét. Halálos ágyamellett nővére,Apor Gizella, az
orvosok és a nővérek álltak. Feljegyzik utolsó szavait:

"Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátran az
evangéliumot! Segítsenek romjaiból felépíteni szerencsétlen magyarhazánkat! Vezessék
vissza az igaz útra a szegényfélrevezetett népünket.
. Felajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom
papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne
tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek.

Felajánlom szenvedéseimet az édes magyarhazáért és az egész világért.
, . Szent István, könyörögj szegény magyarokért!

Istenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet! Jézus, Mária, Szent József,
legyetek énvelem most és halálom óráján! Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!"

1945. április másodikán Győrpüspöke megtért az örökkévalóságba. Halálával az a legenda
is szertefoszlott, hogy a szovjet hadsereg kíméletben részesíti az egyházi személyeket és
.intézményeket.

Temetésére 1945. április 4-én került sor, utolsó útjára alig tucatnyian kísértek.
Szarkofágjának felavatását és ünnepélyes temetését 1948 novemberében betiltották.

~SZEI ISlVÁN

Árnyék

Én lsten árnyékában éltem:
sűrű volt minden és setét,
de ,gy leltem a sejtelemre:
a sötét lsten volt a lét.
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