
HALOTTAINK

P. Erdélyi István SJ 1973.jan.11-én Gyergyószentmiklóson (87,48,65)
Nagy András SJ 1973.jan.11-én Gyergyóremetén (73,47)
Takács Gábor OFM Youngstown, USA, 19j73.dec.29-én (77,61,54)
Dr. Vig Árp ád ny. esperespl. 1974.jan.6-án. Törtelen temették (70)
Jakab András, a detroiti (USA) Sz. Kereszt egyházközség plébánosa febr. 1-én
Nagy Balázs szentszéki bíró , h. esperes febr.3-án. Gyöngyöstarjánon temették

(63,38)
Sándor Dénes ferences Nagyváradon febr.5-én (65,48,41)
Gellér József ságvári plébános febr.6-án Székesfehérvárott (63,33)
Nagy János visontai plébános febr.18-án (57)
Horváth János Szilv eszter OFMCap. febr.21-én Nagyváradon (83,67,60)
Forró Dezsó Kamill OFM ének-, zene- és rajztanár febr.25-én Esztergomban

(52,36,27)
Neumann István langesgeislingi (BRD) plébános febr.28-án (64,41)
Hász K. Brokárd kármelita, volt tartományfónök. A keszthelyi Kis Teréz temp

lomban temették márc. 2-án (86,69,63)
Rézmann Ambrus fe rences autószerencsétlenség áldozata lett márc . 3-án.

Isztiméren temették (75)
Dr. Kovács Vince püspök márc.15-én Vácott (88,64,34)
Szekeres Imre esperespl., ny. tanfelügyeló márc . 17-én Dunaharasztin. Kun-

szentmiklóson az általa állított feszület tövébe temették (72)
Kasztovszky Imre ny. plébános márc.19-én Vácott (84)
Krebs Ferenc esperes, ny. plébános Esztergomban márc.26-án (79,56)
Széll József c. apát, ny. kisteleki esperespl. Székesfehérvárott. Márc.28-án

temette Udvardy püspök Szegeden (83,60)
Belkó Ágoston pápai kamarás márc .29-én. A lágymányosi Sz. Béla plébánia

káplánja volt 28 év óta (72,46)
Baráth István tb . esperes, 56 éve plébános, a szombathelyi egyházmegye

nesztora, gyémántmisés márc .31-én Csehmindszenten (87,64)
Tobákos Kilit Pál ciszterci tanár ápr.7-én Pannonhalmán (73,57,50)
Sulhan György piarista ápr. tü- én, Kecskeméten temették (72,57,49)
Juhász Pál tb. kanonok, dombovári esperesplébános ápr.15-én (66,42)
Bíró László érsekcsanádi plébános. Apr.tr- én Vácott temették (64,41)
Tiborcz Nándor Ottó ny. esperes ápr.28·án. Máj.9-én temették Budapesten

(71,48)
Szombath József meggyeskovácsii plébános ápr.29-én (69,45)

Elhúnyt paptestv éreinket foglaljuk mementóinkbal

+
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Dr . KOVACS VINCE püspök. ny . váci aposto li kormányzó

(1886 - 1974)

Szent Vince ünnepén még ott áll t ágya mell ett a megye spüspö kkel együtt Vác
város papsága. hogy névnapján szeretettel köszöntse. De már láttuk. hogy püspök
atyánk nagyon gyenge és erőtlen. 88 év sok küzdelrn e, az utolsó évek szenvedése
bizony megkoptatta. de arcáról a tiszta lélek. a sors ával val ó megb ékélés sugárzott.
Készült az Úrral való nagy találkozásra. A betegágyon őt betakaró kedvesnóvéme k
ezt mondogatta: .Isv teszik már rám nemsok ára a halo tti szemfedőt ls : Korábbl
feljegyzéseiben sokat emlegett e a halált. Utolsó kíváns ága ls ez volt : .JÓ halált.
semmi m ást! " Kivánsága teljesült. 1974.márc .15-én hajnali két órako r - hisszük 
fö ldi élete elérte beteljesedését .

Aranym lséjekor igy jellemezte éle té t : .Nagy eszmékért éltem. - Semmit el nem
értem . - De ami t elértem. - Azt sohasem kértem:

A Galga melletti kis katol ikus faluban. Galgamácsán szül etett 1886.aug.9-én. Szüle i
földműves emberek. Itt kezdődött a term észettel kötött örök barátsága. A szánt ó
föld. a mezö, az erdő mindig az övé maradt . Edesapját . édes anyjá t korán elvesztette.
Az árva elhagyta faluj át. hogy Vácott. a piaristák gimn áziumában tanuljon tovább .
Csak faluját - népétől nem szakadt el soha. Szívesen vlasza j árt közéjük .

Vácott a szemináriumban ún. kre denciá lisként . fels zolgáló fi úként tevékenykedett.
Jó tanulm ányi eredm ényt ért el. A telentumokat osztogató lsten rendk ívül éles eml é
kezőtehetségge l . jó nyelvérzékkel áldotta meg. Angolul. franciául . németül . ol aszul
olvasott. beszélt. Szeret ett olv asni . még öreg kor ában is . Az olvasottak meg ls ma
radtak emlékezetében. Sok Idézetet használt fel később prédikációiban. Különösen
szerette Madáchot. Az ember tragédiáját nagyrészt szinte könyv nélkül tudta.

A gimnázium befejezése után főpásztora Bécsbe küldte, hogy teológiai tanul
mányalt ott végezze. Gyenge szerveze te nem bírta a nagy Iramot . beteg lett. Pihen és
re vol t szüksége . rgy egy időre abba kellett hagynia a tanul ást. Ez az Idő sem múlt
el felett e tét lenül. Járta a galgamácsai erdőt . Mindig szerette a csendet . Ott tudott
elmélyüln i . elgondolkoznl a természet t itkain . és Istenhez még közelebb kerülni.
Később Pesten fo lytatt a tanulm ányait. és ott ls fejezte be.

1910.nov.16-án szerite tt ék pappá. Utána Ceglédberc elen . Káll ón. Ur lban, M lndszen
ten káplán. majd tanyai mi ssziós lelkész a Szab adsz áll ás-J akabsz áll ás közt i hatalmas
tanyavil ágban. Hódmezővásá rhe l yen káplán 1919·1921 között , majd Vácrátóton lelkész.
Lelkip ásztor volt a javából. Lelkét soha sem szédítette meg a nagyság varázsa . Ezért
volt hosszú Ideig . csak" falusi káp lán. Csak a hívek érdekelték. Gyalog vagy lóháton .
sár ban-vízben járta a tanyavIlágot . Hány év telt el azóta - és híve i most ls ernle
getl k: . Itt járt közöttünk. nem Ismerte soha a fáradtságot. M ind ig rendelkezésünkre
állt. bárm ikor ls fordultu nk hozzá:

Nem volt törtető. A doktorátus megszerzését ls úgy kellett r ákénvszerltenl , mint
később sajá t maga emlege tte. Teológiailag képzett volt . később is érdekelték a teo
lógiai kérdések. Csak azért nem doktorált le sokáig. mert nem tartotta fontosnak;
Ilyen értelemben nem voltak tudományos ambfclól.

Hanauer püspök. volt spir ituálisa. Kecskemétre küldte hittan árnak . majd 1927-ben
KIskunh alasra pl ébánosnak. O hozta be kanonoknak Vácra . 1940·ben segédpüspök lett.
1942-ben Vácott káptalani helynök. A lelkipásztorkodás lelki részét kedvelte inkább.
mint a kormányzást . a vezetést. az irányítást . A gondv iselés azonban ezt a fel adatot
ls rábízta. 1959·ig c. püspök . álta lános püspök i helynök. 1959-1969-lg. nyugalomba
vonul ásáig váci aposto li kormán yzó volt . Hosszú éveken keresz tül kormányozta a
Mátrától Szeqedlq, a Tiszától a Dunáfg terjedő hatalmas egyházmegyét. Lelkilsme
retesen. Sok gondja között ls szeretettel. megértéssel fordul t papja lhoz . hfveihez.
Minden gondjukban . ügyükben szívből Iparkodott segiteni. Türelemmel meghallgatott
mindenkit. Erhették papjai részéről rneqb ántások, de ezeket nem tart ott a soha sz á
mon. Mi ndent el tudott fele jteni . Jó atyja volt papja inak. hive inek. Püspökként ls
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megőrizte egyszerűségét. igénytelenségét . Nem költözött át a püspöki palotába. Egy.
sze r ü kanonoki ház kisebbik részét lakta. Neki az is elég volt .

Látta a modern tenniva lókat. Mi nt fiatal pap hónapokon keresztül dolgozott mun
k ások közt munkásként. A munkások befogadták maguk közé. Megelőzte a francia
munkáspapok mozgaimát.

Szere tt e lsten igéjét. Gondosan készült beszédeire, le ls írta őket mind ig. Tartal
milag szinte irodalmi rnúvek voltak beszédei. Atélte őket, minden szava mögött ott
állt feddhete tle n papi élete. az imádságos. egész szívével Istenhez ragaszkodó em.
ber hite . Ezér t hallgatták szívese n, bárho l beszélt. Mindenkihez megtalál ta a meg.
fe le lő hangot. Az alka lmakat ügyesen tudta kihasználni. Bérmálási, papszentelési
beszédeibő l mindenki kapott valamit.

Vácott márci us 21-én hívek és papok megtöltötték a székesegyházat. De. 10 órakor
a lelkiüdvéért bemutatott szentmise főcelebránsa Ijj as József kalocsa i érsek vol t. a
gyászbeszédet Kacziba József püspök, győri aposto li kormányzó mondta . Papok és hi
vek együtt imádkoztak, s megköszö nték Isten nek. hogy Kovács Vince püspökben jó
atyát adott ls ten népének.

Egy megyése

Dr. ZIMANDI PIUS ISTVAN O.Praem.

(1909 - 1973)

Nehezen fogok e sorok írásához. Hogyan is tudnám ki fejezni jóságát. szeretetét,
bizalm át , amive l megtisztelt bennünket. diákjait! 1937 öszén Gödöllőn ta lálkoztunk.
8 évig os zt ályfönököm. sokáig prefektusorn, 37 éve apám, anyám, barátom . Kapcsola
tunk hatását nem tudom felmérn i. Valódi pedagógus volt. Iste n munkatársa, aki lsten
arcát kereste bennünk. azt segíte tte kibontakoz ni. Bízott a bennünk rejlő, csí rázó
isteni jóság ban. ezt szerette igen meleg szeretettel, szerétet ével életre, gazdag,
te lj es élet él ésére serkentette. Mi ndig biztatott, báto rított, lelkesített. szerete tt.

Szobája nyitva állt előttünk, akár bent volt , akár nem . Asztalánál dolgozott, Imád
kozott vagy olvasott rádiószó mellett. Nagyon sokat dolgozott, már akkoriban vázolta
Péterfy-könyvét. M i meg a szőnyegen játszottunk. vagy újságját, könyveit bujk áltuk.
Beszélt szülőföldjéről , Bezd ánr ól. majd B é csa l m á sr ől. kaloc sai jezsuita diák koráról,
rnunk álró l, szüleir öl, családjáról , tervei ről. Szíve és fü le is nyitva állt. ha beszélgetni
akart unk. Korgó gyomrunkra is gondolt: hazai ko lb ásszal. szalonnával , sütemé nnyel.
i tókával kínálgatott. Nem fé lt, hogy titkai t kikutatjuk . dolgaiba n kárt teszünk. Bízott
bennünk. s bizalmára méltók akartunk lenni. Mindene rendelkezésünkre állt. A dotao
zatok javításánál segítettünk. Osztályzókönyvecskéjét velem vezettette. Feli smerte
fé lénksége met , és minden áron bizalmat akart önteni szivembe. Gyorsírás ra. lat inra.
magyarr a taníto tt . Nehezemre esett a memorizálás, megértette. Jó dolgozatokat Irta m.
de többször késtem, - bátorított: a múzsákn ak nem lehet parancsolni. Onálló, gon·
dol kodó egyéneket nevelt. Arra vágyott, hogy az egyéni ségünk termőtalajába elvetett
mag gyökeret verve személyiségünk fájává terebélyesedjen .

Naponta néha 4 óránk is volt vele : 3 tárgy. és osztályfőnöki óra. De ha helyett esi
teni kell ett . akkor is szívesen jött. szeretett velünk lenni, gazdagságában részesíteni.
A nevelés lényegét a személyek talá lkozásában látt a. azért is örült. ha szobájában
órákat ls eltöltött ünk. játszva, tanulva. beszélgetve. Gondolom mindn yájunkat rnes
ér intett szerete te , amely megkülönböztetés nélkül áradt ránk.

Az ostrom után Pestrő l Má r i a be snyőre gyalogoltam . hogy lássam. Majd Budafokon
mint igazgatót l átoq at tam , felkerestem a Rózsadombon, vagy Pesten, mikor az Aka·
d érnia munkatársaként dolgozott . I:vente többször járt am nála. volt. hogy hetente.
Mi ndig örömmel fogadott, mindig volt ideje sok munkája között . Mióta külföldön
vagyok . level eztünk. Ez annyit je lentett, hogy írásban biztat, szerét. érdek l ődik ,

tájékoztat magáról, rnunkálról, osztálytársaimról. 29 éve érettségiztünk és öt vil ág·
részben vagyunk, de benne találkoztunk, egymásról tő le hallottunk. Két osztálytársam-
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mal szoktam találkozni : mindig szeretettel és hálával emlegetjük. Egyikük büszkén
vallj a, hogy 29 évvel az érettségi után úgy tudja a latint. hogy kül föld i egyetemen
az els ö helyre került .

Szeretn ém néhány levelével megszólait atni Pista bátyámat , Piuszt , ahogy magunk
közötr hIvtuk . 72 nyarán Igy Ir t : . Már Igazán szégyelIcm magam, hogy Ilyen sokáig
hall gatt am. Dehát , tudod, még nem vagyok nyugdljban, és minden s zabadld örne t a
könyvtárban töltö m. hogy végrehajth assam még az utol só tervemet: egy M écs-mono
gráfiát szeretn ék Irnl, benne a fölv idéki , azaz szlovenszkól Irodalom kibon takozását ,
és benne Mécs sze rep ét , stb. J:s bizony nem tudom, mennyi ídöm van még hátra,
Igy állandó versenyfutásban vagyok az íd övel. - Orül ök, hogy olyan szépen dolgozol.
Tudom, hogy nagyszerOen dolgozol. de túl Igényes vagy önmagaddal szemben, és ez
jól ls van Igy . . .•

Egy éve névnapomra írt szokásához hfven: ebben ls bátorit , maid élete nagy rn ü
vének befejezé sét , amelyen 37 évig dolgozott szabadidejében, Igy jelenti: . A mal
napon végre föladom ,élet rnOvemet' , a Péter fy Jenö élete és kora c. könyvemet.
Fogadd tölem olyan szerete tte l. amIlyennel küldöm . Ha még aztán el ls olvasod, az
lenne számomra a leqnaqyobb megtlszteltetés . . .•

Karácsonyra Irtam Pista bátyámnak, nem tudom, meqkapta-e még levelem, pedig
biztosan örült volna, hogy boldogságról számolok be. Azt ls megIrt am, hogy könyvét
szeretem, de sajnos ídö hiányában lassan haladok vele. IOn megkaptam az ó karácsonyi
levelét, amelyet 6 nappal halál" e l őtt Irt; nem sejtettern. hogy az égbő l f igyeli örö
möm: . Leveledet , amelyben Irod . hogy megkaptad Péterfy-könyvemet , meakaptarn.
Azóta már biztosan el ls olvastad, amit - lévén vastag könyv - külön köszönök .
Egyébként azóta már el ls fogyott, legalábbis a kiadó könyvesboltiában már ninc s
be lől e. Itt-ott bizonyára akad még valahol egy·egy könyvesboltban egy-egy példány,
de az öröm számomra, hogy nem maradt a kiadó nyakán . . . • Ezután arra kér , Irjak
édesanyámról , s alánlkozlk, hogy szIvesen meglátogatja.•Testvéreldröl nem tudok
semmit ...•

Pár napra rá ért Ide a gyászjelentés. Váratl anul ért . Nem tudom kifejeznI. mit
éreztem . M écs-monoar áft ája befejezet len, s ez nagy veszteség. Munkáját félbes zakl
tott a a halál , de élete szeri ntem már régen teljes volt , mert te ljes életet élt élete
minden napján.

Haláláról és temetés éről rendt ársa Igy számol be: . December 20-án hajnalban
szIvinfarktus és tüdó-embólia okozta halálát. Almában érte a vég, de bizonyára nem
készületl enül , mert előző nap reggelén, mint minden reggel, bemutatt a a szentmlse
áldozatot a közeli Szent Agoston ·kápolnában. Az ünnepek miatt csak Január 3-án
tudtuk elbúcsúztatnl a Farkasréti temető ravatalozó jában. Nagyon sokan eljö ttek a
volt gödöllŐI és budafok i tanftványok közül. Régi óhaja volt , hogy ha egyszer meqhal,
szü/el mellé temessük el a bácsalmási családi slrba . A temeté st Udvardy József
püspök úr végezte, aki iskolatársa volt Kalocsán. 40-50 oltártestv ér kfsérte kopor só
[át . A rendi családot ketten képvise ltük , a többi ek a nagy távols ág miatt a budapesti
beszentelésen vettek részt :

Ez földi utazásának a vége. S ahogy nehezen kezdtem az lr áshoz. úgy nehezen ls
fej ezem be, könnyeim és a szIvembe tóduló emlékek akadályoznak. Bánat és öröm
kevered ik. Orülö k, hOllY kapcsolatba kerül tern vele : kl tud ja, mi lett volna belölem
nélküle . Könyvét még most sem fejeztem be, de boldogan for gatom, és büszke öröm
mel olvasom ajánlását: . Beöthy Tamás Igen kedves tanftványomnak és barátomnak
igen nagy szeretette l , Budapest , 1973. március 7. Zimándi Pista bácsi:

A hiányt, amit távozása okoz, még nem tudom teljesen felfo gni , sem a bánatot
klmerfteni - a tudat , hogy mellettem áll és bátorft. örömm el t ölt el. November óta
rendkIvül gazdagftó élményei m vannak, bátor ságom, reménye m, bizalmam, szeréte
tem eddig meg nem élt szinten szárnyal. Gyanftom : szerete tt Pista bátyám keze
van benne.

Beöthy Tamás, Kanada
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Teréz-templomban helyezték

Confrater

HASZ KAROLY BROKARD OCD
(1888 - 1974)

A magyar kármeliták nesztora életének 86., szerzetes ségének 69. és papságának
63, évében Pannonhalmán, a szerzetesek szociá lis otth onában húnyt el csendesen
febru ár 16·án,

Hosszú szerzetcspapt élete során ki tű nt lángoló buzgalmával. Országszerte Ismert
hitszónok vol t . Kiváló orgánuma ls képesítette erre; lelke gazdagsága méginkább.
Természettől fogva szeretet reméltó, jóságos, mindig derűs , seg ftőkész egyénisége
folytán a rendtársak mind szerétté k és tel jesen me qb íztak benne. 16 éven át állt
egyfolytában a rendtarto mány élén. Hosszú kormányzása alatt a provincia vlráqzáa á
nak tetőfoká t érte el.

1930·ban megépít tett e Keszthely en Lisieux-I Szent Teréz nagyon szép templomát ,
és mell éje a rendtarto mány kis - és nagyszemináriumát. Nagy tisztelője volt Kis Te
réznek. lOveken át szerkesztette a t iszteletét te rj esztő .Szent Terézke Rózsakert je·
c, fo lyó irato t a hivek nagy lelki hasznára és öröm ére.

Keresett lelkiatya volt. Egyik lelk igyermeke, már évtiz edek óta Franciaországban
élő fer ences missziós nővé r , így emlékezik meg róla levelében: .Szent pap volt.
Prédikációit tömegesen látogatták, gyóntatószékét szintén nagyon sokan keresték
fel , de a sekrestye közelében egy kis szobában ls szokott gyóntatni. Lelkivezetőm

volt 13 évestől 18 éves koromig, de gyónni csak akkor tudtam hozzá járni , ha Pesten
jártam láto gatóban. Még akkor is hozzá mentem néhányszor gyónni . mikor már foga.
dalmas szer zetesn ö volt am, de csak kétsze r vagy háromszor adatott meg számomra
ez a kegyelem. A gyóntatószékben igazi szer etö atya volt , bizalommal mentem hozzá:
intett, figy elmeztetett, tanácsolt, Egyszer elmondtam, hogy feltűnést keltettem a
templ omban, mert nem térdeltem le a legmélt óságosabb Oltáriszents ég előtt, akkor
ugyanis gipszben vol t a lábam, A jó Aty a azt felelte: ,M iért nem mondta: majd ha
meggyógyulok, akkor órák hosszat fogok térd eln i az Oltáriszentség el őtt ! ' Ebben az
az érdekes , hogy akkor még nem tudtam, melyik szerzetbe lépek , és az Atyám sem
tudta . / N.B. A ' fer ences misszionáriu s nővérek áll andó szentségimádást tartanakI /
Brokárd atya szerete tt mindig kiké rdezni a gyóntatószék ben: mit prédikáltak egy
héttel ezelőtt . IOn elmondtam. amit szfvernre vettem. és ő meg volt elégedve. mert
látta jóakaratom. Mik or nem voltam Pesten, kívánságára írtam neki. Ö nem szokott
írni , élőszóval válaszolt , vagy üzent :

IOvtlzedeken keresztül hordozta a cukorbaj keresztjét . IOle te végén ugyanilyen
példamutató tür elemmel viselte baját . áll andó lassú gyengülé sét. Imádságos bele
törődé sse l, ls ten akaratában megnyugodva húnyt el.

Földi maradványait az ált ala épített keszthelyi Szent
örök nyugalomra.

NAGY JANOS
(1917 - 1974)

. Nornen est ornen." O ezt mindig komolyan vette : sohasem akart közepes ma
radni. De - bár nem voltak kicsinyek szellem i képessége l - nem teol ógiai dokto
rátus , vagy kül s ö megtiszteltetés megszerzésén fáradozott . hanem az eredeti szeml
náriumi eszmények tö ret len va l öaitásá n. M fg mások , P. Hunya volt tanttv ányal. az
eszményt csak magasról vilá gító és Irányftó cs ill agnak tekintették, ö szüntelen érint
kezésre tört. fogható valóságában élt, lendült.

Miután Szegeden pappá szantelté k. mint alf öldi falvak és tanyák (Röszke) káp.
lánja működött. Egyaránt értett az öregek és fiata lok nyelvén. A kis domaszéki tanyai
kápolna oldalához sokszor simult 2-300 kerékpár, legények drótpa rl pái , vasárnapi lsten
tIszteletel alkalmából - de noteszkában vezette az ágyban fekvők összekapcsolt lma
beosztásai t is: ti zen a rnent érö b űn ö s ö k é rt . húszan jó papokért . . . Imádkozzanak,
ezenvedjenek. vir raaszanak. Majd átkerült szükebb hazájába. az egri egyházmegyébe.
A legnehezebb helyeket (Görbeháza) sugározta át a lelkes engeszte lés fényével.
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Confrater

Kilenc éve Visontára kapott beosztást: az itteni újonnan kiépített óriási sz én
fejtőtelep és erómú községének és müeml ék·templomának plébánosa lett. . A sok
munkásért mérhetetlen imát ajánlottam föl Megvii l tónknak. [gy prov ident iali san old öd
tak meg nem közönséges problémák' - írja egy level ében. Emell ett benső blzt at ást
kapott a legkomolyabban veze kl ő és imádkozó papi életnek nemcsak folytatására. ha
nem terjesztésére ls. . Igen bőséges kegyelem mel dolgozom. melyból jut a paptest 
véreknek is. Jó szívvel fogadják: megérzik. hogy kri sztusi szeretettel adok belóle
nekik ls . A legtisztább Forrásból.'

Programj át . Papok ta lálk ozása Krisz tussal " c. kis írásában fogla lta össze: . Hogy
Krisztus Urunk papi arca egészen lefoglaljon bennünket és Ovele a Szenthárornsáq
ban é lő papok legyünk. ezért Krisztussa l a l egegyüttérzőbben ta lálko znunk kel l.
Hogyan? 1. Szil árd papi napirend által. az Unio Apostolica szellemében. 2. Het i szent
gyónásban. 3. Hetenként órás adoratióban beszélgetünk az Euchariszti kus Krísztussal."
Főleg azonban a csütört ök éjje l i szentórát ajánlja mint nagy kegye lmek forrását. Ezt
Ő 34 éven át gyakorolta. Elgondolása: Este 1/ 2 8 tájba n lefekszünk - hiszen pénte
ken dolgoznun k kell , és a papnak mindig a maximáli sat kell nyújta nia híveinek -,
és fél. vagy 3/4 t t -kor föl kelünk. Fölves szük papi ruhánkat , elolvass uk a Gets zemáni
vérverejtékes gyötrődéséről szóló evangéliumot. Ha bírjuk. arcra borul unk. Meg·
köszönjük Kr lsztusnak. hogy papságában részesített bennünket, mélységes együtt
érzésünket. kizárólagos szeret etünket fejez zük ki iránta . Az engeszte lés szellemében
elmélkedünk Krisztus fájdalomb a merül t szerit Emberségéről. a ta nítv ányok viselkedé
séről. Egyesülünk Szents éges Atyánkkal, püspökü nkkel. a vigil áló paptestvérekkel az
engesztelésben . .Papiságunkért és sokak üdvösség éért vergődve az engesztelő éj
szakában papi karakterünk döntő pillanato k hatása alá kerü l. Jézus mélyen bele
nyomja lelkünkbe vérr el vere jtékes Arc át : Erőforrás lesz ez a találkozás a próbák
idejére. .Megsemmisítő élmények súlya alatt elhagyatottnak érezzük magunkat. Fáj·
dalmasan és tévesen úgy érezzük. hogy az lsten is elv etett bennünket. Vigasztalás
után vágyódunk . . . Boldogok leszün k új ra, ha n ap i rendünkből semmi t sem enge
dünk: - A szentóra befejezéséül éj fé lkor megcsókolj uk feszü letün ket, áldást adunk.
péntek reggel pedig templomunkban az Eucharisztia e l őtt elvégezzük a felaj ánló
imát Jézus szentséges Szívének .

Ezt az írást az egr i püspöki helynök kérésére állította össze. aki temetését is
végezte , s a gyászbeszédbe n is utalt rá. A kalocsai érsekke l is jóváhagyatta moz
galmát. Ezt a kemény , szikl agörgető papi formát szivesen approbál ta minden f öpász
tor, aki tudom ást vett róla; hiszen csak arról lehete tt szó, akad-e még, aki követi!
Magam is csatáztam ve le és ellene, akik nek aj ánlottam. szintén megké rdője l ezté k.

Úgy gondolom, Nagy János végvári höse és utolsó mohikánja volt ennek a középkor
ból eredezett és eqészséqet - éle tet nem kímélő nagy kü ls ö vezeklésnek. Tanúskodik
erról egyi k utolsó levele is. amelye t lapunk más helyén közlünk. Egy másik levélben.
hét nappal halála el őtt írja: .Szentséges Atyánk f igyelmeztet : korunkban még sziqo
rúbb papi életet kell élnünk. Igen boldog vagyok. hogy ezt gyako;l om. Ebből ne is
engedjünk , mi, akik oly bőséges kegyelm et kaptunk. Szítsuk egymásban a kegyelmet ;
ezt iparkodunk itt tenni:

Február 17·én. vasárnap délután a házi növér és két jámbor asszony előtt a plé 
bániai konyhán végigénekelt e a szép nagyböjt i éneket : .Jézus, világ Megváltója . . .
Fektess el a véres ágyon ... " !Ojfél után a növér jajvesz ékel ésre ébred. Beszalad a
szobájába: ágyából kikelve fogja a s zív ét . fürdi k az tzzads áoban. Aj kán állandóan ez:
.J ézusom, Kir ályom . .. Szüzanyám ... Edesanyám . . . " A nővér orvo sért rohan ,
de az Injekció már nem segít . Tíz perc múlva halott. Szivinf arktu s. 57 éves volt.

Holtteste vasárnap éjszakátó l péntek délelótt ig pihent a visontai templ om szentélye
e l őtt. s hívei csók olgatták rózsafüzérbe tapadt ujj ait . Koporsója körül a papi áldozat
illlata terj engett. 22·én az engeszte lő misén két szegedi tes tvé r asszisz tált, vag y 50
egri egyházmegyés pap és nagyszámú hivős ereg vett részt. Végül ís sz ülöváros ába,
Gyöngyösr e indult a gyászmenet. ahol most csendesen nyugszik .
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Dr . ORK~NY I JANOS piar ista
(1923 - 1973)

Március közepén még le lkigyakor latot veze tett Baqolylr t áson, a Ste l lában, az egy
házi szoc iáli s otthonokban alkalmazott nővérek számára. Betegségének tünete i egy
héttel ezutá n kezdtek je lentk ezni. April is köz ép én agymütétet végeztek rajta. ettő l

kezdv e féloldali bénu lása egy időre meg sz ű nt, szavainkra is értelmesen reagált . de
nem min dig érthető. tö redezett mond atokban tudta csak ki fe jezni gondolatait. Beteg 
társai szer int egyszer egész napon át ezt a két szót is mételgette : Deo gratias!
Agyrákja egyre job ban erőt vett raj t a. Utolsó hónapját - féli g eszmé let lenül - a
Széher úti kórh áz papi szobájában töltötte. imádságos és seg ítés re mindig kész kör
nyezet ben. Itt eni betegtársai is épülte k alázatá n és tü rei mén. a szenvedés meg 
szentelésének példáját látták benne. Temetésén - júli us 12-én - feltűnően nagy
számú ember jelent meg : ez is mutatj a, mi lyen sokak számára közvet ítette lsten
kegye lmi ajándékai t .

A piari sta rendbe érettsé gi után lépe tt be . Felsze ntelése után hat évig a pasztorá
cióba n müködött , majd hittanár volt 9 éve n át a kecskem ét i . 2 éven át a budapesti
pia ri sta gim náziumban. 1965-tő l közel nyolc év ig a piari sta papnövendékek teológiai
tanára és sp irituáli sa.

Mint spirituális. a lelki élet re való nevelést a liturgi a megszerettetésére építette.
Allandóan képez te magót e te kinte tb en. egyre jobban belemélyed t a II. vat ikáni zsinat
szell emét közvetítő tanulm ányokba. és a gya korlati le lk ipás ztorkodósból is kivette a
rés zét . Tapasztalata lt növendéke ivel való egyéni fo glalkozásban és közös liturgikus
gyakorlato k ker et ében soh a nem lankadó lel kesed éss el és fáradtságot nem ismerő

türelemmel igyekezett átadn i növendékeinek. Gyakran ismételgette. hogy nemcsak
érteni . de élni is kell a liturgiát . Eszménye a liturgiából élő és a li turgia végzésével
is neveln i tudó paptanár volt .

E.I .

Dr . OHMACHT NANDOR piarista
(1892 -19731

Eretts éqi ut án lépett a piarista rendb e. 1915-ben szentel ték pappá. Ezután 5 évig
Szegeden , 3 évig Kecskem ét en. 7 év ig Váco tt volt gim naziumi hittanár, 1930-tól kezdve
pedig budapest i ; egyú ttal a rendi növendékek teol ógiai tanára, és 27 éven át a
főiskola igazgatója.

Szer ény. vis szahúzódó. szinte az ismeretlenség homály ába vesző, bár nem min
dennapi képességek kel megáldott papi egyé niség vol t. Működése hittanárs ágon és
teológiai t anárságon túl alig ter jedt ki egyé b területre . Néha egy-egy el őadást tar
tott, val ahol zárt lel kigya korl atot vezetett, írt néh ány cikket . és sokái g vallási köny 
vek. főleg hittankönyv ek egyh ázi cenzoraként és a Hittanárok Egyesülete adminisztra
tív alelnökeként is dol gozott. Pedig sok oldalú teh etsége. nyel vtud ása és igen nagy
olvasottsága, továbbá el mélyül t látásmódj a következtében sokak számára lett volna
mondanivalója .

Onm agával szembe n igen szigorú vo lt. annál jóságosabb azokhoz. akik a gyón
tatós zékben felkeresték. Naponként kiül t gyóntatószékébe, s a diákok és volt t anít 
ványai szívesen gyóntak nála. Szobáj ában is szíve sen l átoqatt ák, mert - ahogy egyik
orvostanítványa mondta - a .theologia moralís" zárk ózott könyvmolynak látszó ta
nára rendkívül nagy é let i smeret rő l tanúskod ó és mind ig a kérdező egyéniségéhez
szabott tan ácsot tudott adn i az élet legbonyolult abb lelki ismereti kérdéseib en. Benső

barátság f űzte Sík S ándorhoz. aki gyakran kikérte a vélem ényét .
Egy ideig a spi r ituál isi teendőket is ellátta . Ebben a minőségében fő l eg az imád

ság szeretetét és a lelk i ismeretes rnunkát szorgalmazta .
Utolsó éveit a bete gágyon töltötte. Mi nt mind ig. most sem panaszkodott . sőt

mikor a legkisebb mozdulata is nagy fájdalmakkal járt. akkor is mosolyogva vál aszolt
a kérdezösködőnek: semmiség az egész!
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Gyenge egészsége és érzékeny lelkülete követk eztében sok szenvedésben volt
része egész életében. de mindent zokszó nélkül visel t. Istennél kerest e és találta
meg a vigasztalást . Ennek a lelkületnek példá ját őrzik szívükben tanltványai és rend 
társai (vö. 2Kor 1.3-4) .

E.I .

P. FORRÓ FERENC SJ

(1914- 1974)
1914.márc.20·án született Hajós községben (Pest rn.) , egysze rű . szorqalmas és

becsülete s szül ök Ikergyermekeként . MIndkettejükbői pop lett : ó jezsuita . testvére
ferences. De minthogy egyszerre nem tudták tanlttatni Oket . elösz őr Fer i kerül t a
kalocsai jezsu iták gimnáziumába. két év múlva követte János. (Testvérét is várat
lanul vitt e el a szíve. akárcsak öt. éppen Kennedy elnök meggyilkolásának napján. s
a kettős sokk akkor nagyon megviselte,) Hivatása magvoit ls ten után Máhig Ervin
akkor i hajósi káplán hintette el szlv ében, aki a mezitl ábasokat is meq tan íto tta mi
nistrálnI. Haláli g hű maradt hozzá. mint annyi jóemberé hez. s ó küldte be s z ép nekro 
lógját ls lapunknak (8.sz.) . Az ötödik osztály után. 1930.jú1.30 ~n lépett n rendhe.
Szinjelesen érettségizett. Filozófi át Budapesten. teol ógiát Szegeden tanult . 1941.jún.
22·én pappá szentel ték. 1942·ben Kolozsvárra kerül t lelk ipásztor i beosztásban. majd
1943-45 között Hódmezővásárhelyen htttnn árkodotr . 44 te lén sem hagyt a el állom ás
helyét: het i 36 órában tan ított. 1945/ 46-ban harmadik pr óbaé v ót végezte Szegeden,
utána a legnehezebb i dőkben a rendház gondnokságával . teh át az anyagi ügyek ln.
tézésével bizták meg.

1947 öszén elöljárói teljesit ett ék régi vágyát : engedély t kapott , hogy kimenjen a
kinai misszióba. 1948.jan.27·én hagyt a el hazáját. márc ius 12·6n. a rendalaplt ó és
Xavéri Szent Ferenc szenttéavatásának ünnepén érkezett meg Pekingbe. Nagy szor
galommal fogott hozzá a klnal nyelv elsaj átf tásához és a hlttér ftéshez. 1949 augusz.
tusáig müködött Itt. Kétszáz megtért klna i híve emlékszik rá még ma ls. Rövid makaói
tartózkodás után Ausztr ália felé vette útj át . 1950.aug.7·én bevándorlóként érkezett
meg Sydneybe. ahol Gilroy blboro sérsek a katoli kus magyar bevándorlók lelk igondo
zásával bízta meg. 1954 áprilisáig itt. 1954·59 között anyugatausztrálial Perthben ,
majd újr a Sydneyben lel ktp ásztorkodott . Rövid I dő alatt kltűnóen megtanult angolul.
A bevándorlók létszámának szaporodásával neki is egyre több volt a munkája és
gondja. Cserkészt áborok. gyereknyrraltatások. magyar n őv é rek házat ájárt kertrendezés.
favágás. házép ítő magyaroknál testvéri segítő munka . . . A f iatal párok. akiket 6
esketett. a gyere kek. akiket megkeresztel t . mind ig szeretö gondjaiban maradtak.
Európába visszatérve is levelezett vel ük; utolsó . befejezetlenül maradt levelében ls
egy édesanyának köszönte meg kisgyermekel fényl:épét. Mellettük f61eg az öregek és
betegek voltak szivügye . Ezek érdekében hozta létr e Sydneyben élete főművét. a Szent
Erzsébet Oregotthont . amelyrő l a camberral parlamentben ls dics érőleg emlékeztek
meg. Ennek sorsát is figye lemme l kisérte a t ávol b ő l rnlndiq: ír őasztalá n ott feküdtek
a klbóvlt és, sz építés te rvrajzai. De fáradhatatl an volt beteg és öreg hive i felkeresésé
ben. vigasztalásában. a szentségekke l való ellá tásában ls. Akiket ő segitett át az örök
hazába. azok bizonyára szeretett el és örömm el fogadták. mikor megtért közéjük 
amint Msgr. Adám György fő l e l kész mondotta temetésén.

Mindez azonban nem ment könnyen és simán. Megbánt:ísok . csalódások bőven

érté k. Ennek elle nére hűségesen kltartott hivatásának tel jesít éc ében. Egészsége azon
ban egyre jobban íel örlödött . 1968-ban szfvln farktu st kapott. Hosszú kezelés. szabad
ság. világkörüli út után enyhébbnek szúnt caruberral beosztós következett . Időközben

azonban újabb problémák merültek fel. úgyhogy elöl járói e[jészségét kímélve viss za
helyezték Európába. 1970.okt .29-én hagyta el Ausztr állát . ahol húszéves működése

alatt valóban a szivét adta oda híve tért .
Új otthon t az Augsburg közelében íekv ö Schrobenhaueenban talált . az anqolk lsasszo

nyok intézetében. mint hittanár és házi lelkész. Egyedü! lakott a kert végében l év ő
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házikóban. De ebbe a .rernetcs éabe" hamarosan megtalálta az utat nemcsak a sok.
sok levél (a kisv áros postájának aligha volt jobb maq ánkllense a páternál). hanem a
láto gatók is, Ausztrál iából . München bOI . Magyarországról egyaránt . P. Forró múvésze
volt a barátságnak. a vendéq látás nak. Néha egész kis ausztráliai kolónia ver őd ött

Össze lakásán. Ilyenkor kifogyhatatla n volt a szolgálatban, a találékonyságban: mit
adjon. mit rnutasson meg látoqot ótnak. Sydneyben és Perthben. ahol taxisoknak ls
becsül etükre váló mennyiség ú mérföl det hajt ot t egy·egy év alatt. jó l megtanulta a
vezetést. A környék szenthelyeit , a nagy múl t emlékeit idegenvezetö szintjén ismerte
és örömm el mutogatta . Augsburg. Alt ött lnq , DilI Ingen. Ingolstó:ldt. Scheyern való.
ságos tanulmá nyi kirándulá sok voltak látogatói részére. A azépet mindenben szerette.
és rnúv észi fokon fényképezett.

Sokakon. sokszor és sokkal segít ett. csendben. nagy trombita nélkül . reálisan.
Mi helyt visszaérkezett Európába. cso:nagjai egyrésze még meg sem érkezett . máris
felajánlo tta szolgálatait lapunknak. Nyelvismeret: angol. német (Karl Rahner fordft á
sónak fok ánl} , f ranc.a, lat in . . . Igényes és alapos volt minden dolgában. A hozzá
érkező kéréseke t felj eoyezte notesz éba. azt is. melyiknek mlkor, mi lyen formában
te tt eleget.

Ausztráliában közben egyre jobban érezték hiányát. egyre hiv ták vissza. Idegenajkú
rendtársai azt frtá k: mlnd cnkor közéjük tar tozónak tekinti k. s ha a lelkipásztori mun
kát már nem bírná. mint dl ák-le lk íatyá t is szivesen látják . A sok sürgetés nem ma
radt hatás nélkü: érzékeny kedélyér e, A beteg fiz ikai szív és a forró misszionáriussziv
vivta benne harcát. Isme rőse i óvt ák, lebeszélték a visszamenetelrOI. O mégis ké
s zü l ődö tt . komolyan foglalkozot t ezzel a gondolattal.

1974.Jan.13·án. vasárnapi napon. intézet i miséje elött kora reggel kisegitésképpen
még a kórházban is rnls ézett . Beszédét mindkét kezével az olvasópultra t ámasz
kodva tudta csak elmondani. A n ő v érek látt ák. hogy nagyon fáradt . Megnyugtatta
öket : délután otthon marad. pihen. az ünnepi levelekre v álaszol . Csakugyan ezt tette .
Este nem jelent meg a vacsor ánál. Amikor ut ánan éztek . arcrabukva , holtan találták
ágya e lőtt. Nyughatatl an szlve immár örökre megnyugodott.

A pull achi rendi temetőbe temették január ts- án. Az intézet növendékei három
busszal vonultak ki. Hat pap mondta a koncelebrációs mls ét, a helybeli papság és a
németajkú rendtársak. meg a jó nővérek mély megrendüléssel búcsúztak tő l e. Mert
P. Forrón is beteljesedet t az Irás szava: " .. . százannyit kap és az örök életet:
Istenért. az ő Országáért elhagyta szü lö l házót . hazáját . el kell ett hagynia egyik rnun
katarületet (I másik után. De ahová ment, ott mind enütt új hazát talált. új családot .
új bar átokat . Azért reméljük bizalommal . hogy az ígéret befe jező része is betelik
rnost rajta.

Békés i István és Radányi Rókus

P TAKÁCS GÁBOR OFM

(1896- 1973)

Azok közül akiket a háború vihara kisodort Ausztriába. még ezrek és ezrek éltek
összezsúfolt barakktáborokba n. rnozq ásuk 10 km-es körzetre korlátozva . amikor ne
künk papoknak (jórészt volt tábori lelkészeknek) először sikerült lelkigyakorlatra
összejönni Kitzbühelbe. Egy ürességtő l táto ngó szálloda vol t a lelk igyakorlat helye.
" hes. fáradt kis csoport. le lkében ezer kérdője ll el. Ott volt köztünk a szomszédos
wörg li barakki ébor lelkésze és Gábor atya. A lelk igyakorlato t nem O vezette. de
talán töle kaptunk mégis legtöbbet . Ez a szelid . mosolygó ferences barát. mikor er
délyi lzüen beszélni kezdett. minth a viss zahozta volna közérik az éle tet. Úgy éreztük.
mintha a körülvevő hegyekből a Hargita zúgna. s ha harangoztak. hogy Csíksomlyó
harangjai zengenek. Ekkor látt am utoljára Gábor atyát. Rendje néhány hónap múlva
az USA-ban élö erdélyi ferences te stvéreihez rendelte. Elment . hogy Kitzbühel után
ott is Caíksomly öt teremt sen. most már építsen. szebbet. maradand óbbat . mását
az erdély inek .
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~rdekes , hogy Cslksomlyó volt gvárdiánja . aki Erdély képét oly hűségesen őrizte
szivében. nem Erdély szülötte . 1896.dec.19·én született Budapesten . 1912-ben lép be
a Szent Istvánról nevezett erdélyi ferences tartományba. 191 9-ben szentel ik pappá.
Szinte eggyé válik Erdély képével. Lánglelkű papja székelye inek. Mint tábori lelkész
kerül ki Ausztriába. s innen 1948-ban Amerik ába. Itt sokoldalú tevékenységet fejtett
ki. Munkája nem volt könnyű, de sose hátrált meg a nehézségek elö l. és lsten kegyel·
mével megoldott a öket. Szelídl elkű. megértő atya vol t. Nagy sajt öapostol, de sose
bántott , sértett meg senkit. M int az amerikaiak írják. a Szent István szobor mell ett i
cslksoml yói templomban, a youngstowni fenyőfák mell ett. bent a Boldogasszony képe
alatt feküdt egyszerű szerzetesi kopors ójában. barna ferences habitu sában. Temetésén
az idö olyan zord szépségű volt . mintha az erdélyi havasok üzentek volna Gábor
atyáért , a cslk somlyói gvárdiá nért . Koporsójára egy kis erdélyi föl det hullattak az ott
é lő erdélyiek.

M . L.

P. HORVÁTH JANOS SZILVESZTER
(1891 - 1974)

Az utol só váradi kapucinus atya 1891.febr .6-án született Székesfehérvárott. Edes
apja asztalos volt. A fehérvári ciszter gimnáziumban kezdi tanulmányait. Otödik
gimnázium után belép a kapucinus rendbe és Bécsbe kerü l. A noviciátus után a
teológiát Pozsonyban végzi, majd Bécsben katon alelk ész. 1915·ben kerül Nagyváradra.
Azóta két évi mór i tartózkodást leszámítva mindig Váradon élt. Erdélyben Váradon
van az egyetlen kapucinus rendház. P. Heuer Auréllal és Anicét testvérrel alkották a
kolos tor t . P. Auréllal felváltva gvárdi ánoskodt ak. A váradiak nagy szeretettel, ragasz
kodással vett ék öket körül. Ok volt ak a város szerzetesgyóntatói . de a püspök, káp
talan és papság is szívesen kereste fel gyóntatószéküket. A második háború után
Szilv eszter páter hamarosan egyedül maradt . Aurél atya Pannonhalmára került. és
ott is halt meg. Szi lveszter atya ő rhe l yén maradt akkor is, mikor már nagyon legyen·
gült . Utolsó erejét is megfeszltve igyekezett ell átni a templomi szolgálatot. 1973.okt.
lS·én mondott gyémántm iséjének emlékképére P. Pio mond ás át irta fe l: . Mültamat
irgalmadba. jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondvis elésedbe ajánlom. Isten em: 
1727 óta rnűködtek Váradon a kapucinusok (gr. Csáky Imre püspök telepítette őket

Ide) . 1974.febr .21 -én, Szilveszter páter halálával megszünt csaknem 250 éves áldásos
munkájuk. Templom ába ravatalozták fel , és a Rulikovszky temetőbe temette Dr. Hosszú
Lószló viká ri us. Paptestvérein kivül igen sok hivő vett részt a temetésen.

M.L.

HUNN ERNO HALALA

Az 1973.szept .26-án Debrecenben elhúnyt Hunn Ernő ny. esperes . volt tábor i lel
kész. aranymisés áldozópap testvé rünk (1893-1973) halálát így írja le egy rokonának
levele :

Úgy érzem, Ernő bácsi szüle immel együtt a szentek sorában van. Ok irányitják
életemet. hogy a szenvedés mell ett napfény is juss on. Utoisó percig az Úr szolq ála
tában állott. Két nappal halála e lőtt a szentmisén rosszul lett. Megállt a szfvrn ük ö
dése. Hazahoztuk. az orvos azt mondta , hogy nem szabad mozognia. Délelőtt 11 óra
kor mégis elszökött , és csendes szentmisét mondott. Este ismét menni akart gyón
tatni. de újból rosszul lett. Másnap még szentmisét mondott, és másfél óráig gyón
tatott. Következő nap jobban volt. Atment a plébániára, majd a templomba, ott el·
végezte szentgyónását. Hazajött és azt mondta : kimondhatatlanul jól érzem magam,
és boldog vagyok . J:jJel csuklott, fe lkelt , gyógyszert vett be, aztán le akart feküdni
- és egy nagy zuhanás. Mire fö ldet ért, már nem élt . Gyorsan papot és orvost hív
tam, a pap feladta a szentk enete t, és felö lt öztették.

A temetésen a hivek és ol tártes tvérei nagyon megmutatták szeretetüket . Nem
hiába egy élete n keresztül , utol só percig Istent és a hiveket szolgálta. Oreg papjuk
nak így adóztak hálával.
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