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Tóth Ferenc ny. plébános ápr. 6-án Ibafán (58,33)
Gyuris s Dénes esperes, Ozd II. bolyoki plébános ápr. 18-án (68)
Törcsi János ny. lelkész ápr. 26-án Budapesten. Máj. 7·én temették Naqyorosziban (60,43)
Sáhin Bert alan, az utolsó gyergyószentmiklósi örmény szertartású plébános,
vikárius máj . 5-én (72,46)
Rózsa Gyula plébános máj. 9-én Sümegen. Balatonfüreden temették (41,16)
Gergyesy Ferenc tb. apátkanonok, főesperes máj. 28-án Ajkán. Pápán temették (69,42)
Dr. Kalász Elek Mihály ciszterci paptanár Budapest en. Jún. 4·én temették
Tornaszentandráson (69,49,44)
Dr. Bernáth Kálmán Aladár ny. jászóvári premontrei tanár. Jún. 5-én te mették
Obudán (70,50,45)
Takács Sándor plébános jún. 12-én Szent gotthárdon (62,37)
Dr. Takács József Ince OFM volt ferences hittud. főiskolai tanár, neves történész jún. 17-én Szombathelyen (81,65,58)
Dr. Polgár Vil mos OSB tanár, a Caritas Internationalis munkatársa jún . to- én
Bécsben. Pannonhalmán temették jún . 19-én (61,42,36)
Monsberger Ulrik OSB volt kormányzó perjei, c. bakonybéli apát jún. 18-án a
győri kórházban. Pannonhalmán temették (69,45,43)
P. Kiefer Vendel OFM ny. lelkész gyémántjubiieuma küszöbén jún. 25-én Budapesten (83,60)
Takács József Tivadar OFM kúnszentmártoni káplán jún . 27-én Budapest en.
Kisvárdán temették (63,36)
Kovács Pál esperesplébános júniusban Bodrogkereszturon (62)
Hargitai Lajos Venánc OFM júl. l-én Szombathelyen (60,43,36)
Mácsai Imre főesperes, ny. plébános júl. 2-án Szent esen. Kúnszentmártonban
temették (66,43)
Merksz Elemér ált. helynök, apátka nonok júl. 3·án Szegeden (67,45)
Varga József ny. gyirmóti esperesplébános júl. 6-án (62,37)
Körmendy Béla tb . kanonok, ny. esperespléb. júl. 12-én Badacsonytördemicen
(72,49)
Szotyori Nagy Károly ny. le lkész. Júl. 15-én te mették Budapesten (65,42)
Pék János forrói plébános júl. 24-én. Szulokon temették (64,40)
Horváth József bakonypeterdi plébá nos. Zalaváron temették (43,17)
Kiss József tiszaluci esperesplébános aug. 2-án Mezőkövesde n (78,45)
Pesthy Sándor ny. zalavári esperespléb. aug. 4-én Zalatárnokon (67,40)
Dévényi Ferenc ny . plébános aug. 5-én. Vácott temették (58,35)
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Czár Ferenc zalakoppányi pl ébános aug. 9-én. Hévizen temették (64.40)
P. Reóthy Szilárd József SJ ny. lelkész aug. ro-én Budapesten . Pannonhalmán
temették (78.57,45)
Bacsur Sándor ny. plébános aug. IS-én Budapesten . Szarvason tem ették
(59.35)
Dr. Babócsa Endre újpesti apátplébános szept, 3-án. Kúnszentmiklóson teme tték (59,37)
Zenz Péter jáki apát, tb. kanonok. a szombathelyi Sz. Erzsébet-plébánia
admin isztrátora szept, 5-én (70,44)
Dezsényi János szuloki esp eresplébános szept, 14-én (50,27)
Fedorek László egyh ázm. tanácsos. váradvelencei pléb ános szept, 16-án.
A nagyv áradi Rulikowszky temetőbe t emették (66,40)
Kovács Zolt án főespe res szept, 30-án. Salgótarjánban temették (70,46)
Angi Lajos Csaba OFM, zsibói (Románi a) h. pléb ános okt . 6-án szentm iséjére készülve hirtelen halállal (56,40,33)
Dr. Tarnóczi János apost. pr otonotárius, kanono k. c. prépost. ny. plébános
okt. 6-án. Az eszt er gomi bazilika kr iptájába temették (73,48)
Tarda Jenó föeqyh ázrn . tan ácso s, kis . lelkész Budapesten okt. 7-én (68,45)
Takát s Lajos ny. pl ébános okt . 14-én. A szombathelyi Szent Kvirin templom
kriptáj ába t em ették (73,49)
Sziráki József lelkész okt. 16-án Moosbrunnban (Ausztria) (46,16)
Mátyás Kálmán c. apát, kanonok, főesperes . pléb ános okt . 19-én Székesfehérvárott (64.39)
Kovát s Lajo s ny. plébános Székesfehérvárott. Okt . 19-én temette Udvardy
püspö k Szegeden (67,44)
P. Sass Imr e SJ okt. 19-én Keszthelyen (64,47.34)
Dr. Janisch Mihály, a lazar isták volt tartományfőnöke szept . 24-én a pannonhalmi Szoc. Otthonban (73)
Elhúnyt paptestvérei nket foglaljuk mementóinkba!

+
Dr. MONSBERGER REZSO ULRIK OSB
( 1905 - 1974J
A sopronmegyei németajkú Torm afaluban (Krensdorf J szület ett 1905.ápr.14-én.
Szülei buzgó katoliku sok , töre kvő föld- és s z öl örn űv e l ö vendéglós ök vol tak. Négy
gyerme kük közül R ezs ő volt szell emileg is legmozgékonyabb. azért kita níttatták. Mint
.cse reqye rek" került 11 éves korában magyar szóra Kapuv árra. majd a soproni bencés
gimnáziumba. 1923.aug.15-én Pannonhalmán öl tötte magára a bencés ruhát. Itt végezte
a ginmázium két utolsó osztályát , majd t eológiai és német-lat in szakos tan árképzös
tanulmányai t, amelyeket 1931 ·ben bölcsészetdokt orátussal zárt le.
Egész életén át ritka vil ágossággal szeml élhetjük a családi környezet és nevel és
hatását. amit ő maga ls mind ig tudat osan és hálásan emlegetett . Az imádság és
munka szereteté t onnan hozta magával, és azt az áldott jó kedélyét ls, amely sok
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nehézségen segítette át. Közvetlensége. előzékenysége . seg íteni akarása és tettrekészsége sok j óbarátot szerzett neki a Renden belü l és azon kívül is . Oszint e és
egyszeru emberségéért mind enki becsülte.
Müködését Esztergomb an kezdte . ahol nemcsak az if júságnak vol t lelkes nevelője
és okt atója. hanem a pasztorációban ís szívesen dol gozo tt . Nagy gyakorl ati érzéke a
helyi cserké szetben is v ez ető szer epet biztos itott neki. 1946-ban Kelemen Krizosztom
f ő ap á t az eszte rgomi rendház főnök évé és a gimnázium igazgatójává nevezt e kl. Ennek megszüntéval 1948·ban készséggel vállalt lelkipásztori állást. s ennek révén az
estergomi papsággal és hivekkel a legszívélyesebb kapcsol at ot alakitotta ki.
21 évig tartó eszterg omi mükö dését akkor fej ezte be , amiko r Sárközy Pál főa pát
1952-ben a pannonhalm i gimnázium élére állította . majd 1956-ban fömonostori perj ell é
nevezte ki. Ebben a hi vatalában érte a f őa p á t halál a 1957.máj .10·én. s ekkor min t
kormá nyzó perje l átvette a Rend vezetését . Legányl Norbert föapátsága Idejé n (19581969) mi nt perjel . közben mint házgondnok ill. gim náziumi igazgató is szolg álta a
Rendet. Legányi főap át le mondása után ismé t kormányzó perj el lett 1969-1973-lg.
amikor azután Szennay András hivatalb a lépésével lehetette a rendkormányzás nehéz terhét.
Elöljárói müködését is az Istenbe vetett bizalom. az áldozatos ember- és rnu nkaszeretet jellemezte. Kormányzó perjelsége Idejére esett a Szent Benedek-rend nagykáptalanj a. amelynek fö célja az volt. hogy megalkossa a rend élet ét újraszabályozó
st atú tu mokat. Rendtárs ai iránt tü re lmes és jóságos vol t. a közösség érdekében b ármily en szeré ny munkát készséggel végzett. S mind ezt akkor is. ami kor súlyos lelk i
megpróbált at ások és testi betegségek nehezedtek rá. Panaszszó nélkül vis elt el min dent. Halála e lött t íz évvel él et veszélyes hasoperác ión esett át . ut ána évek en át
küzdött cukorbeteg ségéve l . majd a rákkal. amely végül is halál át okozta 1974.jún . 18-án.
Temetését jún. 21-én Ijj as érsek és még három püspök je lenlété ben Pannonhalmán
f öap átja végezte . a gyászbeszédet Kaczi ba József györi püspök mondta .
Bár élete végén - már a gyö ri kór házban - megkapta a bakonybéli apát i cim et .
az igazi elismerés és juta lom hltün k szerint az Úri st ent öl várt rá . amik or igy fo gadta
h a za t ér ő fiát : . Orül], jó szolgá m ! Mert kicsiben hú voltál, lépj be Ur ad örömébe! '
Confrater
IN MEMORIAM Dr . GI:FIN GYULA
(1889 - 1973)
Kis gimnazi sta voltam. amiko r egyik társam elk ísért Géf in vicerektor úrhoz . akinek szeb áj ában kis ebb-nagyob b diákok gyülekeztek . Elbeszélg et ett velün k . jó könyveket adott ol vasásra. irányí totta lelki életünket. Alig múlt el vasárn ap. amelynek d éle l ő ttjé n meg ne jel ent ünk voln a nála . Ak ik ott együtt n ev el őd t ünk. azok közül igen
sokan választo tt uk a papi élethivatá s t. de akik vil ági pály án helyezkedtek el. azok
közül is sokan lettek az evangélium tan ús ágtevői . Mert ezeken az összejöveteleken
a .l ös áqos vicerekto r úr' - sokan hívták így - a kis és nagy diák lelkéhez egyaránt megt alálta az ut at . Bár tudom ányos munk ája is kiem elked ö helyet fogl al el nemcsak az egyházmegye történet ében. de az egés z magyar egyház éle tében is. mégi s
élete legszentebb fel adatának a papi hiv atások ápolás át . majd az oltárhoz segitését
tartotta. Már akkor. a húszas évek végén és a harmincasok ele jén. a szentírás szer etetére nevelt bennünket . Sok diák tanulta meg buzdít ására az evangélium legszebb
fej ezeteit . vagy akár az egész Máté-evangéliu mot. egyes részeket lat in vagy német
nyelv en is; sokan kaptak életreszóló eligazít ást töle a szenti rás tanítása szerin t i
élet re.
Több mi nt 3 évti zeden keresztül a dogmatika tanára volt a szomb athelyi Hittudományi Fői sko lá n . Ebben a minős ég ében ls a szentírást tekintette a papi életszentség
és tu domány alapjának. Volt olyan Idöszak rekt orsága idej én. ami kor a szem inaristák
száma kimagaslóan nagy vo lt. Boldogan hasonlította ezeket az éveket az alapító p üs -
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pök. Szily János idejéhez. A szem inárium szell emének jámborság és tudomány te rén
egyaránt jó híre volt az egész országban. A hivatásokat anyagila g is szívesen támogatta. a sajátjából is. A kedvezményes .kosztos diákok ' száma az ő rektorsága alatt
különös en magasra emelkedett. Nagy gondja volt a már fe lszentelt papság tov ábbképzésére is.
Szent Márton szellemében - aki nek példája máig termék eny itő l eg hat az eqyh ázmegye életére - szlv én viselte a szegénygondozás ügyét. Áld ozato s szerete tte l karolta fel a Szent Vince Egylet ker etében a rászoru ló . sokszor szemérmes szegénye·
ket . és segített, újból csak a magáéból is , min daddig , amíg ereje engedte . Erre
akkor nagy szükség is volt. Bennünket is elvitt egy-egy látogat ásra. és igyekezett
ezt a szell emet a lelkünkben meggyökereztetn i.
Celldömölkön, a Kemenesalja sz ív ében született lB89.jan.26-án. Itt szívta magába
élet reszó lóan a szü l őfö l d és a magyar haza szeretet ét . Édesa ny lá t később ls raqaszkodóan szerette. A teológiát Szombathelyen , majd Innsbruckban végezte, ott szerzett
te ológiai doktorátu st 1914-ben. szente lése pedig 1912.júI.26-án volt . iO letének főbb
állomásai : 3 évig hittanár a zalaegerszeg i áll ami gimnáziumb an, majd rövid Ideig
püspöki szertartó és levéltáros. 1917 őszétől 1950·lg a dogmat ik a tanára. 1920-tól a
szeminár ium vi cerekt ora. 1940-től rektora. 1944-ben székesegyházi kanonok, 1950·ben
pápai prel átus , 1968-ban nagypréposti kin evezést kapott.
Tudományos rnunk áss áqa, hogy csak a nagyját em lít sük: 2 kötetben megszerkeszti
kitűn ő munkatársi gárdával a Szombathelyi Egyházmegye tör té neté t (1929) , benne
nemcs ak az egyes főpás zto ro k életé vel és munkásságával. de a szeminár ium, a székeskápta lan és a katoli kus Iskolaüg y történetével is. 1935-ben csatlakozik ehhez a
III . kötet, amely tört énelmi n évt ár. és az egyházmegye papságának életrajzi adatait
tartalm azza 1935-ig. Mi nt .a vasi föld szerelm ese" jelentet i meg a Szombathely m últjáról szóló kiadv ánysorozatot 5 kötetben . Savariensia" clmen 1943·48 között, olyan
sze rz ő k k e l, mint Paulovics István. Kapossy János , Horváth Tibor Antal.
Nagyon közel állott szívéhez a könyvtá rak és levé ltá rak gondozása, fejl esztése is.
Haláláig igazgat ója a Püspök i Könyvt árnak. a Papn ev e l ő Intéze t könyvtárának. a Herz án Könyvtárnak és a Papi Kölcsö nkönyvtárnak egyaránt. Tudományos célokra ls sokat áldozott. A szemin árium i könyv tár hat almas anyagának szakszer ű rendezését
jelentős mért ékben a sajátjából fedezte . Kedves köte lességei közé tartozott a sz ékesegyház történet ének, értékelnek fe ltárá sa. külön is mertetőt jelentetett meg e rről. A
szomorú emlékú 1945.márc .4-i bombázás után még megérhett e a dóm újjáépítését,
de régi szépség ének csa k emléke élhetett szívében, mert a csodálatos bel ső fr eskók
szinte telj esen megsemmisültek. Oroszlánrésze vol t a IV.sz.·ból származó Szent Ouiri nus bazil ikának és az óko ri és köz épkori Savaria sok-sok emlé kének felt árásában is .
Emell ett az élő iroda lom nak . müvésze t nek is lelkes támogatója volt, és főleg Faludi Ferenc életének és rnunk ássáq ának szorg almas kutatója . Sz ámo s kisebb cikke
és tudom ányos értekezése jelent meg a lapokban. 1964-ben megkapta a Rómer Flórlsról elnevezett eml ékérm et és okl evelet. Ugyanebben az évben az innsbrucki egye·
tem híttudományi kara aranydiplomával tü ntette ki.
Még 1972-ben is segíte tt az egyházmegye papi névtárának összeállftásába n. De az
1977·r e k észülő 200 éves jubil eumot már nem érhette meg. Az élet Ura 19·I3.nov.
t ü-én, Szent Márton vigil iáján szólította húséges öreg szolgáját. Főpásztora, Fábián
Árpád püspök temette a segédpüspök. a székeskáptalan és több mint 100 egyház·
megyés pap - legtöbbje volt növendéke - részvételév el nov.15.-én a szombathelyi
te me tő általa előre elkészíttetett kr lpt áj ába .
Testileg törékeny ember volt , lelke annál e rős ebb . Sokat bete geskedett, fő l e g
élet e utolsó éveiben , de szelleme bámul atosan fr iss maradt. Tántoríthatat lan hű s é g
lsten és az Egyház iránt, mélységes jámborság és a tudomány szeret ete vol tak életé nek fő jellemvonásai. iOlete és rnunk áss áqa vilá gító példa mi nden idők papjai előtt.
Hálás tanítvá nya
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(Innsbrucki tanulótársa. Dr. Gustav von Mann-Tiechler lev el é ből :)
Barátságom Géfi n Gyuláva l több mi nt hatv an évig tartott. Prlmfclája óta nem láttuk többé egymást. Két vil ágháború sok éven át még a levélbeli összeköt tetést ls
lehet etlenné tette. De éppen utolsó leveleiben. amelyek min dig hálálko dó levele k
voltak. biztosított folyvást arró l. mit jel entett neki ez a barátság . Sohasem irt professzorosan. hanem mindig valódi. hamisítatlan szívélyess éggel . hűs égge l és hálával.
Éppen ennek a hatvanéves barátságnak a tapasztalatából merítettem azt a meggyőző
dést. hogya papok kiképzésébe n pozitíven kell ene értékelni az egymás közti barátságot. Ennek alapjául Jn 15.12-1 6-ot kelle ne venni.

Dr. POLGAR JOZSEF VILMOS OSB
(1914 - 1974)
Június tü- én húnyt el Bécsben egy epe- és egy gyomormű té t után. ellátva a haldoklók szentségeivel.
1914.febr.5-én született Pápán. földm ível ő család gyermekeként. Ott érettségizett
a bencés gimnáziumban. és 1932.aug.6-án belépett Pannonhalmán a bencés rendbe.
Ett OI kezdve a Vil mos nevet viselte. A pannonhalmi fő i sko lá n anyai nagybátyjá nak.
dr. Szalay Jeromosnak lett a tanítvá nya. A budapesti egyetem en tanári okleve let és
doktor átust szerzett magyar és franci a szakon. Párizsi káplánkodása alatt t ök élete s ttette magát a f rancia nyelvben. Amikor pedig 194D-ben Pannonhalm án megnyil t az
olasz gi mnázium. elkü ldték Bolognába. hogy az új gi mnáziumban az olaszt is tan íthassa.
A háború utáni években egyre jo bban bevont ák a gazdasági ügyek intézésé be is .
minthogy az elölj árók jól ism ert ék. s nagyon értékelték szolgálatkészségét és önfe láldozó munkabírását. Dr. Sárközy Pál f öap át (t 1956) bizaim át különös módon és
nagy mértékben élvezte . úgyhogy már azokban az években is sokat teh etett szerete tt
fOmonostoráért .
1957 májusában kijö tt B écsbe, hogy Pannonhalma anyagi t ámogatását megszervezze nyugaton. Az el ső években a bécs i bencés (skót ) apátságban lakott. és mintaszer ü szerzetesi életet élt. Majd átköltözött a Pázmáneumba. ahol szint én mindenben
szivesen segédkezett. Pihenést. vakációt nem Ismerve rengeteget dolgozott nemcs ak
saját re ndj é ért . hanem 1974-ben elhu nyt barátja . Paulai Imr e mell ett a Caritas Internationali s kere tén bel ül az egész magyar egyházért. Sok embern ek nyúlthatott fgy
segftséget . és álla ndóan nagyon sokan fordultak hozzá ls személyesen vagy levél ben.
ő pedig nagy örömmel segftett mi nden ínségben. amennyi re csak módjában áll t.
A sok munka i dő e lőtt megtörte egészségét. Az utolsó években ismételten kórházi kezelés re szorul t. Ez év nagyhetébe n megint be kellett mennie a kórházba. ahol
epehólyaggyull adást állapltottak meg. Mi nthogy ez a baj más betegséggel ls párosult.
csak pünkösd előtt került sor epernütétre. Már javulóban volt. amikor váratlanul belső
vérzések léptek fel. Meg kell ett operálni a gyom rát is . ezt a második rn üt étet azonban a meggyengült szervezet nem viselte el.
Utol só óhaját t el jesi tv e Pannonhalmán t emettü k el júni us ts -én, a Boldogasszonytemplom kriptájában. Pannonhalmáért áldozt a fel egész élet ét. munkáját . Azért mélt ánvos . hogy föl di maradványai ott várakozzanak a föltámadásra.
Blazovich Agoston OSB
P. FORRO DEZSO KAM ILL OFM
(1922 - 1974)
Kamill atya várat lanul költözött el körünkből. Derű s és szerény egyéniségét nem
tudju k feledni. Munkás életé nek gazdag gyümöl cseivel távozott. A lelkiél et Szent
Ferenc kije lö lte ösvényei n haladt. és Fra Ange li co alázatával álmodta te mplomok
falára lelke sz ép látomásait. Ezekkel hat tov ább halála után is .
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Műv észi élményt adó és mindig valami eredetit ke reső alkotásait 22 templom ő rzi ;
így Esztergom, Budapest -Arpádföld. Szombathely , Jászberény. Pil isszent lélek és sok
kis somogyi falu .
I:desapja ácsmester volt. Tőle örökölte erős Jell emét és Igazságszeretetét . Szel ídlelkű édesanyj ától a lelki buzgóságot és szerénységet. M ű v é s zeté vel is . tanári rnunkásságával is az örök Szépség alázatos szolgáj a maradt. Szerett e a fi atalságot. szlvesen foglalkozott külön ls azokkal. akikben zenei rátermettséget vagy rajzkészséget
tapaszta lt . Szívügye volt a szent zene és a liturgia.
A Nyitra megyei Vágfarkasdon született 1922.márc.4·én. Isko láit Pozsonyban. Esztergomban és Szombathelyen végezte . Fiatalon a ferences rendbe lépett . 1947·ben
szentelték papp á. Rendje tanári pály ára küldte, képzőművé szeti és zenei képzést kapott. E fel sőbb képzést a közbejött nehézségek miatt csak k és ő bb t udta befejeznl,
közben gyári munkásként dolgozott. Az eszte rgomi fere nces gimnázium vezetősé g e
tanári munkakört biztos ított számára. ettő l kezdve rajz- és zenetanárként m üködött .
A nyári s zün i d őben sem pihent . l egt öbbször vidéki t emplomokba indult. hogy a
megren delések szerint elk észített vázlatait a te mplomok falai ra fesse . A túl feszített
munka miatt t íz évvel eze l őtt kisebb agyvérzé s ért e. El őbb k i tűn ő , szuggesztív e rej ű
előadó volt, diákj ai nagyon szer étt ék. de betegsége ut án már akadozott a nyelve . és
e beszédhiba mlatt tanári tek int élye csorbult. Ezt a nehéz keresztet is alázatosan
fog adta.
lelki emberként tudatosan készült a halálra. errő l néha futó megjegyzést is tett
barátai el őtt . 1974.febr.25·én holt an találták szerzet esi celláj ában.
Confr ater

Dr. DARVASV M IHA lV piari sta
(1917 - 1973)
Van valami szimbolikus abban. hogy egy katolikus gimn ázium Igazgatója a halálát
megelőző héten . mint egy f öldi útjának befejezéséü l a Magyar Sion ormára vezeti föl
tanítványa it . ott mondj a el utolsó tanítását. láttat meg újabb ki ncseket, sz éps éqeket .

Ez történt Darvasy Mihály tes tv érünkkel. a budapesti Piarista Gimnázium igazgatójá·
val. Talán ez az esztergomi tanulmányi kir ándulás e ről tette agyon a tanításban és a
lelkekért való szolgálatban meggyengült sz ívet. A szép napot k öve tő egy hét mesi s m é t l őd ő szívpanaszok közt tel t el . de ő már megszokta a bajt, élte óvatosan. de
mégis szorgos munkában töl tött életét. 1973.okt .ll -én kora reggel azonban a szentmisére való elők és z ü l ete, szokásos imái és br eviáriumozás közben jel entkezett a
halálos szorítás. A kápolnából még bevánszorgot t szobájába. közben kért e, hogy
szerezzenek hely ett e m i s é zőt, hívjanak gyorsan orvost . Ez hamarosan meg ls jelent.
szívinfarktus vil ágos je lei miatt azonnal rendelk ezett kórházba v itel é ről. l átva-érezve
a vég közels éq ét, kérte. s és z reve hető fájda lmai elle nére is összeszedett lélekkel
fogadta a nagybet egek szentségelt. A kórházban hiába volt minden Iparkodás. csak
átmeneti könnyebb ülést ért ek el . és egy újabb roham éppen a déli harangszó idején
kioltotta élet ét. Még csak életének 57., piarist aságának 39. és pappászentelésének
32. évében járt . Az okt. 2G-án reggel bemut atott engesztel ő szentm isén és az aznap
délut án 5 órakor a rákoskereszturi Új Köztem etőb en lefol yt te metés en megjelent
gyászolők nagy száma mut atta a szentp áli dícs éret érvényességét: . Kétszeres megbecsülést érdemelnek, akik a tanít ásban f áradnak!" (1Tim 5.17)
1935.aug.27-én lett a piar ista rend novic iusa , 1942.jún.14-én szentelték pappá.
Tatai gimn áziumunkban kezdte meg tanári pályáját. 1946-ban a diákott hon, 1947-ben
az általános Iskola Igazgatója lett. I:leté nek legkedv esebb éveik ént emleg ett e ezeket
a tatai éveket. amikor a fiatal t anár lelk es buzgóságával Idejét, tudását és munkaerejét egészen az Ifjúságnak szentelhette. 1948 ő szé tő l kezdve Budapesten tevékenykedett. előbb mint rendfőnöki titkár (1967-ig), majd 1961·73-ig mint re nd fő nö kl tan á-
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csos ls . Közben éveken át tanitotta a gi mnáziumban a múvészett örténetet, amely

t ört énelem-latin szakja mellett különlegesen kedves stúdiu ma volt. A széles látókör
és átélés hitelességévei közvet ítette tanftvá nyai nak a szépség kincseit . és nyit ogatta szemüket és szívüket a múvészl értékek meglátására, szeretetére . Ezt a tantárgya t tartotta meg magának akkor is, amik or 1969·ben budapest i gi mnáziumunk
igazgatója lett. Megbrzatásával együtt kez d ödön meg azonban - nyilvánvalóan a Ie lelősség súlya alatt betegségének kálváriás i dőszaka. Cukorbajjal súly osbított
szlvbaja miatt állandó orvosi, többször kórházi kez él éssel. p i h e n őn a pok beiktatásával
tudott csak dolgozni.
Rendj ét. a piar istaságot és vele paptanári hivatását őszi n té n . mele g sziwel szerette . húséges odaadással szolg álta . Am i piarista munka volt. az sohasem volt neki
idegen. és semmi sem volt neki sok. A t ört énész fára dhatatlanságával kut atta, tanulmányozta a rendi rnúltat , a krón ikás éberségével kísérte f igyelemmel és rögzitette
a jelen eseményeit az utókor számára. Otthonról örökölt apról ékos gondjával , hangyaszorgalmával ontotta az összefo glaló kimutatásokat, a rendi múlt felmérése it .
Nagyon szerette az embereket. a társaságot ls . Kedves. finom rnodora , segitő·
készsége igen népszeruvé tette. Amig egészségi állapota és rendi munkája engedte .
készségesen kapcsolódott bele a le lk ipásztori munkába . Orömmel végezte a sz ép
templomi szertartásokat, ze ngő. férfias hangjával ls segitett közelebb vi nni a szent
cselekmények mondanivaló ját a lelkekhez. M áskor meg szive sen ült az orgonához,
hogy kántorkod ásával segítsen . és hosszú éveken át lelkes tagja volt a kápol na Kalazancius Kórusának is .
Utol só éveiben fékezett , mert ezt kellett tenn íe. de nem szúnt meg fárado zni.
dolgozni és jót tenni. Közben pedig készü lő dött hazafel é. mi nt aki tudja , hogy nincs
hosszúra szabva az útja . Felkészülve érte a szeret ö Atya hazahívó szava.
B.A.

P. ZSÁMAR JENO SJ
(1904- 1974)
Egész életében .f élernber" volt. ahogy szokta mondani magáról. De olyan belsö
energi ával. amely hat máson túltett. Orajta Igazán beigazolódott az Irás szava: . A
lélek az. ami éltet. a test nem sokat sz ámít" (Jn 6,64) .
1904.ápr .1-én született Pécsett. Zalaegerszegen nött fel. J:rettsé gi után az akkor
még új érdi noviciátusban kezdt e meg jezsuita életé t . Ott is. k és őbb is mindenütt
markáns egyén iség volt, és valahogy mindig kiütött a mindennapiból. Gyakori orrvérzés, állandó fejfájások és álmatlan éjszakák miatt szenvede tt , és már akkor t bcvel küszködött, Szerencséjére provlnclálls unk. P. Somogyi . szin té n beteges ember
volt. Nem bocsátották el.
Tüdeje miatt teológia i tanulmányai egy részét magánút on végezte : nem birt a az
innsbrucki hűv ös , esős éghajlatot. 1931.június 29-én szentelték pappá Szegeden.
1932/33-ban a Man rézában tartózkodott: tenniszpálya és uszoda az ő gondolata vo lt a
nyomdával együtt. és ezeknek fő szervezője volt.
Mi lndl thatta ezt a tö rékeny egészségú embert. hogy misszionáriusnak jelent·
kezzék? Tény. hogy 1933 elején már Franciaországban ta láljuk pár hónapra. hogy
franc ia sz öt tanuljon a misszió számára . Ez év öszén indult Kínába társával. Egy évig
Tamingban tanulja a nyelve t. kezdetleges viszo nyok között, de annál nagyobb odaadással és alapossággal. A következö évben már Puyangban P. Lischerong káplá nja.
Igen buzgó lelkiatya volt , de az egyszeru nép között elég tanács ta lan; mi ndamellett
becsületesen vállalta azt ls , több-kevese bb sikerrel. Ezután többfe lé múköd ött. Amerre
járt, ott Igyekezett kivül-be lül tata rozni • rombol t és épített, no meg gépesitett és
villamos itott. Egész életében előszeretettel volt a szerszám ok és gépek irán t. Még a
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házimalmot is gépesitette . miután a malmo t húzó öszvé reket . átnevelte ", Kínában ui.
min d a malomkövet, mind a hánto lót az öszvér mind ig egy irányba húzza. Atyá nk
nem ki s erő fe szfté sse l rászok tatta ő ket. hogy jobbra ls, balr a is egyf ormán h úzzanak.
éspedi g láth ató [ ökedvve l, noha hoss zabb mu nkai dővel. Isten hát a megetti kis parókiáján villa nyvi lágitása volt. Egy szamár húzta mal omj árgányt alakított át generátorrá. A fé lszer ajtaján ott lógott egy nadrágszíj , s az egész ház népének kl volt adva
az ukáz. hogy akinek útja elvezet a járgány rnellett , az húzzon egyet vele a szamárra. K é ső bb a nadrágszí jra sem vol t sz üks éq. Puszt án a lépések zaja elég volt arra.
hogy fe lvillanyozza a szamár buzgóságát. Hívei meq állapított ák, hogy .a külföldi
mlsszicnári usnak minde n sikerül: Mi nden iparághoz megvoltak a szükséges, éspedig
legmod ernebb szerszámaI. M ikor később megalapít otta Isko láját. ott minde n javítá st.
átalak ítá st ő végzett. Élvezett vol t hall gatn i , hogy kopogott a géP. amikor ő írt rajta.
vagy melle tte ülni, amiko r autót vezet ett. J:rezni lehetett. hogy t eljesen eggyéforrt
a gépp el. A falv akba is rendesen kijárt. de éjszakára hazament : szerkesztett valami
bát árt . és - hallatlan I - ő maga kocsiskodott . Nem ismert em mlsszlon árlust, aki
ezt megpróbálta vo lna . A kínaiak megbámulták . megneve tték, de . st ramrn" -nak talál ták, és főleg megszabadult ak a szokásos szállitásoktól és vacsoraf öz ésektöl . Az egész
Csang-yüanl esperesi kerület lő lett az esperes) megmo zdult az ő ép ítk ezéseitől.
A futóhomokos talajon új. szolid épü letek tűntek fel egym ásután . magyar mérnökök
tanácsa i és rajz ai alapján. A helybeli é p ítő m e s te r e k sokat tanultak mlnde bb öl. Igy
volt P. Zsámár igazi . Entw icklungshelfe r· , amikor az még r it kaságszámba ment .
Közben a franci ák ős i központjában, Hsi en-hsienben tanár és spirituál is kellett ,
és Aty ánk egészsége is nyugtalanítóvá vált. 1946·ban búc sút mond ott kerületének .
De új helyén sem maradt egy évnél tovább. A tbc kikezd te egyik ves éj ét. Pekingben kive tték a beteg ves ét . Ideje volt . Irn i kezdett - kína iul. Kise bb-nagyobb müveine k jegyzéke több min t 30 címet tart almaz, több mint 5000 oldalon. 12 kis k öte tbő l
álló aszketik ája és misztikája volt az első. Tudnunk kell . hogy Kínában a spiri tuális
termi nológia nagyon hiányos volt. A páter új ságírókkal dolgozott: megmagyarázta a
szóbanfo rgó foga lmat. és azok meggyártották a kifejezést. Újszerű stílusa egyidőre
ugyan t ámadások célpontjává vált, de a szemin áriumok . papok . szerzetesrendek tömeges tül rendel ték könyv ét, és még legádázabb ellenfele i is abból készültek prédikációra. K é s ő b b rövidit ett formában is kiadta. Egy modern lelkigyakorlatos könyvet
is kiadott . majd - ekkor már Mak aóban tartózkodott - el mélkedéssorozatot Szű z
Mária éle térő l, Szent J ózs e f rő l. Könyvei annak idején oly an hiányt p ótoltak . hogy
azt ma már meg sem tudj uk érteni. J:letének főműve azonban egy polygiott kínai
nagyszótár terve vol t . amelyhez munkatársaival 140 OOO címszót gyűjtött össze .
Sajnos a különböz ö n e m z e t i s é g ű munk atársak nem tudtak közös nevezőre jutni a
s zót ár te rjedelmét illetően. P. Zsámá r többször idézt e Madách szavait: .Miért is
kezdtem embe rrel nagyot . . . " Ma már minden mun kat árs a temetőben pihen , kivéve P. Vajdát , aki visszatért a kb . 1400 old alas . kls" szót ár gondolatához , és reméli .
hogy két év alatt elkészíti a kéziratot.
J:r dekes . hogy ennek a kicsi t sz úrös. sokak számára nem túlságosan vonzó egyéniségnek mi lyen különös adottsága i voltak a szerzetes nők lelkivezetéséhez. Több szerzet nek vo lt reformátora és gyám ola. Ismerte nehézségeiket, és igyek ezett segíteni
rajtu k. Makaóban megalapította a . Szent Szeretet Növéreít" . majd ezek egy részév el
áttelepült Taiwanra, s itt sikerült lét rehozn ia egy ipar i és kereskedelmi leányszakiskolát, korsze ru f ölszer elessel . amelynek fen ntartását az egész világra kiterjedő
kol dulással biztos fto tta.
M aradék egészsége persze ráment mi nderre . Tavaly akt ívvá váltak tü d ő k av e rn á i.
Kórházba került . Utána álla ndóan heves hasüregi fájdalmakról panaszkodott. Három
kórházban vi zsgáiták . mi ndenütt kijel entették. hogy egészséges. De a fájdalmak egyre
fokozódtak. Végül ls fel nyi tották a hasát . Az ere dmény lesú jtó volt: tb mlliaris és
cance r dtspe rsa . Nem vol t mit mást te nni, m int ismét összevarrn i a pátert. és
sorsára bfzn i. Még egy hónapig viselte fájdalmait. teljesen étlenül : injekciók kal
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táplálták. Agyhoz szegezve is tov ább dolgo zott, hallga tv a a felolvasott leveleket és
tollba mondva a válaszokat, átadva az iskola minden ügyesbajos dolgát a főnöknőnek .
és vizsgáztatva ő t az e l ő re l á tható nehézségek megol dásából. A napi munka végez.
t ével mindennap az ágyában mi sézett. tj szaka pedig szenvedett és im ádkozott. Pro.
testáns orv osa az Od vözítő megváltó szenvedéseiben való r és zvételről beszélt ágya
mellett; láthatól ag jól esett neki. Nagycsüt ört ök éjje l valamiképpen közvet lenül is
részesedhetett Urunk agóniájá ban (test ll eq-e vagy le lki leg, ki tud ja]. mert ő, aki oly
t ürelmese n szenvedett. és már csak kis kézmozdulatokra volt ereje , azon az élszakán magasba emelte és tördelte kezei t. hangos. meg dö b bentő
ó' kiá ltásokkal.
Reggel megrémültem arc k ifej ezésétől. D él el őtt csill apít ó injekcióval enyhült a helyzet. 12 e lő tt sürgőse n hívt ak. E rő s hangon Jézus nevét emlegettem neki. majd lassan.
tagolva mondtam: .Pater, in manus tuas comme ndo splri tum meum . .. ' Erre arca
felderült, kis mosoly je lentkezett rajta. Ez volt az utol só életjel : az Úr halálának
ünnepén az O v égs ő szavai kísért ék át az örökkévaló ságba. Egy órával később arca
csodálatosan áta laku lt: végtele n komoly boldogság áradt el rajta . olyan volt , mi nt
egy szemét szemér mesen l e s ü tő boldog kis gyermek . Mo ndtam az apácáinak: . Ez
az ő uto lsó üzenete nekt ek! Ezt véssétek emléke zetetek be. Es azután már csak az ő
örök örömujjo ngása között gondoljatok rá és keress étek őt. nem a koporsó ban:
Az iskol a e lő csa rnokába n ravatalozták fel. A megyéspüspök végezte a szertart ásokat. 50 pap misézett vele együtt . Két isko lásokka l zsúfolásig megte lt bus z kísérte el
utolsó út jára Changhuaba, a jezsuita temetőbe. Kívánságára a mise után elénekeltük
helye tt e a Magnificatot, hálaadásképpen azért a sok kegye lemért. amelyekkel a Jó
lst en egész életébe n elhalm ozta .
Koch Istv án - Maron József

.ö.

NtM ETH SANDOR lazarista testvér
(1903 - 1974)
1903 márciusába n született Fe rtő s z e n tm i k l ó s on , mint a csa lád 14. gyermek e. Kllenc meghalt két éven aluli korban. ot élő közül ő volt a legkisebb. Szüleink gazdáIkodtak . és egy kis vegyeskereskedésük volt. Két n ővére volt hozzá korban leqk özelebb, azokka l j átszott legtöbbet együtt. és sok női mesterséget eita nuit. aminek késő b bi élete során jó hasznát vette . Mint iskolás igen jó ta nuló vol t és álla ndó rnlnistráló : rá mi ndig számíth atott a plébános úr . nyáron is. Jámbor , d e r ű s lélek vol t
mind ig . 11 éves korában beíratták Sopronba n a bencés gimnázi umba. Azon a nyáron
kitört a háború . Bátyját az e l ső k között vonultatták be. Apánk úgy határozott. hogy
Sándor ne menjen el a háztól. mert ő egyedü l nem győ zi a munkát . Sándor zokszó
nélkül kim aradt , mi e l őtt még megkez dte volna a gimn ázium ot. Úgy élt, mint a vele
egykorú fiúk. Kocsmába soha nem járt. Rokoni lako dalmaken csodál ták versmondó
t udását, j ókedv ét. csak azt nem értették, miért nem táncol. Békés t er mészetü volt.
Anyánk szavára mind ig hallgatott. M ikor báty ánk a háború végén hazaker ült, a gazda·
sági helyzetünk miatt nem tanulhat ott. Nem zúgoló dott miatta . Sokat dolgozott.
Apánk néha rászólt : Nem kell ám megszakadni!
1923·ban vagy 24·ben a faluban missziót tartottak a lazarist a aty ák. Köhler
atya volt az egyi k ve ze tő. Sándor vele beszélt először a szándékáról. Addig még
szüleinek sem mondt a, mi re határozta el magát. Tő le kapta meg az út baigazítást,
hogyan szente lheti Ist ennek életé t mint laikus testv ér.
Előszö r Budára. onnan Lakocsára került . Egy időre Pilisc sabára hely ezték, kés ő b b
Pásztoriban vol t. M indenütt gazdasági munká val foglalkozott. 1951·ben megl átogatta
Borosty án József lazarista atyát. aki Naszályon m üködött mi nt plébános . Nála is maradt mint házt art ását v e zető t estvér. 1960-ban fő nöké t Balfra , majd 1966-ban G yő r
szenti vánra helyezt ék. O hüségesen kisérte és szolgá lta mi ndenütt, tel jesen ingyen.
Munkájáért egy f illért sem kért.
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Anyánk sokat sirt miatta . Már nem azért - mint kezdetben -. hogy velük mi
lesz öre gségükr e. hanem mert nem lehetett pap f ia. De mi kor ta lál kozott Sándorral.
az igen szépen megnyugtatta . hogy nem az a fontos . mi a szerepe. hanem az. milyen
tökéletesen éli azt. Nem is hagyta segítség nélkül szüleit. Mind ig figyel emmel klsérte sorsukat. és gyakran anyagilag is segitette ők et . 90 éves korban haltak meg.
Ezután sem szakadt el te stvéreitől. Évent e sorba látogatta őket.
Naszályon a szerény plébánosi fizetésből éltek ketten . egy szeb ában. és hamarosan jól éltek : Sándor a kertbő l jobb megélhetést teremtett. Szakácskönyveket szerzett be. érd eklődött. kérdezősködött a s üt és-fözés t udománya felől. s hamarosan
rendes ételeket állított ki konyh áján. Mosott, vasalt gazdájára. Varrógépén foltorta a
rongy os ruhanern út. még a zoknikat is ügyes en géppel foltozta meg. miv el munkától
durva ujjaival a sto ppolás nem ment. Ha kántor nem volt : ott segített: harmóniumon két
ujjal - jól - kísért e az éneket. Mé g énekkart is vezetett. Szabad idejében ottho n
odaült a harmóniumhoz. s szinte minden este elénekelte a lorettói litániát . Allandó
olvasm ánya a Szentírás volt. Ha nem munkaszerszám volt a kezében. akkor a rózsaf ű z é rt forgatta . A napi szentrnls ét, szentáldoz ást soha el nem mulasztotta . még a
nagy házimunkák után is - dis znóölés . kapálás. aratás - megjelent a templomban .
Heti szentgyónását mind ig főnökénél végezte .
Tisztalelkú férfi vol t: a nagy darab ember piros arcából gyermeki en ti szta tekintet
nézett az ember re . Feleslegesen beszélgetni nem szokott: zárkózott ember volt.
M inden rábízott dologgal a végt el enségig takarékoskodott. Ruháit mindig maga mosta
és javított a, s ingeiből szinte csak a gomblyuk maradt az eredeti. a többi már folt
hátán folt.
Nemcsak munkájával , hanem e m l é kező te h e ts é g év e l is sokban segit ségére vol t
plébánosának. PI. ha az megkér dezte tőle . hogy ezt vagy art a péld át elm ondta-e már
préd ikációiban, ő megmondta még azt is, mikor és hol. Ha valakinek a nevét főnöke
elfelejtette . csak arcvonásaira vagy külsejére emlékezett. ö megmondta ezekről a
nevét is. lakását is .
Mondhat ni egész életében csak kettőt te tt : imádkozott és dolgozott. 1974.febr.
21-én is épp az est i szentmiséről sietett haza. hogy mire főn ö ke és a két káplán
hazaér. készen legyen a vacsora . Az út keres ztezödésnél jött egy motorkerékpár. At
akart még sietni előtte, amikor a motor is fékezett. felborult , s rázuhant két utasával
együtt. Eltört a válla , karja, a lába bokában. a medencecsontja megreped t. A ment ök
bevitték. s egy hétig nagy türelemmel vi selte a fájdalmakat. Ezután a törött tagokat
begipsz elték, és öt hazavitték. Tüdőgyulladás lépett f el. Plébánosa önfeláldozóan
ápolta , de ö sajnálta ezért, s k érte, hogy vigyék vissza a kórházba. Az újra és újra
fe ll é p ő tüdőgyulladás te ljesen elgyengítette sz ív ét, s két hónap múlva egyik éjjel
csendesen meghalt.
Halála ápr. 26-án volt. Holttestét hazahozták Szent ivánra. Apr. 30-án temették.
Olyan volt , mintha ünnepélyes, díszes nagy esküvő lett volna a fal uban. Közel 40 pap
állta körü l ravatalát. 20 lazarista atya koncelebrálta érte a szentmisét. A hívekke l
megtelt templomban ennyi áhítattal még aIIg találkoztunk. Nagy lélek volt: testvéri
minőségben és munkájában papi lelkülettel dolgoz ott.
Németh Katali n és többek emlék ezései

NEUMANN ISTVAN
(1910 - 1974)
Mindig fájó, ha búcsúznunk kell egy kedves s zem élytól. akivel az ember évtizedeken keresztül mint igazi barát együtt volt. Igy vagyok én is most, amikor meg akarok
emlékezni bar átomr ól. Neumann Istvá n langesgeisling i pl ébános ról. akit az Úr magához szóli tott ez év február 28-án.
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1910.jan.17· én született Omlódon (Bánát) . Az els ö vilá gháború utáni években aty ját Ivanovára (Sándoregyháza) helyezték községi jegyzönek. Itt ismertem meg öt
53 évv el ezelött. Együtt jártunk iskolába. 1928-ban érettségiztünk a nagybe csk ereki
gimnáz iumb an. A megboldogult nemcsak az osztál y . hanem a gimnázium legelsö ta nulója vol t. Néme t származású lé t ére olyan szép magyarsággal beszélt, hogy sen ki
nem is sejthette, hogy nem magyar. Már gimn azis ta ko ráb an kitünt nagy nyelvtud ásaval. Ot nyel vet tök életesen besz élt. latin ny el v és irodalom volt a ke dves tárgy a.
Nagyon szer ette a zenét is . J:retts égi után föpásztora a strasbourqi egyetem re küldte ,
ahol letette a licenciátust. 1933.júl.17.én szen t elték pappá. Hazajö ve el ö sz ő r Belg rádban és Kov inban (Kevevára) kápl ánkodott, majd 193B·ban Ujcié érs ek t it kára lett.
Nagy tud ásának és képzettségének kös zönhette , hogy mint fia tal pap a Bánát i Apo stoli Kormányzóság kon zultora, a házassági biróság j egyzöj e, zsinati vi zsgáz tató és a
belgrádi egyházmegye vi c . off ici al is a lett. 1940-ben Ver sec vá ro s pl ébáno sa, majd
ker . esperes. A háború alatt és a befejez és e ut áni éve kben sok neh ézs éggel kellett
megküzd enie . Híveinek legn agyobb rész ét elve szte tte, de kitartott megm aradt hív ei·
vel , akik ma is szeretettel gondolnak rá.
1954·ben nagy nehezen elhatározta, ho gy éde sanyj áva l kim egy Ném etországba.
Kilenc testvére közül heten már ott voltak . Testvérei közül még hárman papok . Elsö
állomása Pulling volt. Az abban az i d ő be n Freis ingben mega lakult hitokt atói szerninárlum elö adój a lett. Késöbb l angesgeisl ingbe kerül t. és ott volt hal álái g. 1966-ban
nevezték ki a müncheni házass ági bíró ság blr ájáv á. M ind en szabad id ej ét a teológia
tanulmány ozásának szentelte. Jól ismerte és szer ette a kel eti lit urgiát . Nagy baráts ág
füzte a vers eci görögkelet i paps áqhoz , aki k igen kedvelté k, és a háború befe jezése
ut án oltalmukba vették.
Tem et ése l anges geislingban volt márc ius 4·én . Hívei és paptársai szép számban
kísérték el utolsó útj ára , utóbbiak kb. 40·en voltak . l egn ehezebb bizo nyára édesanyj a
helyz ete , ak i ali ghogy eltemette fi át, másnap új abb meg pró báltatás ban volt része :
jé zustá rsasági fia, P. Neum ann Franz, a tem etésröl hazajö vet súly os autókaramboi
áldozata lett. Szerenc sér e e rö s szerv ezet e legyö zte a következménye ket.
Érdekes módon tudott .pr öfé ta le nni a maga haz ájában" i s: három paptestv ére
nagyon respektál ta, szívese n ford ultak hozzá ta nácsért. Világos és bizto s ité le te volt
egyházi dolgokban . nagyon j ártas vol t az egy házi rende lke zések ben és ezek meg 0 kol ásában . Nem mind ig értettek ugya n egyet . de tudt ák ról a. hogy meggondoltan
beszél, és érdeme s meghal!gatn i, em it mond.
lelkiségén ek fö von ása az egyh ázhüs ég vol t . Sohasem beszélt err öl, de élt e. Els ösorban az egyházi fel söbbség iránti hüség ben , rend elk ezéseikhez való szigorú ragaszkodásban ny ilvánult ez meg. Ha az Egyh áz val am iben már döntött, azt magát ól ért et ödöen helyesnek ta rtotta. Kétes helyz ete kb en v is zont rugalmas i s tudott lenn i. PI.
egyizben. am ik or b érm akör ű tra kísé rt e érs e k ét . rávette egy kis ökume nikus ünne pségen való részvét elre . Az a végén eli smerte: .K rlsztus valób an min dkét old alon
van : Jugoszl áviából nem utol só sorban azért von akodot t eljö nni , mert mél yen át érezte : .Oul non est cum episcopo, non est cum Deo : Végül is püspök e engedélyt
adott neki , teh át nem sus pensióval jött el. De az érsek még Néme t ors zágban is három ízben felkerest e, verseci pl ébános korában pedig többs zör járt nála.
Nagyon szerette a magyar nyelvet . Többs zör panaszkodot t öccsén ek : m iót a a
papok tudj ák . hogy ö va n az érseki Irc d án. kezdenek magya rul irogatn i . de csúny án
és hel ytel enül írnak , s ö ezt elvi selh et etl enn ek t art j a. Valaki nek azt tanácsol ta . írjon
ink ább lat inul, az az egyház i ny el v . Szlo vén püspökn ek volt a jobbkeze. élete naqyrészében németek lelkipásztora , de so hase m volt sov ini szta . Mi ndenki nek jó rnunkatársa volt . és t etötöl talp ig lelkipásztor .
Az istentis ztelet szép, ünnepél yes meg szerv ezése m ind ene k fö lö tt szivé n fe küdt .
Sokat foglalkozott a m in istránsokkal. Szépen és szívesen énekelt, hét közn ap i s t öbbnyire énekes m i sét tartott. Az új li t urgiáva l már nehezen tudott me gb arátkozni , de
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a népének remekül ment tem plom ában. részt vett benne az emberek apraja-nagyja .
Az Igeh irdetést nagyon komolyan vette . C sütörtöktől je gyzet eket készitett pr édiká ciójához. szombaton pedig szóról szóra leírta . átsimította és megtanulta. Beszédei amely ekhez b őven merített nagy könyvtárából - az egyszerü népnek ugyan kics it
. maqaaak" voltak, de ő azt akarta . hogy a j el enl evő ért elmi ségie k is vigyenek haza
valamit. Az egyh ázközségi tan ács is jól müköd ött nála . t agjai sok fel e l ő s fel adatot
átvettek . Nagyon im ádságos ember volt. A kertben vagy az Irod ában sokat Imádkozta a r ó z s afűz ért . Sok vigaszt és tanácsot kapott az Imádságból.
Paptársai is nagyon szerették . Neki nem volt kocs ija, de ha öccs e fölk eres te , az
ő autóján elmentek látogatni az elhagyottan élő papokat.
Szeretettel gondolunk az elhúnyt ra; buzgósága. szerény sége pél dakép marad
szívünkben.
Boday József - Franz Neumann

GYUK ISTVAN plébános . tb . esperes halál a
(1908.nov .27-én a vasme gyei Kemenestaródfán szület ett, hét gyerm ekes földmüves
szül ök 6. gyerm ekeként . IOdesanyjukat négy éves korában vesztették el. A középi skol át
napi 6 km-es ut azás árán végezte . 1935.jún .23·án szent elték pappá. Több helyen müködött , 1967 ót a Majoson. Takarékos, az anyagia kat m egbecsülő ember volt: maga
müvelte a pl ébánia földj ét , méheket tartott . De mind ez soha nem ment papi hivatása
rov ására : az volt mind ig az els ő . Sokat betegeskedett: e l s őév e s szem inar ista korában
tbc-vé fejlődő tüdőgyulladást kapott , egyik tüd ejét lekapcsoltá k ; mint fi ata l káplánt
a gyomrával operálták, ezt később meg kellett ism ét eln i. A filiákat ker ékpárral. majd
motorral járta : egy ily en alk alom mal lees ett és lábát törte. IOlete végéig sokat szenved ett a törött lábával. Végül pedig az utolsó öt év kalv árt ája következett : 1969 elejé n
visszérgyulladással ágyba került. ápr. 29-én szívtrombózist, t970 t avaszán tüdőembó·
li át kapott. Ism ételten megjárta a balatonfüred i szivkórh ázat. a St ella ü d ü l őt, a Széher -út i kórházat.)
1973.okt .7·én volt nálunk Majoson a bérmálás . Utána mindent szepen elrendezett .
Megcsinálta a hivatalos elsz ámol ásokat. anyakönyvi beje gyzéseket . Okt. 14-én. vas árnap este misézett utoljára. Még az összegyüjtött perselypénzt is megsz ámolta , beírta .
15·én vitték föl gépkocsival Budapestre. a Széher-útl papi kórházba . Már ötödszö r
ment fö l. Sokat remélt ett öl a kúrától. M indig volt hazulróllátogatója , s ezeknek
nagyon örült. M inden érdekelte , mindenkit kös zöntött.
November vége felé haza akarta engedn i a fOorvos. Egyik este hirtelen rosszul
lett. Elájult. Kezelésbe vették. oxlgénpalackot kapott . Felvette a szentkenetet ls .
Dec . tz-én azt kérdezte a látogatására felutazott testvértől: nagy teher lenne -e
otthon? Mert szeretne hazamenni . A fOorvostól már tudtuk . hogy menthetetlen.
Kérésünkre a püspök úr telefonált Pestre, és elintézte. hogy mentOvel hazaküldik.
t s- én este hozták meg . Alig tudta elhinni , hogy itthon van. A szomsz éd paptestvérek
egyre látogatták. Egyikük beszélgetés közben felsóhajtott: szegényk ém! Mire Igy
felelt : •Ti vagytok a szegények , mert én hazamegyek. de ti itt maradtok." A háziakat
kérte : . Legyenek itt mellettem! Imádkozzanak! Nem tart már soká ." Egyikük azt
mondta : meg kell etetnl abaromfit. .Ne t ör ödjenek most a tyúkokkal!" . Hát kivel
t ör ödjek? " .velern" - volt a válasz. Olvastatott magának a Szentírásból. A hegyi
beszédet kétszer ls el kellett neki olvasni.
22-én, szombaton néhány órai nyugtalanság ker ítette hatalmába. .M inden hiába .
nem gyógyulok meg , ne törődjenek velem . . . " Lelkében ekkor vivhatta meg az
élethal álharcot. Vígasztaltuk. b átoritottuk. és nagyon im ádkoztunk érte . Ideges vol t
és sz ötlan. Másnap a déli órákban megérkezett egy ik unokaöccse, akit annak Idején
tanulmányaiban támogatott , és Igen szeretett. Nagyon megörült, ismét beszédes lett.
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A déli mise után az egyházközség képviselőtestületének tagjai köszöntötték . Kedves
készoritással búcsúzott tő l ü k .
Karácsony vigiliájá n a tes tvér elké rezkedett tőle, hogy elkészitse a betlehemet.
•Olyan sz épre csi nálják - mondta - , hogy mi ndenki örüljön annak , hogy én itthon
vagyok : Egész dé lelőtt a fal felé fordulva Imádkozott lat inul. Délután tetőtől talpig
megmosakodott, tiszta fehérneműt vett föl: várta a Jézuskát. S órakor megáldoz ·
tatták. Mély áhitattal fogadta a szent útravalót. Majd bevittük szeb ál ába a feld íszttett karácsonyfát, s úgy helyeztük el, hogy az ágyból láthassa. A karácsony mindig
kedves ünnepe volt. Vacsorára jóízűen elfogyasztott három sült burgonyát vajjal.
Különben egész este énekeltük a karácsonyi énekeket. Ha mi már elfáradtunk, ő
kezdett rá : .Odvözlégy, kis Jézus, remé nységünk . .. ' . 0 drága Jézus, ékes kis
virág ...•
11 óra körül már csak ml énekeltünk. Mind lassabban szedte a levegőt, de nem
fuldoklott . A templomban közben elmondták az éjféli mís ét. I:jjel 2 órakor csendesen
m e g s z ű nt lélegzenl. Elment a pásztorokka l a kis Jézus Imádására.
2g·én, szombaton 2 órakor volt érte a szentrnisa és utána a t emetés. 70 pap,
rokonok, barátok, volt és je lenlegi hívek sokasága kísérte ut olsó útjára: akarata
szerint a majosl te metőbe. Még a temetésen ls elénekeltük: . Odvözlégy kis Jézus,
reménységünk" Ilyen még nem volt : karácsonyi ének kopors ón ál. temetésen.
Idézünk néhányat ut olsó mondásaiból: . Istenem , jaj de nehéz annak, aki nek egy
élete van, azt az egy életet odaadni!" . Aki a jó Istenhez akar ju tni, annak nagyon
kell őt szeretni. A legrövidebb út , amelyen eljutok hozzá, a szeretet útja: .Egy életem, egy halálom. Jézusom, Neked adom, legyen meg a Te szent akaratod:
Egyházközségét Bonyhádhoz csatolták: a paphiány miatt nem kaphat Majos papot.
De esperes úr megigérte: .fogok segíteni, csak sz éljanakl Hát bízunk .
Hívei

Dr . KALA SZ ELEK O. Cist .
( l90S - 1974)
Az abaujmegyel Tornaszentandrás on született 1905·ben. Az egri cisztercieknél
végzett köz éplskola után 1925·ben öltötte magára a cisz terci noviciusok fehér ruháját. Pappá 1930·ban szentelték. A k öz éplskolal tan ári oklevél megszerzés e után 1933·
ban állt munkába . Volt hitoktató Szentgotthárdon , jószágkormányzó és erdőfelügyeló
ugyanott , tanított a Rend budapesti, baj ai, székesfehérvári és egr i gimnáziumában.
Közben kisegítő lelkész is volt Budapest en, történelemelőadó a bajai kertészeti tanlnt ézetben és az egri jogakadémián .
Mindenütt helytállt, ahová elöljárói rendelték. mindenütt k itűnt pontosságával és
lelkIIsmeretességéveI. De ugyanezeket a tulajdonságokat várta el másoktól ls . Mindig
értetlenül állt a lazasággal és a felületességgel szemben .
Nagyon szerette a természetet. Nemcsak szerette, de értette ls. Nagy élmény
volt vele az erdőket járni, mert felejthetetlen emlékeket tudott ébreszteni a szlvekben. Gyászjelentésén nem hiába olvasható a szentbernáti idézet : •Több olvasni valót
talált az e rdőkbe n, mi nt a könyvekben; a fák, a kövek olyan ismeretekre vezették,
amelyeket máshonnan nem hallhatott."
De az igazságnak tartozunk azzal, hogy megernlltsük: nagyon szerette a könyveket
is . Két világ találkozott lelkében : a történelem és nagyon szeretett Rendje. Doktori
értekezését, A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci gazdálkodás a
középkorban c. könyvét Ausztria történetének sorozatába is felvették . 1942-ben, a
Rend magyaro rszági letelepedésének jubileumán megje lentette gazdag bibliográfiával
ellátott művét: Vázlatok a magyar földön 800 éves Ciszterci Rend múltjából. Ezt egy
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k é s ő b b i sorozat elind itó jának szánta. Kéziratb an hagyta ránk szülő f a luj ának , Tornaszentandrásnak monogr áfiáját.
1974. máj us 20·án halt meg, júni us 4·én temett ék Tornaszentandr áson. Ott nyugszik
a XI·XIII. századi kis te mplom mellett, amelynek je lenleg is folyó müemléki fel tárását
ő indíttatta el. További terveit lezárta a halál. R. I. P.
Frater

MERKSZ EL EM ~ R
(1907 - 1974)
Az adatok és számok olyan keveset mondanak egy embe rről! 1907.ápr. 12. Mer ksz
atyán k születésének, 1929.szept .l . ord inálásának napja. Közbül a család, a s zülök és
testvérei szeret et e, n ev el ő hatása, Maj láth püspök atya fel ejthetetl en szeret ö, t anúságtevő kereszténysége. M indkettő rő l sokat beszélt később tanítvá nyainak. Annál kevesebbet emlegette, hogy tanulm ányai egy részét külföldön végezte. Széles látóköre
azonban egy kicsit ennek is k ö szönhető. Azut án kezd ödötr a munka: a káplánság, a
hitoktatói hivatás fel ismerése, elmélyítése . 1929·31 Kunágot a, 1931·32 Magyarbán·
hegyes , 1932-33 Batton ya: a jókedvü, jó képességü, jószavú h ith írdető első nagy keresztje. Főnöke is , ő is lázas beteg. Temetés . 5 km végig a fal un csípős hidegben.
Húzzunk sor sot - mondja a főnök . Rákerült . Indul temetni. Követ kezménye : hornleküreggyulladás , és egy élete n keresztü l . saj át os" hanghordozás. De ezért soha nem
.v ádolt" senkit, se Istent, se embert!
1933·35: Makó . Már vílágosan tudja, hogy minden ember többre képes. Ambiciót
kell kelteni minden kibeni Zenekart szavaznak meg. A klarinétnak nem akad gazdája.
Akinél megszólal . az tanul meg rajta! Nála szólalt meg, és sok munkája melle tt maradt ideje a zenekarra ls . Ekkor már befutott hitoktató . Munkál jelennek meg hely i.
majd országos lapokban a tábl arajz fontosságáról. Kliséket készít . átadja tapasztalatait az érd e klődőkn ek.
1935·50: kl inikai lelkész Szegeden. Tizenöt év a lépcs őkön föl - le . Naponta hány.
szor!? Hányf éle ember ? De az arcok sokszor ki derülnek a kínzó fájd almak között is.
amikor az . atva" megjel enik. Soha nem e rőszakos. de sokszor virraszt imádságban
mell ett ük. Sokszor kéri a n őv ére k im áját is. bízi k a kegyelemben . Nyomasztó mindig
a betegek világában élni. Lassan a saját szivét is megeszik a l épcső k . .Nem kér
könnyebb beosztást.
Ugyancsak 1935-től kap hito ktatói beosztást Szegeden. Az if jú tapasztalatai kezdenek beérni. Nemcs ak tanit : nevel. Egyík tanítván ya a k öv et k ező k é p p e n ír róla :
, Szuggesztfv erővel . rendkívül színesen és érdekf eszttö en, a gyermekek lelkéhez
közel férk őzv e t anftott. Ogyesen. szépen és sokat rajzolt. ezzel még jobban lekötött e
a gyerekek é rde k lődésé t. Nem mesékkel, profá n történetekkel, hanem a Szent fr ásból vett példákkal nevelte a gyermekeket . de azokat úgy adta elő. hogy vele együtt
szint e áté ltük az eseményeket, és érdek esebbek voltak mind en más tört énetnél. Hatalm as erő vel hatott a képzeletre. érte lemre. akarat ra és érzelmekre, emellett rnodora mindi g finom, sze t ény. közvet len és kedves volt. Kegyelmi életre nevelt . K özpont i t émája volt a kegyelem . Nagy jelentőséget tulajdon ított a nevelésbe n a dícs éretnek. a jótul ajdonságok és zrevéte lének."
1952 -tő l teológiai tanár is. Kispapjait hat árt alanul szerette . Kics it büszke is volt.
hogy min den . bajukkal" hazzá mentek. Tanácsot. ősz inte szót elsősorba n től e vártak.
és elsősorb an neki mondtak. Gyenge egészsége tov ább kopott. Ör ált azonban el
nem hagyt a. csak a legsúlyosabb álla pot ban. Aki meg tudott birkóznl a kicsit orrh angú. kicsi t monoton . bet eq-emberí " e l őadásával . az tal án legtö bbet tőle merít hetett
az élet re. Néha magáról ls szót ejtett: így látott napvilágot az a be n ső kínja. hogy
évt izedeken át hely esl ő vagy el i s m e rő szót munkájáért nem kapott.
Osszeáll ított a az e l sőá l dozás i oktat ás anyagát. Sokan kérték el és alkal mazták az
ő módszerét. Állandóan hangoztatta : a hitok tatás . kereszté ny életre nevel és"! O
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hirdette meg országos viszonylatban talán legelőször , hogy a hitoktatás ügyét vis sza
kell adni napjainkban a sz ülöknek, őket kell első számú hltoktat ökká kiképeznünk .
Munkáj ával és vezetése alatt indítják meg az új hittankönyvek ügyét a pályázatok
elbírál ásával.
1954: szentszék i elnök . Új rnunkak ör, új le ladat. Hogy mennyi lelkiismeretes
fáradozást takar . azt tanúsítja a hagyat ékában tal ált sok jogi könyv . 1955-ben sz ékesegyházi kanonok . két évvel később püspöki hel ynök . Három püspök mellett töltötte
be nem könnyű Id ő kben ezt a t isztséget. Nem lehetett hozzá ros szkor mennI. Bármennyi dolga is volt . az ember volt az első . és csak aztán , néha éjsza kába-nyúlóan
az akták! Ú volt. aki elm ondt a lőpásztora in a k a .k énye s" ügyeket is . Nem szepltett.
mert felelő snek érezte magát mindenért. Vezetö volt a sz ó nemes ért elmében.
FIzetésrendezéstől
továbbképzésig, koron atémáktól katekézisek elle nörzéséig ki.
fogyhatatl anok voltak ötle te l. tanácsai. kér ései. Ezeket pedig a papságtól merítette.
mert velük is próbált mindent megbeszélni . és sokak apró bölcsességére épitett.
Aztán a betegség . IOvtizedeken át nyomta. Vigyázott magára , de nem kímé lte magát. Nem húzta ki magát a munkából , csak ameddig kényt elen volt. A tanításért még
orvosa ival is szembeszállt. Kórházi ágyán pedig sokakat te tt szóval és példájával
nyugodtan szenv ed ö, szenvedést ért ö emberr é. A gyenge szívhöz jött az újabb kereszt : daganat . A leletet nem tud atják . de sejt valam it a sz em e kb ől . IOlni szerem e.
tervei. munkái vannak . De készségesen váll alja a hal ált is . Erről csak a leginkább
szívéhez nőttekkel beszé!. Nem akar sajná lkozást. Sokszor hangzik fel a kérdés az
ágya körül : mire van szüks ége? Válasza: Jelenleg se mmire. köszönöm . Az egyetlen .
amit kér : Imádkozzanak értem! A mig ereje birja. imádkoz ik ő is . Aztán csak egy·egy
fohász . De gyakran és sz fvböl. Görcsei szinte feldob ják az ágyán. f élórákat görcsöl.
de panasz nélkül viszi keresztjét. Egyetlen erősítője a napl szentáldozás Krisztusa .
Júl.2-án főpásztora még meglátogatja. IOjfél körül benéz a nő v ér : csend es. alsz ik . A
kimerült ember éber, csendes nyugvása ez. A következő sz étn ézéskor már csak a
beállott halált tudja megállap ltani.
Negyve néves koráb an egy könyvjelzővel lepte meg valaki : Fölül egy tö rpe a hét
közül, kezében égő lámpás, egy s zerű foltos ruhában . tágra meresztett szemmel, mosolygós . szeretetteljes arccal. Alatta néhány jegyzetéből kimásolt sor : . Már nem
lámpása csupán az igazságnak. hanem maga is lén nyé lesz. amit talán leisziv a
sötéts ég. de amig él . nemcs ak világít. hanem meleg lt és élte t is: Ez volt Ú!
Tanltványai
Hibaigazitás. 22. számunk uto lsó oldalá n P. Horváth János Szi lveszte r nekrológjába
sajnálatos elírás csúszott . P. Aurél vezetékneve helyesen H e n c z .
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