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 A „vihar űzte tűzmadár” 
 – Szabó Lajos esperes-plébános
 (1880–1936)

A „Vihar” hirtelen kél és nem kímél.
Sem embert, sem teremtést.

Csak baj és rom marad utána.
Ledönti mind, mit talpon találhat.
Ritkán bár, de mégis van erős vár,
ha le is döntik, ő újból talpra áll.

Lehet, hogy végül ő is belepusztul,
de mégis hagy valamit tanulságul.

Tanulságot, mit megfogadni kell,
mert ha nem teszed, a baj nem kerülhet el.

Igaz ez rád, emberre, és igaz a nemzetre.
Összefogni mind, soha nem engedve

talmi fényeknek, hiú reménynek, 
reménytelenségnek.

A „Tűzmadár” gyújt lelkekben nagy tüzet,
sok tűz ha terem, eggyé forrasztja a lelkeket ...

 (DOROGI FERENC MIKLÓS)

A XX. század magyar történelme nem igényel különösebb bemutatást. 
Nagyon sokan és alaposan feldolgozták már majd minden szegmensét. 
Egyaránt mély nyomokat hagyott a társadalom minden rétegében. A század 
első kataklizmája, az első világháború és annak következményei példátlan 
módon sújtották a magyar társadalmat. Mindezek az események a hívőket, 
az egyházi szervezeteket és személyeket is mélyen érintették. Az elszakított 
területeken maradt lelkészek, papok feladatai fokozott mértékben jelentkez-
tek, mert zűrzavaros, majd lesújtó állapotok között kellett a reájuk bízott 
híveket vezetniük. Sokan közülük emberfeletti erőfeszítéssel látták el fel-
adatukat, egy részüknek éppen ezért távoznia kellett szolgálati helyéről, és 
a trianoni Magyarországon kellett új egzisztenciát találnia.Ezek egyike volt 
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Szabó Lajos munkácsi esperes-plébános, aki határozott, különösen hatásos 
személyiségével vezette a rábízottakat. Kilenc év után az új hatalom végül 
nem tűrte tovább a tevékenységét, és kiutasította az új államalakulatból. Egy 
napon belül el kellett hagynia az országot.

Szabó Lajos Nagykárolyban született 1880. december 5-én. Elemi iskoláit 
és a gimnázium I–VI. osztályát Nagykárolyban, a VII–VIII. osztályát Szat már-
németiben végezte. 1896-ban jelentkezett a szemináriumba. Teológiai tanul-
mányait Szatmárnémetiben végezte. 1900. március 25-én vette fel a kisebb 
papi rendeket, 1902. június 24-én alszerpappá, 1903. április 13-án szerpappá, 
1903. április 14-én áldozópappá szentelték. Még ebben az évben megkezdte 
kápláni szolgálatát Felsővisón. 1906. április 21-én Szakaszra, július 16-án 
Nagybocskóra, 1907. január 7-én Beregszászra, majd Nagybányára került. 
1909. január 5-től adminisztrátorként működött Királyházán. 1909. március 
12-én zsinati vizsgát tett. 1920. szeptember 7-én prezentálták Schönborn-
Bruckheim gróf kegyúrnak, és adminisztrátor lett Munkácson. 1921. június 
4-én a Beregi Espereskerület esperesévé nevezték ki. 1936. február 2-án 
az Úrban elhunyt Árpádföldön, Pest megyében, a Váci Egyházmegyében. 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén útban a templomba menet agyvér-
zést kapott, és 56 évesen azonnal meghalt.1

SZABÓ LAJOS PORTRÉJA 
a Szabó Lajos Katolikus Közösségi Házban
(Budapest, Árpádföld, Szent Anna Plébánia). 
Dorogi Ferenc Miklós alkotása, terrakotta, 2002
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„Tűzmadár” volt Szabó Lajos, munkácsi esperes-plébános: tüzet tudott 
gyújtani az emberekben, a hazafiság, az emberszeretet, a hit tüzét. A „Vihar”, 
az első világháború, a forradalmak és Trianon, amelyek mind-mind oda vezet-
tek, hogy őt mint magyart kiűzték onnan, ahol híveinek és környezetének leg-
főbb támasza volt, felekezetre való tekintet nélkül.

Szabó Lajos 1927-ig az akkor Csehszlovákiához tartozó Kárpátalján, Mun-
kácson volt esperes-plébános. A hatásos szónoki képességekkel és egészséges 
magyarságtudattal rendelkező pap nem volt kívánatos személy az új hatalom 
szemében. Csehszlovákia létrejöttének 9. évfordulóján állítólag nem tetette ki 
a templom tornyára a csehszlovák zászlót, ezért arra hivatkozva, hogy nincs 
csehszlovák illetősége, kiutasították és Romániába, Erdélybe toloncol ták. 
(Feltehetően azért oda, mert a Szatmári Egyházmegyéhez tartozott, amely nek 
székhelye Szatmárnémeti volt.) A román hatóságok nem tudtak mit kezdeni 
vele, visszatoloncolták Kárpátaljára. A csehszlovák hatóságok ismét vissza-
küldték Romániába. Ezt követően a román hatóságok – egyeztetve a cseh-
szlovákiaiakkal – a trianoni Magyarországra toloncolták tovább. A román 
hatóságok mindkét esetben napokig vizsgálati fogságban tartották.

Nagyon nehéz volt az itteni élete. Minden igyekezete ellenére sokáig nem 
tudott állandó papi munkát találni. Pedig sokan próbáltak segíteni neki. A rákos-
szentmihályi plébános, Pichler István például 1929. január 19-én levelet írt a 
váci püspöknek,2 amelyben Szabó Lajos számára kér segítséget. 1929. októ ber 
5-én Vedres Béla pestújhelyi esperes-plébános is ugyanezt kérte a püspöktől.3 
A váci püspök 1929. október 11-én válaszolt Vedres Béla levelére: Szabó Lajos 
esperesnek be kell szereznie az apostoli adminisztrátor engedélyét, és azt többi 
okmányaival együtt fel kell terjeszteni az Egyházmegyei Hatósághoz.

A templomban elhelyezett márvány emléktábla adatai szerint 1929. 
augusztus 25-én mutatta be Szabó Lajos első szentmiséjét Árpádföldön.

A következő évben, 1930. június 11-én a váci püspök az árpádföldi lel-
készség ügyében a következő intézkedéseket hozta:4

„Miután az árpádföldi helyi káplánság megszervezéséhez az érdekelt plébánosok 
hozzájárulásukat nyilvánították, a helyi káplánságot f. év július hó 1-től kezdődő 
hatállyal, ideiglenes jelleggel a következőképpen szervezem meg:

1  Szatmári Püspöki és Káptalani Levéltár. Catalogus Venerabilis Cleri Diocesis Szatmariensis. Az ere-
deti latin szöveget magyarra fordította Dr. Beke Margit. Vö. Schematismus Cleri Almae Diocesis 
Szatmáriensis ad annum Jesu Christi 1926 (Szatmárnémeti 1926) 20, 60; A Szatmári Egyházmegye 
Jubileumi Sematizmusa (Szatmárnémeti 2006) 385.

2  VPL 382/1929.
3  Vö. VPL Esperesi sz. 191/1929.
4  VPL 2940/1930.
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Az árpádföldi ideiglenes helyi káplánság területéhez fog tartozni a közigazgatá-
silag Cinkotához, egyházilag Rákosszentmihályhoz tartozó Árpádtelep és Anna te-
lep, amelyek Árpádföld elnevezés alatt egyházközséggé alakultak, továbbá az egy-
házilag és közigazgatásilag Rákosszentmihályhoz tartozó Kisszentmihály és Margit-
telep, valamint az egyházilag és közigazgatásilag Csömörhöz tartozó Apponyitelep 
és Szelényitelep. ...Az így ideiglenesen megszervezett helyi káplánság vezetésével 
Szabó Lajos ny. szatmáregyházmegyei esperes-plébánost bízom meg...”

Szabó Lajost hamar megszerették a hívek, különösen nagyfokú szociális érzé-
kenység volt rá jellemző. Iványi Imréné Medveczky Magda így emlékszik 
vissza rá:

„Volt itt egy Szabó Lajos nevezetű esperes. Az esperes úr, Györe tanár úrral együtt 
karácsonykor az oltárt körülrakta ajándékokkal, ruhákkal, papundekli dobozok-
kal, amikben kiló cukor, kiló rizsa, kiló mák, ilyesmi volt. Az esperes azt mondta: 
„Tudom, szégyellitek, hogy nincs, én bemegyek a sekrestyébe, leoltom a villanyt, 
mindenki vigye el a neki megfelelő csomagot.’ Nem élt ezzel vissza senki. Ez a 
Szabó esperes Árpádföld legszegényebb embere volt. Minden pénzét a gyerekekre 
költötte. Azt mondta: ’Édes öregem, én megvagyok lyukas reverendában is, a gye-
rekeknek kell adni a pénzt.’ Be szokott jönni az iskolába, felemeltette a gyerekek lá-
bát, megnézte a cipőjüket. Akié lyukas volt, elküldte a templom melletti cipészhez, 
hogy csináltassa meg. ’Mondd meg fiam, az Öreg majd kifizeti!’ Ilyen ember nincs 
több. A templomban megvan a márványtáblája.”

Azt, hogy az árpádföldiek szeretetét élvezte, a Rákos Vidéke 1931. évi 36. szá-
mának 4. oldálán megjelent cikk is megerősíti: „Szabó Lajos esperes ünnep-
lése. A Munkácsról erőszakkal kiűzött Szabó Lajos esperest árpádtelepi hívei 
meleg ünneplésben részesítették nevenapja alkalmából...”

Szabó Lajost nemcsak a helybeliek támogatták, hanem a környéken élő 
nem magyar ajkú lakosok is. 1930. október 15-én Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár -
megye főispánja levelében5 a váci püspököt arról tájékoztatta, hogy a magyar-
országi tótajkúak kormánybiztosa kezdeményezte, hogy az árpádföldi káp-
lánságot önálló plébániává szervezzék át. Javasolta továbbá, hogy ez esetben 
Szabó Lajos volt munkácsi esperest nevezze ki plébánossá.

A két évvel korábban felépült, de még nem teljesen berendezett árpádföldi 
templomot Szabó esperes ékesítette fel.Azonnal elindította több katolikus 

5  Vö. VPL 5383/1930.
6  Szabó Lajos kárpátaljai tevékenységéről vö. www.foruminst.sk/index.php. A szlovákiai magyarok 

kronológiája c. internetes oldal szerint: „A fél évszázados múltra visszatekintő Kárpát Egyesület helyi 
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szervezet működését.Ahogy korábban Kárpátalján,6 új helyén is igen aktív 
társadalmi tevékenységet folytatott. Nagyon hamar motorja lett a társadalmi 
életnek, mind kulturális, mind szervezeti vonatkozásban. Kulturális esemé-
nyek sorozatát rendezte, és részese volt több civil szerveződésnek. Kivette 
részét a magyar történelem nagy alakjainak emlékére rendezett ünnepségek 
szervezéséből is, nem egyszer azok rendezőjeként, mint például a Szent Imre 
ünnepélyen, amiről a következő cikk jelent meg:

„A mult héten, szombaton délután Árpádföld közönsége zsúfolásig megtöltötte a 
kulturház dísztermét, hogy ott hódolatát rója le Szent Imre herceg emléke iránt azon 
a kegyeletes, vallásos és hazafias ünnepélyen, amelyet Szabó Lajos esperes-plé-
bános rendezett.... mindenki érezte, hogy ennek az ünnepélynek lelki értékét csak 
növeli és biztosítja a rendező: Szabó Lajos, a Munkácsról kiüldözött esperes-plébá-
nos. ... Több ízben gyönyörködtünk Szabó Lajos szónoklataiban, de így még soha! 
Ez az ünnepi beszéde felülmúlta valamennyit. A szónok Szent Imre életét, az akkori 
időket párhuzamba állította a mai élettel, a mai időkkel és drámai színekkel rajzolt, 
páthosszal tartott szónoklata belemarkolt a szívekbe, a lelkekbe, hogy a mai helyze-
tünkön való elkeseredés harmatcsepp könnyeit a szempillákra varázsolja. ... Szűnni 
nem akaró, tomboló tapssal ünnepelte a közönség a jó lelkipásztort...”7

Szabó Lajos hozatott harangokat a templomnak Kárpátaljáról, Egry Ferenc 
harangöntőtől, segítve ezáltal a határon túlra szakadt magyarságot is. Így szá-
molt be erről a Rákosi Szántó:

„Bongnak a felvidéki harangok

Nagyszerű ünnepség keretében szentelték fel az árpádföldi templom új harangját. 
Délután sikerült mulatság volt a kultúrházban. …Rövid idő előtt mozgalom indult 
meg Árpád-földön, hogy a templomot haranggal lássák el. A gondolatot tett kö-
vette. Az árpádföldiek csakhamar összegyűjtötték a harang költségét. A mozgalom 
élén Szabó Lajos esperes állt, aki poétikus gondolattal kapcsolta össze a harang-
kérdést: öntessük ezt a harangot a Felvidéken, magyar anyagból, magyar munkások-
kal, hogy állandóan hirdesse az itthoni magyaroknak a felvidéki magyarság bánatát 
…Így lett. Szabó Lajos esperes megegyezett Egry Ferenc harangöntő mesterrel, aki 
egy személyben a felvidéki magyar nemzeti pártszövetség buzgó elnöke és a prágai 
parlament szenátora. Vállalta a harang elkészítését azért a kevés pénzért, ami arra 
összegyűlt. Munkásai – egytől egyig magyar munkások – lelkök érzését és tudásuk 
teljességét ölték a harangba. Elkészült. Ide került Árpádföldre. … mestere, Egry 

1  csoportjait alakították meg Ungváron (elnök: Lám Elemér) és Munkácson (Szabó Lajos)…”; továbbá: 
„Szabó Lajos Munkácson élt. 1921-től beregi esperes. 1924-ben és 1925-ben a magyar pártok parla-
menti képviselőjelöltje”.

7  Rákosi Szántó (továbbiakban: RSz) (1930) 48/3.
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Ferenc harangöntő is jelen volt és tiszteletet parancsoló nemes személyét minden-
felé gondos figyelem és megkülönböztetett szeretet vette körül. A harangszentelés 
egyházi szertartását Szabó Lajos végezte…”8

Szabó Lajos egyéniségéről és tevékenységéről további adalékokkal is szolgál 
az akkori sajtó. Az alábbiakban néhány jellemző részletet idézünk. 

Szintén a Rákosi Szántó írta: 

„Szabó Lajos esperes-plébános árpádföldi tevékenységének méltatására szentel négy 
hasábot a Magyarság január 10-iki száma. A tudósító a helyszínen szerzett információ 
alapján írta meg beszámoló cikkét, amely elfogulatlanul állapítja meg azt az igazságot, 
hogy Szabó Lajos menekült esperes plébános Árpádföldön valóságos missziót teljesít 
az ide szorult, vagy idemenekült igen egyszerű szegény emberek lelki világának meg-
mentése körül. Felsorolja eddigi buzgó tevékenységét, minden anyagi érdekről való 
lemondását, puritán egyszerűségét, lelkes magyar voltát s mindenek felett bemutatja 
a buzgó papot, egyházának hűséges szolgáját, aki oktat, meggyőz hatásos érveivel és 
igazságával még olyanokat is, akik azelőtt tudni sem akartak vallásról, Istenről...”9

A fenti idézet a következő írásra utal:

„Hogy alapít egyházközséget egy felvidéki pap Budapest kültelkein
… a legszebb és a legjellemzőbb az új Árpád-telepi egyházközség keletkezése, 

itt Cinkota, Csömör és Rákosszentmihály között.
Magas dombok feküsznek e három község között s a kopár dombokon éppen 

olyan a település, mint minden világváros perifériáin. A nagy juharfa körül szét-
szóródott magvak fogódznak meg így a földben, ilyen apró bokrokat eresztve. 
Tíz-húsz kis házikóból álló telepek sorakoznak itt, ki a dombtetőn, ki a dombal-
ján, ahová a sors szele fújta őket, mint már az ilyen parcellázásoknál szokott tör-
ténni. Apró weekend-házak, nyugdíjas vityillók, kerti bódék. Összesen hat telep 
van hét-nyolc kilométer átmérőjű területen. Anna-telep, Árpád-telep, Margit-telep, 
Kisszentmihály, Apponyi-telep, Szelényi-telep. Három évtized előtt még kukorica-
föld volt a helyükön, rókának való bozótokkal és búvóhelyekkel…

Megjött az új pap

Augusztus 25-én múlt egy éve, hogy egy reggel egy magas, fekete pap jelent meg a 
templomban, azzal a püspöki meghagyással, hogy mint adminisztrátor kezdje meg az 
egyház szervezését. Gyalog sétált át az új pap Rákosszentmihályról s bizony a nép 
legnagyobb része idegenkedve fogadta. „Mit akar itt ez a csuhás?” – mondogatták a 
szocialisták. Azt kevesen tudták, hogy ez a papi ember, akinek egyelőre még lakása 

8  RSz (1931) 2/1.
9  RSz (1931) 3/3.
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sincsen, Rákosszentmihályról jár át és kosztra is oda gyalogol vissza, nem rég még 
Munkács esperese volt, egy csomó plébánia felett rendelkezett s olyan szép, régi, 
emeletes esperesi rezidenciában lakott, hogy püspöki palotának is beillett volna.

Szabó Lajos munkácsi esperest három éve utasították ki a csehek Munkácsról 
valami állampolgársági ürüggyel, mert nem tetszett nekik, hogy a vasárnapi prédi-
kációról mindig kisírt szemmel jött ki a magyarság és ha valahol nyilvános helyen 
beszélt, mindig félnapig lázban volt a város. Nem tetszett nekik, hogy akár lutherá-
nus, akár református, ha magyar volt Munkácson, mind az esperesi rezidenciára járt 
tanácsért, a református pap éppen úgy, mint sok igazhívő görög katolikus. Hiába volt 
aztán küldöttségjárás, sürgönyözés, tüntető-gyűlések, huszonnégy óra alatt távoznia 
kellett a városból az esperesnek, öreg szüleivel együtt, minden bútorát, vagyonát 
odahagyva. Síró tömegek búcsúztak tőle és tömegek kisérték ki az állomásra.

Így került Szabó Lajos Rákosszentmihályra s onnan ki az Árpád-telepre … Egy 
csupasz templomot kapott s hozzá másfélezer olyan lelket, akiknek legalább fele 
tudni sem akart templomról és vallásról. De már a második prédikációja után telni 
kezdett a templom, ide is, oda is hívogatni kezdték a kis munkásházakba, március 
15-én már egyszerre hét helyre hívták meg, a csömöri tótok is felkérték, hogy náluk 
is beszéljen s a kisszentmihályi szociáldemokraták is hallani kívánták.

Mikor a szocialistavezér templomba kezd járni

Pár hétre rá, hogy először jött prédikálni, az itteni szociáldemokrata szervezet ve-
zetőjének, … a felesége is templomba kívánkozott, de a férje nem engedte. Nem 
sokára férjestől együtt kezdtek a templomba járni. A kommunistaérzésű tömegek 
egyik vezetője is bement egyszer a templomba úgy kíváncsiságból és prédikáció 
után a sekrestyébe ment az esperes után.

– Esperes úrral szeretnék beszélni, de négyszemközt.
… így kezdte:
– Kérem, főtisztelendő úr, én eddig halálos ellenségük voltam maguknak… 
Ugyanazok az emberek, akik először tudni sem akartak papjukról, két hónap 

múlva berendezett lakással lepték meg, egy kis lapos tetejű, kétszobás weekend-
házban a templom mellett, az egész berendezést ők adták. Egy nyugalmazott vas-
utas mosdót, tükröt hozott, egy orvos özvegye, az egyház legfőbb patrónusa, a maga 
drága bútoraiból adta a berendezéshez. Akkor már olyan hívei voltak az egyháznak, 
hogy egy özvegy takarítónő havi harmincpengős keresetéből nyolc pengőt ajánlott 
fel egyszersmindenkorra az egyház támogatására és a vasárnap délutánonként tar-
tott népművelési előadásokra, ahol az új pap rendszerint a határon túl lévő magyar-
ság helyzetéről beszélt, a legmesszebb dombokon lakó munkások is eljöttek.

Megszólalt a megszállott területek harangja

A nyári Anna-telepi búcsú ezer pengő tiszta jövedelmet hozott az egyházközség 
javára és körülbelül tízezer pengőre tehető azoknak az önkéntes adományoknak az 
összege,amiket ez a szegény nép egyházi felszerelésekre és a templom berendezé-
sére adott az utolsó esztendőben. Nyolc vadházasságban élő házaspár jött eddig a 
paphoz, hogy adja őket össze törvényesen és egész csomó másvallású ember tért át 
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önként a katolikus egyházba. S ahogy a templom belseje tele van azóta virággal, 
képekkel, éppen úgy a telep lelki életében is nagy változás kezdődik mostan. ... Mi-
kor a községi képviselőtestületi választások voltak Cinkotán, a hozzátartozó telepek 
az esperest kérték fel a keresztény listára listavezetőnek, … a keresztény listának 
kétharmad többsége volt, vagy talán még annál is nagyobb. A munkásság jó része 
az esperesre adta le szavazatát.Tisztviselő lányok, leánygyermekek álltak itt össze 
önként, hogy énekkart alakítsanak és csupa olyan dalt énekelnek vasárnaponként a 
templomban, amiket csak megszállott területeken hallhat az ember...

Itt minden misét a Himnusz fejez be és az új kis egyházközségnek, amely hiva-
talosan még meg sem alakult, most a Vízkereszt előtti vasárnapon volt az igazi nagy 
örömünnepe. Két harangot hozattak, még pedig papjuk utasítása szerint megszállott 
területről, az Ung megyei Kisgejőcből, a felvidéki magyarság egyik vezéralakjának, 
Egry Ferencnek, a harangöntő-szenátornak harang-öntödéjéből.

Voltak nyugdíjasok, akik havi 40-50 pengő nyugdíjukból száz pengőt jegyeztek 
a harangra résztörlesztéssel. És a két új haranggal együtt megérkezett maga az öreg 
harangöntő is, a mindig csizmában és magyar ruhában járó, hatalmas medvevállú, 
boltozatos koponyájú Egry Ferenc is, a megszállott magyarság üdvözletét hozva az 
új egyházközségnek. A szegénység adta össze a felszentelési vigalomhoz az ételeket 
is. Minden kis házban sütöttek-főztek és mikor az öreg Egry Ferenc meg a fiatal es-
peres a határon túl lakó magyarságról beszélvén, közben megszólalt a két új harang, 
egy szem sem maradt szárazon, mindenki sírt, szegény és gazdag, mert egy náluk is 
szomorúbb magyar világ harangjait hallották a harangok szavában.O.Gy.”10

„A fejlődő Árpádföld

… Alig múlik el hét, hogy Szabó Lajos esperes-plébános, … a polgári kör egész 
elnökségével ne foglalkozna olyan kérdésekkel, amelyek Árpádföld csinosításával, 
utcáinak rendezésével és javításával kapcsolatosak. …A mozgalmat a Kaszinó, a 
Polgári Kör és a MOVE együttesen irányítják a Stefánia- Szövetség szaktekintélye 
mellett, s lelke Szabó Lajos esperes és Záborszky Zoltán főjegyző…”11

A Rákosi Szántó 1931. évi 32. számában az árpádföldi búcsúról ír:

„… Árpádföldet már a reggeli órákban nagy közönség kereste fel. … A helybeliek 
az ünnepi nagy Misére gyűltek a templomban, ahol Árpádföld népszerű papja, 
Szabó Lajos esperes-plébános mondott nagyszabású szentbeszédet, utána fényes 
Szentmisét mondott. A templom zsúfolásig tele volt emberrel, míg a templom előtt 
legalább háromszor annyian ájtatoskodtak, ezek már nem fértek a templomba. 
…A rendezés munkája amilyen gondos, annyira fárasztó volt. Az egyesek tevé-
kenységét kiemelni nem akarjuk, de azt nem hallgathatjuk el, hogy Szabó Lajos 
esperes és dr. Kalecsinszky Zoltán érdemeit alig lehet szavakkal méltatni.”12

10  Magyarság (1931) január 10., 5.
11  RSz (1931) 17/1.
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1931-ben – egy kárpátaljai lapban – megjelent cikk található a Váci Püspöki 
Levéltárban13 A kiutasított Szabó esperes nemes munkája Árpádföldön címmel:

„Bizonyára sokan, igen sokan fognak örülni az alábbi közleménynek, mely arról 
tanúskodik, hogy a Munkácsról, Csehszlovákiából kiutasított Szabó Lajos espe-
res-plébános Magyarországon, jelenlegi szűk hatáskörében is megtalálta a módját 
annak, hogy egyéniségéhez méltó nagy, nemes munkát végezzen. A közlemény, 
mely a ’Pestkörnyéki Hírlap’ aug. 6-iki számában jelent meg, a következőképpen 
hangzik:

’Még nincs is egy esztendeje, hogy a váci püspök Árpádföldet önálló helyi 
káplánsággá tette s annak lelkészi teendőivel a Munkácsról kiüldözött Szabó Lajos 
esperest bízta meg. Ezt a vallásilag teljesen elhanyagolt területet jobb kezekre iga-
zán nem bízhatta volna. Amit ez a kiváló, nagyműveltségű pap rövid háromnegyed 
esztendő alatt itt művelt, az páratlan. A kommunista elemektől szinte megfertőzött 
hely, amelynek, – keveset mondunk – legalább 50 százaléka egyáltalán hit és vallás 
nélkül élt, ma templomjáró, ma rajong a papjáért. Az amúgy is kicsi templom ma 
már szűknek bizonyult s a jobb meggyőződésre tért lakosságot alig képes befogad-
ni. Ha még csak nem régen is valaki azt állította volna, hogy Árpádföld, amely egy 
képviselőtestületi tagot választ, papot fog ebbe a pozícióba ültetni, azt egyenesen 
kinevettük volna. Nos, ez a csoda megtörtént.

Szabó Lajos esperest nemrég óriási többséggel választották az árpádföldiek a 
képviselőtestület tagjává. Ez az ízig-vérig magyar érzésű és gondolkodású, agilis 
pap máris nagy terveket sző. Papi lakást akar építeni. De a templom is kicsi, tehát 
meg kell nagyobbíttatni. S míg őneki magának semmi fizetése nincs, talán nem is 
kérdik az emberek, miből él, a nemes célra erősen gyűjti a garasokat. S ahogy őt 
ismerjük, célját meg is fogja valósítani.

A múlt vasárnap délután búcsúval egybekötött népünnepélyt rendezett. Aki ezt 
látta, az nem hitt a szemeinek. Szó szerint mondjuk: Árpádföld apraja, nagyja ott 
volt. Az egész templom és iskola környéke egy sátorváros képét tárta elénk. … 
Ilyen szép, nemes, üdvös dolgot csak a Szabó esperes akarata hozhatott össze.’ ”

A gazdasági (világ-)válság Árpádföldön is éreztette hatását. Ez olvasható a 
Rákosi Szántó 1931. évi 47. számának 1. oldalán Az ínségmunka megindult 
címmel:

„Úgy tudjuk, Cinkotán a szegénykatasztert összeállította a község. Az ínségmun-
ka megindult. ... Ennél élénkebb az élet Árpádföldön. Ott Szabó Lajos esperes, 
Czirmay Antal és Niksits Tamás előljárók, továbbá dr. Kalecsinszky Zoltán vezeté-
se alatt álló Ínségbizottság mintegy harminc munkással javíttatják az Árpádföldre 
vezető utat s rövid idő kérdése, hogy ez az út el is készüljön s ezzel az árpádföldiek 

12  RSz (1931) 32/2.
13  VPL 4613/1931.
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egyik régi jogos kívánsága teljesedésbe menjen. Az árpádföldi ínségbizottság na-
gyon tevékeny. Naponkint hetven gyermek kap tejet, húsz család naponkint ebédet 
és mintegy hetven család részesül különféle élelmiszer és tüzelőszer támogatásban. 
Ezeket mind kizárólag árpádföldi termelőtől és kereskedőtől szerzik be, amit dicsé-
rettel említünk meg…”

Az árpádföldi egyházközségben 1932-re megnőtt az aggodalom, attól tartot-
tak, hogy Szabó Lajos megelégeli a különösen rossz helyzetét és elhagyja 
őket. Anyagi helyzete még azt sem biztosította, hogy a létminimumon éljen.
Az elszegényedett lakosság sem volt képes pótolni a hiányt, inkább tőle vártak 
segítséget, a hivatali környezete pedig nem támogatta eléggé:

„Árpádföld egyházi fejlődése érdekében – de még inkább attól való félelemtől, 
hogy ez a fejlődés vissza ne essen – szükségesnek tartom, hogy helyzetjelentés 
formájában ismertessem viszonyainkat.

A nagy gazdasági válságok miatt, bár látszólag minden csendes, mi itt Budapest 
periférián lakók érezzük, hogy kezd dübörögni alulról a föld s ezt a dübörgést a pár-
názott ajtókon belül még nem hallják de mi érezzük. Félve gondolunk a télre, mikor 
a nyomor és ínség fog kopogtatni a munkanélküliek nagy tömegeinek ajtajain. 
A nyomorúság elveszi az emberek józan ítélőképességét.

Mi Kegyelmes urunk bölcs tanácsát követve megkezdtük azt a munkát, hogy 
három községhez tartozó telepünk lakóit egy kis községbe tömörítsük s e munka 
Szabó Lajos esperesünk kiváló agitátiója és népszerűsége folytán sikerülni is fog, 
mert főispánunk támogat ebbeli törekvéseinkben, mint mondá: ’rendet akar terem-
teni Budapest környékén’ – erre pedig itt nagy szükség van.

Ez a telep ugyanis perifériális fekvésénél fogva kiesett a közigazgatás ellenőrző 
szeme alól, s az egyház volt az első szervezet, amely a jó embereket a szent mise 
hallgatásért összehozta, vagyis a szeparatív életet felváltotta az úgynevezett egyházi 
társas élet, s mód adatott ezáltal betekinteni oda, akiknek fáj, hogy e telep már van 
olyan életközösség, mely vallásos és hazafias.

Ma mind többen jönnek közénk, hogy Szabó Lajos esperesünk kiváló vallásos és 
amellett hazafias érzésű, lángoló beszédeit meghallgassák, okulnak a hallottak felett 
s így nem lesznek szélsőséges elemek, s ennek következtében megnyugvással viselik 
ez idő rettenetes nehézségeit. Megnyugtat, bátorít az élet küzdelmeinek elviselésére, 
lelkesít a hazaszeretetre, alamizsnát osztogat, szegényeket ingyen temet, esket, szóval 
önzetlen, s ahol lehet mindenkinek segítségére van. Az Isten ide vezényelte e telepre, 
ahol a legnagyobb szükség volt egy ilyen papra, a milyen nagyon kevés van, s miért 
teszi ezt, csak mély meggyőződésből, mert bizony amit tőlünk kap a mai nyomorúsá-
gos viszonyok közepette az igen kevés, alig hogy meg tud élni belőle.

Elgondolni is rémes, mi lesz belőlünk, ha tudatára ébred sivár helyzetének, 
mert félős, hogy ez be fog következni, mert semmiféle támogatásban nem része-
sül áldásos működéséért, sem anyagilag sem erkölcsileg. Mert ő mindenkor meg-
becsült, sőt ünnepelt férfija volt egyházmegyéjében, kinek jó dotált plébániája 
volt 17 filiá léval.
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Szomorú a magyar ember sorsa most, de még szomorúbb annak, kinek hazafi-
ságáért el kellett hagynia meleg otthonát, vagyonát e sors csapások következtében 
elvesztette édes anyját, apját. Hogy meg tudjon élni, nagynénjéhez Rákosszentmi-
hályra jár ebédelni, vacsorázni, utána kijön Árpádföldre, hogy minden reggel mi-
sézhessen, iskolában tanítson, betegeket látogasson stb. stb.

Nem az ő felkérésére írom e sorokat Kegyelmes Uram, mert ő ennél sokkal 
önérzetesebb, s ha tudná levelem e tartalmát, ő volna az első ki megakadályozná 
ennek elküldését.

Kegyelmes Uramnak ismert atyai jóságában bízva, kérem, hogy bölcs belátá-
sa szerint hasson oda, hogy Szabó Lajos esperes … még igen sokáig fejthesse ki 
tevékeny működését körünkben, itt ahol egy erős embernek kell lenni a gáton.
Árpádföld, 1932. évi július hó 5-én. Maradtam kiváló tisztelettel: Dr. Kalecsinszky 
Zoltán egyház tanács elnöke.”14

Szabó Lajos is évente benyújtotta segély iránti kérvényét a váci püspökhöz, 
aki a vallás- és közoktatási miniszternél eljárt érdekében, így 1933, 1934 és 
1935 években segélyt kapott. 

Az átélt viharok felőrölték egészségét. 1936. február 2-án reggel 8 órakor a 
rákosszentmihályi HÉV-hez igyekezve rosszul érezte magát, a HÉV-en ugyan-
csak, majd Nagyitcénél váratlanul elhunyt.

Temetésére sok-sok tisztelője részvételével 1936. február 6-án került sor 
a kisszentmihályi temetőben. Előtte gyászmisét tartottak a rákosszentmi-
hályi templomban, a búcsúztatása a templom előtt volt. A temetésen több 
beszéd is elhangzott. Gyászbeszédet mondott többek között Horváth Béla, a 
Felvidéki Egyesületek Szövetsége főtitkára és dr. Korláth Endre, Kárpátalja 
egyik magyar képviselője a prágai parlamentben.

A Rákosi Szántó így számolt be az eseményekről:

„A Munkácson megjelenő ’Az Őslakos’ című hírlap szerkesztője az alábbi sorokkal 
vezette be a ’Szabó Lajos róm. kath. esperes kiutasítása’ címmel megírt cikkét még 
1927. november 20-án: ’Könnyes szemmel, remegő kézzel írom e sorokat. Erősen 
fogom a tollat, hogy ne szaladjon úgy, mint ahogy lelkemben dúlnak az indulatok. 
Vigyázva írok le minden szót, hogy többet ne vessek papírra, mint amennyit sza-
bad… Csak azt örökítem meg, ami történt. 1927. november 17-én reggel Munká-
cson lehullott az első hó. A fehér reggelen percek alatt egy hír rohanta be a várost. 
Szétszáguldott a hír, hogy Szabó Lajost, a munkácsi rk. esperest kiutasították, még 
pedig úgy, hogy még aznap ’önként’ s egyszersmindenkorra el kell hagynia a cseh-
szlovák köztársaság demokrácia által kormányzottnak hirdetett területét.’

14  VPL 2738/1932.
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…majd így folytatta:
„És ma kilenc év elmúltával a tudósító szeme könnyezik és remegő kézzel írja 

e sorokat. Fájdalommal ír le minden szót, amikor megörökíti, hogy mi történt a 
kiutasított Szabó Lajossal.

1936. február 2-án, Gyertyaszentelő ünnepén, reggel pergett az eső. A borús 
reggelen percek alatt egy hír rohanta be Árpádföldet. Szétszáguldott a szívekbe 
markoló hír: Szabó Lajos esperes meghalt, volt és nincs többé!

Volt és nincs! Ezek egymáshoz közelálló rövid, röpke szavak, de nagyon hosz-
szan tartó fájdalom ... A könny megnémítja az ajkakat, az ész nem talál megnyug-
vást és csak az a tudat nyújt valami csekély vigaszt, hogy az Úr azért ragadta ki Őt 
a bűnös világból, az egymást bántalmazó emberek tömegéből, mert kedves volt az 
Ő lelke az Úr színe előtt és mert megelégelte azt a szenvedést és keserűséget, ami 
érte Őt hazájának feldarabolásával és egyes „jóindulatú” egyének sátán sugallta 
bántalmaival, ami az utóbbi időben teljes súlyával helyezkedett az Ő nemes, béke-
tűrő szívére. Fájdalom, nem egyforma az ember, a teremtés koronája; ahány ember, 
annyi különböző szív!

A kérlelhetetlen halál múlt vasárnap reggel nyolc óra után egy daliás terme-
tű kemény magyart, egy a hivatalával járó kötelességeit a legbuzgóbban teljesítő 
lánglelkű papot, egy „Arany Szent Jánost” a szív jóságának és lelki nemességnek 
példaképét vitte el körünkből. A rút halál olyan embertől fosztott meg bennünket, 
akinek nemesen dobogó, híveiért, a szegényekért küzdő szíve és agyának minden 
gondolata az Isten, a Haza és az Irgalmasság szolgálatában állott, aki osztály és 
vagyoni megkülönböztetés nélkül csak szerette és becsülte embertársait, mint az 
Isten legszebb teremtményét, akik mindenkor támogatásra akadtak az Ő érzékeny, 
a szenvedőkkel együtt érző, segítségre kész emberbaráti nemes szívében, fennkölt 
lelkében a harminchárom esztendős ragyogó működése ideje alatt.

Szabó Lajos minden keserűséget szívébe préselve, nap-nap után erősebben re-
mélve várta a feltámadás ünnepét, ami vörös vonalként húzódott végig hazaszere-
tettől lángoló gyönyörű szónoklataiban, ami úgy társalgásának, mint álmainak tár-
gyát képezte. Minden szavával vígasztalt, bátorította a csüggedőket s újabb reményt 
öntött az elkeseredett lelkekbe. 

Mint rendesen, úgy vasárnap is a szokott időben kelt fel Szabó Lajos, hogy 
Rákosszentmihályról Árpádföldre utazzon a villamossal. Öltözködés közben arról 
panaszkodott vele élő nagynénjének, hogy nagyon rosszul aludt a múlt éjjel. Majd 
nagynénje közölte vele, hogy halott van a szomszédjukban és boldognak nevezte 
az illetőt, mert minden kínlódás nélkül hirtelen halt meg, mire Szabó Lajos azt 
a megjegyzést tette, hogy az nem boldogíthat, ha az ember váratlanul, a szentsé-
gek felvétele nélkül, készületlenül hal meg. És íme, rövid egy óra multával Őt is 
ugyanaz a sors érte. Megszűnt dobogni a nemes szíve, amely sebeket gyógyított és 
könnyeket szárított.

Szabó Lajos vasárnap reggel 8 órakor villamoson utazott a nagyitcei állomásig, 
ahol átszállt volna a csömöri szerelvényre. De útközben annyira rosszul lett, hogy 
amikor Nagyitcére ért, képtelen volt leszállni a vonatról s így a körülötte lévők se-
gítségével támolygott a váróterembe, ahol leült egyik padra és onnan lehanyatlott. 
A támogatók, abban a hitben, hogy elájult, bevitték a szomszéd helyiségbe, ahol 
a földre terített takaróra fektették, ruháját kigombolták és mindent megkíséreltek 
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élesztésére, sőt a mentőkért is telefonoztak, akik azonnal megjelentek a helyszínen. 
De hiába volt minden igyekezet, Szabó Lajosban megszűnt az élet…’

… a rákosszentmihályi templomban fogják felravatalozni…
…1902-ben szentelték pappá. 1920-tól 1927 végéig Munkácson működött és 

1929 augusztusában került Árpádföldre, ahol a templommal szemben levő egyik 
egy szobás, konyhás bérelt házban lakott. Minthogy tavaly nyár elején harmadszor 
törtek be lakásába és kifosztották azt eddig ismeretlen tettesek, azért Szabó Lajos 
elköltözködött a Rákosszentmihályon, az Akácfa utca 62. sz. saját házában lakó 
nagynénjéhez, özv. Ruff Sándornéhoz és onnan járt át Árpádföldre, majd innen be-
utazott minden nap a Társadalmi Egyesületek Szövetségéhez Budapestre, ahol mint 
szónok és mint író tevékenykedett.

Egy férfi testvére Debrecenben él, másik férfi testvére és két nőtestvére pedig 
Munkácson, akiket távirati úton értesítettek a megdöbbentő katasztrófáról.

Akik szombaton, vagyis a halála előtti nap még utoljára beszéltek Szabó Lajos-
sal, mind azt mondják, hogy feltűnt különös arcszíne, lehangoltsága és fáradtságot 
eláruló mozdulatai, mert hiszen mindenki mindig fürge mozgású, derült mosolygó 
arcúnak és élénken beszélgető emberkedvelő férfinek és jó barátnak ismerte Őt.

Ne zúgolódjunk, de nyugodjunk meg az Úr akaratában és zárjuk szívünkbe az 
Ő kedves és mégis fájdalmas emlékét. Szabó Lajos meghalt, de álma él és emléke 
élni fog. Tárnai Andor”15

„Szabó Lajos temetése

Árpádföld lakossága megmozdult a múlt hét szerdáján és kisebb, nagyobb csopor-
tokban zarándokolt a sashalmi halottas házba, arra a szomorú helyre, ahol a sötét 
sárga, aranyozott feszületes tölgyfakoporsó üveglapján át egy utolsó búcsúpillantást 
vetett rajongásig szeretett lelkipásztoruk jóságot sugárzó arcára és a szívek, mélyé-
ből fakadó imádsággal rótta le kegyeletét a páratlan emberbaráti szív s a magyar 
integritás titáni harcosa iránt. Este pedig sok árpádföldi házban szentelt gyertyák 
fénye mellett folytatták az ájtatoskodást és másnap hullámzó tömegben vonultak 
a rákosszentmihályi plébánia templomba, ahová a temetkezési intézet emberei a 
reggeli órákban szállították át a koporsót Sashalomról és felravatalozták a dél szaki 
növényekkel és csokrokkal díszített, zsúfolásig megtelt templom hajójában. A temp-
lom feketekárpitos főkapuja előtt díszruhás és sisakos rendőrök irányították a cso-
portokban érkező tömeget, amit nem a pompa, de a szeretet hívott a temetésre. 
A templom fénybegyulladt csillárai feketeruhás gyászoló seregre vetették világos-
ságukat, számtalan gyertyaláng lobogott a ravatal körül s mellette FEFKE Bocskay 
sapkás küldöttsége állott díszőrséget.

Tíz óra előtt érkeztek a gyászoló család tagjai, egymást követték az autók, melyek 
a Felvidék társadalmának, a főváros és az ország különféle testületeinek küldöttségeit 
szállították. Az egész környék valláskülönbség nélkül képviselve volt a temetésen; 
hiszen a buzgó pap és nagy magyar nem a vallást, de a szívet, a szeretetet és a jellemet 

15  RSz (1936) 6/2-3.
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tekintette az embernél. ... A gyászszertartás kezdete előtt a máriabesnyői kapucinus 
rendház főnöke könyörgött a jó barátjáért az egyik mellékoltárnál. 

Pontosan tíz órakor kezdődött a gyászisteni tisztelet, amit Vedres Béla pestújhelyi 
apátplébános tartott nagy papi segédlettel; körülötte a szentélyben helyezkedtek el a 
kerület papjai. Az apát a gyászmise befejezése után szívből fakadó, keresetlen, egy-
szerű, de annál meghatóbb szavakkal búcsúztatta a megboldogultat. Feltörő, hangos 
zokogás követte az apát szavait, a legacélozottabb szív is szabad folyást engedett a 
könnyeknek. Majd a beszentelés szertartása következett s ennek végeztével a temp-
lom elé helyezték a koporsót s amikor a kitóduló tömeg példás rendben elhelyezke-
dett körülötte, elhangzottak a búcsúbeszédek. A Magyar Nemzeti Szövetség nevében 
Majoros István búcsúzott a magyar gondolat lelkes harcosától.. Külön búcsúztatták 
a felvidéki papi kartól, majd a Katholikus Népszövetségtől. A kisebbségi sorban élő 
felvidéki magyarság üdvözletét dr. Korláth Endre, a prágai országgyűlés magyar kép-
viselője tolmácsolta s végül Horváth Béla főtitkár a felvidéki egyesületek nevében 
beszélt. A drámai erejű megrázó beszéd után a tárogató halk hangon búgta a „Nagy 
Bercsényi Miklós…” kezdetű siralmas kurucdalt s amikor a szónok elcsukló hangon 
így kiáltott fel: Szabó Lajos Isten veled! – az apát sem titkolhatta elérzékenyülését. 
Bereg, Szatmár és Ugocsa megye felvidéki küldöttsége egy-egy marék földet hozott a 
megszállt területről, hogy elhelyezze a számon kérő anyaföld hantjai között.

Most megindult és lassan gördült a gyászhintó s előtte a koszorúktól roskadó 
kocsi a temető felé. Amerre a gyászmenet elvonult, mindenütt lehúzták az üzle-
tek redőnyeit. A temetőben Györe László tanító vezetésével az árpádföldi iskolás 
gyermekek fogadták a koporsót és „Utolsó üdvözlet kicsi tanítványaitól” feliratú 
ciklámen koszorút helyeztek a sírhantra. A beszentelés után Szondy Emil csömöri 
jegyző az árpádföldi hívek nevében mondott utolsó Isten hozzádot. Minden szem-
ből kicsalta a könnyeket. ...

A teméntelen koszorú közül megemlítjük a Magyar Nemzeti Szövetség és a 
Felvidék nemzeti szalaggal ellátott hatalmas koszorúját; utóbbi felirata: A Felvidék 
szeretete a Haza nagy fiának. Az árpádföldi hívek 56 fehérrózsából kötött koszorú 
szalagfelirata ez: Felejthetetlen drága jó Esperes úrnak utolsó üdvözlettel árpádföldi 
hívei. A megboldogult legkedvesebb virága volt a hóvirág s azért, ahogy hullt a rög 
a sírba, közben több kosár hóvirágot szórtak a rögök közé. Megható az is, hogy az 
árpádföldi iskola nagyobb növendékei önként vállalkoztak arra, hogy délelőtt tíz 
órától egy óráig, vagyis a temetés végéig szünet nélkül harangoztak az árpádföldi 
harangokkal, melyeknek létezése Szabó Lajos nevéhez fűződik. A szomorú temetés 
hétfőn nyert befejezést azzal, hogy Nagy Géza rákosszentmihályi esperesplébános 
az elhunyt lelki üdvéért engesztelő szentmiseáldozatot mutatott be az Úrnak az 
árpádföldi templomban, mely hat és fél évi boldogság után árvaságra jutott.

Gyönyörűen temettük el Szabó Lajost, akire ráillik ez az idézet: „Élete szép 
volt minden gyötrelemmel: szenvedés, haragok és harcok, bátor, nagy érzések, sza-
kadatlan emberfölötti munka és hangos diadalok.”  Síron túli élete még szebb lesz!  
Tárnai Andor”16

16  RSz (1936) február.
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„Emlékezzünk Szabó Lajos esperesről

A Munkácson kiadott ’Az Őslakos’ c. politikai hetilap – mely ma lap fején bátran 
hirdeti, hogy a felvidéki magyarság jogainak, érdekeinek harcosa és szószólója, 
amely vétót kiált az igazságtalanságnak és elnyomásnak, hangot ad az elnyomott-
ságot és igaztalanságot szenvedők jajainak – legutóbbi számában terjedelmesen is-
merteti azt a hatást, amit kiüldözött esperesünk: Szabó Lajos tragikus halála keltett 
úgy Munkácson, mint a Felvidéken. A lap első oldala feltűnő betűkkel közli a csalá-
di gyászjelentést, majd a temetés lefolyását és R. Vozáry Aladár szerkesztő hosszú 
cikkben emlékezik meg a fájdalmas hírről és az elhunyt hazaszeretetéről, karöltve 

munkácsi életével.”17

A Rákos Vidéke hetilap így emlékezett meg a halálesetről:

„Szabó Lajos volt munkácsi esperes-plébános, a Szent Anna kápolna lelkésze, vá-
ratlanul meghalt, vasárnap reggel a Nagy Itce állomáson. – Szívszélhűdés oltotta 
ki életét. ...

Gyújtó erejű, fanatikusan hazafias, magával ragadó szónok és nemeslelkű lelki-
pásztor volt. A váci egyházmegyében mutatkozó paphiány miatt kapott igen szerény 
javadalmazású beosztást Rákosszentmihályon, hol a Szent Anna kápolna lelkésze 
lett. Hívei rajongásig szerették, a szegények áldották jóságát. Mint a Magyar Nem-
zeti Szövetség és Tesz vezértagja részt vett az ernyedetlen hazafias munkában és 
lobogó erejű szónoklataival élesztette a nemes tüzet mindenfelé s az egész Pest-
környéken is igen nagy népszerűségre és megbecsülésre tett szert. A lelkesedése, a 
maga odaadása ölte meg, mint a szépemlékű Bihari Ákos színművészt, aki hasonló 
véget ért. Annyira átadta magát érzéseinek, romboló indulatának, hogy valósággal 
felperzselte önmagát és szívét elbírhatatlan munkával terhelte meg. A megboldogult 
esperes a magánérintkezésben is módfelett szeretetreméltó, vonzó egyéniség volt. 
Mindenki tisztelte és szerette és mindig optimista, nagy reményeket hirdető szava-
it örömmel hallgatta. A villamoson azonban naponta gyengéden magára hagyták, 
mert a nagy elfoglaltságú férfiú ott végezte el a breviárium esedékes részleteit. Égbe 
szállott lelke a magyar vértanúk megdicsőült seregét szaporítja.

Elgyötört szívét vasárnap reggel végzetes próbára tette. Az Ilona-utcában 
akart felülni a villamosra, de lekésett, s ezért elébefutott a hurokvágány végére. 
Fel is jutott a vonatra, de rosszul lett, a szívét fájlalta, majd a Gizella útnál alél-
tan hanyatlott a szomszédjára. A Nagyitcénél leemelték a kocsiból, de már nem 
volt benne élet. A sashalmi hullaházba vitték. Csütörtökön délelőtt temették a 
rákosszentmihályi plébániatemplomból. Vedres Béla apát végezte a szertartást, 
és gyászmisét nagy segédlettel. A díszes ravatalt az árpádföldi egyháztanács vet-
te körül. A zsúfolt templomban ott volt Rákosszentmihály és az egész környék 

17  RSz (1936) 8/3.
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gyászoló közönsége. A Felvidékről is küldöttség érkezett, Vedres apát megindító 
gyászbeszédben búcsúztatta, ecsetelve mérhetetlen szenvedéseit és nagyszerű ha-
zafias önfeláldozását. A temetőben a felvidékiek, a szatmári egyházmegye képvi-
selője és még két más szónok bucsuztatta, majd felharsant a tárogató. Mindenki 
könnyezett. A temetésen megjelent Csík József dr. országgyűlési képviselő, az 
egész környék papsága Schwarcz apáttal az élen, de ott voltak szegényei is, aki-
kért annyi jót tett.”18

Az alábbi cikk a kárpátaljai Magyar Kárpáti Gazda című hetilapban jelent 
meg 1936. február 16-án:

„Szabó Lajos temetése.  Ezrek kísérték utolsó útjára a Kárpátaljáról kiutasított láng-
lelkű papot.

A templomban gyertyát lobogó fényében, hatalmas ravatalon hideg koporsóban 
feküdt a nagy ember, a nagy pap, a nagy magyar, Szabó Lajos. Az ember, akinek 
csupa tűz volt a lelke, mindig égő volt szíve, csodálatos harsona volt a hangja. Aki 
egy országnak vezéralakja, magyarok büszkesége volt. És aki hideg szívvel, magas-
ba szállt, lelke nélkül elnémult ajkakkal feküdt a koporsóban...

Lehajtott fejű papok egész sorának kíséretében lépett az oltárhoz püspöki sü-
veggel Vedres Béla apát. A segédkező papok között Csík József apát, országgyűlési 
képviselő, dr. Stumpf kanonok, Schwarcz pápai prelátus, Nagy Géza esperes s a 
környék esperesei. Felbúgott az orgona és kezdetét vette a gyászmise.

A padokban a magyar közélet számos előkelőség. Báró Perényi Zsigmond a 
magyar koronaőr, Majoros István a Magyar Nemzeti Szövetség igazgatója, dr. Ajtay 
József közigazgatási bíró, dr. Pongrácz Aladár, Nyisztor Zoltán. A jobb oldali első 
padokban Kárpátalja magyarságának kiküldötte: dr. Korláth Endre képviselő, Seres 
János nagybereznai plébános, dr. Bokády István, mellettük Egry Ferencz fia, dr. 
Egry Ferencz ny. pénzügyigazgató. És egymásután gyászoló küldöttségek, egye-
sületi kiküldöttek végtelen sorban. Szlovenszko és Kárpátalja Budapestre szakadt 
vezéreinek hosszú sora.

A gyászmise után Vedres apát beszélni kezdett. Búcsúztatta a nagy magyar pa-
pot. És beszédje első mondatától kezdve, mint döbbenetes kísérő zene festette alá 
minden szavát az ezrek állandó zokogása. Könny, fájdalmas felcsuklás, zokogás 
volt a templom, semmi más. A végtelen fájdalom volt az igazi orgonája a gyász-
szertartásnak.

A templomi szertartás után a templom előtti hatalmas téren felállított katafalkra 
helyezték a koporsót. A papság elvégezte a beszentelést, ezután Majoros István kor-
mányfőtanácsos mondott könnyezve szívbemarkoló búcsúzást. A Katholikus Nép-
szövetség nevében Csap főfelügyelő, a kárpátaljai papság nevében Seres János plé-
bános, majd a Felvidéki Egyesületek Szövetsége nevében dr. Horváth Béla beszélt. 
Beszéde után sírón, fájdalmasan felhangzott a tárogató hangján: ’Nagy Bercsényi 
Miklós’.... A sivító szél együtt zokogott a tárogatóval!...

18  Rákos Vidéke(1936) 6/1.
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Ezután dr. Korláth Endre lépett fel a templom lépcsőjére és a legjobb barát bú-
csúzni kezdett: 

Gyásztisztesség tévő közönség!
Kárpátalja magyarsága a maga egyetemességében elküldte Szabó Lajos mun-

kácsi esperes ravatalához - felekezetre való tekintet nélkül - gyászát, hódolatát. 
Hódolni jár Őneki, mert Ő nekünk lelki, szellemi és erkölcsi vezérünk, lánglelkű 
apostolunk és mártírunk.

Vezérünk voltál és maradsz sokat szenvedett bajtársunk, édes Lajos. Vezér, aki 
soha sem nyúltál a vezéri pálca után. Közkatona sorban teljesítetted a legfensége-
sebb apostoli munkát, de az ellen hatalmasai ismerték lelki vezéri őrhelyedet, eltá-
volítottak onnan keresztjáró Kálváriádra. Hódolat jár Neked és ezt hoztuk el utolsó 
utadra, amit életedben csak kevesünktől kaptál meg.

Nagy a mi gyászunk, Kárpátalja magyarságának, mert lehullott a mi fejünknek 
koronája.

Tátong az üresség, amit búcsúzásod közöttünk hagyott.
Mi Kapisztrán Jánost láttunk mindig Benned és mint Kapisztrán János hívők 

élén vártunk és vártunk vissza, a Megváltó mártír keresztjével hatalmas válladon, 
s a mi Igazságunk mindent elsöprő erejével szikrázó szemeidben égre emelt kar-
jaiddal.

Gyászolunk, mert elégtél a saját lángodban, amellyel lelkedet belepréselted 
nemzeted tömegeibe, amit soha sem szűntél meg nevelni, tanítani, lelkesíteni, kis-
hitűségében megerősíteni, naggyá, erőssé, boldoggá tenni hiteddel, szereteteddel és 
reménységeddel.

Hited gyújtogatott százezreket, reménységed felemelte főbeütött társadalmun-
kat – szereteted mindig forrasztgatta az ellentábor által mesterségesen szétszagga-
tott nemzetünket.

Gyászolunk. Mint elhagyott tanítványok, bajtársaid várjuk az Isten kegyelmét, 
bátorító szent-lelkét, hogy betöltse az Utánad maradt ürességet.

Jöjj vissza és légy közöttünk örökké!
Gyászoljunk magyarok, de kétségbe ne essünk, ne fokozzuk az elköltözött di-

cső Szabó Lajos lelkének fájdalmát siralmunkkal. Mi Kárpátalja magyarsága, akik 
mindent elvesztettünk - hisszük, érezzük, tudjuk, hogy ez a koporsó csak a Szabó 
Lajos kiégett testét takarja, de lelkének lángoló hite, az Ő milliókat felemelő re-
ménysége, az Ő gazdag szeretete ott él Rákóczi földjén Kárpátalján, mint a többi 
elköltözött nagyoké, a legegyszerűbb emberek lelkében is és a mi Kapisztrán Já-
nosunk angyalok élén fog jönni hozzánk Igazságunk diadalában!Nézz ránk vissza 
Szabó Lajos az örökkévalóság küszöbéről, ahová elszólíttattál. Érdemeid jutalmaz-
tassanak Istenünktől, hogy az örök világosság fényeskedjék neked!A viszontlátásig 
édes Lajos, Isten Veled!

Megindult ekkor a gyászmenet. Hiába szaggatott csontokig a viharos szél, az 
ezrek nem széledtek szét, kísérték Szabó Lajost utolsó útjára: a hat kilométerre 
fekvő rákosszentmihályi temetőbe.Ami itt történt, azt már leírni nem lehet, azt lát-
ni kellett, szenvedni kellett. Iskolás gyermekek, rongyos ruhájú magyarok százai 
két hatalmas kosár hóvirágot hoztak - Szabó Lajos kedvenc virágját - és hullott a 
virágeső a sírgödörbe, puha ágyat vetettek a legjobb embernek. És amikor Szondy 
főjegyző utolsó búcsúszavai után a sírásók le akarták engedni a koporsót a mélybe, 
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akkor valami lenyűgöző kitörésben, őrjöngő fájdalomban tülekedtek, verekedtek az 
emberek, valami megérthetetlen paroxizmusig fokozódott erővel tört fel a sírás, a 
jajgatás, a sikoltozás, síró ordítozás.

Szabó Lajost nem akarták engedni letenni a sírba...
Így embert siratni nem láttam. ... ilyen temetést nem éltem még.És azután mégis 

hulltak a göröngyök, a koporsót mindjobban takarta el a föld.Egy igazi pappal, egy 
jó emberrel, egy nagy magyarral kevesebb lett a földön...”

1936. április 5-én Budapesten emlékülést tartottak Szabó Lajos tiszteletére:

„A kegyelet estje volt a Felvidéki Egyesületek Szövetsége által rendezett, Szabó 
Lajos esperes-plébános emlékezetére rendezett ünnepély. A Felvidéki Egyesületek 
Szövetségének Géza-utcai dísztermét az Árpádföldről, Cinkotáról, Mátyásföldről 
és Rákosszentmihályról, valamint a Felvidékről jobbára kiüldözött és átmenetileg 
Budapesten tartózkodó magyarok egészen megtöltötték, hogy kegyelettel áldozza-
nak az egykori munkácsi esperesplébános, utóbb Árpádföld lángoló lelkű papjának 
és izzóan magyar hazafiú, Szabó Lajos emlékezetének. A tragikus gyorsasággal 
meghaltnak eljöttek barátai és tisztelői, hogy tanúságot tegyenek arról, nem felejtik 
el sohasem hőn szeretett papjukat és a páratlanul jó embert, a maga szerénysége 
mellett is a nálánál szegényebbek buzgó pártfogóját.”19

Ez alkalomból Horváth Béla főtitkár mondott emlékbeszédet:

„A hír, amely Szabó Lajos váratlan elhunytáról szólt döbbenetbe dermesztette 
barátait, híveit, ismerőseit határon innen és határon túl. Mint a megzavart nyáj 
futottak szét és verődtek össze s riadtan kérdezgették: igaz lehet-e, hogy Szabó 
Lajos a daliás férfi a lánglelkű magyar őzszavú szónok, csupa szeretettel teli pap, 
az odaadó emberbarát, a szegények apostoli gyámola ily hirtelen elköltözött az 
örökkévalóságba? .. Szabó Lajos életsorsa úgy volt meghatározva, hogy ilyen 
véget érjen. Hazájáért, híveiért, embertársaiért egész valóságának odaadása foko-
zatosan, láthatatlanul érlelte szívének fizikai gyengeségét. Felperzselte olthatatlan 
lélektüzének izzása.

Az úr megelégelte a sok szenvedést és keserűséget, ami hazájának feldarabolá-
sával, kiüldöztetésével és néhány megtévedt embertársa sátánsugallta bántalmaival 
érte, melyek az utóbbi időben teljes súllyal nehezedtek az ő nemes, béketűrő, csak 
szeretni tudó szívére. …

Ki volt Szabó Lajos

Ki volt Szabó Lajos? ... Szabó Lajos a papi hivatását Istennek tetsző módon teljesí-
tő, hívei sorsát féltő gonddal istápoló, a gondjaira bízott kis egyházközösséget atyai 

19  RSz (1936) 16/1.
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szeretettel fejlesztő és védelmező, hívei által rajongásig szeretett lelkipásztorunk 
– az elesettek, rászorulók érdekében kéretlenül is mindig szót emelő, szüntelenül 
jót cselekvő, jótevésben lankadást nem ismerő, fáradságot nem kímélő, a szegények 
által áldott jóságú igaz emberbarátnak – és a csonka, árva Magyar Hazáért szen-
vedni, harcolni és meghalni mindig kész, lánglelkű és tűzszavú hazafinak - tehát a 
három legszebb emberi hivatásnak teljes és példaszerűinkarnációja volt. Szívének 
minden érzése, agyának minden gondolata Isten, a Haza és az irgalmasság szol-
gálatában adott, s osztály és vagyoni megkülönböztetés nélkül csak szeretni tudta 
embertársait.

Megszemélyesítője volt a legszebb eszményeknek, hordozója az apokaliptikus 
meglátású próféták kivételes tulajdonainak. Czizellált mívű lelkében a szépet, jót, 
nemeset túláradó mértékben termelte. A jótevésnek, segítésnek, emberszeretetnek 
apostoli mértékét tudta s minduntalan szerette volna mívelni. A szó szoros értelmé-
ben rajzott lelkében a jócselekedetek iránti tettkészsége.

Hogy Szabó Lajost leghívebben jellemezzem, idéznem kell a Munkácson meg-
jelent Őslakos c. hetilap febr. 8-i ihletett hangú nekrológjának néhány részletét.

’… Pap volt, aki egyháza lelki, szellemi érdekeinek védelmében és szolgálatá-
ban a templom katedráján, a közéletben a politikai aréna pódiumain, egy-egy kom-
munista temetésen igét hirdetni, magát megtámadásnak, veszedelemnek kitenni 
mindig kész volt. Pap volt, aki lelkesítette a szegényt, az árvát, a hitehagyottat, hogy 
segítse, gyámolítsa, Istenhez visszavezesse. Pap volt, aki csak szeretni tudott, s aki 
egy-egy haldokló ágyánál napokon, éjszakákon át ott ült, hogy könnyebbé tegye a 
nagyútra indulást, s ha életében el is hagyta az egyházat, visszasegítette oda, hon-
nan egyedül nyerhetett megnyugvást, önmagával való megbékélést.Pap volt, de a 
Kapisztrán Jánosok, a Tomory Pálok, a Zadravecek sorából való.Akik úgy érezték, 
hogy a papi hivatásuk, egyházi elkötelezettségük azt is parancsolja, hogy ezer ve-
szedelemnek kitett, balsorsba taszított nemzetünkért elsősorban nekik kötelességük 
élni, szenvedni, harcolni és meghalni.

A háború után varázsos egyéniségének, minden képességének a kárpátaljai ma-
gyar kisebbség apostoli hitű és szavú, messze kimagasló lelki vezére lett. Szíve 
minden dobbanását lelke minden érzését csak a magyar sorsa foglalkoztatta és töl-
tötte el. Mindenki benne látta a legelső, legbátrabb, leghívőbb magyart. Magával 
nem törődött. egyéni érdeket nem ismert, hiuság nem érintette. Két kézzel adta, 
amije volt annak, aki kért tőle, akin segíteni kellett, és soha senkitől nem kérte 
vissza, amit adott. Nem volt Kárpátaljának magyarok által lakott helye, ahova 
el ne ment volna lelkesíteni, biztatni. A templomi szószék, a gyűlés dobogója, egy 
ravatal, egy magyar társaság asztala, vagy a szabad ég alatt egy baráti összejövetel 
mind ezt jelentette számára, hogy ott is bátorítsa a csüggedőt, ott is biztassa a har-
colót és ott is szolgálja a magyarság érdekeit.

Amint felállt a dobogón egyszerre néma csend lett. Minden tekintet ajkára sze-
geződött. S amint beszélni kezdett egyre jobban villantak a szemek, egyre jobban 
pirultak az arcok, s egyszerre eltűnt az elnyomottság és a gyávaság érzése minden-
kiből.És pillanatok múlása után már senki sem volt ura akaratának. Egyéniségének, 
hevének és szavának rabja lett mindenki. S ő vitte, ragadta magával a hallgatóit, 
akik egy pillanatra sem tudtak felocsúdni a varázs alól, mely belőle kiáradt. Meg-
dermesztette, megremegtette, majd szent lelkesedésre hevítette őket. Szava tűz, 
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láng volt, s ő maga égett a legjobban magyarsága tüzében. Többször hallottuk tőle 
idézni Petőfi egy versének négy nagyon magyar sorát:

A Kárpátoktól le az Aldunáig
Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar!

Szétszórt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar!

És ha valaki tudta hűn szimbolizálni vagy megszemélyesíteni azt a képet, amit e 
verssorok mutatnak, akkor Szabó Lajos volt az egy-egy beszéde jelenetében. Sze-
me tűzben égett, csapzottá lett a haja, láz sugárzott egész alakjáról, teste minden 
porcikájából. …

És csordultig telt a keserű pohár, amelyet ki kellett ürítenie. El kellett mennie 
onnan ahová egész lelkével gyökerezett ... És ő ment a magyar kálvária szenvedé-
sekkel, megpróbáltatásokkal telt kereszthordozó utján. Vállalt mindent: testi-lelki 
szenvedést, meghurcolást, szegénységet, otthon- és hontalanságot, töretlen hitet, 
csüggedetlen harci kétséget ...’

Szabó Lajos mint lelkész 1902-től kiutasításáig, 1927. nov. 27-ig működött a 
közben megalakuló Csehszlovákia területén, az utóbbi hét évben Munkácson es-
peres-plébánosi minőségben. Már 1910-ben illetőségi bizonyítványt kapott azon a 
területen, s ez alapon vették fel Munkács város kötelékébe, ahol szintén rendes 
illetőséget nyert, s útlevele is volt, mely cseh állampolgároknak járt.

Út a Kálvária felé

Az 1925. évi novemberi képviselőválasztás idején mivel az akkor tartott program-
beszédei miatt a cseh impérium neheztelt rá, illetőségének érvényességét vitatni 
kezdték. E vizsgálat folyományaképpen illetőségét a belügyminisztérium megsem-
misítette, ami ellen Szabó Lajos a legfelsőbb közigazgatási bírósághoz panasszal 
élt, ahol azonban panaszát 1927. szeptember havában elutasították.

A munkácsi rendőrfőkapitányi hivatal 1927. november 17-én kiutasítási végzést 
kézbesített Szabó Lajos részére amely szerint még aznap el kellett hagynia a köztár-
saság területét. A munkácsi római katolikus egyháztanács küldöttségileg kereste fel 
dr. Joch nagyzsupánt és kérte a kiutasítás visszavonását.

A nagyzsupán azzal az indoklással, hogy nincs csehszlovák illetősége s hogy
október 28-án a templom tornyára nem tűzette ki a csehszlovák zászlót és a 
Podkarpatská Rusban járó angol újságírókat kalauzolta és informálta, dr. Nagy 
Kálmán keresztény szocialista párti elnök temetésén három hónappal azelőtt állam-
ellenes beszédet mondott, a kérelmet elutasította.

A tényállás az, hogy dr. Nagy Kálmán temetésén tartott beszéde nem az állam-, 
de kommunistaellenes volt, az angolokkal sohasem tárgyalt. A zászló kitűzését pe-
dig az egyháztanács nem engedélyezte.

1927. november 17-én a cseh detektívek a halmi román határállomásra kisérték és 
ott az oláh rendőrségnek átadták. Halmiból Szatmárra, majd Kolozsvárra kisérték, min-
denütt újra és újra kihallgatták s végre is arra a meggyőződésre jutottak, hogy Romániá-
ban nincs és nem lehet állampolgársága. Erre visszaküldték a halmi állomásra. A cseh 
rendőrség a halmi állomáson felsőbb utasításra a cseh vonatra nem engedték felszállni. 
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Másnap november 23 án a nagyszőllősi főszolgabíró Halmiba érkezett s tárgyalást foly-
tatott az oláh rendőrfőnökkel. November 24-én dr. Blecha munkácsi rendőrfőkapitány 
másodmagával Halmiba érkezett, majd onnan Szatmárra utazott, honnan a sigurancia 
főnöke telefonált Halmiba, hogy haladéktalanul ismét vigyék Kolozsvárra. Kolozsvá-
rott a sigurancia inspektor tudomására hozta, hogy nem mehet vissza Csehszlovákiába 
és Magyarországba kell mennie. Ismételten tiltakozott ügyének törvénytelen intézése 
ellen és hangsúlyozta, hogy úgy a Csehszlovákiából való kiuta sí tása, mint a Romániá-
ba való átvétele törvénytelen és Magyarországon nincs mit keresnie.

Ennek dacára két szuronyos katonával az érmihályi határállomásra kísértették 
és november 27-én Nyírbátornál Magyarországra toloncolták.

A tények rövid száraz ismertetésével igyekeztem bemutatni a csehek minden tör-
vényt és erkölcsöt arculcsapó eljárását, de el lehet képzelni, hogy mit kellett kiállnia 
Szabó esperesnek tíz napon át, amíg fegyveres katonák kisérték szuronyok közt, mint 
egy gonosztevőt, csak azért, mert magyar és a magyarságnak egyik szeretett vezére volt.

A bátor, az igaz, a zengő szavú magyar
Hogy ki volt Szabó Lajos a kárpátaljai magyarság szívében, azt elmondja he-

lyettem az Ungváron akkor még megjelent Határszéli Újság bátor cikke, mely Sza-
bó Lajos kiutasítása után jelent meg a lapban:

’A legnagyobb magyar ment el erről a földről, amit most Ruszinszkónak nevez-
nek. A legbátrabb, legigazibb, legzengőbb szava magyart, Szabó Lajost kiűzték ebből 
a demokratikus országból. Detektívek kisérték ki a román határra, elűzték híveinek, 
családjának, magyarjainak köréből, mert ’nem kívánatos elem volt’, – mert féltek tőle. 
… De nagyurak, hatalmas urak, a Szabó Lajos lelkét, a Szabó Lajos szívét, a Szabó 
Lajos emlékét nem vihettétek el tőlünk! Mert ha azt akarnátok, ki kellene irtani belő-
lünk minden magyar érzést, ki kellene vágni testünkből a magyar szívet, golyóval kel-
lene átlyukasztani a magyar koponyát.Csinálhattok amit akartok, Szabó Lajos köztünk 
van! Szabó Lajos Munkácson van, Szabó Lajos az egész országban ott van, itt van a 
szívünkben. Végigsimítja erős keze homlokunkat, megragadja kezünket és mutat ren-
díthetetlenül az egyetlen, a legszentebb, legigazabb cél: a magyar boldogság felé.’ ...

Szabó Lajosnak ott kellett hagynia forrón szeretett édesanyját, aki a fiától való 
elválás fájdalmai miatt testében, lelkében súlyos beteg lett. Aggasztó állapota mind-
inkább sürgőssé tette, hogy mielőbb fia mellett legyen. 1929 április havában nagy 
betegen hagyta el Munkácsot a sokat szenvedett édesanya és szerető fia a trianoni 
országhatár hídjának közepén néma megindultságban borultak egymás nyakába s 
a férfi, a fiú első ölelésébe az első kézcsókba fojtotta fájdalmát, amit azóta beteg 
édesanyja lesoványodott arcának meglátása okozott lelkében. Csak nézték egymást 
néma zokogással soká, soká s nem járt szó ajkaikról.

Szeretett jó édesanyja mártíri szenvedései nem sokára véget értek.

Szabó Lajos Árpádföldön

A kiüldözött Kapisztránt – bármily hihetetlenül – ideát a csonka hazában kellő 
méltánylás nélkül fogadták. Kiüldöztetése után csaknem két évig élt bizonytalan-
ságban, hiába kérve a maga számára lelkészi munkakört. Ezalatt az idő alatt ismer-
te meg a budapesti hívek egy része. Rövid időre a gellérthegyi sziklakápolnában 
végzett helyettesítés folytán istentiszteletet, s tartott ott magasszárnyalású szent 
beszédeket. A hatalmas szónoki képességű, rendkívül rokonszenves megjelenésű 
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lelkész a hívek lelkét itt is magával ragadta s mozgalom indult meg körükben, hogy 
a sziklakápolna állandó lelkészévé elnyerhessék. A felsőbb egyházi hatóságok állás-
foglalása miatt azonban ez sikertelen maradt.

1929 augusztus havában végre a még jórészt beépítetlen pusztán széjjelszórt sze-
gény kis telepnek a mostani Árpádföldnek lett anyagiakban nagyon szegény lelkésze. 
Kapott egy berendezetlen imaházat (mert eddig szentség sem volt benne) és sok sok 
emberi lelket, akik messze voltak az Istentől. Az ő jóságos lelke és sokat befogadni tudó 
szíve tette Istenházát azzá, amilyen lett. Midőn először megjelent a kápolna oltáránál, 
fény ömlött végig jóságos arcán s bizakodó tekintetében kifejeződött, hogy törhetetlen 
szent hittel szolgálja Urát, Istenét. Csodáserejű beszédei hallatára mindinkább jönnek 
a hívek a templomba, mert látják és varázslatosan érzik, mily végtelen és hatalmas 
erő lakozik benne. Harangokat a Felvidékről hozat, áldoztató kelyhet, misekönyvet, 
Betlehemet és monstranciát szerez, oltárt nagyobbíttat, szószéket, padokat, székeket 
rendel a kicsiny üres templomba, hogy a hívek nyugodtan végezhessék ájtatosságukat. 
és még sok mindennel díszíti a kis kápolnát Isten nagy dicsősségére. Renováltatja a 
templomot, szépíti, díszíti Isten házát s ő ilyenkor nagyon-nagyon boldog!

1931. december 15-től 1932. április végéig csaknem 4 1/2 hónapon át ingyen 
ebédet oszt minden nap 150 családnak. Lót-fut, hogy sok-sok könnyet letörölhes-
sen. Ő maga megy el minden szegény házba megkérdezni, milyen segítséget kíván. 
Esőben, szélben zúgó viharban lobog a reverendája, de nem törődik önmagával, 
iparkodik kenyeret, élelmet adni az élet szerencsétlenjeinek.

Minden karácsony ünnepén cipőt, ruhát, élelmet ad, húsvétkor kenyeret kalá-
csot osztogat siet a gondterhes arcokat felvidítani.

Születése napja (december 5-e) várt napjuk volt a szegényeknek, mert legna-
gyobb öröme és boldogsága az volt, ha a szegény nyomorultakon segíthetett.

A szegény, ha kért mindig kapott, és akkor is kapott, ha nem kért, ingyen temet-
te a szegény halottakat, gyalogosan kísérte a messze fekvő temetőbe, hogy utolsó 
áldásban részesítse. Ingyen esketett, ha rá szorultak, ingyen keresztelt. Sok-sok sze-
gény imádkozik jóságos atyjukért és gondos jótevőjükért.”20

1936. június 7-én Árpádföldön is rendeztek megemlékezést Szabó Lajosról 
a helybeli iskola udvarán. A rendezésben a helyi lakosság, a Magyar Nemze-
ti Szövetség és a Felvidéki Egyesületek Szövetsége vett részt. Szondy Emil, 
csömöri adóügyi jegyző nyitotta meg az eseményt, majd Horváth Béla és Bíró 
Bertalan árpádföldi lelkész mondtak beszédet:

„Árpádföld napja

A telep lakossága csaknem teljes számban és a Felvidéki Egyesületek Szövetsége, a 
környéki községek képviselői jelentek meg Szabó Lajos emlékünnepén

Az árpádföldi iskola udvara hatalmas, tágas térség. Ez az udvar vasárnap dél-
után tele volt embertömeggel. Aki csak tehette, mindenki odasietett. …

20  RSz (1936) 22/5.
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Az udvar északi oldalán rögtönzött fekete lepellel borított, nemzetiszínű szalag-
gal ékesített jelvény fölött tölgyfakoszorús keretben a megcsonkított haza térképe 
és Szabó Lajos fényképe hirdette az ünnep célját. Gondos úri-hölgyek aprólékos-
ságra is kiterjedő figyelme ülőhelyről is gondoskodott. …

…Horváth Béla lépett az emelvényre, hogy elmondja emlékbeszédét.
A viharűzte Tűzmadár
Február 2-án - kezdette nagy hatású beszédét - végső mozdulatlanságra hanyat-

lott le két kéz, mely a gyámolra szorulók részére kérges kezével is mindig-mindig 
csak segítséget nyújtott …

...Akkor, február 2-án nem akartuk elhinni, hogy ily döbbenetre virradtunk. 
Akkor, február 2-án nem mertünk ráeszmélni, hogy ily árvaságra jutottunk ... 

…A Gondviselő nekem megengedte, hogy Szabó Lajost nemcsak mint a leg-
lelkesebb magyar bajnokot láthassam küzdeni közelről, hanem megismerhessem 
annak a rajongó szeretetnek a légkörét is, amelyben ő és hívei lelkünkben oly szo-
rosan összekapcsolódtak.

Csodálatos, hogy Szabó Lajos életsorsa úgy volt meghatározva, hogy roko-
nai, hívei, barátai, ismerősei köréből mindig hirtelen búcsú nélkül kellett távoznia. 
Munkácsról való távozása is úgyszólván egyik óráról a másik órára történt. Oly 
nagy szálka volt a csehek szemében, hogy még 24 órai haladékot sem engedélyez-
tek számára, hogy függő ügyeit elintézhesse s hogy rokonai, hívei, barátai, ismerő-
sei körétől elbúcsúzhasson, akiknek azonban mégis megadatott, hogy a bizonytalan 
messzeségbe induló vonatnál áhítattal, rajongással, szent lelkesedéssel vehették 
körül s néma megindultsággal szoríthattak vele kezet a munkácsi vasúti állomáson 
ahová kikísérték. Fájdalmuk pedig feloldódhatott meg-megránduló ajkuknak sóha-
jos köszöntésében : ’A jó Isten áldja meg! ... A viszontlátásra...!!’ 

De mennyivel nagyobb a mi reményfosztott fájdalmunk...!! Mi nem szoríthat-
tunk kezet az örökkévalóságba távozó Szabó Lajossal ... a mi búcsúmenetünk útján, 
melyen őt végső útjára kísértük, ott tépdesett minket az a fájó tudatunk, hogy Szabó 
Lajos életének véglegesen megvont határa megváltozhatatlan, s hogy nincs ami fáj-
dalmunkat mérsékelhetné. …

Mi vigasztalanok maradtunk ...
De mégis van egy nagy bizakodásunk: Szabó Lajos lelkünkre fonódott nagy 

emlékének művelése, e nagy emlék művelésének szent kötelessége, melynek gya-
korlásával mindig felidézhetjük a lelki viszontlátás vigaszt nyújtó érzéseit ...

És majd az emlékezés későbbi, időnkénti ünnepi alkalmai során Szabó Lajos 
vallásos elmélyültségének, Isten és egyháza alázatos szolgálatának, emberszeretete 
bibliai mértékének, izzó magyar lelkesedésének, lángoló honszerelmének évről-
évre való felidézése a hálás kegyelet örökmécsének szent lángját tűzoszloppá fogja 
gyújtani, melynek messzeható káprázatos fénye bevilágítja előttünk a legszebb em-
beri eszménynek, a magyar jövő nagy céljainak járható országútját, távolba muta-
tató mérföldköveit.

Nekünk mindnyájunknak, akikre Szabó Lajos nagy lelki örökségét hagyta, leg-
szentebb kötelességjegyében kell az Ő példáját gyakorolni s a jövő nemzedék szá-
mára azt minden szépségével, minden tisztaságával, minden fényével és teljes átütő 
erejével megőrizni és átmenteni ... És akkor ennek az előttünk haladó tűzoszlopnak 
a halhatatlanság fényét fogjuk biztosítani.
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Rajtatok múlik Magyar Testvéreim, hogy a történelem majd kellően értékelje 
ehhez a kicsi templomhoz fűződő közelmúlt időszakot. Ne engedjétek mulandóvá 
végesülni, idő előtt elenyészni ennek a legendás időnek értékeit, melynek kultuszát 
nemcsak hálás emlékezéssel kell művelnetek, de nemes hivalkodással és önérzetes 
büszkeséggel kell hirdetnetek. A Szabó Lajos emléke, példája kötelez Benneteket, 
hogy itt időtlen-időkig minden életmegnyilvánulásnak, társadalmi megnyilatkozás-
nak az Ő szellemében, a lángoló, tettrekész, áldozatos hazaszeretet és mély vallá-
sosság erényeinek szent, hősi megvallásában és tettleges gyakorlásában kell kife-
jeződnie.”21

„Bíró Bertalan (árpádföldi lelkész) beszéde:

Az emelvényre most Árpádföld új papja, Bíró Bertalan lépett, akinek a környéken 
kifejtett jótékony cselekedeteit áldó szavak kísérik, különösen a sashalmi állami 
baraktelepen lakók sorából. A rendkívül rokonszenves és tekintetével is bizalmat 
ébresztő fiatal pap lelkes beszéde komoly intelmet foglalt.

Szabó Lajos három arcát figyeltem meg – mondotta beszéde folyamán. – 
Az egyik arca a papé volt, az Úr katonájáé : őrtálló, figyelő katona volt, aki egy 

pillanatra sem felejtkezett meg szent hivatásáról, arról a kemény életről, ami a kato-
likus papi hivatás velejárója. Az Úr katonáját nem kényeztette el a sorsa, nem puhí-
totta el a kényelem. Nem ismerte a családi élet melegségét, nem fogadta otthonában 
mosolygó arc, gőgicsélő gyermek édes öröme. Aszkéta egyszerűség és szegénység 
volt a sorsa, minden pillanatban készen az Úr szolgálatára, híveinek lelki gondozá-
sára. Ragyogott Szabó Lajos, a pap arca, amikor az Urat szolgálta.

Szabó Lajos másik arca a hazafi arca volt. Tele fájdalommal, mert a magyar 
sorsa egy évezred óta a muhi puszta és a mohácsi csatatér tragikumával van tele. 
Ha apró pillanatok mosolya derült is néha a hazafi arcára, a jövendő fölött való 
kétségbeesés borította sötét bánatba a másik percben, mert ismerte faját, amelyből 
származott és tudta, hogy erős kezek kormányzására szorult ez a szilaj, mulatni 
és viszálykodni szerető nép, amelynek tragikuma a vendéglátó természete, mert 
most, a gyász napjaiban is azt tudják róla külföldön, hogy mulatni és csak mulatni, 
Magyarországon lehet. Pedig – és ez az intelem Szabó Lajos hazafi arcán – hirdette 
megszakítás nélkül, hogy a magyar komoly munkába merüljön el, mert ebben van 
elrejtve a nagy feltámadás dicsősége. Dolgozzon és testvéries békességben éljen 
magyar fajtájával és meleg érzéssel szorítson kezet azzal – ahogy ő tette – aki a 
magyar hazáért dolgozni önzetlenül akar. Ne az ajkán hordozza a hazafias szent 
érzelem megnyilvánulását, hanem dolgos kezében, amely, amikor itt lesz az ideje, 
erősen markolja meg a szent haza dicsőségét szolgáló fegyvert. Mert a magyar ne 
jótevőkben reménykedjen, hanem a saját erejében. Ezt tükrözte állandóan Szabó 
Lajos hazafi arca.

Szabó Lajos harmadik arca az emberé volt. Nálánál emberebb ember kevés járt 
a földön. Mindenkin segített, vagy akart segíteni, kárára senkinek sem volt, még 
ellenségeinek sem. Még hazája ellenségeinek sem kívánta kárát, csak a magyarok 

21  RSz (1936) június, 11.
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javát. Minek említsem, mit tett Árpádföld szegényeiért. Ezt mindenki tudja. Csak 
egy példát említek, aminek tanúja voltam. A fővárosban az egyik utcasarkon egy 
hóesős napon apró iskolásgyermek dideregve álldogált vékonyka ruhájában. Sza-
bó Lajos meglátta a villamosról. Felugrott, a gyermekhez rohant, levetette kabátját 
és abba bújtatta a fiucskát, hogy ne fázzon meg, egészségben nőhessen fel, mert 
magyar, mert a magyarnak erős férfiakra, küzdeni tudó munkásokra és katonákra 
van szüksége. Magával nem törődött és a melegbe burkolt gyermeket boldogságtól 
sugárzó arccal kísérte haza! Ez a Szabó Lajos emberi arca.

Szegény volt, nagyon szegény, de az utolsó fillért is odaadta a nálánál szegé-
nyebbnek. Csak a lelke volt gazdag és pompásan színes. Szabó Lajos emlékét ne 
felejtse el senki sohasem!”22

A halálát követő mintegy 60-70 évben lassan megfeledkeztek Szabó Lajosról. 
Ebben az is közrejátszott, hogy a temetőt 1949-ben bezárták.Csak 2002 után 
a még élő tanítványai egyike, Iványi Imréné Medveczky Magda segítségével 
sikerült sírját megtalálni, a már csak töredékeiben létező temetőben. Azóta 
többen is ápolják sírját és emlékét. 2011-ben a kerületi önkormányzat segít-
ségével az egyházközség felújíttatta a sírt. A 2004-ben felépült katolikus 
közösségi ház Szabó Lajos nevét vette fel, majd még abban az évben a kerületi 
önkormányzat posztumusz„Árpádföldért” kitüntetéssel ismerte el tevékeny-
ségét.         

2010. december 5-én az árpádföldi egyházközség szórólapon emlékezett 
meg születésének 130. évfordulójáról, majd 2011. február 5-én a sírjánál 
tartottak megemlékezést. Február 6-án, temetésének 75. évfordulóján délelőtt 
szentmisével, délután templomi műsorral tisztelegtek emléke előtt, majd a 
katolikus közösségi házban Szabó Lajos-kiállítást nyitottak. 

Az árpádföldi Szent Anna Plébánia kiadásában 2011 májusában jelent meg 
e tanulmány szerzőjének könyve Szabó Lajosról.

Budapest XVI. kerületének önkormányzata 2011. június 3-án avatta fel 
Sashalmon azt a sétányt, ahol a kerület előd-településein élt kiváló szemé-
lyiségek emlékére névre szólóan egy-egy fát ültetett, és eléjük emléktáblát 
helyezett. Közöttük van Szabó Lajos, Árpádföld első állandó lelkészének em-
léktáblája is.

Tartsuk meg emlékezetünkben Szabó Lajost és tekintsük követendő példá-
nak a hit, a hazafiság és a szeretet érdekében kifejtett áldásos tevékenységét.

22  RSz (1936) 24/2.



 
Erdő Péter 
Egyház, kultúra, társadalom 

 
 
Erdő Péternek már sok arcát 
ismerhetjük. Ismerjük már őt mint 
tudóst, tudományszervezőt. Most 
megismerkedhetünk főpásztori arc-
élével. Azt az embert láthatjuk kötete 
olvastán, aki aktualizálni próbálja a 
jelenben az evangéliumot; ige-
hirdetéssel, tudományos írásokkal, 
interjúkkal, kormányzati döntéseivel. 
Azt láthatjuk meg e kötet révén, hogy 
miként értékeli ő az idők jeleit, mi 
módon merít erőt a múltból és 
reményt a jövőből a jelen 
küzdelmeinek bajvívásához. 
 

Kuminetz Géza 
 

 
Egy olyan időszakban születtek ezek az írások, amikor a szerző 
egyetemi professzorként, kutatóként, majd rektorként, később pedig 
az Egyház legfiatalabb bíborosaként olyan átlátással rendelkezik a 
mai világról, amely keveseknek adatik meg. (…) Keressük az 
igazságot, tanuljunk mindent, ami szükséges, és találjunk ki sok új 
dolgot, de ne feledjük, ezen túl már nem a magunk erejéből tudunk 
továbblépni és harmóniában élni. Van irgalom és van kegyelem. 
Nekem talán ez a könyv olvasásának legnagyobb öröme és 
következtetése. 
 

Roska Tamás 
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