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inkább évtizedekben, időnként, amikor
Jenővelbeszélgettünk,benyomtukamag-
nót.Szerintemsokkal érdekesebbekvol-
tak azok a beszélgetések, amikor nem
nyomtukbe,ésnemháromkortybortit-
tunk,hanemtalánegypárpohárral,devé-
gülisszerencséreezeketaszemélyesél-
ményeket,aművészettörténészvisszaem-
lékezéseitegy-egytémára,azokkidolgo-
zására,ésnemutolsósorbanaszemélyes 
pályaképet rögzítiezanéhánybeszélge-
tésis,amitsikerültösszeszerkeszteni,ki-
adni.Murádin Kati áldásos »határcsem-
pészetének« köszönhetően nagyon ko-
molykoraiarchívfotókistalálhatókben-
ne,tehátilyenformánaszemélyespálya-
kép, az Erdély-történeti pályakép és ku-
tatói munkássága is tetten érhető. Szer-
zőtársam,Pál Antal Sándor, írt egy olyan 

utószót, hogy azt az életkori dimenziót,
amit Jenőmegélt az egyetemista korától
fogva,annakakoraieredőitfeltárja.Nagy 
Péter és az Exit Kiadó pedig összerak-
taeztabeszélgetéssorozatot,ésilyenfor-
mán ezt Jenőnek,mint az első példányt,
átisadom”-nyújtottaátaszépkidolgo-
zásúkönyvetSzűcsGyörgyaszületésna-
posnak.
AfolytatásbanfelszólaltMurádinJenő

néhány távolról érkezett pályatársa, egy-
benbarátja,ésakönyvetkiadóExitkép-
viseletébenNagyPéteris-talánőfogal-
maztamegalegérzékletesebbenasokak-
banmegfogalmazódottgondolatot:„...fel-
néztem,ésinnenarrafeléisfelfogoknéz-
ni Murádin Jenőre, és köszönöm, hogy
megismerhettem!

(Szabadság, 2017. december 15.)

  

1911. február 21-én született a Torontál
vármegyei Feketetó (Crna Bara) kis fa-
luban. Édesapja ebesfalvi Bogdánffy Ig-
nác katolikusiskolaitanítóvolt,édesany-
ja Welebny Aranka.
A temesvári Piarista Gimnáziumban

érettségizett, utána a nagyváradi Papne-
velő Intézetbe jelentkezett.Mager Antal 
apostolikormányzóabudapestiPázmány
Péter Katolikus Tudományegyetemre
küldte. A teológia doktorátusig mindig
színjeles osztályzattal abszolvált. 1934.
június29-én szenteltepappáFiedler Ist-
ván szatmár-nagyváradi püspök az újon-
nan épített és azon a napon megáldott
Várad-Őssi Lisieux-i Szent Teréz temp-
lomban. Pappá szentelése után az első

Boldog Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök 
65 éve halt mártírhalált

ünnepélye szentmiséjétTemesváronmu-
tattabe1934.július1-én.Mottójáulszent
Lukácsevangéliumánakelsőfejezetéből,
aSzűzanyaMagnificatjánakkezdőmon-
datátválasztotta,nevezetesena„Magasz-
talja az én lelkem az Urat”.
Teológiai és gimnáziumi tanárként

Nagyvárad magyar és román tannyel-
vű iskoláiban egyaránt tisztelve szere-
tettésnagyrabecsültnevelővolt.Neve-
lői munkája mellett gondos lelkipászto-
ri tevékenységet végzett és a város több
kórházában ellátta a kórházlelkészi ten-
nivalókat. 1947-ben Isten Szolgája Dr. 
Scheffler János szatmári püspök, váradi
apostolikormányzóáthelyezteSzatmárra,
hogy tanácsosi jogkörrel felruházva az
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egyházkormányzatban segít-
ségére legyen, mert a szatmá-
ri központi papság a püspöki
palotátértbombatalálatkövet-
keztében meghalt. 1949. feb-
ruár 14-én Bukarestben titok-
banszenteltepüspökkéGerard 
Patrik O’Haranuncius.
Ugyanezen év április 5-én

letartóztatták és az ország kü-
lönböző börtöneiben rabosko-
dott (Jilava, Máramarossziget
– ólombánya, Capul Midia
Fekete-tenger melletti kivég-
zőtábor, Nagyenyed), míg-
nem 1953. október 1-én a
nagyenyedi börtönben vérta-
núhalált halt. A rabtemetőben
temettékel,amelyrészkésőbb
beépítésre került, így sírja is-
meretlen. Közben 1953. ápri-
lis24-énanagyváraditörvény-
szék 12 évi kényszermunká-
ra ítélte, árulásban való bűn-
részességért.Az ügyész újabb
ítéletet kért ugyanattól a bíró-
ságtól1953.augusztusában,de
ezt visszavonták, mert a püs-
pökközbenelhalálozott.

XVI. Benedek pápa 2010. 
március 27-én hagyta jóvá
azt a dokumentumot, amely-
benelismeriIstenSzolgájaDr. 
Bogdánffy Szilárd Ignáctitok-
ban felszentelt püspök vérta-
núságát.
A boldoggá avatást Nagy-

váradon 2010. október 30-
án Angelo Amato érsek, a 
SzenttéavatásiÜgyekKongre-
gációjánakprefektusavégezte.
A szentmisét Dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek pontifikál-
ta. A volt kommunista dik-
tatúra romániai vértanúi kö-
zülBogdánffySzilárdazelső,
akitazegyházaboldogokso-
rábaemelt.

dr. Issekutz Sarolta,
aki hivatalos meghívással

résztvehetett abodoggáava-
tásiünnepségen.

(Isten Szolgája Bogdánffy 
Szilárd vértanú püspök bol-
doggá avatására kiadott 
Adoremus különszám felhasz-
nálásával)

2017. december 1-jén 
megnyílt a Classic Szalon

(Cikk a 44. oldalon)


