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Templom és iskola — akár mottója is lehetne az alábbi soroknak ez a Reményik-

verscím, hisz Temesvár józsefvárosi kerületében a plébániatemplom és a Bartók Bé-
la Elméleti Líceum tőszomszédok, sőt, úgy is mondhatnánk, hogy egy test, egy lélek. 
A szoros szomszédság annak köszönhető, hogy az iskolaépület 1931-től 1948-ig 
egyházi tanintézménynek, a Római Katolikus Elemi Fiúiskolának adott otthont. Ké-
sőbb az épületben a 2-es számú Matematika-Fizika Líceum működött, amelyet vá-
rosszerte úgy ismertek: magyar líceum. Itt ugyanis — az 1989-es fordulatot megelő-
ző néhány évet kivéve — kizárólag magyar nyelven folyt az oktatás. A kommunista 
hatalom éveiben a két intézménynek — a templomnak és az iskolának — látszólag 
kevés köze volt egymáshoz. Ám a plébánia csendjét sokszor verte fel gyermekzsivaj, 
ballagáskor a templomba is behallatszott a Gaudeamus, csakúgy, mint a tantermek-
be a déli harangszó... Az iskola hátsó udvarán fogócskázó gyerekek pedig gyakran 
láthattak egy alacsony termetű, fekete ruhás idős papot, amint a plébániaépületet 
övező virágoskertben kapálgat vagy imakönyvvel a kezében sétál a rózsatövek kö-
zött. Arról persze nem tudott és főleg nem beszélt senki — vagy talán csak nagyon 
kevesen —, hogy ez az idős pap, dr. Boros Béla temesvári segédpüspök, címzetes 
érsek valójában a helyi római katolikus egyház egyik legtiszteletreméltóbb személyi-
sége, aki hitvallása és a lelkipásztori szolgálat iránti elkötelezettsége miatt a hatalom, 
az embertelen rendszer áldozataként az ország leghírhedtebb börtöneiben rabosko-
dott — ártatlanul. 
A ’89-es fordulat után egyre többen érezték: keresztény emberi kötelességünk 

ápolni mindazok emlékét, akiknek sorsa beépült történelmünkbe, akik életük példá-
jával tanítottak emberségre, hűségre, alázatra, tiszteletre, akik hitükért vállalták a 
megpróbáltatásokat. Közéjük tartoznak azok is, akik az alábbiakban megszólalnak. 
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Dr. Boros Béla címzetes érsek 1908. szeptember 20-án született Arad megyé-

ben, Kisjenő szomszédságában, a Fehér-Körös menti Erdőhegyen. Édesapja ipa-
ros ember volt, a család kelmefestő műhelyet üzemeltetett. A szülők öt gyermeke 
közül Béla — vagy ahogy a rokonság szólította: Bélus — volt a legfiatalabb. Kö-
zépiskolai tanulmányait Temesvár egyik legrangosabb tanintézményében, a Pia-
rista Főgimnáziumban végezte. 1926-ban érettségizett. Néhány korabeli osztály-
napló tanúsága szerint jó tanuló volt. Az 1925–26-os esztendőben például az ak-
kor VIII. osztályt végző Boros Bélát kilences átlaggal zárta le Csukovits Sándor 
magyar nyelv- és irodalomtanár. Az egykori piarista végzősök véleménye szerint 
a jó jegyekért akkoriban igencsak meg kellett dolgoznia a diáknak! 
Érettségi után Boros Bélát elöljárói Rómába küldték, ahol 1926–1934 között a 

neves Német—Magyar Kollégium (hivatalos nevén Pontificium Collegium Ger-
manicum et Hungaricum) növendékeként a Gregoriana Pápai Egyetemen meg-
szerezte előbb a filozófiai, majd a teológiai doktorátust. A fiatal papnövendék 
hét esztendeig tartózkodott az Örök Városban anélkül, hogy ez alatt az idő alatt 
egyszer is hazajött volna. — Akkoriban nem szaladoztunk olyan könnyen haza 
minden szemeszter végén, mint a mostani fiatalok teszik — jegyezte meg egyszer 
csendes mosollyal. Arra a kérdésre pedig, hogy mit csomagol az ember ilyen 
hosszú időre, mit visz magával, azt válaszolta: — Vittem magammal egy Szent-
írást, a rózsafüzéremet, néhányat kedvenc könyveim közül, meg a bicskámat. 
Mert ugye, magyar ember bicska nélkül nem megy sehova... 
Pappá 1932-ben szentelték Rómában. A szentelési kártya magyar nyelvű mot-

tójául a Zsoltárok könyve egy mondatát választotta: Az Úr könyörületét mind-
örökre zengem. Későbbi sorsát tekintve túlzás nélkül kijelenthetjük: e verssor 
nem csupán papi hivatásának, hanem egész életének mottója is lett.  
Az olasz fővárosból visszatérve, 1934-től dr. Boros Béla a Temesvári Papi 

Szeminárium tanára, 1947-től ugyanott a rektori tisztséget töltötte be. Dogmati-
kát és filozófiát tanított.  
Amikor a román kommunista kormány 1948-ban egyoldalúan felmondta a 

Vatikánnal 1927-ben kötött konkordátumot és életbe léptette az úgynevezett kul-
tusztörvényt, az állam nem ismerte el többé a temesvári, a nagyváradi és a szat-
mári római katolikus püspökséget, számos egyházi intézmény épületét pedig ki-
üríttette és elkobozta. Ezek közé tartozott a temesvári papi szeminárium is, 
amelynek épületét még 1947-ben elkobozták, a főiskola működését pedig két 
esztendő múlva teljes egészében megszüntették. Így dr. Boros Béla tanár volt a 
tanintézmény utolsó vezetője. 
A bukaresti nunciatúra működését is felfüggesztették, és O’Hara pápai nunci-

ust távozásra szólították fel (magyarán: kiutasították az országból). A katolikus 
egyház és képviselői ellen indított rágalomhadjárat és üldöztetés következtében 
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több püspököt és lelkipásztort bebörtönöztek.  Mivel az országban nem volt fő-
pásztor, aki a fiatal teológiai hallgatókat pappá szentelje, távozása előtt a Szent-
szék nagykövete titokban több papot püspökké szentelt. Köztük volt dr. Boros 
Béla rektor is, akit 1948. december 12-én a nunciatúra kápolnájában szenteltek, 
ugyancsak titokban ressianai címzetes püspökké. Egyben temesvári segédpüspö-
ki címet kapott. Erről így vallott: „Nem voltam ünnepélyes ruhában. Egyszerű 
papi reverendát viseltem. Csendben jöttem haza, senki sem tudott róla. (...) Ép-
pen ezért, amikor 1950 júliusában Pacha püspököt letartóztatták, én nem vettem 
át a püspökség vezetését. (...) Az én feladatom csak az volt, hogy szükség esetén 
papot szentelhessek. II. Piusz pápa minden kommunista államban akart illegális 
püspököket. De hát mindannyian börtönbe kerültünk” (Részlet Hetényi Varga 
Károly Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. II. Lámpás Kiadó, 
Abaliget, 1994 című könyvéből, a dr. Boros Béla érsekkel készített interjúból). 
Dr. Boros Béla segédpüspököt 1951. március 10-én tartóztatták le. Az ellene 

felhozott vád: hazaárulás és a Román Népköztársaság külső biztonsága elleni szer-
vezkedés. A vádirat szerint titkos jellegű gazdasági, politikai és katonai információ-
kat gyűjtött és továbbított a bukaresti nunciatúra útján a Vatikánnak, amelyet ak-
koriban reakciós és imperialista kémszervezetnek titulált a kommunista hatalom, a 
lelkipásztorokat és egyházi elöljárókat pedig „papi álruhába öltözött vatikáni ké-
meknek”, a „Vatikán és az imperialisták szolgálatában álló kémügynököknek” vagy 
egyszerűen „kémbandának” nevezte. A vád valóságalapja csupán annyi volt, hogy 
Boros érsek, lelkipásztori kötelességéhez híven, egyházi természetű, tehát szigorú-
an papi, egyházi tevékenységgel összefüggő adatokat közölt a Vatikánnal és a bu-
karesti nunciatúrával. 
Életfogytiglani fegyházra és kényszermunkára, valamint teljes vagyonelkob-

zásra ítélték...  
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A máramarosszigeti fegyház ma múzeum. Hosszú, kihalt folyosóinak csendjét 

csupán a látogatók lépteinek tompa koppanása veri fel. A cellák némelyikében 
még ott az otromba vaságy, rajta egyetlen pokróc és egy vékony párna jelenti a 
kényelmet. Másutt tömör vasból készült súlyos, lánccal összekapcsolt, kézre és 
lábra való bilincs, durva szövetből varrt csíkos rabruha emlékeztet a helyiség 
rendeltetésére. És persze az elmaradhatatlan rács a folyosóra nyíló parányi ablak-
szemeken. A látogató torkában gombóccá formálódnak a szavak: hogyan lehet 
itt akár egyetlen napot is kibírni? Hát háromszázhatvanötöt? Hát tizenháromszor 
háromszázhatvanötöt, amennyit Boros Béla címzetes érsek töltött el itt, valamint 
a râmnicu-sărat-i, jilavai, piteşti-i, dési és szamosújvári börtönben?! 
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Az egyik cella falán fénykép örökíti meg az itt raboskodókat: dr. Boros Adal-
bert, temesvári segédpüspök, letartóztatták 1951-ben, szabadon bocsátották 
1964-ben; Schubert József, bukaresti püspök, letartózatták 1951-ben, szabadult 
1964-ben; Ioan Duma iaşi-i ferences püspök, letartóztatták 1951-ben, szabadult 
1955-ben. De itt találjuk a 18 év szigorított börtönre ítélt dr. Pacha Ágoston te-
mesvári megyéspüspök, az életfogytiglani kényszermunkára ítélt Márton Áron 
gyulafehérvári főpásztor, a szigeti tömlöcben elhunyt Anton Durcovici iaşi-i, va-
lamint a jilavai fegyházban elhunyt Scheffler János szatmári püspök arcképét is.  
„1956. március 19-ig voltam Máramarosszigeten. A bánásmód tűrhető volt. 

Papok tízen voltunk egy cellában. Munkára nem vittek ki bennünket. Itt volt 
Pacha püspök úr, amíg ki nem szabadult. Itt raboskodott Márton Áron püspök 
úr, Todea Sándor görög katolikus püspök, Dragomir János nagyváradi és Schu-
bert József bukaresti püspök. Velünk töltötte börtönbüntetését Waltner József 
irodaigazgatónk, Héber János püspöki titkárunk, Petrescu György moldvai mi-
norita szerzetes. A titkosrendőrség abban a hiszemben volt, hogy ő a jászvásári 
ordinárius. Ezért hurcolták ide. A mi szobánkban raboskodott Sándor Imre viká-
rius, ordinárius-helyettes Gyulafehérvárról és Lelocio Aurél görög katolikus pap” 
— olvasható Hetényi Varga Károly fent említett könyvében dr. Boros Béla érsek 
visszaemlékezése. És Máramarosszigeten található Iuliu Maniu erdélyi román 
miniszterelnök cellája is, amelyet a politikus 1953-ban bekövetezett halála után 
Boros érsek és paptársai takarítottak. Elmondása szerint: „mi takarítottuk az 
egész börtönt, mi söpörtünk. Én voltam másik három másikkal a WC-főnök. 
Amikor szabadulásom után felkeresett az egyik börtönigazgató, azt mondta, soha 
nem volt olyan tiszta a fegyház, mint amikor mi, papok takarítottuk!” 
A szigeti tömlöc földszinti széles, boltíves folyosóinak falát padlótól a meny-

nyezetig az ott raboskodók fényképei borítják. Felmerül a gondolat: jó lenne in-
nen is egy fotó az érsek úrról. Ám a sok ezer, férfiakat és nőket, időseket és fiata-
lokat, egyházi elöljárókat, civileket, katonai egyenruhás tiszteket ábrázoló, névte-
lenül szereplő arckép között hogyan találhatnánk rá az ismerős vonásokra? Lehe-
tetlennek tűnő feladat — pásztázza végig kutatón a tekintet méterről méterre a 
régi fényképek sokaságát, valamilyen csodára, égi jelre várva. És a csoda meg-
történik: alig néhány perc, és már kattanhat is a fényképezőgép, hogy megörökít-
se őt rabtársai között: sovány arc, magas homlok, nyílt, értelmes, ugyanakkor ha-
tározott tekintet, a keskeny vonallá összeszorított ajkak konok kitartásról árul-
kodnak. Ez a komoly arckifejezés figyelhető meg az ifjúkori képein is. Az érett-
ségi tablón vagy az 1929-ben Rómában készült felvételen, amelynek hátlapjára 
Boros érsek szálkás betűkkel azt írta: bölcsész doktor. Értékes mozaikkockák 
ezek, amelyeket a hozzá közel állók, unokaöccsének családja, barátai, paptársai 
becses ereklyeként őrizgetnek. Hasonlóan értékes mozaikkockák azok a szemé-
lyes, leírt vagy elmondott élmények, emlékek is, amelyeket összeillesztve, helyi 
egyházunk egyik legkiemelkedőbb személyiségének portréja rajzolódik ki.  



Sipos Enikő: „Krisztust csak teljes szívvel lehet szolgálni” 173 

Boros érsek soha nem írt átfogó munkát fogsága esztendeiről, a megpróbálta-
tásokkal teli időkre általában csupán egy-két mondattal, a leveleiben néhány sor-
ral utalt. Amint az gazdag levelezéséből mindegyre kitűnik, nem a múltra, sokkal 
inkább a jövőre összpontosított, a helyi egyház sorsáért aggódott. „Nagy időket 
élünk. Nálunk még nagy a zűrzavar és minden más. De bízunk és remélünk, 
hogy mégiscsak kiderül és a hit és szeretet fog győzni. (…) Itt most 5 püspök-
szentelés volt: én négyen részt vettem: Várad, Temesvár, Csíksomlyó és Szatmár. 
Bírtam, autóval vittek: 5 nap alatt” — írta 1990. május 13-án Temesváron kelt 
levelében gyermekkori barátjának, Lévai Klára hitoktatónak Budapestre. Majd 
1992-ben: „Nekem eddig semmi betegségem, és így tudok még segíteni, amit 
nagy örömmel teszek. Perem (Vatikán kémkedési per) annihilálását és teljes 
rehabilitást is kérek, beindult, de nemigen mozog; ezek a mostaniak még a »régi-
ek«! De nem hagyom.” „Mindennap különösen is hálát adok a jó Istennek, hogy 
egész idő alatt nem voltam megbetegedve. Csak az éveket kezdem érezni: a de-
rekam és a lábaim kezdenek fájni; de mindennap mozgok (délután 3-4-ig) a kert-
ben: ások, kapálok… És megy” (Temesvár, 1992. március 18.). Egy esztendővel 
később pedig a következő sorokat vetette papírra: „…alig van időm. Hogy keve-
sen vagyunk papok, igen sok a munka — és én, amíg szívem dobog, segíteni 
akarok. 
Én még eléggé jól vagyok, csak a lábaim mozognak nehezebben, és a dere-

kam; bottal járok, mert így könnyebb; hiába, már kell a »harmadik« láb! Én 
most erőteljesebben akarom rendezni az ügyemet — perünket; éppen ma hi-
vattak a Prokuratúrára, most én egy miniszternek, aki itt járt Temesvárott, ad-
tam át az iratokat, tehát foglalkoznak vele, addig az még nem volt. Úgy lát-
szik, a »keményebb« hangomnak hatása lett, mert azt írtam, hogy szükség ese-
tén külföldhöz fordulok és az UNO-hoz” (Temesvár, 1993. július 8.). A cím-
zett ugyancsak Lévai Klára, aki így emlékezett Boros érsekre: — Mivel a bá-
tyámnak a temesvári piarista főgimnáziumban nemcsak osztálytársa, hanem jó 
barátja is volt, sokat vendégeskedett nálunk. Fiatal koromban a hitoktatói és 
kántorképző tanfolyamon is tanított, akkoriban elég sokat vitatkoztam vele 
vallási kérdésekről. A bátyám néha leintett, de Béla azt mondta: a kérdés ér-
deklődést, keresést jelent. Aki pedig keresi a Jóistent, meg is találja Őt. Ami-
kor Érsek urat letartóztatták, később pedig életfogytiglani börtönre és teljes 
vagyonelkobzásra ítélték, a hozzá közelállók igyekeztek megmenteni, elrejteni 
néhány ingóságát. Hozzánk is került néhány kedves apróság. Többek között 
az a feszület is, amelyet Boros érsek mindig az íróasztalán tartott. Elhurcolása 
után ez a kereszt — amely akkortól az én íróasztalomon kapott helyet — je-
lentette az összekötő kapcsot a raboskodó Tanár úrral. Szenvedését, hitét, ki-
tartását, reményét és egészségét imáimban Krisztus öt szent sebébe helyez-
tem, ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket naponta elküldtem hozzá a 
börtönbe. Közben évek hosszú során át szilárdan élt bennem a bizonyosság, 
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hogy hiába az életfogytiglant kiszabó ítélet, az érsek úr haza fog jönni. Sokan 
kételkedtek benne, de én imádkoztam és bíztam rendületlenül. Nekem lett 
igazam!  
Hírt felőle ugyanis titokban csak azok hoztak, akik időközben kiszabadultak. 

Akire akkoriban rácsukták a börtönajtót, teljesen elszigetelődött a kinti világtól.” 
„Rabságom idején sohasem volt kapcsolatom az otthonnal — elevenítette fel a 
fogság idejét Boros érsek Hetényi Varga Károly már említett könyvében. — 
Édesanyám, édesapám meghaltak. Ők sem tudtak rólam semmit, azt sem, hogy 
hol vagyok. (...) Amikor hazajöttem, csak a középső bátyám élt, aki tanító, és egy 
nővérem. (...) Egy napon minket, papokat, tízünket elvittek büntető börtönbe. És 
velünk még nyolc civil elítéltet. Köztük Balán temesvári minisztert. Râmnicu Sărat-
ba vittek lesötétített, úgynevezett duba-kocsiban, hogy útközben ne tudjuk elol-
vasni, hova, merre visznek. (...) Az otthoniakkal nem volt semmi kapcsolatunk. 
Nem látogathattak, levelet sem írhattak, csomagot sem kaphattunk. A mi csopor-
tunk a »hazaárulók« csoportja volt. 
Râmnicu Sărat-on egyedül volt mindenki a cellában 2 és fél évig. Hogy hol 

vagyok, azt onnan tudtam meg, hogy a szalmazsákon rajta volt egy nagy R és egy 
S betű. Meg aztán az elején észrevettem, hogy a szomszéd cellából valaki morze-
jelekkel lekopogtatta a Râmnicu Sărat-ot. 
(...) Râmnicu Sărat után Jilavára vittek. Aztán Piteşti-en voltunk megint két és 

fél évig. Innen Désre kerültünk 1960-ban. Az egész börtönt a mi számunkra tar-
tották fenn. Aztán Désről Szamosújvárra vittek. Innen szabadultam 1964-ben. 
(...) Végül 1964. augusztus 4-én az utolsókkal hagytam el a börtönt. Teljesen 

kiürítették, utánunk köztörvényesek jöttek. Adtak annyi pénzt, hogy tudtunk vo-
natjegyet váltani.” 
— Meggyőződésem, hogy Boros érsek már a felszentelésekor tudta, mit vál-

lal, főleg, hogy Pacha Ágoston megyéspüspök és több egyházi elöljáró nemso-
kára előzetes letartóztatásba került  — kezdte visszaemlékezését ft. Túry László 
ny. temesvár-újkissodai plébános, a Szent György székeskáptalan egykori nagy-
prépostja. Majd így folytatta: — Ennek ellenére egyetlen szóval sem tiltakozott 
a püspökszentelés ellen, vállalta a meghurcoltatást, a testi és lelki sanyargatást, a 
megalázást. Bűnösnek tartották, igazságtalanul vádolták és ő mindezt elviselte. 
Hogy a nehéz börtönévek, a megpróbáltatások mégsem hagytak maradandó 
nyomot a lelkében, azt mélyen gyökerező hitének és aszkétikus életmódjának 
köszönhette. Nem cigarettázott, és élelemből is csak a legszükségesebbeket vet-
te magához. Magam a temesvári papi szemináriumban két évig, 1948–1950 kö-
zött voltam a diákja. Boros érsek ugyanis a szeminárium épületének elkobzása 
után 1950-ig, a teljes megszűnésig rektorként vezette a tanintézményt, amely a 
temesvár-erzsébetvárosi plébánián, majd a püspökség épületében működött to-
vább. Tucatnyian voltunk csupán az évfolyamon, és nagyon furcsának tűnt, 
hogy ha az utcán találkoztunk, kedves, jó tanárunk a köszönésünket sem fogad-
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ta. Akkor nem értettük, miért… A „zugteológián”, ahová jártunk, csupán két 
osztály volt: a III-IV-V. évesek, és mi, I-II. évesek, akik két éven keresztül filo-
zófiát tanultunk az Érsek úrtól. Abban az időben a latin volt az oktatás hivata-
los nyelve. Ha szükséges volt, tanáraink magyarul, németül is magyarázták az 
anyagot, de csak latin nyelven vizsgázhattunk. Minden tantárgyból. Boros érsek 
jó nevelő volt, szigorú elvekkel, ugyanakkor irgalmas szívű. Volt türelme a 
gyengébb vagy az idősebb tanulókhoz is. Nem követelt sokat, de amit leadott, 
az alapot, azt érteni és tudni kellett. A temesvári szeminárium hitbuzgó, ugyan-
akkor gyakorlati érzékkel is rendelkező lelkipásztorokat akart nevelni. Mi, diá-
kok akkoriban együtt étkeztünk a tanárainkkal. Mindannyian magáztuk egy-
mást, a diákok sem tegeződtek. Boros érsek 1948. december elején pár napra 
eltűnt. Akkor szentelték titokban püspökké. Természetesen nekünk erről sej-
telmünk sem volt. Óbében voltam plébános, amikor kiszabadult. Később sok-
szor kérdezgettem a börtönévekről, ő mesélt is, de soha nem dicsekedett és 
nem panaszkodott. 
Szabadulása körülményeiről így vallott Boros érsek: „Öt bukaresti sorstár-

sammal jöttem. Én Máriaradnán leszálltam, ők mentek tovább. Úgy intéztem, 
hogy ott mondhassam el az első szentmisét. 12 órakor érkeztem meg Radnára, 
szakállasan. Egy ferences testvér fogadott. Nem ismertek rám, azt hitték, csavar-
gó vagyok. Mondom, hogy keresem a gvárdiánt. Aztán jött P. Ernő — Harnisch 
Ferenc —, és mindjárt felismert. Megmosakodtam, megborotválkoztam, és fél 
kettő felé elmondtam a misét.” (Részlet Hetényi Varga Károly Papi sorsok a horog-
kereszt és a vörös csillag árnyékában. II. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1994 című könyvé-
ből, a dr. Boros Béla érsekkel készített interjúból.) 
A Maros partján fekvő radnai kegyhely története az 1520-as évekig nyúlik 

vissza, a települést írásos dokumentum 1440-ben említi először. Még a török 
idők előtt ferences szerzetesek emeltek ott kolostort. A hagyomány szerint egy 
Mária-tisztelő asszony fakápolnát építtetett a dombon lévő szőlőjében, ahová a 
ferencesek is eljártak imádkozni. Amikor a portyázó törökök felgyújtották a ká-
polnát, a benne lévő Mária-kép megfeketedve, ám sértetlenül került ki az elsze-
nesedett romok közül. Az 1767-ben felszentelt, jelenleg is álló kegytemplomhoz 
a temesvári egyházmegye elődjének számító ősi csanádi egyházmegye területén 
nemcsak Aradról, Temesvárról és a környező településekről, hanem Szegedről, 
Kunszentmártonról, Gyuláról is érkeztek búcsújárók. Az impozáns barokk 
templomban Boros érsek emlékét fehér márvány oltár őrzi. Elkészültének kö-
rülményeiről így írt egyik levelében: Máriaradna. A kegytemplom Basilica Minor 
privilégiumot kapott a Vatikánból; május első vasárnapján lesz a pápai bulla ün-
nepélyes kihirdetése. Nagy örömöm, hogy — külföldi jó kollégáim segítségével 
— ilyen szép márvány szembenéző oltárt állíthattam fel „hálából a Szűzanyának 
mindenért”. (Temesvár, 1992.) 
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— Boros érsek mélységes Mária-tisztelete is nagyrészt a rabság éveihez kötő-

dött — emlékezett ft. Reinholz András esperes, máriaradnai plébános. — A 
râmnicu-sărat-i börtönben ugyanis elveszítette a hangját. Csak suttogva volt ké-
pes beszélni. Ekkor kétségbeesett, hogy mi lesz további pályájával, ha ezentúl 
nem fog tudni prédikálni. Kiszabadulása után, a máriaradnai templomban bemu-
tatott első szentmisén azonban visszanyerte a hangját. Ezt a Szűzanya csodájá-
nak tekintette. Ezért szabadulásának évfordulóján, minden év augusztus 5-én 
Máriaradnára zarándokolt, hogy ezt a Szűzanyának megköszönje. Boros érseket 
1975-ben ismertem meg, akkor helyeztek a temesvár—józsefvárosi plébániára 
segédlelkésznek. Ő szabadulásától kezdve ott lakott. Felettesem, msgr. Pázmány 
Péter plébános volt ugyanis az egyetlen, aki otthont biztosított a számára, noha 
tudta, hogy ez nagy kockázatot, rendszeres megfigyelést, ellenőrzést jelent. Eb-
ben nem is tévedett, mert a titkosrendőrség, a szabadulását követően is rendsze-
resen „felkereste” az érsek urat. Ha személyesen mindig nem is látogatták, a 
megfigyelők gépkocsija nagyon gyakran ott állt a plébániával átellenben, a parko-
lóban. Jelentős külföldi kapcsolatai, magas egyházi tisztségben lévő látogatói mi-
att többször is zaklatták, az őt segítő németországi és ausztriai bíboros kollégái 
miatt gúnyolták. Nemegyszer engem is faggattak, ki volt nála, miről beszéltek, de 
én mindig azzal védekeztem, hogy csak segédlelkész vagyok, aki beosztásánál 
fogva nem lehet jelen ezeken a találkozókon. 
Rehabilitációért is hiába folyamodott. Ez ügyben Iliescu akkori államelnökkel 

két ízben személyesen is találkozott, de az államvezetés az utolsó percig megta-
gadta korábbi jogainak visszaállítását.  Az államfő egyre csak azt hajtogatta: Le-
gyen türelemmel, Excellenciás úr, legyen türelemmel...  
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Érsek úrral kapcsolatban rengeteg emlék jut az eszembe, hiszen huszonöt évig 
egy fedél alatt laktunk. Segédlelkész koromban például télvíz idején reggel öt óra-
kor már ott kopogtatott a szobám ajtaján: — Káplán úr, készüljön, megyünk havat 
lapátolni. Hogy mire munkába indulnak az emberek, tiszta legyen a járda. Ő 
egyébként télen-nyáron reggel fél hétkor gyalogosan indult a temesvár—erzsé-
betvárosi plébániára, ahol nyugalomba vonulásáig segédlelkészként szolgált. Pon-
tos, fegyelmezett ember volt, és ezt másoktól is megkövetelte. Ha az utcán meglá-
tott egy eldobott papírt, lehajolt, felvette, és a legközelebbi szemétkosárba dobta. 
Amíg ereje engedte, a tűzifát is mindig ő hasogatta a plébánia részére. A nagyobb 
törzseket kettesben fűrészeltük. A rend és tisztaság mellett a szépet is szerette. 
Számtalanszor megtörtént, hogy reggel azzal fogadott az irodában: „A kertben 
most nyíltak ki a rózsák, nézze, milyen gyönyörűek!” Vagy: „Milyen szépen süt ma 
a nap!” A virágokat egyébként mindig ő gondozta, naponta ebéd után ásott, met-
szett, gereblyézett, mikor minek volt az ideje. Minden apróságnak szívből tudott 
örvendeni, a szomorúságot és a negatív tapasztalatokat, eseményeket pedig igyeke-
zett száműzni az életéből. Sokszor mesélte, hogy a hosszú börtönévek alatt azzal 
bátorította önmagát: „Még ez a hónap letelik, és hazaengednek.” Az életfogytiglant 
valahogy nem akarta tudomásul venni. A derű és az optimizmus egyébként élete 
végéig elkísérte. Sokszor láttam, hallottam, amint a fiatalokat buzdította. Már el-
múlt nyolcvan éves, de még mindig tudott hitet, reményt, lendületet sugározni. És 
korától függetlenül, mindenkit tisztelni, megemelt kalappal köszönteni az utcán. 
Rendkívül figyelmes volt. Soha nem fordult például elő, hogy az alkalmazottak 
születésnapjáról megfeledkezett volna. Sokat támogatta a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élő görög katolikus papokat, de egyébként mindenkit, aki segítségre 
szorult. Vásárolt ruhaneműt, tűzifát, tolókocsit, gyógyszert, hűtőszekrényt. Önma-
gával szemben azonban szigorú volt. Volt egy mondása, amelyet a legjobb barátai 
sem értettek meg: „Életem legnagyobb kegyelme a papi szolgálat, második legna-
gyobb kegyelme a börtön...” 
Újabb mozaikkockák dr. Boros Béla érsek portréjához. 1995-ben, 87 eszten-

dősen a következő sorokat vetette papírra: „Hála Istennek, én még tudok dol-
gozni és itt segíteni. Csak a derekam és egyik lábszáram izmai fájnak: ez is ma-
radt a börtönből. Az akkori években kint -30 fokos hideg volt, és a börtönszo-
bákat nem fűtötték: a víz a csajkában befagyott. És kibírtam!” „Nem dicsekvés-
képpen, de alázatos, örömteli büszkeséggel írom, hogy ezen idő alatt különös-
képpen a 13 évi börtön nagy kegyelem-ajándékokat adott: az egyik börtönigazga-
tó most járt nálam, hogy megmondja nekem: ő nem hitt, de miután látta mind-
azt, hogy mi papok hogyan végezzük munkánkat (én voltam 3 másikkal a WC-
főnök), kezdett ő is hinni Istenben, és azóta nem múlik el egy nap sem otthon, a 
családjánál, imádság nélkül, ezt jött nekem elmondani! Így lelkem tele van hála-
örömmel!!”  
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— Érsek úr emberi tartásának szép példája, hogy az őt megalázóknak is mara-
déktalanul megbocsátott — fűzte e néhány sorhoz excellenciás Roos Márton te-
mesvári megyés püspök, aki első ízben 1965-ben, tehát egy évvel szabadulása után 
találkozott vele. — Az akkori freiburgi érsek ugyanis Rómában dr. Boros Béla év-
folyamtársa volt, és az ő küldeményét, az egyházi öltözet néhány alkotóelemét 
hoztam el a számára. Akkor elmondta, hogy a tömlöcben a bebörtönzött egyházi 
elöljárók szenvedéseiket az eljövendő papi generációkért ajánlották fel Istennek. 
Mivel azidőtájt magam is még a teológiai főiskolán tanultam, hálás voltam, hogy 
annyi megpróbáltatás közepette imáiban ránk is gondolt. Később többször talál-
koztunk, mert Németországból évente legalább egyszer eljöttem Temesvárra. Kö-
rülbelül tíz esztendővel a szabadulását követően az is szóba került, hogy a nagyvá-
radi egyházmegye elöljárója lesz. Ám a román államhatóságok ezt ellenezték. Ami 
Boros érsek úr személyiségében talán a legjobban megragadott, megingathatatlan 
hite volt. Mint mesélte, a börtönben is szigorú napirendet állított össze magának, 
hogy hitét minél átfogóbban tudja megélni, és lélekben erős maradjon. Így tudta 
leküzdeni a nehézségeket. Istenbe és a Szűzanyába vetett feltétlen bizalma élete 
végéig áthatotta személyiségét, ez határozta meg mindennapjait, magatartását. Bo-
ros érsek végigjárta az ország leghírhedtebb börtöneit, ártatlanul raboskodott, szí-
vében mégsem maradt harag, gyűlölet.  
Amikor 2008 decemberében msgr. Böcskei László temesvári általános hely-

nököt nagyváradi megyés püspökké nevezték ki, egy vele készült interjúban arra 
a kérdésre, hogy kiket tekint példaképének, így válaszolt: — Hálával és köszönet-
tel gondolok Kräuter Sebestyén megyés püspökre, valamint Roos Márton fő-
pásztorra, akiktől sokat tanultam. Példaképemnek tekintem továbbá dr. Boros 
Béla címzetes érseket, akivel a temesvár—erzsébetvárosi plébánián találkoztam. 
Mindig csodáltam azt az egyszerűséget, ahogyan élt és ahogyan szolgálta a híve-
ket, illetve mély hitéből fakadó kitartását és hűségét, amelyet a hosszú börtön-
évek sem törtek meg.  
Akkor megfogalmazott gondolatait excellenciás Böcskei László nagyváradi 

főpásztor a következőkkel egészítette ki: — Amikor Boros érsek hazatért a fog-
ságból, noha püspök volt, állami tiltás miatt csupán segédlelkészi beosztásban 
dolgozhatott. Ennek megfelelően szabadulásától nyugalomba vonulásáig a 
temesvár—erzsébetvárosi plébánián segédlelkészként tevékenykedett. Így amikor 
pappá szentelésemet követően megkaptam a temesvár—erzsébetvárosi plébániá-
ra szóló első kinevezésemet, őt ott találtam. Ez még 1989 előtt volt. Bevallom, az 
iránta érzett tisztelet mellett némileg elfogódottan vártam az első találkozásokat. 
Abban az időben ugyanis elég keveset tudtunk róla, kockázatos volt szóba hozni 
kálváriáját vagy letartóztatásának körülményeit. Ugyanakkor valahányszor a Gyu-
lafehérvári Hittudományi Főiskolára látogatott, mi, bánságiak mindig nagy tiszte-
lettel fogadtuk és büszkék voltunk rá. Kíváncsi is voltam arra az emberre, akit a 
kommunista fogdáknak sem sikerült megtörniük és eltántorítaniuk hitétől, hiva-
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tásától. Szorongásaim azonban hamar feloldódtak, amint jobban megismertem 
őt. Ez természetesen elsősorban Érsek úr „érdeme”, aki olyan udvariasan, tapin-
tatosan és közvetlen módon tudott közeledni az emberhez, hogy még véletlenül 
se éreztesse a pályája elején álló fiatal pap és az idős püspök közötti esetleges tá-
volságot. Lelkipásztor volt a szó nemes értelmében. Rendületlenül kitartott a pa-
pi létet és hivatást meghatározó értékek mellett. Noha már idős ember volt, 
olyan hittel és bizalommal tudott imádkozni, mint egy gyermek. Emlékszem, 
sokszor térdeltünk egymás mellett a templom sekrestyéjében összekulcsolt kéz-
zel, imádkozva. Mindaz, amit a teológiai főiskolán tanítottak az elmélkedés és a 
zsolozsma fontosságáról, azt Érsek úr élete példájával igazolta. Sugárzott belőle, 
hogy az imából él. Mindig talált alkalmat arra is, hogy a papi lelkiségről beszél-
gessünk. Ez különösen is fontos volt számomra a lelkipásztorrá szentelést köve-
tő időszakban. A börtönben töltött évekről keveset beszélt. Azt viszont elmond-
ta, hogyan igyekezett ott is végezni az egyes liturgikus cselekményeket, a zárká-
ban egy megtanult miseszöveget ismételgetett, és végül mindig arra a következte-
tésre jutott, egyedül Isten kegyelmének köszönhető, hogy túlélte a megpróbálta-
tásokat. A nehéz időkben ugyanis könnyebben a mélybe ránthat, Isten ellen for-
díthat a kísértés. Hiszen ártatlanul raboskodott! Ilyenkor — és azóta is többször 
— arra gondoltam, vajon én, vajon mi, fiatalabb lelkipásztorok hasonló helyzet-
ben kitartottunk volna úgy, ahogyan ő? Hiszen olykor sokkal kisebb gond miatt 
is hajlamosak vagyunk zúgolódni! Szilárd hite mellett fegyelmezettsége is segítet-
te abban, hogy Krisztus Egyházához hű maradjon. Érsek úr másik alapvető jel-
lemvonása az alázat és az egyszerűség volt. Kis Szent Teréz és Edith Stein nagy 
tisztelőjeként ez egész életét áthatotta. Ugyanakkor megvolt benne a főpásztor, a 
tanúságtételre kiválasztott püspök méltósága is. Nagyra értékelte a kommunista 
időben tevékenykedő lelkipásztorok helytállását, kitartását. Akkor is éreztük tá-
mogatását, ha ő maga a háttérben maradt.  
Boros érsek emberi nagyságáról is sok megkapó emlékem van. Egyik éppen 

az adventi időhöz kapcsolódik. Advent első vasárnapjának ködös hajnalán a 
Szent Gellért ifjúsági csoport néhány tagjával, fiúkkal, jártuk Temesvár plébániá-
it, hogy rorátét énekelve együtt készüljünk karácsony ünnepére. A temesvár—
józsefvárosi plébánián Érsek úr már ott várt minket a bejárati ajtóban, a lépcsőn. 
Püspöki öltözetben, mellkereszttel, összekulcsolt kézzel hallgatta a fiatalok éne-
két. Mindannyian meghatódtunk. Míg másutt éppen csak az ablakot nyitották 
meg, Érsek úr nem sajnálta az időt, hogy méltóan felkészüljön és tisztelettel fo-
gadjon minket. A fiatalokkal egyébként mindig könnyen megtalálta a közös han-
got. A mai TEKMEK (Temesvári Magyar Egyetemisták Közössége) elődjének 
számító ifjúsági csoport létrejöttét is ő kezdeményezte, eleinte ő foglalkozott a 
fiatal egyetemistákkal. Arra is emlékszem, amikor egyik gyulafehérvári látogatása 
alkalmával arra intett minket, akkori papnövendékeket, hogy tiszteljük szüleinket, 
becsüljük meg az áldozatot, amit értünk hoznak. A legtöbb bátorítást és megér-
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tést talán mégis akkor kaptam tőle, amikor édesanyám elhunyt. Ez még fiatal 
káplán koromban történt. Emlékszem, hogy a szomorú éjszaka után reggel 
szentmisét kellett bemutatnom a temesvár—erzsébetvárosi templomban. A li-
turgia végén Érsek urat ott találtam a sekrestyében. Eljött a város másik negye-
dében lévő lakásából, hogy mellettem legyen, lélekben megerősítsen. Édesanyá-
mat is ő temette el. Amit akkor tett értem, soha nem fogom elfelejteni. 
Temesvári tisztelői közül Wittmann Cecília ny. zenetarnárnő visszaemlékezé-

se révén újabb jellemvonással egészül ki dr. Boros Béla portréja. — Édesapám 
(Wittmann Pál zenetanár, karnagy — szerző megj.) mély tisztelettel beszélt Érsek 
úr tevékenységéről, életéről, akivel együtt tanított a hitoktatói és kántorképző 
tanfolyamon. Mindenki csodálta nagy munkabírását. Igényes és szigorú volt ön-
magával és másokkal szemben is. Nem volt gőgös, öntelt, ami tulajdonképpen 
elfogadható lett volna, hiszen a Jóisten oly bőkezűen ajándékozta meg emberi ér-
tékekkel, tehetséggel. Amikor nyugdíjba vonultam, és 1986-ban elvállaltam az er-
zsébetvárosi római katolikus templomban 11 órakor kezdődő latin nyelvű 
szentmisén a közreműködést, legtöbbször a segédlelkészként ott szolgáló dr. Bo-
ros Béla vezette a liturgiát. A papi szolgálatát pontosan, becsületesen és lelkese-
déssel végezte. Mindig buzdított, bátorított a munkámban, és sokszor megdicsért 
bennünket szóban vagy levélben. 
Felejthetetlen marad számomra az 1988-as évben tartott karácsonyi ünnepi mise. 

W. A. Mozart Koronázási miséjét énekeltük az opera szólistáival és a filharmónia hang-
szeres csoportjával. Érsek úrral megbeszéltük pontosan a mise menetét, és megkér-
tem, hogy amikor a mise végén a fúvószenekar játszik, kezdje meg az ünnepélyes ki-
vonulást a szentélyből. De az érsek úr annyira élvezte a zenét, hogy elfelejtett kivonul-
ni, így kénytelen voltam az orgonán még egy zenedarabot játszani. Prédikációi átfogó-
ak, gondolatébresztőek voltak. Ebben alapos tudása, sokrétű felkészültsége segítette.  
Első főpásztori szentmiséjét dr. Boros Béla címzetes érsek a bécsi Stephans-

domban (Szent István székesegyház) celebrálta 1970 . április 5-én, fehérvasárna-
pon. Az, hogy szabadulása után útlevélhez juthatott és külföldre mehetett, nagy 
mértékben magas egyházi tisztségben lévő egykori osztálytársainak köszönhette, 
akik nem csupán ragaszkodtak hozzá, hanem az őt ért meghurcoltatás és szen-
vedés miatt mélyen tisztelték is. Közéjük tartozott Franz König bíboros, bécsi 
érsek, aki dr. Boros Bélát temesvári lakásán is felkereste, valamint Joseph 
Höffner bíboros, kölni érsek. Mindennek ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi 
plébános személyesen is a tanúja volt, hiszen akkori segédlelkészként gyakran kí-
sérte Boros érseket külföldi útjaira. — Érsek úr életének egyik mottója lehet az 
az útmutatás, amelyet karácsonyi levelében intézett hozzánk, akkori papnöven-
dékekhez: Krisztust csak teljes szívvel lehet szolgálni. Ő így tett. Amellett, hogy 
rengeteg személyes emlék fűz hozzá — 1989 szeptemberében kerültem segédlel-
készként a temesvár-józsefvárosi plébániára, ahol ő is lakott —, naponta Érsek 
úr primíciás kelyhével misézek, amelyet nekem ajándékozott. Így hát lélekben 
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minden nap velem van. Annak idején nagyon sokat segítette a plébánián működő 
ifjúsági csoportot. Az ő támogatásának köszönhető például, hogy különböző 
programokat szervezhettünk, folyóiratot jelentettünk meg. De nemcsak segített, 
hanem mindig bátorított is. Három templom is magán viseli az Érsek úr gon-
doskodásának nyomát: a józsefvárosi plébániatemplom, a máriaradnai kegytemp-
lom és a szülőváros, Kisjenő temploma. Amikor jobbra fordult a sorsa, nagyon 
hálás volt mindazoknak, akik a szabadulása utáni nehéz időszakban mellé álltak, 
befogadták. Többször volt alkalmam látni azt is, hogy egykori osztálytársai, akik 
között ismert bíborosok is voltak, mennyi tisztelettel és szeretettel övezték. Az 
iránta érzett ragaszkodás a neki címzett levelekből is kitűnik. Alexandru Todea 
görög katolikus bíboros, Lékai László bíboros, esztergomi érsek, Franz König 
bíboros, bécsi érsek, az osztrák püspöki kar elnöke, Joseph Höffner bíboros, 
kölni érsek, a német püpöki kar elnöke csak néhány azok közül a paptársak kö-
zül, akiknek szinte naponta írt. De kapott üdvözlő sorokat Guido del Mestri né-
metországi nunciustól is, aki O’Hara nuncius titkára volt abban az időben, mikor 
Érsek urat azon a bizonyos decemberi napon titokban püspökké szentelték. 
Megboldogult Kräuter Sebestyén megyés püspök kíséretében dr. Boros Béla az 

1990-es ad limina látogatáson Rómában II. János Pál pápával is találkozott, aki az év 
március 14-én címzetes érsekké nevezte ki. Négy esztendő múlva pedig a magyar ál-
lam elismerésében is részesült: Enzt Géza c. államtitkár, a Határontúli Magyarok 
Hivatalának elnöke 1994. március 28-án Temesváron ünnepélyes keretek között a 
Magyar Köztársaság Érdemrendjének Középkeresztjét nyújtotta át neki, valamint a 
18 év börtönt szenvedett Godó Mihály jezsuita atyának. Az elismerést Érsek úr a 
következő szavakkal köszönte meg: „Nem tettem semmi különöset, csak püspöki 
jelmondatom szerint mindig a kereszt fényében éltem és cselekedtem”. 
A román állam a mai napig sem rehabilitálta dr. Boros Béla címzetes érseket. 
 

 
����

Dr. Boros Béla címzetes érsek Kräuter Sebestyén megyés püspök 
kíséretében Rómában 



182 Hit és üzenet 

BBBBoldogokoldogokoldogokoldogok,,,,�ºkik�üldözést�szenvednek�ºz�igºzs�ºkik�üldözést�szenvednek�ºz�igºzs�ºkik�üldözést�szenvednek�ºz�igºzs�ºkik�üldözést�szenvednek�ºz�igºzsáááágért...gért...gért...gért...����
 
Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom—budapesti érsek 2004. október 9-én fel-

szentelte a krakkói (Lengyelország) Isteni Irgalmasság bazilika magyar kápolná-
ját. A Szentek Közössége kápolna mozaiksorozatának alkotója az ungvári szüle-
tésű Puskás László görög katolikus lelkipásztor, képzőművész, aki posztulá-
torként a munkácsi görög katolikus egyházmegye összes vértanújának boldoggá 
avatási ügyével foglalkozik. A nagyméretű képen, a vértanúk csoportjában ott 
látható dr. Boros Béla temesvári címzetes érsek alakja is. — A romániai egyház-
megyék vértanú főpásztorairól és elöljáróiról dr. Jakubinyi György gyulafehérvári 
érsektől kaptam életrajzi adatokat. Boros érsek sorsa különösen is megragadott, 
mert az ő meghurcoltatása, szenvedése hosszan tartó folyamat volt. A mártírom-
ság ugyanis nem csupán a hitért való életáldozatot jelenti. Vértanú az is, aki, mint 
például Boros érsek, hosszú éveken keresztül ártatlanul raboskodik hitének nyil-
vános és hősies megvallása miatt. Róluk beszél Jézus, amikor azt mondja: „Bol-
dogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa” 
(Mt 5,1-10.). Az Érsek úr vértanúsága 13 esztendeig tartott — fogalmazott Pus-
kás atya.   
Boros Béla c. érsek 2003. június 6-án hunyt el életének 95., papságának 70., 

püspöki szolgálatának 55., érsekségének 13. évében. Örök nyugalomra a temesvári 
székesegyház kriptájába helyezték. Mintegy végrendeletként a következő sorokat 
vetette papírra: „Paptestvéreimnek üzenem: teljes szívvel, készséges, örömteli oda-
adással, bízva és hűen Krisztust szolgáljátok! Ne féljetek! Szeressétek és tiszteljétek 
nagyon és lelkesen a jó Szűzanyát! Ez a legboldogabb élet!” 
Ft. Pántya Elemér kisjenői plébános gondoskodásának köszönhetően az érsek 

szülőházán emléktábla, a helyi templomban dombormű őrzi emlékét. Itt találha-
tó a püspöki és érseki címert ábrázoló márványtábla is, amelyen arany betűkkel 
ott a főpásztori hitvallást megfogalmazó jelmondat: In luce crucis semper — Mindig 
a kereszt fényében.  
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Egy csillag gyúlt ki magyar földön 
és beragyogta Európát, 
az önfeláldozásnak fénye 
azóta hinti sugarát. 
 
Mert csillag voltál Szent Erzsébet, 
bár ember, asszony, buzgó vér, 
de dicsőséges a fenségben, 
mi evilágnál többet ér. 

 
Alamizsnát vittél szegénynek, 
utadba kérdező akadt, 
s kenyérből rózsa lett, az ég 
igazzá váltotta szavad. 
 
Csak adni, százegyszer is adni, 
ha nincs más, úgy saját magad, 
eszedbe sem jutott a hála,  
mely egykor majd szentté avat. 
 
A vagyonod utolsó cseppjét 
osztottad szét, volt sok beteg, 
s mind Krisztus, akit megitatott 
jót cselekvő szereteted. 
 
Szülőhazádban boldogság várt, 
hívott szülő, királyi ház, 
de neked sokkal kedvesebb lett 
a sors, mely gyakran megaláz. 
 
Tűrni, szenvedni tanított, 
a szeretet adott erőt, 
ezzel szolgáltad a családod 
és ezzel minden szenvedőt. 
 


