
Elhunyt alapitó tagok rövid életrajzai.

Brestyenszky Béla.

Született, 1786—ik évi kisaszszony hava 5-én. Is
koláit dicsérettel végezve 1803-ban szent Benedek 
szerzetébe lépett Pannonhegyén. Ünnepélyes szerze
tesi fogadását 1807-ben tette le-, s 1810-ben pappá 
szenteltetett. A tanári pályán 28 évig fáradhatlan 
szorgalommal működött; huszonhat évig tanítván a 
győri academiában a mennyiség-tudományt, mellyet 
nyomtatásban is kiadott. Jeles érdemeit boldogult 
Kovács Tamás főapát azzal jutalmazd, hogy öt tihanyi 
apáttá kinevezte; melly kinevezés ő felsége által meg- 
erősittetvén 1838-ban bőid. Kopácsi József akkori vesz
prémi püspök által apáttá szenteltetett. Ezen idő óta 
Tihanyban lakott, tudományokkal foglalkozva 1852-ik 
évi junius 24-én bekövetkezett haláláig.

Czapják János.
Született Árva megyében 1809—ik évben. — Az 

alsóbb gymnasialis osztályokat Szabadkán, a böl
csészeti tanfolyamot pedig Szegeden végzé kitűnő elő
menetellel , szegény ifjú léttére gyermekek tanitga- 
tása által szerezve meg mindennapi élelmét. Húsz 
éves korában 1829-ben a pécsi papnövendékek so
rába felvétetvén , kitűnő szorgalom , szelidség, jám
borság s egyéb jeles tulajdonai által mind növendék
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társainak, mind pedig elöljáróinak szeretctét s bizal
mát kiérdemié magának; s már a neveidében felügye
lői tisztet viselt tanuló társai fölött. — 1833-ban Sze- 
pessy János akkori pécsi püspöknek Posonyban távol
léte miatt, Diákovárolt avattatott fel az Ur szolgála
tába. Több állomásokon kápláni, Patinán pedig helyet
tes lelkész! minőségben , híveinek, szeretetét és tiszte
letét nyerte m eg; — végre 1844-ik évben lakocsai plé
bánossá neveztetett. Alig működött itt pár évig az Ur 
szőlejében’, már is buzgó pásztorkodásának áldásos em
lékét emelte magának a hívek lelkében, melly iránt 
egykori hívei örökké vallásos kegyelettel fognak visel
tetni. Valódi atyja volt ő hiveinek, kihez minden idő
ben és minden ügyben bizalomteljes vonzalommal já
rulhatott mindenki atyai tanácsért, s ha szükség volt, 
anyagi segélyért is. Nem csak hiveinek szeretetre mél
tó lelkipásztora volt a boldogult, hanem egyszersmind 
a tudományok kedvellője, és tudományosan kiképzett 
egyéniség, mint ezt a ,,Religio és Nevelés" czimü fo
lyóiratban megjelent egyházias szellemű czikkei, és 
1846-ik évben, Szigetvár elestének emlékünnepén 
mondott, s közkívánatra önköltségén nyomtatásban is 
kiadott, jeles egyházi beszéde tanúsítják. E beszédnek 
összes jövedelmét a pécsmegyei tanítók nyugdij-intéze- 
tének javára szentelé a boldogult; mert ő minden jó  és 
szent ügyet buzgón igyekezett felkarolni. Ugyan azért 
a jó  és olcsó könyvkiadó társulatnak is alapitó tagja lön, 
jóllehet ez neki akkoriban tetemes áldozatába került. — 
Hosszas tüdősorvadási nyavalyáját ritka keresztényi bé- 
ketüréssel állotta ki, bátor lélekkel várva a felosztási 
végpillanatot, mellyre a haldoklók szentségeinek fel- ,  
vétele által illetőleg elkészült. •— Végintézetében a kath. 
missiokat teve átalános örököseivé ! s munkás életének 
40-ik évében jobb életre szenderiilt 1849-ik évi január 
31-kén. Béke hamvainak.
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Sip©s§ György.
Született Siikösdön 4 796—ik é\7i april 4-én s ta

nulmányait elvégezvén, az Ur választottal közé luvánt 
soroztatni. Óhajtása teljesült. 1820-ban fölszenteltet
vén szóval és példás életével több helyeken, mint 
káplán hirdeté az egyedül üdvözítő hit igazságait. Ki
tűnő példás magaviseleté és utánzásra méltó szónok- . 
lási modora által érdemesité magát, hogy 1828-ban 
főegyházi hitszónokká neveztetek k i, melly hivata
laiét gyengélkedő egészsége daczára egész 1840-ig pél
dás buzgősággal s önfeláldozással párosult kitöréssel 
viselé.

A gyakori szónoklás .által egészsége érezhetőleg 
megrongáltatván , mintegy kipihenésül papnöveldéi al
igazgatóvá nevezteték ki. De kevés ideig, nem egész 
egy évig viselvén e hivatalt, a lelkipásztorkodás iránti 
előszeretettől indíttatva, az üresedésbe jött doroszlói 
plébánia elnyeréséért folyamodott, s ugyancsak 1840-ik 
év végével a kért javadalmat el is nyerte. Milly buz- 
gósággal, milly mindenkinek szeretetét és bizodalmát 
megnyerő pontossággal teljesité lelkipásztori tisztjét, 
egyes eseteket mellőzve eléggé tanusitja hiveinek azon 
tiszteletteljes ragaszkodása, mellynél fogva minden 
ügyeikben gyermekded bizalommal folyamodénak hozzá, 
bölcs tanácsát kikérendők. — 0  minden szép és üdvös 
eszmének lelkes pártolója, minden jó  czélu vállalatnak 
példás előmozdítója volt. — Isten dicsőségének, az 
egyedül üdvözítő rom. kér. kath. anyaszentegyház vi
rágzásának , s a hívek lelki üdvösségének előmozdítása 
volt minden tetteinek egyedüli czélja, életének fő tö
rekvése. — Milly lelkűiéitől vezéreltetett a boldogult, 
nyilván kitüntető végrendeletében, mellynek néhány 
pontját átírni nem lesz érdektelen. „Dicsértessék a Jé
zus Krisztus** igy kezdi végrendeletét. „Megfontolván 
a halál idejének bizonytalanságát egy részről, más rész
ről pedig azt, miként a lelkipásztornak vagyona felüli
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rendelkezésben is példát kell híveinek mutatnia : ennél- 
fogva ép és józan elmével Isten áldása után megtakarí
tott vagyonomról következő, végrendeletet teszek és 
hagyok a teljes szent Háromság egy Isten nevében :

1 - ör is telkemet ajánlom mennyei Atyámnak az 
Istennek, ki teljes életemben érdemem fölött számta
lan kegyeiben részesített; törődött szívvel kérvén: 
hogy azt egyszülött Fiának véghetetlen érdemeire te
kintve , mielőbb az örök boldogságba szállítani, s holt 
tetemeimet annak idejében dicsőségessé tenni kegyesen 
méltóztassék.

2 - or. Lelkemnek elromlott sátora, — hideg tete
meim a hold. Szűz kápolnájában készülendő sírboltba, 
sorsomhoz illően takarittassanak el.

3 -  or. Eltemettetésem után azonnal minden jószá
gom árverés utján adassékel, és az igy begyülendő 
pénzből a temetési költség kifizettetvén

5 - ör. Megholt szüleim Siposs Mátyás és Kuzma- 
novics Mária lelkűk enyheért a sükösdi templomban 
tartandó évfordulati liberiás misékre egyenkint hatvan, 
és igy száz húsz ezüst forintokat alapitványozok.

6 -  or. Saját lelkemnek nyugalmaért évenkint mon
dandó liberiás misére a doroszlói templomban száz ezüst 
forintokat alapitványozok.

7 -  er. Jegyesem — a doroszlói templomnak száz 
ezüst forintokat hagyok , kívánván , hogy ezen összeg a 
templom szentélyének, leginkább a nagy oltár körül 
leendő díszes kifestetésére fordittassék. A bőid. Szűz
ről nevezett kápolnának pedig negyven ezüst forinto
kat rendelek és hagyok.

8 -  or. Száz ezüst forintokat, a doroszlói plébános 
által kezelendőket alapitványozok a végre , hogy azok
nak kamatjából évenként a szegényebb sorsú gyerme
kek részére katekizmus vétessék.

9~er. A doroszlói tanító Krappenheim Antal pél
dás magaviseleté, k itű n ő  k a th olik u s érzelm e  és szór-
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galmas tanításának néminemű jutalmául ötven ezüst fo
rintokat hagyok.

13-or. Az észak-amerikai és közép-afrikai missiók 
gyámolitására egyenkint tiz ezüst forintokat. A sz. Ist
ván királyról nevezett ,,o lesó  k ö n yv k ia d ó  tá rsu la t11 ren
delkezésére pedig ö tc en  e zü st fo r in to k a t hagyok. A 
chinai kisdedeknek öt; a siketnémák és vakok intézeté
re egyenként ö t , a kalocsai elhagyott papok intézeté
nek pedig negyven ezüst forintokat rendelek és ha
gyok. —

16- or. Ha ezen hagyományozott összegeken fölül 
még vagyonomból telnék , a szegényebb állomásokon 
levő paptársaimnak harmincz váltó krajczárjával vég
zendő ötszáz szent misékre hagyok száz ezüst forintot*

Szinte a szerint Isten dicsőségének előmozdítására 
300 h á zból álló B o r o s z ló  h e lység  la k óin a k , kedves hí
veimnek szeretetem zálogául, házankint P á zm á n  P é te r  
im á d sá gos k ö n y v én e k  egy egy példánya megvétessék.

17- er. N. t. Zimmer Tamás régi jó  barátom és volt 
káplánomnak emlékül hagyom ezüst feszületemet, ked
ves káplánom Mészáros Ignácz urnák pedig a zarándok 
világban a legigazabb kalauzt, magyar szentirásomat.

És igy már berekesztem végrendeletemet, bocsá- 
csánatért esedezve t. ez. tisztelt egyházi főnököm s elöl
járómtól , és azon vallomással: miszerint hiszem és val
lom mindazokat, miket Jézus Krisztus tanított, apos
tolai hirdettek, és a rom. kér. kath. anyaszentegyház 
élőnkbe ad, hogy higyjük, s ezen rendíthetetlen hit
tel akarok az Isten Ítélő széke előtt megjelenni. Fölsé- 
ges Isten ! Mennyei szent Atyám ! erősíts malasztoddal 
végső lehelletemig, s add szent kegyelmedet, hogy hal
doklásomban sz. Fiad nevét Jézust kimondhassam. Ámen.

Több elhunyt alapitó tagok életrajzai nem küldetvén be, 
jj,zok ez évi Névkönyvben nem közöltethettek.


