
BOGDÁNFFY SZILÁRD,
A SZATMÁRI-NAGYVÁRADI
EGYHÁZMEGYE TITOKBAN
SZENTELT VÉRTANÚ PÜSPÖKE

XVI. Benedek pápa 2010. március 27-án jóvá-
hagyta az 1953-ban a nagyenyedi börtönben
meghalt Bogdánffy Szilárd1 Krisztus vértanúsá-
gát elismerő dekrétumot. A boldoggá avatására
Nagyváradon kerül sor október 30-án.

Bogdánffy Szilárd, nagyváradi egyházme-
gyés pap, 1947-től Scheffler János szatmári püs-
pök, nagyváradi apostoli kormányzó titkára,
mindkét egyházmegye számára kinevezett püs-
pöki tanácsos volt. A Szentszék utasítására 1949.
február 14-én titokban szentelte püspökké Gerald
Patrik O’Hara, Savannah-Atlanta címzetes püs-
pö ke, a bukaresti nunciatúra régense.2

Romániában a keleti szertartású katolikus
egyház állami rendelettel történő feloszlatása, az
ortodoxiába való beolvasztása, püspökeinek le-
tartóztatása után a Szentszék előre látta, hogy a
római katolikus püspökök is a letartóztatott ke-
leti szertartású püspökök sorsára juthatnak,
ezért, hogy a papszentelés folyamatossága biz-
tosított legyen, utasította a nunciatúra vezetőjét,
hogy minden római katolikus egyházmegye szá-
mára titkos püspököket szenteljen. Így került sor
Bogdánffy Szilárd püspökké szentelésére a szat-
mári-nagyváradi egyházmegye számára.

Püspökké szentelését ő maga gyónási titokként
őrizte, soha senkinek nem említette. Személyét
minden bizonnyal Scheffler János püspök java-
solta, amikor hosszasan tárgyalt a Szatmárnéme-
tibe látogató Patrik O’Hara érsekkel.

Scheffler János tudta, hogy az ő bebörtönzése
esetén Bogdánffy Szilárdnak kell elvégeznie a
felszentelt püspökre háruló feladatokat,3 püspök
voltát azonban az egyházmegyében senkinek (a
káptalannal és a vikáriusának sem) el nem mond -
ta. Bogdánffy Szilárd pedig soha senkinek nem
beszélt felszentelt püspök voltáról.

Fogva tartói gondoskodtak más bebörtönzött
egyházi személyektől való elszigeteléséről,4 so-
hasem volt pap cellatársa. Rabtársaitól, akik nyil-
ván tudták katolikus pap voltát, azt kérte, hogy
egyszerűen keresztnevén, Szilárdnak szólítsák.

Bogdánffy Szilárd (titokban felszentelt) püs-
pök5 volta szóba kerülhetett vádlott paptársai-
nak kihallgatása során, de bizonyosan szerepelt
a nagyváradi katonai törvényszéken tartott kon-
cepciós per dokumentumaiban. Ennek alapján
terjedhetett a vele egy időben bebörtönzöttek
között, szabadulásuk után pedig tudomást sze-

rezhettek róla az egyházmegye papjai, s a hívek
is. Ugyanezen az úton vált ismertté raboskodá-
sának sok részlete, s halálának körülményei.

Mindannyian a hitéért, az egyházhoz, Krisztus
földi helytartójához való hűségéért bebörtön-
zöttnek, s ezért vértelen vértanúságot szenve-
dőnek tekintették.

A boldoggá avatási eljárás megindítása
Tempfli József nagyváradi megyéspüspök 1993.
október 8-án írásban kérte a Szenttéavatási Ügyek
Kongregációjától boldoggá avatása eljárásának
elindítását. A kérelem jóváhagyása után (1994.
február) a megyéspüspök az ügy posztulátorául
felkérte P. Szőke János szalézi atyát és kinevezte
az egyházmegyei bíróságot (vezetője Fodor Jó zsef
általános helynök, tagjai a kinevezett szakértők6).
Az egyházmegyei bíróság tagjai összegyűjtötték a
Bogdánffy Szilárd életére és munkásságára vo-
natkozó adatokat, munkáit, kéziratait, valamint
a közvetve vagy közvetlenül rá vonatkozó doku-
mentumokat, kihallgatták az életével, tevékeny-
ségével, bebörtönzésével kapcsolatosan adatokat
szolgáltatni tudó kortársait, a még élő tanúkat.

A kutatás szabályai szerint készült egyházme-
gyei vizsgálatot (a tanúvallomásokat, a kritikai élet-
rajzot, korrajzot, a történészi és teológiai szakértői
véleményt) a Szenttéavatási Ügyek Kongregáció-
ja hitelesnek ismerte el. A kongregáció Teológiai Bi-
zottsága megvizsgálta, elemezte, s megállapította,
hogy Isten Szolgája valóban vértanúságot szen-
vedett, mert Krisztus ügyéért szenvedett és halt meg
a börtönben, embertelen körülmények között.
Ügyét a kongregáció Bíborosi Kollégiuma 2010. ja-
nuár 12-én meghozott végső döntését követően ter-
jesztették a Szentatya elé. XVI. Bene dek pápa 2010.
március 27-én jóváhagyta és aláírta a Bogdánffy Szi-
lárd vértanúságára vonatkozó dekrétumot, és en-
gedélyezte kihirdetését.

Rövid életrajzi ismertetés
Bogdánffy Szilárd Ignác7 1911. február 21-én szü-
letett Feketetó községben, Torontál megyében
(mai neve: Crna Bara, Szerbia), édesapja Ebesfalvi-
Bogdánffy Ignác (örmény családból származó)
kántortanító, édesanyja Welebny Aranka.

Iskolai tanulmányait minden szinten jó ered-
ménnyel végezte. Az elemi osztályokat Torontál -
ke resz tesen (Temes megye), a gimnáziumot Te -
mes váron (három osztályt románul a Diaconovici
Loga Gimnáziumban, bentlakóként a tanítói kon-
 viktusban), szülei Temesvárra költözése után
(1925) pedig a Kegyes Tanítórend szerzetesei, a pi-
aristák gimnáziumában végezte. Érettségi után
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felvételét kéri a nagyváradi latin nyelvű egyház-
megye szemináriumába, illetőleg Teológiai Főis-
kolájára. Románul és németül jól tud. Az érettségit
követő nyáron (az elkövetkező tanulmányokban
való hasznosíthatósága céljából) tovább képezi
magát a gimnáziumban tanult görög nyelvben, és
gyakorolja a főiskolai jegyzetelésben hasznosít-
ható gyorsírást.

Fiedler István püspök a budapesti Központi
Pap nevelő Intézetbe küldi (1929–1934). Ő szen-
teli pappá 1934. június 29-én.

A teológiai tanulmányok végzése mellett
1933-ban Budapesten (kitűnő minősítéssel) hit-
tantanári szakvizsgát is tett.

Papi működésének első, rövid ideg tartó fel-
adatköre: a nagyváradi Szent József Intézet neve-
lője/prefektusa. Szeptember 1-jétől új beosztást
kap: Szatmárnémetiben a Hittudományi Főiskola
helyettes tanára, lélektant és kozmológiát tanít.

1935. szeptember 1-jétől kinevezik a nagyvá-
radi Emil Gojdu Állami Fiúlíceum hittanárává
(magyar és román nyelven oktat). Ezzel párhu-
zamosan hittant tanít a Szent Orsolya Római Ka-
tolikus Tanítónőképzőben is.

A román oktatásügyi rendelkezések értelmé-
ben az állami iskolákban tanító hittantanároknak
Romániában megszerzett pedagógiai képesítéssel,
a középiskolai tanároknak pedig egyetemi fokú
képesítéssel kell rendelkeznie. Ezért Bogdánffy
Szilárd elvégzi a Kolozsvári Ferdinánd Egyetem
Pedagógiai Szemináriumát, a Balázsfalvi Román
Görög Katolikus Teológiai Főiskolán pedig 1937-
ben licenciátusi vizsgát tesz (görög katolikus hit-
tan főszak – latin nyelv mellékszak).

1939-ben Romániában a nemzetiségeket és a
(magyar nyelvű) egyházakat fenyegető szélső-
jobboldali agresszivitás várható atrocitásai elleni
védekezésre titokban felkészülő mozgalomról
tudomást szerző román királyi csendőrség szá-
mos, a mozgalommal kapcsolatba hozott szat-
mári és nagyváradi lelkészt letartóztat és kito-
loncol az országból.8

1939. november 11-én Bogdánffy Szilárdot is
letartóztatják, nemkívánatos személynek nyil-
vánítják és december 21-én kitoloncolják.

1940. január 1. – augusztus 31. között a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittu-
dományi Karának a teológiai doktorátus meg-
szerzése céljából beiratkozott hallgatója, szigorlati
vizsgát tesz hittudományból és alapvető hittanból.

Az 1940. szeptemberi második bécsi döntés
után hazatér Nagyváradra, és a szatmári-nagy-
váradi Római Katolikus Hittudományi Főiskola
helyettes tanára.

1941 decemberében licenciátusi vizsgát tesz a
Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudomá-
nyi Karán, a következő tanévben megírja dok-

tori disszertációját, 1943. június 26-án pedig hit-
tudományi doktorrá avatják.9

1943 őszétől kinevezik a szatmári-nagyváradi
Római Katolikus Hittudományi Főiskola végle-
gesített tanárává, aszkétikát, szertartástant és
missziológiát tanít. Ugyanakkor — a nagyváradi
apostoli kormányzói helynök megbízásából —
1940 októberétől a nagyváradi Papnevelő Inté-
zet lelkiigazgatója is.

1944-ben kimentette a magyar hatóságok által
Nagyváradon gettóba vitt zsidó származású kis-
papokat,10 s a hatóságok elől más zsidó szárma-
zású személyeket is elbújtatott.11 Magatartása
miatt a nyilasok szemében persona non grata
lett. Tudomására jut, hogy szabadsága közvetlen
veszélyben van, ezért befekszik a Szent József
Kórházba, ahonnét másnap (a nyilas hatalomát-
vétel napján) távozik. Egy időre teljesen eltűnik a
nyilvánosság elől.

1947. április 16-án Scheffler János megyés-
püspök kinevezi a szatmári püspöki irodába tit-
kári beosztásba, ugyanakkor mindkét egyház-
megye püspöki tanácsosává.12

1949. február 14-én Bukarestben, a nunciatúra
épületében Patrik O’Hara érsek, a nunciatúra ré-
gense a Szentszék utasítására titokban püspökké
szenteli.

1949. április 5-én a Securitate, a román politi-
kai rendőrség Nagyváradon letartóztatja. Buka -
rest ben a Belügyminisztériumban vallatják, ez idő
alatt Jilava földalatti börtönében tartják. Szem-
besítések végett többször elviszik Nagyváradra,
Mára ma ros szi getre. 1951 februárjában Márama -
ros szi get börtönébe viszik, és a máramarosi ólom-
bányában dolgoztatják. 1952-ben a Fekete-tenger
melletti (kivégzőtábornak szánt) Capul Midián
dolgozik a Duna-csatorna építésénél.

Az államhatalom által megtervezett koncep-
ciós per fő vádlottjául kiszemelt Scheffler János
szatmári megyéspüspök 1952. december 6-ai ha-
lála után Bogdánffy Szilárd nevéhez kapcsolták
az egyházi csoportot. 1953 januárjában a Nagy-
váradi Katonai Bíróság (fő vádlottként) 12 évi
kényszermunkára ítéli hazaárulás és kémkedés
címen (ez a koncepciós perek szokásos vádja).

1953. augusztus 16-án a súlyosan leromlott
állapotú Bogdánffy Szilárdot átszállítják a nagy-
enyedi börtönbe, ahol október 1-jén meghalt.

A „Három jegenye” nevű rabtemetőbe temet -
ték,13 sírját a temetőben dolgozó rabok megjegyez -
ték, így később titokban felkereshették.14 A te-
metőt később a szomszédos üzem terjeszkedése
miatt felszántották.15

Bogdánffy Szilárd személyisége
A gimnáziumi tanulmányait végig kiváló ered-
ménnyel végezte. Volt diáktársai emlékezetében
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mindig mosolygós egyéniségként, rendkívüli
nyugodt emberként élt, aki messzemenően szol-
gálatkész volt. A piarista gimnázium cserkész-
csapatának tagjaként minden nap arra törekedett,
hogy alkalmat találjon a másokon való segítésre,
valamint arra, hogy valamilyen módon szeretet-
gyakorlatot végezzen.

A papi hivatás gondolata foglalkoztatta, de
nem beszélt róla. Tudatosan készült a teológiai
tanulmányok végzésére. Ennek részét képezte a
görög nyelvben való továbbképzése, a német
könyvek olvasása (hogy a teológiai szakköny-
veket eredményesen használhassa), valamint a
gyorsírás gyakorlása.

Érettségi után részt vett a Mária kongrega-
nisták kongresszusán, cserész és kongreganista
barátaival 17 napos körutazást tett Erdélyben.
Úgy érezte, hogy a papi hivatása megszilárdult,
s ekkor felvételét kérte a nagyváradi latin szer-
tartású egyházmegyébe.

Szellemi érdeklődését sokoldalúság jellemezte.
A teológiai kérdések mellett érdeklődési körébe
tartozott a csillagászat, félelmetes volt a matema-
tika tudása, jártas volt a természettudományok-
ban. Előadásait élmény volt hallgatni, vallják volt
gimnazista tanítványai is (így Vasile Hossu, egy-
kori nagyváradi görög katolikus püspök), teoló-
gus hallgatói (Cserháti Istvánt, Galambos Ferenc).
Nemcsak a tananyagot magyarázta meg, hanem
diákjait, hallgatóit a helyes érvelésre, logikus kö-
vetkeztetések levonására is megtanította. A sze-
gény tanulókat szerette, gondoskodott róluk, is-
kolaszerek beszerzésében (pénzzel is) segítette
őket. A beteg tanulókat meglátogatta.

A hittanári munka mellett megyéspüspöke
megbízta a nagyváradi közkórház és az elme-
kórház betegeinek lelkészi ellátásával is. Végte-
len türelemmel és alázattal bánt a beteg, szen-
vedő (sokszor igen problematikus lelkületű)
embertársaival.

Az emberek kivételezés nélküli szeretetét
mindenki személyisége alapvető vonásának te-
kintette. Nem kivételezett: diákjaival, hallgatói-
val egyforma szeretettel bánt, mások előtt sen-
kit meg nem szégyenített. Ha büntetnie kellett,
azt négyszemközt intézte el. Nem tett különbsé-
get a különböző vallású tanulók közt, tanúsítják
egykori református vallású diákjai. Vallásától,
származásától függetlenül segítette a rászoruló-
kat, tanúsága ennek az üldözött zsidók mentése,
a börtön embertelen körülményei közt gyakorolt
szeretetszolgálata. Naponta kereste a szeretet-
szolgálat lehetőségeit. Elrejtett kenyérdarabokat
adott a legyengülteknek,16 a szenvedélyes dohá-
nyosoknak egy-egy cigarettát szerzett,17 legyen-
gült rabtársa helyett cipelte a börtön raktárából
kihordott 25 kg-os nehéz zsákot, védelmébe vet -

te a zsákok hordása közben összerogyott (s ezért
igazságtalanul megbüntetett) társát.18

Lelkipásztori munkája
A Papnevelő Intézet lelkiigazgatói minőségében
a kispapokat az idő kihasználására figyelmez-
teti: Minden mulasztás pótolhatatlan veszteség.
Gyóntatóként elégtételül lelki olvasmányt ad.19

A lelki közösség megteremtését a papnöven-
dékek, és a hívek közé került papok életében is
fontosnak tartja. Így valósítható meg, hogy egy-
másért felelősek maradjanak. E célból kezdemé-
nyezi és szervezi a teológusok/papok lelki éle-
tének tudatos ösztönzésére az Unio Apostolica
mozgalmát,20 amelynek letartóztatásáig szorgal-
mazója, irányítója maradt. A teológiáról kikerült
tanítványaival, felszentelt papokkal továbbra is
tartja a kapcsolatot. Élőszóban vagy levélben kö-
zölt beszámolóik kapcsán további lelki tanácso-
kat ad, felhívja figyelmüket a papi tevékenység
közben felhasználható újabb könyvekre.

1945-ben a nagyváradi Szent Orsolya-zárda
spirituálisa is. A keresztény családok erősítése
céljából ekkor alapítja a leányifjúság (és a fiatal
édesanyák) részére a Merici Szent Angéla orso -
lyita harmadrendet.

1947-ben Scheffler János püspökkel együtt-
működve dolgozik a szent papi hivatásokat ki-
eszközölni, felkarolni, kegyelmi és anyagi eszkö-
zökkel támogatni kívánó Papi Hivatásgondozó
Szervezet (Opus Vocationum) alapszabályain. Bi-
zonyára ez szolgálhatott a püspök indítékául,
amikor őt bízta meg az egyházmegye kisszemi -
ná ruma gondnokságával.

Amikor a román kormány 1948. augusztus 3-
án államosította az egyházi iskolákat, bentlaká-
sokat, feloszlatta a szatmári püspökség keretében
működő kisszemináriumot, és megszüntették a
papi szemináriumot és a teológiai főiskolát is.
Scheffler János megyéspüspök ekkor úgy döntött,
hogy azokat a kisszeminaristákat, akik befejezték
a gimnázium hetedik osztályát és a papi pályára
készülnek, érettségi nélkül felveszi a teológiára.
Bogdánffy Szilárdra hárult a feladat, hogy a teo-
lógusok további (titkos) képzését megszervezze.21

Írói munkássága
Tanári működése első évében a jezsuiták szer-
kesztésében Szatmárnémetiben megjelenő Szív22

című hetilapban, majd megszűnte után a folyta-
tásaként megjelent Az Apostolban szertartástani
kérdésekkel, a szentmise liturgiájával, az egyházi
év ünnepeivel, valamint a katolikus lelkiség né-
hány kérdésével foglalkozó cikkeket közöl.23

Szatmárnémetibe történt áthelyezése után a
papi breviárium (készülő) új kiadása számára ő
végzi a zsoltárok fordítását.
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A kommunista rendszer egyházellenes tervei-
nek áldozata; bebörtönzése; a tudatos megsem -
misítés fokozatai
Bogdánffy Szilárd már közvetlenül a világhábo-
rút követően tudatában volt annak, hogy a kom-
munista hatalom egyházellenes törekvései
konkrét cselekedetekben fognak megnyilvá-
nulni. Ennek jeleit tapasztalta akkor is, amikor
1947-ben történt püspöki titkári kinevezése után
a megyéspüspöke rábízta az egyházmegye
Bukarestben intézendő ügyeinek elvégzését. Az
egyházellenes támadások előjelének tartotta az
egyházmegye levelezésének rendőrségi ellenőr-
zését 1948 tavaszától, s a nunciatúrával való
kapcsolatának vizsgálását.

A kommunista román kormány szándékát, a
nemzeti egyház létesítését, éppen Szatmárnéme-
tiben 1948. július 18-án elmondott beszédében je-
lentette be a nemzetiségi minisztérium államtit-
kári rangú képviselője, Takács Lajos.24 Másnap
meg is indult az egyház elleni nyílt támadás.

Egymást követték a kommunista hatalmi ter-
vek kivitelezésének mozzanatai: a román kor-
mány felmondta a Szentszékkel kötött konkor-
dátumot,25 államosította az egyházi iskolákat; a
felekezetek működését szabályozó, az új kul-
tusztörvény alapján kelt kormányrendelet26

pedig (a katolikus egyház vonatkozásában)
Romániában csak két püspökséget ismert el, a
gyulafehérvárit és a Bukarest–Iaşi-it. Ugyanez
a rendelet kimondta a tanügyi célokat szolgáló
egyházi, szerzetesi és magánjavak államosítását
is. A katolikus püspököket nyugdíjazták, a szat-
mári-nagyváradi megyéspüspök tevékenységét
felfüggesztették.27

1948 októberében a (fenyegetéssel összehívott)
görög katolikus papi küldöttek felmondják a Ró -
mával való uniót, és kijelentik: visszatérnek az or-
to dox egyházba. Decemberben a parlament törvény -
be iktatja a keleti szertartású katolikus egyház
megszűntetését, az ortodoxiába való bekebelezését.

A nemzeti katolikus egyház létesítésének for-
gatókönyvébe szorosan illeszkedett a püspökök
letartóztatása, a békepapi mozgalom elindítása,
az állami érdekeket kiszolgáló püspök/vezetők
állítása az Erdélyben elismert egyetlen (s Rómától
függetlenné alakítandó) püspökség élére.

A célkitűzés érdekében a kommunista állami
hatóságok (az intézkedéseket és a politikai életet
irányító Securitate, a politikai rendőrség) meg-
kezdte a püspökök, később pedig az egyház ren-
delkezései szerint következő (titkos) ordináriusok
letartóztatását, ezzel párhuzamosan pedig szá-
mukra megfelelő vezető(k) keresését.

A kommunista hatalmi rendszerek általános,
Erdélyben is érvényesülő eljárása és forgató-
könyvei szellemében megkezdődött a zsarolás

és politikai vád alapját képezhető (és manipu-
lálható) adatok gyűjtése.

A politikai rendőrség dokumentumainak28 át-
fogó ismerete hiányában ma sem tudhatjuk biz-
tosan, hogy Bogdánffy Szilárd személye miért
került a korán letartóztatottak közé, vajon őt ma -
gát szemelték-e ki vezetőnek, avagy őt (is) csak
a Scheffler János elleni esetleges perben akarták
felhasználni. Gyakorlatilag az ellene felhozott
„kémkedés és hazaárulás” vádját arra alapozták,
hogy egy plébános Kárpátaljáról írt levelét
akarta eljuttatni a nunciatúrára.29

Rabsága egész időtartama alatt Bogdánffy Szi -
lárdot egyházi személyektől elkülönítve tartották.
Kihallgatásainak konkrét tárgyáról rabtársainak
nem beszélt. Annyit feltételezhetően elmondott,
hogy újra és újra megkérdezik: akarja-e még a
kapcsolatot a pápával.30

Az egyháziakat a katonai törvényszéki tár-
gyaláson hivatalból képviselő ügyvéd31 a perről
tárgyalásakor elmondta: a pert azért készítették,
mert nem írta alá az okmányt, amelyben ki-
mond ták volna a romániai katolikus egyház el-
szakadását Rómától.

Rabtársai, volt cellatársai közléséből, nyilatko-
zataiból ismerjük azokat a vallatási, kínzási mó-
dokat, amelyeket letartóztatásától a katonai tör-
vényszéki tárgyalásig eltelt négy esztendő alatt el
kellett szenvednie. Adatok szerzése, kicsikarása,
elismertetése céljából a kíméletlen verések mel-
lett32 többször vallatták elektromos sokk alkal-
mazásával, máskor csigára húzták, s közben
egy re azt kérdezték, akarja-e még a kapcsolatot
a pápával. Jilaván (Máramarossziget) megverték a
szadista őrök, és büntető cellába zárták.33

Hosszas bebörtönzésével nyilvánvalóan egész-
 sége megtörésére törekedtek. Ezért dolgoztatták
1951-ben a Máramarossziget melletti ólombá-
nyában, követ fejttettek vele 1952-ben a Fekete-
ten ger melletti (kivégzőtábornak szánt) Capul
Midián, a Duna-csatorna építésénél. Súlyos meg-
betegedésekor34 tudatosan ezért nem adtak neki
gyógyszert a nagyenyedi börtönben.35

A rabság minden szenvedését Bogdánffy Szi-
lárd hősiesen, panasz nélkül viselte. Bizonyosan
emlékezett az őt püspökké szentelő érsek sza-
vaira: „Téged, Szilárd testvérem, a vértanúságra
szentellek!”,36 amelyekkel az elfogadott egyházi
rend kötelezettségeire és várható következmé-
nyeire is figyelmeztette.

Vértanúsága
Az egyház felfogása szerint Bogdánffy Szilárd
igazoltan a hitéért, az egyházhoz való hűségéért,
Krisztus ügyéért szenvedett, s formálisan ugyan
nem ontotta vérét, de közel ötéves rabságának
embertelen körülményei — Jilava alig megvilá-
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gított, fűtetlen földalatti börtönének zsúfolt cel-
lái, az ólombánya, Capul Midia haláltábora, a
Duna-csatorna melletti kőbánya, a hírhedt nagy-
enyedi börtön — az egykor erős fizikumú, sport-
ban edzett, nagy teherbírású fiatalember szerve-
zetét tönkretették.

Az embertelen körülmények között elszen-
vedett kínzások pedig vértanúságot jelentenek,
ugyanis ezek — a körülmények és a kínzások —
okozták a halálát.

Utóélete
Az iránta tanúsított tiszteltet első tanúsága volt
már temetése módja is: a rabtársai által készített
koporsó,37 valamint sírjának megjelölése, nyil-
vántartása.

Az egyházmegye papjai, s a hívők, akik is-
merték, vértanúnak tekintették, többen sírját ti-
tokban meglátogatták. Tanúvallomások, közlé-
sek tanúsítják, hogy halálát követően a szentek
közösségének hitében többen fordultak hozzá
közbenjáró imáját kérve, az imameghallgatásai-
nak tulajdonított gyógyulásokat tudatták az
egyházmegyei hatóságokkal.38

A Szentatya döntése, vértanúságának elisme-
rése, egyházilag is engedélyezett tisztelete oltárra
emelését követően olyan köztünk élt égi pártfo-
góra irányítja figyelmünket, akinek jellemvoná-
saiban, életpályájának, törekvéseinek ismereté-
ben felfedezhetjük a hozzánk ma is közel álló
személyiséget, a sorsunkat szívén viselő barátot,
akihez gondjaikban, bajaikban, törekvéseikben
közbenjárását kérve bármikor fordulhatunk.

BURA LÁSZLÓ

1Életéről lásd Mons. Fodor József: A jóság elitje a XX.
században. Dr. Bogdánffy Szilárd élete. Nagyvárad, 2004;
Mons. Fodor József: Isten Szolgája Dr. Bogdánffy Szilárd
vértanú, püspök (prédikációs vázlatok). Nagyvárad, 2009.

2A Szentszék küldte Bukarestbe az 1947-ben távo-
zásra kényszerített nuncius helyébe.

3Beliczay János nyugdíjas kanonok — akkor nagy-
bányai plébános — vallomásában említi, hogy 1949 ta-
vaszán Scheffler János püspök hivatta, a nagybányai
egyházi kérdéseket beszélték meg. Ekkor mondta,
hogy ha őt bebörtönöznék, bármilyen egyházi ügyet
Bogdánffy Szilárddal meg lehet beszélni. (Beliczay Já -
nost Bogdánffy Szilárd kikísérte az állomásra, közben
a Nagybánya vidéki egyházi helyzetről kérdezgette.)
— Scheffler János püspök közlésének értelmét akkor
fogta fel, amikor Bogdánffy Szilárd halála után érte-
sült arról, hogy felszentelt püspök volt.

4Tudomásunk szerint soha nem volt pap cellatár-
sa. Nem kizárt, hogy az ólombányában és/vagy a Du -
na-csator nánál találkozott görög vagy római katolikus
papokkal.

5A Securitate diverzió révén (a nuncius kiutasítását
követően ügynökei betörtek a nunciatúra épületébe)
hozzájutott a titokban szentelt püspökök adataihoz, és
valamennyit letartóztatták.

6Vö. Mons. Fodor József: Isten Szolgája Dr. Bogdánffy
Szilárd vértanú, püspök (prédikációs vázlatok), i. m. 30–32.

7Névadásának indítéka az volt, hogy a keresztapa,
Farkas Szilárd csókai plébános, valamint édesapja
Ignác keresztnevét is viselje.

8Fiedler István püspököt ugyanekkor lemondatták.
9Disszertációja: A szinoptikus apokalipszis. (A Páz -

mány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kará-
nak könyvtára őrzi.) — A doktori cím használatát hív-
ságosnak tartotta, kerülte.

10Engel Károly, Frank Miklós, Semptei Róbert, Ver-
mes Géza, Villányi András. — Az adatokat Engel
(Köllő) Károly közölte.

11Megmenekültek, ugyanis a hatóságok gyanúja
alapján rendezett éjszakai házkutatások alkalmával
sem találták meg őket.

12Szüksége volt jó munkabírású, hivatása magasla-
tán álló munkatársra, ugyanis 1944-ben a bombatá-
madáskor a püspöki palota pincéjében meghalt szinte
az egész központi papság.

13Az asztalosműhelyben dolgozó rabtársai kopor-
sót készítettek számára, a koporsóra papírból kivágott
keresztet erősítettek, majd a kazánból összekapart kor-
mot oldottak fel enyves vízben, s ezzel bekenték a ko-
porsót. Megszáradtakor levették a papírt, ott maradt a
kereszt fehér alakja.

14A papok közül: Bálint Lajos (később érsek), Matos
Ferenc, Demkó Pál, Bodnár János, Dascal István.

151965-ben, miután Czumbel Lajos kérelmére enge-
délyezték Scheffler János exhumálását és hazahozata-
lát, felvetették Bogdánffy Szilárd exhumálásának és
hazahozatalának kérelmét. Bélteki Ferenc nagyváradi
ordinárius és Zöld András nagyváradi plébános azzal
hárították el, hogy a nagyváradi székesegyház kriptája
vizes. Nem fogadták el Czumbel Lajos szatmári ordi -
ná rius ajánlatát sem: helyezzék el a szatmári székes-
egyház kriptájába, ahonnét megfelelő időben átszál-
líthatják Nagyváradra.

16Megtörtént, hogy cellájuk átkutatásakor megta-
lálták nála az összegyűjtött kenyérdarabokat, s emiatt
a börtön parancsnoka összepofozta.

17A kihallgatások során — feltehetően vallomásté-
telre ösztönzés céljából — olykor cigarettával kínálták
a vallatott foglyot. Ilyen alkalommal juthatott egy-egy
cigarettához.

18Büntetésül a börtönőrök elverték, 72 ütést mértek
a talpára.

19Fejből idézi, hogy a vonatkozó részek a könyv
melyik lapján találhatók.

20A mozgalom tagjai lelki életüket életrendjük szi-
gorú számbavételével s önmaguknak és lelki irányító-
juknak való havi elszámolással ösztönözték. Ő lett a
mozgalom lelki igazgatója.
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21Néhányan (alkalmazottakként) a püspökség épü-
letében maradtak, a többiek (két-három fős csoportok -
ban) képzésükre/nevelésükre alkalmasnak ítélt vidéki
plébánosok mellé kerültek.

22Megszüntetése után (folytatásaként) 1935. októ-
ber 7-től Az Apostol címen jelent meg.

23A szentmisével foglalkozó írásaiban foglalkozik a
lépcsőima zsoltárával, a confiteorral, az introitusszal,
a kyrie eleisonnal, a könyörgésekkel; a nagyböjti szo-
kásokkal, a nagyheti szertartásokkal, a szenvedés ide-
jével, az ádventtel. Cikkeket írt az egyházi év jelentős
ünnepeiről (az ünnepek közvetítette kegyelmekről),
így az Angyali üdvözlet, Havas Boldogasszony, Nagy -
bol dog asszony, Kisboldogasszony, a Szeplőtelen Fo-
gantatás ünnepéről, magyarázta Krisztus királysága,
Karácsony,a Szent Szív miséje szövegét. A katolikus lel-
kiség kérdéseivel foglalkozott a keresztjáró napokról,
a ró zsa fűzérről szólva, Keresztelő Szent János ünne-
pén, vala mint Mária Magdolna credójáról elmélkedve.

24Takács Lajos  beszédében megállapította: a püspö-
kök aknamunkát folytatnak, külföldi imperialisták cél-
jainak szolgálatában állnak. Közölte: elfogyott a türelmi
idő, ezért az első lépés, hogy a kormány felmondja a kon-
 kordátumot a római egyházzal. A katolikus egyház szá-
mára pedig lehetőséget adnak, hogy nemzeti egyház zá
alakuljon. (A teljes szöveg: Szabad Élet, IV. évf. 162. sz.)

251948. július 19.
26A 175. sz. / 1948. aug. 3-i Kormányrendelet a Hi-

vata los Közlöny (Monitorul Oficial) 117. számában je-
lent meg.

27Scheffler János nyugdíjat sem kap, mert őt 1942-
ben a magyar állami fennhatóság idején nevezték ki.

28A törvényszéki tárgyalást megelőző vizsgálati/
vallatási anyag teljességének ismerete és a Scheffler
János ellen készülő per dokumentumanyaga hiányá-
ban erre hitelt érdemlő választ nem adhatunk.

29A Máramarosszigetre érkezett, egy vasutas által ho-
zott levelet a plébános ott káplánjainak és a gondnok-
nak felolvasta, elküldte a püspökségre, hogy juttassák
el a nunciatúrára, illetőleg általa Rómába. A levél útja,
a róla tudók kiléte számos tisztázatlan kérdést rejteget.
Ha ezt Bogdánffy Szilárd magával vitte Nagyváradra uta-
zásakor, minden bizonnyal megyéspüspöke is tudott róla.
Így a későbbiekben ellene is felhasználhatták volna.

30Egykori fogolytársai tanúskodása.
31Molnos Ernő, nagyváradi ügyvéd.
32A vallatási gyakorlathoz tartozott, hogy a fogoly tal-

pát vasrúddal, seprűnyéllel (míg el nem tört) verték, ami-
nek következtében utána sokáig alig tudott lábra állni.

33Egyszemélyes (többnyire vizes) cella, amelyben
nincs fekvőhely.

34A fizikailag teljesen leromlott Bogdánffy Szilárd
tüdőgyulladást kapott.

35A börtönorvos, doktor Rauca kijelentette: Nem
kár érte, ha meghal, mert ő nem gyilkos, aki egy embert
megöl, ő a nép gyilkosai közé tartozik.

36Patrik O’Hara nuncius szavait a szentelésen jelen
volt apáca idézi vallomásában. — Vö. Mons. Fodor Jó -
zsef: A jóság elitje a XX. században. Dr. Bogdánffy Szilárd
élete, i. m. 60.

37Az asztalosműhelyben kemény deszkából készí-
tették.

38Vö. Mons. Fodor József: A jóság elitje a XX. század-
ban. Dr. Bogdánffy Szilárd élete, i. m. 80.
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„Ó Istenem, magadért teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Hivatásos élet-
művet gondoltál ki számomra, különbözőt mindattól, amit mások elé tűztél. Csak egy kis szeme vagyok a
láncnak, egy kis tagja a szellemi lények nagy közösségének, de nem semmiért teremtettél engem: tennem
kell a jót. Munkálkodnom kell műveden. Azon a helyen, amelyre állítottál, a béke angyalának kell lennem,
az igazság papjának, még akkor is, ha semmi különöset nem teszek mindezekért: csak teljesítsem akaratodat
és szolgáljak neked hivatásomban. Így akarom magamat teneked adni egészen. Akárhol vagyok, ettől el nem
szabad tántoríttatnom magam. Ha megpróbáltatás ér, szolgáljon neked megpróbáltatásom. Ha hosszú éle-
tet adsz, ha rövidet: te tudod, hogy mire jó.

Add meg nekem, hogy tökéletes gyermeki egyszerűséggel vessem alá magam az isteni akaratnak. Nem kí-
vánhatok jobbat, mint a Te gondviselésedre hagyatkozni, nem a magam okosságára. Azért megígérem neked,
Uram, kegyelmed segítségével: követni akarlak, akárhová mégy, nem magam akarom megszabni utamat.
Nem akarok türelmetlen lenni. Ha egyszer homályban és kétségben hagysz, ha szükség vagy megpróbálta-
tás ér, nem akarok panaszkodni, morgolódni. Tudom, hogy nem hagyod el soha azt, aki Téged keres, hogy so-
hasem csalatkozhatik, aki benned bízik…

Hozzád könyörgök: mindenekelőtt védelmezz meg önmagamtól, hogy más akaratot ne kövessek a tiéd he-
lyett! Arra is kérlek, hogy végtelen szelídségedben ne tedd nagyon nehézzé számomra akaratodat, ne légy
hozzám szigorú, hanem légy kímélettel gyengeségem iránt. Ne tégy próbára, ó szerető Uram (ha szabad így
imádkoznom), olyan súlyos dolgokkal, melyeket csak egy szent tud elviselni! Könyörülj gyengeségemen és
vezess az ég felé biztonságos úton!

Cselekedjél bennem és általam! Azért vagyok a világon, hogy neked szolgáljak, hozzád tartozzam, a Te
szerszámod legyek. Hadd legyek készséges eszközöd. Nem kérem, hogy lássak, nem kérem, hogy tudjak, csak
hogy szerszámod lehessek!”

John Henry Newman
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