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Msgr. Tietze Jen ő  és Várady József 

Megemlékezés msgr. dr. Géczy Tibor halálának 
10. évfordulója alkalmából 

(1915- 1993)  
Nagybecskereken született 

1915. április 29-én mint a csa- 
lád legfiatalabb, negyedik gyer- 
meke, József és Muller Izabella 
szülőktő l. A nagybecskereki 
gimnáziumban érettségizik, de 
szerb nyelven, mert a harmin- 
cas években megszüntették a 
magyar gimnáziumot. Teológiai 

tanulmányait Đakovon kezdi, de hamar felvételt nyer 
mint a Pázmáneum növendéke Bécsben, és az ottani 
egyetem teológia karán már 1938-ban megszerzi els ő  
doktorátusát. Szajánban szenteli pappá dr. Uj č ič  József 
belgrádi érsek ottani bérmaútjával összekötve, 1939. 
május 7-én. Az akkori Bánáti Apostoli Kormányzóság 
titkáraként kezdi m űködését, majd ennek a szolgálatá- 
ban szentszéki jegyz ő  (1939), kötelékvéd ő  az egyházi 
bíróságon (1943-1964). Beiratkozik a Pécsi Jogtudo- 
mányi Egyetemre. Miután elismertek neki valamennyit 
a bécsi szemesztereib ő l, megszerzi polgárjogból má- 
sodik doktorátusát (1942-1944). Irodaigazgató és püs- 
pöki tanácsadó (1947), vizsgáztató és cenzor (1949), 
helyettes általános helynök, valamint érdemei elisme- 
réséül pápai prelátus lesz (1959). Sok munkálkodásá- 
nak köszönhetően Nagybecskerek helybenlakó ma- 
gyar anyanyelv ű  püspököt kap msgr. Jung Tamás 
nagybecskereki plébános személyében, aki általános 
helynöknek nevezi ki és a legmagasabb pápai kitünte- 
tést kapja — mint apostoli protonotárius (1972). Fel- 
adatait mindig lelkiismeretesen végezte. Sokat fárado- 
zik főpásztorával és a papsággal együtt, hogy az Apos- 
toli Kormányzóság, amely a trianoni békeszerz ődésig 
temesvári székhellyel a Csanádi Püspökség része volt, 
egyházmegyei rangra emeltessék. Ily módon elévülhe- 
tetlen érdemei vannak a Szentszék bullájában 1986. 
december 16-án jóváhagyott Belgrádi Érsektartomány- 
nak két társpüspökséggel (Nagybecskerek és Szabad- 
ka) való megalakulásában. Nyugállományba vonul 
(1988). Egészségi állapota egyre rosszabbodik, az 
utolsó hónapokban már csak otthonában misézik. 

1993, augusztus 12-én hunyt el, a nagybecskereki te-
metőben a családi sírboltba szülei mellé lett eltemetve 
augusztus 14-én. 

Mindezek az adatok csak vázlatosan érzékeltetik 
azt, amit Ő  helyi egyházunk részére jelentett. 

Gyakorlatilag a legnehezebb évtizedekben Ő  „tartja 
hátát", hogy segítse papjait, helyi egyházát mindazon 
vészhelyzetekben, amelyeket a második világháború 
és az azt követő  évtizedek hoztak: a plébániák meg-
szűnése, 23 templom lerombolása, vagy kényszerle-
bontása, papok kivégzése, mindennemű  meghurcolá-
sa, vagyonelvétele idején. Minden tudása mellett sok-
szor több volt a sikertelenség, mint az erednmény, ami 
nem az ő  bűne volt, hanem a diktatúráé. 

Mindenben osztozva a vidéken m űködő  papság 
sorsával, segíti a lelki és anyagi megújulást, amennyi-
re a lehetőségek engedhették. Így a templomok, ká-
polnák építését, restaurálását, hittantermek kiépíté-
sét, – mert teljesen megsz űnt minden más hitoktatási 
lehetőség. 

A II. világháború éveiben újraindul a magyar gimná-
zium. Dr. Géczyt is felkérik tanárnak, amit készségesen 
elvállal, a hitoktatás mellett a latin nyelv tanítását is. Itt 
kell megemlíteni, hogy a latin nyelvtudása, amit tudato-
san ápolt, kiváló volt, és ezt sok történész, levéltáros, 
egészségügyi kutató stb. igénybe is vette, mivel mindig 
készségesen teljesítette a sokszor nem könny ű  fordítói 
feladatokat. 

Nevéhez fűződik az ötvenes évek vége felé egy kis 
katekizmus kiadása is, amivel nagy szolgálatot tett a 
hitoktatásban, mert nehéz volt akkor egyházi dolgokat 
nyomtatni. – Ugyancsak a közismert Képes Biblia ószö-
vetségi részét is Ő  készítette sajtó alá, valamint az 
1980-ban kiadott Katekizmust (l-IV.) is. 

Tekintettel, hogy a magyarul nem tudó belgrádi f ő -
pásztor nem szólhatott a néphez anyanyelvén, az ün-
nepi bérmálási szónoklatokat szinte minden alkalom-
mal Ő  mondta. Tudott és szeretett ékesszólóan szent-
beszédeket tartani, ezért keresett ünnepi szónok volt, 
egyházmegyéjén kívül is. Népmissziók tartásából sok 
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alkalommal kivette részét, még a szlovéniai szórvány-
magyarság körében is. 

Rendszeresen kisegítette a háború alatt el-
néptelenedett plébániákat, ha nem volt más lehet őség, 
sok kilométert megtéve kerékpárral is. Állandóan egy 
vagy több leányegyházat is elvállalt lelkipásztori gon-
dozásra egész élete folyamán, mint Torontálvásárhely, 
Szerb Ittabe, Párdány stb. -Szül ővárosában is mindig 
készségesen állt rendelkezésre besegíteni a plébániai 
lelkipásztorkodás munkájába. 

Szinte újmisés kora óta a Miasszonyunkról elneve-
zett iskolanővérek misézője, gyóntatója volt a zárdai ká-
polnában, vagy szám űzetésükben ott, ahol voltak. –
Ugyanígy, amikor az öregotthon ferences n ővéreinek az 
ötvenes évek vége felé nem volt miséz ője, — a távozá- 

sukig. Nem esett nehezére mindennap télen-nyáron 
hajnalban, rendszerint kerékpáron vagy gyalog a közel 
3 km-es utat megtenni, hogy a n ővérek reggel 6-kor tör-
ténő  munkába állása el őtt misében részesüljenek. 

Kiváló képességeivel, munkabírásával, szellemes, 
de egyházias vidámságával, jó humorával, élcel ődése-
ivel nemzeti és vallási különbségtétel nélkül, nagy meg-
becsülésnek örvendett. 

Halála alkalmával a Zrenjanin hetilap magyar fordí-
tásban így jellemezte: - Meghalt a Nagybecskereki 
Püspökség szellemi és lelki nagyja, aki munkásságát 
belevéste Bánát életébe! 

Emlékét őrzi a Nagybecskereki Egyházmegye pap-
sága és hívei, valamint rokonaival együtt mindazok, 
akik ismerték. 
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E számunk kiadását az 

Illyés Közalapítvány 

támogatta. 

2003/3. III. évf. ~ARA~<S 





Aracs 
A délvidéki magyarság közéleti folyóirata 

Alapító: az Aracs Társadalmi Szervezet, Szabadka 
Kiadja a Logos Grafikai M űhely, Tóthfalu 
Főszerkesztő : Utasi Jenő  
Felelős szerkesztő : Vajda Gábor 
Lektor: Gubás Ágota 
Fedőlapterv: Gyurkovics Hunor 

Szerkeszti a szerkeszt őbizottság. Tagjai: Bata János, Cirkl Zsuzsanna, Gubás Jen ő , Gyurkovics Hunor 
(képzőművészeti szerkesztő), Marcsók Vilma,Tari István, Tomán László, Utasi Jenő , Vajda Gábor 

Egyes szám ára 80,00 dinár, évi előfizetés 320,00 dinár +postaköltség. Külföldi el őfizetés a 
belföldinek kétszerese. 

Szerkesztőségi fogadóórák: hetente szerdán 8-tól 12 óráig a szabadkai Városi Könyvtár földszinti 
olvasótermében. A szerkeszt őség címe: Gradska Biblioteka -Városi Könyvtár, 24000 Subotica -
Szabadka , Dušan cár u . 2. Telefon : (024) 553-115. Fax : (024) 42-069. 

Készült a Logos Grafikai Műhelyben, 800 példányban 

A folyóirat megrendelhető : Grafička Radnja „LOGOS" 
24427 TOTOVO SELO 
Zlatiborska 4. 

e-mail: logos@tippnet.co.yu  
vajda@suonline.net  

Tel/fax: 	+381 (0)24-883-040 
Olvasható az interneten: 	www.aracs.org.yu . 

A Logos folyószámlaszáma: 335-5022-27 Metals Banka AD Novi Sad Expozitura Senta 

A Szerbiai Igazságügyi Minisztérium a 651 -01-157/2001-08 szám alatt jegyezte be a folyóiratot. 
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Török István: Jelképek 
Boros György: Szimbólumok vonzásában 
Csobanov Márta; Születés 

E számunk képzőm űvészeti anyagát a Szabadkai Grafoprodukt Nyomda szervezésében megtartott 
2002. évi jahdújárási fest őtábor alkotásaiból válogattuk. 

A grafikák Gyurkovics Hunor munkái, 




