
HALOTTAINK

P. Nagy Sándor Ar istid fer ences áldozópap, Június 22, Esztergom (70, 53, 45) .

Dr. lányi János pápai káplán, mihályf plébános, Július 1o-én (67, 44) .

Kalmár Károly taszári esperes-plébános. Keszthelyen temették (56, 32).

Petul Márton ny. esztergommegyei plébános, Székesfehérvárott (81, 57) .

Börcs János esztergomi megyéspap. Bicskén temették (54, 30).

Mundweil János Cleveland (USA) máj. 29 (68, 44).

Mucska Szilveszter ny. somogygeszti esperesplébános, Rákospalotán, Június
6-án (66. 43) .

Krlskó Sándor nyirma dai gör. kat. ny. plébános, május 11 (78, 50) .

Varga János SVD Bécsben (42).

Marschall Raphael SOClst ., Mehrerau, július 9-én (81, 60, 57).

Kovécs Károly ny. zalaegerszegi plébános, Június 12-én.

Kovács András ny. aranymlsés esperes, július 18-án, Törtelen.

Link Imre pápai prelátus, ny. szerencsi plébános, Gesztelyen (79, 52) .

Gojdics István .eperjesl teológiaI tanár, július l1-én , a modori kórházban (81).

Sebestyén Jenó érseki tanácsos, ny. hittanár, a terézvárosi plébánia lelkésze .
július 19-én (68, 44) .

SveJkovsky János rozsnyói aranymisés áldozópap. kanonok, fOlekpOspökl phS..
bános. július 29-én (75, 51).

Kozsner Ede ny. tanácsos plébános, július 19-én, Helvéc lán (70, 44) .

Ruttkay Miklós ny. hittanár, Budapesten (68, 42)

Korpos László tb. esperes, vencsellői plébános (65, 35).

Fürész József ny. kurdi esperes-plébános , augusztus (68, 45) .

P. Bánás Ágoston Gyula ferences áldozópap, tési plébános, aug. 1o-én, Vár·
palotán (62. 46, 37).

Feldhoffer János vácegyházmegyei ny. plébános, Székesfehérvárott (74).

Kál6czy István tb. kanonok. györi teológiai tanár, a budapesti Széhenltl kór.
házban, aug. 22-én (61, 37) .

Bables György ny. plébános, a zirci kórházban; Bakonyszentlászlón temették
(84) .

Tökölyl Imre miskolc-vasgyári esperesplébános (66, 40).

Tóth Tibor jászkarajenői c. esperes , aug. 17-én. Gyenesdiáson temették.

Kálmán András piarista tanár , 8 nagykárolyi plébánia lelkésze (50) .
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Bélteky Ferenc nagyváradi általános helynök (59. 34) .

Herold József c. esperes . gencsapáti plébános . Szombathelyen (76. 54).

Dr. Farkas Lajos ny. újszentiváni plébános. aug. 31-én (60. 31) .

Benke Lajos somlóvásárhelyi esperespléb ános. Zsedényben temették (60. 36) .

Horváth K~roly szentszéki tanácsos . pozsonyi teológiai tanár (55) .

Szalay Géza gosztonyi lelkész. a szombathelyi kórházban (47. 17).

Szücs Otto ny. lelkész. szept . 22-én Nyúion (55. 31).

Dr. N gy Miklós főegyházmegyel tanácsos. a Május 1-úti Szeplőtelen Fogan-
tatás lelkészség lelkiatyja. TIszakécskén temették (55. 30).

Nécsey Eduard c. érsek. nyitrai apostoll kormányzó. jún. 19-én (76) .

Barthos Pál veszprémI kanonok Székesfehérváron. Keszthelyen temették (83) .

Ormay Pál ny. váradi egyházmegyés plébános . Székesfehérvárott (73).

Stighy Imre csanád-egyházmegyel áldozópap. a Budapest-városmajori
templomban müködött. A kispesti újtemetőben temették (86. 21).

Berencz Adtim érseki tanácsos . ny. plébános Kalocsán (71. 48).

Pethő Zoltán kegyesrendi gimn. tanár. Budapesten (54) .

Popovics Döme ny. paptanár. Huszton okt. 3-án (68) .

Szomolányi József kegyesrendi áldozópap. ny. tanár (78. 63. 55) .

Fekete István Bécsben, szept, 19-én.

BaJák Mihály SJ Innsbruckban (79, 63. 49) .

KAtay Béla pápai kamarás. a budapesti vár i egyházközség ny. plébámosa .
Esztergomban (79. 54) .

Szalay Gyula székesfehérvári megyés. ny. plébános . Budapesten. T1nnyén
temették.

Körmendy Béla tabáni plébános. hirtelen elhúnyt. Nov. lO-én még elmondta
a 7 órás szentmisét. 9 órakor gyóntatni indult. de a templom előtt ösz
szeesett és másnap halnaiban meghalt (52. 28).

Herman Medárd Mihály csomai premontrei kanonok. ny. Jánoshidai plébános.
Rákoskeresztúran temették.

Bors Jenó SJ a győri kórházban nov. 12-én. Pannonhalmán temették (56. 39.
28) .

AJtai Ackermann Kálmán, Székesfehérvárott (79).

Bodnár Lajos görömbölyi plébános (51. 26).

T6th Gyula egri megyés. ny. lelkész Székesfehérvárott (70).

Dr. Gálos László hőgyészi plébános, tb . kanonok. teológ iai tanár, nov. 21-én
Pécsett (70. 41).

Vargha László püspöki tanácsos. ny. plébános Szombathelyen (73).
P. Erdós Apolllnár OFM. Dewitt (USA) nov. 9-én (71].

86



Novák Vilmos nagyatádi káplán. Plébániát nem fogadott el. (60).

Fábry Jenó esperes, a Szent Ferenc templom plébánosa Zentán (60, 37).

Molnár Lajos ny. alsónémedi plébános (78).

Dr. Tersztenyák László nemesvidi plébános, Budapesten (58).

Frlkker Mátyás püspök i tanácsos, abaujkéri plébános (54, 30).

Adamovics Lóránt szalézi áldozópap, Budapesten (69, 33, 27) .

KaralI Máté ny. esperesplébános, KIsmart onban (81, 57).

Bólya Mihály kórházieikész, Bécsben (61, 37).

Papp Ferenc érseki tanácsos, a budapesti Jézus Szive temp lom Igazgatója;
Kispesten temették (58, 34).

Kovács Géza c. esperes, ny. plébános. Budakeszin helyezték örök nyuga
lomra (58, 35).

Ráday Jenó Sebestyé n premontrei teológiai tanár, a magyar premontrei női

rend úJJáélesztóje, bakonygyepesi plébános , Szombathelyen (79, 56).

Rényes Antal SJ Buenos Aires-ben. december 15-én (40, 22, 10).

Hoss József apostoli protonotá rlus. a veszprémi székeskáptalan nagypré-
postja, Somogyszentpálon (88, 63) .

Farkas Lajos kalocsai egyházmegyés ny. plébános, Székesfehérvárott (86).

Maczk6 István vágai plébános (55, 30).

Horváth István dunaszegi plébános, fóegyházmegyel tanácsos (62, 35).

Sándor János zmajevoi (Bácska) plébános (58, 33) .

Andó Mihály püspöki tanácsos , ny. csurgói esperesplébános (77, 53) .

Karl Lajos ny. hittanár. Óbudán temették.

Módly Dezsó László ciszterci áldozópap Pannonhalmán (82, 64: 50).

Felber Gyula esztergomi tb. kanonok (78, 54).

Géczy laJos v. tábori alesperes, badacsonytomjai plébános Tapolcán.

+

Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

EDUARD NI:CSEY
(1892 - 1968)

Dr Eduard Nécsey holtteste 1968 Június 22 óta az 6srég i nyitra i dóm kr iptájában
nyugszik. Nyitra érseke nemcsak Csehszlovákia figyeimét fordította magára személyi
ségével és sokrétú apostoll tevékenységével , hanem az elsö római püspöki szlnodu
son ls. s el6tte a II. Vatikáni Zsinato n ls nagy megbecsülés nek örvendett.

Dr Eduard Nécsey 1948 december végén vette át a nyitrai püspökség vezetését ;
el6bb mint káptalani helynök, majd pedig mint apostoli kormányzó élit az egyház
megye élén.

87



Szlovák sz ülökt öl származott, habár neve nem arra vall. Oslany volt szüleinek
lakóhelye. Itt látta meg a napvilágot 1892 február s- én, Teológiai tanulm ányai bev éa
zése után 1917·ben Innsbruckban avatták. Néhány évig káplánkodott. majd 1921-ben
Nyitrán a szemina risták lelki vezetője lett. Ezután már haláláig Nyitra marad tevé
kenységének szIntere. A papnevelésben, majd pedig a püspöki hivatalban végzett
munkájában kIváló vezetői képességéről tett tanúságot. 1943 május 16-án a beteges
kedő Dr Karol Kmetkó segédpüspöke lesz. Ekkor úgy látszik, hogya nyi trai püspök
ség történelmének legvirágzóbb korszakába lép. De a negyvenes évek történelmi
eseménye i Igen nehéz próba elé állftották az egyházi élet vezetőit. Dr Nécsey ezek
ben a nehéz években szilárd jellemű és tetterős papnak bizonyult: Igen nagy türelem
mel és körültekintéssel Intézte a püspökség ügyeit . Magatartását a szeretet jelle
mezte . amely még ellenfeleinél ls t iszteletet váltott ki. Jelszava ez volt : . In omnibus
car itas' . Igen sokat betegeskedett: szenvedéseit hősies türelemmel vi selte.

A nyitrai püspök számára feledhetetlen élményt jelentett a XXiiI. János pápával
való találkozás. Sokszor Ismételte János pápa szavai t : a szeretet a világ legnagyobb
ereje . A il . Vatikáni Zsin aton a vil ág több i püspökeivel ls találkozott; igen sok cso
dálója volt . A püspök i szinodus és néhány zalnat -ut áni bizottság munkáiban ls tevé
keny részt vett. VI. Pál pápa ls kiemelte érdemeit . amikor püspökszentelésének 25.
évfordulóját ünnepelte . Temetésén Mons . Giovanni Cheli tolm ácsolta a Szentatya
részvétét. .

Nécsey püspök mindig szivesen utazott Rómába. Az Orökvárosból tes tileg-lelkileg
klplhenten tért vissza Nyitrára. IOlete végén utolsó kíváns áqa az volt , hogy mégegy
szer elutazhasson Rómába. Isten azonban megváltoztatta utolsó útja végállomását.
Hirtelen rosszra fordult állapota : az Orökváros helyett az Orökkévalóságba érkezett
meg. Krisztus helytartója helyett maga az Úr fogadta: .Serve bone et fi deli s. Intra
in gaudium Domini tu i'.

Utolsó jelentése Rómába a besztercei káptalani helynök kinevezéséről szólt. S
utolsó szavai a Pápához ezek voltak: .I mádkozom a Szentatáért és a békéért'.

Skoda Ferenc

DR HOlENDA BARNABAS OSB
(1896 - 1967)

A magyar bencések egyik nemcsak termetre . értékre is legnagyobb alakja távo
zott vele az élők sorából A vasmegyel Kámból került a premontreiek szombathelyi
gimnáziumába. ahol mindvégig szlnjeles eredménnyel végezte tanulmányai t . Tanárai
az Intézet büszkeségének tekintették. IOrettséglje után 1914-ben belépett a Szt. Bene
dek rendbe. 1919-ben pappá szentelték . matematika és fi zika tanári oklevelének meg
szerzése, filozófiai és teológiai tanulmányainak befejezése után .

Néhány éves tanári működés után - Esztergomban , Győrött és Budapesten , 
a rend tanárképző főiskoláján az elméleti f izika előadója lett, 1932-tő l pedig, 1963·
ban történt nyugalombavonulásáig, a győri gimnázium tanára (egyideig rneqtartva
főiskolai tanszékét) • majd Igazgatója és házfőnöke volt. Mint gyászjelentésén olvas 
hatjuk: a győri kórházban bekövetkezett halál áig, . Pannonhalmán élt az Imádságnak
és tudqmányos munkának" . 1967 februárjában temetését egykori tan ítványa: legányl
Norbert főapát végezte . A hatalmas győri templomot zsúfolásig megtöltő közönség
máltóan fejezte ki nagyrabecsülését és tiszteletét az intézet volt nagy Igazgatója
iránt.

E néhány évszám és adat egy rendkívül gazdag tudományos, tanári és szerzetes i
élet foglalata. Mint egyik volt főiskolai tanltványa megállapltotta ') :

.Holenda Barnabás tanulmányi Ideje pontosan arra az Időre esik. amikor a rno-

' ) eorbély Kamill e l őadása.
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dern f izika nagy elmélete i (relativ itáselmélet, kvantum mechanika) kialakultak. Ezek
azonban annyira eltértek a mindennapi tapasztalatt ól és a megszokott gondolkodás
tó l , hogy a régi f izikus nemzedék legnagyobb része Idegenkedéssel fogadta azokat .
De egyébként ls megértésük olyan matemat ikai fe lkészültséget kivánt, ami Igen ke
vés emberben volt meg. H. B. kezdettő l fogva érdeklődéssel fordult az új eredmények
felé, matemat ikai alapképzettsége képessé tette a legnehezebb kérdések tanulmán yo
zására. kiváló nyelvtudása (latinul , németül , f ranciául és angolul olvasott) lehetöv é
te tt e, hogyaszakmunkák at eredet iben olvassa.

Páratl an szorgalommal tanulmányozta rövidesen megjelenésük után a klasszikus
nak számitó munkákat , hogy csak párat emlltsünk: Planck, Einstein . Sommerfe ld,
Niels Bohr . M . Born, Heisenberg , de Broglíe müvelt, úgy hogy Magyarországon a
l egelsők közé tartozott, akik a modern elméleti fizikát val ó b a n ismerték .

Maga nem volt önálló kutatö. - ez a körülmények között nem is volt lehetséges,
- inkább igyekezett óri ási tudását arra felhas ználni , hogy tan itvá nyain kivül a szak
emberekkel ls megismertette, majd később a müvelt nagyközönséget is tájékoztatta
a fi zika ú] eredményeiről.

Egy-egy újabb tudom ányos felfedezésről , majd az új jelenségek magyarázatára
szolgáló elméletrő l szakfolyóiratokban számolt be (Matematikai és Physikal l apok.
Fizika i és Kémiai Didakt ikai l apok, Természettudományi Közlöny) . Népszerusítő

munkál a Pannonhalm i Szemlében, a Katolikus Szemlében és a bencés gimnáziumok
IOvkönyve iben jelen tek meg. Cikkeit mindenütt szivesen fogadták . mert a tudományos
fe lkészü ltséghez nagyszeru el őadó és megértető képesség járult. Ezért különfél e
alkalmakkor (szabadegyetemek, kultúrális előadássorozatok) tartott előadásai min
dig nagyon kedve ltek voltak!

Mikor az 1930-as évektő l kezdődően nagyobb mért ékben megindul t az új tudo
mányos elméletek filozófiai és vil ágnézeti ért ékelése, H. B. Is nagy lelkesedéssel
kezdett ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Helyes tapintattal mutatott rá, hogy nem
szabad a tudomá nytó l azt várni, hogy az a vallási Igazságokat .beblzonyítsa" , a ke·
resztény tudás feladata azt kimutatn i , hogya tudomány és a hit között ninc s ellen 
tét. (Teilh ard de Chardin és társai) . A modern fizikai eredmények még egy lépéssel
tovább vezetnek: Irányt mutatnak a lélek és az lsten jobb megismerése felé ! A te 
remtett világ a Teremtő felé mutat.

Ennek az útnak a megi smertetését tartotta H. B. élete föfe ladatának . Különösen
a Vigiliában megjelent cikkei (1949-től 1963·jg) foglalkoznak ezzel: A csillagvil ág
születése , Az atom t itkai fel é, A mindenség élete, Okság és véletlen. Ezek, és sok
más cikke , egy hívá tu dós mélységesen őszinte hitvallása, ugyanakkor eli gazitás a
nem szakemberek számára, hogyan vezet az igazi tudás lsten megi smerésére és
szerete tére .

IOppen ezek a munkák mutatiá k, hogy H. B. a tudást nem önmagáért müvel te.
hanem a tudás út vol t számára a lé lek vil ága, az örök élet . az lsten felé!

Egy évfo lyamtársa szerl nt"} : k i v é t e I e s e n r a g y o g ó t e h e t s é g vol t .
Tudását. nagy Intellektusát csak talán alázatossága, szelídsége és szerénysége multa
felül. Ha pályáját , munkahely ét és munkaterületét másképpen rendelte voln a a mln
den dolgok Igazgatója, ha tudom ányos Intézetben, kutató ki sérleti helyen munkálkod
hatott vo lna conqenl álls vezető mellett, korának n a g y t u d ó s a I közé sorolhatná
ma a tudományos világ. Isten másképpen rendelkezetti"

. Onnepnapjai közé tartozott , amikor a nyári nagyvakációban, a pihenés ideje alatt ,
egy·egy hatalmas árnyas fa terebélye alá hever edve, könyvv el kezében, vasárnap i
ünnepl prédikációjára készülve , elmé lkedett , hogy szülőfaluja pléb ánia templomában
beszéljen az egyszerü embereknek lsten szentségéről, nagyságáról, jóságáról:

21 Vértes Zoárd megemlékezése.

89



Megbecs ülésére és népszeriiségére jellemzó, hogy sok egyesületnek és bizott
ságnak vol t a tagja vagy elnöke. 1948-50 között a gyór l kisszem inár iumnak is Igaz
gatója volt. Mindent elh árttö szerénys ége ellenére elárasztottá k tehát hivatalokkaI.
amelyek egyrészt sok munkát jelentettek számára, de sok megbecsülést is személyé
nek. Tudományos munkásságának eredménye a sok tanulmány és értekezés, amelyek
nek száma 65-re rug és 56 el őad ása különféle helyeken. A legtöbb előadását a győri

Szabadegyet emen tartotta. amelynek legtöbbször bencés volt az Igazgatója , de elö
adott a Hittudományi Akadémia kurzusán, a fizi kus tanárok értekezletén , a tanárok
tov ábbk é pz ő tanfolyamán, a hittan árok budapesti kongresszusán és a veszprémi
egyházközség előadássorozatában ls. Mint köz éplskolaí tanár nagy hozzáértéssel dol
gozta át rendtársai tankönyveit , a hi res Borossay és Gidró országos népszerüségnek
ö rvend ő mennyiségtanát l-VIII. osztályok részére, egyes köteteket rendtársával Ko
rányi Szevérrel. Közös munkája a piarista Oveges Józseffel és premontrei Simonffy
Jenőve l : Osszefoglaló kérdések a fiz ikából.

A győri Igazgatóságon és házfőnökségen kívül elh árltott szerénységében minden
kitüntetést és hivatalt, amellyel rendt ársai maguk fölé akart ák emeln i. Sem a f ö
apát i . sem a pannonhalmi perje li hivatalt nem fogadta el , bár rendtársai többlzben
felajá nlották.

Rendje által kiadott gyászjelentése az igazságot foglalta össze tömören. amikor
azt irta róla : .jóságos türelme és igazságossága, sok ezer tanitványán és növendé
kén keresztül a város szereteté t (Győ r!) , tudományos előadásai és cikkei országos
megbecsülést szereztek nev ének" . Rendjének valóban köztiszteletben álló és sze
retett tag ja volt .

S. l.

BIOLTELEKY FERENC

nagyváradi álta lános helynök
(1909 - 1968)

. Spiritus ubi vult splrat" . Ezt mutatja az elhunyt vikárius egész élete.
Fugyivásárhel yen (Bihar megye) született 1909. jan. 22-én református család gyer 

mekeként. Géplakatos-segéd lett az ottani malomban . De a zúgó gépek közben ls
meghall otta lelkében az isteni kegyelem szavát: máshová szólítja az Isteni Jóság.
Nem hideg vasakat . hanem él ő szíveket kell majd átt üzesltenie.

A község akkori plébánosa. a ma Váradon élö Wallner Gyözö tb . kanonok. nagyon
azépen t evékenykedett. Ferenc nála Ismerkedik meg a katolikus vallá ssal. 1928·ban
átt ér . Nemsokára húga ls katcllz ál. Lelkiatyja Irányítása mellett fejlődik tovább . a köz
ség gyógyszerésze. a jó Kornél bácsi pédlg anyagilag támo gatja , hogy tovább tanul
hasson. Nagyváradra kerü l a jeles Szent József Intézetbe. érett ségi után lazarista
szeretne lennI. De a világ i papok közé veszik fel. Nagy támogatója let t Molnár Kál
mán viká rius kanonok. 1934 jún . 29-én szentelték pappá. Első szentmiséjét a váradős i
Kis Szent Teréz templomban mutatta be.

Mint újmis és az elsö két évben a Nogáll·utcal Szent Vince Intézetben volt hitok
tató. Sokat fáradt a Katalln-te/epl templom megépitésében. Sok nehézség árán kis
gyermekek részére napközi -otth ont is léte sitett. 1937·ben az Orsolya -zárda lelkésze
és hittanára. Ugyanakkor kórházi lelkész és teológia i tanár . Számos helyen misszió
kat ls tart. 1951. aug.-tól 1952 febr .-Ig exil iumban él. Onnan hazakerülve Pop Joslf
nagyváradi kanonok. az egyházmegye áll ami lag elismert ord lnáriusa veszi maga mell é
az irodába. Vele járja a fóvárost, a minisztériumokat. Halála után ó lesz a vikárius .
Nagy érdeme , hogy első dolga a megszakadt egyházi jurlsdikclót hely reállitani . AIIg
vázolható nehéz körülmények között kellett müködnie. Elhagyatott vi déki papjait gyak
ran fel kereste . Szivesen járt b úcsukra. bérmálásokra. Csupa sziv -ember volt. A sok
munkában egészsége megrendült. Szív-és cukor bajja l küzdött. Augusztus 18-án Bihar
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községben bérmált. Innen du. a-kor Indult I:Orkeserübe. Nagy eső érte utol őket, úgy
hogy autójukat traktor húzta kl a sárból. Utána napokig erős fejfájás gyötörte, majd
diaré, 30·án agyvérzés érte. Szept . 6·án elhunyt, anélkül hogy közben magához tért
volna. Temetése 9·én vol t olyan arányokban, amilyent a székesegyház ebben a szé
zadban nem látott . Az egyházmegye csaknem teljes létszámú kléru sa mellett Szat
már, Temesvár, Gyulafehérvár papjai közül is sokan eljöttek. Dr. Hosszú László az
általa celebrált Requiemen búcsúztatta. a kultuszdepartement nevében a megyel lm
puternlett. Ugyancsak búcsút vettek tóle a bukaresti érsekség , az ortodox és refor
mátus püspökség k épvisel öl . Óriási néptömeg példás rendben kisérte a váradolaszi
temetőbe. I

Agnus Del, qui tollls peccata mundi, dona el requiem sempitemamI

Széplaki

ERDOS ,APOLLlNAR OFM

(1897 - 1968)

A Kapisztránus Kommisszariátnak érdemleges tagja, volt klnai hithirdető, dőlt kl
az élők sorábó l, 1968 nov. 8.·án.

A bácskai Dávodon született 1897 lan. t- én, Sokszor áldotta életében Dobozy
volt pl ébános át. aki a ferences rendbe segftette. 1913 aug. 27·én vette magára Szent
Ferenc ruháját. Újoncévétól maga a készség. jóság, lelkIIsmeretesség volt, tanul 
mányai végzés ében szinte a skrupulozltás lq. Egerben szentelték pappá 1920 jún.
29·én.

Eger volt első lelkipásztori állomása. Alacsony termete miatt haláláig rendtársai
és a hivek előtt ls ő volt a közkedvelt .Kis Atya' . Tartalmas szónoklataira mind több
és több hivő járt. I:Opp úgy megszerették mint türelmes, jóságo s gyóntatót. Ekkor
kerü ltek a kolostorba a pécsi újoncok (Pécset s a bányavidéket a szerbek szállták
meg) , azután több évre a szeráfi kollegium növendékeI. A beteges Felsz Angelus
újoncmestert sokszor kisegitette. Igy ő járt a növendékekkel sétákra: megmutatta
nekik Eger szép templomait, a várat , Gárdony i sír jával ( .Csak a teste" J. s minden
alkalommal előadást tartott.

P. Oslay Oswald volt a házf őn öke . Ebben az idóben Indította el a hiressé vált
. Egr l Norma" szegénygondozást. 1929-ben Oswald aty át prov lncí áltssá választották.
A kiváló tartományfőnök a rendtartomány számára KInában missziósterületet vállalt.
40 páter és testvér jelentkezett a misszióba . de csak keveset tudo tt küldenI. A [elen t
kezök között volt a .Kis Atya' is. Kérésében lrta : . M int a koldus az alamizsnát, a
bünbánó a bűnbocs ánatot , - úgy kér em a misszióba küldést . hogy életemet lsten
nek és Egyházamnak szenteljem, testi s szellemi erő im feloszlásáig."

Az első csoporttal ment Kinába. Nagy szorgalommal tanulta a nyelvet. Volt kinai
társa i szerint tö kéletesen el ls sajátította . Szentbeszédeit a kinalak Igen szerették
hall gatni. Délkina Hunan tartománya volt missziós területük, amelyet, - mint szikes
missziósterületet - az amerikai és tiroli ferencesek örömmel engedtek át. Apolllnár
atya egy Ideig a t iroli misszió szeminár iumában tevékenykedett, azután került az
önáll óságra emelkedett magyar misszió központjába Paokingba . Az ugartörésból bő

ven ki jutott nekI. Nagy önfeláldozással járta be az óriási missziósterületet, a nyári
hónapok rekkenő hőségében ls. Bence testvér szerint egyszer ötven hltujoncot készi
tett elő és keresztelt meg: másik alkalommal egy 80 éves öreg embert és d éduno
ká] át keresztelte meg egy napon.

A [apánok kln al háborúja Idejé n (1945) szerencséje volt, mert elöljárói az északon
tevékenykedő passzionista misszióba küldték. Innen később visszakerült a provinciai
misszióba, s missz ióste vékenysége mellett a Bence tes tvér által vezetett árvaházban
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múködött. Addig dolgozott. mig ki nem toloncoltá k Hongkong területére . Hunan tar
tománya igen sokat szenvedett ebben az Időben . Apollinár atya akkor már az Irek
ausztráli ai prov inciájában váll alt tevékenységet: a teológián tan ított. A Jó irek gyer
meki szeretettel vették körül. De évek multán Apoll inár nem tudott szive vágyának
elle náll ni: követte missz iós társait Amerikába. akik itt már erősen tevékenykedtek a
kommlsszarlá t le lki pásztori helye in. :

A trentonl egyházmegyében a sarut lan karmelita nővérek indultak el Flemlngton
mellett a hegyen új ala pit ásukkal. amelyet Ahr püspök Igen sokra becsült. Ez a
buzgó. imádságos lelkú Apollinár atyának való hely volt: éveken át volt káplánjuk és
a vidé k III. rendi tagjainak vezetőj e . Ahr püspök igen szerette a buzgó Apoll lnár
atyát. Később New Brunswick lelkipásztori életébe állitották be. azonkivü l több plé
bánián tartott népmissziót és lelk igyakorlatot. Dewitti lelkigyakorlatos házukban ő

tartotta két izben a magyar lelkigyakorl atot. mel yért a mai napig áldják a hivek .
Ilyenkor pazar bőségben nyújtotta a katolikus egyház lel ki kincseit . kegyelmi élete
és élettapasztalatai fűsze rez és ében .

A mult esztendőben önfeláldozó munkál közben erős szivs zélhúdés ért e (sztv
koszorú érelmeszese dés) . P i henőre és egyben enyhébb lelkipásztori tevékenységre .
a New Jerseyben letelepedett szatmári (volt kinai mtsszl ös) nővérek Hewitt-I öregek
otthon ába kerül t. Szeprembe r közepén még résztvett a rendtagok lelkigyakorlatán De
Witten. Hamarosan kórházba került. ahol belső daganatot operált ak kl. Itt látogatta
meg Fr. Maximus a kommisszariát vezetője. Mialatt az orvoss al arról beszélt, hogy
a következő nap hová szállítsák Apoll inár atyát . sü rgősen hívt ák. mert a jó Atya új
szivszélhúd ést kapott és percek alatt csendesen meghalt.

A gyermeklelküle tú Apoll inár atyát mindenki szerett e. buzgóságán min denki épült.
Első szlvs zélhüdése után mind íg emlege tte : én nem vagyok beteg , semmi m sem
fáj. Mútét je után a kórházban azonnal mondta a nővéreknek , hozzák a breviáriumát
és Schütz dogmatikáját . . Imával és komoly olvasmánnyal akarta plhen és ét ért ékes t
tenl.

Az ünneplést . nagy szerénységében . soha sem szerette. Szokását még halálában
is megtartotta: Ahr püspök nem temethette el. mert ezekben a napokban a washlnq
toni püspöki konferencián vett részt. Amell ett éppen temetése napján száguldott
vég ig Virg inián . Pennsylvanfán. New Jersey-n . New Yorkon a rettentő vihar. melynek
szamos emberélet esett áldozatul. Holtteteme feletti gyászmisét P. Mand Maximus
atya végezte misszióstársai és rendtársai koncele brációjával. Mise alatt és után is
oly rettentően tombol t a vihar. hogy csak P. Maximus. két Pater és a koporsóvivők

mentek a sfrhoz. a kommisszariát roebli ngi temetőjébe .

Drága Apoll inár : messze az Öhazát ól - ha nem is a kinai mi sszióban - fejez ted
be áldozatokban gazdag életedet . testi-szelle mi eröl d feloszl ásáiq ,

Az Egyház és a lelkek szolgálatában áll t egész életed: Jézus legyen nagy jutaimadI

Király Kelemen

BAJAK MIHALY SJ

(1890 - 1968)

P. Baják jell emét szinte egy szóban lehet összefoglalni: e r e d e t i vol t a szó
legjobb értelmében. Eredet iség e abban nyilvánult meg, hogy teljesen ellentétes
jell emvonásokat harmonikusan egyesi tett magában. Természeténél fogva komol y.
mégis érzéke volt a humor iránt. Mag ábavonulásra és hallgatagságra hajlam os, de
tudott nagyon társas lény is lenn i. Elvek embere , mégsem türelmetlen mások állás 
pontja iránt. Félénk és mégis tudott energikusan fellépn i . ahol azt helyénvalónak
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látta. Szigorú. rneqrs szelid, igazságos . egyúttal jóságos is. Férfias és egyben gyen·
géd, f inom. Felfogásában konzervat iv . de nyilt a liberálisabb felfogással szemben ls,
ha azt nem ls tudta magáévá tenn i . Fell épésében , megjelen ésében t iszteletet pa
rancs oló vo lt, noha kissé félszeg és ügyetlen. Igazi szerzetes , aki vi lágias dolgo k
iránt nem sok érdeklódést mutatott, bár a világ sorsát éber figyelemmel kís érte.

Bizonyos talányszerüség mind ig volt jellemében. melyet csak hosszabb és ben
sőbb barátság tudott ném ileg feloldani,. lelkének legmélye akkor is talány maradt.

A . sent ire cum Ecclesia" . - aminek minden jezsuitánál természetesnek kellene
lenni , - nála egésze n szembesz ők ö volt . Egy kis eset élesen rávilágít erre . Arról
beszéltünk, milyen pápai döntést várhatunk a születésszabályozás tek intetében. Ma·
gam részéről hajlottam a .modern" felfogás felé, ő elutasito tta ennek l ehetőségét .

Alláspon tját érve kkel táma sztotta alá, minth a csak a jövőbe látott vo lna. és a Huma
nae Vitae l étezésérő l már tudott voln a. Egyházias érzése annyira kifi nomu lt vo lt ,
hogy nemcsak a tanítói hivata l meglévő döntéseivel értett egyet , hanem bizonyos
érzéke volt ahhoz ls . hogy mit fog a magisztéríum a jövőben a katoli kus hivektől

megkívánni.

M indenki nagyra becsülte P. Bajákot, mint latin és görög t a n á r t . Jóilehet meg
jelenése és fellépése ki ssé fél szeg benyomást keltett, tanári tek intélye elvltathatat
lan vol t és osztályában példás feg yelem uralkodott . Tanítv ányai nemc sak tanárt láttak
benne, hanem atyai jóbarátot is, aki jövőjükkel törődött , amikor munkára, kitartásra
és fegyelemre szorította őket. Semmi sem bizonyítja jobban tanári rnüköd ésének
eredményességét mint az a ragaszkodás, ame ly tanltványai részéről vele szemben
a későbbi években is l11egnyilvánult.

Egy másik szóban is össze lehet fog laln i P. Baják jell emét. Egyszerűen : p a p
vol t . Sem több, sem kevesebb . Nem több, mert még profán szaktárgyak ta nítás át
is mint papi tevékenységet fogta fel : mikor a nyelvtant magyarázta , vagy a görög
kultúrát mutatta be , - akkor is tanítványai lelkét tartotta szem előtt.

De nem is vo lt kevesebb, mint pap, rnert tetőtől talp ig lelki ember volt. IOlte
va ll ását , hi tét , nemcsak hird ette. Felfogásában, megnyilatkozásaiban, mindig termé
szetf eletti volt. Ezért vol tak beszédei és konferenc iái annyi ra haté konyak. O, aki
inkább félé nk volt. csak azért tud ott mások előtt fe ll épni , mert Kr isztus szerete te
sürgette . Konferenciáit és beszédeit mélység és egyszerűség jellemezt e. Ebben
szinte a művészetig vitte. IOpp ezért nem volt soha száraz. doktrinér vagy pedáns.
Sikeréhez kéts égk ívül az is hozzáj árult . hogy beszédeit humoros megjegyzésekkel
füszerezte. Lelki témájú irá saiban is, - melyekből sok jelent meg különbözö folyó
iratokban - ezek a tulajdonságai szembeszökőek. Irása i mélység ének és egyszeru
ségének tu dható be, hogy éppen olyan szívesen olvasta a rn üvelt, mint az egyszeru
embe r.

S z e r e t t e a z e m b e r e k e t , szeretett közöttük lenni. Mikor egy plébá nián
vagy Ore g Otthonban helyettesítésre megjelent, csakhamar barátja lett mindenkinek.
Közvetlensége, egyszerüsége könnyen megnyitot ta a szíveket . Nemcsak nagyrabe
esülté k. megismerve mint igazi Isten-emb er ét, - hanem osztatl anul szerették. Seg itő

készsége, szolgálatra va ló hajlandósága néha meglepően nyilatkozott meg . Etekín·
tetben is találékony volt. Nővérek mesélték, nem egyszer megjelent az otthon por 
táján azzal az ajánlattal, hogy átveszi a kapusnővér hivatalát, hogy Igy nek i több
pihenő jusson. Látni lehetett. amint egy öreg nénivel padon ülve órán túl ls elbeszé l
getett, - Igy akarván enyhíteni számára a magányosság terhét s egy kellemes órát
szerezni. - Beszélgetés eiben gyakran elevenítette fel fiatalkori emlékeit . Nem est
nált ti tkot abból, hogy egysze rű, szegény családból származott és mindíg nagy hálá
val emlékezett meg egykori nevel ölr ől .

Egyet nem ismert: a t e t t e t é s t . Egyszerűen nem volt szüksége arra, hogy
tetesse magát . •Ha nem lesztek olyanok. mint a gyermekek, nem mentek be a rneny-
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nyek országába" . Szerencs és természeti adottság ai a kegyelem folytán megvalósitot
ták benne ezt az evangéliumi Ideált.

Utolsó évében egészsége fokozatosan gyengült. 1968 nyarán egy alsó-ausztr iai
Oreg Otthonban váll alt helyettesitést. Sétá lnál erósebb szívszurásokat tapaszt alt .
Szeptember 8.-án, a szobákhoz kötött öregek áldoztatásánál összeesett. Még aznap
autón érte jöttek a Canls lanumból. Néhány hétig ott ápolt ák. fenn járt. irogatott is.
Csakhamar azonban nyilvánvaló lett. hogy álla pota komoly . A keres ztes nővérek

szanatoriumába került. Orvo sa utolsó napíg reménykedett . Hétfón fel kelhet, 
mondta szornbaton, utolsó napja reggelén, - ha Igy halad javulá sa. Este éJJel re
kész itette elő a nőv é r, Semmi je l nem mutatott arra . hogy csak pár perce van hátra
az életből. A nővé r kiment egy pohár fr iss vízért. Mikor vis szajött , a jó páter az
utolsót lélegezte. "Még nem láttam senki t ilyen egyszeruen meghal ni" - mondta a
nővér . Halála st ílszerű volt. egyszeru . ahogyan élt.

H. J .

+
El etk er e te :
Kossuthfalván született 1890 ápr. 19.-én. Már 16 éves korában belépe tt a Jézus

Társaságába. A novic iátu st Nagyszombatb an töltötte. Középiskolai tanulmányait Ka
locsán fejezte be. A filozófiát Innsbruckban. a teológiát Innsbr uckban. Stara Wiésben
és Krakkóban végezte. Stara Wle§ben szentelték pappá 1920. aug. lS-én. A 3. próba
évet Wien/Lainzban végezte. Rendi tanulmányai végeztével a budapest i egyetemen
a lat in és görög nyelvbő l tanári oklevelet szerzett . Utána 26 évi g gimnáziumai nkban
tan ított : jó néhány évet Kalocsán. de éle tének legjavát a pécsi Plus Koll égiumban.
1950-54-es években Olaszországban és Belg iumban tal áljuk. 1954 óta Auszt r iában. Az
uto lsó 10 évben az innsbrucki Canls ianumban seqlt ett, mint a klasszi kus nyelvek
Instr uktora és az intézeti könyvtár igen megbizható átszervezóje és vezetője . Közben
a magyar lel kipásztorkodásban is szivesen segitett. 1968 Krisztus Király ünnepének
vi giliáján halt meg, szívgyengeségben. Mate Zvekanov lc szabadkai püspök temette
az egyetemi templom kriptájába.

RESZLER IMRE

Reszler Imre Nagybányán Sikolya Bálint mell ett volt káplán. Plébánosa mindig a
legnagyobb elismerés hangján emlékezett meg róla. Nemcsak lelkipásztori munkája
volt példás, hanem buzgó lelkiélete is . - Fáradhatat lanul dolgozott, imádkozott, szor 
galmasan tanult és készséges volt minden kötelességének teljesítésében. - Több
ször hazautazott és nagyon jól érezte magát otthon . Legutóbb azonban, Június 30.-án
Poösz Lajos primiciáján többeknek feltúnt sápadtsága. Barátom aggodalmas kérdé
sére azt felelte, hogy nincsenek panaszai, Plébánosa állandó orvo si felügyelet alatt
tartotta Nagybányán, de azok nem vettek észre semmit.

Júli us 18.-án temetésre ment. A sekresty ében panaszkodott. hogy gyomorgörcse
van. A kánto r fe lajánlotta . szól a plébánosnak, hogy végezze a temetést . De ő úgy
gondolta, hogy jobban lesz, nem komolya betegsége. Elindu ltak a temetésre. A
ternet ökapuban, hivatása te ljesit ése közben, összeesett. Kórházba vitték. Epegörcsöt
vagy vesehomokot álla pltotta k meg. Csak másnap reggel gyanították a bélcsavarodás t ,
de az orvosbizottság tagjain k véleménye nem volt megegyező. Az egyik katolikus
orvosn ö határozott fellépésére est e megoperálták. Három helyen nyitották fel , mig
végre megtaláltá k a bélcsa varodást. Egész rendk ivül i dolog volt , bélrendszerében
nagy rendelle nesség mutatkozott. A máján keresztü l feküdt egy vastagbél , ez volt
kéts zer megcsavarodva. Nagy türelemmel. panasz nélkül v iselte a kínokat, csöndesen
imádkozva.

Júliu s 20.-án táv iratoztak a szü lőknek . Azonnal meglátogatták és megnyugodva
tértek haza, mert jobban vol t . Plébánosa állan dóan melle tt e volt. amikor csak lelki
pásztori elfoglaltsága engedte. Hétfőn áll apota rosszabbra fordult és maga kérte a
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szentségeke t . Kedden ismé t jobban érezte magát, azonban este hashártyagyulladás
lépett fel. majd tüdőgyu ll adás és általános vérmérgezés. Csütörtökön telefonáltak
haza, hogy a vég közeledik. Szülei és testvérei repülögéppel vitték haza pénteke n
délelőtt szülőfalújába Kálmándra. Mikor vitték a repülőtérre , megszólalt, mintha pré
dlkálna: . Az az Igazi vallásosság, ha valaki szeplötelenül megőrzi magát ettől a vi
lágtól: Mikor a repülőgép felemelkedett , hangosan énekelte: .Közelebb, közelebb,
Uram, Hozzád .. : Hazaérkezésekor megismerte szü l őfa luja plébánosát és Laude
tu rral köszöntötte. Azután még egyszer feleszmélt. megnyugtatta szüleit és test
vé ret t.

Júli us 26.-án pénteken este háromnegyed hatkor elszunnyadt , és befejezte rövid
papi pályáját .

Vasárnap d. e. templombúcsú és bérmálás volt Kálmándon , délután pedig teme
tés . Sipos Ferenc szatmári ordinárius temette. A gyászszertartásra kb. 40 pap gyűlt

össze a szatmári, erdélyi , temesvári és váradi egyházmegyéből. Szü lőfa l uja , a kör
nyező falvak hivei és a nagybányai vendégek zokogva kisé rték utolsó útjára.

FABRY JENO

(1908 - 1968)

Buzgó lelki pásztor, kiváló nevelő , szeretett paptestvér húnyta le szemét 1968.
szeptember 20.-án a zentai kórházban. Várat lanul jö tt a halál. Egy hétte l előtte még
saját lábán ment be a kórházba, hogy megvlzsgáltassa magát. A baj már súlyos volt.
Ott ls tartották. A szív , mely et mindig a szeretet hajt ott, nem bírta tovább a nagy
Iramot . Szép terve lt már nem tud ta megvalósitani , de amit eddig ls tett, még soká
éreztetni fogja jótékony hatását .

1908. november 12.-én Zentán született. Iskoláit szülövárosában végezte. Teológiát
a zágrábi egyetem en hallgatott, ott ls szerzett diplomát . 1932. január 24.-én ezentel 
ték pappá Szabadkán. Három helyen káplánkodott : Martono son, Szabadkán és Zen
tán. 1939·ben a zentai Szent Ferenc plébánia első lelkipásztora lett. Itt müködött
haláláig . '

Már kisdiák korában ügyes és buzgó cserkész volt. Onzetlensége, szerénysége és
szolgálatkészsége miatt mindenki szerette. Mikor pap lett, szintén az Ifjúságot
gyújtötte maga köré s nevelte őket hívő kereszténnyé. Alkalma ls volt rá. Tanár
hiJján hosszú éveken át tanított a zentai gimnáz iumban , majd később a szabadkai
papnevelő Intézetben. Az ifjúság mellett a felnött hivekről sem feledkezett meg.
Temploma mindig zsúfolt volt.

Sokoldalú egyéniség volt . Szerette a zenét, sz épen hegedült. Népdalokat gYújtOtt
Az Iskolás gyermekek számára hittankönyvet szerkesztett. Szülövárosa 700 éves ju
bileumára megirta a város történetét. Bármerre járt, bármit látott és hallott, jegyzet
füzetébe följegyezte s alkalom adtán ügyesen fölhasználta . ~rtékes ember volt. Ha
lála nagy veszteség úgy az egyház, mint magyar népe számára.

Maga a megyéspüspök temette. A hivek nagy tömege s nagy számu paptársa
kIsérte utolsó útján a temetőbe. Megható volt a temetésen a sok gyermek. Még a
f lúk ls pár szál virágot szorongattak a kezükben, hogy hálás köszönettel helyezzék
azt szeretett hitoktatójuk és jóságos lelkiatyjuk fr iss sirhalm ára .

Iskolatársa

DR FARKAS LAJOS
szentszéki biró , ny. újszentiváni lel kész

• (1909 - 1968)

Módoson (Torontál megye) született 1909. aug. 3-án. Jogi tanulmányai elvégzése
után, már mint doctor jurls jelentkezett a papnevelő Intézetben. Mint I dősebbet teo-
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lógus társai csak lajos bácsinak hlvták. Szeretetre méltó, szerény , halkszavú, de
mindenkor buzgó pap volt. Nem könnyü állomáshelyeken is igyekezett helytállni , és
pedig szép eredménnyel. Sokszor nagy szegénység közepette is mosolygásan végezte
lelkipásztori munkáját. Újszentivánon már rendezettebb körülmények között Igazgatta
a kisded nyájat, de egészségi állapota erősen megromlott és nyugállományba kellett
mennie. A székesfehérvári Papi Otthon szerény lakójaként élte le utolsó hónapjait.
1968. augusztus 31-én haJt meg a budapesti Széherútl kórházban.
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