
HALOTTA INK

Pethó Gyu la pécsi egyházmegyés ny . plébános . a székesfehérvári papi
otthonban . Szülőfalújában . Ertényben temenék (68) .

Batta Gyula kartali esperesplébános. febr . S-én . Szülőfalújában Abonyban
temenék (63. 40) .

Dr . Szörényi Andor a Hittudományi Akadémia professzora. már cius B-án,
Budapesten (61. 38) .

Kemenes Antal érseki tanácsos . Márc. 13·án temették Öbudán (79. 56).

Dr . Herman László Ipo ly OSB. ny . főiskolai taná r március 3·án. Pannonhalmán
(77. 59. 54) .

Bódis Andor ny . plébános. szabolcsi főesperes. Budapesten (64) .

Kiss József piarista . ny . gimn . tanár . Rákoskeresztúron temenék (67. 52. 44) .

Qváry János Gusztáv irgalmasrendi áldo zópap. a pécsi Szent Sebestyén
templom igazgatója . Budapesten . Pécsett temették (69. 36) .

Hrenkó Ferenc ny . esperes . volt dömsödi plébános . Dömsödön temették (72) .

Szily Jenó esperes. márc. ts- én, Adácson (58. 34) .

Kardos Lajos ny . plébános . Apátfalván . Márc. 21·én temették (78. 53) .

Jochs József piarista áldozópap. ny. gimn. tanár Kec skeméten (68. 49. 44) .

Jung Mátyás Benedek ny . győrszentmártoni pl ébános . Pannonhalmán temenék
(87. 66. 61) .

Juhász Mihály szalézi áldozópap . Szolnokon . Szü l ő fa l ú j ában . Tardosbányán
temettók (54. 37. 27) .

Kincs Imre csanálosi plébános. szatmári egyházmegyés áldozópap (52).

Szabados András pári esperespl ébános . Várd ombon tem ett ék (61. 37).

Lazlk Ambrus püspök, nagyszombati apostoli kormányzó. Aprilis 25·én
temették Nagyszombatban (72. 47, 20).

Gulyás Józse f ny . rédei espe resplébános. Fertőszentmikl6son .

Varga Péter Pál gannai plébános . vol t teológiai tanár (55) .

Vlaslcs Ernó R6bert ny . tényői plébános. Pannonhalmán . Tényőn temenék
(71. 54. 47) .

Mez6s1 Béla érseki tanács os . Budap est Külsö Soroks ár i- út l plébánia káplánja.
Má j . B- án Dorogon temették (53. 30) .

Surányi Lajos a yonkersi (N . V.. USA) Szent M argit magya r egyházközség
admi niszt rá to ra .
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Schw rz·Eggenhofer Artu r ny. esztergomi apostol i kormán yzó, a székesfehér
vári kórházban (80, 57) .

Pohllnger Néndor ny. réde i espere splébános. Fertószentmlklóson.

T6th Jénos plt'ibénos a budapesti Jézus Szive templom klsegltó lelkésze.
Rákoskeresztúron temették (61, 37) .

Szabó Dániel miskolci ny. paptanár. Székesfehérvárott (80) .

Pap A. József SJ Budapesten. Kispesten temették (60, 34, 26).

Dr. Némeh Istvén Theodoslus volt váci egyházmegyés pap, az önáll ó magyar
ortodox egyház volt feje .

Rékey András pelsöcl plébános május 22-én. Rozsnyón teme tték (35, 9) .

Lakos Endre csanádegyházmegyei áldozópap , fölskolások le lkésze Bécsben
júni us 13·án. Temet6se jún . 19-én az ottakrlngi tem etöben. Dr. László
István elsenstadtl püspök , az ausztriai magyarok apostoll vizitátora
temette (51, 28) .

Kis György veszprérnl kanonok . a Székesegyház plébánosa (79) .

Dömötör Ferenc lovászpatonai esperesplébános. A vaszari tem etóben
temették.

Szeber6nyl Unl6 egyházmegyei tanácsos, ny. plébán os. Sümegen tem ették
(84 ).

+
Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

Dr LAZIK AMBRUS

(1897 - 1969)

A nagyszombati (trnavai ) aposto li kormányzóság gyászol. A .kis Rómába' rnlnden
ünnen százezres tömeg futolt össze szt. Már k napján . A püspök atya Jópásztor vas ár
napján visszaadta sokat szenvedett lelkét az OdvözltOnek.

Husz nehéz év keresztjét hordozta mint népe atyja. Nem hléba választotta 1948·ban
az el örejetzö püspök i je lszót: .Ave crux l' Mint egy keresztút kezdetén az üdvözlet :
és utána jött a többi fájdalmas állomás. Most slrba helyeztük a tiz ennegyediknél.
Százezres hIvOtömeg, kedves növérektOI ékes itve, és az országnak szinte minden
papja énekl i a szomorú népi li turg iát. melyet éppen ez a püspökatya adott e népnek .
Az utolsó müködö azlovák la/ püspök, Pobolny Róbert végzi a Szent Csel ekményt . A
végrendeletben kinevezett utóda G6bri s János búcsuztatja. G6brlll prépost úrnak
nehéz a fölad ata, mert az elhúnyt főpásztor utolsó kivánsá gB, hogy ne mond jenak
fölötte dlcs érö beszédet. Elhangzik a szentbeszédben az alázatos bocsánatkérés mln
denklt öl . .

A szentbeszédben emlItés történt az elhúnyt életének főbb állomáaalrOl. Negy·
szombat mallett. Nádason született fö l dműves sz ülökt öl. Nyit rán a plarl atákn61 tanult
és ugyanitt szentelték pappá tanulmányai végén 1922-ben. Ersekujváron és Udvardon
káp16nkodott. Jantausch Pél. nagyszombati püspök az aulába hivja . MaId éveklg . mint
rektor papokat nevel Pozsonyban . A második világháború alatt a nagyszombati , ősi

dóm plébánosa . Pázmány örökében kltOnO lelkiatyának bizonyul. A fr ont után püspök i
helynök . majd Jantausch halála után Ideiglenes kormányzó . 194B·ban pOspökké szente
li k a nagyszombati gót katedrál isban .
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Az Otvenes évek keresz tú tján a tü relern . az alázat . a hGség és a megbocsétó Ize·
retet vIlágitó to rny a mindmáig nagy egyházmegyéjében.

Elóre látó főpap volt . Ennek érde kében mindíg arra kérte papjait, hogy ezeress ék
egymást . A lelkigyakorlatok végén kezében Prohászkával és annak lelk ületével , buzo
dltotta papj ait a mél yebb lelki éle tre Sokat lát ogatt a a plébániákat. a szerzetes
papokat és nővéreke t a Karltasházakban. Hall atl an munkab irás sal bérmált . 2·3 ezret
egy nap, 4·5 Óra prédikációval . két nyel ven: szlovákul és magyaru l. Nagyon szerett e
papja it és hIve il.

A másod ik vat ikáni zsinat élete fénypont ja és öröme lett. Az egész Egyház li tur
glkus bizottságának tagja. Ott hon az Országos Lit urgik us Bizott ság elnöke . Megaján·
dékozta népét az új. zsinat i népnye lvü i1turgiá val.

Hazájának új fejlődés i lehetőségeiben nagyon okos és el őrelátó volt . Az alakuló
új szlová kiai egyházprovinc iában a szent aty a papjai és a hive k reménye lett volna .
A Gondviselő Atya másképp határozott. A nagyegyházf ej l ődésben már az örök lsten
nél közbenjáró.

Nagy munkát végzett . 2 évtized után ujra eltndítotra az egyházszervezést, mind
a latlnokn ál. mind a görögöknél. Nagy nehézségek ell enére a kato li kus könyvk iadás
is elindult.

Végrendeletében papjait és hive it ujra csak , most már végérvénnyel , egységre
és kölcsönös szeretetre kért e.

Oröksége ny itot t maradt kér désekben. Nagy munka kezdésében és el lndítáaában
roppant nagy fö ladatot hagyott utódair a.

Dr . Morovlcs István

M EM ENTO

Amig eml ékezünk valakire. addig bizonyit juk. hogy szivünkben ezeret et él Iránts
- és addig él ez a szeretet , amig szlvesen eml ékezünk rá . . . Volt kedves pro
fesszoromra emlékezem. úgy ahogy bennem . a növendékben él emléke.

Rövid újságh ir közölte. hogy 1969 márc . 8·án este . 61 éves korában hosszas be
tegség után elhunyt Szörény I Andor, a budapest i Hittudomá nyi Akadémia professzora
a hárshegyi IdegkIInikán. Aztán néhány száraz élet rajzi adat következik. Iskoláit
Zomborban. a Pázmány Péter Tudományegyetemen Budapesten és Rómában a Pápai
Szentlrástudományl Intéze tben végezte. 1932-ben . summa cum laude" doktorált Bu
dapesten, 1942-ben bibl ikus laurea tusl foko zatot szerze tt Rómában. Tanár volt Ka·
locsán, 1944·1947-lg a kalocsa i szeminár ium vic erektora. 1950/ 51·ben rektora , majd
1 951-től a budapesti Hittudományi Akad émián az Újs zövetség professzora.

Az újs ághir , azután a temetésén elmondott beszédek röv iden összefoglalják érde
meit, tudományos munkásságát. Konferencia beszédeire, amiket az egyetemi temp
lomban tartott , mindig megte lt a templom. Blbllaórál a felsőkri sztinaváros i templom
ban gazdag élményt jelentettek a nagyközönségnek . Nagyböjt i , karácsonyi rekollekclók
tartására hlvták meg országs zerte - és minden ütt úgy megkedvelték modem biblikus
előadásait, hogy örömmel hívták más évben ls újr a lel kigyakorlat, III. beszédsorozat
megtartására . Tudományos munkásságát Ismert ett e a Vigil ia hosszú éveken ét . A
Szent István Társulat szent trás-blzotts éoénak volt elnöke és munkatársaival kiadta s
Szentl rás új , görOgből készOlt ford ltását. A Szent lráshoz irt jegyzetei nem röv id meg·
Jegyzések csupá n, hanem kimerltö biblIamagyarázat a hlv ök számára. .A zsoltá rok
és az Istent isztelet az ös zövets éqbe n' c. könyve német nyelven jel ent meg; a .B lblla
világa· c. könyvében pedig a nagyközönség elé tárja tanári munká jának gyOmOlcsét .
Nemcsak odahaza tartott konte rencla -besz édeket, hanem többször hivták meg kül
fö ldre ls előadást tartani, ahol szintén a legm:gyobb elismerést aratta.

7 97



Növendéke voltam. Két éven ét hallgattam el öadáaal t a budapesti Hittudományi
Akadémián : újszövatségl int rodukci6t . hermeneutl kát és az eredeti görög szöveg alap 
ján exegeslst . Szfvesen mentem azonban előadása it hallgatni a két év utá n ls, szIve
sen jártam hozzá szem inár iumra is .

Az elÓadó 6. szÓnok

Elöad ása lt az Akadémián sokszcr oslrot tuk . ami\; könyve meg ner-i Jelent . Magam·
mal vi tte m Jegyzete imet az éle tr e, később könyvét ..ásé roltam meg. A hatalmas szent
irástudományi anyag nem sz áraz tudományos adarh -ilrrmz haoem minden sora a tollal
JOl bánni tudö , alko t ó professzor munkája. lr ása . t .rdorn ányos előadása i olyan ok vol
tak, hogy később a gyakorlatban akár el őad á a ra . ~~ i't r szentbesz édre minden változ
tatás nélkül fel tudtam használn i. M ind en előadása egyh en sz6noklat is volt . Túz vol t
bennük . le lkesedés , len düle t . Irásaiban magával raqartia az olvas őt . Kiv áló sz6nokl
tehetsége - gazdag biblikus tudásával párosulva . mé~ inkább lenyúgOzte hallgat6it.
ha a nagyközönségnek tart ott előadásokat. vagy a templomban prédikált . Nemcsak a
katoli kusok, de más val l ásuak ls elmentek és rneqhal loatt ák szentbeszédel t .

legnagyobb érdem ének tartom , hogy azt a nagy tudományos anyaqot , amIt blrto
kol t. az irodalmár és a sz ónok kiv áló teh et s én ével f" :ümölcsöztetni tudta , messz e
túl az akadémiai katedrán, a nagyközönség számára .

A tudó.

Hogyan lát ta. bírálta őt a növendék. mint tud rst ? Ak i nála tanulta a bib likumot .
azt már az e ls ö e l őadáson lenyügözte tud ás ávu: Arnin t he'.- r.u\l yedt az ember a
tanulm ányokba, egyr e Jobban tárul t ki el őtte Ször (' ,.yi nroles szor tudományos gazdag
sága. Renget Il get dol gozott , lépést tartott a leq úlabb biblla kutat ási eredményekkel. A
tud ós örömével beszélt egy-egy úlabb bibl iku s err dménv r ól, Járt am többször lakásá n.
megcsod ált am hatalmas könyvtárát

MIvel professzori rnunk á]a az Akadémián. p. l1 yi>h hes. édei, előadásai rengeteg ldör
vettek igénybe , éjs zaka dol gozott könyve i között . Arni kor pl . ak irb et numr ánt ásatá·
sok eredményeit sikerült megszereznie és azokat közölte velünk. mind ig az vol t az
érzésem: ez az ember szerelmese a rnunk ál ának,

Soha nem láttam a munka miatt megtörtnek, fá radtnak, kedvetlennek . Munkakedve.
munkaereje páratlan vol t .

Remekül tudta tudá sát továbbadni . Meg tudta kedvettetni növendékeivel a tud o
mányo s kutatá st. A szentf réstud omány 6rl ásl területén teljesen magabiztosan mozgott.
Modern szentlrástud ös akart lenn i - még akkor ls. ha sokan félreért ették és tú l
merésznek tartották nézete it . Emellett mind ig a Szent irás iránti alázatos , raJongO
szeretettel hajolt meg a Mester Szava e lő tt . az aposto l .fldern servavl " szi lárd ságá
val és hitével.

Az ember

Szörényi professzor egyén lség ét a szer étet jell emezte. Akik közeli IsmerOsei ,
barátai voltak. tudják, hogy ez Igy van.

A szere tet embere volt, mert nagyon szerette tudományát . A legnagyobb szorg a
lomm al tanult élete végéig ő , a tud ós. Páratlan szorcalm ét soka n Ismerté k.

Kemény, tudományos harcai közben többször halluttunk humoros szeretette lje s
megj egyzéseket t6le . Soha nem felej tem el péld ául. mikor íqen szellemesen mea
Jegyezte egyik professzor t ársár ól: .Arrut én tan ítok , az lehet, hogy nem történelem.
de amit O tanit , az meg nem Szent írás" .

Szerette növendékeit, akkor is, ha azok ör sokszor túlszlqcrúnak tart ottá k. Elvárta.
hogy tud juk az anyagot . Elvárta a saját érde künkben. a [öv ö papi generácl 6 érdek ében .
a szent lrás iránt érzett t iszteletteljes szeretettel
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Kevesen tudják róla. hogy rengete g tud ományos munká ja és sok elfoglaltsága
,;,ell et t milyen közvetlen Jóbarát vo lt : mennyire egyszerű és a mindennapi életben
nem a feltűnést hajhászó tudós. Megyés növendékeitól elvárt a. hogy öt ne pro
fess zor úrna k, csak egysz erűen Szörényi aty ának szólitsák . Szeminarlstáit tényleg az
atya szeretetével vezette bel e a tud ományos munkába. Soha nem volt türe lmetlen.
Ha becsöngettünk hozzá lak ás án. azonnal a leg nagyobb lendül ettel nyi totta kl a
könyveket , segitett . ok tatott .

Még keve sebben tudják. mennyire szerette öreg édesanyját. aki utolsó éveiben
f iánál lakott . O a professzor. akit nemcsak hazája Ismert. a gyermek szeretetével
segitett édesanyjának Ha lát ogatóba mentem hozzájuk - és sokszor voltam náluk.
rnlkor doktori di sszer táclómat irt am és rászorul tam Szörény i atya segltó szeretetére .
- mind ig boldog öröm csillogott nze rnébe n, ha látta, hogy édesanyjával beszélgetek,
őt köszönt öm e lsőnek . érde kl ödö rn sorsa . eq észs éqí állapota iránt .

Azt Irtam az elején: mernent o. em lékezés . Nem akart am mást , csak emlék ezni.
Nem akartam egy tudós é leté rő l. munká járó l k i merítő dolgozatot irni . Csak rneqernlé
kezn i egy kedves tan áromról. akinek tudományo s Jelkészül tségét. kiváló irodalmi és
szónok i tehe ts égét. szenved élv es munk akedv ét és a Szent irás iránt érzet t nagy sze
retetét csodá lta m és rajta keresztül szerelm ese lett em magam ls Krisztus evangé
liu mának.

EIlY megyés növendéke

Dr . SCHWARZ·EGGENHOFER ARTUR

ny . eszt ergomi apostol i kormányzó

Bécs ben 1890 jan. z t - én született . Gtmn áz.urn l tanulmányai utá n ugyancsak Bécs
ben végezte a · teo!oglát , m int a Pázmáneum növend éke . 1912 jú l iUS 14·én szentelték
pappá. A ll omáshelyei : Esztergom-Viziváros, llorog . E kápl ánt helyek után a nagy·
szombat i gimn áziumhan, majd a budaoesn Rúkóc ziánumban nevelte az If júságo t . Ká·
nonjoqi és f i lozófi ai dok to r átusa mell é ugyanis k öz énlsko lal tan árt oklevelet is szer
zett . 1949·ben a Központi Papneve l ő Intézet gondnoka. 1951·ben eszte rgomi rneste r
kanonok . 1958·tól vicari us generalis fis 1959·ber: mint apos toli admin istrator veszi át
a főegyházmegye i rányi tását . A húsvét i ünnepekre Székesfehérvárr a utazott . Itt rosz
szul lett és bes záll ították a fehérvár i kórházba. Arr i lis 16·án halt meg sziv inf arktus
következtében . Esztergomba s záltito ttá k. ahol ápri lis 22·én reggel 9 órako r a baz lllká
ban mutatták be érett e a szentm iseáldozatot és du. 3 órakor kivánsága szerint az
Esztergom-Szentgyörgymező· 1 temetőben hel yezték örök nyugalomr a. A temetési szer
tartást Szabó Imre püspök . esztergom i apostoll korm ányz ó végezt e.

Dr . NI:METH ISTVAN THEODOSIUS
érsek, az önáll ó magyar or todox egyház volt feje

E sorok írójának alkalma volt nyolc évv el ezelőtt megi smerni és élete utolsó
éveiben kapcsolatot tartani vele. sőt rendezni ügyét a kat. egyházzal. Az elhúnyt a
váci egyházmegye rk . papja volt . Az e l ső világháborúban tábor i lelké szként rnűk öd ött .

Utána egy darabig áll ami szolgál atban volt . Saját elbeszél ése szer int Khuen-Héder
várv miniszter felszólftotta , hogy alapítson önálló mnqyar görögkeleti egyh ázat . hogy
a Magyarországon élő görögkelet iek ne legyenek má s ország pát riá rkájá nak alávetv e.
Előszö r a budapesti szerb görögkelet i egyház tag ja le tt . majd utána meg alap itotta az
önáll ó magyar egyházat . Szir iában szentelte érsekké a pátriárka . akinek Horthy kor
mányzóhoz Irt levele bizonyi t ja a szent elés megtörténté t és érv ényes ségét. A m áso
dik világháború után emi grác lóba került . Eur ópa több orszá gát bejárta . Vendége volt
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Clcognanl 6111mtltUr teltvér6nek. a l lazabonl nunciusntIk ls. VégOI MOnchenben tele
pedett le. Itt kapott rendes lakást és nyugdlJat. 1967 nyarán halt meg felesége. akit
m6r I kat. szertartás szerint temettek el. M ikor e sorok lrójának átadta Igazoló
Iratlit, kiJelentette, hogy mindenben aláveti magát az Egyház rendelkezésének.
Döpfner blborosnál gyorsan Intézkedtek. 1968 május 3-áról keltezett levél szerint:
.A kat. Egyházba való visszavétele kéreimét alapj ában elfogadták . azonban mivel az
Onálló magyar gOrógkeletl egyház érseke volt. az ügyet a Bad Godeabergben levO
apostoll nunciusnak terjesztették elö" , Együttal megbizták a helyi plébánost, hogy
amennyiben gyenge egészségi állapotára való tekintettel szükséges . feloldozásban
és a betegek szentségében részesitse . Az ügy teljes befejezésére nem kerü lt sor .
mert március elején agyérelmeszesedés következtében meghalt . Természetesen a kat .
egyház szertartása szer int temették el. A szornor ú epllogussal egy zaklatott. nyug
talan papi élet zárult le - a végén azonban Istennel való teljes megbéküléssel.
Róma ls szabaddá lett haláléval egy nem könnyü vtaszatér éat probléma megoldá
sától. miután érsekké szentelése érvényes volt.

Sümegh Lothár

K O N Y Y E K

H. M. Enomya-lenlIlle: Zen - Weg zur Erl euchtung. Herder-Verlag , Wien . 1969 .
P. Lassalle Hugó. német Jezsuita. Japán mtssz .onánue hosszú évt izedeket tOltOtt

a fö lkelO Nap országában. Atélte az atombornbatárnadást: nemcsak hlttérl tO buzgó
sága. fölvert japán neve (Enomya) , dc az okszerü alkalmazkodás elve s érdek lOdéae
ls arra késztett e. hogy Japán vallási vIlágnézetévei behatóan foglalkozzék. Ez az
érdeklOdés vezette el a zen-buddhista vallási mozcalo -n megism eréséhez. amelynek
lényegébe . lelk iségébe és módszereibe - sok tanul és és gyakorlat után - európai
létére meglehetOsen 'mélyen hatolt be.

A zen-elmél ked és gyakorlása segitette a szerz öt (a könyv alclmeinek: út a megér
téshez, bevezetö az elmélkedés munkájához - értelmében) - min t mondía - annak
felI smeréséhez. hogy mekkora behatással van ez a módszer a japán gondolkozásra .
Nem annyir a s vele való elméleti foglalkozés , mint mág Inkább a zen-elmé lkedések
fokozott elmélyltése a tö. Bevallésa szer int egyéni vall ásossága ls nyert e gyakorlat
.egltségével s meggyOződése, hogy bármIlyenir ényú ls legyen az emberek vallésl
hovétarto zása, a zen-elmélkedésl módszer haszna kétségtelen. Rohanó korunkban is
elmélyOlt, bensö nyugalomhoz segiteni másokat: ez a könyv cél ja. Hiszen nem kevés
azok száma. akik gépiessé vált és a müszakl fej lOdés Irényéba eróaen eltolódott
vll égunkban ls fokozottan é rdek l ő dnek egy. li Kelet szellemi s lelki arculatát tükrözö
elmélkedési Irény tartalma és mikéntje irént . "ppen a rohanó élettempóJú, okoskodó
európai ember számára nyllik meg Itt egy új vilá g, amely Ot és életét nem csak
villás i . de mélyen emberi vonatkozásaiban is tel jesebb érettséghez seglt l ,

Azonkivül a Japán gondolkozásra kiható em1ftett vonatkozása mlatt, e módszer
a Japán lélek és szellem helyes meq isrner ésének valóságos kulcsa . P. LassaIle a
.megvllágosodás· lényegéból Indul kl s vázolja a hozráve zetö három utat. A módszer
és a japán kultúra kapcsolata it vizsgálva. kimutatja. mennyit köszön a [apán ember
a zen-buddhtsta elmélyülésnek. amely egyébként is szemlélődéssel megáldott lélek
aikatát ki tel jesedéshez segltl . Az Istenhit és kercszt énys éa vonatkozásában a zen
mödszer alőnyös alkalmaZásának lehetOségeire utal.

A v.llbl türelem és a nyilt. Oszinte dialOgus koréban megnOtt annak az eshetösé
ge. hogy más Irányok k6pvlsel0ltOl ls tanulju nk. A könyv e szellemben óhajt témogll
tht nyújta ni.

Cser-Palkovlts István
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