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Ruzsinszky Gyula c. espere s, ny. füzéri plébáno s. Sátoraljaújhelyen tomették
(65, 42)

Legeza Odön ny. görögkatolikus plébános (83)
Nagy János buenos-alresl kórházieikész május 2·án.
Tyukody Paulin testvér a budai ferences templom volt orgonistája július s-én

(76)
Munka János esperes, volt dobócs l és vilkei plébános. augustus 5-én.

Rozsnyón (77. 54)

Donka János tb . esperes , aranyosapáti gör . kat. plébános, Debrecenben,
Július ts- én Dudás püspök temette Csengerújfaluban (54, 28)

Szabados János ny. esperes Abaújszántón. Dudás püspök temette (68, 43)
Buczkó Emil József premontrei kanonok Jászón. Aug . s-én temették (76)
Ettl János prelátuskanonok, püspöki helynök. Eisenstadtban temették (58, 34)
Kodatsch János prel átuskanonok. Neutal ban te mették (66. 43)
Párkányi János csere hátsurányi plebános Balassagyarmaton (62. 40)
P. Dr. Wlld Endre a minoriták volt tartományfönöke. július 29-én Rio de

Janelróban (87, 70, 64)
Berkov ics Ernő Lajos premontrei kanonok , Farkasgyepün . Bakonygyepesen

temették (76)
Varga Bálint fere nces áldozópap , Pannonhalmán (76)
Bakos János Ágoston ferencrendi áldozópap . A kápta lanfüredi temp lom

kriptájában temették (72. 55. 49)
Kóbor István c. esperes, ny. ölbői plébános , Szentivá nfán . Jákfán temették

(82. 57)
Lukács József piarista. volt debreceni igazgató . A székesfe hérvári Szedres

temetőbe temették (68, 54. 45)
Virágh Sándor püspöki tanácsos . plébános, a szegedi Klauzál Gábor reál .

gimnázium volt hittanára. Szegeden (71, 47)
Szendy László c. apát. ny. esperesplébános Szombathelyen (74. 52)
Cinfalvi Dezső Péter bencés tanár, Pannonhalmán. Kőszegen temették

(80, 61. 54)
Sasváry Károly érseki tanácsos Epölön (68, 42)
Kurucz Károly esperes. volt szalézi áldozópap, Nagysápon (57. 30)
Pölöskey Kornél Gáspár cisz terci áldozópap. Pannonhalmán (92. 74. 67)
Szabó Gyula szalézi áldozópap. Domaházán (82. 54. 44)
Nagy Béla görögkat . plébános. tb. kanonok. Bákoskereszturon teme tték (61)
Ihrlng József Jakob OP Sopronban (78, 48)
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Valter Lajos c. esperes. ny. hitoktató. Az ú ípcst-kertv áros! templom kriptá
jába tometté k (78, 55)

Gulyás János gyöngyösoroszi plébános
Kovács Sándor esperes. a kaposvári J ézus Szíve templ om plébánosa.

Kaposvárott temették (60, 35)
Turcsányi Albert Egon esztergom megyei áldozópap, Székesfehérvárott (73)
P. Takács Antal Gyárfás OFM ny. bakonykoppányi lelkész . Rákoskeresztur6n

tem ették (56. 39. 29)
Körper Károly protonotárius. a pozsonyi dóm ny. plébánosa (76)
Varga István szept. 19·én Peresznyén. Hosszu Ideig működött a burgenlandi

plébániákon ls. Mint nyugdlj as Sopronba élt (83. 56)
L1ttván Sándor olaszfai plébános (60. 37)
Dömötör István c. apát. ny. esperesplébános a székesfehérvári Papi Otthon

ban. SzQfófalujában Kónyban temette Kisberk Imre püspök (78)
Babanyecz Pál ócsai plébános. kerüle ti esperes (58)
Mlhályi Jenó Emó ny. bencés fóiskolai tanár Pannonhalmán (82, 65, 60)

+
Elhúnyt paptestvóreinket foglaljuk mementóinkba!

ETIL JANOS és KODATSCH JANOS
prelátuskanonokok tra giku s halál a

lippert Ulrich ny. plébános temetésén v éqezte a szertartást a két prelátuskano
nok aug. t -én. A slrná l Ell I pre látu s mondotta a beszédet . cl vezette az autót , amell yel
vis sza akarta k térni Eisenstadtba. Píafístátten közelében egy útkereszteződésné l

autóbusszal ütköztek össze . A szentkenet szentség ében még részesültek. de a bádeni
kórházba szá llítva nem sokáig maradt ak életben.

Aug. 5-én szállftották öket vissza Eisenstadtba. A Dómban felr avatalozott prel átu
sokhoz nagy részvéttel szinte beláth atatlan töme g zarándokol t . Dr . László István
eisenstadti püspök a dómkáptalan tagjaival koncel ebrálta a rcq uiemet és ő tartotta a
beszédet is . A templomi szertartás után a temet ési menet a városon keresztül haladt
a Bergkirchéig. Az ottani tére n megállv a szétváltak. Kodátsch prelátus koporsóját
ugyanis szülöfalul ába Neutalba szállították, mig Ettl prelátust az elsenstadt -oberberql
temetőbe vitték.

E t t I J á n o s 191' -ben született Andauban. Teológiai tanulm ányait Bécsben vé
gezte. 1935-ben szentelik pappá. Nezsiderbe n és Kismart onban müköd ik mint káplán.
majd 1940-ben Wallernben lesz plébános . 1949-ben a matte rsburgl kisszeminárium
élére kerül. Mikor 1954-ben Dr . László István lesz a burgenlandi apostoli admlnl
strator, őt Irodaigazgatónak nevezi ki. Atveszl egyben a Caritas vezetését ls. Mint
caritasdirektor sok-sok jót tett az arra rászomló ídeszörödott magyarokkal is. 1961 
ben pápai prelátus . az egyházmegye megalakul ásával kanonok és 1967-ben püspöki
helynök lesz.

K o d a t s c h J á n o s 1903·ban született Neutalon. Tanulmányait Györben kezd
te és Bécsben fejezte be. 1926-ban szentelt ék pappá Bécsben. Szentelés után két
évig káplán Neudörf lben , majd az apostoli adminlstratura titkára lesz. Dr. Köller
József provikári us alatt ő tö lti be az iroda igazgatói tisztet (1934 - 1949). cl a Finanz
kammer első IgazgatóJa is . Emellett a klelnhöfleini plébániát is ellátja. Dr. Michel
halála után átveszi a burgenlandi szeminárium vezetés ét . 1965·ben egészségi okokból
lemond régensI tiszté ről. Az egyházmegye megalakulásával ő is kanonoki kinevezést
kap. Káplán korától kezdve buzgó Irodalmi tevékenységet fejt ki. 1945-ben megalapítja
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a St. Martinsbote c. egyházmegyei lapot és szerkes zt ö]e haláhii g. Mngyar kapcsola
tait sem felejtette el. Dr. László István püsp ököt. a magyarak apostoli vlzitátorát
többször helyettesítette a magyarok máriacell i zarándoklatán.

M.

DR. SZENDY LASZLÖ
c. pornói apát , ny. szombathely i székesegyházi esperes-pl ébános

(1896 - 1969)
Szeptember tü-én dél el őtt Kovács Sándor szombathely i megyéspüspök és 150 kar

inges pap jelenlétében mut atta be érte az engeszte l ő szentmiseáldozatot a Szent
Kvir in templomban Dr. Winkl er József segédpüspök és végezte agyászszertartást.
Szentbeszédében szeretettel emlékezett viss za a megboldogult első lelkipásztor i
állomáshelyén. Winkler püspök szü lőfaluj ában : Nagyszentm ihályon (Burgenland) vég
zett papi munkájára és utalt szívbajára cél zó. többször is hangoztatott szavair a:
.meglátjátok. én hírtel en. de nem készületle nül halok meg:

Halála napján. szept . 7.·én reggel még a székesegyházban misézett , prédikált .
délután 2 óra előtt a püspökvár második emeleti szebája e lőtt esett össze. Megyés ·
püspöke részesített e a szentke net szentsógében és fogta le a szemét . A Szent KvIrin
templom kr iptájába temették és si rjánál a salköveskuti plébános búcsúzott tóle :

A szeretet kett ós kötelékének melegével és a minket ért veszteség kettós fájdal 
mával küldöm rnost papi tes tvé rszivünk dobogását Utánad: tani tványaid és munka
társaid nevében.

Amire másfél évtize den át a Szombathely i Hittud ományi Fóiskola katedráján taní
tott ál: az tudom ány volt . nem divatok szeri nt válto zó. de mindig korszeru . A Sacra
Scriptura. a Szentírás világában mindig ott hon voltál . s ezért tudtad szépségeit.
mélys égeit és magasságait tanltványaiddal is megszerett etni . Új Szentírás fordításod
földi eli smerését nem érhette d meg. de az égi Imprimatur-t már megkaptad rá. Mint
prefektus az innsbrucki pedagógia múvészetét és ózondús magaslati levegójét hoztad
kispapjaidnak. Mint esperes-pl ébános. Szombathely szegényeinek gondozását. a kato
likus egyesületek feivirágoztatását. vitalitását és a minden napi gyóntatást különösen
szerett ed. Fontos egyházi állásaidban alattvalóid nem volt ak. csak munkatársa id.

Szeretett Laci Bátyánk!
Ezüstmiséd és aranymlsé d között háromszor is megjá rtad papi életed keresztút 

ját . Végrendeleted megbocsátást sugárzó szavai bizonyitják. hogy nem maradt tüs ke
a szívedben embertársaid iránt .

Újm isés szentképedre 1918·ban. papi életed mottójául Pál aposto l szavalt írt ad:
. Nekem Krisztus az életem: Otvenegy éves papi életedben az alter Chr istus kialakí
tásán munkálkodott lelked. Tavaly nyári . aranymisés szentképeden pedig az emmauszi
tanltványok kéró szaval állanak: . Marndj ve lünk Uram, mert este ledik!' . . . 14 hóna
pon át azóta egyre este ledett és most : a szeptemberi kék magyar égbolt fecskélt
délre küldö Kisboldogasszony vigiliájának délutánján fölvirradt Neked az Orök Nappal.
Erezted és mondogattad ls . hogy nem készület lenül indulsz.

1918 jún ius 13-án a szombathelyi domonkos nóvérek zárdatemp lomában újmiséden
először mondtad : . Ist en oltárához járulok' . - és én. mint kis mlnl str énsod, boldo 
gan visszhangoztam: . Istenhez. aki örömöm és boldogságom: - Ma ford ítva van:
mi járultunk lsten oltárához Erted könyörögve itt lent . és fájdalmunk fel hóln át a Te
szavadat hallj uk szívünkkel onnan fel ü l ről : . Iste nhez. aki örömöm és boldogságom:

+
Szendy apát nemcsak termetében volt szent Márt on egyházmegyéjének legmaga

sabb papja. szellemének sokoldalúságával is kieme lkedett. Mi kes püspök ezért küldte
Innsbruckba a teológiára. Grösz József 1937·ben állí totta a székesegyház f öplébánlájá
nak élére. Kovács püspök pedig 1944-ben neveztette kl pornói apátnak. A szern ln á
r iumban másfél évti zeden át volt prefektus és biblikus tanár.
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LAKOS ENDRE

Középiskoláit a szegedi piarista gimnáziumban végezte . Ozvegy édesanyja néhány
szobából álló otthonában kis rnaqán-konviktust rendezett be. Az erős asszony lelküle
tével az itt élő néhány diákot példás fegyelemben neveig ette. Bandi már itt belenőtt

n közösségi , fegyelm ezett életbe.
Még protest áns mikor iskoláit kezdi, de a piarista gimnázium szelleme és a Sze

gedet mindig átható katoli kus szell em az ő lelkét is megfogj a. Nemcsak konvert ál,
hanem lassan papi hivatása is kibontakozik.

A szegedi szemináriumban P. Hunya, a nagy magyar spirituál is neveltje, kinek
lelkiségével mindjobban töl tekezik . Kellett is ez a lelki erőta rta lék későbbi , kálváriá s
útjain.

Mikor az események folyamán Ausztriába sodródik, itt is arra a munkára fekszik
rá, amely mindig eleme volt : a magyar ifjúság nevelésére . Innsbrucktól nem messze,
a tiroli havasokban. Granben 1600 m. magasságban szervezője a magyar gimnázium·
nak. Fiai komoly munkát végeztek és nem kallódtak el. Egyszerű irógépiével kis lapot
is indít . Hite l" eimen. Munkatársai diákj ai. Az iskolai szünetekb en cserkésztáborokat
szervez . Fiai szívében úgy akarja megalapozni <l maqyars áqtudatct , hogy a nagy világ 
ban szétszóródva is a magyar lélek és emlék mind ig megmaradjon. A grani iskola
megszünése után a magyar egyetemist ák lelkésze lesz Bécsben. Egészsége mind
jobban gyengül. Ezüstmiséjén már lehetett látni a tragi kusan fenyegető veszélyt. De
ő még most sem kiméli magát. Mind en erejével igyekszik tovább dolgoznI. Pár évvel
ezelőtt kiadta könyvét , mely a középiskol ások nivój án öle l i fel a hitigazságokat. co
ram Sanct issimo címen irta jól sike rült cikkei t a magyar papság lapjába.

Június ts -én szakadó esőben, vill ámlás, menydörgés között indult 51 éves korában
utolsó útj ára a bécsi ott akringi temetőben. Számos magyar paptestv ére és legalább
kétszáz honfitársa kísért e. A magyarok apostoli vizit átora . Dr. László István püspök
temette és mondott német nyelven beszédet . A magyar paptestvérek nevében Msgr .
Adám György búcsúztatta. A koporsónál Toll as Tibor, Varga Gyula és Dr. Papp Andor
vett ek még búcsút tőle . Nemzet i sztnü koszorúk, szegélyezték a csanádi egyház
megyés paptestvér utol só útját és egy maroknyi hazai fö ld omlott először kopors ó
jára .

Marosi Lászl6

DR. WILD ENDRE OFMConv.

(1882 - 19691

Nem hazájában halt meg, Erdélyben, hanem Brazíl iában, Rio de Janeiróban, 1969.
július 28·án. Idős volt, halála mégis várat lanul ért bennünket , rnert élete utolsó per
céig eleven é leterőve l dolgozott.

Aradon született 1882. május 31-én, Erdély egyik legtört énelmibb városában, Ott
végezte középiskolai tanulmányait , majd 1899-ban Marosvásárhelyt belépett a mino
rita ferencrend Sz. Erzsébet tartomá nyába. A római Gerqel y-eqyetern bölcsészkarán
doktori oklevel et nyerve, teol6gial szakképzett ségét részben Itt , részben Innsbruckban
szerezte meg. 1905 december 23·án Páduában szentelték pappá.

P. Wi ld emelkedett, gyakorla ti éle tbölcses éggel rendelkezett. A diadalmas keresz
tény vi lágnézet de r űi é ve l . erejév el fogott munkához. El ső munkahelye Lugos, ahol
zárdai hitoktató és plébániai segédlelkész lesz. Megalakít ja növendékei Márla-kongre·
gációját és velük együtt leford ítja Opltz Henr ik jezsuita lelk ikönyvét: Die Schule
Mariens (1910, 8 °, 352 old al]. 1911 -ben pancsovai pl ébánoss a és házfőnökké nevezik
ki. Itt 600 kötet es katolikus ifjús ági könyvtárat alapít és munkatársával lefordítja, és
kiadja a minorita rendház 1718- 1750 között i napl ójét (1915, 4 °, 272 o.) . 1914·ben
meglátogatj a Konstantinápolyt, Kisázsia, Szíri a, Palesztína és IÖszak-Egylptom sok
városát . Visszatérve Erdélybe, már vár rá az aradi helyő rségén a lelké szi szolgálat,
amelyért több kitüntetést kapott .
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Az első világháború után Aradon plébániai I rodaigazgatő lesz, 1922·24·ben a rnlno
ritarend erdélyi tartományának generális commlssárl usaként , vezet i a rendtartomány
ügyelt .

Nyomdász szakképzettsége, szerkesztői és írói tehetsége az irodalom, valamint
könyvkia dás termékeny rn ű vel ö j év é teszi. 1918-tól az Aradi Katoli kus Egyházi Tudós t
tót szerkeszti , amelyet 192D-ban . vas érnep" eimmel szépirodalmi, m üvészett, kritikai
fo l yő l rattá alak it . A liturgikus szövegek, imakönyvek , zenemúvek, a magyar katolikus
múveltség mindmeg annyi bizony ítékai : az 1936·i vatikáni sajtó vil ágkiáll ításon méltán
nyertek k itüntető oklevelet.

P. Wild saját maga is számtalan tanulm ányával, ford ításával gazdagitotta a szer
kesztésében megjel ent felfokozott igényú folyóiratot , de irt a Krass ö-Ször ényl Lapok
számára is . - A római szentév ekre, valam int Assisi Sz. Ferenc halálának 700. évíor
dulój ára 1926·ban több erdély i vagy bánságí zarándoklatot vezetett Itál iába, de azon
kivül Lourdesba ls.

Atm eneti kézdivásárhelyi tartózkodás után 1939 szeptemberében Félévi szabad
ságra testvéröccséhez Porto A legrebe utazott, Brazill ába. Az Időközben ki tört világ ·
háború miatt nem térhetett vi ssza Európába, igya brazili ai mino rita missziókban
vállalt munkát. Ott kamatoztatta gazdag tapaszta lati tudását és magas lelki rnüvelt
ségét. Lelkipásztori rátermettsége és lankadatlan buzgósága révén úgy az Universi·
dade Rural mezőgazdasági egyetemnek, amelynek 12 évig volt lelk észe. rnlnt POrto
Alegre társadalmának, ahol 10 évig volt a Tanlt önöképzö hittanára, osztatlan szere
tet ét és megbecsülését érdemelte ki. I:lete jó néhány esztendejét a rio de janeirói
minorita kolostorban töltötte, egészen hahí lálg élénk iroda lmi munkásságot Fejtve ki.

P. Wlld egész életében sokat segített másokon , vig asztaló szóval és tett ekben
nyilvánuló szer étett el . Készséggel helyettesitette a római Sz. Péter templom apostoli
magyar gyónt atólt is (1961 és 1963-banJ. A két utóbbi alkalommal járt Európában
utolj ára. Brazil áll ampolgárságot kapott 1947. febr. lS-én: amint ú maga irta egyik
legutóbbi levelében, a volt államfő személyesen fej ezte ki örömét hosszú és értékes
braziliai múködése Fölött.

Gyémántm iséjét 1965. dec. 23-án ünnepelte meg rendtár sai és t i sztel ői körében. -
P. Dr. Wild Endrét az Erdélyi Katolikus Akadémi a 1930. ápr. 8·án rendes tagjai közé
Iktatt a. Pápai kitüntetésben részesült 1933·ban.

P. Wild Endre, erdélyi magyar minorit a égi adományként alkotó készséget. áldo
zatos szivjóságot. Finom életbölcsességet , Fáradhatatlan munkakedvet kapott .. ..
Gondos és lelki ismeret es nevelői , elöljárói , lelkip ásztori munkájának értékeit az Úr
lsten már számbavett e. sz ámunkra pedig örömet. hasznot és példát jelent enek.

Rákos Rayrnund

NAGY JANOS

Egri egyházmegyés paptestvérünk sok-sok szenvedésen ment keresztül. 1949 jan.
19·én érkezett Argen t lna földjére . San Izidro és La Platan káp lánkedott . Uto lsó éve l
ben Buenos Airesben k órházlelk ész. Súlyos cukorb ajban szenvedett, halt meg.

Visszavonult életet élt. Jó gyóntató volt. Sokat olvasott. Kis pénzét teológiai
könyvekre költött e. Május 7·én halt meg, egyedül az idegenben. A magyar koloni a
csak egy hét mulva értesü lt haláláról.
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