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Dum János jo lsvai plébános . Baktlban temették (55. 29)

Körmendi István esztergomi egyházmegyés. Baján temették (53)

Reszterlcs József. Csepregen született. középiskoláit Köszegen végezte. a
filozóf iát Turinban . majd az USA·ban folytatta a teológiát. Itt ls szen
telték 1911 ·ben. Meghalt ; Bethlehem. Pa. USA (83. 58)

Shárváry János dr . Buffalo , USA okt. 25-én.

Sárközy Lajos pápai prelátus. A veszprém i alsóvárosi temetőbe temették (84)

Istvánfl József ny. Igazgató. szombathelyi egyházmegyés . Rómában váratlanul
meghalt (79)

Sz bó László pápai kamarás Budapesten . Rákoskereszturon temették (67. 44)

Mezófényl József szalézi Budapesten (59. 31. 29)

Molnár Béla váci egyházmegyés a székesfehérvári papi otthonban (67)

Brlslts Frigyes ciszterci áldozópap Vácott (79. 61 . 56)

Implom János Lajos OP december 6-án. Rákoskeresztúron temették (67. 40)

Pálóczy János ny. vésztól plébános. V észt őn dec. 18-án. Dr Udvardy József
püspök temette (80)

Malesz László kácsi plébános . Szülőfalujában Tornaszent jakabon temette
Brezanóczy Pál érsek (41)

Magyar Imre mezókövesdi hitoktató Miskolcon. Monoron temett ék (38)

Faltum János SJ Pannonhalmán (76. 49)

Bugledlts János veszprémi egyházmegyés Székesfehérvárott (65)

K lapos Mihály görögkat. tb . esperes. nylrbélteki lelkész . Debrecenben
temették (61. 33)

Terényi Lajos piarista Debrecenben (41.23. 16)

Kalmár Lajos ny. plébános jan. t-én . Esztergomban temették

Hrebák Gergely az esztergomi papi otthonban

Dévényi Endre pécs i egyházmegyés ny. lelkész (55)

Soltész István ny. plébános az esztergomi papi otthonban

Berta Lajos pécs i egyházmegyés ny. plébános (78)

Kiss Lajos dr . ny. levéltáros az esztergomi papi otthonban

Romoda Udön váci egyházmegyés ny. plébános . Székesfehérvárott (6B)

Szabó István himódi esperesplébános Kapuvárott. Himódon temették (61. 36)
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S ntora Mihály piarista Kecskeméten (68, 53, 41)

Abai Imre ny. sárvári plébános, gimn. tanár Budapesten (58, 34)

Kovrlg Gyula gyulai lelkész jan. 9-én Budapesten. Gyulán temették (74, 41)

Müller Fülöp SJ Pannonhalmán (89, 65, 64)

Torda Mihály szalézi. Az újpestkertvárosi plébánia templom kriptájába
temették (83, 60, 52)

Grolyó János ny. m6riczgátl plébános KIskunfélegyházán (60, 36)

Hulbert Nárcisz István Irgalmasrendi szerzetes testvér Sümegen.

Kovács László piarista Márianoszt rán (61)

+
Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mement6lnkba !

BOGNÁR CECIL OSB
1883- 1967

A pannonh alm i Papi Otthonban fejezte be életét 1967-ben a Szent Benedek Rend
egyi k rokonszenves egyénisége, tudósa , a Csepregről származó Bognár Ceci l. 1899
ben lépett a Rendbe, ahol a teológia és ta nárképző főisko l a elvégzése után 1906-ban
szentelték pappá. 1937-lg a Rend gimnáz iumaiban müködött mint rneternat lka- és
flztka-tan ár: Komáromb an, Eszterg omban , Kőszegen , Pápán, Győrött és Budapesten.
1926 óta a bölc sel et magántan ára volt a Budapest i Tudományegye temen. 1937·töl
pedig Pécsett és Szegeden müködött mint rendes tanár 1950·ben tört ént nyugalomb a
vonul ásáig . Társelnöke volt a Magyar Pszlcholoqlal Társas ágnak, választmányl és
rendes tagja II Szt. István Akad émiának , a Magyar Pedagógiai és Filozófiai Társaság
nak, az Aquinói Szt. Tamás Társas áqnak és a győri Kisfaludy Irod almi Körnek , hogy
csak a nevezetesebbeket eml íts ük. Egyik volt rnunkatársa je llemezte nagyon hely esen
és talá lóan munkáss éqét. . A ker esztény kultur át kívánta, a tudom ányt ter jesztette
az Ifjúság és közönség széles körében. A katolikus közönséget akarta tájékoztatni
népszerűsítő formában a tudom ányos fejlődésről :

Ifjabb éveiben llZ I s m e r e t e I m é I e t t e I foglalkozott és ápol ta kapcsolatát
a modern fizi kához. A 20·as években lassan eltávolodott a természettudom ányoktól
az ember i lélek problémáihoz . Aristoteles és Szt. Tamás alapján értékelméleti rend
szerét az igazság, szépség és jóság alapfogalmalrn építette fel, értékeiméiete azonban
tökéletesen a modern pszlchologla szemlélete szer int alakult . - Tudományos szem
pontból kiemelkedő rn üve II .Psychologia· . Mikor könyvén dolgozott, heves harcban
áll tak különféle pszichológiai elméletek. A nagy szintézis még nem következett be,
úgy , hogy jogglll beszélhettek a pszichológia válságáról. Bognár Cecil megőrizte rnüvé
ben a klassz ikus pszichológia minden értékálló eredményét, alkalmazta azonban az
újabb kutatások ere dményeit ls, sőt a s a j á t m e g á I I a p i t á s a i is szóhoz [utot
tak. Megpróbálkozott Fröbes és Undworsky ideái alapján a nllgy és összefoglaló ösz
szefüggésekre rámutatni. A könyvnek nagy je l entősége volt akkor, amikor [elszövá
lett a . Iéleknélkll li pszichológ ia" .

Kimagasló nevelői személyi ségét legsikerese bb könyve mutatja: .Mi és má
sok' . Rövid Idő lll att három kiadást ért meg. Csevegve mutat]a be olv asólnak a leg 
font osabb éle tformáknak pszichológiai alapjait, és megmutatja az utat magunk és
mások megismeréséhez. A modern pszichológia eredm ényeit arra haszn élja fel , hogy
megtanltson , hogyan kell életünket széppé tennünk és hogyan kell a másokkal szem
beni érin tkezés ben érvényre juttatnunk az erkölcsiség l egfőbb törvénye it . Minden
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tudományos apparátus nélkül felhasználja a modern pszichológia legnagyobb felfede
zéseit és anélkül. hogy pr édikálna, szuggeszti v formában bemutatja a keresztény
erkOlcslség gyakorla tát, amely a legbiztosabb út a boldog életre .

NevelOi és a keresztény tudományt n épszer üs ít ö munkásságát kis ebb ci kkeiben
fejt ette ki. Több mint 100 cikke je lent meg különf éle folyóiratokban . bepillantást
engedve szellemének elevenségébe. hosszú és gazdag életének munkájába. AKatol i·
kus Szemlének éveken át szerkesz tOje volt . Ebben írta éveken keresztü l ter m észet
tudományos szemléit.

A modern fizika fejlOdésének idején szarnos cikket írt a fizi kai alapfogalmaknak
és alaptörvényeknek ismeretelméleti kapcso latairól. - Az értékelméletbOI leginkább
az esztét ikai értékekkel foglalkozott. Je ll emz ő , hogy a fll mesztét lka korán érdekelte .
Már 1915·ben jelent meg cikke, amikor a vi lági rodalomban még alig írtak ról a.

Az egyéni munkaterülete azonban a pszic hológia vol t. különösen a gyermekpszicho.
lógia. Onálló tanulmányai a tudom ányos fo lyó iratokban jelentek meg és a budapest i
Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének kiadványaiban. Meg lehetett azonban
találni pszichológiai tárgyú cikkeit a széles olvasóközönség számára Irt foly óir atokb an
ls. A gyermekpszichológia mellett fog lalkoztatták a szül ök és nevel ök pszlc hológlájá ·
nak kérdései is. Különösen értékesek psztcho-hlqr énlkus .adal ékal" , amely tárgykör·
ből gyakran adott el ö a magyar rádióban .

Sokold alú gazdag le lk iélete szeretetreméltóan mutatkozott meg szépirodalmi mü
velben. amelyek többnyi re álnéven jelentek meg. Ezekben is megnyilatkozik katoli kus
nevelO szell eme. Utolsó nyomtatásban megjelent munkája az . Új Ember' egyi k 1965.
márciusi számában egy költői elmélkedés. Szimbolikus formá ban a halálról beszél .
mint a jól felhaszná lt életnek végé rOI ős boldogabb világ kezdetérOI.

E gazdag tudományos és neve l öl munkásság mögött szeretet reméltó egyéniség
húzódott meg. Aki másokat élni taní tott , maga ls tudott élni és az élet széps éqel t,
örömeit élvezni. Egész életén keresztül egy bizonyos gyerme teg naivság volt egyéni·
ségének jellemzOje. Egy nagy gyermek csodálkozó szemével nézte a vil ágot . annak
eseményeit . Az emberek durvas ága. a viláqhábor úk bruta ltt ása . amelyek kizökkent et
ték nyugodt és filozófus életmeneté böl, halla tlanu l fe lháborl tottá k. A sorok IróJával
a Rend bakonybéli apátság ában élte át a némete k kivo nulását és az oroszok átvonu
l ás át, A revolverrel orr a el ött hadonászó katona olyan felháborodást váltott ki belOle,
a kulturernberb öl. hogy a helyzet minden traglkussága mell ett ls csak moso lyogni
lehetett rajt a. Minden porcikája tiltakozott a barbartzrnussal szemben. Engedékeny·
sége és naiv itása miatt természetesen áll andó céltábl ája vol t kollé glál tr éfálkozásá
nak. O maga viszon t . ha szeret ett ls cslpke l ő d nl. azt sohasem te tt e bántó form ában,
hanem mind ig szellemesen és kedvesen. Soha senki t nem bántott meg szándékosan
és nem intriká lt sem f ölötteael , sem koll égái ell en. Az igazán bölcs ember okos
ságával tette magát túl az esetleges megbántások on és nézett át a nehézségek
fölött . Szeret etr eméltó egyénisége rokonszenvessé tette rnlnden ütt s a társaságoknak
szívesen látott alakja volt .

Az új helyzet Ot sem kímélte meg a neh ézs éqekt öl. Katedráját ld ö e l ötti nyugal
mazása rnlat t ott kellett hagynia . Atmeneti anyagi nehézségek ls zavarták nyugodt és
kiegyensúlyo zott életét. Nyugalmi éveib en ugyanot t talál ta meg otthonát , ahonnan
elindult : Pannonhalmán. rendtársai körében. Pátr iárkai sz ép kort ért meg. 84 éve t. A
halál nem érte sem váratlanul. sem eiOkészületlenül. A nogy küszöböt átlé pve bi
zonyára ugyanolyan gyermekded. csodálkozó szemekke l nézte az új- és rn ásvll áqot ,
ahol mind en kérdésére magyarázatot és megoldást talál t, mint ezt a föld i életet .
Reméljük. már megkapta azt . amit ebben a csuny ácska vi lágban nem tudott rneq
kapni : a zavartalan örök boldogs ágot . Rlp.

Sümegh Lothar
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PAKAV A. ARNOLD
csornai premontre i kanonok , alperje l

(1885 - 1968)

Zágrábban született, ahol édesapja mint MAV tisztvi selő állomásozott, 1904-ben
öltötte magára a premontrei novi ciusok fehér ruh áját . Slmonffy Jenő , a rend kís öbbt
pr épost-prel átusa volt egyik kurzu st ársa. Egyetem i tanulmányait Budapesten végezte
s terrn észetrajz-Iöldrajzb él szerzett tanár i oklevelet. 1908-ban szente lték pappá s a
köve tkező évben rendi el jö l járól a szombathelyi gimnáziumba helyezték , ahol éle tének
javaré szét töltötte, mint igazgató·házfönök (1941·47) és mi nt a Premontr ei Diák
szövetség . spir itus rektor "-a. 1947-ben Csom ára került mint alperjel és az újo nnan
alapí tott csornai gimnázium íqazqat ója lett. A rendnek 1950·ben tört ént felo szlatása
után Budapestre köl tözött , ahol életének utolsó 18 eszte ndejé t t ölt ötte t968. április
16·án beköve tkezett haláláig .

Pákay (Pauer ) A rnold halál ával a rendnek egy egész kor szaka zárult : amit Petronius
je lenthetett a régi Rómának. az volt Pákay Arnold a csornai rendnek: megjelenése
elegáns , modora nyájas , tet ötöl-talpiu úri-e rnbe r vol t. Paptanári munk áját lel klisrnere
tes gondosslÍg jell emezte . Tanítv ányai soráb an Mi ndsze nty kard ináli ssal az élén a
vas megyei intelilgencia szi ne-java tal álható . A szombathelyi é rte sl tőben megjelent
bot anika i értekezésel komoly szakfelkészültségről tettek tan ús áqot. Igazi lelk i profl l ja,
szliárd karaktere 1950 júliusában nyilvánult meg telj es nagyság ában: az utolsó plllana
t ig a hely én maradt . Amikor barátai sürgették, hogy élj en a rendf önökí engedéliyel
és hely ezze magát biztonságba, azt válas zolta : .A jó lsten sok szép napot engedett
megérr.em ezen a föld ön : az O kezében vagyunk: mártíromságtól nem félek : legyen
meg az akara ta : nem meqyek ." Amikor végleg elm ent s az él ők sorából eltávozott ,
azzal a tud att al tehette, hogy öreg szolgáját hívta az Úr . R, I. P.

Keresztesy Parker L.

HAROM PREMONTREI HALOTT

Dr . RADAY JENO SEBESTYI:N. 1890, jan . s- én született Szegeden. Teológi ai tanul 
mányalt a Pázmáneumban végezte. Mint fi atal teol ógiai tanár a rend budapesti fö
iskoláján tanított és volt a növendékek prefektusa, Jászóvárnak Csehszlo vákiához
csatolása után Csornán volt magiszter és teológiai tanár . Szlvvel -l élekkel volt Szt,
Norbert f ia és lelkiségének közvetltője növend ékei és tanítványai e lőtt , Rendje irán ti
l e l kesedésbő l újra bete lepítette Magy aror szágba a premont re i nővéreket és Külsö
vaton szerzett letel epedésükh öz püspöki engedélyt és szer ény haj lékot . Az t950-es
szétszóratás után a veszprémi egyházmegyében lelkipásztorkén t müködött és Bakony
yyepesen él t haláláig csendes vi sszavonultságban. 1968. december 31·én húnyt el.

Dr . BUCZKO JOZSEF EMIL. 1893. szepr. ts-én szüle tett Jászberényben. M int l ia
tal tanár e l ö sz ő r Kassán tan ított . A magyar gimnázium rneqsz ünte t ése után a rend
újo nan létesített gödöllői glmn ózium ának lett első természettudományi tanára és
szertárának megalapítója. Még kassai tan ár korában kapcsolódott bele az akkor még
fiatal cserkészmozgalomba és folytatta ezi rányu müködését Gödöllön. O alapi tott a
meg a gimn ázium cse rkészcsapatát is , Ifjúsági szervezőképességét elismerte az
or szágos Cserkészszövetség és ellenőrzőtisztjének választotta meg . Kassának 1938
ösz én Magy arország hoz való visszacsatolása után az újra megnyilt magyar rend i
gimnázium igazgatója lett. M int Ilyent hur colták el a megszáli ó csapatok kétésféléves
kényszermunkára. Fogságából v isszatérve nem maradhatott a Felvídék magyarlakta
részén. Csehországban kapott mint lelkipásztor müködési engedélyt a Romániából
odate lepített szlo vákok papjaként. Idős kor a és tört egészsége elienére kemény
munkával tanulta a szlovák nyelvet, hogy hiveinek lel kiatyja lehessen . Nyugdíjba·
menetelekor kegyk ént engedték meg, hogy Jászón élhessen csendes visszavonult·
ságban. Ott halt meg szfvszélhl1désben 1969. augusztus 4·én és az ősi rendi ternet ö
ben nyugszik .
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BERKaVICS LAJOS ERNO. 1893. február 9-én születelt Sárvárott. O is mint fi atal
tanár el ösz ő r Kassán müködött. Onnan került át GödOlIOre a matematika és f izika
tanárának. Kiváló gazdasági érzéke miatt a gödöllOI település gazdasági ügyeit ve
zette . Kassa visszatérte után Kassán müködött , mint tanár , majd onnan kiutas ltva
GödölIOre került vi ssza tanárként a rendi iskolák államosltásáig. EttOI kezdve mint
lelkipásztor müködött részben szülOfalujában S árvárott . majd Ráday Sebestyén berec 
sége miatt, mint seott ö]e Bakonygyepesen haláláig . Ott ls halt meg 1969. augusztus
14·én. P. K.

MATESZ lASZlO
Kácsi plébános

1928- 1969

Balkányi , geszterédi, szendrOi, jászladányi, egri müködés után lett plébános Kácson,
1968·ban. Fiatal kora óta sokat bajlódolt a szemével. A panaszok forrása - mint a
boncolásból kiderült - agydoganat volt : ez és az ezzel összefüggO szivgyengeség
okozta halálát 41 éves korában. December 3.·án húnyt el. Elsején még látszól ag
egészségesen látogatta meg cap-bar átj át. Elvégezték egymásnál gyónásukat, majd o
popi hivatás teológ iai kérdéseirO I beszéigeltek. 3.·ára virradóan hányinger kinozta,
nagy gyengeségben mondta el utolsó - hajnali-rnls éjét . Mivel gazdasszonya nem
volt , a harangozó fel eségét kérte meg, segitsen neki o házi teendOkben ezen a napon.
DéielOtt jobban érezte magát. 1/2 l tájban, amikor az asszony éppen visszaj ött, hír
telen rosszul lelt és kb. l órakor meghalt. A bükkábrányi plébános autón érkezve
még Idejében részesitelte a szent kenetben. - A haláltus ában kissé eltorzult arca
a koporsóban már ki simult , mosolygós volt . Végzetes betegsége lefolyását meggyor·
attotta nagy lel kiismerette l végzelt sok munkája és egy züllött hivének Ismételt.
életveszélyes zaklatáso .

Kácsi hivei éllel-nappal imádkoztak koporsója mellett , amig át nem vltt ék sz ülö
falujába, Tornaszentja kabra. Itt el ősz ör öreg szülei házában, majd a templombon
ravatalozták fel. A hónap els ö péntekén sz ülöíaluja plébánosa, els ö szombatján egy
falubelije misézett ravatalánál. A temetési szertartás t dec. 6-án Brezanóczy érsek
végezte. Szép beszédében úgy rnéltatta a megboldogultat, mint egyik legk iválóbb
papját . Mintegy 50 pap jelent meg a temetésen, szülöfalujának népe és igen sokan
a kácsi és el özö működési helyeinek hivei közül. a korán beállt télies IdO ellenére .

(Is tván pap-bátyla beszámolója)

Egy pléh nos Irja:

Igen jó hasznát vettem egyik rekollekcióm szentségimádási óráján a szel -
gálat husvét i számának A mi itthoni katolikus irodalmuk igen vékony és
talán nem ls elég modern Legyen áldozatos továbbra is azok irányában .
akik nagyon igényli k a komolyabb irodalmat.

A Szolgálat mindkét számában meghatott a . Halot talnk" rovat. Együtt. az
egész világ ról összegyüjtve a magyar papi halottak és a külön nekrológok . . .
Mennyi szép papi jellem, kiválóság került itt, csak ebben a két számban ls
sorra .. .
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