
HALOTTAINK

Hamvas András ny. kalocsa i érsek, mint a halott ak névsorában olv ashatjuk , húsvét
után távozott az é lő k sorából. Egyéniségének és életmüvének málta t ás ára követ kező

számunkban visszatérünk.

Pöltl József piarist a paptanár. Kecskeméten temették (43, 21, 10)

Máhig Ervin kalocsai egyházmegyés, a Papi Otthonban febr ll-én (73)

Kis László a pesti Jézus Szíve templom le lkésze, febr. 14-én (55,31)

Dr. Sámson Béla Edgár ny. bencés fóiskolai tanár, kiváló nyelvész, febru ár
21 -én Pannonhalmán (64, 45, 30)

Dr. Faragó László váradi egyházmegyé s, Szegeden márc. 2-án (61, 37)

Horváth József tb . esperes, kecskéd i plébános. Rábapordányb an temették
(57, 33)

Gyenis József mágocsi plébános, kerület i esperes. A szentmise bemutatá
sára való k észüt őd é s közben halt meg ápr . l S-én. Szászváron temették
(57, 33)

Kálmán Sándor SJ márc . 12-én Budapesten. Szegeden temetté k (57, 32)

Labancz Sándor szalézi Pannonhalmán (70, 47, 39)

Dr. Fenyvessy Jeromos OP Kölnben márc. 17-én (55)

Juhász Jenó János kassai egyházmegyés, ny. erdóbényei plébános, Székes
fehérvárott (81)

Dr. Hamvas András ny. kalocsai érsek ápr. 3-án (80, 57, 26)

Dr. Hermann Egyed István jászóvári premontrei kanonok, ny. nyilvános rendes
egyetem i tanár, márc. 22-én Bátaszéken (75, 56, 52)

Dr. Jakab János piarista paptanár. Tatán temették (78)

Tartally József ny. nagydobosi esperesplébános, gyémántmisés áldozópap,
márc. 16-án Abaujs zolnokon

Kühn Szaniszló Viktor ciszterci ny. gimn. igazgató, Pannonhalmán április 19-én
(75, 52)

Szuchy Emil c. kanonok Pozsonyban márc. 14-én. Eperjesen temetté k. Irodalmi
téren is sokat tev énykedett. Eöry ar s néven jelentek meg Ir ásat. Nagy
monografiáját a budapesti Nyelvtudományi Intézet órzl (86)

Kri skó Elek volt kállósemjéni görög kat. plébános, ápr. 12-én (81)

Keresztes Mihály Kresztens ferences márc. 13-án. A farkasréti temetőbe

temették

95



Galambos Miklós apát, gyöngyösfalusi plébános, ápr. 24-én temették Szom
bathelyen (64, 41)

Czövek Jenő püspöki tanácsos, balatonboglári plébános. April is 21-én. a rnos
d ésl temetőbe temették (66, 43)

Zalaváry G. Sándor premontrei paptanár április 6-án Sárvárott . Keszthelyen
tem ették (52)

Lindenberger Sándor SJ 1969 december 6-án Formóza szigetén (70, 49)

Lesz János ny. csurgói esperesplébános márc. 21 -én. Balatonfüreden temették
(85)

Mim Imre diósberényi plébános, Diósberényben (53)

Wrenkh Ede soproni kanonok.

Rojkovich István görög kat . kanonok , püspök i helyn ök, nyiregyházi plébános
máj. 1Q-én (54)

Garami György Elek ny. gimn. igazgató, Sopronb an (84, 64, 57)

Döbröczöny István herendi esperespl ébános Budapesten. Rákoskereszturon
temették (60, 35)

Hermann István szatmári egyházmegyés, ny. gimn . tanár Sümegen temették
(78)

Megyeri Zoltán Adorján iskolatestvér, Farkasré ten temették (69)

Balogh Benignus ferences testvér. a roeblingi (USA) temetőbe temett ék (67)

+
Elhúnyt paptestvére inket foglaljuk mementóinkba!

MSGR. FARKAS GI:ZA
(1921 - 1969)

Kora i halála minde nkit várat lanul ért . Csak orv osa ismerte igen magas vérny o
mását . A reggel i órákba n ezért volt néha ingerlékeny. Omaga mintha megérezte
volna a közeli véget. Az elmúlt nyáron rok oni látogatáson járt Kanadában. I:desanyja
e l ő t t többször emlege tte. hogy halála esetén hova szeretne temetkezni. A m élye n
vall ásos anyai sziv is tiltakozott : .Do f iam. miért beszél sz annyi t a ha lálr ól?" Torontó
ban még résztv ett a magyar papok tal álkozóján. Aztán visszatért az Orö k Városba.
Rómában két magyar kurzust árs ával még néhány fe lejt hetet len napot töltött együtt.
Szep te rnber 1Q-én váratl anul agyvérzé st kapott. de bes z élök épes s éq ét nem veszitette
el. Maga is csak múl ó rosszullétnek tek intet te a bajt. A kli niká n megope rált ák , a
vért felszlvt ák és az agyereket elzárták . All apora azonban rövid javul ás után rosszab
bodott. Szombaton újabb agyvérzés állt be és szcpt. 14·én . Szentk ereszt felmagaszta
lásának ünnepén visszaa dta Teremtőjé nek buzgó és áldozatos lel két .

Kalocsán született 1921 dec. l l -én. Atyja a v áros rendörkapit ánya. majd polgár
mestere vo lt. Középisko lai tanulmányai t a város jezsuita gimnáziumában végezte.
Csendes, bár kicsit huncutkás gyermek vo lt és szorgalmas diók. Még éretts égíje e lő t t

jelentkezet t kisp apnak a veszprémi sze mín ártumba. Tóth Tihamér püspök vette fel.
Egyetemi tanulmá nyokra 1939 ösz én a r ómai Col lepium Ger rnanlcum-Hunqa rlcuutba
küldték. Az egyik szeb ában egy asztalba vésve boldog an és kegye le tte l fedezi fel
Prohászka Otto k ár nevét. Nevelöih z igen ragaszkodol t. 1942-!J ,.,n filozúfl ából, 1947-ben

96



teol óg iából doktorált a Gregoria na egye temen. K és öbb. vat ikáni tisztvisel ö korában.
szabadidejét arr a használta fö l. hogya harmadik dok tor átust is megszerezze kanon
jogból. Szerénységér e jellemz ő . hogy nev e mellé sohasem irta oda a .d r." bet üket .
Sírk öv ére sincs bevésve .

Amikor a lel ki és szell emi jólfelkészültség útravalójával elbocsátva eljött az egye
te rnr öl (a germ anikusok pi ros talár jának bels ö vi sszahajtásából egy pici darabkát
visz magával emlékül és családjának ls küld haza bel ől e) . tíz évig lelkipásztorként
müködött , először Svájcban és Déltirolban. majd Rómában. Itt hittanár a St. Gabriel
gimnáziumb an. majd káplán. •Don Cesare' (a magyar Géza szót a rómaiak Cézár-ra
változtat t ák) beszédeit igen szerették és mindig szíve sen hallgatták. Nagyon jó teoló
gIai könyvtára volt. de lelkével is mélyen benne élt a mai ember problémavIlágában.
A sokszor sablonos ola sz fo rdul ato k helyett komoly tartalmat nyújtott hall gatóságának.
Egyidő re bekapcsol ódott P. Lombardi mozga lmába (Per un mondo mi gl ior e) . SzervezOi
és elöadöí útj ain az It ál ián kívü li orsz ágokba ls ellátogatott . Előseg ítette önképzését
és mozgé konyságát klt ünö nyelv ismerete: négy nyelven beszélt.

Igazi v i lága azonban az ifj úság volt . Fiatal pap kor ában Perugiában megismer
kedett egy ol asz kispappal. Luctano Tinarelli vel. Jóbarátságot kötöttek. Don Luclano
meghívta ptimlc ia-szónok ának , majd mikor elfoglalta első állomáshelyét: az orvos árvák
nevel ésére alapíto tt . 200 növendékbOI álló konv iktus vezetését . Don Cesaret gyakran
hívta az int ézetb e. Nyári vakációj át is sokszo r közöttük töltötte. Végrendeletében 
az édesanyjának és húgának jutt atott részen kívül - mi nden vagyonát pap-barátjára
hagyt a. aki jel enl eg perugia i plébáno s. Ez értékesíte tte ingat lanát. hogya pénzbOI
telket vásárolhasson játéktér és if júsági egye süle ti hel yiségek részére. A hagyaték
el ég tekintély es vo lt . mer t Don Cesare igen szeré nyen és takaréko san élt. A föld
javai nem érdekelté k. O csak a lel keket éhezte . Akik egészen közel f érköztek hozzá.
igen megszerették.

Nagy t i sztel őj e vo lt a Szúzanyának. Lourdesban ötször járt . részbe n mint kís érö
vagy vezet ö, részben mi nt egyé ni zarándok. A Fat imai Szentévben hetek en át kisérte
a Szúzanya hatalm as s zobr át vlv ö proce ssziót egyik községbOI a másikba. mered ek
hegy i utakon . csúszós kapaszkod óken. szakadó esób en bOrig ázva. Rómában hajnalig.
vagy hajnaltól . ahogy a helyzet kívánja. rnl s ézlk , áldoztat . gyóntat. kórust vezet .
orgon ál (zenei tehetsége már gimnazista korában mutatkozott : O volt a templom
orqonlst ája} . prédi kál. pl ébániákon kis egít . egyes ületet vezet . vízkereszt körül napo
kon át házszentelésre jár . stb . Nagy boldogsága vo l t . ami kor különkih all gatáson nyújt 
hatta át XII. Pius p áp ának azt a színes népmúvészeti hímzéssel díszített miseruha
k észtetet. amelyet a kalocsai M i asszonyunk-nővérek készített ek a Szentaty ának. Az
ekkor kapott fehér ol vasót élete végéig kincsként ő r l zte .

Csodálkozva hall ott uk. hogy ez az Izig -vérig lelk tpásztor váratlanul a római kúr la
szolgá latá ba áll t és a Szentségi Kongre gációnak lett ti sztvi se lője. Hamarosan kine
vezték pápai kamar ásnak. de a kúrl al munk a nem volt egészen ínyére. Ez az élet
változás akkor történt. amikor Kalocsá r61 kihozatt a nagyanyj át és édesanyját. Bizonyára
rajt uk akart anyag ilag segíteni. de talán még inkább fiú i közelségével életüket
megaranyozn i .

Élete végsO idejében kánonjogi dis szer lációjának kibOvítéséhez és könyvalakban
való megj elent et éséhez végzett kut atásokat . Tárgya volt : . Az Egyház és az áll am
jogv iszony a XII . Pius pápa elgo ndolása szer ínr" . Még egy uto lsó átte kintés lett volna
hátr a a gépeltetés e l ött , mikor a halál kiütötte kezébOI a javl tgató to llat . ..

Róma- és egyházhúségének szép jele. hogy temetkezési helyül a Campo Santo
Teutonleo-t választotta . egészen közel Szent Péter sírj ához. . hol Rómának dobog
szíve" . Temet ésén résztv ett a római magyar papság színe-lava és az illetékes konqre
gáció eq ész testül ete.

Jézus. aki t oly mel egen szeretett és híveiben oly húségesen szolgál t . magához
h ívta Ot. Fájdalmasan korán . De úgyl átszik papi lelke megérett már az örökkéva lóságra .

R.
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ORBAN PIOTER
c. esperes, plébános

1894 szeprember 6·án szü letett Csiktapolcán, a csíksomlyói plébánia filIáIán. Az
erdélyi Szent Ferenc Rend tagja lett. 191 7 júni us 30-án szent elték pappá. Gyengélke
dése miatt megvá lt a rendtől és a nagyváradi egyházmegyébe került. 1931-ben nagy
váradolaszi s. lelkész. majd MezOtelegd plébánosa. M ikor Fiedler István Szatmár
Naqyv árad egyházmegyék püspöke lemond és Má rton Aron lesz az aeque principallter
egyesített egyházmegyék apostol i korm ányzója, 1940 áprili s l -i hatállyal Tenke pl é
bánosává nevezi ki. 1951-ben Eszt élnekre kerü l . majd 1954-től Zilah pléb ánosa. Itt érte
meg aranym iséjét. 1969-ben betegsége miatt nyugdíjba vonul. Októberben hazaköltözik
szülOfalujába . Szint e hivta a som lyó i Szűzanya . December 3-án reggeli szentmisé je
után rosszu l lesz. A szentségek felvétele után délután 5 órakor Csiksomlyón meghal.
December 6-án az érte mondott szentmise után Csiksomlyó n temették el nagy rész
véttel a mind ig vidám. tréfás de ame lle tt mégis komoly papi l el kül et ű jó . Péte r
bácsi" -t, életének 76. áldozópaps áqá uak 52 évében.

Széplak i

FENYVESSY JEROMOS OP
(1915 -1970)

1970 március ts-én Kölnben köl tözött el az élök sorából. Cukorbaja következtében
már kb. 2 éve levették a jobbl ábát. Rövidesen rá a bal lábán amputál tak le a kis
lábuJjakból egy részt. Néhány hónapig úgy látszott . sikerült megállltani a betegség
gyilkos el örenyornul ását. Azonba n vas éi hir telen felmo ndt ák a szolgálatot. Mire besz ál
Ittott ák a kórházba, k és ö volt. Megmérgezett vérét nem lehetett fellrissltenl.

A gimnáziumot a soproni bencéseknéI végezte , ére ttségi után Szent Domonkos
rendjébe lépett . A filozófiai és teológiai fő i s ko l a elvégzése után irodalmat . régészet et
és m üvészett ört énetet tanult Budapes t. Zür ich és Bonn egyete meill. Keresztény
szocio lógiai tanulmányait a német domin ikánusok Stmlium Generaleján (Walberberg j
Köln ) feje zi be. Itt kate drát kap .

P. Fenyvessy azt érezte hivatásának, hogy toll ával szolgálja lst en országát és a
magyars ápet. Irodalmi müköd és ét versírássa l kezdte , de igazi müfala a színe s útlelrás
és a modern . story" let t. Művészettörténe t i és szoci ológiai tanulmányai is meg 
jelentek. .A domi nikánus lelkiség ' és . A szép jellem" c. aszketikus tanulmányait a
40-es évek végén a Papi Lelk iség adta ki . Szívesen adott el ö. Rádió- és ünnepi el ö
adásain ak gyűjteménye Szárnyas Igék (Worte in di e Zeit) cím en jelent meg . Mint
szervezö és e lőadó többszörösen bejárta az egész földg oly ót a magyarság és a magyar
betű szolgála tában. Meg alapít ója két nagy irodalmi váll alatnak : egyik az Ungarisch
Deutscher Literarischer Dienst e. V. , másik az Ame rtka nlsch-Unqartscher Buchdlenst
GmbH, amely magyarul és angolul ad kl.

Magyarországon élö oltártestvérei vel hűséges kapcsola tban maradt és segitette
őket .

Munkat ársai. haqvat ék át rendezqetve, megrendült lél ekkelolvast ák egy lev élborí
tékon legut ol só üzenetét hozzájuk . A munk úju során anyagiakka l annvi t bajl ódó páter
Szent Péter apostol els ö l eveléből idézett a régi bl bliafordi t ás ízes nyol vén: . M inden
aggságos gondot haqyia to k rá, mert O uondot vi sel rátok! " [1 Pét. 5, 7J

H. I.

HERMANN EGYED ISTVAN O. Praern.
(1895 - 1970)

1895 febr . 17-én születe t t Bátasz éken . paraszti csal ádból. A qimn áziurn felsO
osztályait Pécsett végezte mint c iszterci d iák. majd mi nt vi lági kispa p. Pécsi diák-
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évei t . küorülhe te tlcn loleklormul ó mul ékeim "-nek nevezte. Elet ének donto lordul átal
nál hátterül v il ágtö rté nc lmi események állottak. Az e lső világháború kitörésének évé
ben lépett be a jászóvári premon trei kanonokrendbe . A jászói székesegyházban 1914
szept, lJ·án öltöztette be a rend ruhájába Takács Me nyhér t prépost-prelátus , akinek
imponáló egyénlsóge nagy hatással volt rá.

A lib erál is korsza k végével - akárcsak a többi tani tórendben - .. premontreiek
nél ls föltünedeztek a be l ső megú ju lás jelel. A Jászói kispapnevel ést lel ki elmélyülé
sében a pécsi kisszem ináriu mi nevel és fol ytatásának érezte. Hatással vol t még az
i fj ú novl clusra a csodálatosan sz ép te rmész eti környezet és benne a llyönyörú , eredeti
barokk épület tömb : a templom és a rnonos tor, azonkivü l a szép l iturgia , a teljes
zsolozsm a kórusban való ének lésével. Rendjé hez való raqaszkod ása évröl-évre fokozó
dott és mind mólyebb tart alm at kapott. V i ssza tük röződöt t ez tudományos munkásságá
nak premont rei vonatkozás ú történeti kutatásaiban és publikáció iban is . A jászói
monostornak szinte rajo ngója volt . l r öasztal án, s zebája falá n mindig ott vol tak a
monostor képei , s élete végének nilgy vígasz talása volt, hoqy 1966 szept emberében
résztvehetett a préposts áqí székcsoqyház felszentelésének kétszáz éves évfordulóján .
•Legjobban zokogtam - írta - , mikor szept . 29-én, Sz. Mihály ünnepén , ünnepélyes
fog adalmam 48. év fordu lóján a főoltáron misézhet tem , ahol egykor felolvastam és
aláirtam a fogadalm i formul át ." Egyéniségére je llemző apró ság, hcqv ez az érzelmeit
egyé bként szemérmesen elrejtő ember a sztaniolla l bevont paplr . 200· -as számok
cgy ikét hazavitte és íróasztalára ki tév e őri zte haláláig .

Hittudományi tanul mányai t a [e zsuit ák inn sbrucki egyetemón végezte mint a Cani
sia num növend éke . meqszerezve a teoló giai doktorátust is . Az Innsbrucki évek leg
maradan dóbb emlé kének ezt érezte : lelkükbe égették : sentire cum Ecclesia , Megada
to tt még nek i , hogy hetvenedik évének küszöb én, 1964 szeptemberében elzarándokol
hatott régi iskol ájába.

El ső miséjét 1918 okt. 13·án mondotta szülőfalujában , föl emelő és lehangoló
mozzanatok között. Megáldh att il a házasságuk 25.. ill. 50, évf ordulóját éppen akkor
ünneplő szüle lt és nagyszülei t, de csa k pár órára kelh etett föl betegágy ából a
spanyoljárvá nnyal küszk ödö újm isés . A hátt ér : a h áború elvesztés ének és következ
ményeinek tudata.

Az e lső világ háború I követő évekel Jászón töltötte. Tanított il teológ ián és kuta
to tt az ősi monostor levél tárában. A rend érd ekei t9 25·ben az újonn an alapitott
gödöllő i oimnázium tanári kar ába szólították. Sőt Takács prépost felkérésére harmin c
éves fejj el beiratk ozott n budap esti egyetem b ől cs é szkarára. Megs zerezt e itt a b ől 

csészdoktor i okl evel et és a közóplskolai tanári képesítést német és történelem
szakon. Nemcsak a gim náziumban tanít ott , hanem a rendnek t929-ben megnyilt
oödöllő i teol ógiai fő i skol áján is, egyháztörténetet . Egyre nagyobb mértékben ford ult
a történett udomány felé. Rendi vezet ősége lehet öv é tette, hogy egy évig a bécsi
Staa tsarchtv-ban kutathasson , mint a Maov ar Történetkutató Intézet tag/a. Majd a
budape sti rendh ázba hel yezték házgondnoknak, valójában azért. hogy minél IntenzI
vobbcn Ioqlalkozhass ék n törté nettudományok kal. Ennek eredménye lett magántanári
habili tálása 1933 öszén a Pázmány Péter tudományegyetem teológiai karán ezzel a
tárg ykörre l: . A katolikus Egyház története Magyarországon a török felszabadftó hábo
r úkt öl napj ainkig : Tudományos rnunkáss áqának elis merése talJsága a Szent István
Akadémiában és az, hogya hittudomány fakul tás tanári kara elsö helyen jelöl te az
1935·ben megürül t egyháztörténeti tanszékre. Az akkori kultuszmi niszter választása
azonban egyi k vo lt tanít ványára esett. Mi ntegy kárpótlásul nevezte ki azután 1940·ben
a szegedi egyetem rnaqyar tö rténelmi tansz ékére . A hátt ér : a második világháború ,
Ez és az ezt követő események akadályozták meg nagyszabású tervének megvalósitá
sában. Akko rib an a vi dék i egye temek f ölszerelese. lehetőségel még korlátozottabbak
volta k, nehézséget okozott a történett udományi források hozzáférhetősége. Azért
szere tte voln a hall gatói f igyel Olét lehető leg olyan tudom ányos témák felé lrányltanl .
amelyekhez legalább a források egy részét otthon (szülőföldjükön) megtalálhat/ák :
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telepités történet. falutört éne t. közigazgatástőrténet. isko la- és el ébántat ört énet . Ter 
vének meghiús ulása annál is inkább sajnálat ram éltó. mert l egerősebb oldala már
tanitó rendi teológiai tanár kor ában ls a m ödszeres tudományos munkára nevelés . a
tudósképzés vol t . Mester ien értett ahhoz. hogyan kell a hallgatókat rávezetni egy·egy
téma igényes. módszeres , tudományos alaposságú feldolgozására. kezdve a t émak ívá
lasztáson. anyaggyújtésen. stb. át a végső ki dolgozás ig.

Amikor a háború 1944 őszén Szegedet ls elérte. az egyetem tanár i karának leg·
nagyobb része, élén a rek torral. elmenekül t. Herm ann Egyed öt társával együ tt hely én
maradt. és mint annak a karnak a déká nja . amely a rektort adta, átvette az egyetem
vezetését. Nagy nehézségekkel kellett megküzdeniök : az előadói kar kiegészítése . a
személyzet lizetésének előteremtése stb . Ugyanez időben a szovjet hadsereg kéré
sére a többi intézmény veze t öive l együ t t ő is aláirt két röpir atot . amelyek pé ldánya it
repülőgépről terjesztették . Az egyi kben cáfolták azt a rémh írt , hogy az oroszok az
egész szegedi ifjlíságot a Szovje tu nióba deport ált ák. a másikban a főváros lakos
ságát szelltották fel. hogy adja föl a cél talan ellenállást. A Sznlasl -korrn ány ezekér t
a röpcédulákért az összes aláírót in effigle halál ra ítélte .

Sorsfordulók idején kétszeresen nehéz egy történettudományi katedrán úgy hel yt 
állni, hogy az ember az igényeket is kiel égít se és elveihez is hú maradj on . Herm ann
Egyed hatal mas testében szelíd. embertársaihoz alka lmazkodó. tapinta tos lé lek lakott .
Világnézeti és tudományos meggyőződéséhez azonban mega lku vás nélk ül ragaszkodott.

Kétségtelenü l másképp alaku lt volna élete fo lyása. ho annak idejé n a kultusz
miniszter elfogadja a hi ttudományi kar je lölését az egy háztö rténelmi tanszé kre . Ez a
tanszék érdeklődési körének és felk észül tségének is jobban megfelel t vol na. M ég
mint a budapesti hittudományi kar magántanára az egyetem 300 éves jubileumára
megl rta a hit tudományi kar történetét 1635 - 1970-ig . Legnagyobb alkotása azonban:
megírta a katolikus Egyház történetét Magyarországon a legrégibb i dőktől a legújabba·
kig. Ez a hatalmas . kb. hatva n Iv ter jedelm ú mu nka, éle te Iörn üve. saj nos mindm áig
kéziratban maradt, pedig nagy hiá nyt pótol na.

1949 tavaszán nyugdíjazták . Az 1949·50. tanévben a csak egy évig fennálló kato l i
kus ta ná rk é pzőbon a magyar történel em e l őadója lett. szerzetesrendjének feloszlatása
után pedig Veszprémbe kerül t kisegitő lel késznek és püspöki levél tárosnak . Eqés z
ségi állapota azonban hazaszólitotta a szü lői házba. Itt él t ke reke n két évtize det
könyvei és jegyzetei között. kiegészítve és véqsö fo rmába öntve magyar egyház·
tört énetét . megje lentetve még ltt-ott egy·egy cikkét KIsegltett a lelk ipásztorkod ásban.
és amig egészség i állapota engedte. éve ken keresztül vállalt a az egyházközségi pénz
tár kezelését és a pénzbeszedő i állást. Sosem panaszkodott. sosem zúgo lódott. Nem
érezte magát szere ncsé tle nnek. Nem tarto zot t az ún. sér ült lel kek közé. Kleg yen·
sú lyozott lélekkel. tö ret lenü l megőr i zve kedélyét . humorérzékét vise l te sor sát, egés z
ségének lassú rom lását. ( IOrszúkület támadt a meg a lábát.)

A szive ölte meg . Váratl anul. Virágvasárnap. márc. 22-én regge l 3/4 6-kor. mlsé jé
nek elvégzése utá n holtan talá l ta szobájában áldozatos lelk ú húga. aki gondozta két
évtizeden át . Ugyanabban a házban, ta lán éppe n ugyanabban a szebában hal t meg.
ahol született. Szülóf alujának templomába n. ahol első rnls él ét mondotta, ravata loz ták
fél. Márc. 24·én temette Cserh át i József pécs i meav ésp üsp ök . A búcsúbeszédet
Bezedeki Márton palotabozsoki plébá nos rnondotta . Utolsó útjára szülófalujának hívei
kisérték nagyszámú környékbeli papsággal együtt. Szarették a b átasz éklek . ő is öket.
A budapesti egyetem bölcsészeti karán doktori értekezését a bát aszéki népről és
népdalairól irta . Ezen kivül is írt róluk és kutatta történetüket.

tS most ott porlad a bátaszé ki temet ő ben , szülel . nagyszülei me llett. De csa k a
teste . Hiszen .az igazak . . . örö kké élnek. és juta lmuk az Úrnál vagyo n·. (Bölcs.
5.16)

Confrater
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MIHAlYI ERNO OSB

(1887 -1969)

82 éves korában halt meg a pannonhalm i l ői skol a nyuga lmazott tanára. rnlnden 
k inek sze re tett . Ern ö bácsi" -ja, A dunántúli Mi hályiból került a rendb e. annak
íötskol álán végezte tanulmányait. Továbbképzésre később . 1928 ·29 ben . Rómában
tartózkodott a Magyar Int ézetb en .

Talán egész pályáiára d önt ő hat ással volt. hogy fel szentel ése ut án 1910·1ől 1919·lg
Sopronban tan árkodott . Nyugatdunóntúl múeml ékekb en gazdag városa bóséges anyagot
adott a mi nden sz éps éq irá nt logékonylelkú l iat al bencés nek . A széps ég szerel mese
nem hiába rótta az öreg utcákat. minde n sz épsénet l e lfedezett . amelyet a felületes
szemié lók észre sem vettek . Az akkori múemlék fel dolgo zás szempont lal szeri nt
do lgoz ta le l a soproni bencés gimnázium 3 érteettö lében közzetett tanulmányaiban
fl város köz épkorí múemlékeit. Sopron rena issance és barokk stilusban épült házait .
cs Dorfmeist ert és a barokk képtr ást Sopronban. Ezek voltak az e l ső igazán modern.
rész le tes és szinvonalas lsmertet ésot a soproni múemlékeknek a XX. sz. első negyed é·
ben .

Aki kö rnyeze tébe ker ült wlgy tan it v ánya lehetett . önkénte lenül is varázsa alá
kerü lt és ugyanoly an rajongója lett a sz ép templomoknak és házakn ak . képek nek és
szohroknak. mint ó. Fogéko nyságára je llemző. hogy az elsók közöt t volt . ak it meq
ragadott a magyar falu egyházmúvészete . Rendi elö l járói bölcsen Pannonhalmára
helyezték a I ői skol ára tanárnak. Több mint egy emberöltón át fejtette ki ott áldásos
neveló i és tudományos m üköd és ét. egy nemzedéket tan ítva a müvészetek szere te té re.
il műv észet t ört énet és tört enettudomány m üvel és ére.

Nem volt az sem érdekte len életében. hogy ó vol t 1930·tól 1944·lg il Pannonhalmi
Szemle szerkes ztóje . MlÍsl él évt izeden kereszt ül jelentek meg tanulmányai . kisebb és
nagyobb cikkel; könyvismertetései a fol yóirat hasábjain . Nagyszerúen értett hozzá.
hogyan kell rendtársai t munk atársakn ak bekapcso lni cikkek . tanulmányok írására és
a sok beérkez6 kónyv ismerte t ésére . Az csak term észete s. hogy ahogyan Sopro n
megihlette és múemlékeit szakszar űen ismertette. ugyanÍJgy dolgozta fe l az anya
monostor történetét és múemlékei t. Az el só igazá n korszerú és színvonaion álló pan
nonhalmi kal auz az ó tollából került ki. A későbbi kut atások és ásatások te rm észete 
sen részl et ekben módositották mcq állaplt ásult , de a lényegben és zömmel ma is
helytállóak értékelései.

Megírta a kevéssé Ism ert vado sfai sz ép barokk templom tö rténetét is . A Pan
nonhalmi Szemlében megje lent cikke i . érte kez éset. ismertetései és birá latai 900 nyom
tatott oldalt töltenek meg! O mo ndta egy ik történész és mútörténész rendtá rsá ról.
hogy tollábó l mindig csöpög valami értékes. Ezt az ő to lláról igazán el lehet ett rnon
dani . De nemcsak az ö v é b ő l csöpögö tt . hanem a bölcs vezetése alá kerül t volt tan ít
ványaiéból és rend tár saiébó l is . Senk it sem hagyott környezetében szelle mI/eg t ét
lenk edn i. Ha kellett . kis huncutkas csipkelódéseivel minden szaktársá t munkára
tudta serkenteni.

Eletének ló m üve a Sz. István halálának 900 éves jubileumára megírt kétkötetes
munkája volt : . Szent István élete és m üve" . 1937·ben jelent meg a PaIIadis kiadásá·
ban. Nem tartott számot ered etiségre ••csak húséges szecsöve akart lenni az utolsó
évt izedek r észletkutat ásnlnak. összefoglaló képben akarta feltárni tudósa ink ered·
ményei t. hogy az crszáq éptt ö. egyházsze rvező . társadalomalakitó szent király alakja
egyre jobban kid ombo rodjék el őttünk" . Nemcsak Sz. Istv án életrajzát adja. hanem
korának eszme-és érzésvilágát, a Pannónia és Dácia talaján kisarjadt középkori magyar
kultur át , a magyar társadalomnak az ősi magyar elemek és a keresztény kultúra
összeolvadásából származó új életformájá t. Ezért munkájának els6 kötetében Sz.
Istv án korának eszme - és érzésvilógáról ír . a magyar köz éekor összetev6l r61:
magyarság. normann és szlovén hatás. római . görög hatás és keres zténység. A
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második kolelet szent el i tulajdonképpen Sz. István életének és m üvénok: az egyház
és a keresztény magyar királyság megszerv ezése ism ertetésének. Bemu tat ja kor
mányzási elvei t és szabályai t és a szent királ yt a m üv észet ekbcn.

Mihályi Ernő gazdag tudományos élete és nevelő i te véke nysége csak egyik arcula
tát mutatj a egyéniségének . Hal ála után az Új Ember egyik számá ban .Egy jó ember
halálára' eimen parentá l ták el. A művés ze ttörténész az emberszerete t müv észe is
vol t, akit mi ndenki szere tett, mert ő ls soka kat tudott szeretni. A meg tévedt, gyö nge
emberekkel szemben is megértéssel vise lke dett. Elötte nem volt kivé te l. nem osz
tályozta sem rendt árs a tt . sem másokat rokonszenv alapján . Mindenkihez volt egy
kedves szava , legalább egy kedv es mosolya . Még akko r is mosolynott. amikor már
szenvedett . Onmagával is humorizálva mondta utolsó éveiben: . M i már csak ülve
sétálunk' . Oregségére régi, kopott, divatból kiment ruhákban és kalapban járt . Az új
ruhára szánt összegek máshova mentek. szegé nyeknek. di ákoknak a zsebébe vándo
ro ltak, dc li gy, hogy errő l l ehetől eg m ások ne tudjanak.

Bárm ilyen szeré ny és alázatos is vo lt . tudása és munkássága Ismertt é te ile il

tudományos körö kbe n. Tagja lett a Sz. Istv án Aka démiának. a győri Kisfaludy lro
dalmi körn ek . az egyház müvészeti b izott ságoknak, stb. stb. Nem mara dhatott ki a
(Jyóntatói szerc okör böl scm a mi ndenki fe lé ny i to ttsz ivű jóságos és megértő ember.

Amil yen szép vo lt éle te, ol yan f elemelő vol t halála is . Egy lakótársa írja Ic ut ol só
hete it és óráit, aki jelen volt halálos ágyánál is .•Kb. 3 héttel halála e lő tt vára tlanul
ross zul let t , légzési zavara i támadt ak. Azonnal ké rte a szentkenet szentsé n ét és
boldogan készü l t a halálra . IOszr evehetó en ki ábr ándultan (nem jó szó itt !) el égedetlen
kedett , mikor pár óra mulva jobban lett. Most még nem sikerült meghalnom . Dc
majd pár hét rn úlva - mon dt a humorizál va. Halála napj án már csak misét hall gatott
és áldozott a konce lebrá lókkal. M ise ut án már nem volt oreje átme nni s zebál ába .
tolókocsi n tol ták haza és ágyba lektett ék. A cse ndes agónia e l kezdődött . IOn is ott
áll tam (lrja a jel enlevő) , imádkozgattam . Amikor pár perc múlva az orvos (aki jezsu it a
pap) halkan felo ldo zta . Ernő megfogta a felold ozási kereszt je iét ra jzo ló keze t és
megcsókolta . Ut ána a kezében szorongatott feszül etet csókolta meg és . .. átrepül t
a menn yországba. Egyetlen jaj. nyögés, sóhajtás nélkü l. Úgy . mint a legszebb köz ép
kori legendákban leirták a szentek halálát. Ott imádkozik érettünk és vár bennünket :

Sümeg h L.

BÚCSÚZÖUL

A Magyar Kurir rövi d jelenteséből értesü l tü nk. hogy Kühn Szani szló 75 éves kor á
ban Pannonhalmán a papi Szoci álls Ott honbim el halá lozotl.

Ami e rövid jelentésböl nem t űn i k ki, azt szerétn ém a hála. a mélységes tiszto let
szerény csokr ába loglalni és ozt a csokrot b úcsúzéul szerotett Halo ttunk sí rjá ra
helyezni.

Kühn Szaniszló cisztercita szerzetes , a pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Rendház
uto lsó direktora, vol t tanügyi főtanácsos. a pécsi diákok Don Bosco -ja , Dóldunánlli l
i fjú ságának egykori nagy nevelője távozott közülünk . IOlete, munkássága a szerete t
és jóság, a szarzetes-pap és lelki nagyság. a végtelen szerénység és nagy tudás. a
nagy hazafi és neve l ő tökéletes pél daképe . Hosszú évtizedeken keresztül mi nt a pécsi
diákság nagy barátja. hivatásának leg nem esebb. legönzetlenebb és legszerényebb
aposto laké nt vezette nemcsak saját , de más Iskolák ifjúságát is Kr isz tushoz, Egy
házunkhoz és nevelte. tanította az igazi hazaszeretetre .

Mindnyájan . akik Öt ismertük, ma is érezzük jóságos kezé nek me lcq ét, miközben
köszönté sünkre a tőle megszokot t mód on a kereszt jegyét rajzolta homlokunkra. Ami
kor egysze r megkérd ezt ük : . Dlri bács i', mi t je lentse n ez a kereszt , akkor lelki finom
ságával és atya i szeretettel a következőt válaszolta : . Gye rmekeim. e rősödjetek a
kereszt jegyében és v iseljétek türelemmel. szeretette l Kr isztusért és Hazánkért majd
azt a keres ztet. amelyet az élet a vál laitokr a helye z".
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Mindnyájan jól eml ékezünk még arra, hogy .kedvence í" nem a mint adiákok , nem
a jótanulók , hanem azok voltak, akik a szakadé k szélére kerültek . Nem mint ha az
e l őbb ieket nem szere tte vo lna . De elve volt, melyért mint tanügyi főtanácsos sokszor
kemény harcot folytatott, hogy azokat kell támogatnl , felkaroln i, akik e l sősorban

veszély ezte tv e vannak . Igy lett aty ja, jóp ásztora , Don Bosco-ja azoknak az elesett
diákokn ak is , aki ket más Iskolákból eltan ácsol tak. Végtelen érdeme, hogy ezeket az
. elesett diákokat" visszavezette Kr isztushoz , az Egyházhoz és bel őlük is jó hazaf iakat
nevelt . Különö sen pártfogoita a szegénysorsú diákok at . Tudjuk jól , hogy a skapuláré
alat t rongyos-foltos inget viselt és szakadozott-lyukas cipőben Járt , mert új lnqelt ,
cipői t szegény di ákjainak ajándékozta. Vezérelve volt: . Da mihi animas, cetera tolle" .

Az ötv enes években súlyos agyhártyagy ulla dás t kapott . E betegségéből fe lépülve
a budai Szent Imr e pl ébánlán mint káplán müködött. Legnagyobb örömet jelentette
számára, ha volt diákj ai felk eresték , Sohasem panaszkod ott . Jóságos arcá ról mindig
csak a hit, a rem ény , a szer etet és a bíztatás sugárzott .

Szeretett Direktorunk - jó Szaniszló Bácsi! Hálás szivvel köszönjük jóságodat ,
Gyerm eki hüséggel , ragaszkodássallgérjük , hOllY férfias becsülettel járjuk továbbr a
is azt az utat, amely re bennünket vezettél Egyházunkért , népünk ért , Hazánk ért!

Eml ékede t féltve örlzzük szfvünkben.
Pécsi öreg cisz te rc i diákja id nevében

Dr . Baráth Lajo s

CINFALVI (CZ INGRABERI pm::n aSA
(1890 - 19691

Feltünésnélkül i , csendes, de lelkiekben igen gazdag és munk ás élet zárult le a
kőszeg i e k Péter bácsijának hal álával. Poverellói egys zerüség és szerénység jellemezte
egyéniségét. Éle te egy ki s hat ársz áll városka körn yezetében játszódott le, Felszente ·
l és ét ől. 1916-tól 1950·ig , a rend részleges feloszlatásáig , Kőszegen müködö tt mint
tanár , gyóntató és egy ideig mint h. házfőnök , A város ban múködö Sz. Vince Irgalmas
nővéreknek és dom onko s apácáknak rendes gyóntatója volt. Mivel maga ls kertész
kedett. az Or sz. Gyümölcstermelők Egyesü le te kőszegi f iók jának elnöke lett.

Iskola, templom és kis kertecskéje , családi örökség , vo ltak a munkaterülete. Az
egysze rü lelkek ügy esbajo s dolgai t bogozgatta a maga egyszerü és józan gondol ·
kód ása szer int . Egy M árta-ünnepen azt rnondta beszédében obl át éinak. akiknek hosszú
éveken át lelki vezetőj e volt : . Köszönjü k meg a jó Szűzanyának , hogyamenny·
orszá gban olyan sokat l ót-fut ére ttünk" . Házfőnöke meg is jegyezte rá: .Péterünk
úgy képzeli el a mennyor szágot, mint egy perasztlakodalrn at" , Amilyen bonyodalmak
nélküli volt a saját lelkiélete, oly an volt lelkivezetői beállftottsága is . Ismerte az
egész kisv áros apraját-nagyját, nemcs ak az értelmiségieket , apácákat, hanem a hauer
ös laköka t, a szölö- és gyümöl cstermelő egyszeru embereket , akiknek nagyszerűen

megtalált a a hangját. M inden bajukat , gondjukat szivén viselt e, olykor elpipázgatva,
elborozqatva velü k délutánonkint.

1950 után a közel i Kőszegpa t yra került k isegitőne k, ahonnan könnyen be-beker ék
pározhatott szeret ett v áros k éjéba . ellá tni lelki gyermekeit és jóbarátalt. Nemcsak a
hivőknek, a papok nak is ker esett gyónt atója volt. 1950·től 1963·lg élt II kis faluban .
Teljes nyugalombavonulása után pedig haláláig Pannonhalmán éldegélt . !:Ietmódja Itt
sem változott : gyóntatój a volt a bazil ikának és buzgón imádkozgatt a II szentolvasót,
kedvenc Imádságát.

MagYllrságára je ll emző, hogy a nemzeti szocializmu s uralomrajutása után tiltakozá·
sul még nevét is megmagy arosította, Az sem véletlen talán, hogy II M indenható
szept. 8-án, a Szüzanya ünnepén, sz ölltotta az örök hazába, hogy személyesen ls
megköszönhesse a jó Sz űzany ának - akit annyi ra ti sztelt - hogy olyan sokat fáradt
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érettünk. Amilyen egyszerü volt élete, olyan felemelóen szép volt a temetése Kösze
gen. Egykori tanítványa, Winkler szombathelyi s. püspök temette és búcsúztatta rneq
hatóan szép szavakkal a város szeretett lelkiatyját, Péter bácsiját . Nemcsak a város ,
hanem a vidék is búcsúztatta a jó papot , aki nemzedékeket nevelt az iskolában és
gyónta tó székben . R. I. p.

S. L.

L1NDENBERGER SANDOR MISSZIÚSTESTV~R

Egy rózsaszál szebben beszél • , ,
Mint Jezsuita testvérnek sokféle hivatal a "olt. A szakácsság mellett szépen ker 

tészk edett is a formozal mis sziób an. Ez volt kedv enc foglalkozása. A taiwani nyelvvel
azonban nem Igen tudott megb irkózni. Ebből szárm azott aztán a rózsával való kedve s
történet ls. Egyik klnai katekétanő egy alkalommal rózsavesszőt akart lemetszeni az
egyik rózsaágról. Kertjükbe akarta dugványozni és azért azt a vesszőt választotta ,
amelyiken egy selejtes rózsa szer énykedett . Meglátva ezt a Testvér, erélyesen ntta
kozott, úgy hogya katekéta kisasszony majd szörnyet halt ijedtében és eszevesz etten
menekült a rózsabokrok t ájékár ól. Nem tudta mire vélni a dolgot, de másnap ráj ött a
nyitjára . Azon a t érdepl ön, amelyen ó misét szokott hallgatni, egy gyönyörü sz ép
rózsát talált . Megértette, hogy a Testv ér nem hogy nem akart neki rózsát adni, ha
nem azt akarta, hogy szebbet vigyen.

A Testvér most holta után visszakapta ezt a rózsát. A tem etés befej eztével , mikor
már mindenki elhagyta a sírt , ez a kisasszony könnyek között egy szál rózsát tett a
airj ára . Mindenkit meghatott ez a jelenet.

A testvér az első világháború végén még katona volt. Ut ána Krisztus katonájának
csapott föl. ~s nemcsak amolyan közbak ának . Ki akart a magát tüntetn i Krisztus Király
szolgálatában , azért ment a mlsszl óba.

Szorgalmasan gyüjtögette a bélyegeket is . Bámulatos kitartással koldulta össze
az egész világról szép gyüjteményét. Allitólag vele történt meg , hogy nagyothallása
miatt fél reértett valakit , aki azt mondta , hogy kiadták Szt . Pál leveleit . Megkérdezte
az illetótól, hogy milyen bélyeg volt rajta . .. Mikor érdeklődtek nála, miért gyüjti a
bély eget , azt szokta mond ani , hogy annak árábó l legyen költőpénz koporsójára . Hát
kapott is szép koporsót. Abb an a koporsóban temett ék. mel yet Bencze Testv ér Thien
biborosnak készitett .

Hosszú éveken át türelmesen viselte betegségét. A szentmisét mind ig végigtér·
delte , még akkor is , rnlkor már alig vánszorgott . A beteg ápoló Testvér hiába rnondta.
hogy csak üljön le a szentmise alatt . Azt felelte : "Tudja, Testv ér, az Oltáriszentség
el ött csak térdelni illik".

(Itt emlitjük meg , hogy ha valaki a magyar misszion ár iusokat óhajtja seqlte 
ni , ezt sacrakkal is megtehet i. Ez ese tben k érjük jelezni , hány int enciót
lel öljünk erre a célra.)

M.
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