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Szabó Lajos érseki tanácsos, a MAV telepi Kisboldogasszony temp lom ny.
igazgatója. Máj. 29-én temették Rákoskereszturon.

Dr. Koszterszitz József kanonok. bácsi fóes peres Kalocsán jún . 3-án (73, 50)

Dr. Bodó Aladár t iszasüly i plébános máj. 25-én (38. 13)

Mezgár Lajos prépost. székesfehé rvári aranym isés a braziliai Porto Alegrében
május 28-án (80)

Kováts Erazmus püspöki tanácsos, gyóri egyházmegyés Székesf ehérvá rott .
Sopronban temett ék. (54, 30)

Holczer Ede ny. brennbergbányai lelkész Kószegen jún. 6·án (72. 47)

Dr. Székely Ferenc egyházmegyei tanácsos. balatonszentgyör gyi plébános
jún. 24-én. Keszthelyen temették. (59)

P. Virág Venánc OFM júniusban, Buenos Airesben (82)

Kószegi Ferenc ny. gamási plébános. A székesfehérvári temetóbe temették.

Sarlós György plébános Somogyegresen (64)

Knorr Ignác szalézi Pannonhalmán július lD-én (75, 53. 43)

Dr. Szomor Tamás premontrei, majd gyóri teológiai tanár Szombathelyen
július 14-én. Csornán temették. (58)

Palicskay János ny. szuhakállói plébános. Szuhakálló n temették. (91)

Reiter Mihály ny. dunaszentm iklósi espere spléb ános július 27-én Szomodon.
Szomodon temették. (81, 57)

Hoffmann Kálmán ny. esperes. Németké ren temették. (77)

Dr. Becse Ferenc Gaszton bencés tanár, enyingi esperespl ébános július 30-án.
Ebeden temették. (57, 31)

Faggyas István Edvin bencés tanár aug. s- én Als ó-B élatelepen. Pannonhalmán
temették. (51. 34. 28)

Csík Pál szalézi West Havers traw (USA) . jún . 20-án. A kegyhely Segí tó Szúz
Anya oltáránál szokása szer int imádkozni akart. Az oltár elótt hirtelen
összeesett és meghalt. (82, 44, 38)

Mohos Árpád Gábor OP aug. 11-én. Rákosker eszturon temették. (70, 41)

Hajdus ik József szervita atya Calgary . USA.

Jurányi György ny. szentszék i bíró . pécsi egyházmegyés plébános (65)

Kass Frigyes dr .• az Orök imádás lelkésze. Sopronban temették. (57. 21)
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Orowitsch Ferenc püspöki tanácsos , vol t bokodi plébános Székes fehérvárott,
aug. 29-én (65, 42)

Lorbach János főesperes , apati ni plé bános aug. 23-án. Zomborban. Apatinban
teme tték. (58, 34)

Herczeg János prelátus, gaasi plébános Burgenlandban, aug. 4-én (81, 56)

Fekete Péter feh értói plébános Győrött aug. 31-én. (61, 36)

Vukovich István ny . hittanár, újvidék-szent rókusi plébános (78, 54)

Dörnyei József taliándörögdi plé bános . Sümegen temették. (56. 33)

Mátraházi Flórián bükkszenterzsébeti plébános. D iósgyőrött temették . (47)

Lösch István lazarista atya Bécsben aug. 23·án (78. 52)

Győrvári Imre SJ Pannonhalmán (71, 51)

Szentfülöpi Ernő piarista tanár szept. 7-én (51, 33, 26)

Nagy József kassai rnesterkanonok . ny . tarcali plébános (82, 55)

Pongrácz Lóránt dr . püspöki tanácsos. apátfalvi plébános (60. 33)

Bálint György szanki esperesplébános . Legénde n temették. (66, 43)

Fedor Gábor premontrei szept. l-én Budapesten. Keszthelyen temették.

Neuberger József piarista Pápán (77 , 57, 51)

Kovács Jenő püspöki tanácsos , alapi pléb ános szept. 5-én Budakeszin.

Kováts Raymund c. esperes, volt ferences házfőnök Vácott (79, 54)

Faragó József c. apát. főesperes , törökszentm iklósi plébános (58, 35)

Réfi Lajos szalézi Balatonfenyvesen szept, 22-én (71, 34, 26)

Bázay István ny . lelkész. Várpalotán temették. (58, 35)

Palotay László SJ okt. 4-én Budapesten (71. 42, 34)

Földesdy Antal c. apát. keceli plébános okt. 9-én (78, 56)

Kapossy Gyula püspöki tanác sos . ny. plébános. Székesfehérvárott (71, 49)

Váraljai József szalézi Boldogkővára lján (73, 54, 44)

Korpos Andor ajaki g. kat . lelkész, tb . esperes (64, 40)

Csák Bold izsár SJ Pannonhalmán (79. 58, 49)

Fodor István tb . espe res, a máriapócsi bazilika plé bánosa (52. 25)

Magosföldi Péter c . apátkanonok okt. lS-én Pécsett (69, 45)

Preszeller Ferenc piarista Pannonhalmán okt. 1O-én; szüló hel yén Moson
magyaróv áron temették (92, 75, 68)

Dr. Horváth Konstant in Gyula, vol t zirci perjel, egyetemi magántanár szept .
21-én Veszprémben (75, 56, 51)

Gesztesi Ferenc . Mo torbaleset érte Kecsk eméten szept . 17-én (39. 15)
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Hein Jenó Tádé OSB Mátyásföldön okt. 26-án (73, 57, 50)

Kupár Lajos ny. gkat. lelkész Rákoskereszturon okt. 29-én (73, 46)

Kerkai Jenó SJ Pannonhalmán nov. 8-án (66, 46, 36)

Elhúnyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

HAMVAS ENDRE ERSEK
(1890 -1970)

Eletének lobogása az évek folyam án mind ig csendesebb lett és április 3·án vegleg
megtört szemében a fény . Földi életét 80 éves korában fejezte be és bemutatta
lelkét irgalmas Jézusának.

Erdekes, érdemes és értékes volt az élete. E r d e k e s , mert kevés papnak jut
osztályrészül annyi eseménytöl dús, fordulatos életszakasz, mint neki. E r d e m e s
volt az élete, mert mindig meg tudta látni az eseményekben lsten kegyelmekben
gazdag pillanatait és ezeknek a pillanatoknak lelki eredményét mindenkor fel tudta
mutatni. Es é r t é k e s volt az élete, telve gazdag élményekkel, lelkiséggel. bölcses
séggel és a szeretet nagy cselekedeteivel.

A nyolcgyermekes piszkei kovácsmester elsőszülött fia az esztergomi bencés
gimnáziumban kítün öen végezte tanulmányait. Ezek végeztével az esztergomi fő

egyházmegye papnövendékei közé kért és kapott felvételt. Főpásztora mindjárt a
bécsi Pázmáneumba küldte. Időközben kissé megrokkant az egészsége; lelke , szel
leme és erős akarata mégis felülkerekedett a hirtelen támadt gyengeségen és meg
felelő okos gyógykezeléssel teljesen renbej ött. Kitűnő eredménnyel fejezte
be egyetemi tanulmányait is és megszerezte a teológiai doktorátust.

1913 nyarán szentelték áldozópappá. Hamarosan segédlelkészi beosztást kapott
Naszvadra. Három esztendőt töltött ott. Az egyre betegebb plébános mellett ő

végezte a lelkipásztori teendőket, fiatalos buzgósággal, nagy készséggel, mindig
figyelemmel principálisa Iránt, kikérve annak IrányItó véleményét, nehogy rosszul
essék neki a fiatal pap önálló tevékenykedése. Káplánkodása megmaradt a hivek
emlékezetében. Még püspöksége idejében ls jöttek onnan látogatók Szegedre. Azt
mondták ezek a látogatók: látszott rajta , hogy szeret imádkozni, szereti a hIveket
szolgálni, lelkében a buzgóság élt s a készség, és életében mindenki feddhetetlen
nek ismerte.

1916·ban Budapestre került hittanárnak a Notre Dame de Sion intézetbe, ahol 12
éven át volt kiváló katechéta. Budapest papsága, föleg hitoktatói megismerték őt és
a lelkiismeretes. akkor Igen id őszerű módszerekkel oktató fiatal hlttanárt egyre In
kább megtanulták tisztelni. Sokszor irt értékes cikket a hitoktatással és lelkipásztori
kérdésekkel kapcsolatban. Mindig ls megmaradt egy kicsit katechétának szentbeszé
deiben, pásztorleveleiben és egyéb megnyilatkozásaiban. Mindenki megértette, mert
egyszerű beszédű volt , érthető , világos stílussal szólott a legnehezebb hittani tételek
ről ls. Es ezért merhetett vállalkozni később, püspök korában arra , hogy hlttan
könyveket írjon , amelyeket aztán az egész országban használtak .

1928-ban az esztergomi főegyházmegyel papnevelő intézet lelkIIgazgatója és a hit
tudományi főiskola erkölcstan-tanára lett. Két évig működött teljes szorgalommal
új munkaterületén. 193o-ban Serédl Jusztinián blboros, esztergomi érsek berendelte
a főegyházmegyei hivatalba, ahol a titkári és föszentszékl jegyzől beosztással járó
feladatokat végezte. Az egyházjog iránti figyelme, komoly érdeklődése megmaradt
később is . Megyéspüspök korában ls sokáig megtartotta az egyházmegyei házassági
biróságnál, a püspöki szentszéknél a másodfokú elnökl t isztet magának.

le36·ban az esztergomi érseki Iroda kancellárja lett, 1940-ben pedig Budapest
érseki általános helytartója. Nem könnyű beosztásba került, de helyt állt. Szigorúnak
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Ismerték, de mindig Igazságos maradt . Készséggel segíte tt a hozzá fordulóknak , sok
lelkipásztori szerep l ést vállal t és Irányított, de úgy, hogy maga mutat ott példát az
önmegtagadásra, önfegyelmezésre. Ezért tisztelték szigorúsága mellett ls.

1944 márciusában , amikor magyar hazánkra a történelem ern észt öen sötét hónap
jal zuhantak, nevezte ki őt XII. Pius pápa Csanád püsp ökévé. Min djárt korm ányzása
kezdetén tanúságot tett i gazságszeretetérő l és a béke ügyéért való munkában kész
résztválla lásáró l. Erőteljesen kiállt az üldözöttek mellett; szentbeszédei, körlevelei
országos visszhangot keltette k és vigaszt hoztak. A háború után ő is bekapcsolódott
szózataiva l , ünnepi megnyi latkozásai val és személyes tárgyalásokkal az új élet
építésébe. S ezt a készséget mi ndvégig megőrizte és megmutatta . Arniker nehezebb
szakaszba jutott az élet fo lyama, előbb mint segítőtárs, később rnlnt maga az élen
álló Irányító Igyekezett az egyensúly megtartását biztosítani, a békesség et fenn 
tartani, sőt tovább e rösl te nl.

Országunk határain tú l is sok megbecsülést szerzett saját személyének, egyben
a magyar katolikus egyháznak. A II. Vat ikáni Zsinatnak első ülésszakától kezdve
betegsége komoly je lentkezéséi g nagy f igyelemm el , teljes bekapcsolódással volt
résztvevője.

1964 ősze elszólltotta őt Szegedrő l Kalocsa érseki székébe. Al attomosan el öre
haladó betegsége miatt vegyes érzésekke l reagált a kinevezésre. .I sten úgy rende li
talán - mondotta -, hogy betegsé gem elv iselés ével adhatok csupán péld át .. . '
Valóban ez történt. t:s amikor betegségére és korára hivatkozással fe lmentését
kérte és meg ls kapta az érseki t iszt alól, élete már csak halkszavú, alázatos ön
felajánlás maradt papokért és hívekért. Istennél bizonyára megvolt az értéke ennek
az offertóriumnak.

A szellem embere volt : sokat olvasott , rendszeresen olvas ot t . Különösen a
történelmet kedvelte és ebben nagyon . orthon volt' . De a többi tudom ányban ls
szeretett legalább nagy vonalakban .nap rak észen" lenni , amennyiben széleskörü
elfoglaltságai engedték.

A lélek embere volt : pontosan elm élk edett, felkészült a szentm iseáldozat bernu
tat ás ára , végezte a napi lelkiolvasmányokat. készült szentbe szédei re , és sokat
adorált az Oltáriszentség e lőtt.

A meleg szív embere volt, bár kül se]e kissé h űvösnek mutatta. Aki azonban
közelebbről ismerte, jól tudta, hogy a szeretet és belső részvét Irányi totta cselek.
véseiben, megnyi latkozásaiban, még akkor ls, amikor külsőleg esetleg kemény
vonású volt az arca.

lOrdekes , érdemes és érté kes élet volt Hamvas érseké. Isten szerény szolgáj a
nagy célokért él t, égett és cselekedett. S ezért nagynak jegyzi őt fel az egyház·
megye tört énetírója, de az egész magyar egyházi tö rté netí rás ls.

Udvardy József püspök , csanádi apostoll kormányzó
(A csanádi Egyházmegyei Közlern ények-böl)

MAHIG ERVIN PLt:BANOS
(1897-1970)

Húsvétr a, a fel támadás ünnepére érkezett meg a hfr, hogy Máh lg Ervin , a
kalocsai föegyházmegye egyi k legpaplbb lelkületü , szentéletú falus i plébánosa meghalt.
Február t o-én feje zte be valóban áldásos földi életét a sz ékesfeb érvárl papi szocl álls
otthonba n. Egész életé ben az isteni Főpap nyomában járt, halálában ls hasonlóvá
lehetett hozzá: szegényen és a szenvedések súly os keresztjén követte az Odvözltőt ,

mint reméljük, az örök élet örömébe. Dr . Ijj as József kalocsai érsek temette el.
A veszprémmegyel Ajkarendeken született 1897·ben. lOrettségi ut án testl-lelkt

jóbarát jával , Mátray Sándor későbbi nemesnádudvar i espere splébánossal a kolocsal
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szemináriumban kezdte meg teológiai tanulmányait. A háború utolsó éveiben a
teológusokat is behívték frontszolgálatra. Sok testi-lelki próbát kiállva mint tartalékos
hadnagy tért vissza a szemináriumba. Tanárai közül később leginkább dr. Kerner
István spirituálist, dr. Oszwald Józsefet és Udvardy Józsefet emlegette.

1921 Szent Alajos ünnepén szentelték pappá a kalocsai főszékesegyházban.
Társaival - ha jól emlékszem, kilencen voltak - ekkor határozták el, hogy a pap
szentelés évfordulója körül minden évben találkoznak a közös szentelésből ls folyó
testvéri szeretet 1polására. Az első évek kedélyes találkozásai után Máhlg Ervin
ajánlatára határozták el , hogy ezekre az alkalmakra meghivják a .sptrltu álls urat",
vagy a volt tanárok közül egyet-egyet, hogy délelőtt rekollekclót tartson, amit
ünnepi szentmisével fejeznek be, és délutánra maradt a kedélyes testvéri találkozó.
Sorra minden évben más-más társuk otthonában tartották ezeket az összejöveteieket.

Megb. dr . Kerner István mély tisztelete az Oltáriszentség iránt, amely főképpen
az Úr szentséges Szfvének tiszteletében nyilvánult meg. fgy lett ennek a papi
csoportnak és főleg Máhig Ervin lelkiéletének legszembetúnőbb vonása. Soha
szentmisét nem mondott hosszabb hálaadás nélkül; befejezetlennek tekintette azt
a napot is. amelyen nem végzett délután legalább félórás. néha egy-két órás
szentségimádást is.

Közel ötvenéves lelkipásztori munkájának is az Úr szentséges Szíve volt az
irányitó központja. Magam 1924-ben, mint t ízéves gyerek találkoztam először Máhlg
káplán úrral , mikor első beosztása után Dunapatajról Hajósra helyezték. Első dolga
volt, hogy megszervezte a Szivgárdát és megtanította a falusi gyerekeket ls
rnlnlstrálnl, - addig a mlnlstrálás a Haynald árvaház növendékeinek a privilégiuma
volt. Szlvgárda-gyúlések. III . vasárnapi litániák után elvitt bennünket a templom
mögötti erdő szélére játszani, és maga is velünk játszott. Hogy Ilyen szeretettel
fogalkozott a gyerekekkel , ezzel nyerte meg elsősorban a szülök, de lassan az
egész falu bizaimát is . Az addig nagyobbrészt üres templom kezdett lassan-lassan
me~telnl. Mikor jó húsz éwel késöbb utoljára jártam otthon, a hivek még mindIg
őreá emlékeztek. rnlnt a legjobb papra. és őt szerették volna plébánosnak .

Három éwel később. 1927-ben, talán éppen a velünk való eredményes foglalkozása
következményeképpen az érsek a bajai állami tanítóképző hittanárává nevezte kl.
Azok közül a tanítók közül, akiket nevelt. nem egy országos viszonylatban ls a
katolikus közélet vezető egyéniségévé vált. Ugyanabban az Időben vette át a bajai
úrinők Mária-kongregációjának vezetését is. Mire 1933 körül elkészült a gyönyörü
nagy bajakiscsávolyi Jézus Szive-templom és az óriási plébánia. az épftésre felvett
kölcsön szanálására őt nevezték ki plébánosnak. A kölcsön kifIzetésének súlyos
terhe mellett állandóan látogatta közel nyolcezer hívös plébániáját; mire klflzétte
az adósságokat, addigra a templomot is megtöltötte hívekkel . Nyugodtan számfthatott
volna valamivel nyugodtabb és jól megérdemelt könnyebb életre. Helyette jelent
kezett Zichy Gyula érseknél , hogy mentse fel a nagy plébánia vezetése alól és
helyezze a Sajától nem távoli, de teljesen eldugott kis rémi plébániára. Egészen
élete végéig , ill. halála előtt egy évig. vagyis huszonhét éven keresztül maradt rémi
plébános. Közben hiába kínálta fel neki az érsek a hajósi plébániát, ahol annyira
szerették, később a bajai belvárosi plébániát, amely az egyházmegye legelőkelőbb

helyének számított: nem fogadta el. IOrvelése: a kis rémi plébánia minden hfvét
személyesen tudja gondozni, ugyanezt a felelősséget nagy plébánlán nem tudná
vállalnI. Plébániáján valóban mindenkit személyesen ismert és tartott számon.
Ha valaki vasárnap nem volt szentmisén, hét elején meglátogatta, nem beteg-e.
Mindennap végigjárta a falu egy-két utc áiát: akivel találkozott. mindenkihez volt
egy jó szava - érdeklődő, dicsérő, figyelmeztető; kinek mire volt szüksége.

A jó lsten a megmondhatója, hány szegénysorsú diákot segitett titokban, hogy
felsőbb tanulmányokat végezzen és a napszámos vagy proletár sorból kikerüljön.

Sohasem volt más ambícl ö]a. mint hogy jó falusi plébános legyen. Minél közelebb
jutni az Úr szentséges Szivéhez és az cl szeretetét minél hamlsftatlanabb tisztasággal
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továbbadnI. Rémi plébános korában lett új ra közvet len szomszédjává volt gyermekkori
jóbarátjának, Mátray Sándor. akkor már nemesnádudvari plébánosnak. Akkor
határozták el. hogy minden hónap els ö csOtörtöké n a két falu között félúton
az egyik nádudvari htvö tanyáján ta lálkoznak ; megbeszélik az elmúlt hónap ese
ményeit. kölcsön ösen elvégzik a havi szentgyónást és Igy Indulnak vi sszafelé a
maguk hét-hét kllom éterj én, hogy falujukban a k övetkez ő hónapban ls hűségesen
áll ják meg a helyüket.

Elete utolsó éveiben nagyon sokat szenvedett. Szeretett volna nyugalomba vo
nulni. de utód hiánya miatt nem lehetett. Mire mégis rákerOlt a sor, hogya székes·
fehérvári otthonba kerü ljön . már annyira beteg volt. hogy csak a beteg terem ben
talált helyet .

A jó lsten kegyelmébOI néhány hónappal halála előtt mégegyszer meglátogat
hattam. Egy lelk igyakorlattal ért fel látni az Úr akaratán megnyugvó türelmes szen
vedését . Utolsó pillan atig reménykedve szeretett volna legalább még egyszer ml 
séznl. Jan. 4-én kaptam utolsó level ét : . En sajnos nem jól vagyok. December 8-án
miséztem utolj ára. Igen gyenge vagyok ; csak röv id Időre tudok felkelnI. De remé
lern. hogy majd újból tudok mls éznl." A következő levelet már a szomszéd szobában
lakó Szommer Károly plébános úr írta: . Ert esltem. hogy Máhlg Ervin testvérO nk
febr . 10-én du. 4 óra 10 perckor elhúnyt. Halála nem szomorúság: hősies szenvedés
után csendben, megbékélten ment haza a j6 Istenhez. Bizonyos. hogy az Úr Jézus
szeretettel fogadta Magához azt. aki Vele és Erte vi sel te keresztjét. R. I. P:

Az Úr fáradhatatlan, húséges és Igénytelen szolgája volt. Tanltványalt. hfvelt ,
baráta it : papokat és vil ágiakat. nem sok szóval, de egyszerű példájával segi tette
közelebb az Úrhoz. Es remélj ük most ls segit mindnyájunk at és vár reánk .

Forró Ferenc misszionárius
Auszt ráli a

PAP JÓZSEF
(1909- 1969J

Szegeden születe tt . Mint gyermek és mint Ifjú ls nagyon magányos volt. bár
szerető családi kör vette körül. Edesanyját különös gyengédséggel szerette és az ls
őt. Szint e természetellenesnek tűnt . amikor kiszakadt családja k ö r éből és követte
lst en hívás át. - Otthon testvéreivel gyakran zenéltek együtt. cl cse llózott . A zene
volt magányosságának egyetle n vigasza. Később az lsten . Isten mindenki számára
mást és mást jelent - mondta később -. őt azzal hódltotta meg. hogy barát jának
kivánta . barátjának mondta. Természettől fogva zárközotts áqra, visszahúzódásra volt
Inkább hajlamos. De lsten. aki őt mint barátj át gondjaiba beavatta. megértette vele.
hogy menni e kell az emberekhez . Es ő ment . Pedig mindig mérhetet len gyötrelmet
okozott neki . mikor közvetl tenle kellett lsten üzenete tt . Gyengének. nehézkesnek
találta magát hozzá. úgy érezte . kínlódtk, dadog és az emberek értetlenül nézik.

Még gyermekkorában olvasta lisieux-I Sz. Teréz önéletrajzát. Nagyon megragadta.
Ett61 kezdve gyengéd kapcsolat fúzte hozzá. Szeretett volna ő ls olyan határozott
lenni . mint ez a kislány. tudni . mit akar. cl sokáig nem tudta . Azért először elvégezte
az egyetemet földrajz-biológ ia szakon. Majd tanár lett. M ár tanított. amikor érezte.
hogy .hüzza valami befelé' . Es belépett 1935-ben a Jézustársaság ba. Ott tovább ls
fogl alkozott az Ifjúsággal. nagy hozzáért éssel . nyaranként helyettesitett vidéki plé
bániákon. lelkigyakorlatokat adott. néha prédikált. Már úgy látszott. hogy véglegesen
megtalálta helyét ez életben - amikor egyik napról a másikra klkerült egy számára
telj esen Idegen körn yezetbe . Kapott egy zakót és egy nadr áqot , amelyik sem egy·
máshoz. sem rá nem Ill ett. 300 forintot és egy cimet. Zárkózott természetének nagy
megterhelés volt mindez . Csak úgy tudta elviselni . hogy szinte kétség beesette n
kapaszkodott Istenbe . De lsten ls mintha eltávolodott volna. Egy IdO múlva munkát
kapott. de még mindig nagyon egyedül és szerencs étlennek érezte magát. Aztán

100



egyszercsak furcs a módon egy sláger szövege ütötte szíven a gyárudvari hang.
szóróból : .A kerthez tartozik a rózsa. a tavaszhoz az enyhe szél ... te pedig hoz
zám tartozol!" Egyszerre megértette: ö nincs egyedül . ő az Úrhoz tartozlkl I:letének
így ls van értelmel

I:lete ezután nem volt más. mint f igyelem és készség az eseményeken keresztül
hozzá szóló lsten Iránt. Megértette: hogyha lsten fia a f izikai munkát választ otta
magának. akkor neki ls .kl kell üresítente önmagát . felvenni a szolga alakját", hogy
egy legyen társai közül. hogy mindannyiukat üdvözItse. Megszereti az egyszeru em
bert. Egynek érzi magát vel ük . problémáikkal. nehézsége ikkel. Próbálja őket felemel
ni. Szocialista brigádjában foko zza a jó munkaszellemet. Elrejti mély Isten-kapcsola
tát . mert tiszteletben tartj a minden ember szabadságát. De minden hajnali szent
mis éjéb en az Úr fi gyelm ébe ajánlja munkatársait. Amikor belép a gyárba. magában
megáldja óket . Munkatársai nem tudj ák. kl ó. Csak azt. hogya munkából mindig
kiveszi a részét . Mindenkinek segít . Kétszeres kiváló dolgozó ls lett. Szinte rnln
dennap túlórázott. hogy klp ötolja azok munkáját . akik könnyen vették a dolgot.
Emellett otthon is sokaknak rendelkezésére áll t. Egyszer. mikor valaki panasz
kodott neki . hogy nem jut ld ö lelki dolgaira. Igy válaszolt: . Igaz. sok minden el
marad . . . de ml akadálya annak, hogy ezek ell enére mind ig jobban megszeressük
az Urat? Ahhoz. hogy szeress ű k, mind ig jobban meg kell Ismernünk. Megismerni
pedig tette lból tud juk . Aho gy rnost ls müködlk ért ünk az eseményekben. az emberek
ben: Sokszor vol t ó ls úgy. hogya fáradts ág és kedvetlenség nyomasztó érzése
alól a t íz körm ével kellett kikaparnia azt az öt percet. amikor egyedül maradhatott
az Úrr al. De volt, ami kor még ez sem ment . Akkor úgy tett, mint a húséges kutya :
miután jó l klfutkározta magát , tal án el ls csavargott. lihegve. fáradtan odafekszik
gazdája lábához és Igy blzonyftja húségét és szeretetét. Igy alakult kl benne az a
mély Isten-kapceolat . hogy minden és mindenk i Istenre emlékeztette . Vele. benne
élt . Saját bevallása szer int reggeli szentm iséje ért a napjából a legtöbbet. Ilyenkor
lsten mindig mást és mást mondott nekI. Utána gyalog ment egy hosszú útszakoszon
és imádkozta az olvas ót. amit engedéll yel a breviárium helyett mondott. Az olvasó
t itkai mélye n hatottak életébe. Az ő életének színe alatt ls megfogant Jézus. növe
kedett . meqsz ületett , dolgozott. szenvedett és megdicsőül t. Gyakran mondta: ő soha
sincs egyedül. Az Úr mindig vele van. M ikor valaki megköszönte segltségét. azt
válaszolta: .D ícs é rjű k az Llrat! " Az Úrral találkozott az élet l egkülönbözőbb meg
nyilatkozásaiban . Az újságb an. a rádióban. a tv-ad óban . A könyveken . a verseken .
a zenemúveken keresztül. A szIndarabok, fil mek szavaiból. k épe tb ől mindenütt lsten
üzent neki. - és ő megértette és másokat ls megtan ftott err e. Az. ami sokszor
elszakít ja az embereket Istentói . őt hozzákapcsolta .

Nagyon f igyelm es vol t mindenk ivel. Ha látta. hogy a háziaknak - ahol lakott és
ahol mint igazi családtagot befo gadták - szükségük van valam ire, úgy állftotta be.
mintha az az ó kíváns áqa. öröme volna . és Igy ők ls ráálltak. Igy szereztek be rnln
denfé le háztartási gépet. tév ét. h űt őszekr ényt. szerelték be a gázfútést. A házigazda
nem szerett e. ha vall ásról beszéltek nekI. Nagyon értékelte. hogy .J özslka otthon
kerülte ezt a t émát" . Pap atya példájával, Imájával és csendes szeretetével mégis
elérte. hogy halála után pár nappal - 30 év után - önként letérdelt a gyóntató·
székbe.

Szerény keresetéből csodálatosképpen mindenre jutott. Komoly összegekkel segf
tett e a rászoru lókat . sőt környezetét is belevitte ebbe a lelkületbe. Lényének külö
nös varázsa volt . Am ikor az ember csak rövid Ideig is beszélgetett vele. akár egy·
szer ü hétköznap i dolgokról is . - az volt az érzése. ~ogy az Úrral találkozott.

Az utolsó években sokat szenvedett meszesedó ger ince miatt. Mikor éjjel a fáj 
dalomtól nem tudott aludn i. gyakran felsóhajtott: . Uram, szetess. de ne ennyire!"
Félt a megnyomorodástól. mert nem akart senkinek sem terhére lennI. Előre oda
adta életét Istennek szeretetb öl, hogy akkor. amikor már erre talán képtelen lesz.
ott legyen elhatározása lsten előtt .
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Hirtelen szivinfarktus követke ztében halt meg két és fél napl agónia után 1969
húsvétján. Nem érte meg azt az tdöt, amikor már nyugdij ba mehetett volna és
élvezhette volna fárasztó munkájának gyümölcsét. !:Iete látszólag befejezetlen. lát
szólag eredménytelen . De csak látszólag! Mert Istenben nyert teljességet . befejezett
séget. értelmet.

,KALM AN SANDOR

[1912 - 1970)

Utolsó éveinek tanú/a . Albert István piar ista tartom ányfőn ök. aki maga mondta
érte a requlerner, Igy foglalta össze életének tanulságát : . Egyszerű szabólegény
volt. De emberségből egyetemi katedrát érdemelt volna ."

Egyszeru. derék szegedi családból született 1912. ápr . 4-én. !:desany/a. négy
testvére ma is él. Elemi Iskolál elvégzése után szabónak szegödött. Buzgó részt
vevője volt a jezsulták vezette Iparoskongregációnak és a Kolping- Iegényegyletnek. A
30-as évek szegedi újságaiban sokszor találkozhatunk nevével : hol verset ad elő .

hol beszédet mond egy·egy ünnepélyen . hol énekel. Minden jel mintha arra vallana.
hogy itt egy hitvalló. aktfv világi élet van készülőben. olyan emberé. aki vezér és
példakép lesz társai között.

De lsten szándékai mások voltak. . Nern ajándékaidat keresem. hanem téged
magadat" - hangzott feléje a csendes hívás . Lassan megértette : a legtöbbet akkor
tesz az Úr országáért. ha egész életét adja érte. Nem siette el a döntést. Tudatos.
érett megfontolás után lépett 27 éves korában. 1939-ben a Jézustársaságba .

Tíz évig szinte állandóan a szab ö, ruhatáros és betegápoló. néha a sekrestvés
feladatát töltötte be a rend szegedi . kassai. budapesti házaiban. Az első kettő

természetesen adódott mesterségéből: a másik kettő arra vall. hogy elöljárói korán
fölfedezték áldozatos segItő szeretetét és Istennel való érintkezésének bensőségét

ls. Csupa arravaló foglalkozás. hogy apró. de n élkülözhetetlen szlvesséqeket tegyen
sokaknak és Igy kerüljön meleg keresztény kapcsolatba velük. Minél nehezebbek
lettek az ld ök, annál jótékonyabban sugárzott Kálmán fráter kedves. derűs egyéni
sége az emberek felé . A háboru után Ismét sz ülövárosába került vissza . Mosolygós
arcát nem felejtik azok. akik sokszor gondterhelten. éhesen csöngettek a koll égium
portáján .•Akkor és benne értettem meg - mondja róla valaki. aki nagyon Ismerte -.
milyen ragyogóan és vonzóan szép annak a férfinak az élete . aki fenntartás nélkül
engedi. hogy lsten rajta keresztül szerethesse gyermekeit:

Az ötvenes években a budapesti Központi Papnevelő Intézet port ása volt. majd
a hatvanasakban sekrestyés és szabó a pest i piarista kápolnában III. rendházban.
Gyengéd gonddal szabta a fiatal jelöltek első reverendáját . s nem kevésbé ügyelt
az Idős. mindinkább magatehetetlenné váló atyák ruhatárára . Férf iember . szerzetes
sokszor hajlamos elhanyagoini külsejét - Kálmán fráter vigyázott. nehogy emiatt
szö érhesse lsten szolgált. Amikor az oltárnál szolgált - haláláig a hatórai misén
reggel -. amikor nesztelen járásával. diszkrét összeszedettségével a templomi
szükségletekről gondoskodott. jó volt néha rá-ránézni : közelebb vitte a szivet Isten
hez.

A piarista gimnázium diákjai rendszeresen járnak ministrálnI. Sokan annyira meg
szerették a jó sekrestv és ír átert. hogy nemcsak tlzpercekben nézegette k be rnű 

helyébe . hanem az Iskolából már kín öve ls fel-felkeresték, Csak lsten a megmond
hatója. hány papi hivatás estrája foganhatott meg ebben a másodikemeleti kis
mühelyszobában! De jártak nála mások is , sokan. Ritkán találta az ember egyedül.
Mert jó volt a közelében lennI. Elnézni mindig dolgos két kezét. meleg mcsoly át , s
elmondani. ami éppen az ember szlv ét nyomta. Pedig - vagyis hogy éppen azért .
mert - nem .akart" senkitől semmit. Meghallgatta . türelemmel és ezeretettel. a
rendház személyzetének aprócseprő panaszalt éppúgy . mint esetleg a következő

órában valamely ik atya bizalmas vallomásait . Aztán a maga kedves . megértő. de
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cseppet sem . probl émáz ö" módján szólt hozzá egy-két keresetlen . karakán szót.
•Szaval nem voltak kenetes prédikációk. hanem egészen egyszerú bölcs rnondatok,
derús és gyengéd utalások azokra a rn élyséqekre, amelyeket élt és mindennap
bemutatott- - mondották rója. Főleg pedig ahol és amiben csak lehetett: segitett.
Feltúnés nélkül és leleményesen. Szeretetét valóban csak Szent Pál szavaival jel 
lemezhetjük méltök éppen, úgy. ahogyatemetésén mondott lma tette: türelmes volt.
jóságos volt. nem k érkedett. tartózkodó és tapintatos volt. tele volt csendes derűvel .

nem kereste a magáét . . . Amellett eredeti kifejezésmódja, tréfára. cslpkeJődésre

mindig kapható szellemessége Igazi felüdülést nyújtott a vele beszélgetőnek . S
amint találóan mondta róla valaki : mindig szolgálatkész volt, de sohasem szolgaI.
A krisztusi egyenrangúság természetfölötti talaján állva tudhatott csak ilyen termé
szetes lenni. Csoda-e. hogy amikor a pannonhalmi bencések szerették volna elkéml
piarista t ársalktól, Sik Sándor akkori tartományfőnök ezt üzente vissza: .Ha annyi
aranyat igérnének. amennyi a Sanyi s úlya, akkor sem adlukl "

Néhány év óta a szívével betegeskedett. De mikor elöljárója Intette: vigyázzon
jobban egészségére. ne dolgozzék még munkaidő után ls. kimélje magát - olyan
ellenállhatatlan mosollyal tudta kérni : .Ne tessék olyan szigorúnak lenni!" - 1970
telének végefelé súlyos Influenzát kapott: a kimerült, legyengült szivet bizonyára
ez készitette elő a halálos Infarktusra.

Március tz- én, Sz. Ignác és Xavéri Sz. Ferenc szenttéavatásának napján. Kál
mán testvér nem jött ministrálnI. Rendtestvére találta meg szeb ájában. állig beta
karózva. holtan . Paplana ránctalanul borította elpihent testét. Előző este f éltlz felé
még vidáman beszélgetett folyosól lakótársaival. Aztán bement szeb ájába. nyilván
megimádkozott, lefeküdt - és hazament. Csendesen, diszkréten. feltúnés nélkül ,
úgy, ahogyan élt. anélkül. hogy bárkinek terhére lett volna.

Az egyszerú fráter temetését maga Udvardy püspök végezte Szegeden. Sirját
halála után egy hónappal is teljesen elborltották a virágok. A leggyakoribb jelző.

amely a koszorúk szalagjain olvasható volt: a . Iö". Igen: a halkszavú szeretet fárad
hatatlan képviselője távozott vele közülünk ilyen fájdalmas-korán: egy azok közü' ,
akikre pedig olyan nagy szükségünk lenne Idelent ls. Próbáljuk pótolnIl

P. VIRÁG VENÁNC OFM

38 évvel ezelőtt küldte rendje ArgentInába. Azóta fáradhatatlanul dolgozott az
ottani magyarság érdekében. Misézett. betegeket látogatott. támogatta a rászoruló
kat. Intézte hivei ügyes.bajos dolgait. futkározott. kilincselt az érdekükben . próbálta
összetartásra nevelni őket. ébren , tart ani bennük a magyar érzést. a becsületet. az
erkölcsöt. Közben megöregedett. megrokkant. már aIIg látott, de tovább végezte
lelkipásztori munkáját. Néhány évvel ezelőtt váratlanul meghalt társa. Szatmári
páter. akivel annakidején együtt érkeztek argentin földre . Azóta sokszor mondogatta:
ő is utána megy hamarosan. Legnagyobb fájdalma hiveinek lassú lemorzsolódása
volt. Mikor már súlyos betegen kórházban ápolták. v ás ár- és ünnepnapokon még
mindig fölkelt és - bár aIIg állt a lábán - elvi tette magát, hogy elmondja a magyar
misét nyolc-tíz öreg hivének . Utolsó miséjén könnybeborult arccal csak ennyit rnon
dott: . Magyar HIveim. Testvéreim, szégyenkezve állok Itt. félelemmel a szivemben.
mert hivők hiányában a 11 órai magyar szentmise gyakorlatát megvonhatják tőlünk.

Hát ezt érdemlem 38 év áldozatkész szerétet é ért . odaadásáért? Széthullunk - mint
az oldott kéve • Egy hét rn úlva, június végén, 82 éves korában Buenos-Airesben
meghalt.

R.
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HAJDUSIK JÓZSEF OSM

Az amerikai Calgary Szent Erzsébet egyházközségének plébánosa, a szervitarend
tagja volt.

Július ts -én, vasárnap három misét mondott, három szentbeszéddel. Kettőt Cal
garyban, egyet pedig 140 mérföldes autóvezetés után Lethbrldpe-en. A Calgaryban
elmondott beszéd a halálról szólt : soha nem tudhatjuk, kinek mikor kell megjelennie
az Orök Bíró előtt. Ma? Holnap? Egy őra m úlva, vagy egy év múlva? Az egyház.
község egyik vezető tagjával előtte este arról beszélgetett, mit tennénk, ha tudnánk .
hogy egy óra múlva meghalunk . Az atya egy szentéletú kispapot idézett, akitő l labo
dázás közben ugyanezt kérdezte a szeminár ium rektora, mire ő azt felelte: .Folytat·
nám a labd ázást, mert (a hívásral készen vagyok."

Hétfőn visszatért plébániájára . Délután öt óra körül egy asszony kereste telefo.
non: jö jjö n hamar, rnert a férje rosszul van. Hajdus ik atya azonnal Indult. mint rnln
dig, ha beteghez hívt ák. Am ikor a megadott ház bejáratához ért, fegyverdörrenés
hallatszott és az atya holtan rogyott össze. A bomlott agyú ember lelőtte.

A püspöki katedrálisban ravatalozták fel tetem ét , majd repülőgépen Montreáiba
szálli tották. Gyászmiséj ét a plébániatemplomban a megyéspüspök mondta 40 pap
jelenlétében.

Utolsó pillanat ig tel jesitette hivatását. Amitől olyan sokan félnek, az őt nem
érte készületlenül.

R.

KAPOSSY GYULA POSPOKI TANAcsOS
(1899-1970)

Már külsö megje lenése , mindig derűs tekintete. kellernes-halk beszéde, segftő

készséget kínáló modora megszerettette azokkal is, akik csak futólag ismerték. Sorsa
mégis olyan sok jó ember sorsa lett: legjobb szándékait ls sokan félreértették.

KIskunfélegyházán született 1899-ben. 1921-ben szentelték csanádegyházmegyei
pappá. Már első kápláni helyén megmutatta , milyen komoly feladatának tekinti az
.Opus vocat lonls" munkájának támogatását. A fi atalságot mindig szerette; élete
legszebb éveit mint a tan ítóképző és a papnevelő Intézet énektanára élte. Ebben
az időben igazgatt a a püspöki tanoncotthont ls .

1945·ben megvált ettől a kedves és értékes munkától és újra vidékre került,
Mint plébános szerzett magának sok új barátot. De ettő l kezdve hányatott ls lett
az élete. 1960-lg, amikor betegszabadságra ment, már hat helyen lelkipásztorkodott
vagy kántorkodott. Megvisel t szervezete azonban tovább gyengült. Nyugdfjazását és
a székesfeh érvári papi otthon ba való felvéte lét kérte . Orbáncban halt meg.

Székesfehérvárott teme tt e el püspöke, Udvardy József csanádi apostoli ad
mlnlsztrá tor, volt paptársainak és a szeminárium képviselőinek kIséretével. A szemi·
nárlum rekto ra, egyik első tanitv ánya, meleg hangon búcsúztatta a papnevelő első

énektanárát. széphangú és jószfvű "Gyula bács lját".
M . E.
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