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P. Sziegi And rás Márla kartauzi Marienauban (BRD) márc .29-én (82,56,50)
Berzsenyi István érs . tan., pléb. júl. 1-én Budapesten. Farkasréten temették (69)
P. Bleleck József SJ, "A Szív" szerkesztője, aug .2D-án Torontóban (59,41,28)
P. Susányi István Semjén OFM teol. tanár, a szentendrei gimnázium volt hit

tanára. Aug. 22-én temették Obu dán (62,43,36)
Czind er Géza ny. hitoktató aug . 28-án. Farádon tem ették (70,43)
öveges József pia rista , ny. t őlsk, tanár, Kossu th-díjas fizikus szept. 4-én Buda

pesten. Zalaegerszegen temették (84,67)
Bencze Lajos ny. esperespléb. szep t. 4-én Székesfehérvárott. Volt plébániáján ,

Pesterzsébeten teme tték (77)
Dr. Oppermann Balduin János ciszterci , Pécs-gyárvárosi segédlelkész szept.

6-án (78,62,55)
Szokol László ny. vigántpetendi pléb. szept. 7-én Balatonfüreden (78,55)
Páli Ferenc érs. tanácsos, plé b. szept. 8-án Miskolco n (73,50)
Mlkler Jenó ker. espe res, monostorapáti plé b. szopt. 9-én (47,22)
Dr. Lukács István segesdi főesperes, marcali plé bános szept. 13-án (68,45)
Baltavári Gyula prépo st, kanon ok szep t. 14-én . Nagyc enken teme tték (74,49)
FUlöp Istv án csa nádpalo tai esperespléb. a reggeli misére készülve. Püspöke

70 pap részvételével temett e (68,42)
PuhI József SJ a mizserfai Szoc . Otth onb an szept. 17-én (77,54)
P. Kornylk Kálmán Gellért OP Tata-tóvároson szept. 18-án (65)
Be!'illé Pál ap. protonotárius, szaba dkai püspöki irodaig. szept. 20-án (78,55)
Dr. Dénes (Kr iván) János Gergely oratoriánus szept. 26-án Torontóban rövi ddel

falujának plé bánosa, osztálytársa, Fülöp István után . Wellandban temet·
ték. (65,40)

Hajós József ny. plébános szept. 20-án. Mátészalkán temették (76,53)
Dr. Papp Béla ny. hittanár, volt minorita házfőnök. Szegeden temették a Dugo 

nics temetőbe (84,61)
Németh János ny. sármelléki esperespléb. Balatonfüreden. Okt. 5-én a keszt

helyi Kis Szt. Teréz templom kriptájába temett ék (78,55)
Dr. Beöthy István veszprémi nagyprépost, a magyar papság nesztora, okt. 4-én

Székesfehérvárott. A veszp rémi székesegyház kriptájába temelték (98,75)
Tóth Mik lós c. prépost, mátészalkai esperespléb. okt. 6-án (71,44)
Czindei Lajos hambu rgi magyar lelkész okt. 7-én, rövi ddel a magyar mise után .

Betegen még misézett , pré dikált, áldo ztatott (51,16)
Lélek Gábor püsp. tan ácso s, aki 21 évig volt Szeged en a Csil lag börtö n lelké

sze. Makón temelt e Udvardy püsp ök (91,66)
Tarjányl Ferenc Berárd OFM Pannonhalm án. Okt. 15-én temelt ék (90,67)
Morval István kano nok , c. prép ost okt. 21-én . A kaloc sai temető papi kri ptájá ba

temették (84,59)
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Nagy Arpád érs . tan ., ny. pléb. okt. 27-én Jászberényben (75,51)
Sali László Szilveszter OFM, kör öml ny. pléb. Nov. 3-án Onodon temelték (72,49)
Dr. Tihanyi Anlal Bánk OSB föisk. taná r, érd. perjel nov. 4-én Pannonhalmán.

A Boldogasszonykápolna kriptájába temelték (61.43,37)

Elhunyt paptestvéreinket foglaljuk mementóinkba!

+

HERNADI AGOSTON
(1907-1976)

Ot éves korában vesztette el édesapját. Két testvérével együtt Igen szükös vi
szonyok közt nevelte fel öket édesanyjuk. Küzdelmes gyermekkorán és egész életén
át mély hite segitette.

1933·ban került .Guszti atya" Külső-Ferencvárosba, a Márla Valéria-telepre. Több
egyesület vezetését vette át , de szivügye az Ifjúság volt . IOn mint farkaskölyök (cser
k észjel ölt) , majd cserkész ismerkedtem meg Itt vele . Minden szabad Idejét velünk
töltötte. Kít únö szervez ö volt . Közben állandóan beosztott ministrálni is. Nyelc-t íz
mlnlstráns vette körül az oltárát. Szerettük, mert ő is szeretett minket.

Sajnos egészsége felmondta a szolgálatot. Több hónapi betegség után - tüdő

vérzés és szivzavarok - áthelyezték. Később találkoztam vele Felső·Krisztlnavárosban,

ahol tovább folytatta munkáját. Ostrom alatt járta az óvóhelyeket, mig lehetett, rnls é
zett, áldoztatott. - Innen került Farkasrétre . Itt ls körülvették a gyerekek, az Ifjúság.
Sok mln lstránsa volt mindig . Templomot akart ott épiteni, de elhelyezték. 1956-ban
került vissza, és onnan kérte magát Szobra. Ott a plébánia rendbehozatala és kor
szerúsltése volt első tevékenysége. Majd a templomot korszer üsttette és kivül-belül
renov áltatta . Hire volt a szobi templom szépségének, tisztaságának és rendjének. Min
dig , minden területen sz építésen, újltáson járt a gondolata.

Utolsó évben még a templomi fűt és megoldása és a filia rendbehozatala volt a
befejező munkája . Munka közben érte a rosszullét , - nem volt mellette senki, Igy
maga Intézkedett orvos kihívásáról és kórházba vltelér öl. Ott egy órán belül meghalt.

Az olvasó állandóan vele volt . Reméljük, ez volt számára a mennyország kulcsa .
Volt segítőtársa

NOVÁK GYULA
(1905---1978)

1905. ápr. s- én született Gyulán. Az ottani katolikus gimnázium növendékében Sza
bados Antal szentéletú hittanár hatására és Apor Vilmos akkori gyulai plébános szeme
előtt bontakozott a korán jelentkező papi hivatás. Főpásztora, L1ndenberger János, mint
hogy akkor az elárvult egyházmegyének nem volt szemináriuma, a Váradról elindult
Fetser Antal győri püspök engedély ével a győri papnevelő intézetbe küldte. Itt ls szan
telték pappá 1928. jún . 29-én.

Szerény, húséges és tettre kész fiatal papként kezdte múködését Újkígyóson. Hítok
tatásával , fáradhatat lan buzgalmával és az 6kígyósl kápolna körzetében élö hivek gon
dos ellátásával megnyerte az emberek szeretetét.

1932-ben fópásztora maga mell é vette Debrecenbe . Az akkor még egyetlen Szent
Anna plébánia munkabiró lelkipásztort kapott benne. Az abban az Időben leányegyház
ként kezelt Hajdúsámsonba ötven évvel ezelőtt még újításnak szárnltó módon: segéd
motoros kerékpáron járt kl. A Szvetlts-Intézetben kifejtett hitoktatási munkájának ered
ményess égét Igazolták azok a volt növendékei, akik évtizedek múlva ls személyesen
vagy Irásban keresték fel a Debrecentől annyira távol eső Gyulaváriban problémáikkal.
Ide került ugyanis 1942-ben, és Itt több mint 36 éven át volt híveinek lelkiekben ls,
anyagiakban ls segítő plébánosa .
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1918.doc. 29-én halt mog o gyulai kórházban. Jan. 2·án temette a környékbeli papság
jelenlétében Dr. Rózsa Jenő gyulai esperesplébános . A gyulavárlak nevében paptest
vére, Hanzély lajos búcsúzott .artöl a paptól, aki ötven évet dolgozott az Úr sz ölöjé
ben Igaz munkásként. Missziós küldetését krisztusi alázattal, apostoll szegénységben,
boldogan végezte. Atya volt Ő. hlvönek, nem hivőnek egyaránt. Mindenkit szerétett.
viszont őt is szerette, tisztelte mindenki. S mély megrendüléssel vették közülünk való
eltávozásának. halálának hirét. Szerintük is jó ember, igaz ember volt . Mi hívei árván
maradtunk, s mig élünk. nem fogjuk elfelejteni aranymiséjén boldogságtól fénylő arcát .
Kérjük az egek Urát, hogy ez a boldogsággal tell örök világosság fényeskedjék neki:

Confrater

SEBESTYlON SANDOR érd . esperesplébános
(1904-1918)

Szolnokon született, 1904. aug. 22·én. Hárman voltak testvérek, két kisfiú és egy
kislány. Gimnáziumot ls Szolnokon végzett. A szellemiek mellett testi erővel ls mes
áldott fiúcska itt és ekkor kapta a kedves becenevet, amely elkisérte a sfrlg. és így
marad meg emlékeinkben is : .Mack ö" .

A szülöl otthon és az akkor Szolnokon müködő paptestvérek hatására meghallotta
a Mester hfvó szavát. és 18 esztendős korában elindult a váci szeminár iumba. Négy
évi előkészület után megkapta az egyházirend szents éaét, amely által ő is. mint rnln
den pap, mindenkinek mindene lett.

Nem hiába volt az apostolok között egy pénzváltó : hiszen a papok egész életükön
át lsten mérhetetlen értékú kegyelembankóit váltják aprópénzre. és osztogatják-oszto
gatják az embereket köz őrt.

O is megkezdte a kegyelem osztogatását. és tette 51 és fél éven át: a szentmls ék
ben. a prédikációban, a gyóntatószékben adott vezetéssel, beszélgetésekben nyújtott
tanácsaival. szavával, példájával. IOs még sok mlndennel. hiszen lsten nagy családjában
mind ig vannak tudatlanok , szomorúak, elhagyottak. szenved ök, tanácstalanok, öregek
betegek. árvák. szegények, akik mellé oda kellett állnia.

De a lelkek gondozása mellett építette lsten országának földi alapjait is . Káplán!
helyein: Kiskunfélegyházán. Újszászon. Monoron. Rákosszentmihályon templomot újít
kivül -belül. oltárt aranyoztat. egyesületeket szervez, telket vesz plébániaiaknak és
templomnak. A temetők rendezése. bekerftése mindenütt szívügye .

Majd Szolnokra kerül plébánosnak. Itt. sz ülöváros ában. testvére inek otthonában,
szülei poralt befogadó földjén. különös lendületet kap alkotó kedve. A háborús ese 
mények miatt megrongált Vártemplom és plébán ia küls ö-bels ö újítása. a szolnok -újvárosl
és a Jézus Szfve plébánia szervez ése, a szomszédos Szandasz öll ös lelkészség alapí
tása, az 50 holdas temető f ásít ása. bekertt ése mind ennek állomásai.

Ekkor azonban el kell hagynia Szolnokot. Kunszentmlklósra kerül. Itt dolgozik to
vább még 20 évig. Kunbábonyban templomot épit, épületeket, tornyot újít. És bár .Fut
vele az Idő, mely Irigy· . de keze alkot. kedélye aranyos, és szive mind ig énekel szinte
soha nem fáradó testében.

Másfél évvel ezelőtt volt aranymiséje. A jubileumi szentképre ezt írt a: .F ldelis
usque ad rnortem", húséges a halálig. Úgy történt, ahogy Igérte Istennek és kivánta
magának: húséges volt lsten szeretetében és hívei szolgálatában, az egy hetes be
tegágyig és a koporsóig. amelyet december lG·án helyeztek el a szolnok-úlv érosl al
templom sfrfülkéjébe.

S.A.

DOMBOS JÓZSEF FOLOP OSB
(1914-1918)

1914. dec. 14-én született Hármasfalun (Welden bei Rechnltz. Burgenland) a család
második gyermekeként. 1920·ban Budapestre kerülnek, iskoláit már itt kezdi meg. Kő·
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zéplskolált a kőbányai Szt. László gimnáziumban végzi céltu datos, szorgalmas rnunká
val. Fiatal korára nagy hatást gyakorolt a cserkészet, Innen szerzett élményei egész
életében véglgk fsér lk . 1933-ban jelentkezik Pannonhalmára novtotusnak. Fő i s ko l a i tanul
mányalt -bár egészsége kiss é gyenge - komoly akarattal és buzgalommal végzi, de
a tréfában és vid ámságban ls otthonos . Tanár i oklevelét 1940·ben szerzi meg term é
szetrajz-földrajz szakon. A természet Iránt i szeretetét még a burgenl andi házból hozta
magával, ahol növend ék-kora vakáció inak egy részét ls tölti anagyszülőknél.

1939. jún. 18·án szenteli k áldozópappá. Tanár i működését a Rend budapesti glmná·
zlumában kezdi, ahol egészen 1948-ig, az államos ításig vo lt tanár. A háború Ideje alatt
tábori lelkészi szolgálatot ls végzett sebesültszállító vonatokon . 1946-ban szakfelügye ·
löv é ls kinev ezik .

1948 után a budapesti Szent Rit a egyházközség lelkésze let t 1953-lg. Ettől kezdve
több helyen működik , majd 1962-től egészen haláláig a csolnoki plébán iát vezetI. A
sok dispoziciót mind ig erős lélekk el , szerzet esi engedelmességgel vállalja. M inden
működés i hely én bencés lel kületének megfel elően elsősorban a li turgia elmélyitését
és szebbé tételét mozdítja elő - már jóval a II. vat ikáni zsinat e lőtt ls. Plébánosi mü
ködése alatt ls az imádság és a munka vezérli életét. HIttanóráira, beszédei re mindig
lelkiismeret esen készül ; müköd és ét széles látókör és bölcsesség jellemzI. Neh ézs é
gek között is a rá jellemző kemény követ kezetességgel és állhatatosan dolgozik hível
ért, a kudarcok sem tudják letörn I. Ebben segíti a l apve tően vidám természete is ,
amelynek megny ilatkozásai azonban mind ig bizonyos fanyar irón iával p árosultak.

1978. nov. 19-én, vasárnap még elmondta szentmiséjét, keresztelt ls, és éppen pár
napos pihenést , kikapcsolódást tervezve feküdt le este . Reggelre azonban szíve meq
szűnt dobogn i: örök pihenőre térhetett a menny ei Atya sziv én, Pannonhalmán temet
tük nov. 24-én, csolnok i hiveinek nagyszámú részv étel ével.

Confrater

SARANG KRIZOLÚG pnER OSB
(1894-1978)

Répcevlsen (Sopron m.) született, 1894.okt . 17-én. A soproni és györi bencés glm·
n ázlumba járt. 1916-ban lépett be rendünkbe. 1920-ban szentelték pappá, 1921 rnájus á
ban magyar-német szakos tanári okl evele t szerzett . Már az 1920/21. iskolai évet Esz.
tergomban töltött e mint segédtanár, majd 1929-ig rendes tanárk ént működött ugyanott.
Ekkor kerü lt budapesti lJimnáziumunkhoz, ahol 1945-lg volt . Azután 1948·ig gimnáziumi
tanár és általános iskolai igazgató Pápán, utána a pápai bencés templomban seq éd
lelkész. 1950 után pápai rokona inál él t. de mindennap, több kilométer távo lságból be
járt a volt bencés templomba misézni és kiseg lten I. 1965-ben költözött a pannonhalmi
szociá lis otthonba , ahol csendes vissz avonultságban élt halálá ig .

Két dolog jellemezte életét: nagy pontoss ág. prec izitás munkájában, és bizonyos
zárkózott visszavonultság életében. A pontos ságot és fegy elmeze ttséget szinte sugá.
rozta, de meg is követelte tanítványaitó l. M ivel példájával és nemcsak szavával rnu
tatta erre a követendő utat, diákjai szerették , és készséggel alá ls vetették magukat
olykor szigorú követelményeinek. Bánk József váci érsekpüspök. aki Esztergomban
tanítványa volt, részv étlevelében szlnt én pontosságát, kiegyensúlyozottságát, higgadt·
ságát emelte kl . Ez megjelenésében is megnyilvánult: mindig t isztán , bizonyos ele
ganciával öltözködött. Napirendjét - még élete végén az otthonban ls - mindig pon
tosan megtartotta. Sétakezdéséhez szinte órát lehetett vo lna Igazítani.

Zárkózottsága Inkább tartózkodás és bizonyos szemérmesség jele volt, sosem a
gógé és a lenézésé. Még bet egsége utolsó napjaiban ls f igyelmesen é rdek l ődött ápo.
lólnak személyes ügyel iránt . Barátságos volt mindenkihez. Két hétig tartó v éqs ö be
tegs égében is türelmesen, zúgolód ás és zokszó nélkü l szenvedett, senk inek sem akart
terhére lennI. 1978. júl. t t- én hunyta örök álomra szem ét .

Confra ter
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BARTA L~NARD aCIST.
(1897-19781

A volt bajai gImnáziumi tanár hatvanas ével elején érkezett Amerikába. Mivel az
angol nyelvet nem Ismerte eléggé, tanár i munkába itt nem tudott beállnI. Visszavonu lt
életének utolsó húsz esztendejét azonban sem a tétlenség, sem az unalom nem je l
lemezte . A múlt tiszteletével és szeretetével vizsgálgatta a jelen I dők tü relmetlen
kibontakozását és a jövő századok t itkait.

Il yennek Ismertük már diákkorunkban. Barta Lénárd élete és pályafutása a szerete t
és a barátság történetének egy·egy szép feje zete marad sokak életé ben. Hogy milyen
és mekkora benyomást gyakorolnak ránk a küls ö események, soha nem tudjuk fölmérn i,
s talá n nem is ez a legfontosabb életünkben. Egy rendk ivüli személy szerepe viszont
néha a Szentl élek leheletének erejéhez hasonli tható.

Hosszú évek ig semmi t vagy nagyon keveset hallotturl'k tevékenységé ről. s mikor
csatl akozott dallas i közösségünkhöz, az volt az érzésem, hogy volt tan itv ányalnak
serege követte . Soha nem szúnt meg lelki kapcsolata velük . Hogyan is fe lejtették volna
el azok, akiknek megadatott a kegyelem, hogy lsten országáról tőle hallják az Igét ,
általa Ismerjék meg a görög és római klasszikus kultúrát s a modern társadalm i esz
mék al apvető eleme it? Hogyan felejtették volna el a papot és tanárt, akinek élet ében
a kereszténység eszmél és az egyetemes kultúra olyan szép harmóniában egyesültek?

Barta Lénárd szlqorú tanár volt , de nem félelmet keltő; miért ls féltünk volna attól
a tan á rt ő l . akinek legnagyobb öröme abban telt. hogy az Igazság Ismeretére vezessen ,
és megszerettesse azt diákjai vall Milyen szívesen és lelkesedésse l gondolunk vissza
az ő osztályaiban töl tött órákra! Ott bennünket sem fenyege tett az unalom vagy tétlen
ség. O nemcsak görög és latin nyelvtant tanitott: a legelem ibb lati n és görög leckében
ls bölcsességet fedezett föl. Társadalomtudomány-ór átn pedig a múlt századok gon·
dolatal és IrodaIme nyomán a jövő csodálatos világána k álmát ébresztgette diákjai
le lkében.

Ez a szell em terem tette meg a mély és tartós barát i kapcsolatot tan itványalval.
Az új világ, amit megéltünk, nem volt számunkra Ismeret len, s ma nem tudjuk nem
szeretni , mert saját múltunkból nőtt kl, és saját jövőnknek alapja. (gy ízlelt ük a jövőt

évt izedekkel ezelőtt, amiko r Barta Lénárdot hallgattuk és követtük.
Mindenek fölött lsten szolgája és papja volt . Ha néha türelmetlenség fogt a el , tü

relmetlensége a próf étákéra emlékeztetett : mindent tökéletes szfnben, .sub specie
aetern ltatls" szeretett volna látn i , úgy, ahogya dolgok lsten te remtő kezéböl kerültek
kl. De az Egyházzal mindig együttérzett, s mély alázattal haj lott meg az ember i gyön·
geség és gyarlóság elött.

1897-ben Cibakházán (J ász-Naqy-Kű n-Szolnok m.) született, s 1978·ban életének 81.,
papságának pedig 57. esztendej ében, az Our Lady of Dallas ciszterci apátságban halt
meg. Hosszú vándorlását sok szomorús áq és csalódás szegélyezte , de le lk i békéjét
semmi v iszontagság sem tudta megtörni, mert vezércsillaga a reménység volt, amit
Kr isztusban, a vilá g megváltójában ápolt és élt .

P. Nagy Mózes octst,

Dr. BALASSA BRUNO OCist.
( t 896--1 9791

Aranymlsés áldozópap, az innsbrucki egyetem doktora, a Canlslanum büszkesége
dogmat ikából , majd a Pázmány Péter Tudományegyetem doktora neveléstudományból ,
okI. középiskolai tanár, azután mint c. rk. egyetemi tanár a budapesti egyetem peda
gógiai tanszékének várományosa. Gyorsan felfe lé ívelö és tudatosan feltörekvő élet
pálya ez. Az egri ciszterci gimnázium hittanára rövidesen a rendi Tanárképző Főiskola

Igazgatója Budapesten, aki már a professzori katedrára készül fellépnI. Mindezt ra
gyogó elméjének és a munkában önmagát szinte fölemésztő ambfcló jának köszönhet I.
Am ugyanakkor megnyil vánul kemény vezetésre hajlam os képessége és kiváló szer-
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vezO tehetsége . Erre figyel fe l az akkori kultuszkonnányzat, és 1935-ben - a nemrég
országosan újj ászervezett tanügyi gazgatás keret ében - a székesfehérvári tankerület
fOlgazgatól székébe emelI. Széleskörü szaktudása és vezetésre termett. néha tülke
mény egyénisége még magasabbra ls utat nyit nekI. Amikor a kul tuszminiszter létr e
hozza mi nisztériumá ban a pedagógiai föosztályt, élére Balassát helyezI. Megszervezi
ugyanakkor a Magyarországhoz visszatért országr észek iskolarendszerét és tan üqy
Igazgatását ls. Min isztér luml pályafutása során végül a legnagyobb jelentOségü fő

osztály - a népoktatás - élén találja 6t a második vil ágháború befe jezése, de a ml
nlsztér lumból történt eltávolítása ls. Ekkor egy budai lelkészség templom igazgatója
lesz a rendi plébánia szervezeten belül , és eddig Ismeretlen képesség lobban föl benne:
Szent imreváros értelmiségi hlv6seregének körülrajongott , nagyhatású lelk ipásztoraként
mutatkozik meg. Amikor Innen ls távoznia kell et t, különleges matemati kai szaktan
folyamon statlsztikussá képezte kl magát, és egy vállalat el6kalkulátoraként müködötr
nyugdíjazásáig. Nyolc évet töltött kényszerü nyugalom ban. Szell emi látóköre , nagy·
távlatú élet- és világszemlélete azonban nem homályosult el. Csak szíve fáradt meg
egyre jobban, míg 1919. jan. 30-án csendesen hazatért oda, ahol - Jézus szaval szerint
- . sok lakóhely van' .

Ez az életpálya-vázlat és egy·egy szándékosan nyomaték ozott jelz6 valós ághüen ki
vánja 6t jellemeznI. Rendkivül összet ett - a pszichológia nyelvén: multiva lens sze
mély iség volt. Ez azt ls jelenti, hogy emberileg folyt on vándorú ton volt lapályok és
hegyormo k között . Néha viss zafogtá k a középszerúségek, sö r poros és köznapi élet
hely zetek, máskor meg hihetet len lendülettel tört az ormok fe lé . Lelki értelemben
ls. Vagyis hol ki ütkö ztek gyarlóságai, fogyatékosságal és hibái , hol meg világ ftón lobo
gott benne az életszentség vágya . Ezért sokszor küsrnerhetetlennek t űnt a kivülállók
számára. Voltaképpen csak azok láttak bele szíve-lelke megrendltOen mély kútjába ,
akiknek gyóntatójuk , lelkivezet6jük volt . Ezek ls kaptak t61e a legtöbbet. Többet , mint
akikre a közélet csúc sain tehetségének fényét és szlkrált szórta . Életé t valójában az
fütötte, amit a Jelenések Könyve . els6 szeret et ' -nek nevez [2,5). Meg nem szünt küz
deni gyarlóságai közepette sem az .els6 szeretet ért". amellyel egykor elkötelezte ma
gát az Úrnak. Elet ének Igaz története az volt, hogy újra meg új ra megújuljon ebben
az . els ö szeretetben' . Aki jól Isme rte, nemcsak bizik benne, hanem meri kimondani
ls, hogy végül visszavonhatatlanul elnyerte.

-s -n

PAPP ELEM~R piar ista
(190(}-1978)

Emlékezünk Papp Elemérre, de nem azért, mert most hazatért , hanem azért , mert
hazatérve ls Itt maradt között ünk.

Bár az 6sz az elmúlást Idézi , nekünk tanároknak és diákoknak kezdetet jelent. Egy
új tanév kezdetét . ~s mi megkezdtük a munkát rendben, tervszerűe n, zavart alan bizton
sággal. Ha gondolatban keresni kezdem , hogy mikor és hol kezd6dött ez a ml harmo
nikus jel enünk, akkor log ikus an vissza kell mennem 1950-10 és Papp Elemérlg .

Váratl anul kaptam a sürgö nyt: jelentkezzem Pesten, a piaristáknál.

Papp Elemér várt. Ismertette az egyezményt, amely az isko lák részére lényegében
üres keret volt, mert csak nagy körvonalakban készült. Ezt a keretet kellett élettel ki
tölteni, nehéz helyzetben, bizonytalanság légkörében. Itt tünt ki mindj árt a kezdetnél
Papp Elemér hihetetlen felkészültsége, nyugalma, és az a távolba látó bölcsessége,
amelyet akkor valamennyien kétkedve fogadtunk. O akkor csak szlvességb61 segitett
Sík Sándornak, de csakhamar nélkülözhetet len lett számunkra. Nemcsak adminisztrá
ciós téren . Az 6 irányitása, tanácsai alapján telt meg élette l az Isko la, a ml kezdeti
munkánk. Kés öbb. már hivata los beosztásban, klépltett e, ta rtalommal töltötte be rnun
kánk menetét , úgyhogy nem idegen testként élünk , hanem szervese n beépülve hazánk
oktatási apparátusába . A megvál tozott körülmények , a mer6 ben új feladatok , a múlt
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nosztalg lája, a küls ö és bels ő , gyakran rosszindulatú bír álatok. a magunk kl shltüsége
között kellett megoldanunk problémákat , - nem ls könnyüeket . O válla lta gondjainkat ,
valód i vagy vélt sére lmeinket , tárg yalt. közvetl tett, bizta tott, bátor ított, kedvet és ér
telmet adott a kitartó munkához. O vol t Isko láink mindenese.

Mindezt meg tudta tenni , mert minden vonatkozásban feinOtt erre a feladatra. Volt
II tanár, Igazgató, házf őn ök, rendi tanácsos, fOlgazgató, elnökhelyett es. A papi , a szer
zetesl, a tanügyl Iskolát végigj árta. Munkáját teljes odaadással, Igényes le lktl srneretes
séggel és kivételes tehetséggel végezte. Amikor tökéletessé vált tájékozotts ága, arnl
kor alkotó munkássága teljessé géhez ért , akkor állí totta Ot a Gondviselés országos
feladatok megoldá sa elé. Meg tudta oldani azokat a kérdéseket , amelyek hez nem volt
modell, mert ember i tu lajdonságaiban ls nagy volt. Nem tudott és nem is akart pi ll a.
natnyi követelményekhez alkalmazkodni. Mindig az egészet nézte, mindig messzir e
látott. Igazságos és korrekt volt . Most ls hallom figyelmeztetését : , Hallgass, de ha
megszólalsz, feltétlenül csakis az Igazat rnondd! " A kimondott szó becsü lete szent volt
elötte, ezért mind ig és mindenho l hitel e volt . Valahogy mindig az volt az érzésem:
hivatalos ügyekben vele csak vigyázzállásban lehet beszélni.

Nem Ismerte a fOlgazgató jogai t, csak kötel ességei t . Osszefog laló jelentései, sta
t iszt ikai t ájékoztat ól. felett es hatóságok rende lkez éséb ő l fakadó Intézkedései , az ad
minisztrációs ügyek bonyolltása mind ig v ilágos, pontos , határozott volt. Halogatást ,
késést nem Ismert.

Komoly , zárkózott egyéniség vol t. IOrzéselt , egyéni véleményét mindig hű vös tár
gyilagosság mögé rejt ett e. Pedig mennyi szeretet , lelk iség, megérté s volt benne! ElO·
fordul t. hogy akarat lanul kinyitotta, vagy elf elejtette becsuknl az ablakot , és önkén
telenül ls belelátott az ember. Meghfvt am, tartson debreceni tanítván yainknak le lk t
gyll'korlatot. Nagyon nehezen vál lalta . De megtartotta , és elmélkedései közben, olykor
szinte megfeledkezve állandó fegyelmezett ségérOI. elötünt az ember , a pap, a szer
zetes. Nem felejt em el soha lelk igyakorlatát , és csak mélységes t isztelettel tudok
fe lnézni rá.

De kltünt lelkisége és emberi nagysága élete harmadik felvonásáb an is , amikor
váratlanul rátört a betegség, ős meg kelle tt érn ie, át kell ett éln ie testi és szell emi
leépül ését . O, aki mind ig szolgált , most magatehetet lenségében majd mindenben rná
sokra szorult. Ezt a keresztet ls példásan váll alta. Szomszédja , munkatársa, hüséges
barátja mondta nekem: .te, tudod, soha egy panaszkodó szót ki nem ejtett ." Az ember
gondolkodásmódja alapján nagy vagy törpe . Papp Elemér nagy volt. De nem tudom ,
mikor volt nagyobb: amikor maradandót alkotott, olyat, amell yel most ls jelen van
iskoláinkban, vagy amikor tehe te t len s éq ét elf ogadta és viselte .

KI tudja megmondani , hol végzOdik a mült ? Mibennünk, akik akkor ott voltunk a
kezdetnél. élményk ént él a m últ. Az újabb generáció már csak hallom ásból tud róla .
Papp Elemér múltja müv ében él akkor is, ha ez már névt elen örökséggé váli k.

De hiszen aki Iste nben marad. az örökk é megmarad.
Volt egy fOlgazgatónk, benne kezdOdött Jelenünk - és elt ávozott volt fOigazgatónk,

de ezzel nem fejeződött be a múlt - csak létrendet cserélt. Most antól fogva O az
Úristennél Immár a katoliku s Iskolák föe l őadója .

Dr. Kiss László búcsúztatója

HAVAS ZOLTÁN FERENC
(1894-1978)

A szelid és alázatos szrvü Jézus szelfd és alázatos szlvü papja volt. Tatán született;
édesapja adÓÜgyi jegyzO volt . O sem tolakodott a pályáján fölfelé mindenáron. - f ia,
Zoltán még kevésbé. Iskoláit Tatán, majd a váci piaristáknál végezte . és Székesfehér
várott érettségizett. Tán egy hónapig kánnelita jelölt ls volt, de egészsége nem birta .
Igy kaptuk vissza sorai nkba őt. IOlte szerény, Izlg.vérlg papi életét. Dolgozott lelkname-
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retesen; szeltd. halkszavú humorával mindenkit rneqhödltott: Igy lett .rnlndenkl Zoli
bácslla" l

Német tudása elöszőr Klsmartonba (Eisenstadt) dlsponálta segédlelkésznek. de
végigjárta a papi élet majd minden fokozat át. Volt tábori lelkész a huszároknál (sze
rettem volna látni lovon a 120 kIlójával J); ott történt vele. hogy szabadságot kapott.
és ezalatt az esztergom i érsekség területén járt. Nem volt Joghatósága. Fogta papírját
és ceruzáját (hol tartott volna tintát a nyeregkápában) . és Csernoch János bíborostól
joghatóságot kért a gyóntatásra. Persze a prímás tintával és sajátkezű aláfrásával
adott egyszer s mindenkorra nekI. Majd fogházlelkészként a gyilkosok atyja. kórház
lelkészi ideje alatt idegbajosok és a halálra készülők lelki ápolója lett. Mint rábata
mási admin isztrátor neki adtam át a plébániát. Tamáslban 18 évig volt plébános. és
püspöki tanácsos ként ment nyuqdljba , gyengülO egészsége miatt aránylag korán . 1951
tOl 27 évig saját családi otthonában élt nyuqdfjban Tatán. ,K I az a szerény öreg pap?'
- kérdezte t ölem egy IsmerOsöm. •Szlnte sugárzik bel öle. hogy nem akárki: Háza
paptársa inak legkedvesebb találkozó helye volt. kiváltképpen n évnapjal . Hála Istennek
még élt mindkét húga. tudták még Ot ls gondoznI. De persze viszont seq ített. Egyszer
a mos ásban, egyszer nagy uborkaválogat ásban leptem meg Oket. Olyan természetes
nek vett ék. mintha imádkoztak volna.

A felsöbbség iránt mély t iszt elettel viseltetett . Soha nem lehetett másról blrálö
véleményét hall anI. Szerette az emberek et világnézetre és vallásra való tekintet nél
kül. Szerette a gyerekeket. de ha szerntelenkedtek, csak úgy szikrázott a szeme. AIIg
tudott mozogni. sokszor elesett már . de gyóntatni bárhová elment. Szinte érzem. hogy
a gyóntatás nehéz. de neki kedves papi feladata késztette. hogy az összes szláv nyel
veket valamelyest ér tse és beszélje . Halálos ágyán ls bosnyákul kiabált. Pedig kiabálni
sohasem szekott. Persze delfr iumában nem felelős önmagáért az ember .

Szerénységében aiig muta tta meg teológiai műveltségét , hisz hallottuk nem egyszer
rekollekciós összejövetel kor . Ott ls állandó gyóntatónk volt .

Nyugdrjas ével alatt is belekap csolódott az egyházmegye életébe . érdekelték ugyel.
és seqltett, ahol tudott. Igy pl. a székesegyház felújltása Idején rendszeresen vállalt
szentmiséket a költségekre. Hosszú betegsége alatt ls meq örlzte humorát és teljes
szellem i. lelki épségét .

Amilyen szerényen élt . úgy ment a tata i kórházból odaatra május 14-én. Sok-sok
Imádkozó várta biztosan a mennynek kapujában. a hön szeretett Szűzanya társaságában
. rnlndenkl Zoli b ácslj át" .

Gyónógyermeke

TURÖCZI SANDOR
(1914-1978)

Vibráló egyéniség volt. megáldva borotvaéles logikával, vitára. választa mindig
kész elmével.

Tanulmányai során és egész papi életében mindig szűknek érezte a keretet, ami
neki osztályrészül Jutott , s amelyböl szeretett volna kitörnI. Ezért látták Ot többen
nyugt alannak. türelmetlennek, érezt ék szúrósnak társalqását . és talán ezért voltak
kevesek Igazi barátaI.

Pedig éhesen vágyott a szerétet. a férfias barátság után. l elke gazdag volt mély
emberi érzésekben. Határtalanul szerette az édesanyját . !:rte vált meg elsö lelkész
séqét öl, és vállalt nagyon szerény káplánl beosztást hét éven át. hogy súlyosan beteg
édesanyjával együtt lehessen. amIg el nem temetI.

A kótaji plébánia vezetését 1959-ben vette át . A községben mindenki becsülte és
tisztelte . De O ls ismerte minden egyes hlvét minden gondjával-bajával egyutt.

Imádságos papi lélek volt. KOIönösen gyöngéd. szeretö szálak fűzták a Szűzanyá

hoz. !:vek óta télen-nyáron minden este órákat töltött el templomában Imába rnerülve .
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Amik or megtudta, hogy betegsége gyógylthatatlan , hónapokon át teljes tudattal és
alázattal készült a nagy számadásra. Tudta, hogy most végzi utolsó temetési tényke
dését, mert már holnap nem lesz ereje hozzá: tudta, hogy most mondja el utolsó
szentbeszédét, mert betegsége elveszi hangját . ~s tudta, hogy most lép oltárhoz be
mutatni utolsó szentmiséjét, amelyre végső erejével vonszolta el magát. Nemcsak
hivatalos ügyelt rendezte el a legpontosabban, hanem [óelöre megadta utasltásait teme
tésére vonatkozóan ls . Majd levélben vett búcsút feletteseitől, barátalt él. és kért bo
csánatot mindazoktól, ai<ll<ről úgy érezte, hogy valamikor megbántotta őket.

Határtalan türelemmel, panaszszó nélkül viselte súlyos betegsége minden kelle
metlenségét. Klsegltőként melléje adott fiatal paptestvérét úgy szerette és látta el
hasznos utasftásokkal, tanácsokkal , mint édesapa legkedvesebb fiát. Ruháit ls neki adta.
Egész életében szegényen élt. Egy pár ócska holmi maradt utána csupán.

Néhány héttel halála előtt Irt egyik levelében - azért küldte, hogy másnak kérjen
benne orvos ságot - Igy számolt be magáról: .Másfél éve gégetumorral ballödom, 
két sorozat kobaltsugárzást kaptam, - jelenleg még élek, egyre romló állapotban . ~r·

sek atyánk küldött mellém ktseq ítöt, Aki hogya lehető legjobb paptestv ér-Hetalt - a
Gondviselés külön kedves Intézkedését kell látnom benne. Nyomorúságomban ls rneq
találtam helyemet a hátralévő Időben, - a golgotai hármas kereszt tulajdonosai közül
kettő mellé örömmel vállalom a nemelkerült harmad ik beosztását:

Egy héttel a vég előtt reszketeg betükkal Igy búcsúz ik barátjától : •Templomunk ki·
vülről tetőtől talpig rendben van - a plébánia ls kivülről. Istenemi De másba ül bele
utódom, mint énl Elborzasztó volt. M intha az Egyház Itt sfrt -rlrnánkodott volna segitő

kéz utáni
Megké rhetlek, hogy egy szerény fájdalmas Márla-oltárnál rnlsézz értem? Ad Jesum

per Mariam. Sokban vagyok én ls ,konzervatfv', pedig nem az, hanem reál is. Egyetlen
az Ens Reale - a többi ens ratlonis , - cs ináljatok velük. amit tudtok. Itt,ahol én állok,
ez világos.

Elköszönök, meleg baráti öleléssel és sok szfvbell köszönettel . VIszlátra a Nagy
Családi Körben!"

Adja a Mindenható, hogy mindanny ian Ilyen derűs , megnyugodott szIvvel, Ilyen
kegyelemmel eltöltötten és rendületlen hittel legyünk készen a végső útral

Halála elötti napon, dec. 21-én utolsó jártányi erejével még kivl tette magát temp
lomába, hogy még egyszer elrebegJe Imáját ott, ahol annyiszor mutatta be a napl szent
miseáldozatot, és ahol két évtizeden át hirdette az örök élet Igéit .

Temetése karácsony harmadnapján volt . Kádár László egri érsek végezte a azertar
tást, kisérte kl a temetőbe . A szentbeszédet dr . Mészáros Lajos érseki helynök, egy·
kori iskolatársa mondotta. Hetvenöt paptestvére állta körül koporsóját. Aznap a köz
ségben megállt az élet, mert mindenk i , bármilyen vallású volt ls, búcsút akart venni
tOle. Végsö akarata volt, hogy porladó teste hIve i körében várja meg a feltámadást.

Paptestvér

P. SZABO GYORGY POLIKÁRP OFM
(1894-1979)

Az Úrhoz távozott IdOs rendtársunk lelki profilját ember i, szerzetes i, papi és rnü
vészl küldetéséből áIlfthat juk össze.

Egész életének legmarkánsabb vonásait veleszületett emberi adottságai határozták
meg. Keménykötésü somogyinak született. Sem magával , sem másokkal alkudozást
nem Ismert. Reggelt öl est ig, fiatalságától I dős koráig dolgozott és Imádkozott. Az esz
ményekhez való szilárd ragaszkodása Irány itotta természetes és termész etfölöttI, tudo
mányos és mUvészi életét. Az .u sque ad rnortern" embere volt . Még 1978-ban ls rend.
szeresen prédikált . M indenben a tökéletesre és a teljesre törekedett. Szentbeszédeit
mindvég ig nemcsak lelrt a, hanem közbeszúrt előadás i megjegyzésekke l ls ellátta. Plé-
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bános és házfőnök korában rendtársai beszédeit a temp lom kórus án állandóan meghall ·
gatt a. utána szemtől szembe véle ményezte.

Szerzetesi le lklségét a .vegyes életforma" : a tevékenység és az elmélyülés [el 
lemezte . Elmélkedésből a munkába ment . majd Ismét visszatért az Imába. hogy meq
pihenjen és úJjászülessék.

Azok közé a kevesek közé tartozott. akik f iatal évei kben ls a kiforrottság jegyeit
hordják magukon, ős az ifjú ság Ideallzmusát öregségükre sem vesz tt tk el. Ezért élet é
ben a kibontakozás je lel kevésbé nyilvánultak meg. és talán ezért biráit meg könnyeb.
ben másokat. - Föer ényeí a közösség ben virágoztak kl. Főként a közös munkában és
a közös Imádságban. Rendtársainál ls l egerősebben ezt sürgette.

Elsőso rban lelk ipásztor vol t . Gyöngyösi teológiai tanári évei ben a harmadrendi Igaz·
gató cimet ls viselte. Munk álkodása az egész Mátravldéket fel ölelte. Nyár i hónapokban
járt a a környéket, falva k temp lomaiban mlsé zet t , prédikál t . a régi tagokat összetartotta,
és újakat toborzott .

Igazi lelklpásztorrá Szolnokon bontak ozott ki. Ezek voltak legalkotóbb és leggazda.
gabb ével. PlébánosI Jogköre szinte az egész várost felölel te. Iskolákban tan ított . egye·
süle teket. énekkart és a pléb ánia Irodáját vezette. vasárnaponként prédikált. meqszeret
tette és feivi rágoztatta a liturgikus életet, uto lsó útj ukra kls érte a hIveket. Főpásztora

hit oktatási felügyelővé nevezte kl. Provlnclánk papjai előtt a szolnoki lelkipásztorkodás
csakhamar eszménnyé vált .

1950 után a váci egyházmegye papja és két vi déki egyházközség plébánosa lett.
Nyugdrjas éveit Ismét rendi keretben töl tötte. A két főváros i és az esztergomi kolos
torb an élt . Még ekkor ls lelkes hitszónoknak. keresett gyónt atónak és örömmel rendel 
kezésre áll ó kiseg itőnek bizonyul t.

A szent zene világában rendi vonalon szinte egyedülálló tehetség volt. Tanulmánya it
a budapesti, bécsi és római zeneakadémián végezte. Zenét és éneket tan ított a gyön
gyösi ferences teológián, a váci szeminár iumban és Róma egyik rendi Iötskoláj án. E
sorok ír ójának még az 1970-es években ls a late ráni bazil ika egyik gyóntatója lelkesen
emlegett e volt ta nár át . melege n érdeklődött személye felől. és olaszos lelkesedéssel
küldött neki üdvözlő levelet.

A lkotó múvész is volt. Négyszólamú, vegyeskarra frt •Tu es Petrus" -ával fogadták
1938·ban az Eukariszt ikus Világkongresszusra érkező pápai legátust. •Sanctus Fran
cl scus" c. gyújteményében feldolgozta a Szent Ferencrő l szóló breviár iumi himnuszo
kat. a ferences szentek ti szteleté re komponált müvével pedig sok-sok h ivő szívéhez
közel hozta őket. Preludiumos könyv e. az .Organum Sanctae Ceclltae " egyik leq ért é
kesebb kompozíciója. (vek hosszú során át az Országos Cecflia Egyesület aleln ökí t lsz
tét töltött e be .

A kórházba k isérő rendtársa e szavakkal búcsúzott tőle : . Poli kárp atya, imádkozunk
érte d: A nagybeteg halkan. a t öle megszokott udvari assággal Igy válaszolt: . Köszö
nöm. köszönörn, Atyám!'

Zenei alkotásai tú lélik a mestert . Temetési szentmiséjén is - amelyet tartom ány.
főnöke és 14 rendtársa konceleb rált - az esztergom i ferences gimnázium énekkara
és az orgona több eredeti alkotását szólal tatta meg.

Confrater

SCHMIDT MIHALY SDB
(1906-1979)

Futótúzk ént terj edt a gyászh ir : .Meghalt a karnagy úr !" Fáradtságot nem Ismerő

életének sziv infa rktus vetett véget feb r. 14-én. Mo rs sacerdotel ts ... (letének utolsó
pi llanatáig dolgozott. •Nem akarom a halál testv ért tétlen kézzel várnI" - idézte jan .
28-1l eve lében Asszis zi Szent Ferenc mondását .

1906. dec. 20·án született Dorogon. Hlond Agoston tartornányfönök, 8 későbbi len
gyel blborosprimás vette fel Don Bosco magyar fi ai közé Jelöltnek 1918-OOn. Péliföld-
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szentkeresztre kOldte az ős i kolo storba. az akko r még Magyarországon egyetlen szalézi
Intézetbe. Majd egy évve l később az újonnan megnyílt nyergesújfalui hivatásápoló ln
tézetbe helyezték át. A nov lc látust 1922/ 23-ban végezte el. A kiváló tehetségű fiú glm·
názluml tanulmányai mellett minden szabad Idejét zenetanulásra fordl tott a. a szalézi
pedagógia egyik nélkülözhete t len eszközére . A zenekarban már akkor azon a hanq
szeren Játszott, ahol éppen hiányt kellett pótol nI.

1927-től 1931 -lg, pappá szent eléséig Tor inóban, a szaléziak nemzetközi teol ógiáján
végezte tanulmányait , Zenei továbbképzését sem hagyta abba. Itt Don Giovanni PagelIo,
a torinói San Giovann i te mplom szalézi kam agya. a zeneművészetI főiskola tanára volt
Irányitója.

Elöljárói az újmisés papot az esztergomtábori szalézi flúnevelő Intézetbe, a
kis .F lúk város ába" küldté k. Itt tág teret kapott a zenei élet kifejlesztésére. Hö
vldesen szép eredm ényeket ért el. pedig beutalt árva , elhagyott f iúk között dolgozott.
Többször fellépett velük Esztergomtáborban, Dorogon, Budapesten , sőt a rádióban ls .
Elöljárói óhajára 1935-38 között elv égezte a zeneművészeti íölskol án az egyházi kar
nagyképzőt.

1940-ben a két évvel elóbb fölszentel t szombathely i Szent Kvir in szalézi templom.
ba helyezték. Itt bóséges tér kInálkoz ott mind a templomban, min d a kultúrteremben
a zenei élet kif ejl esztésére . Schmidt Mihály meg is fel elt a várakozás nak. 1946-ban
az akkor már m üködö ifjúsági kórus mellé fel nőtte kbő l vegyesl<art és zenekart szerve
zett Szalézi Kórus néven. •Ez vol t Szombathely legnagyobb lé tszámú egyházi ének- és
zenekara : egyúttal az első egyházi zenekar , amelynek saját fúvós zenészel voltak, még.
ped ig elég nagy létszámban - Irja Sziget i KUián. - A háború puszt ításai után a Sza
lézl Kórus vo lt az el ső nagy egyházzenei megmozdulás: Nemcsak helyben, hanem
vidéken ls emelte az emberek lelkét el őad ása lval . Műsoruk változ atos volt . FoI<ozato·
san előtérbe kerül tek az új magyar egyházzenei alkotások . saját szerzeménye ivel együtt.

Nagy érdem eket szerzett a szórakoztatva neve lő színházi előadások rendezése terén
ls. Szószer int valósftotta meg a Don Bosco-l pedagógia egyik [elmondat át: . Legyetek
vid ámek! Tegyet ek, amit akartok, csak Istent meg ne b ánts átok!" Darabjai napfényes
derút sugároztak. Ozönlött a nép a 3D--50 -szer megúj rázott gyermek operett·elóadásokra .
Maga Kovács Sándor püspök ls hats zor nézte meg az egyik darabot. Saját szaval sze
rlnt soha nem vi dult olyan felsz abadultan. mint ezeken oz előadásokon . Mihál y atya
ezekkel ls lelkloáartort munkát végzett .

1951. febr. 4-én a Szalézi Kórus megünnepelte sz ázadtk szerepl ését. Utána még
55 alkalommal léptek fel. A kórus 1955-ben feloszlott . mert karme sterének más megél .
hetés után kellett néznie. Ekkor került a szombathelyi zeneiskolába tanárnak.

Egész éle tében v idám itani akarta a keseredett embereket. A derús lélek az Istenhez
is könnyebben emel kedi k fel. NyugdlJas korában Grácban vállalt karvezet ést a szalézlek
vezette Iparosiskolában. Szinte csak meghaln i jött haza az ős i földre, amel ynek hüs é
ges fia volt. Az osztrák tartományfőnök meghatva fejezte kl háláját munkásságáért a
kriptába helyezés e lőtt. 1979. febr. 22-én Fábián Árpád megy éspüspök és Wink ler József
segédpüspök koncelebrált gyászmisét sok pappal együtt a Szent Kvirin tem plom hajó.
jában elhelyezett ravatala előtt . A templomot megtöltó hi veknek homil ia kere tében
szólt a rneqy éspűsp ök a halott karnagy I s tentő l kapott szép hivatásáró l.

Farkas Lajos SDB

ARAD I IGNÁC
(1886-1979)

A székesfe hérvári egyházmegye káptalanja pár hét alatt három kanonokjá t vesz
tette el : Ásgutl Ádám volt budafok I kanonokpl ébánost . Dr. Potyondy Imre fehérvári
protonotárius kanonokot. aki 94 éves korában halt meg , és végül Aradi Ignác székes
fehérvári protonot árlus kanonokot. aki 93 esztendejével most az egyházmeg ye nesztora
volt .
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Még Prohászka Ottoká r vette fel kispapnak, és O ls szente lte fel 1910·ben. Pár éves
káplánl és hitoktatói műkOdése után mindjárt az elsO világháb orú végeztével, 1917·ben
már PoigárdIba helyezi püspöke plébánosnak . Negyven éven át Itt élte le papi életének
jelentOs részét .

Kispapokat nevelt és vezetett az oltárhoz, saját áldozata árán ls . MIndjárt Polgár.
dlra való költözése után a hittanórán feltűnt neki az egyIk szegény kisfiú nagyon szerény
viselkedése és éles esze. Varga Jánoska elsO áldozása után mindennap áldozott és
mInIstrált plébánosának . Már negyedikes volt, amikor egyik Ilyen alkalommal, úrtel
mutatás után az atya mintegy sugall atként hallotta lelkében: "Ezt a f iút szolgámnak
akarom!" A plébános elment a szül ökhöz, akik azonban csak akkor egyeztek bele, hogy
a fIú tanu ljon , amikor O magára válla lt mInden költs éget . János Rómában végezte kl
tünteté ssel kispapi tanulm ányait . Ott ls szentel ték pappá, szülei és Aradi atya [elen 
létében .

Egy életen át gyakoro lta a vendégszeretetet. Nagyon sokszor voltam nála mint espe
resemnél tanács ért, de soha nem engedett el úgy , hogy meg ne kínált volna valamIvel.
(s ezt minden más papi és világi vendége ls elmondhatta. Koszto lányi DezsOné a .Tűz

clpö" c. regényében örökíti meg AradI atya vendégszeretO jóságát. A háború után el
Indu' az írönö PestrOI a Balaton felé, persze gyalog , hIsz vonat még nem jár. Estére
fáradtan ér Polgárdi ra, és a plébánlán kér éJjeH száll ást . Arad i atya szivesen befogadja.
Vacsora közben elmondja az Irónö, hogy nagy az O bánata , mert a kisfIa elveszett, hIába
keres I. A háború óta a plébánl án az a szokás, hogy vacsora után összegyül a háznép,
és közösen Imádkozzék a szentolvasót . Meghivják a vendéget ls. Arad I atya az Ima
szándékokba mindjárt befog lalja az O gondját ls. - MIre az lrön ö hazaért Pestre . már
valaki várta az örömhírrel. hogy megvan a klsfla.

A plébános mindennap család látogat ást végzett . Sorban mInden házba betért . MIn·
denkl gondja-baja érdekelte . Egészen modern eszközöket ls beállított lelkipásztorI mun
kálba. Volt alkalma bejárn i a nagyvilágo!, Amerikát, a Szentföldet és más helyeket, és
mindenütt tanult valamit. Volt egyházközségI boltja, kultúrháza. O l étes ített e a környé
ken az els ö mozit . Egyik legnagyobb alkotása volt . hogy Polq árdl-lpartelepen több hol
das kertet vásáro lt , és abba emeletes, modern zárdát építtetett vlzltáclós nővérek

számára. Most szociális otthon .
Mind ig jó vIszonyban volt a helybe li lelkésztársakkal. M ikor elsö apát I miséjét tar 

totta, a mIsén je len voltak a reform átusok és unltár lusok ls sz ép számmal papjaikkal
együtt. Az ebéden a református lelkész kedvesen Igy köszöntötte : .Nác lkáml Nácilcáml
Lácík ám, láclk ám , hogya te hfveld, meg ez az eretnek mennyire szeretnek, menny ire
ezeretnekI"

Utolsó éveit Székesfehérvárott töltötte. Mint fóesperes továbbra ls ellátta szépen
munkáját . Majd kanonokI kInevezést ls kapott, és az egyik kanonokI lakást fogl alta el
Potyondy Imrével együtt. Mikor egy éwel I dő sebb barát ja meghalt , panaszosan mondta
látogatóinak : .Imre bácsI rneqe löz ött , de majd uto lérem nemsok ára!" Utol ls érte, mert
öt hónap múlva halott volt O ls. Egymás mellett pihennek a szemlnairluml templom
kriptájában ls.

Galamb Imre
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