
HALOTTAINK

Trembulyák Miklós ny. golopi plébános ápr. 2-án
Szunyogh Lajos Gutbert ferences. R6mában temették ápr. 15-én (79)
Zarándi Emil ny. plébános (69,45)
Tóth József ny. heréd i plébános (73,49)
Géczy László l ő r i nc i esperespléb. (57,34)
Gyetvay Géza tb. kanonok, érd. esp., honti pléb. máj. 14-én (71 ,47)
Udvarhelyi János c. kanonok, ker. esperes , nagykállói pléb . máj. 19-én. Erdő-

telken temették (64,39)
Brunner István ny. plébános Münchenben máj. 2D-án (77,49)
Falu Ferenc szom6dl pléb . máj. 21-én (74,48)
Lászl6 Attila mosd6si és kercseligeti pléb. lelkipásztori szolgálatának teljes i

tése közben máj. 21-én Nagyberkiben. Szülőfalujában , Jág6n (Baranya
m.) temették (42,18)

Németh Ferenc ny. pléb . a székesfehérvári Papi Otthonban máj. 21-én.
A Szentháromság temetőbe tem. (73,48)

Baranyai István ny. esperespléb. Tasnádon (Erdély) máj. 22-én (84,63)
Szegedi Jenó, Munkács-Váral ja plébánosa, volt vikárius, máj. 23-án (86)
P. Relsz Elemér SJ máj. 26-án HamIltonban (Kanada) (80,62,51)
P. Szabó István SJ máj. 27-én Budapesten szivinfarktusban. Pannonhalmán tem.

(70,49,38)
Torma Ferenc ny. bussai esperespléb. Máj. 28-án temették {84)
P. Dr. Kardas József SJ Pannonhalmán jún. t- én (89,59,54)
Serédl Mlkl6s György OSB jún. 4-én Deákiban (Dlakovce, CSSR). Serédl Jusz

tin ián biborosprimás unokaöccse és rendtársa volt (73,53,48)
Tochol Béla ny. pléb. jún. 6-án Hej ócsab án (51,46)
Simon Sándor tb. kanonok, fószékesegyh. karnagy jún. 11-én Egerben. A Kis

boldog asszony temetőbe tem. (72,49)
Osskó Emil aranymisés ny. pléb . Székesfehérvárott jún. 17-én. A remetekert-

városi Szentlélek templom kr iptájába tem. (82,58)
Barczi Mátyás érs. tan., ny. lelkész jún. 21-én. Mezőkövesden tem. (70,47)
Debrey Ferenc ny. espere spléb. júl. 2-án Karcagon (76,50)
Majoros János ny. esperespléb. Rozsny6n júl. 4-én (85,58)
Nagy Kálmán Amadé OSB júl. 8-én Győrött. A pannonhalmi Boldogasszony ká-

polna krlpt ájába temették (80,60,55)
Bene János Didák ferences testvér. Júl. 13-án temették Pannonhalmán (78)
Gerendás Lajos tb. fóesp., szentszéki bir6, süttöri pléb . júl. 12-én Győrött (65,40)
P. Dukai József SJ jú l. 16-án Pannonhalmán (76,57,48)

Elhunyt paptestvéreinket foglal juk mementóinkbal

+
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ÁCSBOLT JÁNOS SJ
(1901-1982J

A dunántúli Nagykapornakon sz ületett, és Lutsaóban . Taiwan szigetén halt meg
1982. nov. 24-én. a klnal misszióban töltött hosszú élet után .

Feljegyzéseiben lapozgatunk . •Amlkor anyám meghalt. kb. 6 éves voltam . A teme
tésen egyik fiatalabb nővérem odajött hozzám. megfogta a kezemet. és azt mondta:
Ne sír] öcsém. neked van még egy rnáslk anyád ls . IOn megfordultam. keresve a másik
anyámat . gondolva. hogy ott van valahol körülöttem. Nővérem akkor azt mondta: Nem
itt van O. hanem az égben. neve Mária! - Abban a pillanatban tényleg azt gondol·
tam. hogy nekem Márla az édesanyám . Ezután mindig őhozzá beszéltem úgy. ahogyan
anyámhoz szoktam. A SzOzanya egész életemben mellettem ls maradt. és mind ig
teljesItette kéréseimet.'

.Nyolc éves voltam. amikor egyszer apám kiküldött a rnezöre: .Menj kl fiam a
krumpliföldre. nézd meg. van-e benne gaz. és ha találsz. szedjél kl annyit belőle.

amennyit déIIg tudsz.' Mindig szót fogadtam az apámnak. EI ls rnentem , hogyelvégez·
zem a rám bizott munkát. De aIIg pár perc múlva egy kis madár . pacsirta. nagyon
közel hozzám felugrott a magasba. és nem úgy repült . mint a többi madár. hanem
egyenest. függőleges Irányban az ég felé tartott. Ezen megint sokáig elgondolkoztam.
hogy egy ilyen kis madár hogy tud ilyen céltudatosan az ég felé törekednI. Csak bá
multarn , bámultarn. és amikor már egészen kicsi volt. elkezdett énekelnI. Mintha rnln
dig azt mondta volna : .J ézus, Jézus. Jézus .. . • Lefeküdtem a földre. úgy figyeltem
a kis madár énekét. Ettől a perctől kezdve vésődött szivembe Jézus neve:

Kb. t íz éves korában mehetett először áldoznI. Hatvan éwel utóbb Irja: .Klhullhat
na-e az eszemből? Akkor hittem. hogy te jössz. és úgy ls volt. Mily szent öröm volt
aznap. amikor meghivtál. és én elfogadtami De 60 év után most nem merném megtenni
a te erőd nélkül. Az életben a te kegyelmed hordoz. az a múlhatatlan első kegyelemi'
. lOn felh asználom az első megismerést. amelyet az Oltáriszentség útján kaptam. Bizony
még nem jutottam a betOk végére. jóllehet több mint 50 éve betOzgetem. Ezzel az
első szeretettel megyek mindennap fogadni őt:

Együttélés a 'term észettel. erős szernlélödö hajlam. Jézus és Márla szeretete 
íme a leendő jezsuita testvér alapvon ásat. 14 éves korától foglalkozott a szerzetes i
hivatás gondolatával. és 21 éves fejjel lépett be a Társaságba. Pedig szülei már élet
társ at ls kiszemeltek a számára. Mikor elindult. csak annyi pénzt vitt az útra . hogy
ne tudjon visszajönnI. .Vldám természetemmel nehéz volt elképzelni . ml történik
majd velem. ha be leszek zárva egy zárdába: A próbaidő alatt igen magányosnak ls
érezte magát és hidegnek a körülvev ő légkört. Klsértéaek, lelki szárazság kínozta. A
noviciátusban viszont Igen jól megértették egymást újoncmesterével. .Azonban az
elsö években nem tudtam követni azokat. akik igazán bensőséges lelki életet éltek .
Nagyon nyugtalan voltam. A kápolnában kezern-lébarn rnozqott , olyan eleven voltam.
Azonban a jó lsten mégis megértett:

Kétszer jelentkezett a mlssztóba, másodszorra megkapta az engedélyt. Pedig ott 
hon is igen megbecsülték a dolgos. buzgó testvért. A budapesti Manréza sokat kö
szönhetett nekI. Szerette a virágokat. de fOleg zöldséget termesztett. hogy legyen
mindig friss fOzelék az asztalra. A maradékot eltette téli re. Sok kertészt képzett . Né·
hány év múlva minden jezsuita házban volt belőlük. Az elöljárók kinevezték a testvérek
főnökévé. Okosan vezette őket. Egyik testvér azt mondta, hogy némelyik tanácsa
egész életén át seqltette, és a vele való együttlét er ösödést jelentett a hivatásban .

•Az első félévben. amikor KInában voltam. a jó lsten megjutalmazta Iránta való
hOségemet. hogy elmentem a misszióba . Az Oltáriszentség olyan erős vonzó hatással
volt rám. hogy ha elmentem a kápolna előtt. meg kellett kapaszkodnom, annyira érez
tem ezt a vonzást. de munkám nem engedte mindig meg. hogy bemenjek:

Kina után Talwanba került. Ezerszámra jöttek a látogatók János testvér remek vi ·
rágalt csodálnI. Boldogan Irogatja leveleiben: .A szimpla szegfű 30 ern-től 110 cm ma
gasra megnő. Napl 30-70 virágig van rajta. Van hónapos rózsa, amely hetente 40-50
virágot hoz. A hortenzláimon BB virág volt egy napon, a virágfejek 40--50 cm-esek
(10-20 cm a magyarJ. Rendkivüli ajándék. IOn gondozom. Isten adja a többit:
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1966-t61 8 szegény hegyllak6knak sietett segrtségére gyOmölcsfaOltetéssel. Először

30 család kapott 25-25 jófajta gyümölcsfát. Hamarosan többeknek már ezren feiOlI
fáj a volt. . Régen - Irja örömmel a testvér - édes burgonyát ettek a gyermekek.
most 10 mázsánként van gyümölcseiadás." Utolsó éveiben még fölment meglátogatni
Oket . Nagy örömmel és t isztelettel fogadták. és megkInálták 8 gyOmölccsel. amit neki
köszönhettek.

Nagyon Imádságos volt . Naponta több olvasót végzett el. Azt szekta mondanl, hogy
a kéznek kérgesnek kell lennie a sok rózsafüzérmondástól. Egyébként azt vallotta.
hogy . rlt kán esik jól az Imakönyv. De szeretetbOI mindig van rnondanlvalörn, hol Má·
rlának, hol Szentf iának." Istennel való bensOséges éri ntkezésének - ami olykor rend
kIvüli kegyelmekkel ls járt - áldozatos odaadása adta meg a hiteiét. Boldog vol t .
ha egy·egy lelki könyvben (Prohászkát különösen szerette) megt alálta lelkivIlágának
kifeJezését . . Mlly öröm, ha találok szavakat , melye k bennem ls alszanak és élnek I
Nem tudom kifejezni azt a mélységes t iszteletet . hódolatot és Imádást, amelyet Urunk
nak és Istenünknek kelle ne kapni rnlndenkltöl, csak ezek hiánya miatt fáj a lelkem
és szivem. A te lelkedet, a szfvedet , akaratodat , szent törvényedet nézem. áhltorn,
rögzrtem, megkfvánom. s az élete met adnám oda, hogy tel jealtsem azt, éljek Jézusért
és minden lelki krvánsággal Jézusban:

Szépen ünnepelték 50 éves foqadalmát. majd 80. születésnapját . Ez után érezte .
hogy már nem fog sokáig élnI. Talchungba helyezték . ahol a Társaságnak van egy öreg·
otthona. De ott nem érezte jól magát . lutsaóba vágyódott, ahol akkor még a Szent
család kórház rnüködött, és az otta ni kis magyar közösségben töltötte utolsó napjait.

•Mlly szép a magyarban: Dicsérte ssék a Jézus Krisztusi Szent Ignác: ,Az ember
arra van teremtve , hogy Istent dicsérje.' Vagyis azzá kell lenni. élö dicséretté. Az az
rgazl ember, aki folyton Istent dicsérI! Sok alakuláson, elváltozásen. kísérleten. tör é
sen. emelkedésen át. De fe léje, beléje. szrnváltozva jobbról Jobbra. MI lesz majd ott
Nálal·

Confrater

DR. CZUCZOR FERENC MENYHJ:RT OSB
(191 3-1982)

Halálának hlre senki t sem lepett meg. mert akik Ismerték és ezerett ék. másfél
éven át aggodalomrnal figyelhették szenvedéseit és orvosa inak reménytelen kOzdel
mét ls . Amikor aztán egy-egy orvostanítv ány ának erOte lj esebb beavatkozása néhány
heti jobbulást Idézett elö , a vlsszaesések csak növelték fájdalmait és mindnyájunk
aggodalmait. Csak nagy hite. Istennel való bensO kapcsolata és t iszta szlve-lelke vol
tak azok az erOk, amelyek arcának mindig oly kedves mosolyát megOrizték. Utolsó
plébánosi helye a bencés Komáromf üss volt. amelyhez a paphiány miatt még két temp
lomos flIlát ls csatoltak. Onnan ment 1978-ban nyugalomba szülOvárosába, J:rsekújvár
ba. Akkor már gyenge fizi kuma elle nére Itt ls klsegftett a lelkipásztorkodásban több
mint három éven át, mert reá mindig ls számítanl lehetett ott. ahol a lelkek üdvös
ségérOI volt szó. Nlvós teológiai müvel tségét li tu rgikus szellemű homfllálban mindenki
észrevehette . szivesen ls hall gatt ák. Gyóntatószékét úgy körOlvették, hogy nem egy·
szer hat óra hosszat ls ott ült a fütetlen fülkében . S amikor már templomba nem me
hetett. betegágyában ls fölke resték hIvei le lki ügyeikkel.

J:letpályáJa: J:rsekújvárott végzett középiskola i tanulmányai után 1932. aug. 6-án a
pannonhalmi Szt . Benedek-rendbe lépett. Minthogy a komáromi bencés ház számára
vették fel. a novlclátus l év elteltével a prágai cseh egyetem teológiai fakultásán hall 
gatott nyolc szemesztert . (A komáromi bencések több növendékével egyOtt O ls a
li turgikus mozgalom élén járó Emmaus-kolostorban lakott.) Az 1937/38 . Iskolai év
ben. megszakltva tanulmányait. mint a hittudományok baccalaureatusa komáromi glm·
názlumunkban a hittant tanltotta , azonkívül hitszónok volt és a Mária-kongregáció ve
zet öle . A következO évben már a gyOrl bencés gimnáziumban várt rá a munka, majd
segédlelkész lett Zalaapát iban (akkor bencés apátság) 1939-ben. és plébános a ba
konybéli apátságban 1941. aug. l -Ig. A szorgalmas és nehéz munkát végzO nép lelki 
pásztoraként nem egyszer száll t szembe hível érdekében a feudális rendszer képvlse-
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lölvel, 8 rendünk ezt is érté kelte benne. Apátja és a szomszédos zirci apát ls igen
measzerette. becsülte. Kelemen Kri zosztom pannonhalmi főapát is biztatta, fo lytassa
teológiai tanulmányait Pesten , ahol még két szemesztert követeltek tőle . Igy egy évi
tanulmányi szabadságot kapott . amit sikeres doktorátussal fejezett be.

A teológiában később ls állandóan képezte magát . Különösen a dogmat ika érdekei
te. Sokszor összehasonlf totta bizalmasan rendtársai között a prágai és a pesti pro
fesszorokat. meleg hangon beszélt a prágai Beöer professzo rról , de a pesti eket is
igen nagyra értéke lte. Ebben egyeté rtettek vele mindazok a rendtársai , akik Prágában
vele tanult ak. viszont ott ls becsülték , szerették magyar rendtársainkat . A teológián
klvOl 8 gyakorlati lelkipásztorkodás érdekelte. és l iturgiánk lélekformáló hatását rnln
denütt érvényesített e. Minket bencéseket ul. a zsinati új ítások ezen a téren nem
leptek meg. · 1933·ban Komáromban Jelent meg a liturgikus mozqalorn egyik j el entős
dokumentuma, az e l ső magyar nyeív ű . L1turglkus Lexlkon". dr . Kühár Flóris és dr. Ra·
dó Polikárp bencések szerkesztésében; egyik fő munkatársa dr. Szunyogh Xavér volt.

Tanulmányai befejeztével 1942-ben pesti gimnáziumunkba helyezték hittanárként .
Néhány diákja szint én bencés lett. itteni müködése alatt papi életének egyik csúcsa
az ostrom alatti hős i es viselkedé se: alighog y lehullottak a bombák, márls kiszaiadt a
iégópincéből a megtámadott helyekre gyóntat ni, szentkenetet feladni , a sebesül teknek
segitenI. Gyakran ott a pincékben misézett .

A felvidéki rendt ársak ezután Komáromba kaptak áthe lyezést, abban a reményben.
hogy az ottani magyar gimn áziumot tov ább vezetheti k. Nem Igy történt : az 1944/45 .
iskolai év májusában megszüntették. A rendt agok és velük Menyhértünk ls a városi
és vidéki plébániákon segítettek, misszíókat tartottak. Az addigi deáki és komárom
füssi bencés plébánlán kívül eivállalták a nemeskosúti t is . Menyhért ott lett plébános
1946. márc. 21-én, Szent Benedek Atyánk ünnepén. De több mint két évi müködés után
Csallóköz rangos plébániáját kellett elfoglalnia a püspök kérésére. igen buzgó, áldo
zatos és mind enre ki terj edő le lkipásztori t evékenységét itt is meg kelle tt szakitania,
mert 1950 novemberében hamis vádak alapján - amint ezt 1OO9-ben a pozsonyi tes
felsőbb birós ág a rehabilitációs tárgyaláson megáll aplto tt a - elf tél ték. Egy évi bör
tönbüntetés, majd öt évi Internálás után 1956. jan. 18-án szabadult . Plébános testv éré
nél töltött félévi pihenés után e lőször a rozsnyói egyházmegyében váll alt lelkipásztori
munkát (Egyházbáston, Csoltón és Pels öcön volt plébános) , majd 1967. okt . 15-én el.
foglalhatta rendi plébániánkat, Komáromfüsst .

Temetése J:rsekújvárott, sz ülöváros ában volt 1982. nov. 10-én a papság és a hivek
rendk ivül nagy részvételével.

Confrater

EROJ:LYI PAPTESTVJ:REK

Oláh Aron plébános 1982. jún ius 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének . Korondon
sz ületett 1919-ben sokgyermekes családból. Középiskol ai tanulmányait a ez ékelyudva r
helyi és a gyul afehérvár i róm. kat . főgimnázlumban végezte . Teológiai kiképzést a
szatmári és a kolozsv ári Hittudományi Főiskolán nyert . Több helyen volt segédlelkész ,
majd lelkész Bálványosváralján, plébános Csíkszentm ikióson és Kézdiszárazpatakon,
ahol a halál is ért e. Eletének utolsó hónapjait a tü rele mmel viselt szenvedés tette
értékessé. Június 25·én temették az engeszte l ő szentmi seáldozat bemutatása után a
templomkertbe .

Pál József pápai prel átus . c. főesperes. szentszéki tanácsos-plébános hosszas, de
türelemmel viselt szenvedés után, a betegek szentségével megerősitve , adta vissza
szép papi lelkét szeretett Mesterének. Ahol koporsó jában pihent. Lónyán ringott böl 
cs öle ls. Kápláni évei, valamint röv id bonchidai plébánossága után ugyanott 19 éven
át élesztgette bányász hivei lelkéb en Jézus Szivének hitét és szer étet ét. mély papi
lelkiséggel és az egyházhoz való töretlen hüséggel. Megpróbáltatásait mindig derüs
lélekkel viselte. Csonkig leégő gyertya volt isten oltárán. 56 évet élt.
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BaranyaI István ny. espere splébáno s csendesen hunyt el 1983. máj . 22-én, pünkösd
napján 84 éves korában. Május s-én kelt talán legutol só levele meghatóan tükrözI.
milyen lél ekkel készül t az Úrr al való talá lkozásra: .Nagyon gyengü lők . Szedenlk Atya,
kort estvérem - ha méltó leszek reá - késziti nekem, úgy tűnik , a helyet." (Szede
nlk atyáról lásd előző számunkat.) Allomásfőnök f iakén t született a Küküll ő menti
Sana községben 1899. ápr. 24·én. Modorában, megjelené sében mindv égig megőri zte

a választékosságot. Működését csendes magatartás jellemezt e, a szeret etrne qnyllv á
nulásokat érzékeny lélekkel fogadta . 1921-1944 között I:rm lndszenten, Bodonoson és
Hlcskén müködött. majd rövid budapesti és váradsz öllösl tevékenység után 1945. okt.
l-től nyugdljazás álg Tasnádon. Huszonöt pap és nagy hivősereg kisérte a templomból
a tasnádi temetőbe máj. 24·én.

OR. BEZAK M IKLÖS teoló giai tanár
(1921-1 983]

Az esztergomi szemináriu m közt iszte letben áll ó tanára volt. kitűnő teológus (főleg

biblikus nyelvész) és a város szerete tt, Jó lel kipásztora ls.

Zseniáli s emlékezőtehetségét és tudás át talán egy esettel lehetne leg jobban meg
világ rtanl. Vagy három évvel ezelőtt a konkurzuson tört ént . Egy egy ébként tehetséges
fiatalember klasszikus görög tudásával akart Imponáini a bíboros úr és a tanári kar
előtt . Megtanulta görögül Szent Pál szeretethimnusz át az lKor 13-ból. Azonban aIIg
hogy belekezdett , el ls akadt. Bezák koll éga ekkor kapásból folytatta a szöveget hibát 
lanul, mindnyájunk csodálatára. I:s ez nem vo lt véletlen: latin , görög klasszikusokat ,
hosszú szenti rási szövegeket hib átlan pontossággal Idézett . Emell ett éles probléma
látás , őszinte hivő tud ás és az Igazi teológus alázata jellemezte egyénlségét. Ezt a
ponto s, szert eágazó tudást tiszte lt ék benne növend ékei ls .

Sokat mesélt nem könnyü gye rmekkoráról. fi atalságáró l. I:desanyja buzgó katoltkus
tanítönö volt. Férje f iat alon hunyt el, és igy neki kellett fárasztó munkával három
gyermekéről gondoskodnia . Mindhárom ki tűnő tanuló volt, de talán M iklós vol t köztük
a legtehetségesebb. 1921. dec . 60án született Nagylókon. Gimnáziumi tanulmá nyai t a
szombathelyi premontreiekn él végezte kltün ö eredm énnyel. Itt szerezte görög, latin,
német, olasz tud ásának alapjait . I:rett ségi után fe lvét elé t kérte az esztergomi egyház
megyébe . Serédi blboros a Központi Szemináriumba küld te, ahol lelkIIsmeretességé
vei, komoly tanulásával - a nehéz háborús években is - mind társainak, mind ta
nárainak csod álatát érd eme/te kl. Bib li kus témából doktorált mint A lst leltner profesz
szor egyik legjobb tanltv ánya. A héber, görög, arám mellett nála tanult meg arabul ls.
Szinte szenvedélyesen szerette a bibliai nyelveket és természetesen magát a Szent
Irást . Ismerte a tú/zottan kr i tikus véleménye ket, de éppen nyelvészeti tudásával rá
tudot t mutatni ezek hibáira ls . Ugyanakkor világosan látta a valóban problematikus
helyek kérdéseit ls . Néhány .crux exeuetarum" -ról kedvesen mondogatta baráti kör
ben: .Ha méltó les zek rá , ezt majd magától János apostoltól fogom megkérdezni az
örökkévalóságban." Az Igazi hivő bibli kus tud ás és az ls ten szava Iránti kegyelet [el 
lemezte tanít ás át. Szentbeszéde i bő i ls az áte lmél kedett tudás és szeretet szólt a
hivek felé.

1944. dec. 24·én, Budapest ost rom ának kezdet én ezentelt ék pappá a pesti szerni
nári um kápolnájában. Ezekben a nehéz napokban újmisés társaival együtt gyóntattak,
mlsé ztek, beteg et láttak el , halottakat temettek, áll andó életveszély között. Az ostrom
elmúltával folyta tták tanulmányaikat , ugyanakkor úJJáépítették a romos szeminárium
épületét .

Rövi d vidéki káplán I beosztása után 1946-49 között a budapesti Oröklmádás temp
lomba , majd 1949-1957-lg a Terézvárosba került káplánnak. Mind hívei , mind paptest 
vérei őszintén szerették. Tudatosa n törekedett arra, hogy másokról ne mond jon sem
mi rosszat. Viszont minden Ismerőséhez volt kedves szava és rohanó vil águnkban
ideje az embereknek. Igaz, ennek az volt az ára, hogy sokszor aIIg ju tott Ideje az éJ
szakai pihenőre ls . Névnapjait úgy emlegették, rnlnt . országos Miklós-napokat· , hiszen
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tanftványai, paptestvére i . hívei szinte az egész országból felkeresték . Ilye nkor. ha
kérték. leült a zongorához . és kisérte az Igazi szép magyar n épdalokat .

1957·ben az esztergomi papnevelő Intézet teoló giai tanára lett. s az ls maradt élete
végéig . A bibliai nyelveket tanította. hébert. görögö t és lat int . Ezenkivül dogmati kát.
fundamentál1st. homlletlk ét, nyelveket 25 éven keresztül. 1959·től az 'Örsekl Föszent
szék k ötel ékv édője . bi rája és olflcáll s helyette se ls volt. Altalában ő fo rdftotta lat inra
a Rómába felterjesztendő peres ügyeke t. Sokat segitett az ord ináriusoknak hivatalos
szövegek fordftásában .

Sokféle munkája mellett aggodalommal váll alt a az eszte rgomi vizivárosi plébánia
vezetését . l elkipásztori feladatai ezzel még jobban megnövekedtek, f izikai ereje azon
ban sajnos már nem. Igy két év múlva megkönnyebbüléssel fogadta felmentését, s
klsegltőként müködött ugyanott tovább. 1980·ban blboros főpásztora a főszékesegyház

tb. kanonokává nevezte kl munkájának elI smeréséül. A paphiány miatt tanári és lelki
pásztori feladatai megszaporodtak. Mindig váll alta a klseqlt ésl . lel kigyakorlatvezetési
felkéréseket .

Halála előtt néhány héttel lelkileg felkész ülve ment be a kórházba egy kisebb
operáclóra. Utána. talán túl korán. újra munkába áll t. Szentsé gimádást vezetett egy
esztergomi pl ébánlán, majd a következő napon. már erős szivpanaszokkal . saját plé
bántatemplomában . Ekkor rosszul lett, és kórh ázba szállftása után néhány órával ímád
kozva lépett Jézus Krisztus elé. febr. 14-én. Szendi József püspök, kurzustársa temette
febr. 21-én Budapesten Igen sok paptestvér és kispap részvétel ével. Esztergomban
koncelebrált szentm isén búcsúztak t öle paptestvérei , hfvel.

Gyászjelentésében olvassuk : .Ha ls ten Igéjét magyarázod a testv éreknek. jó szol
gája leszel Jézus Krisztus nak, mert annak a hi tnek és helyes tan ftásnak Igél táplálnak .
amelyet hfven követtél" (1TIm 5.6) .

Olt ártestvére

HORVÁTH KAlM'ÖR VINCE ocr« .
(1901-1983)

(Nekrológ helyett az aranymiséjé n 1971·ben elhangzott beszédet közöljük.)
MI az ünnep? Az ünnep az. amikor meggYújtjuk a gyertyát, és megál11tjuk az órát .

Megál11tjuk az órát. hogy szünjék meg az Id6. és mögüle fölcsIllan jon az örökkévalóság.
Itt a földön törvény. hogy mindennek árnyé ka van. Vegyük el az árnyékát, és meq

születik az ünnep.
Egy gyermekben menny i makranco ss áp és nyakasság tud lenni: vegyük el az árnyé 

kát, és ott van az örök gyerme kség.
Egy nö mennyire klszám fthatatlan és szeszélyes tud lenni : vegyük el az árnyékát,

és ott van a szép örök n6lesség.
Egy férfi milyen durva és közönyös tud lenni : vegyük el az árnyékát. és ott van

az örök férfiasság eszményképe .
'Ös a pap? A hosszú évek alatt talán elszürkül. talán hivatalnok lesz: vegyük el az

árnyékát. és ott áll előttünk a papi eszmény úgy. ahogy azt Jézus elgondolta.
Ma. amikor egy ötven éves papi szolgálatra eml ékezünk. az Úr Jézus három csend 

jér/II akarok beszélnI.
I. Az elsö csend je Názáretben 30 évig tartott. Azt mondja róla a Szentírás : mln 

denben hasonló lett hozzánk. Kedves jó Kázmér testv érem! Tanár voltál : elmaradt a
katedra. Szerzetes elöljáró voltál; elmaradt az apátság. lelkipásztor voltál. és elma
radt a plébánia . 'Ös most? A házak hosszú során az egyik házban, a családdal . amely
oly nagy szeretettel vesz körül . megosztod az életed. Úgy élsz . mint Jézus harminc
évig Názáretben.

Jézus annyira hasonlftott hozzánk. annyira nem akart semmi kitüntetést és mea
különböztetést, hogy az emberek úgy hlvtak: az ács. Márl a fia . Annyi ra egy lett ve
lünk, hogy nem akarták elhinni, hogy ez a közönséges ember legyen a világ Meg ·
váltója. 'Ös mégis: 30 éven keresztül Názáret csendjében és abban a kis házban ls
pap volt mindörökké. Pap volt. aki sugározta az lsten kegyelmét. Pap. aki a szeretetet
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hirdette. Pap, aki titkot hordott magában. Még édesanyja sem Ismerte föl. Azt mondta :
Fiam, hogy tudtál Ilyet cselekedni velünk!

Titkot hordozott. Ez a titok: azt mondja Jézus: ti innét alulról valók vagytok , én
felülről. Mindenben hasonl ítok hozzátok, de felülról való vagyok!

Ó te 50 éve fölszentelt papi Mindenben hasonl ltasz hozzánk, de felülről vagyi A
hivatást Istentől kaptad. Az a hiv atásod, hogy az Ist ent belesugározd a világba . Hogy
a szeretet antennája legyél.

Mózesről azt ír ja a Szentlrás, hogy amikor lejött az lsten hegyéről, sugárzott az
arca. Az öregedő pap, amikor leballag az ls ten sz ölöheqyéröl, sugárzik a lelke, ragyog
a szive; tiszta forrás, azért él. hogy Istent belesugározza a vil ágba. Ez nem látszik.
Jézuson sem látszott. Sokszor félr eértették. félrem agyarázták . Jézusnak ez fájt. Fáj a
napnak ls, ha lehunyjuk a szemünket , fáj a forrásnak ls , ha a forrás mellett a pocsoly á
ból Iszunk. Fáj a papnak ls, ha nem kell az lsten.

A világon az Igazi hatékony nagy hatalmak: láthatatlanoki Mint a tömegvonzás. KI
látta? I:s ez tart ja össze a vil ágot! Mint az atomokban az a rengeteg energia . KI látta?
1:s van! 1:s mint az anyai sziv jósága. Az emberek vil ágát az tartja össze . 1:s a papi
szlv, amely az lsten országát tartja össze.

Jézus ls, bár nem értett ék, hintette az áldást . A nap ls , ha lehuny juk a szemünket.
hinti a fényt. A forrás sem s é rt őd tk meg. ha pocsol vakb ól Iszunk. A pap sem sért ődtk

meg, hanem árasztja tovább az lsten kegyelmét.

II. Jézus második csendj e a pusztában volt . és 40 napig tartott. Mit csinált? Nem
prédikált és nem dolgozott. 40 napon át imádkozott . Mert látta, hogy annyi sziv sebes ,
hogy annyi család vérzi k, hogy olyan sok reménybő l lesz csalód ás, annyi szines álom
ból keserú ébredés . Akik Itt vagyunk . van-e közülünk olyan , hogy elmondhatná: olyan
lett az életem. amilyennek megálmodtam, elképzelte m.

Imádkozni kell az emberekért, hogy össze ne törjenek. Imádkozni kell . hogyake·
resztek alatt ls húek maradjanak hivatásukhoz. Imádkozni kell. hogy az eskühöz hivek
maradjanak holtomlql an-hclt álqlan. Imádkozni kell!

Imádkozni? - mondja a mal ember . Hol élsz? A huszadik században? Enerqla
hordoz ékra. erőgépekre van szükség, technológiára és szervezésre. Imádságból még
nem lett egy szem gabona sem. Imádságból még nem emelkedett az életszlnvonal. 
Ó te szegény agyongépeslt ett ember! Talán ebben a gépesItett korban nincs szükség
napsugárra? Nincs szükség forrásvízre ? Nincs szükség lsten áldására a munkánkon?
Nincs szükség lélekre? Ha nincs lélek, lel ketlenek lesznek az emberek! 1:s lsten ment 
sen, hogy lelketlen emberek között kell jen élni! Ezért imádkozik a pap, hogya lélek
megmaradjon, nehogy lelketlenné legyen a világ .

Kedves jó Oltártestvérem! Ma különösen Imádkozzál! Mindennap úgyis reszkető

kezedbe veszed a papi zsolozsmás könyvet, és ott a faluban senki sem sejti, hogy
valaki már föléjük terjesztette az lsten áldását . 1:s ma különösképpen! Imádkozzál
hozzátartozóidért. Tegnap magam is tanúja voltam annak a nagy·nagy szeretetnek ,
amellyel testvéreid, rokonaid körülvesznek. VIszonozd te ls nagy szeretettel. Araszd
te ls rájuk szeret ö Imádat. Azt án menj kl a temetőbe. ott nyugszik édesapá d, édes
anyád. Adjál egy áldást a sir juk ra, hogy odaát ne csak boldogok legyenek , hanem örül
jenek ls. Hogy összen ézzenek. és mosolyogva mondj ák: nem hiába gürcöltünk, íárad
tunk, Vince fiunk nemcsak pap lett . hanem 50 éven át húségesen kitartott az oltár
mellett. Aldd meg öket. Aldd meg ezt az egész falut , Fertődöt, ahol gyermek voltál.
ahol mindenki rokonod, Ismerösöd. barátod . Szálljon rájuk ez az ötv en éves papi áldás.

III. Jézus harmadik csendje a kereszten volt, és három óráig tartott . Fölnézett az
égre, az ég bezárult : Aty ám, miért hagytál el engem? Lenézett a földre : a föld klve 
tette. Tanltványal elhagyták rneqtaqadt ák, el árult ák. 1:g és föld közőrt kellett rájönnie
Krisztusnak, hogy nem elég sugározni az Istent, nem elég Imádkozni, nem elég szer
veznl; több ls kelll Mert a viharban szétszóródnak a lelkek. A nyomorúság ott van az
ember lelkében, mindenkinek a lelke mélyén, és bármikor kitörhet . Nem elég az imal
Az áldozat ls kell 1 Azt mondja az apostol: Fölvitte magával búneinket a keresztre.
hogy meghaljunk a búnnek , és Igazi élet et éljünk.
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A papnak ls lassan kiesik a zsolozsmás könyv a kezéből, már nem tud az oltárhoz
lépni. megtörik az ereje, fátyolos a szeme. reszket a hangja. Akkor az áldozópapból
áldozat-pap lesz, és saját szenvedéseiben Krisztust éli át újból. I:s mivel Krisztus
szenvedése mlndannylunk é. a pap szenvedése nemcsak az övé. hanem mindenkié.
Beteljesltern azt. ami még hiány zik Krisztus szenved éséb öl. testének, az Egyháznak
javára. Ennyit jelent. kedves Testvéreim. papnak lenni az élet utolsó szakaszában. Itt
végződik az aranymise, és Jönnek a keresztek.

Több mint 50 év barátsága fúz bennünket össze . Ennek a barátságnak a eimén. a
régi magyar köszöntéssel köszöntelek: szép jó est ét kivánok. Ne csak jó legyen ez
az este, hanem szép is . Te szeretted a galambokat. Hát most turbékoljon az a sok
kicsi diák, akiket úgy meg tudtál nevettetni aranyos kedélyeddel. Azután ragyogjanak
föl az esti csillagok egeden: az a sok-sok szemp ár. amely évtizeden keresztül rád me
redt a katedrán. akiknek te voltál az eligazítás. Azután virágozzanak ablakod előtt a
virágok: jöjjenek vissza a sz ép emlékek a cserk észt áborböl. a tábortüzek emléke.
amikor az esti imánál azokban a gyerekekben egy életre szólóan megszületett az
igazi férfias vallásosság. Tiéd a rn űlt, ne szégyelld. fogadd el.

Hadd fejezem be a költő szavaival:
Zárlatlg úgyis elkészül a mérleg ,
Csak egy a fontos: égjek. s el ne égjek ,
Mint a pusztai vadró zsabokor.
A nap ls legszebb napl ementekor. (Sik S.)

-sz -sz

P. Dr . RABAI AND RAS BENEDEK Irgalmasrendi
(1909-1982)

A pápai bencés gimnázlumba egy kis rábaszentandrási gyerek Iratkozott be. Fekete
hajával és fekete szemével - megörlzte haláláig -. értelmes tekintetével. jó képes
ségével csakhamar az eminensek sorába került.

Egy alkalommal nagyapó beteg lett odahaza, és a receptet az elsős Andrásnak
adták. hogy majd Iskola után váltsa be a pápai Irgalmasok gyógyszertárában. egész
közel a gimnáziumhoz. Ekkor látott elöszőr fehér köpenybe. reverendába öltözött szer
zetest, aki a patika mérlegén mérlcskélte a kért orvosságot. Nagyon megtetszett neki.
hogy "papok" ls vannak Ilyen hivatással. Nem felejtette el. Annyira nem. hogy érett
ségi után Budapestre utazott. és a rendfőnökt ől felvételét kérte. Orömmel fogadták.
A novicius! évek után Budapestre került, ami nagy kitüntetés volt. Akkor már "gya
korlott" volt a betegekkel való odaadó szolqálatban, és mélyebb lelkisége arra kész
tette elöljáróit, hogy érdeklődjenek: van-e papi hivatása. Az irgalmasok rendje ui.
laikus rend. csak néhányan lehetnek papok a testvérek közül, a betegek és a rend
társak szolgálatára. Az általános rendf önöktöl elnyert engedély alapján igy lett teol ö
gus, majd felszentelt pap.

Honnan ez a mély lelkiség? A családból vitte magával. s a készséget ls mások
szolgálatára. Nagyapja, ha harang kellett a kis faluba, nyakába vette a tarisznyát. és
járta a környéket. gyújtött. hogy ne legyen néma kis falujának tornya. Ha renoválnl
kellett lsten házát. újra csak gyújteni ment. Ezt tette az unoka ls. mikor már nemes
kéri plébános lett: ö ls harangot öntetett a kis faluba. és rendbehozatta a műernlék

templomot. Szerette és tisztelte sz ülelt, nagyszüleit. Megfestette képüket. és Iréasz
talán őrizte. hogy mindig szeme előtt legyenek azok. akikben a jóság számára meg
testesült.

Kolozsvárott doktorált teológiából. majd Pécsre került az új kórházba. Fiatalon
lett a noviciusok magisztere és rendi tanácsos. A háború közeledtével Pápára került
a noviciátus. Benedek atya szorgalmas látogatója lett a közeli attyapusztal kármelita
remeteségnek. hogy még jobban magába szívja azt a lelkiséget, amely aztán haláláig
kísérte.

1950·ben a győri egyházmegye vette át. és Sopronba helyezte. Mint lelkipásztor
ls helyt állt. pedig "csak" káplán lett. Gyóntatószéke messze földön Ismert lett. mint
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a jó orvos rendelője. Miután betöltötte 60. életévét , kis faluba kivánkozott, hogy .ké.
szülj ön" . Igy lett Nemeskér lelkipásztora, hive inek jó atyja és vigasztalója. Betegsége
aztán kés alá kényszerftette, ami után már nem jött rendbe. Egy évet a kismartoni
(Eisenstadt ) Irgalmasok kórházában töl tött , remélve, hogy rendbehozzák. Hogy menv
nyire megszerették, tanúsit ja, hogy temetésére eljöttek ki smartoni rendtársai és a
hIvek, nővérek .

Hazajött - itthon akart meghalnI. Pannonhalmán váll alta a közös kórterem neh éz
ségelt . Békésen türte mind azt, ami rászakadt. Rendtársai meg-meglátogatt ák, Ilyenkor
a mosoly nem hervadt le arcáról. Lassan elve szte tte járó, később beszélőképességét .

Mikor utolsó látogatásom alkal mával nem értettem meg, mi t akar megmondani , vIgasz
taltam: ne legyen gondja semmire, hiszen már . ütközben" van hazafelé . Megszorltotta
a kezem, és fekete szemel csi lIogni kezdtek . Dadogva végre el tudta mondani : a kely 
hét vigyem magammal Pécsre. Hogy vigaszt és viszontlátást Igérjek neki , azt mon
dottam: majd ha legközelebb jövök . . . . JÓI van. . . jól van . • :

Rómába Indultam, és ott kaptam a hírt haláláról. Az Isteni Irgalom lehajolt hozzá.
Egy rendtársa és a jó Jezsuita atyák vigyázták utolsó perceit . Még egyszer fe llobbant
benne valami nyugtalanság - végre megértették: a kelyhét Pécsre . . .

A kehely azóta Itt van - Benedek atya pedig visszakivánkozott a rábaszentandrási
temetőbe . Abba a földbe, ahonnan klszakadt , hogy 73 év után megpihenjen a boldog
feltámadáslg. A győri püspök atya temette.

Szive szerint odafönn is a betegeke t keresn é talán, ha A laplt ó Aty ánk nem súgná
fülébe: Itt már nincsenek sem betegek, sem szegények, sem szomorúak . .. De segits .
Benedek atya, hogya földi szenvedőknek, betegeknek, vigaszra szorulóknak legyenek
mindenütt olyan szolgál, mint te voltál mindig.•Fate bene f ratell l ' - tegyetek jót,
testvérek!

Volt növendéked

P. VI:RTES BOLDIZSAR SJ
(1918-1983)

.Szivesen hozom meg az áldozatot értetek . . : Vért es Boldizsár életének ez a
rövid és mindent k i fe jező tart alma.

Régi pedagógus családokból származik. Szülei és nagyszüle i az Ifjúság és ezen
keresztül a falu népének nevelésé re áldozták életüket . Boldizsár a szerzetespapi élet 
pályát választotta, hogy ezt az éle tprogramot még jobban szolgálhassa , s e két ern
bercsoportnak vlhesse meg az örömhírt . Jézust. Bámulatos érzéke volt a gyerekek
hez: kispap korában Szegeden, majd min t magisztert Pécsett, rnlnt papot Bátaszéken
körülrajongták. Papi müködésében mindig el ső helyen tartotta számon az Ifjúságot.
A betlehemez és, a bábjáték, a népmüvészet sok öt lete ezt szolgálta nála: Istenhez
vezetni az If júságot és a népet . S amikor csak a zene útján tudott az emberekhez
közeUteni, akkor ebbe vetette bele magát teljes erőve l; gyakorolt , tanult, t ökéletesí
tette magát, s utódot nevelt magának; az egyházi zene és ének sz éps éqével. gazdag
változatosságával szolgálta a líturql ára összegyült népet . Jó lélekkel végezte és visel
te a kántor l feladatkört . Tiszt elettel szolgálta a papokat , akár fia ta labbak voltak nála,
akár Idősebbek. Készségesen vállalta a plébánlán a fizikai munkát ls, nagy része volt
az Iregi templom kifestésével kapcsolatos munkákban. Közben méhészkedett ls, hogy
szüleinek ls tudjon segiten I.

Amikor plébános lett. egészségileg már nem a legjobb állapotban, akkor valósitotta
meg a páli mondás második felét: . önrnaqamat ls fel áldozom értetek: Munka, aggó
dás, gond emésztette és őrölte fel test i erej ét a jó pásztor munkájában. De ő tudta,
hogy miért él, Igy nem sajnálta magát. M ikor néhány éwel eze lőtt szó volt arról , hogy
visszavonuljon a lelkipászto ri munkából , azt felelte: akkor fogok tönkremenni Igazán,
ha nem dolgozhatom.

Aldozatos sága megnyilvánult seg itő felebaráti szeretetében is barátai , rendtársai,
paptársai ir ánt . Mennyiszer bic ik li zett szomszédokhoz egy-egy jó tanáccsal, segItség
gel, jó és biztató szóval! Sose érte uto l magát a levelezésben, mert mindenkinek
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hosszú és részletes levelet akart írnI. Eltékozolta erejét és önmagát . híveiért. fele
barátaiért.

Erre jutalmat senki sem képes adni, csak az. akinek a kedvéért mindent tett. Az
Úr legyen örök jutalmal

Confrater

SIGMOND (STRECKE) ERNO
(1897-1983)

Soha meg nem vált volna kis feszületétől. Amikor pár órával halála előtt kórházi
éJJelIszekrényéről levettem és ajkához ny últottarn. áhitattal megcsókolta. Szellemileg
még teljesen tiszta volt. mindent hallott és értett. de már nem látott és nem beszélt.
Amikor imádkoztunk mellette, csendesen összetette a kezét. Ha valakire, akkor őrá

nyugodtan elmondható. hogya halál az örök élet születésnapja volt számára. Hisz
egész hosszú élete során csak egyetlen vágy fűtötte : . J ézus szentséges Szfve, jöJJön
el a te országod Szűz Márla szeplötelen Szive általi'

Egyetemi Mária-kongregációs barátai közül kiválasztotta a legagilIsabbakat, és ve
lük az első világháború vége felé külön baráti kört l étesttett. hogy életet vigyenek
a kongregációba. Mal szóval : az első .klsközösséget· ő valósitotta meg nálunk . Isten 
áldotta szervez ö képessége volt. Osszetartotta övéit. - ma már sokan nem élnek kö
zülük, vagy pedig Idős nagymamák-nagypapák. Olyan családpasztoráclót végzett köztük ,
amivel megelőzte korát és a Zsinatot. Barátainak, kongregációjának köszönhető, hogy
sz árnos katolikus család sok gyereket vállalt, és tovább adta lelki kincseit a fiatalabb
nemzedéknek. Számos papi hivatásnak is klváltója volt. I:letének minden perce lsten
országát szolgálta, és ez a slrig tartó hűség megtermette gyümölcseit.

A 30-as években megszervezta az ORA (Opus Reginae Apostolorum) Irodát, amely
papoknak végzett sokszoroslt ásokat, anyaggyűjtést, könyvbeszerzést és nyújtott mtn
dennemű egyéb segitséget. például pesti szállást a fővárosba látogató vidéki papok
nak. Mindezt az Igazi szolgáló szeretet szellemében. Szervezésének fénypontja az
1938-as budapesti Eukarisztikus Világkongresszus idejére esik : lelkigyakorlatokat ho
zott össze különféle hivatásrendi csoportoknak, ügyvédeknek, orvosoknak, háztasz
szonyoknak, mérnököknek, munkásoknak stb. Igy segített lelkileg előkésziteni a Kong
resszust, hazánk máig is feledhetetlen lelki élményét.

Külső tevékenységét a háború és az azt követő évek erősen korlátozták; de ebben
az Időben ls rendszeres .apostollskol át" működtetett az egyik pesti plébánia kultúr
termében, szarnos hallgatóval. El őadékul a teológia és a vele érintkező profán tudo
mányok szakembereit nyerte meg. Mai szóval ezt világiak teológiai továbbképzőjének

nevezhetjük. Ebben ls megelőzte korát .
A személyi kultusz nehéz éveit ő is megszenvedte. 1952-től 1960-ig szabadságvesz

téssei sújtották. Jellemző töretlen, derűs lelkületére, hogy amikor egyszer több napl
zárkát kapott egy stólának rnln ösltett nadrágtartó készítése mtatt, hálát adott Istennek,
hogy most végre nyugodtan elvégezheti lelkigyakorlatát. Amikor 1981-ben zarándok
ként felkereste a márianosztrai kegyhelyet , látogatást tett fogsága helyén is. Először

fordult elő, hogy valaki szabad emberként baráti látogatásra menjen oda.
Márlabesnyőn kápolnát létesített, ennek lelkészeként töltötte élete utolsó évtlze

delt, De közben minden szónoki, lelkigyakorlatos meghívást örömmel fogadott. és
soha nem Ismerte a .nem bírorn" fogalmát. - még akkor sem. amikor egyre fokozódó
szivelégtelensége miatt már sztv ütemez övel kellett élnie.

Végrendeletében arról Ir, hogy lsten mindent elvett tőle, amit élete során alkotott.
Ebben biztosan tévedett: mert amit egy Ilyen gazdag papi élet alkot. az, ha lnt éz
ményekben nem is, de a lelkekben láthatatlanul él tovább.

Teljes lelki békével és öntudattal fogadta a halált. Máriabesnyőn temették el 1983.
márc. lS-én. szülei mellé. Végső kívánsága szerint a MagnifIcatot énekelték temetésén.

Amicus
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PALFALVI JÓZSEF
(1914-1983)

Váratlanul érte a mennyei hlvó szö. Apr . 25-én. reggeli miséje elmondása után még
kedélyesen beszélget ett a kert ben, s 10 óra körül kantora Iréasztalán ál. a kinyitott
Szentírásra borulva, halva találta . Egyszerüen. eléggé magányosan élt. Ilyen magára
hagyatott volt hirte len halála ls .

Nyírteleken (akkori nevén: Királytelek) született, a szabolcsi tanyavIlágban. ahol
édesapja uradalmi gépész volt. Ker ékpárral. vonattal. - az álIomásig gyalog (kb .
3 km) járt be 8 éven át a mintegy 15 km-re lévö Nylregyházára. hogy elvégezhesse
a gimnáziumot s készülhessen arra a pályára. amire mint kis minlstránsgyerek el
határozta magát: Jézust szolgálni az oltárnál. Egerben szentelték pappá 194o-ben. s
az akkor már dúló második világháború ágyúdörgése és bombarobbanásai között Igye
kezett, mint káplán és hitoktató Besenyszögön, Dorogházán. Nylradonyban. Salévér
kenvban. Klsv árdán rádöbbenteni az embereket, hogy lsten nélkül élni nem lehet. 
A háború után még három évig hitoktató Nyíregyházán, majd 1950-ben a tanyavIlágból
önálló községgé lett Szabolcs megyel Fülöpön kezdi meg önálló müködését, mint szer
vezO lelkész. O az elsö pap ott a tanyavIlágban. Temploma: volt uradalmi magtár. plé
bánlája: volt cselédlakás. Alig 7-4300 hive van. de közel négy évi müködéssel virág
zóvá teszi a kis egyházközséget, s olyan alapokat rak le. amire kés öbb a kis község
templomot és plébániát épít . Hogy elsö hIvei mennyire szerették, bizonyitja. hogy
temetésére a messzi Szabolcsból ls eljöttek a Mátra aljára. s elhelyezték hálás szere
tetük koszorúját. Mint ahogyatarnaleleszlek ls. ahol 14 évig müködött, s a balatonlak
ls. akik között elözOleg két évig hintette az örök élet magvait. Imái kba foglalták a
mezönyár ádl, a mándoki és mezOladányi hIvek ls, akiknek 1953 és 1956 között mutatta
az ég felé vezető utat. Gyöngyösorosziban még egy évet sem töltött. 1982 nyarán ke
rült oda. hogy egy Ilyen csendes. fIliamentes mátraaljl kis községben töltse le élete
hátralévO éveit. Hiszen tudta, hogy nem sok Idő van már hátra, 68. évét taposta, de
senki nem gondolta volna, hogy Ilyen hamar véget érjen ottani munkálkodása. Pedig
szép tervel voltak. Osszel bérmálás lesz, plébániáját. templomát akarta tataroztatnt,
diszessé tennI.

MI, volt osztálytársai minden évben össze szoktunk jönni, szentelésünk évfordulója
közelében. találkozóra. Mindig más helyen, valamelyikünk plébániáján. Most O lett
volna a soros . tos sajnos. megtörtént a találkozó, a tervezettnél két hónappal koráb
ban, de egészen más körülmények között , Az Isteni Gondviselés másként határozott.
legyen meg az O akarata .

Egyszerű emberként élt. nem voltak nagy alkotásai. Gépkocsija sem volt. kis se
gédmotorjával járta el özö helyein éveken át a fIIlákat. Mindennap reggel fél 5-kor kelt.
Elvégezte brevlérlumát, elmondta a r özsafüzért, aztán elővette a Szentirást, és elrnél
kedve készült szentmlsél ére, Mindennap kb. fél órát szentelt teológiai tanulmányai
felfrlssltésére. Még tavaly nyáron ls Idézgette a régi latin sz öveqet, egy·egy deflnlclót
a fundamentálisból, a Canon lurlsböl, a dogmatikából. (gy találta a halál ls: a Szent
irás ra borulva. Mint a temetési beszédben mondta volt osztálytársa. Idézve a költö
szavát: az lsten kis tlllnkója volt: .Hangom gyenge. vlsszhanqot nem hagyok, - én
csak kis tilinkó vagyok. - Fáradt szivekre r áhajoltam. - szebb életrOI nekik dalol
tam. - egyszerű falusi pap voltam.· - Ez volt ő: egyszerű falusi pap. aki az Isten
szeretet csodálatos erejét sugározta szét hivei között. - Nemcsak szavával. de zenei
tudásával ls (a szemln árlumban O volt a Cantus magister. kiváló orgonista): énekkart
szervezett. kántorokat készitett el ö, mcstant helyén ls passiót tanitott be.

t:rsekfOpásztorunk mondta érte a mls ét, az O Imája. kb. 60 paptárs és a templomot
zsúfolásig rneqt ölt ö hivek könnyes szeme kisérte utolsó útjára a gyöngyösoroszi te
rnetöbe 1983. ápr. 29-én. Hisszük. hogy egyszerűségében ls áldozatoa. lelkipásztori
munkában elfáradt szive megtalálta az örök megpihenést Jézus jóságos Szivén.

Osztálytársa
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