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Seregély Henrik OP április folyamán Bécsben (64,40)
Erdey Ferenc SDB Mexikóban ápr . 28-án (77,59,51)
Dr. Ibrányi Ferenc pápai prelátus, egyetemi tanár jún . 23-án Pawtucketben

(Rhode Island, USA). A cranstoni Szent Anna temetőbe temették (82,59)
Dr. Kuncz József aranymisés, aranydiplomás teol. doktor, teol. tanár júl. 7-én

Nagyváradon (72)
Vámos József SDB, tartományfőnök Sokorópátkán júl. 20-án. Újpesten temették

(68,51,44)
Roko nai Simon Lajos OClst., középisk. tanár júl. 2D-án. Zircen temették

(75,55,50)
Msgr. Mersits Márton júl. 21-én Eisenstadtban. Baumgarten (Sopron kertes) plé

bániatemplomának oldalába tem ették, ahol 50 évig lelkészkedett (89,63)
Proszt János SDB, misszionárius , uruguayi magyar lelkész júl. 24-én Monte

videóban (76,57,45)
Nagy Ferdinánd lelkész júl. 24-én. Csépán temették (47,20)
Leltn er János plébános, szentszéki tanácsos Székelylengyelfalván júl. 31-én

(59,33)
Hosszú Mihál y zalaszentlászlói pléb. júl. 31-én Nagykanizsán tem. (56,34)
Schurina Endre galgamácsai pléb . aug. t-én , Hatvan-Belvárosban tem. (56,33)
Dr. I:der-Szászy László gyémántmisés piarista, ny. gimn . hittanár aug. t- én, Bp.-

Farkasréten temették (85,67,60)
Iványi Sándor c. monostori apát, főegyházm . főkönyvtáros aug . 4-én. Az egri

Fájdalmas Anya temetőbe temették (67,42)
Várady István ny. köröstarjáni esperespléb. aug. 5-én Nagyváradon (68,45)
Klsszógyénl József, az arrasi (Franciao.) egyházmegye papja, aug. 7-én (70)
P. Csengódy József SJ aug. 11.-én Pannonhalmán (74,59,46)
Kálóczl János SJ Pannonhalmán aug . 21-én (88,64)
Dr. Vajda József ny. váradi egyházmegyés pléb . aug. 22-én Budapesten (86,62)
P. Ambrus Pál SJ Pannonhalmán aug. 23-án (88,71,58)
Péter János Márton testvér Pannonhalmán aug. 30-án (93,49)
Bakoss József Gáspár ferences, ny. templomig . Székesfehérvárott aug. 31-én.

A Szentháromság temetőbe temették (83,58,60)
Prochnow Endre ny. hittanár Budapesten. Nagykovácsiban tem. szept. t-én

(80,53)
Dr. Kovács Gábor pápai kamarás, tb. kanonok, turai pléb. , érd. spirituális köz-

úti baleset következtében szept. 1-én (82,59)
Paskó József tisza csermelyi pléb. szept. 8-án váratianul. Monokon tem. (30,S)
Kara József szápári esperespléb., aranymisés szept. 14-én (79,52)
Homoki János c. kanonok jánkmajtisi esperespléb. szept. 16-án (58,33)
Fábos Pál ny. szabási pléb. közúti balesetból kif olyólag szept. 17-én. Balaton

endréden temették (64,41)
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Dr. Selye (Schön) Vince SDB, érd. tartományfőnök, aranymisés pléb . autóbale
set következtében szept. 18-án Hornban (Ausztria) . St. Bernhardban tem.
(77,62,53)

Márton Mihály lazarista missz iós testvér Budapesten szept. 19-én (73,54)
Bakonyi Károly Gyula OFMConv. érs. tanácsos, pléb. szept. 23-án Budapesten.

Farkasréten temették (68,36)
Ketterer Péter gyémántrnisés. Szept. 23-án temették a Bp.-remetekertvárosi

templom kriptájába (89)
Grassanovlts Józse f Leó OSB szept. 24-én Pannonh almán . A Boldogasszony

kápol na kriptájába temették (83,64,58)
P. Szedő Dénes OFM, az ismert kö ltő és múford ító szept. 25~n Budapesten.

A Márt Irok úti feren ces templom kriptájába temették (81,59,55)
László József Vid OFM, ny. gimn. ig. szept. 30-án (65)
Vlzy István tb. kanonok, püsp. tanácsos okt. 5-én Budapesten . Farmoson te-

mették (74,49)
Gál Ferenc György ny. lelkész okt. 14~n . Soponyán tem. (57,34)
Berkes Gyula P. Odlló OFM okt. 15-én. Nyíregyházán tem. (66)
Balogh Gyula Odor lk aranymisés lelkész ok t. 16-án Rómában. Mórott temették
Balla Sándor ny. szúcs i pléb. okt. 24-én. Csepelen tem. (75,52)

Elhunyt papt estvére ink et foglal juk mementóinkba !

+
P. DR. KARDAS JÖZSEF SJ

(1895-1 983)

.Elöször állatorvos voltam, aztán emberorvos, aztán lélekorvos." Tömör tárgyias .
ságával Igy szokta összefoglalni életét.

Zalaszentgróton született , 11 gyermekes családból , eredeti neve PezenhoHer . Két
bátyja ls pap lett; az egyik, Antal , kiváló hittanár, egyházi [ró és a vallási statiszt ika
tudósa volt . Eleven gyermek volt. szerette a természetet Iárnl. Ezt a tul ajdons ágát
öregségéig megőrizte. és Igen büszke volt arra. hogy ért a gombafaj tákhoz. V éd őszent

jét. az Úr Jézus neve l őatyj át mindvégig buzgón tisztelte. szép exhortáclókat tartott
róla. Különösen mélyen átérezte lelki kinl át . amiko r nem értette, ml történt jegyesé·
vel. Máriával. és fölt étlen hit ét . A Boldogságos Szűznek ls nagy ti sztelőj e volt. Amikor
hire jár t . hogy már az olvasó t sem tudja Imádkozni, tudtuk, nincs már sok Ideje a
földön. A Szent Józsefnek szentelt szerdai napon halt meg.

Keszthelyen a premontrei eknél végezte a gimnáziumot. utána áll atorvosnak ment , de
egy év múlva már a budapesti orvosi fakultáson találjuk. 1916. nov. 2·ától az orosz .
majd az olasz fronton egészségügyi zászlós. A háború szörnyűsége I kii rt hatat lan nyo
mot hagytak benne. és erősen hozzájárultak ahhoz a sötéten reáli s látáshoz. ahogyan
az életet később ls szemlélte. 1920 decembe rében kész orvos. 1921·t OI a budai lrqal 
mas kórházban gyakorló. maj d Gróton másfél évig magánorvos . Ezután Jelentkezik a
jezsuita noviciátusba. Filozófiai tanulmányokra francia földre küldték. Innen nagy
szeretete a francia katolikus Irodalom Iránt. Legjobban Claudeit szerette : a nagy
költO szenvedélyes odaadása ls ten és Egyház Iránt. kemény egyenessége és teo lógi ai
szimbolIzmusa rokon volt lelkével. A teológiát a belgiumi Enghlenben végezte. közben
1929. júl. 26-án II pesti Jézus Szive templomban pappá szente lték. Ezután már erOsen
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lefog lalta a belgi umi magyarok közt végzett lelkipásztori munka. aminek tanulmányai
látták kárát . Ezért nem ls sikerílit a záró, ún. grádusvlzsgáJa. és Igy - a sors kedves
humora - a jezsuita lelkiség oszlopos apostola nem lett ílnnepélyes fogadalmas szer
zetes . ..

P. Kardas a misszióba vágyakozott . Előbb Kínába sza nt ák. majd mégis Törökorszáq
ba küldt ék, ahová Roncalli nuncius kért lelkipásztort. Ekkor vette föl a .Kardas" (törö
kíl l : testvér) nevet . Három éves ottani tartózkodása lényegébe n csalódást hozott :
magyar hívei tor zsalkodtak, magukat a törököket nem nagyon tudta megközelítenI. Egy
élesszemű megfi gye l ő szerint ez a kudarc vetette meg egész későbbi lelkipásztori
működésének alapját : alázattal kellett bel átnla. hogy minden a kegyelem . Orömmel
gondolt viszont vissza a leendő XXIII. János pápával való tal álkozás ára: .Soha Ilyen
meleqszívü embert nem látt am."

Igazi hivatását akkor találta meg, amikor 1936----49 között rendi spirituális volt.
Pest en és Szegeden felváltva. közben egy évig Kassán ls . Szépen és stílu sosan rnond
ta rendt ársa gyászbeszédében . valamennyiílnk splrltu álisá nak" . Terjedelmes exhort á
cl ólt gondosan leirta előre. (Gépelni sohasem tanult meg.) Egynéhány megjelen t a
P. Hunya szerkesztett e Papi Lelkiség köteteiben . Mindig kemény szókimondás és radi
kális követelés Jellemezte . Az ő kereszténységének valóban a kereszt állt a központja
ban, aszkézise megalkuvástalan volt. De amit követelt. azt ő maga ls mind at élte . át
kínlódta és példáj án bemut atta . Ezért örve ndett olyan osztatlan tiszteletnek. Belső

rendi müködésén kivül egymás után adta a lelkigyakorlatokat és rekollekclókat papok.
nak, szerzeteseknek és vilá giaknak szerte az országban. ugyanebben a szelle mben.
Voltak sokszor Ismételt kedves gondolata i. amelyek mélyen bevés ödtek hallgatólba ,
pl. az .é letmt se" , benne külön ös hangsúllyal .Abrahám, Izsák és Melklzedek" áldoza
tán, azaz egész énílnk odaad ás án: a .lelki rádlö" (lelkek közötti kapcsola t) , vagy az
Úrangyala folytonos megújulása mindannyiunk életében. amikor a hitben .foganjuk"
Krisztust. Igényesebb lelkeknek közkedvelt lelkivezetője volt. nem rit kán évtizedeken
át . Nem félt az áll ásfoglalástól nehéz kérdés ekben. sorsproblémákban sem, és amit
tanácsol t. az többnyire jónak ls bizonyult. Mindezt a lelkiségi tevékenységét élete
végéig folyt att a. Utolsó nyilvános lelkigyakorlatát 1982·ben adta Pannonhalmán buda
pesti vakoknak. nagy sikerrel.

Rövidebb dunántúli és pesti lelkipásztorkodás után 1951-ben Pannonhalmán talá ljuk
az Induló szociális otthonban. Ide kerül azután vissza végleg 1965·ben mint Intézeti
és öregotth onI orvos. Közben 1953·tól az egészségügyi minisztérium sürgetésére Sal
gótarjánban körzeti orvosi állást vállait . Nagy el fogl alts ága mellett sok energiájába
kerOlt a tanulás. tájékozódás. hiszen az utóbbi évtizedekben nem foglalkozott szakrná
jával. Telj es mért ékben sikerült hely táli nia. úgyhogy nyugdljazásakor kiváló orvosi
ci met kapott . Jell eme. magatartása Itt is ugyanaz maradt : megalkuvástalan , szigo rú.
t iszteletet parancsoló. Minden reggel misézett, és képes volt kivágni a rendelő ajta.
ját és leteremtenl az előszobában hangosan káromkodó beteget.

Idöközben lefolyt a II. vatikáni zsinat. és kezdődött a vele kapcsolatos megújulás
- mellékzöngélvel együtt. Nem nehéz elképzeln i. hogyapáternek, koránál és egész
eddigi beállítottságá nál fogva . ez sok keserves órát okozott. Pedig akik közelebbről

Ismerték, örömme l tapasztalt ák. hogy az évtizedek során - az elvek kemény fenn.
tartása mellett - szigora sokat enyhült, mea értöbb é. melegebbé vált. Most azonban
mindenekelőtt a negatl vumokat érzékelte. rendjében. az új teológiába n. az egyházi
fegyel em lazulásában stb . Magatartása fokozatosan elszigetelte környezetétől. Ez ls
sok gyötrelmet okozott nekI. Hiszen szell emi élénksé ge végig megmaradt. és szerette
volna kibeszéln i magát.

A magas korával járó kellemetlenségeket, betegségeket szivós aszkézissel gyűrte

le. I:venként néhány hétr e fölme nt Budapestre, hogy ott ta lálkozzék lelkigyermekeivel.
akik egymásnak adták át a kilincset. Szivesen ruccant kl Pannonhalmáról helyett esit és
re, klseglté sre ls. Semmi sem áll t tőle távol abb, mint önmaga kimélet e. Húsvétvasár
nap, ápr. 3-án még kedvesen dicsekedett. hogy egész dél el őtt gyóntatott. és ez egyál-
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talán nem fárasztotta kl. Utána azonban kiújult Influenzája. és ebből az az aggasztó
tOnet maradt vissza. hogy undorodott az ételtől. A Széher úti kórházba került, de enni
ott sem tudott; még szimul álássai ls meggyanús itották. ami Igen fájt neki. hiszen
egyenes természetétől ml sem áll t távolabb . Úgy látszik, hogya fel nem ismert gyo·
morrák végső stádiumában lehetett. A kórházból már csak - saját kivánságára és
felelősségére - meghalni küldték haza május végén . Mindvégig magánál volt, életét
az Egyházért, a pápáért . a Társaságért ajánlotta fel . és boldog volt , hogy lsten elfoqad
ta áldozatát. de nagyon sokat szenvedett . .Szavaíval. csontt á-börré soványodott arc
vonásaival a megfeszített Jézus Kris ztus jegyeit vis elte halálra vált test én" - rnon
dotta róla rendt ársa. Utolsó, jellemző intelme volt : . Legyetek hűségesek Istenhez.
a Szűzanyához és az Egyházhoz'· Tartományfőnökét külön megkérte : kérjen bocs ána
tot sfrjánál nevében. amért életében néha túl szigorú volt.

Jún. t - én kora délután halt meg. 7-én temették a pannonhalmi temetőbe, sok rendi
és paptestv ére. régi Ismerőse jelenlétében.

Egyéniségében kéts égtelen ül volt valami az ószövetségi próféták zord szigorából.
megalkuvástalan keménys égéböl. Az .Igen, Igen - nem, nem" embere volt. De nem
ismerte Igazán. aki e mögött nem látta meg a hősies önuralommal legyűrt érz ékeny
séget . a mélyen átélt érzelmeket és szenvedéseket.•Normális ember nem al ázatos"
- szokta mondogatnI. De ez a mondás is tól e származik : .A keresztról aztán hullanak
a rózsák. Ez a boldogság."

Mlndenk éppen lsten embere hagyott itt vele bennünket, hogy egy hosszú, hasznos.
munkás és gyötrelmes élet végén bemenjen Ura örömébe. Itthagyott? Egyik régi gyó·
nója a kórházban megkérdezte : ugye ha a mennyorszá gba jut. onnan is tovább fogja
irányitani lelküket? Erre a szenvedés tüzében áttetszővé tisztult ember kitárta karját,
és így kiáltott : .Hát elfelejtheti az édesanya gyermekeit !?·

Lelkigyermeke

P. REISZ ELEM~R SJ
(1904-1983)

A falusi kántortanító tehetséges fia 1904. márc . 6-án született a Baranya megyei
Nyomja községben. és a jezsu lt ák pécsi Pius Intézetében végezte a gimnáziumot. 1921 .
aug. 14-én lépett a rendbe . Filozófiai tanulmányokra Szegedre küldt ék, a teológ iára
Rómába. de egészségi okokból haza kellett jönle, sőt egy Ideig az a veszély ls fenn
forgott, hogy nem maradhat a rendben . A jó pesti gyógyfürdók segítettek ízületl b án
talmain. Különben Rómában a Vatikáni Rádió felavatásakor az ő ajkáról hangzottak
el az első magyar szavak. Pappá szentelése 1932. jún . 19-én volt . 1982·ben még el·
mondhatta aranymiséjét, megható áhitattal és mélységes hálával.

~Ietének nagy .szerelrne" a missz iók voltak. Szeretett voln a a kínai misszióba
mennl. de ezt egészsége nem engedte . Kárpótlásul rábízták a magyarországi missziós
központ vezetését. az anyagi segftés szervezését és a missziós lap (Katolikus Mlsz
szlók) szerkeszt és ét. Mint szakképzett misszlológus Irányította mindezt. Könyvben
írta meg a tamln gl miss zió történetét, eqyre-m ésra tartott mlsszl ös előadásokat. lel 
kesítette a diákokat. A modern technika vívmányai nagyon érdekelték, s évtizedekkel
a Zsinat előtt felhasználta őket apostoli munkájában. M ég gyerekcipőben járt Marconi
hires találmán ya, és nekik már rövidhullámú kapcsol atuk volt Szeged és a kinai ma
gyar misszió között, Később a filmet használta fel . főleg If júsági előadásain . Művészi

fokon kezelte mind a fényképező , mind a filmfelvevő gépet, és gazdag örökséget ha
gyott az utókorra a rendtartomány múltjából, eseményefböl. Nagy bélyeggyűjtő és
szakértő volt . Ezt ls a missziókért tette. A szegedi egyházmegyeközl szemináriumban
mlssz iológiát tanított. később a budapesti jezsuita bölcseleti főiskolán tanárkodott .
Halála előtt három nappal - A Szív májusi számában közölt Riccl·cikk hatása alatt 
még neki tüzesedve beszélt az ún. rítusvitáról.
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Volt a noviciusmester munkatársa. a tartományfőnök titkára (Socius). majd helyet
tese. A 40-es évek második felében a Márla utcai budapesti rendháznak lett házfőnöke.

A zenét mindig szerette. mint karmester irányitotta az énekkart. Okérte Feszty Mas á.
tól a Jézus Szive templom mellett ma is ott álló Úti Boldogasszony kép megfestését.
•A Szlv" hetilap szerkesztőségének idején 200 OOO példányban jelent meg. A zsld ó
üldözések idején Jánosi és Ralle páterrel együtt bújtatott. életeket mentett. A háborús
és a háborút követő években kitűnt nagy szervez ö tehetsége. Igyekezett segiteni a
nehéz Időket átélő rendházakon.

Nagyon szerették lelkigyakorlatait. amelyeket nővéreknek. tantr önöknek. hltoktat ó
nőknek , és más világiaknak adott . Mindig kedvese n tudott bánni az emberekkel.

Nyugatra kerülve. 1949-1955·ig ő volt a külföldi magyar rendtartomány első pro
vinciálisa HamIltonból (Kanada). 1950-ben jött át Ide. és Hamiltonnak plébánosa ls
lett. Iparkodott az akkor még magyar jellegű amerikai plébániákon missziós atyák
révén segiteni. Ausztrália is álta la kapta az első magyar jezsuita lelkészeket a ki
vándorlók gondozására. Sok anyagi gondot okozott neki a rendi fiatalok tan íttat ása.
A belga Pierre Charles. a missziók hires teológusa mondotta tréfásan. hogy kettőt

ugyancsak hűségesen megtart a jezsuiták szabályai közül: diversa loca peragrare
(különféle helyeket bejárni) és ostiatim mendlcare (ajtóról ajtóra koldulni) . 1955·ben .
leváltása után az USA-ba költözött. Hosszú évekig volt az Isteni Szeretet Leányai
anyaházában. Staten Islandon a nővérek gyóntatója. mlséz öje, lelki tanítója. A Sziv
folyói rat egy darabig az ő szerkeszt ésében jelent meg. Később is állandó munkatársa
volt.

Az 50·es évek vége felé betegeskedni kezdett . A 60-as évek elej én penlcllllnkeze
lés következtében halálveszélybe került . Ekkor. amint később elmondta. egy jóságos
hangot hallott: •Tőlem senkinek sem kell f élnlel" Még húsz évig élt. és nyugodtan
készül t a halálra. Gyengülése miatt visszatért Kanadába: előbb a courtlandi Jézus
Szive vlllában lakott (Jézus Szívének mindig kiváló tisztelője volt). majd a pl ébánlán,
végül a Szent Erzsébet öregotthonban HamIltonban. Egy Ideig még segített a lelkl
pásztork od ásban. amig birta. Egyik utolsó Ilyen tevékenysége volt . amikor keresztutat
végzett. elmélkedve. könnyezve a Dohányvidék híveivel. Azt soha nem tudják elfelej
teni.

Gyermekien tisztelte a Sz ű zany á t . Egyik rendtársának mondta, mikor utoljára ke
reste fö l : .Már mondtam tegnap a Szűzanyának . hogy hozzon ki. Ime. Itt ls vagy . . :
Olvasója mindig a kezében vagy kezeügyében volt. A kápolnában órákat töltött a szent
ségl Jézus előtt .

Az utóbbi években sokat szenvedett kiújult artrltiszétől; néha alig tudott járni .
lábán nehezen gyógyuló sebek keletkeztek. Orvos öccse szerint .orvosilag érthetetlen
volt. hogyan élhetett azzal a szivvel még 19 évet , amely néha 18·at vert . majd gyorsan
felugrott 94-re: Szenvedéseit türelemmel viselte. Az utolsó i dőkben már csak szobá
jában mls ézett, nagyftóval betűzve a misekö nyvet. végül pedig több mint félévig kon
celebrálva az öregotthon miséjén.

Máj . 26-án hunyt el csendesen . A szép szokás szerint a hamiltoni Szt. István temp
lomban virrasztották 29-én éjjel . ugyanitt volt a hamiltoni püspök vezetésével feltáma
dási miséje. Nagyszámú h ivő kísérte a szé p courtla ndi temetőbe öt fiatal rendtársa
mellé .

Confratres

PUSZTA SANDOR
(1911-1983)

Széles váll át. szálfa termetét teki ntve revere ndába öltözött atlétának nézhette az
ember. (Szent Krist óf - írja Személyreszólón c. kötete mott ójában -. ha győzelmeim·

ben nem ls. hadljelvényem te voltál.) Az arcában azonban még hetven esztendős ko
rában is volt valami fiús . Személyesen és családllag egy mozdulata maradt meg ben-
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nem. Az ötvenes évek elején kis faházunkat épitettük a leányfalusi temető szornsz éd
ságában, a Kerekhegyen. Szorgoskodásunk közben elhaladt öles lépteivei a kert mel
lett. MIkor meglátott bennünket, megállt egy pillanatra, és hatalmas mozdulattal meq
áldotta az épülö házlköt. Nem tudta . kik az építkezök. Aldást osztva járta plébániája
egyre sokasodo nyaralölt. Azokét ls . akik soha nem tették be a lábukat a hegy t övé
ben álló kápolnányl kis templomába .. . A templom kicsI volta miatt nyaranta, amikor
megszaporodott nyája. a templom előtt az öreg hársak alatt mutatta be a vasárnapi
mIsét. Ha prédikáció közben nekieresztette hangját . szava felhallatszott a hegyre. a
temetőbe ls . Most, hogy kiáltása nem száll végIg többé a hegyoldalon, a hangja rnéu
se némult el. Szelíden. szIvhez szólón , maradandó nyomot barázdálva szivekbe. tovább
beszél költeményeiben ...

Aranymiséjét nem érte meg; költői pályájának félszázados jubileumát igen. Verselt
és prózai Irásalt 1932-től kezdve közölték a fővárosi. erdélyi és felvidéki katolikus la
poko Első versk ötete 1934-ben jelent meg Búzaszentelés clmmel. 1941-ig még hat kötet
költeménye került kl sajtó alól : Jegenyék, üzenem a Nyárnak (1936), Gyümölcsoltó
(1937), Pók a tükrön (1937), Vadludak (1940), Versek (1940), Rapszódiák könyve
(1941).

leányfalu a múlt század hetvenes évelt ól kezdve a fővárosi Irodalmi és mOvészvilág
nyaralóhelye. Költö-plébánosával szIvesen vették fel a kapcsolatot az évszázados
szellemi kolönla újabb és újabb taglal ls. Baráti kapcsolat alakult ki nevezete sen
körte és MórIcz ZsIgmond között. MórIcz Igen nagyra becsülte őt és költészetét.

A Rapszódiák könyve C. kötete után sokáig . majd három éV1lzedlg nem jele nt meg
ülabb gyOjteménye . Azután viszont egymás után öt ls : Hegyre menet r itkulnak a fák
(Magvető, 1969), Bronzveret (Magvető, 1974), A fények r ézsüt esnek (Ecclesia. 1976).
Személyreszólón (Magvető, 1978J. CInkenyom (Ecclesia, 1981).

Meg kell még emliteni prózai Irásalt ls, mint: Ura a mOvészetben (1940); levelek
Anonymához (1941). Utolsó éveiben, ahogyan a 70·lk születésnapla alkalmá ból az Új
Ember részére adott Interjújában Jelezte. még egy nagyobb prózai köteten dolgozott.
Hidak. égtájak . galaktlkák címmel azokról a kortársairói kívánt megemlékezni. akikke l
közelebbi kapcsolatba kerOlt - mindenekelőtt Kosztolányiról és MóriczróI.

Költői hitvallását az emlftett Jubileumi Interjúban Igy fogalma zta meg: .fejem fölö tt
az ég. lábam alatt a föld, mindkettővel szemben tudom a kötelességemet. A fontos.
hogy mindig a lélek domináljon . . : Költészetétől nem voltak Idegenek a tár sadalmi
problémák. sőt mélységesen átszenvedte népe és a vil ág sorsát, mégis, valóban ez
jellemezte legmélyebben: az ég és a föld. a természetfeletti és a természet elválaszt
hatatlan egységének megélése és felmutatása. Az egész létet. annak legapróbb jelen .
ségelt és mozzanatait ls szOnet nélküli liturgiának látta . minden Jelenségben. az ern
berl szenvedésben ls lsten beszédét hallotta meg. Amit meghallott és láto tt. nem a
múlt századI papköltők exhortáló stilusában közvetftette; IIrájának sokhúrú hangszerén
a dolgok és a jelenségek a maguk hangján. közvetlenül szólalnak meg. Nem apoloqe tl.
zál. nem oktat és magyaráz. hanem a természetfeletti auráját és felhangjait érzékel
tetl amlndennaplban .

•A katolikus költő nem elkülönlthető kategória' - vallotta. - Benne kell élni e
a társadalomban: Missziója és adóssága van: .Tlsztáznia kell a maga szempontjábó l .
hogy ml a viszonya a ma emberének az emberhez, a hazához. a társadalomhoz s végső

fokon - metafizikai slkon - a lélekhez, Istenhez . . . legyen tlszta ember és akkor
tolla ls tlszta, Ebben legy'!n egyetemes. átölelő . euröpal ."

.Hadljelvénye" - Szent Kristóf ereje azonban egy lép essel tovább vi tte őt a kato
Iikus költő mal kOldetésének konkrét megfogalmazásában. E vonatkozásban ls hadd
Idézzük saját szavait : .ha a szfvnek száz kapuja volna . nyIssátok kl mind a százat,
hadd zúduljon be az öröm . Úgy érzem. nem hangsúlyozzuk elégszer az örömöt .. . A.
hogyan csak annak a nemzetnek van jövője, amely a múltra ls tud teklntenl, ugyanúgy
az a költészet maradandó, amely nemcsak a Misereret. hanem az öröm énekét ls
tudja. A katolikus költészet sohasem feledheti el Assisi Szent Ferenc Naphimnu·
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szát . ... Ilyen program megvalósitásához valóban krlstófi er ö és gyermekien tiszta
remé ny szükséges.

Puszta Sándort már fiatalon Sik. Harsányi . Mécs mellett emlegették. Oreg korára
el ls érte szintjüket. a magyar líra élvonalába emelkedett.

EmlItettem prédikációit. A költő érvényesül t ezekben is . Nem mindegyik volt egy
formán sikerült és értékes. Jó volna azonban. ha a legértékesebbek Irásba rögzltve
megmaradtak volna hagyatékában. A magyar szónoki próza gyöngyszemel között le
hetne hivek és papok kezébe adni.

Halála - bár egy Idő óta betegeskedett - váratlanul érte tisztelői sokaságát. Het 
venké t éves korába n. 1983 március 5-én hal t meg. Megyéspüspöke. Szakos Gyula te
mett e el március 17-én. Nagyszámú paptestvére és kétezer tisztelöle kisérte temploma
elótt felállított ravatalától az egyik legszebb fekvésü magyar s írkertbe. a leányfalusi
temetőbe.

S. E.

Msgr. Dr. IBRÁNYI FERENC pápai prelátus
(1901- 1983)

Negyven évvel ezelőtt . a második világháború kell ős közép én. mint első éves teo
lógiai hallgató félő tisztelettel iratkoztam be a Hitt udományi Kar új csillagának erkölcs
tan-örál ra. H írbő l már jól Ismertük. hiszen tfz éven keresztül az esztergomi szeminá
ri umban tanított bölcseletet és teológiát. 1939-ben került a Pázrnány-eqyeternre mint
morálisprofesszor. Nagyszerü tanítónak és szlqorú, de Igazságos vezetőnek bizonyult .
Sok hálás tanltványa közül engem ért a meg nem érdemelt kitüntetés. hogy az utolsó
10- 15 évbe n új ra közelében lehettem. életbölcsességéböl tovább ra ls tanulhattam. s
halálos ágyánál mellette állha ttam.

Ibrányi Ferenc József 1901-ben született Budapesten. A piaristáknál érettségizett
1919-ben. Hittanára. Sík Sándor valószínü leg döntő befolyással volt rá abban. hogy
nem az orvo si. hanem a papi pályát választotta . A Központi Papnevelőben végezte a
teológiát és tett doktorátust 1925-OOn a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Majd
Rómába küldt ék, ahol 1929-ben az Angeli cum egyetemen filozófi ából is doktorált.
Mindvégig megmaradt Szent Tamás hü követőjének. és próbálta őt modem köntösbe
öltöztetve bemutatni tanítványainak. bárhol ls tanitott. A háború után két évig dékánja
ls volt fakultásának.

1949-ben került külfö ldre. előbb Ausztriába. majd egy év múlva egyik vol t római
kollégája. akkor már Quebeci érsek meghlvására Ouebecbe, a Laval egyetemre teo
lógiai tanárnak. 1953-ban Itt kerestem föl két osztálytársammal . ettől kezdve éri ntkezé
sünk haláláig nem szakadt meg . Az egykori félve tisztelt professzorból Idösebb pap
testv érré . tanácsadóvá és Igazi jóbaráttá vált számomra. A nyári szünld öket helyettest
téssel töltött e Kanada és az USA plébániáin . Az általam ajánlott Narragansett a ml
egyházmegyénkben annyira megtetszett neki. hogy utána minden évben Ide tért vissza.

Izig ·vérlg pedagógus egyéniség volt. Amikor 17 éves szorgalmas és eredményes
tanár i munka után elérte a korhatá rt. nem akart nyugalomba vonulni . Inkább elment
három évre Worth lngtonban (Ohio) a Coll egium Josephinum meghIvott elöadójának.
Majd hlvásomra lejöt t Rhode Island-ba, a providencei egyházmegyébe. és még hét évig
müködött a hel yi szemin áriumban és egy nöl főiskolán Wakeflelden. I:lete során taní
tott f il ozóf iát. et ikát . morált eológ iát . fllozóflat örténetet, összehasonlító vallástör
ténetet . Tanitott szavával . íráselval. s nem utolsó sorban élete példájával. Legtöbb
római osztálytársa püspök . sőt bíboros lett. de őt te lje sen klelégltette a tanár i pálya .
Tanitása és Igehirdetése azért ls hatásos vol t. mert sohasem lépett készületlenül a
pódlumra vagy a szószékre. Valak i megjeg yezte. hogy nagyon eredeti. alk otó jellegü
meglátásai voltak e Szent lrással kapcsolatban; olyanokat rnondott, amit hallg atósága
sem könyvekből nem Ismert. sem mástól nem hallott.
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Figyelmes. majdnem túlzásig udvarias ember volt ; bökezü másokkal, igénytelen
magával szemben. minden figyelmességet duplán viszonzott. Soha el nem feledkezett
volna barátainak évfordulóiról. Egyaránt szerették gyerekek és felnőttek, tanulatlanok
és tudósok . Elsősorban Intellektuális természetű volt. szellemi érdeklődése öreg kor á
ban ls mindenre kiterjedt. rengeteget olvasott. de utolsó betegsége alatt már csak
egy téma érdekelte: a lelki élet különbözö Iskolái. Ezért kérte tőlem Jean Gautier
könyvét. amiből két fejezetet még kijegyzetelt. Viszont büszke volt fizikai erejére ls.
és szellemi képességeihez hasonlóan ezt ls jól kamatoztatta. Minél idősebb lett, annál
fiatalosabbnak bizonyult. Szerette klhívnl az embereket. hogy mozdftsák ki elfoglalt
helyzet éb ől. Megverte tanitványait a pingpongasztalnál. és egészen 80 éves koráig
síelt . Végigcsónakázta a Dunát és az összes elképzelhető kanadai folyókat. Az elmúlt
téllg még fát vágott az erdőben . tüzifát kész ítve barátainak. Volt ideje társaságba
járni. ismert minden kártyatrükköt és elismert brid zsjátékos volt; szerette a jól elk é
szített ételt és a jó beszélgetéssei füszerezett bort. de csak médiával. Két harapás
között mindig készen állt bármi témáról nyllatkozni. A dohányzást rég feladta. és
rendszeresen gyakorlatoztatta tüdejét. Szeretett sétálni. lovagolni , kertészkedni; ügyes
kezéről tanúskodnak a kápolna virágai a Szent József zárda növereln él. ahol utolsó
éveit töltötte. Roppant módszeresen élt, mindenre tudott időt szakftani. 16 éves gép
kocsiját úgy tartotta karban. hogy jobban jár, mint az új. A nővérekre hagyta. s melléje
a pontos olalesere- és javitásl dokument ációt 1968-tól fogva!

Ezekből az apróságokból talán egy kicsit előttünk áll sajátos karakte re. De min
denekelőtt papi ember volt. az Orök Főpap mintájára . Egyszerü papi lélek, aki tudta,
hogy önfegyelem, imádság. breviárium. lelkiolvasmány és rendszeres gyónás a leg·
biztosabb út az örök élet felé . Ezen kalauzolt másokat is mint keresett gyóntató és
lelkivezető . Főleg az utóbbi években a szentmise volt életének központja. Esténként
mindig Idejében hazatért. hogy még lefekvés előtt el ők észüljön a másnapi szentmisére ,
amelyhez mindenn ap rövid prédikációt fűz ött . Betegsége alatt az volt egyik legnagyobb
keresztje, hogy már nem tudott misézni.

Szorgalmasan látog atta a szórv ány-maqyarokat . ellátta öket jó tanáccsal. anyagi
segitséggel. Ez volt az ő külön apostoll munkája az utóbbi években a zárdalelkészség
és hétvégi plébániai kisegités mellett. Ouebec és Rhode Island magyarjai el nem múló
hálával tartoznak neki.

Ez év virágvasárnapjától kórházba került . Erejének hanyatlása igen bántotta, ezért
is kérte , hogy ne látogassa senki. Szellemi és lelki képességei azonban érintetlenek
maradtak. egészen békésen fogadott haláláig . Jún. 22-én este még mosolyogva mondta
nekem. hogy . nern hivatalosan már halott: I:jJel 3/4 2-kor hívta magához az Úr. rnl
közben ágya mell ett a dicsőséges olv asó negyedik tizedéhez érkeztem. 59 évi tev é
keny és termékeny papi müködés után megtal álta végleges otthonát. Pappá szentelése
évfordulójának vigillája volt. Jún. 25-én temettük el három f öpapos segédlettel a
cranstonl Szent Anna temetőben.

Csak azt kívánom. hogy megközelíthessem azokat a keresztény elveket. amelyeket
tőle tanultam. Biztos vagyok benne. hogy többi tanítványa és híve is ugyanígy érez.

Msgr. Varsányi I. Vilmos
püspöki helynök. irodaiga zgató

NUSPL JANOS
(1900-1982)

Gyémántmiséjét csak három hónappal élte túl. 1982. okt . ll-én halt meg Feffernitz/
Felstritzben (Karnten. Ausztria) . Temetése okt . 14-én ment végbe. A requi emet Gurk
Klagenfurt püspöke . dr. Egon KapeIIari mondta, konceleb rálva néhány, az elhu nythoz
közel álló pappal. Mintegy 25 pap, számos nővér. rokon és sok hivő kís érte si rjá.
hoz.
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Nuspl János 1900-ban született Orsz álláson. Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán vé
gezte. ott érettségizett. és az ottan i papnevelő Intézetben tanulta a teológiát. Ott ls
szentelték pappá 1922-ben. Már fiatal korában kltúnt abban. hogy bámulatosan Jól be
szélt és Irt mind magyarul. mind németül. Arra enged ez következtetnI. hogy tanul
mányi ideje alatt különös fáradságot ford ított az Igehirdetés lelkipásztori eszközének.
a nyelvnek elsajátít ására. Petőfi sok versét könyv nélkül tudta. ő volt kedvenc költője .

késő öregkoráig szívesen mondogatott társaságban költeményeiből. Egy ízben foga·
dott, hogya horvát katekizmust egy héten belül fejból megtanulja. Megnyerte a foga
dást.

Káplánl ével után (KIshegyes 1923·ig. Hódság 1926·lg. Csantavér 1929·lg. Bácska
Palánka 1932-lg. Futag 1935-lg. Apatin 1938-lg. Kula] 1939-ben segédlelkészként Duna
csébre került. majd dr . Resch Ignác nyugalomba vonulása után 1941·ben átvette a
plébániát. De nem tartott sokáig munkálkodása a kb. 2000 hlv öt számláló helyen . Már
1944 végén megkezdődött az üldözés és menekülés. Nusplt hamarosan külföldre
szakadt honfitársai lelkigondozásában találjuk a Linz mellettl Haldban. Steinheim am
Albuch-ban és végül Feffernltzben. Itt kápolnát épitett a Szentkereszt tiszteletére .
Az oltár fölött az a feszület függött . amelyet sovány poggyászában régi hazájából ho
zott magával, és amelyben papi életének jelképét tisztelte.

~Ietének utolsó éveiben elég nagy keresztet jelentett számára előrehaladott érel
meszesedése. Da hivei közül néhányan nagy szeretettel gondozták. és fölismerték.
hogy egy gazdag papi élet végső próbáiról van szó.

Nuspl plébános mindig és mindenütt szívvel-l élekkel dolgozó lelkipásztornak bio
zonyult. Különös gondja volt a gyerekekre és fiatalokra. Onnepek és istentiszteletek.
Ifjúsági foglalkozások és sztnlel őad ások mind jó alkalom volt. hogy az igaz hit hlrde
tésén és az emberek szívébe pl ántálásán fáradozzék . Hívei kedvéért nagy áldozatokat
vállalt. és papi hivatása gyakorlásában nem ismert félelmet.

Emlltésre méltó még. hogy írói tevékenységet is kifejtett. Német nyelvü cikkeket
írt a .Pamlllenfreund" .•Donau" és .Gerhardsbote" c. lapokba. és két sz ép magyar
nekrológot honfitársai ról. Ir ásalt nemcsak világos gondolatfúzés. hanem igen szép
német ill. magyar nyelv. sokszor költői lendület jellemezte .

Mikor magyar paptestvérei tréfásan .ap át úr"-nak nevezték. ezzel akaratlanul is
papi és lelkipásztori egyéniségének egyik lényeges vonását juttatták kifejezésre. Való·
ban mIndig és mindenütt atyja volt a r ábízottaknak. gyerekeknek. fiataloknak. Idós
hiveknek egyaránt. Talán a gyengéd tIsztelet egy lehelete ls benne rejlik ebben a jel .
zöben, ami joggal megilleti e sok viszontagságot kiállt agg pap személyiségét .

Burger Miklós . Vllllngendorf. NSZK

Dr. KUNCZ JÚZSEF
(1911-1983]

Július 7-én. bár súlyos betegséget hordozva magában. mégis váratlanul hunyt el
otthonában. Tehetségben. ékesszól ásban. népszerúségben kiemelkedő paptestvérünk
volt. akin rajta maradt a megszólitás : .tanár úr".

1911. febr. 9-én született a Nagykároly vidéki Terem községben . Szüleit korán el
vesztette. Budapesten szerzett teológiai doktorátust.

Eredetileg a szatmári egyházmegye papja volt . Múködésének első öt évében ott
volt három helyen segédlelkész. 1938/39-ben Nagyvárad·Olaszlban segédlelkész. 1939
1948-lg Szatrnáron , 1955-58-lg Gyulafehérvárott volt teológiai tanár. A közbeeső ldö
ben a nagyváradi Szent László templomban szolqált, majd 13 éves érmihályfalvi plé
bánoskodás után 1971-1ől Ismét a Szent László templomban találjuk. amelynek meleq
szlvü , ragaszkodó hivei t nagyon megszerette.
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Az emberekre nagy vonzóerőt gyakorolt lényével és szavával. Fő leg lsten végtelen
Irgalmasságának, a Szűza nya Iránti szeretetnek és bizalomnak, valamint a békének
volt állandó ékesszavú és hatásos hirdetője .

Az Úristen magadta neki, aki annyira szerette az életet, hogy megérezze a köze
l edő elh ivó sz öt, és vil ágos lélekke l gondoljon az Úrral való közeli találkozásra: és
hogy szinte utolsó percig kedvesen fogadja látogató it .

Készült megünnepelni aranymiséjét a Szent László templom hive ivei , és távolból
megáldotta őket aranymisés áldásával.

Dr. Dászkál István ord inárius temette júl. 9-én, sok-sok pap és nagyszámú hIvei
jelenlétében. Sok paptestvér és hivő jött el a szatmári egyházmegyéből ls . Előtte nap
temp lomában ravatalozt ák fel , és este ott mondtak érte szentm isét.

Szeretettel lmádkozzunk érette!
Confrater

IVÁNYI SÁNDOR
(1917-1983)

Jásztele ken született 1917. júl. 7-6n. Pappá szentelték 1941 Mindenszentek ünne
pén Budapesten. Az egri egyházmegye több hely én káplánkodott, közben 1944-ben
Nylregyh ázán a Szent Imr e Inte rnátusban, 1946-ban Egerben a Szent József lntern átus
ban volt hittanár és tanulmányi fel ügyelő . 1952·ben házassági kötelékvédő, 1953·ban
pedig a föegyházmegyel könyvtár vezetője lett. Késöbb még föszentsz ékl ügyvéd és
a föegyh ázmegyel templomell átó Igazgatója. 1969·től érseki tanác sos, 1980·tól c. apát.

1983. jún. 15-én még részt vett a hálaadó szentmis én osztálytársaival szentel ésük
42. évfordulóján. M ár akkor beteg volt . Aztán minden felgyorsult. élete hamarosan
véget ért. Agyvérz és vitte el.

Gyönyörü pályát futott be. A gimnázium V-Vii i. osztályát Egerben végezte a cisz
tercita gimnáziumban, ahol éretts égizett ls. Majd a teológia következett Egerben. A
negyedévet már Budapest en végzi elöl járói akaratából az egyetemen. Aztán egy pár
állomáshely után Eger lett második otthon a. Sokat Irt, olvasott. tanult és tan ított . Jegy
zete lt . gyüjtött e az ismereteke t , mint méhecske a mézet. Min den érdekelte, ami szép,
jó, Igaz és ami a lelket Ist enhez emeli . Tudni vágyó lelke tette szorgalm as és lelkt 
ismer etes pappá. Szerető paptestvér vol t , akihez bárki bizalommal fordulhatott . Mindig
mosolygós, kedves, szelíd, alázatos lelkü. Soha el nem bizta magát. Ez nagyon sz ép
jell emvonása. Munkája csendes, majdnem rejtett munka volt . Kifelé nem olyan mut a
t ós. de mindenki tudta, hogy az érseki könyvtár vezetése Igen nehéz és bonyolult .
t:let e utolsó szakaszában Jézus részelt ett e a szenvedésben. •Nem lehet különb a ta
nltvány Mester én él" - rajta ls teljesedett . Al ázatos lél ekkel elkészül t a halálra . EI·
mondhatta: .Nyugton megyek elédbe, Szerelmes Jézusom."

Osztálytársa
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