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Szilágyi Jenó bukaresti pléb. júl. B-án; tem. Harasztoson (74,52)
Kelemen Gábor Alán OFM c. esp., andocsi pléb. nov. 6-án Kaposváron; tem.

Andocson (77,50)
Dr. Papp Ferenc ny. lelkész nov. 12-én Debrecenben; tem. Mátészalkán (60,35)
Brandecker Gergely ny. regőce i pléb . nov. 16-án (NSZK-ban) (73,46)
Vége r Rókus Bonaventura SVD testvé r nov . 25-én ; tem. Pannonhalmán (77,52)
Dr. Rajz Mihály p. tanácsos, mátyásfö ld i pléb . nov. 28-án (76,53)
Czurkó Sándor tb . esp., ny. filkeházi parókus; tem. nov. 2D-án Sáto raljaú jhelyt

(82,55)
Bolya Ferenc tb. kanonok, esp . jászdózsai pléb . nov. 28-án (75,52)
Kovács Jenó ny. pléb. d ec. 18-án; tem . Csutorán (74,51)
Szóts Béla ny. esp-pl éb, dec. 12--én; tem. Türkösön (81,55)
Orbán Dezsó ny. pléb. dec. 13-án ; tem. Bras s6ban (81,55)
Kádár Lajos OClst egri érsek hosszas betegség után dec. 20-án (60,41,36)
Havassy Szilárd szen t l őrin ci pléb. dec. 21-én ; tem. Pécse tt (65,41)
Dr. Fúzy Sándor csepeli lelkés z jan. 2-án (72,49)
Dr. Györög Pál c. esp. perenyei pléb . Szombathelyen, dec. 23-án; tem . Pere-

nyén (86,62)
Balogh László SDB göncruszkai pléb. dec . 29-én; tem. Sárospatakon (68,38)
Farkas Imre tb. kanonok, sárvári pléb. dec . 3D-án (73,48)
Szabó Elemér ny. esp .-p léb. jan. 15-én (77,52)
Dinnyés Gerg ely pléb. jan . 8-án (75,50)
Virágh István Teofil OSB jan. 3-án; tem. Pannonhalmán (95,76,71)
Petrov ich Ede hittanár jan. 11-én ; tem. Hógyészen (89,65)
Lórlncz Ferenc tápi pléb . jan. 1O-én; tem. Csapodon (71,47)
Horváth József ny. lelkész Egerben jan. 12-én ; tem. Esztergomban (74,50)
Polgár András SJ jan. 18-án, Budapesten (87,70,59)
Brunáry Feren c tb . kanonok, Újpest-kerlvárosi pléb. jan. 1B-án (83,60)
Könyves Tibor SJ jan. 21-én, Budapesten (71,53,41)
Dr. Horváth Alajos kanonok, nagyprépost a székesfeh érvári Papi Otthonban

jan. 22-én ; 'tem. Kalocsán (96,73)
Haller István Jen ő p. tan ácso s, ny. vanyolai pléb . Szombathelyen jan. 22-én

(78,55)
Vályl Gusztáv Hugó OSB jan. 30-án; tem. Győrött (80,56,52)
ld. Katona Lajos tb. kanonok, ny. som lóvásárh elyi pléb. Felsőörsön febr. 13-án

(85,57)
Pleizler János tb. esp, v. gödrei pléb. jan . 27-én; tem. Pécsett (65,42)
Dr. Póka Györg y cubdai c. püspök, szombathelyJ segédpüspök és apostoli ad

minéstrator márolcs 3-án Szombathelyen (71,57,5)
Dr. Irányi László SchP Castel med iano i c. püspök és a külföldön élő magyarok

püspöke március 6~án 'kölnben (NSzK) ; teme tték Wash ingtonban (USA)
(64,79,4)

Elhunyt paptestvéreinket fog laljuk mementóinkbat
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DR. KLEMPA SANDOR KAROLY O. PRAEM . c. püspök. ny . apostoli kormányzó
[1898-1985)

. Hosszú. súlyos, de türelemm el vise lt szenvedés után, a betegek szentségével
Ismételten megerós ftve. életé nek 88., papságának 63. évében, Grazban. 1985. decern
ber 19·én az örök hazába költözött" - olvasható a gyászjelentésben. Röviddel halála
elótt tért viss za Grazba, mintegy végső nyughelyét is ott választva , ahol 1898. május
7·én született. Középiskoláit a győri bencés gimnáziumban végezte. 1916-ban belépett
a cserna l premontrei rendbe . A teológiát Jászón. majd Budapest en végezte, ahol kö
zéplskolal tanári képes ít éat is szerzett. 1922·ben szentelték pappá a györi székesegy.
házban. Ettől kezdve 1948·lg a rend keszthe lyi gimnáziumában tanitott n émet-földrajz,
majd késöbb francia szakos tanárként. Nagy müveltségű , széles látókórű pedagógus
volt . Saját röv id nyelvtani és irodalomtört éneti összefoglalásaival könnyítette a német
nyelv tanulás át, a helyes franci a kiejtést pedig már a harmincasnegyvenes években
hanglemez röl tan ította. Cserkészel rajongtak ért e. Egyik táborozásukról .Riadó lesz! "
címen cserk észoper át Irt. Dlákelöadásokhoz készült dalbetéteit öregdiákjal még ma
is dúdol j ák. Betanitotta és vezett e az Ifjúsági zenekart. Tehetséges vagy szerény k é
pességű. módosabb vagy szegény sorsú tanítv ányait egyformán szerette, a rászoruló
kat tapintatosan segitette.

Szé l eskörű tudományos munkát is folytat ott . 1933·t61 1952·ig volt a keszthelyi Helí
kon könyvtár Igazgatója. melyn ek ősnyomtatványa lt tanu lmányban ismertette. lrod a
lomtört énet l rnunk ál a német. spanyol és a magyar szellemi kapcsolatokról szólnak.
Zenetörténat i tanulmányokat írt Mozartról és Goldmarkró l. Később a Vigili ában számos
cikk e jel ent meg, többek k öz ő rt Lope de Veq ár öl. Zurb áránr ól. Cervantesrő l, a jubil áló
Escorlál ról. 1944·ben a Szent István Akadémia tagjává választották .

Az Iskolák álla mosítása után 1948·ban Keszthel yen, majd 1950·ben Igaion lett káp.
lán. 1951-55 között Türjén, majd 1972·lg Zalaszentqr ötcn plébános . 1955-től kerületi
esperes is. 1957·töl Veszprémben rnüködötr mint püspöki irod aigazgató. majd püspöki
helyn ök. 1959-1972 között apostoli korm ányzó. 1972·ben VI. Pál pápa clmzetes bázai
püsp ökk é nevezte kl. Felszent elése után éveken át ő töltötte be a Magyar Püspöki
Konferenc ia titkári tisztségét.

Lelkip ásztori tev ékenységének éveiben paptestvérei és hívei tisztelték benne a
bölcs lelkipásztort és a mindi g derüs lel kú embert. Bérmaútjain szeretettel és al ázat
tal alkalmazkodott a plébániai helyi szokásokhoz. A bérmálkozó fiatalok között sokszor
még fáradtságát , betegs égét is fe ledni tudta. Sokat tett a rnúvésze ek ért. Egyházkor.
mányzói működésének 15 éve alatt sok templom. kápolna. plébániaépület újul t meg
küls ölep vagy belsőleg . O kezdeményezte a plébániákon kall ódó műtárgyak összeqy ú]
tését, rendezését s ezzel megalapozta a Veszprémi Egyházmegyei Gyűjtemény anyagát .
IOlete utolsó éveit előbb a szentgróti plébánlán, majd pedig a veszprémi Szent Ferenc
Papi Otthonban töltötte. Egész életében mindenkihez udvarias, finom modorú volt.
Rendtársairól és a papokról tisz telett el és szerete ttel szólott. Másokhoz ven d éqsze re
tő volt , maga egyszerűen élt. Apostoli kormányzói f izetésé t is rászorulóknak adta.

Conf rater

Dr. REZEK SANDOR ROMAN O. S. B.
[1916-1986)

1975·ben portugál nyelven kladot r könyve: Deus ou nada [I sten - vagy semmI)
találóan jellemzi egyéniség ét . gondolatvilágát. Az Ist enhez vezető utat vizsgálja, szem
beálHtván azt az ateizmussal. Egyetemeken és főis kol ákon tartott elöadásalnak fog.
lalata ez a könyv. s azzal a cél lal készült . hogy olvasói t további kutatásra serkentse.
Allást fogl al a 60-as évek főbb szell emi Irányzataival szemben [egzisztencializmus,
marxizmus, . Ist en halálát hi rdető' teológusok stb .I , és rámutat a modern Ist en-blzo
nyltékok tételeire, amelyek Teilha rd de Chardin fel fogásában csúcsosodnak kl. Mindezt
eleven stílusban, megtűzdelve ld ézö-, k érd ö-, és felki áltójelekkel.

Ez a lényeg-keresés tett e öt fiatal korában Péguy, Prohászka és Bergson, végül pe·
dig Teilhard de Chardin szerelmes évé. Az ó társaságukban találta meg az Istenhez
vezetö utat, amelyet másoknak ls hozzáférhetővé akart tennI. Fenséges és költöt len.
dületü eszményképek volt ak számára.

1916. augusztus 3·án született Gödöllón - jómódú családból. A premontreieknél
végzi a gimnáziumot : azt te rvezi , hogy piarista lesz, s mégis a bencéseknél köt ki.
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194D-ben szentelik pappá. Az egyetemen francia tanári dlplornát szerez és fIlozófIából
doktorál. .Prohászka Intufciója és átél ése" című tézisseI. Péguy·ről szölö első Irásal
már 1939-ben megjelentek. Kőszegen tanit. de csak rövid ideig, mert katonalelkésznek
hivják be. A háború végén amerikai fogságban tölt egy félévet. Utána körülbelül 20
évet Párizsban működik. Egy Ideig ifjúsági, majd föleikész. Elmélyült a francia szel
lemi életben ls . Elsősorban a keresztény egzisztencialisták hatnak rá, élükön Gabriel
Marcellel. Fiatal írógárdával alapftja meg az .Ahogy Lehet" c ímü folyóiratot, amely a
háború után a hazájától elszakadt magyarság egyik jelentős Irodalmi fóruma lett. O
maga is sűrűn cikkezik a lapban, könyveket fr és ford ít, verseskötetet ad kl. Mlnden
felé tart előadásokat. lelkigyakorlatokat. 1962-ben Ismerkedik meg Teilhard de Chardin
írásalval. s az első perctől bűvkörébe kerül. Igy 1965-ben. amikor Rendje Brazillába
küldl, két szempontból ls új szakasz kezdődik életében . Tanít a magyar bencések glm.
náziumában és egy Ideig a noviciusmester tisztjét ls betölti, de sztnte minden erejét
és lelkesedését Teilhard de Chardin művel magyarra fordításának és a nemzetközileg
is elismert Teilhard Dokumentációs Központ kiépltésének szentelI. Cikkel különbözö
nyelvű folyóiratokban jelennek meg. Hihetetlen energiával ő maga sokszorosftotta és
. palack-post áva l" szétküldte mestere munkálnak magyar fordításait . Anyagi okok miatt
ebból csak öt kötet jelenhetett meg nyomtatásban.

Lankadatlanul dolgozott, jóllehet egészsége megromlott. Még pannonhalmi szemí
narlsta kor ában szívlzom és szivídeg gyulladást kapott. 1972-ben szlvoperácl ót hajta.
nak rajta végre, de az utolsó két évben egyre rosszabodott az állapota. Végzetes be
tegségét nehezen viselte el.

1986. május 8-án szűnt meg dobog nl ez a lelkesen magyar és Istent kereső szfv.
(R.)

HAIGLI SANDOR SZILARD O.PRAEM.
(1912-1986)

Nagycsákányon. Vas megyében született, 1912. december l-én. Középiskoláit Szent·
gotthárdon, a ciszterci atyáknál végezte. lOrettségi után, 1932-ben lép be a csornai pre
montrel apátságba. Ott kapja meg papi kiképzését: 1937-ben szentellk pappá. A Páz
mány Péter Egyetemen szerez - summa cum laude - tanári dlplomát matematikából
és fizikából.

1939-től 1946-ig matematikát és fizikát tanít a rend gimnáziumában, Szombathelyen.
A háború után Csomára rendelik: jószágkormányzó és egyben tanár az újonnan rneq
nyilt gimnáziumban.

1950·ben avval a gondolattal vágott a nagyvilágnak. hogya 800 éves rend magyar
ágának szellemi és lelki tökéj ét valamiképpen biztosítsa, továbbfejlessze. 1951-ben
érkezett az Egyesült Allamokba, a De Pere-l Szent Norbert apátságba, Kltleen apát
meghivására. A következő években még hat magyar rendtársa talált Itt otthonra. Szi·
lárd atya matematikát tanított és a magyar csoport elöljárója lett. 1957-ben Santa Ana.
ban (Kalifornia) rnüködö egyházmegyei középlskola tanári karához csatlakoztak, ahová
Mcintyre kardinális hívta meg őket. Szilárd atya ott is maradt élete végé ig . Több mint
egy negyedszázadon át egész nemzedékeket nevelt fel és készitett elő egyetemre
flzlkáb ól. Tanftványal hálával gondolnak rá ma ls, mert Igen jó alapokat rakott le lel
kükben.

1959-ben rohamosan jelentkező cukorbaja miatt fáradtan mond le rendfőnökl meg.
bízatásáról. Santa Anaban marad mint tanár és házfőnök. 1961-ben megvalósult régi
álma: Santa Anatól 30 kilométerre délre önálló, csornai alapítású apátság és közép
iskola létesült. Ebben, a Szent Mihályról elnevezett apátságban ma 22 pap és 17 rendi
növendék (novícius, teológus) szolgálja Istent. Santa Anaban nyugdfjba vonult Szt
lárd atya, s igy 1983-tól maga ls tanít fizikát a Szent Mihály gimnáziumban. De csak
rövid Ideig , mert 1985. február 3-án erős agyvérzés bén ítja meg . Csaknem másfél évig
járja a szenvedés tisztító állomásait. 1986. Június 4-én adta vissza lelkét Teremtőjének

Santa Anaban. Röviddel előtte Szántó Hubert és két fiatal rendtársa adták fel neki a
betegek szentségét.

Fedhetetlen erkölcsi élete. becsülete és kötelességtudása példaként szolgál mln-
denklnek. Rendtársai
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