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Hegyi Imre ny. pléb. dec. 24-én ; Oll őn teme tték (72,28)
Veszellts István esp .-p léb. 8 ácskertesen (Kupusina) febr. 2-án (82,58)
Hegedús And rás szomódi pléb. febr 8-án (66,34)
Ill és István érs. tan., lelkész febr. t t-én: tem. Salgó tar jánban (77,53)
Dr. Sebestyén J. Jeromos OSM febr. 14-én (75,56,49)
Dr. Kurcz Pál Duisburg-Serm-i (NSZK) lelkész febr. 15-én (59,34)
Bogná r Ferenc kanonok, ny. pléb. feb r. ts- án: tem. Vecsésen (71,47)
Dr. Fábián Mihály szen tszéki tan ., ny. pléb. febr. 18-án Kolozsvárott; tem. febr .

26-án Korondon (75,48)
Ollop Ernő tb. esp . v. értényi pléb . febr. 18-án; te m. Pécsett (82,59)
Dr. Sándor Frigyes p. tanácsos , ny. pléb , fe br. 19-én (80,56)
Dr. Buzás Geró ny. szentpéte rúr i pl éb. Szentklr ályszabadján febr. 21-én (83,60)
Medgyesi Józs ef érs. tan ácsos , pléb. , Bajaszenti stvánon febr. 21-én (64,41)
Bohár Antal c. esp. gamási pl éb, Székesfehérváron rnárc . 2-án (72,46)
Dr. Sobo tka Rudolf hittanár és kö zépjskolal hitoktatási tanfel ügyelő Kismarton-

ban (Eisenstadt) március 6-án (66,39)
Józsa Lajos tb . esp., ny. Győr-Szabadegyház- i pléb. márc. 10-én (80,55)
Krl schke r Hugó esp. noszlopi pléb. , püsp. tan. márc. 13-án Pápán (57,32)
Menyhárt László tb. esp ., bogyoszlói pléb. márc . H -én (68,43)
Voloslnovszkl Máté Mihály OSBM márc . H-én Hajdúdorogon (76,48)
Bujdosó Mihály Flórlán SVD misszióstestvér máre. 26-án Alcsutdobozon; tem.

Lajosmizsén
Pálos István esztergomi s. püspök, az Esztergomi Papneve l ő Intézet rektora

máre. 28-án (74,51,12)
Horvá h Sándor SJ máre. 31-én Tsuwanoban, Jap ánban (64,44,33)
Gáspár Márton ny. pléb ., ápr. 1-én Windsorban, Kanadában (75,51)
Grynaeus György tb . kanonok, ny. pléb ., ápr. 2-án Szombathelyen; tem. Bada
csonyban (92,69)
Joó András SJ ápr . 8-án Pannonhalmán (92,66)
Csontos Márton OFM ny. pléb. ápr. 9-én Szombathelyen (81,57)
Dr. Sudár Dezsó esp.-pléb. ápr . 16-án: tem. Sióag árdon (77,54)

Kub lss István ny. esp . ápr. H-én Szalk án (84,56)
Horváth Vendel tb . fóesp., ny. pléb . ápr . 18-án (84,59)
Vil lányi János érs. tan., ny. pléb . ápr. 22-én (76,48)
Regós Frigyes tb . esp., ny. pl éb. ápr. 24-én Csapodon (83,60)
Nagy Gyula e. esp., ny. pl éb . ápr. 22-én (84)
Restály Mihály esp .-pléb. Nádszeg en (73,47)
Dr. Belon Gellért pécsi s. püs pök május 23-án: tem. június 4-én Pécsett (76,53)

Elhunyt paptestvéreinket fog laljuk mementóinkba!
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KADAR GABOR LASZLÓ O. CIST. egri érsek
(1927-1986)

Isten ben boldogult Gábor testvérünk 1927-ben sz ületetr Egerben t Izenegygyerme
kes, példátla nul vall ásos, középosztálybeli családból. Az egri Szent Bernát Glmnázlum
ban kivá ló eredménnyel éretts égizett diák és le lkes cserkész, 1945. szeprember 4-én
öltötte magára Zirce n a rend ruháját . Teológ iai tanulmányainak befe jezése után 1950.
június 6-án szentelt ék pappá, még a rend szétszóratt atása előtt . A csendet, nyugalmat
kedvelő, elmélyedésre hajl amos, tehetséges f iatalembert a magyar nemzet és nép
múl t jának mélységei vonzották . Hazájának és rendjének tő rténeime érdek elte , és tör
ténelem szakos középiskolai tanárnak ls készült . É rde k l ő d é sé t az egri fóegyh ázmegye
szolgálatában ls megtartotta . Már 16 éves káplánsága idején megé rl e lődött benne a
gondolat , hogy megírja az egyházmegye tört énet ét. különös tekinte ttel az egri sz é
kesegyházat fe lépítő Pyrker Lászlóra. aki IIl1enf eld i ciszterci sza rzetesk ént emelkedett
az egri érseki székbe.

1970-72 között egyháztörténeti tanu lmányokat fo lytat ott a párizsi Institut Cathc 
Iique-en. Onnan h ázat érve. 1972. február másodikán nevezték ki veszprémi seq éd
püspöknek. A szerény, magát minden körülm ények között szerzetesnek vall ó, Imád
ságot és könyveket szeret ö ember rendkivüli megpróbálta tásnak érezte a püspöki
méltóságot . Csak úgy tud ta vállalni , hogy szolgálatnak fogta föl , és engedelmességet
követelő jelet látott benne. Am a Gondviselés újra meg újra próbára tette engedel.
mességét. Csakhamar a veszprémi egyházmegye adminlszt rátora majd püspöke lett,
1978. március 2-tól pedIg egri érsek.

Türelmes egyszerüséggel és a Gondvisel ésbe vetett bizalommal vállalta és viselte
a püspöki terhe ket, minden képességét a reábfzott ak javára szentelve , és szenvedései
közepette is a Boldogságos Szüz Márl a oltal mára hagyatkozv a. akinek anyai közben
járását mindig bensöséges odaadással kérte önmaga és övéi számára.

Egerbe volt aképpen hazatért. Annak a népnek és papságnak a körébe, amelyből
kinőtt és származott. Mindig mindenkinek jót akart, mindenkinek lelki javát szolgálta.
A papi élet útmutatójaké nt valóban . e löl járt' . szeretett el tell jóságos szive pedig
mindenkinek kitárult, Súlyos betegségét .esvenescn áll va' szenvedte és magáról
megf eledkezve vi selte , mígnem a betegség letörte. A fák áll va halnak meg, - szok
ták mondanI. Gábor érsek még uto lsó napjaiban ls a közelq ö Pyrker-jubileum, a szé
kesegyház fel építése ISO-Ik évfordu lójának el ökészlt és én buzgólkodott, a főegyház

megye lelki megújul ásának szánva a jubile umot . Ó maga ezt - sajnos - már nem
érhette meg. A magyar egyház olyan püspököt veszitett el személyében , aki minden 
kor csak a saját le lkIIsmeret ére hallgatott.

Gábor testvérünk jóságos emberségé re, szet ény. egyszerü életp éld áiára. Imádságos
szerzetespapi lelkületére. Isten akaratát mindig elf ogadó nemes élet ére még sokáig
fognak emlékezni mindazok. akiknek megadatott, hogy megismerhess ék Eger második
cis zterci szerzetes érsek ét .

1986. december 29-én koncelebr ált szentmise után temettük elődei mellé az egri
bazilika kriptájában.

-s -n

Dr. KALMA R ODON JENÓ O. CIST.
(1914-1986)

Halálával a szétszóratásban élö magyar ci sztercieknek egyik l egj e l entő s ebb alakja
hagyta el a rend budapest i munkate rületé nek jelképess é csonkult őrhelyé t . Kalmár
Odőnben a rendi hiv atástudat papi és lelkipásztori vonása kimagasló er6vel érv énye
sült. A Magyarász Ferencek. Farkas Alberikek nemes sorának utolsó nagy alakja volt.
és egész életét a szoros értelemben vett papi szolgálat heve emésztette el.

1914-ben szüle tett Dombóváron. 1932. augusztusában lépett a rendbe és 1939-ben
ezentelt ék áldozópappá. Magyar-franc ia szakos tanár volt , de csak rövid Ideig tanár
kodott 8 budapest i Szent Imre Gimnáziumban. Már párizsi tanulm ányi Idejének a vé-
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gén eldőlt életútjának iránya : franciás szell emis ég és eljegyzett ség a modern franc ia
lelkipásztorkodás igénye ivel illetve gyakorlatával. Az Insti tut Cathollque-ben élet re.
szóló barátságot kötött a francia katolikus élet több kimagasló egyéniségével. Ezek a
kapcsolatok újra meg újra vi sszavezett ék Franciaországba. amikor a hatvanas évek
végén Ismét lehet övé váltak odautaz ásat . Városi plébános korában válla lta a budapesti
f rancia követségen a hitoktatói fe ladatot. és ez a tevékenység Idehaza ls ébren tar.
totta benne rendje szül öotthona, Cit eaux és Clairvaut Iránt i hűségét . Az utolsó vol t
közöttünk. akiben szinte megt apasztalh atóan élt rendi eredetünk tudata és szelleme.

SzentImreváros hatalmas terül ete lehetősége t adott neki . hogy valósággal művész i

módon bontakozhassanak ki lelkipásztori képességel. A plébániát lelkészi rnunkarerü.
letekre t agolta és megfelelő kápolna-h ál ózatot alapított. Megszervezte a házaposto
lokat , a ciszterci világi .harrn adrend"·et kibontakoztatt a. Ezáltal a lelkipásztori tev é
kenységet ugyanarra a szinvon aIra emelte . amin a rend budai glmnáziuma áll t a ne
ve l ő -oktat ásban . A gimnázium tanárai pedig roppant segIt séget je lentett ek e lelki
pásztorkodás eredményességében.

Az ötvenes évek elején el kell ett hagynia plébániáját . és életének az a hosszú ldö
szaka következett . amiko r csak az Izbégi sekrestyésség jelentett számára jelképes
papi szolgálatot. 1963-ban vissz atérhetett a lelkipásztori rnunk ába. és kisegítóként a
budapesti Szent István Bazil ikában. majd 1969 óta a józsefvárosi Jézus Szíve templom
.rector ecclesiae' -lek ént müködve. újra megmutatkozh atott különleges lelk ipásztori
karl zmája. Itt él t és dol gozott - a templom eredetét hangsúlyozott an tiszteletben
tartv a - 1986. február 23-án bekövetkezett haláláig. A szétszóratásban é lő rendi test
vére k különös hálával örzlk a rendi család Iránt ezekben az években is mindvégig
odaadó hűségének emlékezetét.

Utolsó éveit betegsé g. szenvedés terh elte . de bölcs . kiegyensúlyozott lelkületén
ez az időszak sem ütött sebet. A betegséget éppoly példás türelemm el viselte. mint
az élete derekán rászakadt megpróbáltatásokat .

Halandó teste Immár - a Farkasrét i temetőben történt beszentel ése után - a
zirci temetőben nyugszik. ahová a zirci Bazilik ában bemutatott koncelebrált szent.
mise után kisért ék kl rendí testvére l.

P. B.

Dr. PONGRÁCZ ELEMI:R
(1902-1986)

Két héttel a halála előtt . egyik tanltványának aranymiséjén így búcsúzott: Tlz év
múlva ta lálkozunk a gyémántmiséden is . Ez a tanítv ánya írta róla: Pongrácz atya élete
naphimnusz volt . hiszen örök mosoly ragyogott az arcán.

A kiskunm ajsai egyházközség, amely nek 32 éven át volt lelkipásztora. a naphím.
nusz remek soraival vett búcsút gyászjelentésében a tb . kanonok . ker . esperes . gyé·
mántm lsés ny. plébánosától.

Budapesten született 1902-ben. Amikor teológiára jelentkezett. püspöke a bécsi
Pazmaneumba küldte . Vácott ezentelt ék pappá 1925-ben. s Bécsben szerezte meg a
teológiai doktorátust .

Vértell hit oktató volt . Először MIndszenten. később Csongrádon a gimnáziumban
rnlnt hittanár és cserkészparancsnok nyerte meg növendékei t Krisztusnak. Minde n
idejét és erejét rájuk szentelte .

•Sohasem láttuk őt haragosnak. índulatosnak, idegesnek. A kiegyensúlyozottság
és kiforrottság jellemezte élet e minden szakaszában. Első állomáshelyén , Ml ndszen
ten . szell d angyalnak" hivták. A csongrádi Szent Imre Gimnáziumban az akkori. sz á.
raznak tűnő hlttananyagot humorral . jókedvve l fűszerezve adta eló és írta a lelkünkbe.
Mint cserkészparancsnok és énekkari veze tő mindenben és mindenkiben meglátt a a
jót. és képes volt rá ls vezetni a jóra kiforrat lan . fla lt " . O kapta elsőnek a "kis t iszti"
je l zőt . Az ének. B gitár. a jókedv sok kellemes órát szerzett mindnyájunknak.
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A tanári karban Ő volt a mérl eg nyelv e. és ezért mindenk i szerette és tisztelte.
Egyénisége vonzott mint a mágnes. és szép sor jában 6 papi hivatás sarjadt kl a ve·
t ésb ól. meg sok-sok derék katolikus magyar. Sohasem volt fáradt. gyűrött; neki nem
volt rossz napja - Irja róla aranymisés volt tanltványa.

KIskunhalason is Ilyen hit tanár volt. ezért vitte őt be hamarosan főpásztora a váci
szemlnárlumba 1935-ben. ahol mint tanár és elö ljá ró 1940·lg rnüködött.

Új szlnt. új hangot hozott ebbe a közösségbe ls . Orömmel várták az óráit, arnelve
ken pasztorális t adott elő. Minden órájának megvolt a külön Ize. zamata. sava-borsa.
Tanltv ányal élvezt ék. s átvették gyakorl ati tapasztalatát és [ölzü humorát .

Igazi nagyságát a nehéz időkben ismert ék fel : 1940·től 1945·lg a váci Szt. József
intézetben nevel te. mint Igazgató - háborús k ö r űlm ények között - a szegény glm.
nazlsta növendékeket .

A háború után kisebb helys égekben majd 1955·től a halála előtti esztende ig Kls
kunmajs án vezette a plébániát. Élete utolsó évében - gyémántmiséjét követően 
mint nyuqdllas, ott maradt kisegitőnek és még ekkor ls vállalta a felső tagozatosok
templomi hitoktat ás át .

Évtl zedeken át édesanyj a betegsé ge okozott neki sok gondot és túlterheltséget,
majd több mint húsz éven át vis elt e hősi es türelemmel és mosolygós lélekkel a maga
súlyos betegség ét.

Ma]sal fi atal munkatársai lrtá k róla: Derűje . humora. jós ága otthont teremtett szá
munkra. - Mindig nagyon szeretett tan ítant . Nem Irtó zott az újt ól. képezte magát; tu
dott modern lenni a szónak sz ép, nemes érte lmében. Szerény és Igénytelen maradt
élete végéig. Nem kérkedett nagy tudás ával. nem éreztette senkivel szellemi fölé 
nyét . Sokat Imádkozott ; a szentolvasót minden nap többször ls elmondotta . Nem túl .
z ás, ha azt áll it juk. hogy mint egy édesapa. úgy szeretett rnlnket . Ugyanakkor gya·
korlat l készsége is fe j lett vol t : templomát. tanyai kápolnáit . plébániáját rendben tar 
totta. fels zerelte. korszerűsftette .

Egész Majsa tele volt tan ltványaival. Boldogan emlegette. hogy bárhová nyitott be
- hivatalba. pati kába , üzletbe. Iskol ába - mindenhol Isme rős arcok mosolyogtak rá.

Imádságos lél ekkel készül t a halálra. Végrendeletében két kedvenc énekét ls rneq
je lölte. hogy énekel jék a gyászmisén. (Hálát adok. hogy minden percern neked adha.
tom . . . Ha jön az Úr. ha viss zatér. végy majd a szentek közé.) Mindkettő el ls hang.
zott a majsal rekviemen.

Több püspök atya. sok-sok paptársa. hIveinek sokasága kisérte utolsó nyugvó.
helyére 1986. jú lius ts-én .

Munkatársai

RUPPERT PAL S. J.
(1915-1 986)

Hétgyermekes család uto lsó gyermekeként látt a meg a napvilágot a Pécs mellett i
Palotabozsokon 1915. okt. 23-án. Úgy látszik . a nagy család rntnden tagja mosolyogva
köszöntötte az új jövevényt . ezt tükrözhett e Ruppert atya arca egy életen át . Egy hln
du közrnond ás szerint két ember között a legrövidebb út a moso ly. Apostoli müköd é
sét a gyermekek között, majd a leányfalus i le lk igyakorl atos házban Igy jellemezte
egyik rendtársa: a mosoly apostolkodása. Eletútl ét azonban kevésbé mosolyogtató
események is szabdalták.

Középiskolai tanulmányait Pécsett. a Plus Gimnáziumba n végezte. kitűnő ered
ménnyel. 1935·ben lépett be a jezsuita noviciátusba Budapesten. További rendi klk ép
zés ét Kassán (f ilozófi aI). Kalocsán (nevelő) és Szegeden (teo l öqla) kapta. 1947. jú.
nlus 22-én szentelték pappá.

Még okt athatta a lat in. német és görög nyelvet a noviciusoknak és retorikusoknak .
és az akkor még a jezsulták kezén levő budapesti Jézus SzIve templomban. 1950. feb·
ruár 2-án letehette utolsó fogadalmait . de a szerzetesrendek müköd ésl engedélyének
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megvonása után - kevés kivéte ll el - már csak lelkipásztori ki segít6 munkát végez·
het ett.

El őször az Erzsébet apácák Budakeszi úton levő nyugdijas hölgyek otthonának volt
a lel k észe. majd néhány hónapig tart ó vidékí klseqltö lelké szkedés után a budapesti
Jézus Szíve templom segédlelkésze lesz . 1951. november l -én az esztergomi egyházi
hatóság közölt e vele, hogy papi szolgálatot többé nem végezhet . Igy polgári rnunka.
kört keres ett. 1951 -t61 az Aprili s 4. KIsipa ri Termelő Szövetkezet irodáján dolgozik.

•Ezekben a napokban" - írja önélet rajzában - naponként misézhett em a buda·
pesti VIII. kerületi Krisztus Király kápolna sek resty éj ében. Vasárnaponként és nagyobb
ünnepnapokon mind ig valahol papi kiseg itésben voltam gyónta tni, nagy ritkán pr édl.
káltarn ls:

Munkahelyén szerették, becsülték szerény, készséges magatart ásáért . A lelkípász
torl klseg itő munkában sem hiányzott az eredmény : papi hiva tása is kiérlelódött lelki
és őszi nte , hitbő l fakadó életpéldáiára . Csak egyszerű pap vagyok: . simplex secerdos"
- volt kedvenc mondása. Nem volta k tudo mányos ambicló i, nem akart ünnepelt szö
nokként tündökölni. Csak 6gyszerű Igehirdetőként , egyszerű gyóntatóként , egyszerű

lelkipásztorként akart szerepelni.
Szavajárása volt ez is : .Be kell állni a sorba, és a többivel együtt v inni Krisztus

keresztjét, a papi kötelességek terh ét!" Nem külön utakat kell keresnünk - mondo.
gatta - hanem a kitaposott utakon kell járnunk, amelyeket az egyház már két évezred
folyamán kipróbált.

Minden szerénysége mellett tudott határozott és energikus is lenni. Nem egyszer
hallottam t öle - mondotta egyik barátja - a nehéz években: . El lenfeleinkkel való
tárgyalás ainkb an bármennyit ls engedünk , egyszer csak el kell érkeznünk ahhoz a
ponthoz. amikor kimondjuk az utolsó ki s .nern'-et , és utána nincs tovább hátrálás:

I:lete utolsó szakaszában mégis teljes bizonytalanság és határozatl anság vett rajta
erőt. Sz örny ű megpróbált atásokon ment keresztül.

1977 augusztusában nyuqd ílb a ment , s újból te ljes erőve l a lelk ipásztori hivatásnak
élhetett: 1982 szeptemberéig Iregszemcs én káplán. Ekkor Rómába küldik két évre,
lel kigyakorl atos munkák tanulmányozására. Hazatérve a Szent Gell ért Lelkigyak orlatos
Házban, Leányfaluban rnüködlk.

1985-ben megbetegedett. Műtétileg hozzáférhetet len helyen rákos elvál tozást álla.
pitottak meg a budapesti ORFI urol ógiai osztályán. Gyógyszeres ter ápl át javasoltak,
amelyben mindv égig részesült ls.

A mosoly ekkor halt el derűs arcáról. Aggodalmak, bizonytalanság, ki shitűség gyö
törte. Néhány hónapig gyógyulás jelei mutatkoztak, de állapota végül is annyira le.
romlott, hogyakihívot t orvos a pécsi Irgalmas Kórházba utalta. A szenvedés, a közeli
halál gondolata és Urunk irgalmas kegyelme lelkét teljesen átalakított a . A kórházi
ágyon újból határozott és bátor lett . A boldoggá avatás elött álló német jezsuita , P.
Rupert Mayer halálra felkész ítő imáját Imádkozta. Halála elött igy nyi latko zott : .Szi.
vesen halok meg:

Augusztus s-án. Urunk színeváltoz ásának ünnepén tért meg Teremtőj éhez .

(B. J.)

P. LABANCZ LASZLÓ MEDARD O. F. M.
aranyfogadalmas fe rences At ya

(1911 -1986)

Rendtársunk 1911. január l -én született Poljanában; vasutas családból származott .
I:desapja pályafenntartási munkálatoknál tel jesitett szolgálatot . Igy tört ént , hogyaml.
kor állandó otthonuktól hosszabb ideig távol voltak, László Poljanában látta meg a
napvIlágot. A helységnek magyar neve nem volt. Ma Jugoszlávlához tartozik, Ljublj a·
nától (Laibach) kiss é nyugatra fekszik .

Többen voltak testvérek. E l ő sz ör szabómest erséggel próbálkozott. A gimnáziumot
Csurgón végezte , s amikor a jó lsten hlvó szava megcsendült fülében, világi pap akart
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lenni. hogy szüleinek anyagiakban ls segítségére lehessen. Mivel azonban a csurgói
gimnáziumot nem Ismerté k el megfel e lő végzetts égnek a veszprémi egyházmegyében.
nem vett ék föl a te olöql ára. 1933·ban megismerkedett egy ferences atyával. akinek a
segIts égével Szent Ferenc fiai közé léphetett.

1938-OOn szentelték pappá. Ugyanabban az évben már társmagiszter Búcsúszent
lászlón és hitoktató . Azután t árs -szerkeszt öj e a .Szent Antal " hitbuzgalmi folyóiratnak
Pápán. Később hitszónok Nagykanizsán. 1945·ben ismét a Szúz Anya kegyhelyén. Bú
csúszentl ászlón buzgólkodott mint plébános és házfőnök. 1948·ban a veszprémi kolos .
tor lakój a és hit szónok.

!:Iete küzdelmekk el terh es. Hat évig volt börtönben. majd 1956. március 15·től 1971.
március 15·lg a SolIdarit as Szövetkezet bőrkeszty ű szabászatán dolgozik. Közben va.
sárnaponként több helyen ls kisegíte tt, meghívásra lelk igyakorlatokat vezetett. Leg
hosszabb ideig a diósdi plébániára járt rendszeres klseq ít öként. 1979·től egészen ha.
lálálg az Alkantaral Szent Péter templomban teljes itett papi szolgálatot.

Az egyházi sajtó terjesztésében mindvégig aktívan tev ékenykedett. Szívügye vol t .
hogy sokak számára hozzáférhető legyen a vallásos irodalom. Ennek érdekében áldo
zatos lélekkel megt ett minden tő l e te l hetőt . Anyagiakkai ls segitette több templom
restaurálását.

Medárd atya sirkövére vésett imája jó l jel képezi és Jellemzi életle lfogását:
.I stenem és MIndenemi D icső ítl ek a teremtés. megvál tás és megszentelés ke

gyelméért!
Hála neked. Szerit l élek. hogy gyarló mivoltom ellenére elfogadtál . az üdvösség

munkásává avatt ál. Külön köszönöm, hogy Szent Ferenc példájá ra szolgálatomban az
egész teremtett vil ágot szeretetedbe z árhat tam.

Köszönöm Jézusom. hogy e l eséseimből a Te karjaidia menekúlhettem s Te mindig
Szivedre fogadtál engem. Hitt el. reménnyel s szeretetből fakadó mélységes búnbánat
ta l és bizalommal kérlek. fogadj be örök országodba. Ámen.

Mo st. rnld ön a Halál Angyala az Orök Hazába vezetett. Isten szent színe előtt min
denk i tő l bocsánatot kérek. akiket élet emben akarva-akarat lan megbántottam.

Ugyanakkor minden megbántást szivbó l megbocsá tok a Szent Sziv nevében."
Rendtársa

SZABÓ JÓZSEF
(1931-1 986)

Szabó József ur l plébános 1931. március 18·án szület ett TIszabercelen. 1955. jún ius
19-én szentelt e pappá dr . Kovács Vince a váci székesegyházban. Tizennégyen Indultuok
a szentelési oltártól az egyházmegye különbözö helyeire.

József atya a jóságos nógrádi nép körében. Bercelen kezdte káplán] éveit . 1956·OOn
Galgamácsán majd pedig KIskunfélegyházán hitoktató. Innen évente helyezte tovább
a főpásztor Kispest-Wekerletelepre. Szolnok-Belvárosba majd újra KIskunfélegyházára.
Innen vis sza Szolnok Jézus Szíve plébániára .

1962·tő l 1966-ig a váci székesegyházban karkáplán és hitoktató. 1966-tól 1971-lg
Újpesten káplán a Magyarok Nagyasszonya plébánlán. Mindenhol kibontakozott der űs,

gyermekeket szeretö és jó szervezö egyénisége. Soha nem panaszkodott az áthelye
zések rnlat t . Engedelmesen fogadta főpásztora kezéből az újabb dlszpo zlclókat. ami
pedig nem kis probléma a papi él etben.

A Gondvi selés 1971. szeptember 5-én rendeli Uriba mint vikáriust a betegeskedő

Vangel Imre mellé. Két évig segíti gyöngéden és f igyelmesen gyenge egészségú oltár
testvérét. Itt bontakozik kl az önfegyelemnek szép példája: mind ig szeretettel beszél
e l ődj ér ő l . aki 20 évig voit Ur lban plébános. S amikor Vangel atya bevonult a sz ékes
fehérvári papi otthonba. utóda minden búcsúra mechtvta, s az asztalnál. az oltár rnel
lett egyaránt tapasztalhatt a Szabó atya nagylelkúségét .

Az uri híveknek valóban Jó pászto ra lett. A legnagyobb gonddal arra vigy ázott. hogy
a legkisebbeket . a gyerm ekeket httok tathassa, Jézus köré gyújth esse a templomba.
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Szeli d mosolyávaI fegyelmezett és meleg lógkört teremtett az Iskolában és a temp
lomban . Kántorokat képeztetett. Ifjú sági csoportba vonta be a nagyobbakat. Ezek a
fiatalok tőle tanulta k meg imádságos kapcsolatban maradni Jézussal. Gyönyörüen
hangzott a gyermekek szépen csengő hangján a sok ifjús ági ének.

Mind ig nagy hozzáértéssel és kiváló szervezéssel készítette el ö a programot rnln
den búcsúra és lelki gyakorl atra.

Kiépítette a templom új liturgikus te r ét, tataroztatta a templomot. Utolsó napjaiban
ls az vol t a gondja, hogy biztosítsa az egyházközösség j övőjét . Azt akarta, hogy az ő

betegeskedése Időszakában és az utána k ö vetkez ő lelkipásztor munkájának a meg
könnyítésére legalább egy világi munkatársának biztositson létalapot. Becsületes, jó
szándékú lelkia tyja volt lsten népének.

Akik közel ebbrő l Ismertük, tudtuk róla, hogy szabadidejét mindig paptestvérei kö
zött szerette elt ölteni. Még szabadságát ls úgy vet te ki , hogy azzal paptestvéreihez Iga
zodott . Itt fig yelhettük meg, mily en szerényen és észrevétlenül szolgált még akkor ls,
ha nem ő volt a házigazda. Engedte társai t beszélni, s úgy odafigyelt, hogy a beszélő

érezte: Szabó atya számára abban a pillanatban senki sem olyan fontos, mint az, aki
ővele beszél.

MI volt ennek a t itka, honnan mer ltette ezt a szivjóságot? Egészen összeforrott
Jézussal, aki barátságát ajánlotta föl , amikor meghívta őt papjának. Pedig a 40-es
évek végén nehéz I dőket éltünk.

Mint bIológusok kirándulga ttunk az Eger környék i csodálatos vidéken, s Józsi le
lehajolt a különbözö gyógyfüvekért, gyújtötte, sz ánta att a. amire aztán súlyos beteg
sége miatt nagy szüks éqe lett. IOrszúkület kínozta hosszú éveken át, de ezzel szok
tatta az Úr a még súlyosabb szenvedésekh ez. Tulajdonképpen ml sem tudtuk, mikor
kezd ödön el a lassú sorvadás. Megfontolt an beszélt mindig, az ételt ls sokáig rágta.
Áll apota egyre súlyosbodo tt, egószen addig , hogy már nehezen értettük meg beszédét .
IOs ekkor bontakozott ki IgazI lelki nagysága. Küszködve a beszéddel. az étell el, az
ita lla l, panasz nélkül viselte el a szenvedést . Sokszor két-három óra ls eltel t , amig
rá merte szánnI magát , hogy lenyelje azt az egyetlen falatot.

Az osztálytársai közül mondta az egyik, nem is olyan régen: Nem értettem meg
a szavát, ezért újra kérdeztem . Ekkor József atya kezébe vette a papírt , a ceruzát és
leirta azt, amit nem tudott kimondanI. Mindezt a legtermészetesebben, azzal a szelid
mosol lval . amel lyel viselte éle te minden keresztj ét .

A múlt nyáron még együtt vol tunk, hálát adni 30 év után a kegyelemért . amit az
Úrtól kaptunk. Van egy fénykép, amelyen az atya. az Atl ant l-óceán közelében tő l ü n k

fé lrevonulva küszködött az étel fogyasztásával. hogy kínjai t ne vegyük észre. Egyedül
akart maradni a keresztj ével. Elfogadta mlndazt, amit a Gondviselés számára nyújtott.
Szivesen maradt voln a még köztünk; a lourd es-í for rásnál is megfürdött , kérve az általa
annyi ra t isztel t és gyöngéden szeretett Szüzany át, hogy járjon közbe gy6gyulásáért.
Ezt a kegyelm et nem kapta meg.

Augusztus 25-én öntudattal suttoghatta Jézusnak: Akár élek. akár halok. éle tem
ben, halálomban Tied vagyok.

Paptestvére

Dr. SARLÓS KÁROLY ENGELBERT O. S. B.
(1916--1 986)

1934. július 27, dé lel őtt . A győr i állomásra minden ir ányból beszaladnak a vonatok .
A szerelvényekből fekete zek ös, szürkecsíkos nadrágú, az akkori ünnepl férfid ivat sze
ri nt öltö zött fiatal emberek száll tak kl. Minden ik kezében nagy bórönd, rajta sziJJal
átkötött sétabot. Ritka és talán furcsa látvány. de biztos ismertetőj el. hogy egy hely
re utaznak. Az ötödik vágány el őtti peronon összebarátkoznak, és amikor a vasúti őr

nagy csenqety ül ével újra beszáJlásra szóll tj a az utasokat (akkoriban még nem volt
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hangszóró), és a piros csák ös MAV-tiszt mellett Szakács Béla bácsi, a .ttsateletbell
győri állomásfőnök' megadja a jelt az indulásra, a pesti Schwab (Sarlós) Karcsi már
matematikai feladatokat old meg a vasúti fülkében.

A pannonhalmi állomáson egy sor hintó várta a szülöl kisérettel érkező bevonül ö
kat . Karestval. a későbbi és rendi nevén Engelberttel, egy hintón vonul tunk fel a
Szent Hegyre, és ugyanabban az órában léptünk be mindketten az ősi Monostor kapu
ján. Fiatal, magas bencés házgondnok, a későbbi főapát, Legányl Norbert fogadott
bennünket jóságos mosolyával. Perceken belül megjelentek a .praeceotorok" , akik
egy héten át bevezettek az elemi rendi tudnivalókba, amelyeket azután a tapasztalt ,
bölcs és szentéletű magiszterünk, az áldott emlékű Nlszler Teodoz próbált nagy türe
lemmel tökéletesiteni bennünk .

Engelbert nem okozott gondot senkinek. A jó lsten ritka észbeli tehetséggel, jó·
sággal és gyermeki lelkülettel áldotta meg. Szerette a filozófiát, fúlta latinul a dog
matikát, de Igazi szerelme élete végéig a matematika maradt. Elméleti ember volt,
ezért szórakozottsága miatt sok humoros esetnek voltunk tan út. Amikor séta előtt, az
előírás szerint lekefélte a kalapját, hol a kalap, hol a kefe esett kl az ablakon. Egy
szer, tanulva a kalap-esetböl, oly erősen rázta kl két kézzel a portörlő rongyot, hogy
az kettészakadt. Ilyenkor .kulp áznt" kellett . Bekopogtatott a magiszterhez, és filo
zófus észjárással jelentette : .Elszakadt a rongy: A bölcs magiszteri válasz csak
ennyi volt: ,Magától?' - Gyakorló éveiben Budapesten sokat foglalkozott pszlehe
lóglával, pedagógiával, ebből (szuggeszt ió) is doktorált.

Lelkiismeretesen készült a tanári pályára. Sopronban kezdte működését, de csak
rövid Ideig tantthatott. mert 1943-ban behfvták katonai szolgálatra. A katonaságot
orosz fogságban fejezte be. Jellemző rá, hogy rövid Időn belül megtanul oroszul. Ez
mentette meg a kemény munkától; Irodába került, ahol az adminisztrációs feladatok
mellett a tolmács szerepét ls betöltötte. 1948-ban szabadult, de li körülmények hama
rosan Nyugatra kényszerítették őt ls. Hosszú hónapokon át élveztük az osztrák ben
cések és ciszterciták vend éqbar áts áq át, míg végre megkaptuk Brazíllából a beutazásI
engedélyt.

Ocska, kiselejtezett hadihajón, nyolcszáz kívándorlóval vágtunk neki az óceánnak.
Kétszer álltunk le a nylit tengeren géphiba miatt. De a Gondviselés jóvoltából 1949.
április 13-án, 19 napl keserves hányattatás után, Santosban brazil földre léptünk.

,Frage nicht, sage nicht, handlé!" - Ausztriából magunkkal hozott jeJszóval Engel
bert azonnal megkezdte Sao Pauloban a munkát. A legrövidebb időn belül megtanult
portugáiul úgy, hogy néhány hónap múlva már mint kisegítő tanár tanitott a brazil
bencések Szent Benedek Gimnáziumában.

Akt ívan vett részt a Délamerikai Magyar Hírlap és a Könyves Kálmán Szabadegye
tem munkájában ls. Lelkesedése a tetőpontra hágott, amikor sz éba került a Szent
Imre Gimnázium megalapításának gondolata. A legnagyobb örömmel tanitotta a mate
matikát. 1958-ban átvette a gimnázium vezetését. Példaadó tanár és lelkiismeretes
Igazgató volt. Allandóan az iskola hírneve lebegett szeme előtt . Gondosan megválo
gatta a tanárokat. Közben meghívták tanítani a Katolikus Egyetemre. Engelbert leg
nagyobb boldogsága az volt minden évben, hogy az utolsó évfolyam növendékeiból
sokan, elök észlt ö kurzus nélkül a legjobb egyetemekre jutottak be. Egy alkalommal
sz ülöí értekezleten az egyik di ákunk apja azt mondta: A ,Szem Imre Gimnázium Sao
Paulo egyik legjobb Iskolája: Egy másik szül ö kljavltotta: .Brazílla egyik legjobb ls·
kolája: Ez az elismerés volt Engelbert legnagyobb földi jutalma.

Ez az fzlg-vérlg tudós tanár mlndvég íg buzgó lelkipásztor és Imádkozó szerzetes
maradt. Az utolsó napig szivesen prédikált és tartalmas szentbeszédeit mind a ma
gyarok mind pedig a brazllok mindig szívesen hallgatták. Jutalma az lett, hogya ko
lostor kápolnájában, lma közben szólította magához a mennyei Atya.

K. Sz.
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