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P. Gurzó György Anaklét OFM márc. 30-án Nagyküküllön (77,52)
R áduly István László ny. pl éb. ápr. 19-én Marosvásárhelyen (79,51)
Dr. Péter László ny. péri pl éb, május l- én; lern. Rigácson (80,56)
Boda i József ny. pléb, május 4-én ; tem. Módoson (YU) (81,56)
Götz Miklós mezőzombori pl éb. május 18-án; lern. Hercegkútori (73,46)
BolehovszkyDezső csp. május 19-én; tem . M átrarnindszenten (72,48)
Szabó László ny. pléb, május 20-án; tem. Kiskunf élcgyh ázán (85,61)
Nemes Gábor saj ószcntpétcri pl éb, május 26-án; tem. jún. 3-án (58,33)
Koncz Kázmér lelkész május 26-án; tem. Rómában (56)
Násfai István érseki tan . jún. 8-án Budapestcn; tem. jún. 23-án (82,60)
Dr. Bíró Bertalan egyháztört énész j ún. 24-én; tem . Verőcén (85,56)
Tanács János esp-pl éb.jún . 28-án ; tem. júl. ll-én Szolnokon (70,44)
Dr. Nagy György lovászpatonai pléb. júl. 6-án; tem. júl. 14-én (83,60)
Kemény Pál SDB pléb. júl. 7-én; tem. júl. l3-án Nézsári (79,51,60)
Szűcs László Márk OCD júl. lO-én; lern. júl. 17-én Székesfeh érvárott.
Richter József ny. pléb. júl. 12-én; tem. júl. 19-én Vácott (90,66)
P. Szabó Cfrjék OFM júl. 12-én; tem . Kismartonban (72,52,47)
P. Koch István SJ kínai misszionárius júl. 21-én Tajvánban (86,66,55)
Ógyalay Tibor csp. júl. 25-én; tem. aug. 2-án Drégelypalánkon (58,29)
Dr. Juhász Olivér Gergely OSB júl. 27-én Pannonhalmán (80,62,57)
Borsos Imre ny. novaji pléb. júl. 31-én; tem. aug. 7-én Recskcn (75,50)
Gál Sándor ny. ord ecsehi pl éb, aug. ID-én; tem. aug. 16-án (80,57)
Vörös J ózsef ny. pléb. aug. ll-én; tem. Somogyszentpálon (70,45)
P. Ill)' József Károly OFM aug. 14-én; tem. aug. 29-én (86,69,62)
P. Varga Béla SJ aug. 16-án; tem. aug. 28-án a Budafokon (78,63,50)

Elhunyt paptestv éreinket Jogialjuk m cm cntóinkba!
P. MAJ SAl MÓ R OFM

(1891-1987)

1987. januá r 23-án. % éves ko rában hunyt cl P. Majsa i, a Kap iszt rán provincia ncszto ra.

Hosszú évtizedeke n á t volt a Szemföld magyarországi megbízottjai . A ferences rend min
den tartományában vannak ilye n, h ivatalosan kincve zett képviselői a Szcnt földnc k, a Icrcnccs
missziók "gyöngyének", hogy megis me rtessék a Szcntfö ldc t, oda zarándokla loka t szcr
vczzcnck, s adományo kat gyűjtsenek a szentföld i misszió intéz mé nyeine k fenntart ására . M ór
atya havi lapot is ind ított a Szerit föld propagálá sá ra - Magyar Szent föld címen , s a két vi l ág
hábo rú között nyolc a lkalom ma lvezetett za rándoklatot a Szentföldre. Sok cikket , tanulmányt
tell közzé az akkori ka to likus lapokban a Szentföld ismertetés ére,

1936-ban álve lle a fóvárost ó l a Hűvösvölgyben a He inneh Istvan -fé le alapítvány le lkét a
rajta fel-.vó épü le t tel. s 14 árva gyerme k e llátá sá nak köte lezett ség ével. Majd rncgszcrczic a
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Confrater

rnellene levő két te lket és épü leteket is. Az alap ítványi épületben nyilvános kápolnát és kis
rendházat rendezett be . A kápolna búcsújáró helye lett a budapesti és környékbeli híveknek .
Az újonnan szerze tt épü lete k egyike lett az árva gyermekek otthona. akik innen jának
isko láb a. A másik em e let es ház szeritföldi múzeum lett. Egymelléképületben kis nyomdát is
berendezett Mór atya, itt nyomták a Magyar Sze ntföld példányait.

1942-ben nagyszabású te rv megvalósításába kezdett. Molnár Farkas építész közremű

köd éséve Iegy nagy templom olda lkápolnáiban 22 szemföldi kegyhely hiteles másolatát készült
kialakítan i. hogy azo k a hívek . akiknek nincs módjukban személyesen elzarándokolni a
Szentföldre. ill é lhessék át megváltásunk nagy titkait.

A másod ibil ághábo rú ige l is készült 11 kisszcntélyk ápolna, sa hívek máris l átogathattak.
A háború után , 1951-ben a bazil ika kupolájának már a zsaluzatát szerelt ék. amikor az
építkezést le kellett áll ítani , s maga az épülő Magyar Szentföld zarándokhely jellege is
megszűnt. Mór atya előbb a pasarét i. majd az e szte rgo mi, végül a budai re ndházba von ult
vissza . Élete végé ig kit árt ó gyóntató volt, s derújével sokaknak adta vissza lelki békéjét.

Irodalmi tevékenysé gén e k fiat a lkori gyöngye: Biztatások a szebb világba. Finomsággal.
mély átéléssel mutatja be , mcnnyi vigaszt és szcnt örömet nyúj t az igazi keresztény éle t. A
Boldogságos Szűz iránti kegyelet ét dokumentá lja az utolsó nagyobb lé legzetű rnúvc: Boldog

asszony Anyánk - Szűz Mária tiszte lete Magyarországon Szent István királytól napjainkig.
Gondos utánjárásnak, az ismert kódexired a lo m tüzete s elemzésének gyümölcse ez a könyv.
Az olvasó t ört énelmi távlatban képe t kap a népün k kivételes ragaszkodásáról a Magyarok
Nagyasszonyahoz.

Akik országszerte ismenék Mór aty át, soha nem felejtik az ő igazi papi lelk ület ét. f árad
hatatlan munkabírását és szcrzc tcs i cgyszcrűs égét,

Fr. MAGÓCSY IST\'ÁN SJ.

(1911-1989)

Nyolc nap hiányzott, hogy szcrzctcsi é letének 50 éve teljessé legyen. Gye rtyaszcn te lő Bol 
dogasszony ünnepe hozta volna me g ezt a teljességet. Bizonyára meg is hozta, de ne m a múló
világban . az ö rö kkévalóságban.

P. generál isna k ilyenko r szokásos level ét már csak koporsója mellett olvashallák fel:

Febr. 2-án ünnepli sze rze tesi aranyjubileumát. Ezünnep alkalmából szívbőljövő szeren
csckívánataimat és á ldásomat kü ldöm. Imád ságos egyesülts égben50 szcntrnisét bocsátok ren 
delkezésére , szándékai szcri nt re nde lkezzé k velük. Kérem, imáiban emlékezzék meg a J ézus
Társaságáról és rólam is. M inden jó kí\'ánsággal és sz ívélycs üdvözlettel az Úrban.

Hívő lélekke l clgondolkozha um k azon. hogy a jó testvérünk az örökkévalóságban ugyan
mire kivánja fordítan i ezt a kegyelmi gazdagságot. Szerzetesi életének ötven évében mindig
másokon segített, mások javát szolgalta . Gondolhatunk-c másra, mint hogy a neki ajándé
kozott szcntrnisc kegyelmi kincse ivel is ne másokon akarna majd segíteni?

Cso ngrá don született 191J. aug. 20-án . "?\yolcan voltunk testvérek, szegények voltunk" 
írja önéle t rajzában. Az elemi iskola nég)' oszt á1)"3 után mégis el tudta végezni a négy polgárit,
s néh ány évvel később két évig ta rtó téli gazdasági iskolát ján. "Családunkban szép szok ás
volt a közös ima és az a lamizsnál kod ás, egymás segítése a szornszédokkal" - írja visszae mlé

kezése ibe n.

Ö nmagá t meg így jellemzi: "Má r ifjú koromban imádságos és zárt te rmészetű voltam,
vonzód ram a magasabb le lkiség után: Valamilyen úron-módon kezébe került eg)' füzet :
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"Barátainak a JézusTársasága" • "Ezt olvasgattam- írja. és lassan ébredezni kezdell bennem
a hivatás. 1937 végén plébániai ajánló sorokkal levelet ínam Szegedre P. Müller Lajosnak. az
akkori házfőnöknek és kértern felvételemet. Kedvező választ kaptam. 1938. febr . 2-án
elbúcsúztam sz üleimtöl, testv éreimtól. az ismerősöktől és Szegedre utaztam. Jelentkeztem
Mülleratyánál, aki szerétenel fogadott. Egyévi aspiránsság után P.Somogyi provinciális enge
délyével1939. febr. 2-án kezdtem meg a noviciátust, Szépen teltek a noviciatusi évek. Az első

fogadalmakat 1941. febr. 2-án tettern le, örültem lsten kegyelmének:

Ezután Szegeden.Nagykapornakon, majd a noviciátusban, s végül Hódmezővásárhelyen
szolgált különféle beosztásokban. Volt szakács, kenész, dolgozott asztalosműhelyben,tevé

kenykedell bevásárlóként, állatgondozó is volt.

Utolsó állomáshelyérőla rend feloszlatása elön így emlékezik meg: "1949 októberében
P.Csávossy, az a kkori provinciális, Hédmezóvasárhelyre hetyezett .Nagyon kedves kis házvolt
ez, P.Zsiros volt a házfőnök. 1950. febr. 2·án itt tettern le az örök fogadalmairnat ."

Itt éne a szerzetesrendek feloszlatásának híre. A hódmezővásárhelyi házunkból ugyanis
nem hurcolták el a jezsuitákat, de 1951 folyamán állami felszólításra el keIleII hagyni a házat.
Fr. Magócsy még szeptemberig 011 maradhatott, végül e hónap 10-<:n ő is Budapestre utazott
munkát keresni. A Műszaki Egyetem öntődéjében helyezkedell el.

"III egyévig voltam - írja -, Budapesten többször találkoztam Szörényi a tyával, az Egyházi
Szeretetszolgálat vezetőjével, és megkérdezte, hogy elmennék-e Pécsre, az akkor alakult
011honba. Én örömmel tellem eleget a meghívásnak:

1973. júl l3-ig szolgálta nagy odaadással a pécsi szociális otthonban az apácákat. Sőt

Püspökszent!ászlón isgyakran kérték segítségétazollani ouhonban. Ezekben az otthonekban
végzell munkájáról így számol be : "Hamar feltaláltam magam a sokoldalú munkában: télen
fűtöllem,bevásárolni segítettem, asztalosmunk át, házi szerclőrnunkát végeztem:

1973.júl. l3-án eszméletlenül szállították kórházba. Súlyos cukorbajt állapúottak meg. 5
hónapos kezelés után márnem mchctett vissza munkahelyére, hanem a pannonhalmi szociális
otrhon betegtermében nyen ápolásI. Két év után "a betegszobából felkerültem a II . emeleti
94-es szobába', olvassuk beszámolójában. "Örültem, mert Amrózy atya megtanűen horgoló
kézimunkára; már 10 éve, hogy kézimunkázom, kezeim megerősödtek:

"Um, még utána jó néhány évig horgoltam műszálakból a szebbnél szebb
bevásárlószatyrokat, sok örömet szcreztcm rnindazoknak, akiket megajándékozhallunk
velük. 'Végül hadd idézzem önéletrajzának záró mondatait:

"Isten kegyelmének köszönhetem, hogy a sok szenvcd ésmellell- a lábaim mindig fájnak
- még tudom magamat hasznosítani a közösség javára. A testi-lelki tevékenység, a munka és
ima tökéletesíti az emben. Az Isten akaratának elfogadása és a benne való megnyugvás pedig
érleli bennünk az üdvös maradandóságot. Deo gratias!'

Um, mintegy előre hálát ad az "üdvös maradandóságén', melyet Isten irgalmából
bizonyára elnyert a mi testvérünk, aki annak örült, hogy igazi jezsuita testvérként mindhalálig
'hasznosítani iudta magát a közösség javára".

M.I.
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