
SZOLNOKI ERZSÉBET

AporVilmoseoüékezcte

"A jó pásztornak, az Úr Jézus szándéka szerint, kötelessége életét adni juhaiért, életét
nemcsak oly értelemben, hogymeghalni is kész legyen nyájának üdvösségéért, mint ahogy
ő maga tette legelsőnek - de úgy is, hogy egész életét, annak minden percét, egész
valóját, minden tehetséget, minden erejét, minden gondolatát, érzelmét. minden
leheletét, szívdobbanását hívei javának, a lelkek üdvének szentelje, hogy mindeneknek
mindene legyen, mint ahogy a nagy apostol, Szent pál mondja." Így ír a gyulai Katolikus
Egyházi Thdósító elsősZámánakbeköszöntőjébenaz akkor még gyulai plébános, a későbbi
vértanúhalált halt győri püspök.

Apor Vilmos székely nemesi családból származik, az erdélyi arisztokrácia erőteljes

nemzet- és kötelességtudatát kapja örökül. Ez az arisztokrácia puritánabb életvitelü,
jobban elzárkózik a liberális áramlatoktól, tudja, hogy nem a jelszavak, hanem az erők

mérköznek egymással. A sokféle nemzet és vallás toleránssá teszi, de nem megalkuvóvá.
Apor Vilmos 1892. február 29·én született Segesváron. Kilenc testvére közül Gizellához
és Gáborhoz fűzikerősebbkötelékek. Apor Gizella a Magyar Vöröskereszt főnökasszonya
lett, Apor Gábor pedig Magyarország vatikáni követe.

Tanulmányait a családi hagyományoknak megfelelően a kalksburgi jezsuitáknál kezdi,
majd az utolsó két évre Kalocsára kerül. Már Kalksburgban eldönti, hogy pap lesz, a
kalocsai jezsuitáknál eltöltött két év csak megerősíti ebben. Páter Bíró Ferenc a
prefektusa, aki alatt a konviktus a legvirágzóbb idejét éli. 1909-ben családja beleegyezé
sével kispapnak jelentkezik gróf Széchenyi Miklós győri püspöknél. A főpásztor lnns
bruckba küldi tanulni a Canisianumba. A jezsuitákvezetése alatt álló egyetemen korszerű

teológiát tanul. Jegyzetei szerint a szociális kérdések tanulmányozása állt előtérben. Az
innsbrucki egyetemrőlkerül ki az osztrák és magyar papság jól képzett vezető rétege. A
kialakult kapcsolatait később felhasználja az üldözöttek védelmében. Az innsbrucki évek
alakítják ki benne azokat a jellemvonásokat, amelyek a későbbi papot és püspököt
meghatározzák. A buzgóságot, a szerénységet, a szellemi érdeklődést, az odafigyelést
másokra. A különbözö nemzetiségűteológusok között alakul ki a viIágegyházhoz tartozás
tudata, mely magyarságtudatával szerves egységben él tovább. 1915. augusztus 24-én
pappá szenteli Zsigmond Waitz brixeni segédpüspök. A győri egyházmegyéból Nagy
váradra kerül, Széchenyi Miklós püspök Gyulára nevezi ki segédlelkésznek. Püspökéhez
ftiződ~viszonya az aggódó atya és a szeretö, engedelmes fiú viszonyáról ad örök példát.
"Th es sacerdos in aeternum", írja a naplóba, amelyet kispap korától vezet. Az
elkötelezettséget igaz szívvel vállalja.

A gyulai káplán és plébános

Káplánságának és plébánosságának első évei az első világháború, a Tanácsköztársaság és a
román megszállás idejére esnek A fiatal káplán kötelességtudó pap, lelkiismeretes
hitoktató, aki a liturgiát szépen és átélten végzi. Nem különösebben kiváló szönok, de
prédikációi mélygondolati tartalmuk miatt vonzzák az embereket. Szorgalmas gyóntató, s
így megismerkedik a város lakóinak nemcsak lelki, de egyéb problémáival is. Káplánsága
alatt kapcsolatba került a szerveződő gyulai katolikus közélettel. A fiatal Aporra nagy
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hatást tett Slachta Margit, a Szociális Missziótársulat nővérének előadása, amelyet
hadiözvegyekés hadiárvákmegsegítéséről tartott. "Adná Isten, hogyitt is megkezdódjön a
lelkekértvaló szociális munka, amelyre olynagyszükség van" - írja naplójában. 1917·ben
két hónapig a Magyar Vöröskereszt Egylet kórházvonatának lelkészeként találkozik a
háború borzalmaival.

Ezután Széchenyi püspök Nagyváradra küldi prefektusnak és dogmatika tanárnak,
azonban a teológiai tanításnál közelebb áll szívéhez a lelkipáSZtori munka. 1918
augusztusában főpásZtoraGyulára nevezi ki plébánosnak, Örömmel jön haza,és életét
ezután a csendes, de mélyreható munkálkodás jellemzi. A Thnácsköztál"saság rendeletei
hamarosan állásfoglalásra késztetik a fiatal plébánost, 1919. április 4-én a Békés megyei
Direktórium megtiltja a hitoktatásnak az iskolai órarendben és az iskola épületében való
megtartását. KápIanjaival együtt Aport izgatással vádolják. Levelében visszautasítja a
vádakat: "Mi a vallástvédtükés a vallásoktatásnak az iskolábólvaló kitiltása ellen a végsőkig
védekeztünk, a mi hivatásunk kibékíteni az ellentéteket, megnyugtatni a lelkeket, és ezt
tettük eddig, ezt tesszük ezentúl is."

1919. április 2S-én a román királyi csapatok ellenállásba nem ütközve bevonultak
Gyulára, a felekezeti iskolákban most a magyar történelem, a földrajz és az alkotmánytan
oktatását fiiggeszti.k fel, az iskolák államsegélyét megszüntetík, Apor tanácsára ezt a
hitközség vállalja magára. A románok több személyt, főleg katonatiszteket intemáltak
Romániába, s mivel a kiszabadítási és kérvényezési kísérlet nem járt eredménnyel, a
plébános maga utazik Bukarestbe, audienciát kér az angol származású Mária román
királynőtőlés kieszközli szabadulasukat. Bátor fellépése kivívja a város megbecsülését, de
politikailag megbíZhatatlanná válik a románok szemében.

Anagyváradi egyházmegye a román megszáJJás alatt kétféle uralom alá került. Székhelye
és székesegyháza a megszállott területen maradt. A Szentszék és a román kormány között
tárgyalások folytak,. melynek eredményeképpen az egyházfök fogadalmat tettek, hogy
székhelyükön maradnak és RonWlia érdekei ellen nem vétenek A románok azonban a
megállapodást nem tartják meg, a történelmi és egyházjogi érdekeket semmibe veszik A
váradi egyházmegye harminc plébániájának kormányzója Bréhm Lőrinc lesz, aki a gyulai
Szent szív Házban rendes egyházmegyei hivatalt állít fel.

A trianoni béke a helyzetet stabilizálja. Apor "Memorandum"-ot készít és juttat el a
hercegprímáshoz arról, hogy a nagyváradi egyházmegye magyarországi része életképes,
hívei, papjai elegendőek egy önálló egyházmegye SZámára, anyagi eszközeivel tud a
papnevelésről gondoskodni, sajátos vallási megoszlása miatt is szükséges önáll6ságának
fenntartása. Apor tervezetének helyességét a csanádi egyházmegye megléte ma is igazolja.

Apor gyulai működése három fő területre terjed ki: a hitéletre, a karitatÍV munkára,
valamint a magyar társadalom keresztény szellemfi átformálására íranyuíö tevékenységre.
A plébános legelőször az egyházközség belső hitéleti problémái felé fordul. 1920-ban
24 908 gyulai lakos 51 százaléka katolikus. Az első világháború alatt felerősödő

elvallástalanodási folyamat elleni küzdelemben fontos szerepe van a katolikus sajtónak.
Apor 1921 márciusában Gyulán Katolikus Egyházi 'ludösítö címmel havonta megjelenő

hitbuzgalmi folyóiratot indít. Az első SZámban így vázolja lelkipásZtori programját: "Mi
nem egyesekért wgyunk itt, hanem az összes hívekért, mi nemcsak azokról gondosko
dunk, kik a templomban vagy magánérintkezésben hallják szavunkat, hanem azokról is,
akiket akár betegség, akár szegénység, a lábbeli, a ruházat hianya, vagybármelykörülmény
távol tart Isten házától"

A katolikus hitélet fellendítésében rendkívül fontos szerepet játszottak a népmissziók
Apor jezsuitákat hív, és a misszió hatására négy Mária-kongregáció szerveződik, amely
összefogja az azonos társadalmi osztályba tartozokat. A hitoktatást egyesületi élettel
egészíti ki, támogatjaa Szívgárdátés acserkészcsapatokat. Legerősebbenmégis a plébános
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egyénisége hat a városra. Nemcsak áhítatos és buzgó, hanem együttérzőés gondoskodó is.
Aszkétikusan fegyelmezett és igénytelen, de kedvesen és figyeImesenfordul mindenkihez.
Fogad66rái egyre hosszabbá váltak. A város szegényein kívül főként az állástalan,
reménytelen helyzetben lévő középosztálybeliek, valamint az Erdélyból áttelepültek
keresték fel.

A "Rerum Novarum" enciklika hatására fokozatosan új katolikus közgondolkodás
alakulhatott ki. Felnövekedett az a papi nemzedék, amely külföldi tanulmányai során új
szociális gondoskodással ismerkedett meg és azt kezdte a gyakorlatban is megva1ósítani.
Ennek két alappillérét a szerzetesrendek és a katolikus egyesületi mozgalmak jelentették.

Apor támogatta a szerzetesrendek karitatív és szociális tevékenységét. (A gyulai József
Szanatóriumban Annunciata nővérek, az állami kórházban víncés nővérek működtek.)
Nagy jelentőséget tulajdonít a szaléziánus rend megtelepedésének is. 1934·ben az akkor
legkorszerűbbformát, az "Egri Norma" szegénygondozási rendszert vezetik be Gyulán. Az
egyházközség szociális funkcióinak összefogására egyházközségi nővértalkalmaz. Aport a
katolikus egyesületi mozgalmon belül a legszorosabb szálak a Szociális Missziótársulathoz
fúzték, amelynek gyulai szervezete 1917-ben alakult meg, majd fokozatosan kiépültek
szegényügyi, hitbuzgalmi, kórhbi és fogházmissziós osztályai. Gyújtéseik, aktív tevékeny
ségük komoly segítséget jelent a város szegényeinek, és bekapcsolják a szociális munkába
a városi értelmiséget és vezetöreteget. Apor plébános előadásokat tart, szociális
kurzusokat szervez, sokaknak anyagi támogatast is ad. A plébános működésének

eredményességét jelzi, hogy pappá szentelésének huszadik évfordulóján hívei napközi
otthon létesítésével köszöntik. A gyulai férfiak részére AnyaszentegyházatVédőEgyesüle
tet hoz létre, előadásokattart a Katolikus Körben. Elősegítia Polgári és a Katolikus Kör
fúzióját, így megnyeri a városi értelmiség és iparosság támogatását. Világosan látja, hogy a
katolikus egyesületi mozgalmakat központosítani kell, támogatja az Actio Catholicagyulai
szervezetének megalakulását.

Szociálisan szolgáló egyházat kell kialakítani, vallja, de ez csaka hit erősítéseáltal érhető
el. Sokrétű, fegyelmezett munkája közeperre 1941. január 21-én kapja meg XII. Pius
bulláját, amely győri püspökké nevezi ki.

A Békési Hírlap így írt róla: "Fáj táVozása mindazoknak, és ez az egész város lakosságát
jelenti, akiknek visszaadta hitét, hogy van még férfiú, aki alázatosan szolgálja Istenét, aki
hivalkodás nélkül tudja szoIgalni Krisztust, akinek nemes egyénisége csak a megbecsülés
és tisztelet koszoníját érdemelte ki, aki mint egyházi vezető megteremti a felekezeti
békét, bár az ország legelőkelőbb főúri családjának sarja, s leomlasztja a társadalmi
válaszfaJakat." Harsányi pál református esperes köszönti a gyulai díszpolgárt, aki
plébánosként nemcsak felekezeti békét teremtett, de a "szeretet és szolgálat reményével"
járta végig a gyulai éveket.

Győrpüspöke

1941. március elsején iktatták be Győr 75. püspökét. Az első főpásztori szözat közvetlen
hangja meglepi a papságot és a hívőket is. ,,~n mindig igen szívesen áldozok, sót magam is
áldozattá lennék lelketekért." Apüspök nem másoktól informálódik, hanemvégiglátogatja
egyházmegyéjét és egyetlen meghívást sem utasít vissza. Személyisége itt is hamar
érvényre jut: "Apor püspök rád néz, belédtekint, bennedvan ésveled él", vallják a győriek.

A püspöki karban is hallatja szavát. Apor püspök jól ismeri a katolikus politika hibáit és
az is világos számára, hogy a magyarság problémáit a társadalom keresztény szellemű

átalakításával belülről kell kezdeni megva1ósítani. 1943-ban a püspöki kar megbízza a
Népszövetség alelnöki tisztségével. Apor ismeri a katolikus közélet elégtelen szerve-
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zettségét. A Népszövetség a katolikus egyház egyik legrégibb, politikával foglalkozó
csoportosulása, amely megújítáSra szorul. Tervezetét ugyan elfogadják, de a Népszövetség
reorganizálása nem sikerül. A kiábrándult püspök lemond. A kormány földbirtok
reformjavasIatáról Serédi Jusztinián bíboros 1939-ben így nyilatkozik: .,AzEgyház nem
ellensége az okos reformnak, maga is óhajtja", de kétséget fejezi ki, hogy kisbérletek útján
elősegíthetiezt az egyház. Apor kezdettőlfogva támogatja a kishaszonbérletek kialakítá
sáravonatkozó földbirtokpolitikai javaslatot. Bizalmas utasítást ad egyházmegyéjében az
igények felmérésére. Serédi figyelmezteti Aport, hogy erre nincs felhatalmazása. A
társadalmi kérdésekkel való foglalkoZásnak a háború vet véget. Apor még gyulai plébános
korában kapcsolatba került a Nemzetpolitikai Szolgálattal, és annak sajtótájékoztatója
révén világosan látta a nemzetiszocializmus veszélyeit.

1943-ban a győri Püspök.várban országos találkozón vesznek részt a katolikus mozgal
mak vezetői és a politikai élet főbb reprezentánsai. A német agresszió, a tárSadalmi és
politikai átalakulás távlatát vizsgálják Kovrig Béla tervezete alapján. Az értekezlet
megállapítja, hogy a németek győzelme kizárt, és a háborút politikai és társadalmi
átalakulás fogja követni. A katolikus mozgalmaknak a demokratikus szellemű átalakulás
irányában kell hatniuk. A szociális tömegmozgalmak vezetői látják, hogy egyöntetű

fellépésre van szükség, ezért Katolikus Szociális Népmozgalom néven szövetségbe
tömörülnek. A szövetség egyházi védnökségét Apor Vilmos vállalta. Aport korábbi
kapcsolatok fűztéka szociális mozgalmakhoz. Fokozatosan egy új típusú katolikus politika
reprezentánsává válik. "Támogatni kell minden olyan akciót, amely ebből a szorongatott
helyzetból kivezeti a mi hazánkat" - írja. A háború egyre több kérdésben készteti
állásfoglalásra a püspököt. 1942-ben a Püspöki Kar megbízza a Magyar Szent Kereszt
Egyesület egyházi védnökségével. Az egyesület célja az, "hogy tagjaiban, a konvertitákban
és neofitákban, vagyegyébként az 1939. IV. tc. és azzal kapcsolatos jogszabályok alá eső

római katolikus hívőkben a keresztény katolikus lelkületet és hitet erősítse.. , további
célja a cselekvő felebaráti szeretetnek a szociális segítség eszközeivel való gyakorlása". Az
egyesület elnyeri a főpásztorok támogatását, anyagi és erkölcsi segítségét, később

menedéket nyújt a rászorulóknak.
A mentés egyik formája a zsidók megkeresztelése. Apor püspök lerövidíti a felkészülési

időt, és a rendkívüli körülményekre való tekintettel 50-100 személy részére ad
felmentést és keresztelési engedélyt a munkaszolgálaton levő zsidóknak. Levelet írJaross
Andor belügyminiszternek a győri gettó ügyében, erre azonban nem válasz érkezik,
hanem az a fenyegetés, hogy intemálni fogják a püspököt. Sztójay miniszterelnökhöz is
többször .intézett tiltakozó levelet. 1944 pünkösdjén bátor beszédet mond a győri

székesegyház szószékéről. "Aki a kereszténység első és legnagyobb parancsát megtagadja,
és azt állítja, hogyvannak emberek, csoportokés fajok, amelyek gyűlöleteés üldözése meg
van engedve, aki azt hirdeti, hogy szabad embereket megkínozni, ha azok négerek vagy
zsidók, azt bármennyire dicsekedne kereszténységével. pogánynak kell tekinteni. Mín
denki, aki az emberkínzást helyesli vagy abban részt vesz, súlyos bűnt követ el." Szoros
szálak fűzik Angelo Rotta nunciushoz, aki nemcsak szavával tiltakozik, de a vatikáni
védőlevelek kiadásával sok ezer embert mentett meg a biztos haláltól. Apor is közvetít.
segíti ezeket az akciókat. A püspök szívén viseli a polgári lakosság sorsát is.

1943. január 29-én szigorúan bizalmas levélben fordul a papsághoz. .,Az orosz
haretéren súlyos csapás érte magyar hadseregünket. Kérem a T. Testvéreket, hogy a
megpróbáltatások idején fokozott atyai gondoskodással vegyék pártfogásukba a háborús
vezetés által közvetíenül sújtott híveket."

1944. április 17-én a győri székesegyház kanonoki sekrestyéjében tartott ülésen a
jegyzőkönyv szerint "a megyéspüspök közli, hogy f hó. 13·ikán délben Győr városát ért
súlyos légitámadások következtében hajléktalanná vált hívek közül sokan kértek rnene-
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déket olyan házakban, amelyet nem sújtott bombázás. A Püspökvárban már minden
alkalmas helyiséget elfoglaltak a hajléktalanok. A megyespüspök Úr tehát arra kéri a
Székeskáptalant, hogy legyen a bombakárosultak segítségére."

Apor a püspöki kart együttes fellépésre akarja biztatni a háború, a zsidóüldözés ellen.
Péterffy József váci püspökhöz írja: "Ezt az antiszemitizmust nem lehet helyeselni, a
pápától le az utolsó káplánig el kell ítélnie mindenpapnak. Tehát nemcsak -sajnální- kell az
üldöZötteket, hanem hangot kell adni ennek az elvi álláspontnak, hogy csak vére miatt
nem büntetünk senkit, és hogy egyéni vétség igazságos megállapítása nélkül nem
ítélhetünk meg senkit, és életéhez, vagyonához, családjához, szabadságához, munkájához
joga van mindenkinek. Csak törvényes ítélet nyomán lehetne az egyes vétkesek számára
ilyen jogfosztásokat kimondani. Ami itt a zsidósággal történt, az forradalmi cselekedet
volt, és aki azt helyesli, nem szélhat egy szöt sem, ha egyszer más társadalmi réteget,
esetleg éppen az egyházat éri hasonló jogfosztás."

A protestáns egyházak 1944-ben általános egyházi tiltakozást kezdeményeztek Ravasz
László református püspök javaslatára. Az evangélikusok is csatlakoztak és a Jó Pásztor
Szervezet, valamint a Magyar Szent Kereszt Egyesület közvetítésével keresték meg Apor
Vilmos győri püspököt. Apor melegen támogatta ezt a tervet aprímásnál. Bizalmas
levélben kérte a papságot, hogy keressen kapcsolatot a helyi protestáns papsággal. A
hercegprímás az utolsó pillanatig értelmetlennek látta a nyilvános és ünnepélyes
tiltakoZást. 1944 júniusában elkészült ugyan az embertelenséget elítélő kemény hangú
pásztorlevél, felolvasására a templomokban azonban nem került sor. Apor bizalmasan
ismertette tartalmát a papsággal. Az 1944 őszi püspökkari konferenciát a hercegprímás
nem hívja össze, pedig ez lehetőséget adott volna az egységes fellépésre. A püspökök
többsége szötlanul tudomásul veszi. Apor 1944. szeptember 23-án írja a prímásnak: ~
püspökkari konferencia elmaradását fájlalom.Az utaZási nehéZségek a legtöbb ordinárius
részéről áthidalhatók volnának. A papságnak elsősorban a helybenmaradást kellene a
lelkére kötnie. A szerzetesházak helyzete megfontolás tárgyává teendő. Civil ruhát kell
szerezni a nővérek részére. A Szentatyához kell fordulni támogatásért. Különösen
kihangsú1yozandónak vélem, hogy a rettegéstől nem tud békét kötni a nemzet. Kellő

tájékoztatás révén nem tudja hivatását kifejteni a papság. Bár a zsidókérdésben kibocsáj
tott közös pásztorlevél felolvasásának elhalasztását eredményező tárgyaláson személye
sen is részt vettem, a tárgyalást követő események hatása alatt mégis nagyon sajnálom,
hogy nem vittük a szöszékre."

Az utolsó, papjaihoz intézett szigorúan bizalmas utasításában a megfelelő papi
magatartást írja elő: "Tisztelendő Testvérek. A háború megpróbáltatása aggodalommal és
nyugtalansággal tölt el mindenkit. A jó pásztor nyája között él. Bármily fordulatok álljanak
elő. Erre nemcsak jogilagvagyunk kötelezve, ez a hivatásunk legelemibb követelménye ...
A veszélynek és megpróbáltatásnak megosztása híveinkkel, a bátor helytállás hatásosabb
minden szónál."

Csatlakozik MindszentyJózsefveszprémi püspök "Dunántúl püspökeinek emlékirata"
című memorandumához, amelynek célja, hogy ne vessék oda a visszavonulási harcok
martalékává a maradék országot. Aport 1945. március 28-án meghívják a "Nemzetvezető"

szállásán tartandó egyházi értekezletre, amelyen Szálasi elnököl. Az értekezlet tárgya: ~
magyar nemzet és a római katolikus egyház viszonyának szabályozása és rögzítése.
Tekintettel a meghívás jellegére a pontos megjelenés kötelező." Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapát hagyatékából tudjuk, hogy a nyilasok már elhatározták a két
ellenséges főpap letartóztatását. .

Aszovjet csapatok azonban március 28-án, nagyszerdán elérték a várost. Apor Gizella, a
püspök nővére szerint az első szovjetek már szerda este megjelentek a Püspökvár
pincéjében, ahol mintegyháromszáz menekült, többségükben nőkés gyerekek tartözkod-
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tak. Az egymás után érkező csoportokat Apor püspök a pince bejáratánál fogadta és
nagypéntek estig nem is tért aludni. Előfordult, hogy a katonák letérdeltek előtte és
megcsókolták a gyűcújét, de előfordultaz is, hogy le akarták húzni a gyűrújét az ujjáról.

Nagypénteken újabb csoportok tűntek fel a Püspökvár pincéje előtt. A püspök
felismerte a növekvő veszélyt és két papját a városházán székelőparancsnokságra küldte
segítségért, de hiába fáradtak. Délután egy őrnagy vezetése alatt újabb szovjet katonák
érkeztek és hangos szóval fiatal nőket követeltek "krumplipucolásra és házimunkára",
Apor püspök ezt a kérést megtagadta, de felajánlotta egy férfiakból és idősebbnőkbőlálló
csoport szolgálatait. Közben segélykiáltás hallatszott, egy fiatal lányt hurcoltak el a
katonák. Ekkor a csapat vezetőjea püspökre szegezte fegyverét. Mielőtt lőni tudott volna,
a püspök határozott mozdulattal kitessékelte. Az őrnagy kiszabadította magát, majd
szembefordult a püspökkel. Az első három golyó a mennyezetbe fúródott. A következő

három pálffySándort, a püspök unokaöccsét érte. A püspök is három lövést kapott.
Az óvóhely orvosa megállapította, hogy azonnali műtétre van sZükség. Cseh Sándor

püspöki titkár azonnal útnak indult a város túlsó felén fekvő kórházba. Apüspök pedig így
imádkozott: "Hálát adok Istennek, hogy ilyen szép nagypénteket adott nekem." A műtétet

a mcstoha körülmények között, a kórház pincéjében végezték. Nagyszombaton még a
gyógyulás jelei mutatkoztak, húsvétvasárnap azonban már rosszabbodott az állapota.
Meggyónt és felvette a betegek szentségét. Halálos ágyamellett nővére,Apor Gizella, az
orvosok és a nővérek álltak. Feljegyzik utolsó szavait:

"Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátran az
evangéliumot! Segítsenek romjaiból felépíteni szerencsétlen magyarhazánkat! Vezessék
vissza az igaz útra a szegényfélrevezetett népünket.
. Felajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom
papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne
tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek.

Felajánlom szenvedéseimet az édes magyarhazáért és az egész világért.
, . Szent István, könyörögj szegény magyarokért!

Istenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet! Jézus, Mária, Szent József,
legyetek énvelem most és halálom óráján! Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!"

1945. április másodikán Győrpüspöke megtért az örökkévalóságba. Halálával az a legenda
is szertefoszlott, hogy a szovjet hadsereg kíméletben részesíti az egyházi személyeket és
.intézményeket.

Temetésére 1945. április 4-én került sor, utolsó útjára alig tucatnyian kísértek.
Szarkofágjának felavatását és ünnepélyes temetését 1948 novemberében betiltották.

~SZEI ISlVÁN

Árnyék

Én lsten árnyékában éltem:
sűrű volt minden és setét,
de ,gy leltem a sejtelemre:
a sötét lsten volt a lét.
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