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Boldoggá avatási eljárásra felterjesztett jászberényi
kötődésű ferences szerzetesek

A közelmúltban, 2009-ben ünnepelte a katolikus világegyház a ferences szerzetesrend
megalakulásának 800. évfordulóját. Jászberény ősi ferences város, Szent Ferenc fiai a 15.
század közepétől mintegy fél évezreden keresztül az 1950-ben történt kényszerű távozá-
sukig fejtették ki áldásos tevékenységüket városunkban. Barátok voltak a szó szoros értel-
mében, a nép barátai. A történelem folyamán sok nélkülözésben és szenvedésben volt ré-
szük többen a hitük és elveik mellett való kitartás, kiállás érdekében a vértanúhalált is vá-
lasztották.

A 20. századot a vértanúk századának is lehetne nevezni. A 20. század főleg pedig annak
1944 utáni időszaka a névtelen mártírok, elfelejtett vértanúk évfordulójának a története (is)
a Kárpát medencében. Ezek között az áldozatok között jelentős számban találhatók keresz-
tény gondolkodású közéleti személyiségek, úgy világiak, mint egyháziak.

Önkénytelenül is felvetődhet a kérdés, mi a közös jellemükben és a megpróbáltatások
következtében miért vállalták a mártíromságot, illetve a vértanú halált is. Harrach Péter a
ezt írja: „A válasz egyszerű, keresztényként élték életüket, szemlélték a világot. ... Tettei-
ket a hitükből adódó társadalmi feszültség motiválta. Ezek a tettek a helytállás erejével és
az intézkedések hatékonyságával alakították a társadalmat. ... Voltak akik egyházi közös-
ségben mások a politika színpadán, vagy a kettő találkozásában tevékenykedtek. Mindnyá-
jukról elmondhatjuk, keresztény közéleti személyiségek voltak. Nem csupán önmagukért,
vagy szűkebb családjukért éltek, hanem a nagyobb közösségért, egyházukért és nemze-
tükért is. Jellemüket nyilván neveltetésük alapozta meg, de az emberpróbáló idők edzették.
Olyan korban éltek, amikor elkötelezettségüket nemcsak alkotó tevékenységükkel, hanem
kitartó hűségükkel is bizonyítani kellett. Miközben egyházépítő és társadalomszervező
munkájukat végezték, el kellett viselniük a hatalom támadásait. Többen életüket is adták
hitükért."'

A 20. század diktatúráinak üldözöttéi között jelentős számban voltak ferences rendi szer-
zetesek, közöttük többen akik az életüket is feláldozták meggyőződéseikért, hitükért és fo-
gadalmuk megtartásáért. A mártírok közé tartozik az a hét magyar ferences szerzetes is, akik
1944 és 1954 között hitükért vállalták a halált. A magyarországi ferences rendtarto-mány
e hét vértanúhalált halt szerzetes boldoggá avatási eljárását kezdeményezte. A Ma-gyar
Katolikus Püspöki Konferencia 2010. decemberében hozott döntése alapján támo-gatja ezt
az ügyet. 2011. november 27-én Erdő Péter bíboros a magyar katolikus egyház prímása a
Budapest-Pasaréti ferences templomban szentmisével egybekötve megindította boldoggá
avatási eljárásukat. így hét magyar szerzetes útja indult el a boldoggá, esetlegesen később
a szenté válás útján.

1 Harrach Péter: Keresztény közéleti személyiségek a XX. században. Kairosz Kiadó, Budapest. 2011.7. p.
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Kik ők?

Körösztos Krizosztom 1900-1944 élt 44 évet
Kovács Kristóf 1914-1944 élt 30 évet
Hajnal Zénó 1900-1945 élt 45 évet
Kiss Szaléz 1904-1946 élt 42 évet
Lukács Pelbárt 1916-1948 élt 32 évet
Kriszten Rafael 1899-1952 élt 33 évet
Károlyi Bernát 1892-1954 élt 62 évet

E hét ferences atya közül négy jászberényi kötődésű. Károlyi Bernát, Kiss Szaléz és
Lukács Pelbárt életük folyamán a jászberényi ferences kolostorban is szolgáltak egy ideig
- míg Kovács Kristóf Jászberényben született. A továbbiakban e négy személy életét, tevé-
kenységét szeretném röviden bemutatni.

I. Aki misszionárius is volt
Károlyi Bernát 1892. június 19-én született Almáskamaráson. A keresztségben az Ádám

nevet kapta (Bernát a szerzetesi neve). 1907. szeptember 5-én lépett be a ferences rendbe.
Egyszerű fogadalmát 1908. szeptember 6-án, ünnepélyes örök fogadalmát pedig 1913. június
22-én tette le. 1915. január 25-én szentelték pappá. Működési helyei: 1915-1917 Baja,
1917-18 Buda, 1918-19 Szécsény, 1919-21 Szatmárnémeti, 1921-25 Dunafőldvár, 1925-
26 Jászberény, 1926-28 Kecskemét, 1928-29 Vác, 1929 Kecskemét, 1929-1938 között
missziós lelkész Kínában, 1936-38 között a kínai magyar ferences misszió főnöke. 1938-
ban betegsége miatt haza kellett jönnie, további állomás helyei: 1938-39 Vác, a Kapisztrán
Nyomda igazgatója. 1939^41 a pasaréti rendház főnöke, 1941^17 Kecskemét, 1945-től ott
házfőnök, 1947^9: Pasaréten házfőnök.

Bernát atya népszerű hitszónok és közkedvelt lelkipásztor volt. 1939-től a háború végéig
az Isten dalosai című havonta megjelenő hitmozgalmi folyóirat főszerkesztője volt. Kecs-
keméti működési ideje alatt kétszer is letartóztatták. Első ízben a lakosság nyilvános tilta-
kozása miatt szabadon engedték, a második alkalommal 7 hónap szabadságvesztésre ítélték.
Ok: demokrácia elleni izgatás.

1949. november 28-án újra letartóztatták, kémkedés és hazaárulás vádjával 15 évi szabad-
ságvesztésre ítélték. Rabsága éveiben Bernát atyát a legváltozatosabb formában kínozták,
éheztették, ütlegelték, földre tiporták bordáit eltörték, többször és hosszú órákig kurtavasba
kötözték. Amikor szervezete már nem bírta elviselni a megpróbáltatásokat, rabtársai
visszaemlékezései alapján 35 kilogrammra lefogyva rabkórházba szállították. Meggyógyí-
tani már nem tudták, a budapesti rabkórházban halt meg 1954. március 2-án.

II. A gyónás titok 20. századi áldozata
1928 és 1941 között Jászberényben a ferences kolostorban működött a rendi főiskola első

két évfolyama. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences rendtartomány kispapjai Jász-
berényben kezdték meg a tanulmányaikat, majd Gyöngyösön folytatták és fejezték be azt
be.
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1934-ben a jászberényi főiskola új magisztert kapott Kiss Szaléz személyében. Július
29-én érkezett Jászberénybe, augusztus 5-én távozott a régi magiszter, s augusztus 5-től ő
folytatta tovább a munkát. Ekkor még 30 éves, azonban írásai, beszédei, lelkigyakorlatai
következtében országosan ismert személyiség. Ideérkezésekor találóan írja róla a História
Domus jegyzője: „akinek jó híre idáig és eddig terjedt és akinek itteni működéséhez jogo-
sultan nagy reményeket fűzhetünk. Isten támogató áldása kísérje hasznos munkálkodását."

Kiss Szaléz 1904. július 27-én született Szegeden. A keresztségben a László nevet kapta
(Szaléz a szerzetesi neve). Édesapja cipész volt a nagy háború első évében. 1914-ben meg-
halt, öt árvát hagyott maga után. Édesanyja Halász Piroska - cipőfűző- újra férjhez ment
és ismét 5 gyermeke született, így 10-en voltak testvérek. A gyermek László az egyszerű
életet és szegénységét korán megismerte. 1920 október 3-án kérte felvitelét és Kapisztrán
Szent Jánostól nevezett ferences rendtartományba. 1921. október 4-én ideiglenes, 1925
július 28-án pedig örök fogadalmat tett. 1928. szeptember 2-án szentelték pappá.

Pályafutását, mint magiszter a pécsi kis szemináriumban kezdte. Diákjai nagyon szerették
és tisztelték, szinte példaképüknek tartották. Rendi elöljárói Pécsről helyezték át Jászbe-
rénybe 1934-ben.

Szaléz atya sokat dolgozott, igyekezett a kispapokat a valós gyakorlati életre nevelni,
felkészíteni. Papi szolgálatát is híven ellátta. Ha kellett helyettesített, vagy valamelyik
környékbeli plébánián nagyobb ünnepek előtt segített a gyóntatásban. Keresett hitszónok
volt a környéken, több helyre hívták búcsúra, vagy egyéb ünnepekre. Jászberényben a
porcinkulai búcsúk alkalmával (melyen egy-egy alkalommal 8-10.000 ember is részt vett
abban az időben) rendezett harmad rendi gyűlések rendszeres előadója volt. Sokat misézett
a berényi tanyavilág templomaiban is, ahol az aznap esedékes keresztelési szertartásokat
is elvégezte. Még élnek olyan személyek, akiket ő keresztelt. A tanyavilágot járva megis-
merte annak népét és a nép életét, különbségeket tudott tenni az akkori Jászberényre jel-
lemző hánnas életmód: a városi, a falusi és a tanyai között. Visszaemlékezők szerint tempe-
ramentumos, forradalmár lelkületű, vehemens, tüzes lelkületű szónok volt. Megjelenésével,
hanghordozásával és mozdulataival egyaránt lekötötte hallgatóságát. Rendkívüli módon
érdeklődött a szociális kérdések iránt. Szentbeszédeiben gyakran foglalkozott a szegények
és elesettek problémáival. Nagy műveltséggel rendelkezett, több nyelven beszélt és jó írói
tehetséggel volt megáldva.

A kolostorban a magiszteri feladatai mellett ellátta a lektori és egy ideig a prokurátor
feladatokat is. Ő volt a helyi irgalmasrendi nővérek gyóntatója is. Bekapcsolódott a város
katolikus közéletébe, különböző szervezetek hívták előadást tartani, fiatal kora ellenére
tudós páternek tartották.

Szaléz atya kora haladó fiatal katolikus értelmiséghez tartozott. írásainak többsége a
fiatal katolicizmus társadalmi és irodalmi folyóiratában, az 1931-ben alapított „Korunk
szava"-ban jelent meg. A Korunk szava a kor konzervatív egyházi orgánumaival szemben
modernebb gondolkodásmódot képviselt a társadalmi és politikai kérdésekkel kapcsolat-
ban. A folyóiratot a benne megjelent írások szellemisége miatt 1938-ban betiltották.
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Ebben a folyóiratban jelent meg 1936. november 1-én „A katolikus Jászberény" címú
írása. A város és környékének társadalmát és egyházszervezési kérdéseket is taglaló dol-
gozata megjelenése vihart kavart. Hamarosan éles ellentétbe került a rend vezetőivel és
nem utolsó sorban kihívta maga ellen a helyi plébános, dr. Kelé István nemtetszését is, s
innenstől kezdve az események gyorsan pörögtek.

A Jász Hírlap 1936. november 14-i számában két nyílt levél jelent meg. Az egyiket a
Jász Múzeum igazgatója írta, aki sok mindennel egyetértett a cikkben leírtakkal, azonban
nehezményezi, hogy a világi papságnak a történelemben betöltött szerepéről nem szól az
írás. A másik cikk írója egy Egerben élő jászberényi születésű római katolikus lelkész, az
általa tévesnek vélt állításokra reagál. A jászok hibáival kapcsolatban hiányolja a megoldást
és azt hosszasan taglalja. A megoldásra váró problémák emlegetését, pedig olyan bűnnek
tartja, „melyért a Ft. Páter is felelősségre vonható".

November 21-én „Az igazság érdekében" újabb nyílt levelet közöl a Jász Hírlap. Ez a
cikk 18 olyan jászberényi személy állásfoglalását tartalmazza, akik az eredeti cikket elol-
vasták. Elmondják, hogy Jászberény közössége e két nyílt levél alapján értesült és tájéko-
zódott Szaléz atya cikkéről, s így foglalt állást tévesen benne. Mert ha olvasta volna a lap
olvasóközössége az eredeti cikket, s nemcsak ezen egyoldalú válaszokat, akkor tudott
volna helyesen bírálatot mondani róla. Végső következtetésként írják: jFőtisztelendő páter
ezen tanulmányával, javítani akart, jó szándék vezette, márpedig a javítás első feltétele a
bajok megállapítása ami - elhisszük - egyeseknek lehet kellemetlen. Aki a Pátert ismeri,
tudja, hogy csak jót akarhatott. P. Kiss Szaléznak Jászberény város vallási, szociális és
társadalmi életében kifejtett agilis, hasznos és eredményes működéséért inkább köszönet
és támogatás jár, mint támadás."

A bajt tetézte még egy esemény.
November 25-én, Szent Katalin ünnepén a kispapok Szaléz atya rendezésében ünne-

pélyt tartottak a kultúrházban. Az ünnepségre a tartományfőnök P. Hermán Hermenegild
is jelen volt, azonban a város plébánosa viszont nem jelent meg. Az ünnepségről a Jászkürt
november 28-i száma szép méltatást közölt. Az ünnepségen „P. Szaléz is igen vehemens
beszédet tartott, - az „elvek melletti vértanúságig" kész kitartásról" - olvasható a História
Domus-ban. Ez a beszéd a tartományfőnököt lehangolta és lehangolta az is, hogy Szaléz
atya a fentebb említett cikkével kapcsolatban a vitát folytatni akarta. Ennek ellenére ő Sza-
léz atyát menteni akarta a további támadásoktól, s november 27-én áthelyezte Salgótar-
jánba, ahol egy atya súlyosan lebetegedett, annak a helyére.

Hirtelen eltávozása „nagy zökkenőt" okozott a főiskolán, ahol a diákok rajongásig sze-
rették és tisztelték Nagyon nehéz volt a felkavarodott klerikátot megnyugtatni és az izgal-
makat „megfelelően lecsillapítani" - olvashatjuk a háztörténelemben.

A feltárt dokumentumok, az eddigi kutatások és olyan helyi személyek visszaemléke-
zései, akik ismerték Szaléz atyát - megerősítik azt az eddigi feltételezést, hogy a város plé-
bánosa eszközölte ki a tartományfőnöknél Jászberényből való elhelyezését, sőt nem sokkal
ezután nemcsak Jászberényből, hanem az országból is mennie kellett.
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A rend 1937-ben a rendi vezetés Salgótarjánból Amerikába küldte missziós lelkésznek.
Az Egyesült Államokban igen aktív lelki pásztor tevékenységet folytatott, azonban erős
honvágy gyötörte és 1942 január havában hazautazott. 1942-től Debrecenben házfőnök, ahol
részt vett a zsidók mentésében, náciellenes beszédei miatt pedig többször feljelentették. A
Gestapo le akarta tartóztatni. Megmentése érdekben újra a rend lépett közbe, 1944. júniusában
áthelyezték Gyöngyösre, s ott a rendi főiskolán újra magiszteri teendőket látott el.

A háború után Gyöngyösön bekapcsolódott a kisgazdapárt, munkájába. Különösen fon-
tosnak tartotta az ifjúsággal való foglalkozást, s ezért megalakította a Keresztény Demok-
ratikus ifjúsági Közösséget, a KEDIM-et, mely igen sikeresen működött, vasárnaponként
500-600 középiskolás diák - fiú és lány - vett részt a rendezvényein. Közben írásai jelen-
tek meg a helyi sajtóban is.

Újabb fordulatként 1946 húsvét utáni vasárnapján letartóztatták. 1945-46-ban Gyöngyö-
sön és környékén rejtélyes bűnesetek történtek, melyekben többek között szovjet katoná-
kat is lelőttek. Ezeket fiatal középiskolások végezték. Szaléz atya személye valószínű azért
került ebbe az ügybe, mert nagy befolyással volt a fiatalságra, s ezáltal veszélyessé vált a
hatalom számára. Először Gyöngyösön vallatták, majd Budapesten, az Andrássy u. 60-ban.:

Ügyét később átadták a szovjet katonai hatóságoknak, akik „szovjet katonák elleni merény-
letre való felbujtás és összeesküvéssel" vádolták. Átszállították a szovjetek Vilma királyné
úti börtönébe. A vallatások folyamán kegyetlenül megkínozták, a gyanúsított fiatalokra utaló
gyónási titkot szerették volna tőle kicsikarni, erre azonban a legnagyobb kínzások ellenére
sem volt hajlandó.

Augusztus közepén átszállították a szovjetek Konti utcai ügyészségre. Itt került sor a
tárgyalásra 1946. szeptember 9. és 12. között. Páter Kiss Szalézt halálra ítélték. E perrel
kapcsolatban 42 személyt - köztük sok fiatalt - tartóztattak le. Négy személyt végeztek ki,
a többiek 7—10 év közötti börtönbüntetést kaptak, akiket ezután a Szovjetunió munkatá-
boraiba szállítottak. A kivégzéseket feltehetően Sopronkőhidán, a szovjetek Közép-európai
Gyűjtőfogházában hajtották végre 1946. október 27-én, vagy 1947. január 8-án.

P. Kiss Szaléz kivégzésének pontos ideje és eltemetésének helye nem ismert. Halálával
kapcsolatban háromféle változatról lehet olvasni a szakirodalomban. Kivégezték golyó
által, kivégezték levegő injekcióval (karjába- vénájába levegőt fecskendeztek), és vannak
akik azt állítják a Szovjetunióban látták és ott halhatott meg egy munkatáborban.

Röviden ezek a magyarországi kutatások eredményei.
Az Oroszországi Föderáció Legfőbb Ügyészsége 1993. május 25-én kelt 13-1024-89 sz.

rehabilitációs igazolásával - „A politikai megtorlások áldozatinak rehabilitációjáról szóló
1991. október 18-án elfogadott törvény 3. és 5. paragrafusa" alapján - rehabilitálta Kiss
Szaléz atyát. Ezen igazolás szerint 1946. július 12-én tartóztatták le (e napon adhatták át a
magyar hatóságon a szovjet hatóságnak- B.V.). 1946. szeptember 10.-14. között ítélte el
a Központi Hadseregcsoport katonai bíróságra, a „büntetés mértéke: az OSZSZK büntető
törvénykönyv 49. paragrafus alapján - az OSZSZK büntető törvénykönyve 58-2 58-8 58-
11. törvény szerint - a legsúlyosabb büntetéssel, főbelövéssel sújtották. Az ítéletet 1946.
december 10-én végrehajtották."

ma Terror Háza Múzeum
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Megjegyzésként ide kívánkozik még, a peranyagot, továbbra is Moszkvában őrzik, azt
még nem bocsátották a magyar hatóságok részére.

III. Aki fogolyként halt meg a Szovjetunióban
A második világháború alatt élt a Jászberényi ferences kolostorban egy kiváló szónoki

képességgel megáldott, nagyműveltségű jó nyelvi érzékkel és kiváló pedagógiai érzékkel
rendelkező atya, Lukács Pelbart.

Ebben az időszakban úgynevezett Szeráfi Kollégium volt elhelyezve a rendházban. A
kollégium lakói gimnáziumba járó diákok voltak, elhelyezkedésüket és ellátásukat a rend
biztosította. Innen jártak a gimnáziumba, tehát mai fogalmaink szerint diákotthonként mű-
ködött, a diákok a ferences atyák felügyelete alatt folytatták tanulmányaikat. E diákok
magiszter-helyettesi teendőit látta el Pelbárt atya.

Eletéről kevés adat áll rendelkezésre, jászberényi itt tartózkodásra pontosan nem ismert.
1916. február 18-án született Valpon - Verőce megyében. A ferences rendbe árva gyermek-

ként került. 1936. augusztus 29-én kezdte meg novisiusi évét a Kapisztrán Szent Jánosról
nevezett magyarországi ferences rendben. 1937. augusztus 30-án tett egyszerű, majd 1940.
május 3-án ünnepélyes örök szerzetesi fogadalmat, 1942. június 21-én szentelték pappá.
Tanulmányi ideje alatt a szünidőket igyekezett külföldön eltölteni és amelyik országban
járt, annak a nyelvét megtanulta. Jól beszélt angolul, németül és törökül.

1943-tól Jászberényben helyettes magiszter, s mellette mint lelkipásztor is aktívan tevé-
kenykedik. Misézik a berényi tanyavilág templomaiban és jár helyettesíteni a környező
községekbe is. Jászfelsőszentgyörgyön még élénken emlékeznek rá. Jászberényben kiváló
hitszónokként is köztiszteletnek örvendő aktív személynek tartották. Szentbeszédeire özön-
löttek a hívek, s elhelyezése után ha visszajött Jászberénybe, az ő általa celebrált miséken
zsúfolásig megtelt a barátok temploma. Jászberényi tartózkodási ideje alatt elvégezte a hit-
tanári szakot, s utána elhelyezték hittanárnak Hatvanba, ahol egyben házfőnök és a polgári
fiúiskola hittanára is volt. Ugyanúgy, mint Kiss Szaléz esetében, találkoztam olyan szemé-
lyekkel, akiket berényi tartózkodása alatt Pelbárt atya keresztelt. Visszaemlékezők alapján
1945-ben már nem tartózkodott Jászberényben - a Katolikus Lexikon szerint 1946-ban
hittanár Hatvanban.

P. Kiss Szaléz kezdeményezését követve Hatvanban is szerette volna megvalósítani a
Keresztény Demokrata Ifjúsági Mozgalmat. Emiatt került szembe a hatalommal. A politi-
kai rendőrség 1946. május 6-áról 7-re való éjjel letartóztatta.

Kiss Szaléz letartóztatása után mindenképpen szélesíceni kellett az „összeesküvők körét,
mivel Hatvan és Gyöngyös nincs messze egymástól és a két ferences atya jól ismerte
egymást, így szinte kívánkozott és adva volt az alkalom, hogy őket ugyanabban az „állam-
ellenes, demokratikus ellenes, szovjetellenes tevékenységgel vádolják és ügyüket összeko-
vácsolják. A per szerint az összeesküvés vezetői P. Kiss Szaléz gyöngyösi ferences kiváló
hitszónok és az ifjúság kiváló vezetője, valamint Lukács Pelbárt hatvani ferences atya
lettek. A vád szerint P. Pelbárt volt az összekötő Hatvan és Gyöngyös városa között a szov-
jetellenes szervezkedésben és tudott a gyöngyösi katonagyilkosságok előkészületeiről is.
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Miután megjárta a magyar börtönöket, az első kihallgatások után a szovjet KGB kikérte.
A szovjet hadsereg katonai törvényszéke 1946. szeptember 14-én Budapesten a Konti utcá-
ban 10 évi javító-nevelő munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Októberben
társaival együtt átszállították Sopronkőhidára a Szovjet Hadsereg Közép-európai Gyűjtő-
táborába, innen tovább vitték a Szovjetunióba, a Finn Karéliában működő munkatáborba.

Kiszállításkor már gyomorbeteg volt, majd TBC-s lett, s végül embertelen kínok között
1948. április 18-án gégerákban halt meg Kölley György, a későbbi fehérvári egyházmegyés
áldozópap karjai között.

Pelbárt atyát az orosz hatóságok az Orosz Föderációnak „A politikai megtorlások áldoza-
tainak rehabilitációjáról szóló, 1991. október 18-án elfogadott törvény 3. és 5. paragrafusa
alapján" rehabilitálták.

IV. A pásztor, aki nem hagyta el a nyáját: P. Kovács Kristóf (1914-1944)
A városhoz való kötődése nemcsak szerzetesi mivoltából adódik, hiszen Jászberényben

született 1914. december 16-án. A keresztségben az István nevet kapta a rendbe való belé-
péskor vette fel a Kristóf nevet, mely Krisztushordozót jelent. Édesapja Kovács István,
ácsként kereste kenyerét, s mellette csekélyke földterületén gazdálkodott. Édesanyja, Bóta
Marcella a család háztartását vezette. Istvánnak még két testvére született: József 1918-
ban és Károly 1922-ben.

A négy elemi elvégzése után 1925-ben beiratkozott a helyi József Nádor Reálgimnázi-
umba, ahol az 1932/33-as tanévben sikeres érettségi vizsgát tett. Gimnáziumi évei alatt ki-
tűnt a könyvkötői tehetségével. Az intézetben mai szóval élve könyvkötő szakkör műkö-
dött, feladatuk az intézet elhasználódott könyveinek újrakötése volt. IV osztályos korától
a VIII. osztály befejezéséig tagja volt a szakkörnek, melynek 3 éven keresztül (V-VI-VII.
osztályos korában) a vezetője is volt. Ez irányú munkájáért minden évben dicséretet ka-
pott. Az osztályból 26 főből 13-an jelentkeztek papi pályára, közöttük ő is. Osztálytársai
elmondása alapján az érettségi banketten éjfélkor felállt az asztaltól, elköszönt barátaitól a
azt mondta: holnaptól megy szerzetesnek.

Érettségi után Szent Ferenc rendjébe kérte a felvételét, a szerzetességre érzett elhiva-
tottságot. Példaként állt előtte a jászberényi barátok elhivatottsága és áldásos tevékenysége
(a rend ebben az időben élte virágkorát Jászberényben) és szülei, főleg pedig Bóta nagy-
mamája (Bóta Istvánné Hartyányi Mária +1945. április 9.) buzgó hite és mély vallásos
elkötelezettsége. A Bóta nagymama ferences harmadrendi tag is volt. Teológia tanulmányait
Jászberényben és Gyöngyösön végezte.

Kristóf atyát 1938. június 29-én szentelték pappá Gyöngyösön. Első szentmiséjét Jász-
berényben, a Barátok templomban mondta.

1933. augusztus 29-én lett a rend tagja. 1934. augusztus 30-án ideiglenes, 1937. szeptem-
ber 8-án végleges fogadalmat tett.

Szolgálati helyei: 1938-39: Rozsnyó 1939^0: Pécs, 1940-42: Kassa, 1942^44: Debrecen.
1944-ben Pécsre helyezték, azonban kérte, hogy szerzetes papi munkáját Újvidéken foly-
tathassa tovább. Az a nem titkolt vágy sarkalta, hogy életét áldozhassa egyháza és népe
szolgálatában, Krisztusért és a hitéért.
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Rendtársai kiváló nevelőnek tartották, a hívek szerették. Egyik rendtársa, Kamarás Mi-
hály elmondása szerint érezte, hogy rövid életű lesz és azt is, hogy erőszakos halállal fog
meghalni. Mintegy ezt bizonyítja az is, amikor 1944-ben szabadságon itthon volt, elbúcsú-
zott a hozzátartozóitól.

1944 őszén, amikor a front közeledett Délvidék felé, a rendház értékeit felvitte a budai
központba. A tartomány főnök jóindulatúlag figyelmeztette, jó lenne, ha nem menne vissza
Újvidékre, mert a szerbek bevonulása után számíthat azok bosszúálló tevékenységére.
Kristóf atya visszautazott, „úgy vélte ha jó pásztor akar lenni, akkor most itt az alkalom,
hogy ezt bebizonyítsa. Közelednek a farkasok, akik a nyájra tömek, s ha a legfőbb pásztor
úgy kívánja, akkor neki életét kell áldoznia juhaiért - nem pedig menekülnie" - írja róla
Hetényi Varga Károly.

1944. október 20-án az utolsó magyar katonai és csendőralakulatok is elhagyták Újvidé-
ket, október 23-án pedig bevonultak a városba a szovjet és szerb csapatok, akik kegyetlen-
kedni kezdtek. Kristóf atya tudta, ha a szerbek visszatérnek a Délvidékre, a magyar lakos-
ság nem számíthat kíméletre. De tudatában volt annak is, hogy egy pap nem hagyhatja el
őrhelyét, csak akkor, ha minden híve elköltözött. Rendtársaival és sok hívével együtt
október 23-án vagy 25-én vették őrizetbe őket. Először a péterváradi erődbe terelték vala-
mennyiüket, majd hosszú gyalogmenetbe a Szerémségbe, Indija falu felé hajtották őket.
Útközben a partizánok vasvesszővel és puskatussal verték őket és főleg pedig papokat.
Kristóf atya lába súlyosan megsérült, majd egy katona bajonettel felhasította az oldalát,
valaki pedig fejbe vágta, és dőlt belőle a vér. Ekkor már Indija határában voltak. Társai meg-
itatták, de szájából véres víz csörgött vissza. Kamarás Mihály atya volt mellette, utolsó sza-
vait neki mondta: „Sic debuit esse." - így kellett történnie. Egy arra haladó szovjet teher-
autó felvette a szenvedő Kristóf atyát, azonban egy őr felugrott a platóra és agyonlőtte. -
1944. november 2-át írtak ekkor. Holtteste a Szerémségben, Indija határában tömegsírban
várja a boldog feltámadást. Halálhírét Váradi Béla tartományfőnöki titkár közölte édes-
anyjával egy évvel később, 1945 őszén: „szomorú hírt kell közölnöm. Szegedről és Újvi-
dékről nyert értesüléseink szerint kedves fiát, Páter Kristófot a szerb partizánok a múlt év
november 2-án a Szerémség egyik kis falujában papsága miatt agyonlőtték. Ez a hír biz-
tosak mondható".

Családtagok visszaemlékezéséből tudjuk, ettől kezdődően az édesanyja a fia falon
függő képét letakarta - és ha vendégség volt náluk - egy terítékkel többet tett fel az asz-
talra, Kristóf atya fényképéről pedig levette a térítőt. így emlékezet halott fiára, így gyá-
szolta Isten szolgájaként vértanúhalált halt, szeretett szerzetes papfiát.

Kristóf atya hű maradt a rábízott hívekhez, s ez életébe került. Neve a jászberényi II.
világháborús emlékművön meg van örökítve, azonban személye még itt Jászberényben is
kevéssé ismert, a Katolikus Lexikon sem említi a nevét. Egyszerű, szerény ferences barát
volt.

Emlékét őrizzük meg az utókor számára!
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Befejezésként engedjék meg, hogy egy sajtóközleményről szóljak.
A ferences sajtóközpont 2011. január elején sajtóközleményt adott ki, mely szerint: Meg-

kapta a hivatalos egyházi jóváhagyást Erdő Péter bíborostól január elején az az imaszöveg,
mellyel a hét ferences vértanú boldoggá avatását segíthetik a hívek. ... A hivatalos ima
szövege:

„Erős és Igaz Istenünk!
Te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt minisz-

tériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit
világosságát.

Kérünk dicsőítsd meg szolgáidat szentegyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúsá-
guk példája ma is bátorító erőforrásuk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében.
Aki él és uralkodik mindörökké. Ámen."

Jászberény - 2012. április 15. - régen Fehér vasárnap, ma Isteni Irgalmasság vasárnapja
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/. kép. Kovács István Kristóf első miséje 2. kép. Hét Krisztusért adott élet

3. kép. Kovács István Kristóf paptársai körében
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