




193~. deo:enoLer Ló 

CENTRALISTA 

KÖSZÖNTÉS A TESTVÉREKHEZ! 
lr1a: 

DR. TÓTH TIHAMÉR, 
a Központi F'apnövelde kormányzója. 

A Központi Papnöveide ősrégi törzsén, íme, új hajtás fakadt ... 

* 
Hazánk első papnevelő intézete, amelyben a magyar papjelöltek kiválasz

tottjai és a magyar lelki kultúra egykori vezetöi növekednek, közel 300 éve, folyc 
tatja áldásos munkáját. Jelenlegi szervezetében és elnevezés alatt ugyan csak 1804 
óta, I. ferenc magyar király visszaállító oklevele óta működik; tekintve azonban 
feladatait, nemkülönben a fenntartására fordított adományjószágok eredeti rendel
tetését és a Pázmány-egyetemhez való viszonyát, méltán tartja magát egyenes 
jogutódjául annak a. Seminarium Generalenak, amely Lippay György esztergomi ér
seknek és prímásna k a nagyszombati nemzeti zsinaton kifejtett buzgalma folytán 
1648 június 28-án megalapíttatott. 

Intézelünk működésének egyetlen korszakában sem felejtette el magasztos 
célját: kivóló papokat nevelni a tudomány és a lelkipásztorkodás szolgálatára. 

Hogy hogyan felelt meg mindkét kívánalomnak, azt részletezni nem lehet e 
beköszöntő sorok feladata, annál is kevésbbé, mert a most induló új közlönynek 
szintén célkitűzései között szerepel a mult értékes emlékeinek feltárása is. 

lesz tehát alkalmunk majd e hasábokon bővebben is elmondani, hogy mind 
a magyar érdekek, mind az Egyház magasztos céljai mily értékes munkaerőket 
nyertek a Központi Papnöveide falai -közül. 

Végzett növendékeinknek és tanuló kispapjainknak a magyar közélet és iroda
lom, a legáldozatosabb és legáldásosabb hazaszeretet ápolásában kifejtett mun
kája szerénytelenség nélkül is jogos büszkeséggel tölthet el. Nem hiába volt valaha 
a Papnöveide mostani épületében, a hajdani pesti pálos-kolostorban m. kir. kúria, 
a Széchenyi-könyvtár, sőt 1848-ban maga a nemzetgyűlés is; nem hiába lüktetett 
ősi falai között a XVIII. század pezsgő tudományos és szépirodalmi élete; nem 
hiába tartották könyvtártermében 1778 óta a "Pesti Irodalmi Társulat" üléseit; nem 
hiába élt falai között Csuzy Zsigmond, a nyelvújító, Verseghy ferenc, a költő és 
írta itt Czuczor Gergely "Az augsburgi ütközet"-ét: a "genius lod"-nak eleven ih
letése alól nem tudta itt magát kihúzni senki sem; az itt eltöltött fiatal évek szinte 
predesztinálták növendékeinket a magyar szent érdekekért folytatandó áldozatos 
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munkára. A régi növendékek irodalmi és tudományos tevékenységére is majd fényt 
vetnek e lapok további számai és évfolyamai. 

De örömmel állapíthat juk meg, hogy a Központi Papnöveide nem kisebb 
sikerrel tett eleget kettős feladata második részének sem: kiváló papokat adni az 
Úr szőllőjének. Az egyházi élet bármelyik pontját vizsgáljuk, akár a lelkipásztori, 
akár a tanári, akár az egyházkormányzati őrhelyeket, a centralisták mindenütt be
csülettel állották meg helyüket. Egyenesen meglepő és fölemelő az a fényes névsor, 
amit a püspöki méltóságra emelkedett egykori növendékei nkről lehet egybeállítani. 
Papnöveldénknek voltak kispapjai: H o r n i g és S c h I a u c h bíbornokok, V á -
r a d y G y u I a és V á r a d y L. Á r p á d kalocsai érsekek, F a r k a s I m r e székes
fehérvári, b f. B r é m e r l á s z I ó nagyváradi, R u d n y á n s z k y J ó z s ef besz
tercebónyai, F á b r y I g n á c kassai, b r. B a r k ó c z y l á s z I ó székesfehérvári, 
S z a n i s z I ó F e r e n c nagyváradi, Z á b o I y s z k y l á s z I ó szepesi, G i r k 
G y ö r g y pécsi, K o I á r t s i k I s t v á n rozs"yói, M o y s e s I s t v á n beszterce
bónyai, D o b r a S á n d o r lugosi, P o p o v i c s Va z u I munkácsi, S z e n c z y 
F e r e n c szombathelyi, B í r ó l á s z I ó szatmári, R a n o I d e r J á n o s veszprémi, 
R o s k o v á n y i Á g o s t o n nyitrai, C s a j á g h y S á n d o r csanádi, S z a b ó 
I m r e szombathelyi, S t r o s s m a y e r J ó z s e f dia kovári, H i d a s y K o r n é I 
szombathelyi, D e s e w f f y S á n d o r csanádi, T ó t h M i k I ó s eperiesi, S z m r e
e s á n y P á I nagyváradi, R a d n a i F a r k a s besztercebányai, M i k I ó s y I s t
v á n hajdúdorogi, F e t s e r A n t a I győri püspökök, J u n g J á n o s váci, C s e I
k a N á n d o r esztergomi, K u b i n s z k y M i h á I y kalocsai, P a I á s t h y P á I 
esztergomi, K h e b e r i c h M á r t o n szepesi s. püspökök. 

A jelenleg élő püspökök közül a mi növendékeink voltak: G I a t t f e I d e r 
G y u I a csanádi, B r e y e r I s t v á n győri, P a p p A n t a I c. érsek, volt mun
kácsi, G o j d i c s P é t e r eperjesi, S t o j k a S á n d o r munkácsi, F r e n t i u 
Val é r nagyváradi, K m e t y k ó K á r o I y nyitrai, R u s u S á n d o r máramarosi, 
B a I á n J á n o s lugosi püspökök és H o r v á t h G y ő z ő kalocsai s. püspök. 

Ime, ilyen fényes mult áll mögöttünk! 

• 

De vajjon méltó-e hozzá a jelen? 

Az isteni kegyelem segítő erejében bízva, mindnyá1'an, a mostani elöljárók és 
növendékek egyformán, legjobb erőnkkel azon dolgozunk, hogy Papnöveldénk érté
kelésében a mérleg ne süllyedjen le a jelen rovására. Századunk első évei, amikor 
a mostani váci püspök úr volt a spirituális és a csanádi püspök úr a pref~tus, 
nagy nekilendülést hoztak Intézetünk értékének és életműködésének felfokozásában. 
Azóta ez a lendület meg nem szűnt, sőt állandó egyenesben tartott mindíg fölfelé 
mind a tudományos, mind az aszkétikus kiképzés terén. 

Csak egy pont volt, ahol egyre erősebben ütköztek ki a hiányok: a Pap
növeide épületének kevésbbé megfelelő volta. A XVIII. sz. elején épült hajdani 
pálos-kolostorba egyre mélyebben harapdált az idő foga, és az évek folyamán 
egyre világosabbá vált, hogya benne folyó nemes munka méltóbb külső kereteket 
érdemelne. 

Az 1935. esztendő aztán meghozta ennek a féltve dédelgetett kedves gon
dolatunknak is tökéletes beteljesedését! Sikerült 250.000 P költséggel, négy hónapig 
folyó megfeszített építési munkával a régi épületet szinte teljesen újjáalakítani, úgy
hogy ma gyönyörű kápolnájával, folyóvízzel és központi fűtéssel ellátott 70 egyes
cellájával, higiénikus nagy tantermeivel, fürdőivel, tetőteraszával, modern beteg
szobáival, derűs és napsugaras folyosóival megfelel mindannak a pedagógiai és 
egészségügyi követelménynek, amit a korszerű papnevelés érdeke megkíván. Soha 
el nem múló hálával adózunk e helyen is Hóman Bálint kultuszminiszter úr őnagy-
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I méltóságának, akinek megértő, nagylelkű támogatása tette lehetővé Intézetünknek 
ezt a nagyszerű megújhodását. Csak a minapában volt alkalmam alaposan meg
szemlélni a hét millió líra költséggel nemrégiben épült új nápolyi papnöveldét: nem 
adnám érte oda a mienket. Deo gratias! 

Ebben a megúihodott ősi papnevelőben - ha csendben és észrevétlenül is -
biztatóan lüktet a fiatal leviták eleven élete. Hat évig tart kiképeztetésük az egyete
men, de ez a hat év drága és alaposan felhasznált alkalom idehaza is az ő lelki 
alakításukra. Oly ragaszkodó szeretettel csüggenek Intézetünkön, annyira meg
szeretik annak légkörét, hogy mikor a VI. év végén búcsúzásra kerül a sor, a válás 
pillanatai, búcsúztató családi ünnepélyünk mélyen megható lelki élményévé lesz 
valamennyiüknek. Új lapunk a búcsúzásnak ezt a fájdalmas pillanatát is meg akarja 
könnyíteni. Mert hiszen főként és elsősorban őértük indul útjára. ertük, a mi kedves 
régi növendékeinkért, az életbé már kikerült régi testvérekért. evenként kétszer fogunk 
bekopogtatni csendes papi szobájuk ajtaján, hogy sok kedves hírt vigyünk nekik 
a régi, meghitt családi otthonból, és így, a nyomtatott sorok segítségével, újra meg 
újra fölvegyük velük az érintkezést, felúiítsuk emlékeiket, fölszítsuk jóakaratukat, 
ápoljuk a közös hivatás öntudatát. 

Eddig csak imádkoztunk mindennap a házi kápolnában: "Oremus pro fratri
bus in vinea Domini laborantibus", ... de ezentúl írunk és üzenünk is majd nekik. 

Két év óta, mióta a III-VI. évesek külön cellákban laknak, egy kedves, új 
szokás valósult meg nálunk. Minden cella falán egy nagy, művészi értékű feszület 
függ, - külön Papnövddénk számára készítve - és végzett növendékeink a távo
zásnál magukkal viszik kedves emlék, de egyben ékesen szóló emlékeztető gyanánt 
is azt a feszületet, amelynek lábánál annyit imádkoztak és elmélkedtek kispapi 
éveik alatt. Lassan telve lesz az ország ilyen "centralista feszülettel", s bárhová tér
jünk be egy papi szobába szerte az országban, ahol a falon észrevesszük ezt a 
feszületet, azonnal tudni fogjuk, hogy egy régi centralista-testvér áll előttünk. 

A mai naptól kezdve azonban egy újabb eszköz is segítségünkre fog állani 
a régi testvériség fölszításában: új kis lapunk, a CENTRALISTA. Szerényen kopogtat 
majd minden félévben az Úr szőllőjében verítékező régi testvérek ajtaján, neszte
lenül odaáll íróasztaluk mellé, ... hosszan, mélyen belenéz gondterhelt arcukba, és 
mialatt röviden, kedvesen, ügyesen beszámol az öreg Alma Mater minden új híré
ről és eseményéről, néma, szótlan tekintete mintha azt kérdezné tőlük: Testvér! 
Ugy-e hűséges maradtál nevelő anyánk fönséges eszményeihez ... 

* 
lsten áldása kísérje, régi növendékeink szeretete fogadja hírvivő kis tudósí

tónk munkáját! 

"Nézz magad körül, látod, orgiát ül az utca. Venus és Bacchus karonfogva sétál 
a korzón. Ki fogja ezt a két becstelent igazolásra szólítani? Rendör? - Nem, hanem 
egy jó pap! 

Ki fogja a Politika és a Panama törvénytelen, átkos, átkozott viszonyát végre 
szétrobbantani? Miniszter, képviselö? - Nem, hanem egy tüzes pap! 

Ki fogja leleplezni az irodalom ligeteiben bujkáló modern divákat és divusokat? 
Tárgyilagosnak csúfolt kritika? - Nem, hanem egy szent pap! 

Ki fogja a romlott ifjúságot szórakoztatni, új, nemes játékokra tanítani? Felel
tető tanár? Noteszes tanár? - Nem, hanem egy csupaszív pap'" 

Schmiedt Béla volt növendékünk ("Isten atlétái") 
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CENTRALISTA TALALKOZÓ 
A Központi Szeminárium volt növendékei nek régi óhaja teljesült 1933 október 

9-én. Az intézet elöljáróinaK. ~eghívására közel százan gyűltek össze a Gellért
szálló nagytermében az első ce~tralista találkozóra. Oröm volt látni a régvárt 
1alálkozás és a boldog viszontlátás kedves megnyilatkozásait. Püspökök, prelátusok, 
hittanárok és fiatal kpplánok igaz szeretettel köszön1ötték egymást mint régi isme
rősöke~. Mindenki úgy érezte magát, mintha újból kispap lenne. A régi elöljárók 
közül is többen jöttek el a közös találkozóra és körülöttük csakhamar csoportokba 
verődtek a volt növendékek. Megkezdődö1t a soha el nem felejthető szemináriumi 
élet kedves emlékeinek színes felújítása, amely után közös ebéd következett. 

Az első találkozón oly szép számmal egybegyűlteke1 dr. Tóth Tihamér rector 
köszöntötte. Mindenki érezte, hogy senki sem volt illetékesebb ennek a ta!álkozónak 
megrendezésére és senki sem szólhatott volna a Központi Papnöveide nevébe;; 
több joggal a régi növendékekhez, mint ő, aki mint növendék, majd mint prefektu& 
es végül mint kormányzó immár harmadszor tért vissza a szemináriumba. Szinte 
várta mindenki, hogy az egykori lelkes növendék, kiváló elöljáró és jelenlegi kor
mányzó ajkáról elhangozzék a hívó szó a találkozóra és egy örömteljes adsum
mai felelhessenek rála. 

Az egybegyűlt régi növendékek nevében viszont senki sem volt illetékeseQb 
megszólaini és a közös örömnek, a mult emlékeinek, a jövő kívánalmainak kifej .. 
zést adni, mint dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök, aki szintén nemcsak növen-
déke, hanem elöljárója is volt a Központi Papneveldének. . 

Az első siker, amely minden várakozást felülmúlt, arra késztette a szemináriumi 
elöljáróságot, hogyaközhangulatnak engedve, a követk~ő években is megren
dezze a Katolikus Nagygyűléssel kapcsolatban (1934 szeptember 24., 1935 szeptem
ber 30., 1936 október 5.1 a centralisták találkozóját. A meghívás azonban már nem 
a Gellért-szállóba, hanem a Központi Szemináriumba szól. 

Az első találkozón résztvevő növendékek kívánsága volt, hogy a találkozó 
lelki tartalmat is nyerjen, aminek az elöljáróság a legnagyobb örömmel adott helyt. 
Igya következő három találkozón a gyülekezés már a szeminárium dísztermében 
Történt. Innen ünnepélyesen vonultak a kápolnába, ahol elsőízben dr. Pataky 
Arnold idei prorector, másodízben dr. Hanauer István váci püspök és harmadízben 
dr. Rogács Ferenc pápai prelátus, szombathelyi kano~tartott lélekemelő elmél
kedést. Ezek az elmélkedések hathatósan felújították a volt növendékek lelkében 
a régi kegyelmeket, amelyeket egykori ájtatosságai k buzgó végzése és fölszen
telésük alkalmával nyertek, a fiatal teológusokat pedig arra buzdították, hogy gon
dosan készüljenek a papi életre. Az elmélkedések anyagából még fogunk a Centia
:ista-Iap következő számaiban egypár tanulságos, szép gondolatot közölni. A teoló
gusok elénekelték a Jézus Szíve-litá~iát, majd a megjelent püspökök egyike IGlatt
felder, Rott, Horváth] szentségi áldást adott. A kápolnai ájtatosságot mindenegyes 
alkalommal a "Jesu sacerdotale cor ... " felemelő hangjai zárták be. 

Az ebédlőbe való bevonulás egy körsétával vott egybekötve a földszinten 
megnyitott quadrumban, hogy így mindenki gyönyörködhessék a reflektorokka: 
megvilágított pálos Madonna karrarai márványszobrában. 

Az új ebédlőben, amely a régi mellett alakult ki, a tiszta falak hófljhér csil
logása, ismert képek színpompája és a dúsan terített, virágokkal ékesített régi asztalok 
várták a volt növendékeket. A hangulat meleg, bensőséges, meghitt és igen kedves 
szokott lenni. Fokozza azt a kispapok sok szép éneke, amely nemes versenyre is 
nem egyszer aikaimul szolgált, amennyiben a volt növendékek az asztaloktól fel
állva dr. Koudela Géza zeneigazgató vezetése mellett karba fejlődtek és eléneKel-
ték régi, kedvelt énekeiket. / 

Az egybegyűlteket mindenegyes alkalommal dr. Tóth Tihamér rector üdvö
zölte sok szeretettel, de míg a második találkozón 11934 szeptember 24-én] csak 
íoérte a régi pálos kolostor modern átalakítását, addig a harmadikon (1935 szep
tember 3J.I már tiszta örömmel és nagy lelkesedéssel mutathatta be a régi növen
dékeknek az új szemináriumot. Azóta is minden évben van valami ioJjdonság, ami 
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nemcsak a régi, hanem a· vokációból visszatérő növendékeket is folyton új meg
lepetésekben részesíti. 

Felejthetetlen marad a harmadik találkozóról dr. Radnay Farkas érsek úr 
hattyúdala, amelyben mint a régi növendékek nesztora méltatta a régi szeminárium 
érdemeit és annak a reményének adott kifejezést, hogy az annyi gonddal átalakí
tott Központi Szeminárium még több sikerrel fog megfelelni nemes célkitűzéseinek. 
Másnap a magaskorú főpap ágynak dőlt és két hét mulva visszaadta nemes lelkét 
a Teremtőnek. 

A szeminárium elöljárósága ezúton is megköszöni az (Jr szőllőjében dólgozó 
volt növendékeknek, hogy évről-évre mindíg többen követik a találkozóra szóló 
meghívást, és bízik abban, hogya legközelebbi találkozón még nagyobb számban 
köszöntheti őket. 

Dr, Kerner István, spirituális 

A PapnöveIde épületének átalakítása 
(1935) 

I. Ferenc 18J4-ben az általa felállított Központi Papnöveldét a pesti pálosok 
egykori kolostorában helyezte el. Az épület jóideig megmaradt régi alakjában, és 
csak 187D-73-ban, Ipolyi Arnold rektorsága alatt ment keresztül jelentős változá
son. Ekkor épült a díszterem és a mai kápolna, ekkor került a harmadik emelet 
G pálosok régi kétemeletes épületére, mely az utcai fronto n is megnagyobbodott 
nyugat felől a szomszédos keskeny telekrész megvétele és beépítése révén. A ká
polna az 1870-83-as években érdes, vakolt állapotban szolgált intézeti kápolnául. 
1883-84-ben készült el román stílusú márványoltára, a falak műmárvány burkolása 
és a szentély boltozatának freskója (Lotz Károly). A kápolnának 1885-ben történt 
fE,lszentelése után 1935-ig az intézet épülete lényegében megmaradt változatlanul. 

Az egyetemi tanulmányi évek nek ötre (19131, majd hatra (19321 való feJ.eme
lése mindinkább szükségessé tette és sürgetően követelte a nagy tanulótermek át
alakítását cellákká. A megnagyobbodott tananyag és a megváltozott szigorlati 
rendszer tanulmányi szempontból sürgette az épület átalakítását. A tanulmányi idő· 
meghosszabbodása miatt pedig egészségi szempontból vált ha·laszthatatlanná a 
,,,ielőbbi átépítés. A központi fűtőszerkezet állapota az 1935. évet megelőző évek
ben teljesen új kazán és csőhálózat beszerzését tette szükségessé, melynek beépíté
sekor a falakat úgyis meg kellett volna bontani, és így egyútial a cellarendszerre 
való áttérés is kevesebb költséggel látszott megoldhatónak. 

A z á t é p í t é s i t e r v e k 1933·ban öltöttek határozott formál. Attól kezdve· 
Intézetünk rektora lankadatlanul tervezgetett, agitált, kereste a megvalósítós lehető
ségeit, főként pedig a szükséges hatalmas összeg előteremtését. Izgalmas, változa
tos hónapok teltek el; egyik út a másik után zárult el előttünk, '\Iíg végre is ismét 
beigazolódott az "omnia vincit labor improbus" ~ 1935 nyarának elején kész volt 
c iegpontoscbb építési terv és megvolt a szükséges 250.000 P. 

1935 június elején megkezdődött Lechner Jenő műegyetemi tanár tervei alap
ján az épület teljes és gyökeres átépítése, mely négy teljes hónapig tartott. Minthogy 
oz új egyetemi év megnyitása miatt kispapjai nkat szeptember végén be kellett 
hívnunk, egyideig a még teljesen el nem készült épületben kellett lakniok. Le
írhatatlan örömmel vették használatukba a külön cellákat, a tetősétányt, a kápolna 
úi feljáróját, az új ebédlőt, stb. 

1935 október 17-én a hercegprímás úr őeminenciája Hóman Bálint kultusz
miniszter és a vezető miniszteri tisztviselők jelenlétében megáldotta az átalakított 
szemináriumot. Az elöljáróság a szentelés után bemutatta az épületet a vendé
geknek. 

A ház átalakítása folytán e I ő á II o t t v á I t o z á s o k a k ö vet k e z Ő k: 
(Jj központi fűtőszerkezet: új kazán, csőhálózat, fűtőtestek, vízmelegítő tartály, 

o kimosott fehérnemű számára gőzzel fűtött ruhaszárító. A meglevő hat fürdőkád
hoz négy új kád a növendékeknek, egy új kád az infirmáriában és egy-egy új kád az 
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elöljárái lakásokban. Központi melegvízszolgálat. A f ö I d s z i n t e n: új ebédlő, 
mely az előbbi tálalóhelyiség és mosókonyha helyén készült. Új mosókonyha. A régi 
ebédlő helyén földszinti nagy előadóterem összejövetelek, papi konferenciák stb. 
tartására.· A földszinti keresztfolyosó átalakítása az ívközi ablakok és falrészek 
eltávolításával, az ívközöknek üvegajtóval való ellátásával. Az átalakítás következté
ben a keresztfolyosó teljesen körbenjárható és így visszanyerte eredeti alakját. A kis
udvarban áll a háború alatt készült czestochovai Mária-szobor, mely eredetileg 
c Papnöveide egykori práterutcai kertjének helyén állott. [Erről bővebben írunk 
lapun1< más helyén.) 

A z e I s ő e m e I e t e n a régi rektori lakás megszűnt, belőle új prefektusi 
lakás és több vendégszoba készült. Az új rektori lakás pedig a déli fekvésű épület
részben helyezkedik el. A mostani rektori dolgozószoba előzetesen az a vendég
szoba volt, ahová Prohászka Ottokár püspököt 1927 április l-én délután fél 7 órakor, 
az egyetemi templomban mondott szentbeszéde közben bekövetkezett agyvérzése 
után felvitték és ahol másnap délután háromnegyed 2 órakor meghalt. - A rektori 
lakás mellett a déli fronto n tizenkét cella készült. 

A m á s o d i k e m e I e t e n a déli részen van a spirituális új lakása, 19 
cella, egy közös tanulóterem; az északi részen pedig egy közös háló, a Magyar 
Iskola új gyűlésterme és új könyvtárhelyisége, valamint a változatlanul hagyott I. 
prefektusi lakás és intézeti könyvtár. A kápolna eddigi feljárója helyett - amely 
sötét volta miatt a célnak meg nem felelt - új kápolnaajtó nyittatott az ellenkező 
(északi) oldalon, amelyhez az eddig is megvolt hátsó lépcső vezet fel. A feljárat 
melletti ablakok helyére Tóth Tihamér rektor adományából három ablakfestmény 
került: Szent Imre, Aquinói Szent Tamás, Vianney Szent János mellképe, és így egy 
magyar-, egy tudós- és egy plébános-szent képe kíséri a kápolnába lépő növen
déket. (Megyer-Meyer Antal tervei után készítette Majoros Károly.) 

Az eddig nem használatos kisebb helyiségekből (a keresztút fölötti "Szibé
riából") a kisudvarra néző hatos cellasor készült. Egészségi szempontból felbecsül
hetetlen a nagy költséggel megépített tetősétány, mely az említett cellasor fölött 
helyezkedik el. 

A h a r m a d i k e m e I e t cellái - számszerint 31 - a legjobb fekvésűek. 
Ezen az emeleten van még egy közös tanulóterem, két háló és a teljesen elkülöní
tett infirmária, mely három szobából áll, fürdővel, napos, zárt folyosóval, ahonnan 
a tetösétányra ajtó nyílik. Az egész épület az északi, utcai homlokzat kivételével 
kívülről is alapos restauráláson és átfestés en ment keresztül. 

Az intézet belsejének s z o b r o k k a I való feldíszítése céljából már az 
építkezés tartama alatt Krasznai szobrászművész alkotásaiként új szobrok kerültek 
a folyosókra : Szent Gellért és Szent Imre, Krisztus Király, a Fájdalmas Anya, a tövis
koronás Ecce Homo, lisieuxi kis Szent Teréz. 1936 nyarán a Papnöveide belső szép
ségének és rendezettségének emelésére tovább gyarapodott az intézet szobor
áilománya. Elkészült Krasznai mestertől a tetősétány öt szobra (Jézus Szíve, Borromei 
Szent Károly, Aranyszájú Szent János, Szalézi Szent Ferenc, Szent Ágoston) és a 
iepcsőház feszülete, továbbá Kerényi képzőművészeti főiskolai tanársegéd munkája, 
u lépcsőházban elhelyezett kis Jézus és a Szent Szűz szobra. Ez utóbbi a kápolnában, 
a régi feljárat helyén épült cellában áll és zöld és lila belsővilágításban különösen 
kedvesen hat. A kispapok egy Ave-ra le szoktak itt térdelni esti imájuk befejezése 
után, mielőtt éjtszakai pihenőre térnének. Ugyancsak 1936 nyarán festett meg Megyer
Meyer Antal képzőművészeti főiskolai tanár a kápolna hátsó falán egy hármasan 
tugolt óriási freskót, mely megkapó és instruktív ábrázolása a katakombákban lefolyó 
őskeresztény papszentelésnek. 

Az épület díszítése, főképen a kápolnáé, még a jelenben is tovább folyik. 
Adja a Szentlélek Úristen, hogya megújítolt szemináriumból az új idők követelmé
nyeinek megfelelni tudó papi nemzedék kerüljön ki. Az új cellarendszer és a megújított 
kápolna mily szépen egészítik ki egymást és mennyire együvé tartoznak! Amit a cella 
csendjében, az önképzés éveiben a komoly, megfeszített· munka eredményként elér, 
legyen azon a kápolna magányában eltöltött adorációs órák jutalmaképen az 

eucharisztikus Jézus áldása. Dr. Klemm Kálmán, prefektus 
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Az egyetemi hatéves rendszer 
Kissé félve és bátortalanul írjuk le a címet, mert mire ez az ismertetés 

kikerül a nyomdából, valószínűleg már nem hat-, hanem hétéves rendszerről 
kell beszélnünk. 

Hat év? Hét év? Ez a kérdés van állandóan a levegőben j főleg a ta
valyi iskolai év óta, mikor az első hatodéves generáció felnövekedésével 
aktuálissá vált a probléma. 

Maradjunk most még csak a jelen mellett és vázoljuk röviden a hit
tudományi kar 1933-ban kiadott "Tanulmányi és vizsgálati szabályzata" alap
ján bevezetett hatéves rendszert, s főleg azt, hogy miben tér el a régi, gyöke
rében még a Rautenstrauch-tól származó rendszertől. 

A szabályzat kiadására az 1931 május 24-én kelt "Deus s<-ientiarum 
Dominus" kezdetű pápai konstitució adta meg az indítást. XI. Pius pápa új 
egyetemi törvénye a tudósképzést, a magasszínvonalú tudományos életet 
tekinti vezető szempontnak. Vezető szerephez a szorosan vett teológia (apolo
gétika, dogmatika, moralis) jut, a többi tárgy csak segítő vagy előkészítő. 
Azonkívül a teológia számára öt évet állít be. Ide azonban csak olyanok irat
kozhatnak b~ akik már két évig filozófiát hallgattak. 

A kar által kiadott Szabályzat azokra vonatkozik, akik az 1932/33. 
--.tanévben vagy azután kezdték és kezdik hittudományi tanulmányaikat. A jelen

legi VI. évesek tehát az "úttörő" évfolyam. Ugyanez az évfolyam kezdte el 
1924/25-ben a Klebelsberg-féle reform alapján a középiskolai "úttörés" nehéz 
munkáját. Akik nincsenek benne, nem tudják, mit jelent az, 14 éven keresztül 
az előző évfolyamoktól egészen eltérő tanrend szerint haladni. - Minden év
ben új tankönyvek (a gimnáziumban), a régitől eltérő új tantárgyak, új óra
beosztás, új vizsgálati, szigorlati szabályzat! Minden új. Tapogatódzás, pró
bálkozás. 

A tananyag beosztásánál a szorosan vett teológia került a központba, 
s ez szerepel a legnagyobb óraszámmal (apologétika 2 évig heti 4 óra, dogma
tika 3 évig heti 5 óra, morális 2 évig heti 4 óra). 

Ezek köré csoportosulnak a többi tárgyak. Új tárgyak akadnak bőven. 
Igy kötelező az archeológia és egyházmüvészet j filozófiai, apologétikai, dog
matikai disputák j keleti teológia, aszkétika, missziológia, újszövetségi görög 
nyelv j nem kötelező, de új: az egyházi zene és ének. Egyes régebbi tárgya
kat viszont töröltek a kötelezők sorából. (Igyarámból csak az köteles kol
lokválni, aki szigorlatozni óhajtj szírből, arabból, bibliai archeológiából és 
újszövetségi kortörténetből pedig csak az, aki szentírástudományból akar 
doktorálni.) . 

Altalában az egyes tárgyak óraszámát felemelték. Legtöbb óra esik a 
III. évre (30 óra körül). Az I-II. éven túlsúlyban van a filozófia (logika, 
kritika, ontológia, kozmológia, pszichológia, theodicea, etika, bölcselettörté
net és szociológia). A filozófiai tárgyak heti óraszáma a különelőadásokkal 
és disputákkal együtt 12-15 között váltakozik. - A filozófia mellett szerepel 
az első két"even: a héber nyelvtan (1 évig heti 3 óra), ószövetség (2 év, heti 
2 óra), egyháztörténelem (2 év, heti 4 óra), patrológia (1 év, heti 1 óra). A 
II. és III. éven az újszövetség és az apologétika. 

A III. és IV. éven: ószövetségi (2 év, heti 2 óra) és újszövetségi (2 év, 
heti 3 óra) exegézis az eredeti szövegek alapján, morális és dogmatika (a 
III-IV. és V. éven). A IV. és V. éven az egyházi jog (2 év, heti 4 óra). 
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Az V. éven az ókereszténység történelme az archeológiával (1 év, heti 
3 óra). Az V. és VI. éven a lelkipásztorkodástan, katechetika, liturgika és ho
miletika (2 év, heti 5 óra). A VI. éven még pedagógia (1 év, heti 2 óra) és 
egyházművészet (félév, heti 2 óra). 

Amint ez a rövid áttekintés mutatja, az egyes tantárgyak több óraszám
hoz és több félévhez jutottak. Ennek eredménye az, hogy megszaporodtak a 
kollokviumok. (A régi rendszerben ismert "vizsgák", amikor valamelyik 
professzor mint elnök szerepelt, megszűntek.) Egy-egy félév végén rendesen 
5-7 kollokviummal kell minden hallgatónak megbirkóznia .. Ez a hat év alatt 
összesen mintegy 70 kollokviumot jelent. 

Egyetemi fokozatok: a bakkalaureátus, a licencia és a laurea (doktorá
tus). Ennek megfelelően: három szigorlat van. Az új szigorlati rendben kettős 
szempont érvényesül: egyrészt vezérszerepet juttat a szorosan vett teológiának, 
másrészt - a fentebb már említett tudósképzést tartva szem előtt - meg
valósítja a teológiai szakdoktorátust. A teológiai tanárságra képesít már a 
licencia, "a hittudományi doktori fokozat pedig a jelölt olyfokú készültségét 
állapítja meg, a!:l.Jy őt a hittudományok valamely szakán belül egyetemi 
magántanári képesítés megszerzés ére alkalmasnak minősíti". (Szabályzat 
24. §.) A szigorlatok sorrendjén nem lehet változtatni, mint a r~gi rendszer
ben. A bakkalaureátust a IV. év, a licenciát az V. és a laureát a VI. év elvég
zése után lehet legkorábban megszerezni. Szükséges előfeltétel, hogya szigor
latozó lehallgassa a szigorlathoz megkívánt kollégiumokat és belőlük sikeresen 
kollokváljon. Szükséges még bizonyos számú különelőadás hallgatása és 
szemináriumi gyakorlatokban való aktív részvétel (a szaktárgyból külön is). -
Vegyük sorba az egyes szigorlatokat. 

A bakkalaureusi szigorlat beállítását a "Deus scientiarum Dominus" az 
egyes karok autonóm jogkörébe utalja. A budapesti hittudományi kar élt 
ezzel a jogával s így megmentette régóta kifejlődött biblikus jellegét. - A 
bakkalaureusi szigorlat feladata, hogy megalapozza a licenciátusi szigorlatot, 
s ezért tárgyköre az alapvető fontosságú tárgyakból van összeállítva. Tárgya: 
1. a filozófiából : az ontológia és theodicea; 2. a szentírástudományból : ó- és 
újszövetségi introductio, héber (vagy arám) és görög exegézis; és 3. az egyház
történet körébő(: a patrológia s a közép- és újkori egyetemes zsinatok 
története. 

A szigorlat időtartama: másfél óra. Elnök a dékán. Kérdez összesen öt 
tanár. Filozófia és keleti nyelv 15-15 perc, ó-, újszövetség és egyháztörténe
lem 20-20 perc. 

A licencia megszerzése három mozzanatból tevődik össze. 1. A jelölt 
köteles licenciátusi dolgozatot benyujtani (terjedelme minimálisé'.n: másfél 
nyomtatott nyolcadrét ív). A dolgozat a következő öt főbb teológiai tárgy
körbői készülhet: aj szentírástudomány, bj apologétika és dogmatika, ej egy
háztörténelem és patrológia, dj morális és pasztorális, ej egyházi jog. (Csak 
ezekből a tárgykörökből lehet a szakszigorlatot is letenni.) 

2. A jelöltnek zártkörű írásbeli dolgozatot kell írnia. Lehet választani 
a fentebbi öt tárgykörből. Se~édeszközül lehet vinni: jegyzetnélküli Szent
írást, Denzinger: Enchiridion Symbolorum-ját és a Codexet. - Időtartama 
legfeljebb három óra; természetesen tanári felügyelettel. 

3. Maga a szóbeli szigorlat. Tárgyköre: apologétika, dogmatika és a 
morális elméleti része. Időtartama: másfél óra. A szigorlat bizottság előtt 



folyik le. Ennek tagjai: a 3 kérdező szaktanár, az elnőklő dékán és az a 2 
tanár, akiknél a \jelölt benyújtotta a Iicenciátusi és a zártkörű írásbeli dolgo
zatát. Összesen tehát 6 (esetleg 4, ill. 5) tanár, kik a szigorlat minősítésében 
mind résztvesznek. 

~ laureál csak a már említett öt főtárgykörböl lehet megszerezni. -
A Szabályzat szerint alaurea megszerzés éhez két kellék szükséges: 1. Leg
alább három nyomtatott ív terjedelmű doktori értekezés.' (Az értekezést, leg
alább egy részét, ki is kell nyomatni, s 25 példányban beadni.) A disszer
tációnak "a tudományt elöbbrevivö, önálló értékű"-nek kell lennie. (25. §.) 

2. A szigorlat anyaga a Szabályzat szerint: aj a disszertáció szorosan 
vett tárgyköréböl választott és a szaktanár által jóváhagyott "thesis"-eknek 
a fej tegetése és megvédése. b j Az illetö szaktárgy kútforrásai, irodalma és 
tudományos módszere. - A szigorlati bizottság tagjai: az elnök, az értekezést 
bíráló két tanár és két cenzor. Kérdez a két szakbíráló és a két cenzor. A 
minősítést közösen állapítják meg az elnökkel. Időtartama: legkevesebb egy 
óra. "A doktori szigorlat nyilvános, és arra a kar minden tagja hivatalos" 
(26. §.), sőt a "Deus scientiarum Dominus'" szerint meghívandók rá az egyházi 
hatóságok s más tudós férfiak és előkelöségek is. 

Ha a jelölt mindezeknek a követelményeknek megfelelt, akkor avatja az 
Egyetemi Tanács doktorrá, s a diplomába belekerül doktori tudomány
szakja is .. 

Meg kell még említenünk a szigorlati minösítések fokozatait is, melyek 
a következők: 1. cum applausu, 2. magna cum laude, 3. cum laude, 4. votis 
concordibus, 5. cum pluralitate votorum. Ez utóbbi azonban csak a licenciá
tusi és a doktori szigorlatnál van; a bakkalaureátusnál nincs. 

Az idegenböl (külföldi egyetemröl és vidéki föiskolákról) jövök szigor
latozási lehetősége az új rendszerben nagyon meg van szoritva. Szükséges, 
hogya Szabályzat átlal előírt kollégiumokat ugyanannyi félévig és ugyanolyan 
óraszámban lehallgassa a jelentkező. Nem enged a Szabályzat a szaktárgyba 
vágó különelöadásokon és a szemináriumi gyakorlatokon való részvételböl. S 
ebben a tekintetben a föiskolákról jövők helyzete sokkal rosszabb a külföldi 
egyetemekről jelentkezökénél. Ha már öt évig máshol hallgatták a teológiát, 
akkor: a kar engedélyével egy év alatt pótolhat ják ugyan a hiányzó kollégiu
mokat, de a 39. és 29. §§. alapján négy félévig kell szaktárgyukból szeminá
riumi gyakorlatokban résztvenniök. 

A hittudományi kar "Tanulmányi és vizsgálati szabályzata" megadja 
a lehetőséget, hogya doktorátust hat év alatt, tehát még a szemináriumban 
meg lehessen szerezni. Nagy előny ez a régi rendszerrel szemben. 

Gyetvai Péter, a M. E. I. elnöke, VI. é. hitt. h. 

"Beleszerettem egy egyszerű kehelybe ... s az idö eljegyzett vele. Szerelmes 
leltem Krisztus billikomába és rajongója lettem az áldozatnak és az áldozati tányér
nak - a paténának. Megigézett a szent Gral, az a ragyogó jáspis-tál, amelyből Krisz
tus az Úrvacsora alkalmával evett és amelybe felfogták kiömlö vérét Arimatheai József 
€s az arimatheai Józsefek. Fanatizált a ragyogó kehely és archeológusa lettem az év
-ezredes szeretetáldozatnak - a szentmisének." 

Schmiedt Béla. volt növendékűnk ("Isten atlétái") 

9 



A "BÉKEKÚT" 
Kolumbusz matrózairól mesélik, hogy féltek nekivágni az első nagy felfedező 

útnak. De amikor meghallották, hogy az Újvilág felé induló hajó neve "Santa Maria", 
s a hajó orrát a "tengerjárók csillagának" képe díszíti, bizalom töltötte el szívüket. 

Hasonló bizalom tölti el a központisták lelkét is, - kispapokét és régi növen
dékekét egyaránt - amikor az újonnan restaurált Központiba lépnek. Belépve a 
portán, a legelső, ami mindenkinek szemébe ötlik: a quadrumban elhelyezett monu
mentális Mária-szobor. 

Magas, sudár oszlop tetelén áll a hófehér karrarai márványból faragott 
czestochovai Madonna-szobor. Az oszlop tövéből négyoldalt víz csörgedezik egy 
kőmedencébe. Ennek két oldalán két imába kövült pálos szerzetes térdel lehajtott 
fővel, összekulcsolt kezekkel.' 

Mindez olyan stílszerű itt a Központiban. Hiszen a mi "Alma Mater"-ünket 
úgyis valahogyan átlengi a pálos szellem. Pálos emlékekre bukkanunk mindenütt: 
az egyetemi templomban, az udvaron, a kriptában, a könyvtárban. ts itt a szobor 
helyén is, amikor ásni kezdtek, csontokra bukkantak, talán pálosok csontiaira. Ossze
szedték őket és most itt nyugosznak a pálosok Nagyasszonyának, a czestochovai 
Madonnának lábainál, a "B é k e k ú tU tövében. 

Mert Békekút volt ennek a szobornak eredeti neve. Ott állott először a Köz
ponti Papnöveide práterutcai tel kén épített bérházak között. A világháború viharos 
éveiben készítette L i g e t i L a j o s szobrászművész. Igaz, hogya szobor terve már 
előbb megszületett. C s e r n o c h hercegprímás már 1913 februárjában kelt leiratá
val engedélyezte kivitelét a Papnöveide egykori sétakertje helyére. A 30 év előtti 
centralisták még ebbe a nagy kertbe jártak sétára. (A kert közepén valaha tó is volt.) 
De mikor egyre erősebben körülépítették: a kertet a szomszédok, többé már nem 
felelt meg kispapi sétahelyül, és a Papnöveide anyagi ügyeit intéző esztergomi 
fökáptalan a kert helyére óriási bérházakat építtetett. Ezek közé egy kis térre 
került ez a szobor 20,000 K költséggel. Mire elkészült, a világháború már évek óta 
tombolt. 1916 okt. 8-án áldotta meg a hercegprímás és vette át a főváros gondozás 
végett. 1916-ban már mindenki megcsömörlött a háború borzalmaitól. Béke után vágy
tak. Igy lett a kegyeletes emléknek szánt szoborból háborús emlék: Békekút. 

R o t t N á n d o r veszprémi püspök, akkori rektor így indokolta meg beszé
dében a Békekút elnevezést: "Legyen hadiemlékeinknek egy új típusa, mely nem
csak ... egymás ellen rohaná katonákból áll, hanem azon igaz és örök gondolat
nak hirdetője, hogy emberek és nemzetek sorsát is végső elemzésben emberen 
fölüli ... hatalmak intézik ... U 

A szobor kezdetben sok bámulóra akadt. Elgondolósa az újdonság erejével 
hatott. Fényes volt a szoboravatási ünnepség. Jelen volt a szobrot szentelő herceg
prímáson kívül két miniszter, Budapest polgármestere és honvédparancsnoka és 
számos más egyházi és világi előkelőség. 

De aztán elhervadt a szobrot díszítő virágerdő s lelohadt az érdd:lődés is. 
Néha odaballagott egy-egy anyóka, hogy elmondjon egy "Ave"-t. Talán a véget 
érni nem akaró háborúban küzdő, vagy elesett fiáért fohászkodott. Az arravetődő 
idegenek is meg-megálltak, hogy kibetűzzék felírását. Más aztán nem igen gondolt 
vele. Sem az utcagyerekek, akik elbujócskáztak mellette. Sem a bérházak lakói, 
akiknek a háborút követő nyomorúságban minden gondluk a kenyérszerzésre irá
nyult. A kommunizmus alatt vörös sapkát nyomtak mind a két imádkozó pálos fejére. 

Bizonyára a Madonna is olyan idegenül érezte itt magát. A kegyelettel nem 
sokat törődő, zajos város nem az ö világa. Elkívánkozott innen. Friss virágok, csend, 

, Az egyik az akkori rektornak, dr. Rott Nándornak, a másik az akkori vice
rektornak, dr. Robitsek Ferencnek élethű szobormása. 
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A pálosok cresfochovai világhirű Mária-k"gyképe karrarai márványból a buda
pestí Központi Szeminárium kertjében . 
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kegyelet, áhítatos lelkek közé vágyott. !:s találhatott volna-e erre alkalmasabb 
helyet a czestochovai Szűz, mint ahol ielenleg áll? 

Ezek a gondolatok lebegtek a ház átalakításakor a szeminárium rektora előtt, 
mikor személyesen fölkereste Szendy Károly polgármestert és elkérte a fővárostól az 
elhagyatott szobrot. 1935 szeptemberében helyezték el a szobrot, hogy dísze legyen 
a Központinak. !:s azóta már híressé vált a szép szobor. 

Az egyetemi-templom hívőseregét egyre nagyobb mértékben kezdte vonzani 
a Madonna. Eleinte csak megbámulták a földszinti folyosó hatalmas új üvegajtóin 
át. Hamarosan közelebb mentek hozzá. Majd, mint a kegyszobrok előtt szoktak, 
egyre többen és többen imádkozta'(, térdeltek. Szinte átragadt rájuk a két kő-pill os 
térdelő áhítata. Virágok, imádság, meleg szívek övezték vasárnaponkint a Szűz
anyát. 

Ekkor támadt a Papnöveide rektorának az a termékeny ötlete, hogy m á j u s 
s z o m b a t j a i n esti áitatosságot kellene tartani a "kegyszobor" előtt. 1937 
májusában valóra is vált a terv. !:s özönlött a nép! Az elsőn maga a pápai nuncius 
is megjelent. Már egy órával előbb megtelt a templom, ahol az ájtatosság meg
kezdéséig művészi orgona- és énekszámokban gyönyörködött a hívősereg. Gyö
nyörű volt a virágerdővel borított, szépen kivilágított szobor, s az áitatosság ben
sőséges. 

A czestochovai Madonna megfogta az emberek szívét. De megihlette a 
kispapokat is. !:s azóta úgy érezzük, elmélyült a Mária·tisztelet a Központiban. A 
kápolnában egyre többen térdelnek az ott újonnan felállított "M á r i a - c e I
I á c s k a" előtt. Vaiha a Szent Szűz kegyesen fogadná hódolatunkat és kiterjesz
tené különös anyai pártfogását házunkra ! 

N a g y F e r e n c, VI. é. hitt. h. 

Hanauer A. István váci püspök, egykori spirituálisunk írja (A bérmálás kegyelme): 

"A Szentlélek első munkatársai az apostolok voltak, akik pünkösdkor szegőd
tek szolgálatába. Minő hűséges munkatársai lettek az apostolok! A legnagyobb nél
külözések és veszélyek között bejárták az egész ismert földet, "elmenvén, mindenütt 
prédikáltak, az Úr által munkájukban segíttetvén és beszédükben megerősíttetvén 
az azokat követő jelek által". (Mk. 16, 20.) 

Ma a püspökök és a papok az ő hivatásos munkatársai, akik felszenteléskor 
szegődnek az ő szolgálatába. Ezért kapják a Szentleiket felszenteléskor, tőle van a 
papnak egész lelki hatalma: a híveket tanítani, vezetni, a' szentmisét bemutatni, a bü
nöktől feloldozni és a többi szentséget kiszolgáltatni. 

Minő felséges dolog a Szentléleknek szolgálni: a lelkeket nemesíteni, az igazság 
megismerésére vezetni, kegyelemmel megerősíteni, Isten gyermekeit nevelni és vezetni, 
egyszóval Isten országát építeni! Nagy kegyelem, ha a Szentlélek valakit szolgálatába 
fogad: papi, apostoli életre hiv! Nem ígér földi előnyöket, nem vagyonszerzésre, elő
menetelre való pálya ez, sőt egyenesen megkívánja, hogy ha a Szentlélek szolgálata 
magával hozná, kész legyen mindenről lemondani. A Szentlélek országa "nem e világ
ból való". (Ján. 18, 36.), nem helyez kilátásba a földön sem jutalmat, sem elismerést. 
Aki nem ilyent tüz ki életcélul, hanem csak Istennek akar szolgálni, akinek Isten 
országa diadalában és terjedésében telik öröme, aki az élet értelmét a lélekben látja 
és szívesen dolgozik a lelkekért, az ennél nagyobbat alig kérhet Istentől. 

Mivel a papi pálya a Szentlélek szolgálata, az erre való meghívás a Szentlélek
töl jön. Az apostolokat hallható szóval hívta, a papokat ma a kegyelem belső szavával 
hí\'ja magához. Ezt nevezzük papi hivatásnak. Boldog az az ifjú, akit a kegyelem hív, 
és szomorúság nélkül (Mt. 19, 22.) indul a hívó szó után és a világi érdekeknek búcsút 
mondva, készséges lélekkel szegődik a Szentlélek szolgálatába. Boldog az a szülő is, 
aki istenfélelemben nevelte gyermekét a papi pályára." 

12 



m~~~~~~~~~~~~~0 

~ HÍREK A PAPNÖVELDÉBÖL í 
®~~~!Le.~~~~~~~~~~~ 

BEVONULAS A SZEMINARIUM
BA: SZEPTEMBER 14. Tárt karok
kal várt az Alma Mater. Ragyogó 
tisztaság, csend mindenütt . .. Ismerös 
minden . .. A szokott tisztelgés ek az 
elöljáró uraknál kurzusonként; tör
vényolvasás, litánia, Veni Sancte, rek
tor úr üdvözlő szavai - mindez oly 
megszokolt és mégis új ... S ez vi
gasztaló. Mert a megszokás bizony 
átok is lehet . .. Mottó az évre: .. A 
szeretet és papi felelősség tudatával 
járni, élni, dolgozni ... " Vállaltuk, 
tesszük! 

AZ ,ELSő REVERENDA: OKTó
BER 2-AN. Üdvözlet, tárt karok, test
véri szó az elsőéveseknek! . .. Szom
bati nap, esti ima után vonulnak lel 
a kápolnai főoltár elé. Civilben, kar
jukon a reverendával. Most szenteli 
meg a spirituális úr az első habitust, 
hogy tisztán s diadalmasan hordoz
zák útjaikon... A felsőbb évesek 
nem távoztak, míg a szertartás véget 
nem ért... E pár perc bennünk is 
gazdag, boldogító és erősítő remínisz
cenciákat ébresztett. 

KÉSZüLüNK A KONGRESSZUS
RA. Ha nem is írnánk róla, akkor. is 
természetesnek venné mindenki: leg
izgatóbb készülődéssel telitve egész 
házunk levegője; a nagy világeseményt 
várjuk és amennyire tőlünk telik, 
imáinkon kívül közreműködésünkkel 
is elősegít jük. Énekkarunknak bőséges 
szerep fog kijutni. Az egyetemi 
templomnak és házi kápolnánknak is. 
Az egyetemi templomban van kilenc 
oltár, tizedik az oratoriumban, tizen
egyedik a Sacellumban. Ezenkívül 
fölállitunk még öt újab b oltárt: egyet 
az egyetemi templomnak az egyetem 
épüietéből nyíló oratoriumában, né
gyet pedig a szeminárium keresztút
folyosóján. A kongresszus ideje alatt 
valamennyi pesti növendékünk haza
megy szállásra, mi többiek pedig 
összehúzódunk egy-két nagy teremben, 
a fölg,cn szalmazsákokra, hogy igy 
minél több külföldi (csak külföldi!) 
vendéget fogadhassunk. A legtöbb 

mostani kispapunk úgyis cserkész: 
már előre örülünk, hogya nyári nagy
táboron kívül is szabad lesz majd 
földön aludnunk! 

KüLFöLDIEK LATOGATASA. Az 
Eucharisztikus Kongresszust előkészí
tő külföldi bizottságok 1937 nov. 6-8. 
közt a fővárosban jöttek össze tanács
kozásra és ez alkalomból két deputá
ció meglátogatta Papnöveldénket is. 
A csehszlovákok hattagú küldöttségél 
P f e i I e r M i k I ó s kassai kanonok 
vezette, a jugoszlávokat pedig W a g
n e r zágrábi hittanár és S e é k a r, 
diakovoi kanonok képviselte. A látoga
tók megtekint ették az egész házat és 
kiváltkép a jugoszláv kiküldöttek 
(akik mindketten régi növendékeink 
voltak és magyarul kitűnően beszél
nek), nem győztek eléggé kifejezést 
adni csodálkozásuknak azOn a nagy
szerű átalakuláson, amin Intézetünk 
épülete 1935 óta keresztülment. 

NAGY KüLFöLDI T ANULMANY
UT AKAT tett a nyári vakáció folya
mán az Intézetnek több növendéke. 
Összesen IS-en tartózkodtak hosszabb 
ideig osztrák, német, svájci vagy 
csehszlovák területe,,; főleg azért, 
hogy az idegen nyelvekben gyakorol
ják magukat. Igy nevelődött az Eucha
risztikus Kongresszus egyik idegen
vezető gárdája. 

LOURDES-I EMLÉK. D r. K l e m m 
K á I m á n prefektus úr a nyáron 
Lourdes-ban is járt. Rózsafűzérrel 
és Szent Terézke-rózsakoszorúcskával 
gondolt kispapjaira. Hála a szere
tetért és az ott bemutatott szent
misékért! 

BENCÉS NöVENDÉKEK A KöZ
PONTI PAPNöVELDÉBEN. A ben
cés rendnek budapesti székháza mind
máig nem épült löl, az ideiglenesen 
használt lővárosi iskolaépület pedig 
alig tudja szűkösen befogadni népes 
gimnáziumukat és a tanári kart. Igy 
merült löl a pannonhalmi főapát úr
ban két évvel ezelőtt a gondolat, hogy 
a Pázmány-egyetem hittudományi ka-
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rán tanuló három teológus növendékét 
hozzánk küldje. Az eszme annyira 
hasznosnak mutatkozott, hogy az idei 
tanévben a három teológus bencés
növendéken kívül hozzánk jöttek 
Pannonhalmáról a gyakorló tanári 
évüket a budapesti gyakorló közép
iskolában végző tanár jelölt jeik is, öt 
neopresbiter, úgyhogy jelenleg nyolc 
bencés növendéke van a Központi 
Papnöveldének. Igaz testvéri szeretet
tel és örömmel fogadtuk őket. Őne
kik bizonyára hasznukra válik, hogy 
így közelebbről ismerik meg a vi/ági 
papságot, viszont mireánk pedig ked
vező hatást fog gyakorolni a szerze
tesi életeszme közelebbi megismerése. 
De nemcsak bencéseink vannak ... 
Hanem? .... Hanem amerikaiak is!! ! 

HALLO JOHN! HOW DO YOU 
DO? Egyszer már voltak amerikai 
kispapjai a Központi Papnöveldének. 
Ez volt 1905-1912 között, mikor is 
a hartfordi püspök úr küldött éven
ként 2-3 ír származású növendéket 
hozzánk, hogy megtanulva a magyar 
nyelvet, Amerikában pasztorálni tud
ják kivándorolt testvéreinket. Akkori
ban hangos volt a szeminárium folyo
Bója a "how do you do, David, Char
les, Peter" stb. üdvözlésektől. A há
ború óta azonban elmaradtak az ame
rikai kispapok. Mig aztán a tavalyi 
tanévre két új amerikai érkezett, a 
homesteadi görög katolikus egyház
megye növendékei: J o h n G e r n á t 
és G e o r g e L e s c h o k személyé
ben. Megérkeztek, - de hogyan? Egy 
árva betűt sem értettek magyarul, mi
kor begördült velük a vonat a Keleti
pályaudvarra. 

Reggeli 8 óra és olyan éhesek, 
akárcsak a magdeburgi félteke. No
sza, bementek az állomási restaurant
ba és egy asztalnál helyet foglaltak. 

- Alászolgája, alászolgája - ro
hanta meg őket egy pincér - paran
csolnak? 

John és George elővették az angol
magyar szótárt és hidegvérrel lapozni 
kezdtek. No végre! 

- Paprikas csirke - mondta J ohn 
határozottan és a szótárra bökött. 

A pincér meghökkent. Magyarázni 
kezdte, hogy még korán van, csirke 
csak ebédre lesz. 

Minden első szóra John bólintott, 
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minden másodikra George, mint akik 
a legjobban értik a dolgot. De mint
hogy a pincér csak tanácstalanul 
állt, George megismételte:' -

- Paprikas csirke - és élénk tag
lejtésekkel mutatta, hogy milyen célt 
is szolgálna ez a szótári/ag anya
könyvezett idegen szó. 

A pincér előkapta óráját és muto
gatta rajta, hogy még csak 8 óra, 
paprikás csirke még nincs. Johnt kezd
te elhagyni az angol hidegvér. 

Nincs, come, George s azzal men
tek volna. A pincér gyorsan lenyom
kodta őket a székre: 

- Várni, várni - azzal elrohant a 
konyhába. úgy húsz perc mulva mégis 
csak paprikás csirkét evett a két ide
gen. Nagyszerű volt a paprikás -
csak az ára: az volt egy kicsit borsos. 

Ha autó nincs, villamos is jó, gon
dolta John és társa, mikor útban a 
szeminárium felé, felszálltak a kocsi 
első perronjára. 

- Tantusz - szólt a kalauz és a 
perseiyre mutatott? 

What do you speak? What is this? 
Tantusz? George hiába forgatta a sZó
tárt, nem volt benne. Végre John fel
találta magát és egy ötpengőst nyuj
tott a kalauznak. 

- Kérek tantusz. 
- Mindért? - érdeklődött a for-

galom hivatott őre. , 
- Yes, bólintott J ohn, mint aki a 

kérdést a legjobban értette,' csak ak
kor kezdett elbámulni, mikor a kalauz, 
- pling-pling - rázni kezdte markába 
a sárga érméket. Elébb csak az egyik 
tenyerét tartotta alá, aztán mind a ket
tőt, végül az egyiket tartotta, a másik
kal egyre rakta a nadrágja zsebébe a 
kisszakaszokat. Összesen 83-at! "Ez 
aztán olcsó vi/ág" - gondolták. 

Végül bedobtak egy-egy tantuszt s 
aztán már hazáig rendben ment min
den: csupán John volt kénytelen járás 
közben, félkézzel állandóan tartani 
a nadrágját. Igen húzta lefelé a zs e
bét az a minden lépésre csörömpölő 
érctömeg. 

Ma John és George a szeminárium 
legnépszerűbb kispapjai. Magyarul már 
egészen jól beszélnek. Teljesen itthon 
érzik magukat, csak este, mikor az 
álom szárnyakat ad, repülnek haza a 
habtarajos Oceán fölött hazájukba. 



Ott járnak újra az ismerős felhőkar
colók közt, ahol mégiscsak színesebb 
az élet, ahol annyi kedves emlék és 
jó ismerős várja őket s ahová négy év 
mulva a valóságban is szállítja majd 
őket a lelkeket kereső szeretet. 

DR. KOUDELA GÉZA BETEGSÉ
GE. A szomorú hír még a vakáció ban 
ért bennünket. Azóta állapota lénye
gesen javult. Gyakran kapunk híreket 
szeretett karmesterünkről. Betegsége 
idejére Dr. T e II e r F r i g yes, a 
hittudományi karon az egyházi zene 
lektora nyert megbízást az egyetemi 
Rector Magnilicustól az egyetemi egy
házzenei igazgató teendőinek helyet
tesítő elldtására. 

Ma már fent jár dr. Koudela, s dec. 
5-én első útja hozzánk vezetett a sze
mináriumba. 

HANGPRóBA A KöZPONT/BAN: 
SZEPT. 23-AN. Szinte beteg lesz a 
hírreferens, mikor epercekre (sze
rencsére nem órákról van szó) emlé
kezik . .. Minő szerencse, hogya papi 
hivatás és a "jó hang" nem jár szük
ségképen együtt! Mert akkor elsőéve
seink közül bizony nagyon kevésnek 
(tisztelet a kivételnek) lehetne erős, 
stabil "hivatást" konstatálni . .. Neve
ket sorolni persze a krónikás nem mer, 
- hátha rá is kisütik, hogy nem túl
ságosan nagy a hivatása. No meg az 
igazságérzet is tiltakozik benne, jól 
tudván az axiómát: Életszentség -
bot/ül - fahang, lehetnek korrelativ 
fogalmak. 

A "beváltakért", azaz a jótorkúa
kért ezúton ígér i imáit a krónikás. 
Nem szólva arról, hogy alázatosságra 
inti e jóhangú Benjáminokat, éppen 
kvalitásaik miatt . .. 

KüLFöLDI KATOLIKUS UJSAG
IRóK LATOGATASA. A világ kato
likus ujságíróinak "Comitée Perma
nent'-ja 1937 június 16-18-a közt 
lővárosunkban tartotta gyűlését. Meg
jelentek a világ legelső vezető katoli
kus ujságírói. A tanácskozást meg
nyitó "Veni Sancte" -re az egyetemi 
templomban gyűltek össze, ahol is 
P a t a k y A r n o l d dr. Rector 
Magnilicus tartotta az istentiszteletet, 
miközben T ó t h T i h a m é r d r., 
Papnöveldénk kormányzója, mondott 
Francia nyelvű szentbeszédet "A ka-

tolikus ujságíró az Egyház elgondo
lásában" címmel. A szentmise után 
megkoszorúzták Prohászka Ottokár
nak az egyetemi templomban levő 
emlékét és Vass Józsefnek a kriptában 
levő sírját. Utána látogatást tettek a 
szemináriumban és nem győzték cso
dálni rendkívüli művészi értékkel bíró 
nagy könyvtárunkat. Intézetünk ez
után az Aula Maiorban villásreggelin 
látta vendégül a katolikus ujságíró
kat, akik a legjobb benyomásokkal 
távoztak közülünk. 

AMERIKAI MISSZIóS úTJARóL 
szeptember 26-án, este 7 órakor dr. 
S z a b ó J á n o s plébános úr elő
adást tartott vetített képekkel. A 
Shvoy püspök úr kíséretében megtett 
amerikai missziós úton a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszust propagál
ta. Nagyon érdekes. előadás volt. Lel
kes tapssal fejeztük ki hálánkat érte. 

PUSZTUL A ROMANTIKA. A fő
lépcsőházból, a lll. emeletről a re
stauráláskor lekerült' a Robitsek více
rektor által készíttetett kis jelző
harang. Ma már villany intézi ezt is. 
Könnyű a csengetőnek, hisz ott van 
a csengő gombja a múzeumban, pul
pitusa mellett. Megnyomja - és egy
szerre tizenegy helyen kezd szólni a 
jelzőcsengő szerte az épületben min
denütt. 

Eltűnt a kis harang! Hej, hej ... 
pusztul a romantika! Pusztul, de nem
csak ebben. Miben? - Megmondja a 
következő hír. 

"DOHANYZOL?" Bizony, bizony ... 
alig van már mutatóban egy-két do
hányzó kispap. A krónikás hangja 
majdnem elcsuklik a fájdalomtól s 
lelsóhajt: Ilyeténképen pusztul a mult, 
foszlik szét a tradíció a gerinctelen 
és friss levegő után ábrándozó új kis
papi generáció kezében? .. 

A "pipások" (cigaretta, szivar, pipa 
- egy kalap alatt említve) tünedező
félben. A statisztika így lest: 

VI. év l példány 
V. 5 

IV. 1 
lll. " . 2 
ll. " . 2 
l. " . 2 

"Nomina sunt odiosa." Szegény, 
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halálravált testvéreim, "pipázzatok 
békében". 

HAT AKKOR MIT CSINALUNK? 
Mit csinálnak a szabadidőben, ha már 
nem is dohányoznak a kispapok? 

Pedig nagyszerűen eltöltjük időn
ket! 

Először is az egyetem ugyancsak 
gondoskodik arról, hogy minél keve
sebb szabadidőnk maradjon. Legtöbb 
szabadidejük volt a kispapoknak, mi
kor az egyetem még csak négy évig 
tartott. Mikor fölemelték öt évre, már 
erősen megcsappant az "indifferens". 
Mióta hat évig járunk az egyetemre, 
már jóformán csak hirből ismerjük a 
szabadidőt . .. Ó, jaj, mi lesz itt, ha 
elkezdődik a hétéves kurzus?! 

Ha azonban itt-ott mégiscsak csep
pen-csurran egy kevéske szabadidőnk, 
hát ahhoz már több eszünk van, sem
hogy még ezt is pipafüsttel keserít
sük meg. Egyesek inkább ping-pongoz
nak a társalgóban, mások sakkoznak. 
Vannak, akik a kertben a nyujt ón és 
korláton erősítik izmaikat, sokan a 
kuglipályán játszanak, vagy csak egy
szerűen "kertelnek", mások a tető
sétány igen kedvelt helyén szellőzte
tik fáradt homlokukat ... - ki hitte 
volna a régiek közül, hogy valaha 
"Szibéria" tetején fogunk sétálni? 
Szóval mindent csinálunk, csak ... 
csak alig-alig van, aki dohányzik. Ha 
ez így tart, hovatovább rezerváció ban 
fogják nálunk mutogatni az utolsó 
dohányzó kispapot, mint Amerikában 
az indiánokkal teszik. 

MISSZIóS BOLT. Jelenleg vezeti: 
N ém e t h L á s z I ó III. é. hitt. h. és 
B a log h I s t v á n Il. é. hitt. h. Cél
ja, hogy a befolyó jövedelemmel a 
missziókat segítse. A szeminárium 
missziós munkájának elég jelentős 
anyagi részét bonyolítja le. Az Unio 
Cleri tagdíjak és a tombola jövedelme 
mellett a Bolt fedezi ceyloni bennszü
lött kispapunknak: J o h n C o e I h 0-

nak és egy kőszegi kis gimnazistának 
tanulmányi költségeit. 

REDEMPTORISTA APACAK(sop
roniak) vannak már több mint négy 
éve a szemináriumban: a konyhán és 
a ruhatárban. 1933 márc. 19-én, Szent 
József napján jelent meg az első öt 
nővér. Mindenütt és mindenben meg-
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látszik áldott kezük munkája: csuprz 
tisztaság, rend és szelíd, békés derű 
fakad munkájuk nyomán ... és virág, 
csupa virág. Folyosók, ablakok, beteg
szoba, kápolna, szent szobraink, tet:.J
sétányunk ... mind-mind telve pálmá
val és virággal. 

AZ INFIRMARIA ST ATISZTIKA
J A a szeminárium átépítése óta lé
nyegesen megjavult. Az előző évekhez 
vis,zonyítva igen nagy változás állott 
be a betegek számarányában. Ennek 
okát a cella-rendszerben kell keres
nünk, me ly a kispapok számára higié
nikusabb életmódot biztosít. Innen 
magyarázható, hogy a cellával ren
delkező felsőévesek ritkábban kerül
nek az infirmáriába, mig a két alsóbb 
évfolyamból a közös múzeumok és 
dormitóriumo k lakói sűrűbben jelent
keznek. K órházi beavatkozást három 
alkalommal vettünk igénybe. Háziorvos 
a régi jó P á r d á n y i E m i l dr. 
úr. 

NEM LESZ ORSZAGOS KöZPON
TIST A T ALALKOZó az Eucharisz
tikus Kongresszussal kapcsolatban. 
Érthető is. A találkozás színhelye az 
idén az Újszövetség égő Csipkebokrá
nak környéke. Ez az igazi testvérszí
vek találkozása: az eucharisztikus ta
lálkozás. Annál nagyobbat tartunk 
majd 1939-ben! 

PüSPöKI LATOGATAS. A nagy 
betegségéből felgyógyult Rott püspök 
úr ebédlőnkben október 20-án meg
látogatott. Végigjárt asztalainknál, 
meleg üdvözlő szavakat is intézett 
hozzánk: őt mint rektort, kedves em
lékek fűzik· a Központihoz - mon
dotta. Kitartást, örömet, engedelmes
séget kívánt továbbra is a kispapok
nak. 

LELKI GY AKORLATAINK (okt. 30 
- nov. 5.). Nagy volt az érdeklődés 
és még nagyobb a vágy. Az érdeklődő 
várakozás a lelkigyakorlatok ezidei 
vezetőjének: P. S z e g h y E r n ő, 
kármelita atyának szólt. A vágy pedig 
a lelki magány, a csend, a megpihe
nés napjainak. Az elmélkedések pont
jait az Aula Maior-ban kaptuk. Az , 
elmélkedéseket pedig: a cellások (VI 
-Ill. évesek) celláikban: az I-Il. éve
sek közösen a kápolnában végezték. 



Öröm, hála, erő, ébredés, új vér
pezsdülés lett ötnapos magányunk 
eredménye. A jelen képe ez. A jövő 
napoké, hónapoké, éveké pedig - re
méljük - a perseverentia. 

PAPSZENTELÉS (nov. 7.) "Haec 
dies, quam fecit Dominus, Exultemus 
et laetemur in ea ... " Alleluja. Ez az 
örömnapunk! A szentelések szeminá
riumunk pirosbelűs ünnepeinek szá
mítanak: ezek a kegyelem szétáradá
sának napjai. S a kegyelem - öröm. 
üdvözlet a 11 új VI. éves diákonusnak 
s az egy - rendkívüli időben szen
telt V. é. szubdiákonusnak. 

A szentelési szertartást: Dr. G l a t t
f e l d e r G y u l a csanádi püspök úr, 
a Papnöveide egykori növendéke és 
prefektusa végezte. 

"DomÚze Deus in simplicitate cordis 
mei laetus obtuli ... " 

RóMAI úT. Irány Róma ... ! Ha
todéveseink januárban Kerner spiri
tuális úr vezetésével az örök városba 
utaznak. Mily kitüntetés: akispapnak 
zarándokká válnia . .. ! Elmennek, 
mint emberek, de jöjjenek vissza a 
hősök lelkével. Tanulják meg Rómá
ban: "sentire cum Ecclesia". Szeminá
riumunk volt növendékei, akik már 
megjárták ezt a közös zarándok-utat, 
bizonnyal nem feledkeznek meg a 
most nyomukba induló új kis csapat
ról, hogy könnyebben szedhessék ösz
sze az .útiköltséget. 

MIKULAS-EST. December 5. Aki már 
résztvett szemináriumi Mikulás-esten, el
gondolhatja, hogy beszámolót írni az effé
Iéről milyen hálátlan - és bizonyos te
kintetben milyen hálás dolog. Hálátlan, 
mert az ember úgy gondolja, hogy csak le
írja az egész dolgot, sorban egymásután, 
és a kedves olvasó -éppoly harsogva fog 
derülni, mint akkor este mi. (E soro k 
írójának két nap mulva is fájt a feje a 
nevetéstól.) Szóval csak leírni a dolgot és 
kész. Hát ez így is van, csak a leírásban 
van némi bökkenő - lévén az nem olyan 
egyszerü dolog, mínt ahogy az ember el
gondolná (tekintve különösen az előadás 
szemináriumi vonatkozásait). Hát ennyi
ben nehéz az ügy. Viszont azért van jó ol
dala is, mert akik olvassák, nemcsak tu
domásul veszik a rideg tényt, miszerint a 
Centrale, megszentelt hagyományait tisz-

teletben tartandó, megint mikulásozott, 
hanem egyúttal a többé-kevésbbé régmult 
idők is felidézödnek, mikor a tanár, plé
bános, káplán, - vagy éppen elöljáró és 
tanár urak maguk is jelmezben nevettet
ték a hálás publikumot. 

Szóval megvolt a Mikulás nálunk és a 
jövendő tanár, plébános stb. urak igyekez
tek maguknak kellemes emlékezési alapot 
teremteni. És őszintén mondhatjuk, hogy 
emléknek nagyon jó - sőt előadásnak is 
nagyon jó volt. Az I. évesek nem minden 
malícia nélkül, a multkori légvédelmi 
riasztási gyakorlat hű reprodukálásával 
kezdték a Mikulás-estet, bemutatván, mi
lyen veszedelmekben él ma Pesten a kis
pap (a másik veszedelem: a keleti nyel
vek legszebbike - úgyis hozzáértődik). 

Igyelőkészítvén a talajt, illendően be
mutatkoztak, ellantolván '(betű szerint i s 
tessék érteni) mindegyikük viselt dolgait. 
Jöttek azután a további szemináriumi ve
szedelmek. A külső l-égvédelem után -
kellő logikai és topográfiai sorrendet meg
tartva - jött a belső légvédelem, azaz a 
szeminárium klimatikus viszonyainak re
gulákba foglalása. (Év elején a vicerektor 
úr és egy műszaki mérnök karöltve igye
keztek meggyőzni az ifjúságot a túlságos 
fűtés káros hatásairól.) Ezt mutatták be 

_az előadók oly pontosan, hogya kis aula 
falait összedőlés fenyegette a közönség 
derültsége folytán. - Hogy azonban a 
kispapság látóköre táguljon, az "élet
ből is bemutattak egy darabot "Anar
chisták" címen. Falusi jelenet. (Tessék 
elképzelni!) Két énekszám után megint 
csak az elöljáróság részéről az ifjúság er
kölcseit javító beavatkozás bemutatása 
következett "ll1emóra" címmel (a régi 
"Becsületórák" utóda). A sikert (lalren
gető kacagás) ismét a pontos és hű re
produkció biztosította. - A két utolsó 
számban aztán már a Központi kispapsá
ga mutatta meg, mennyire fog rajta az 
okítás; a jelenetek címe ugyanis: magyar 
iskola és próbaprédikáció. Csak annyit 
mondhatok, hogy mindenki magára ismert 
és mindenki szívből nevetett. 

Az I. év tehát mindenképen kitett ma
gáért: a Mikulás-est nagyon jól sikerült. 
- M-ég csak a beszámolóra vonatkozólag 
egy megjegyzés (akik a rádió helyszíni 
közvetítéseit hallgatják, ismerik): - az 
egész így elmondva nem hat, ezt kérem 
látni kellett volna! 
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A PAPNöVENDÉKEK TISZT/
KARA A FOLYó TANÉVBEN. F ő
d u k t o r: Tóth Tibor VI. é. váci. 

C a n t u s m a g i s t e r: Kacziba 
József VI. é. váci. 

O r g o n i s t a: Laczkó József IV. é. 
kassai. 

A s s z i s z t e n c i a - m a g i s t e
r e k: Tóth József V. é. egri; Miklós 
Béla IV. é. egri; Mester István lll. é. 
egri. 

D u k t o r o k: az l. éveseknél: 
Szappanyos Béla V. é. esztergomi; 
Földing Elemér IV. é. veszprémi; a ll. 
éveseknél: Somogyi Tibor V. é. váci; 
Kovács Jenő IV. é. veszprémi. 

Könyvtáros: Szele József V. é. 
győri. 

S e k r e s t y é s e k: Szappanyos Bé
la V. é. esztergomi; Kopcsányi Miklós 
IV. é. pécsi; Zakar András lll. é. esz
tergomi. 

l n f i r m á r i u s o k: Scheuling J ó
zs ef V. é. veszprémi; Galambos József 
IV. é. szatmári. 

T a b e II á r i u s: Krenyiczky István 
IV. é. eperjesi. 

B i d e II u s o k: VI. év: Molnár 
Vince, szombathelyi; V. év: Varga Pé
ter-Pál, veszprémi; IV. év: Hudáky 
Aladár, hajdudorogi; lll. év: Hegyi 
László, pécsi; ll. év: Szalay Miklós, 
veszprémi; l. év: Csikéri Pál, kalocsai. 

r~~@!ZC)@!ZC)~@!ZC)@!ZC)~@!ZC)J 

~ A "MAGYAR ISKOLA" ÉLETE 
~@!ZC)@!ZC)~C!!:XC)<2:X:ö)~@!ZC)C!!:XC)@::X:C) 

MEGNYITó GYŰLÉS. 

1937 szeptember 28. Az Aula Maior fényben úszik. A csillárok üvegfigurái 
szivárványosan csillognak. A márványfalak ragyognak. 

Űnnepelünk. Ma jött össze ebben az évben először a Magyar Egyházirodaimi 
Iskola. A kispapok nemrég jöttek a vakációról. Arcukon egészséges életöröm. Sze
mükben a munkás év ígérete s várakozás. Mit ad az Iskola új éve? Milyen lesz a 
munka, a buzgóság? Mit hoz az új elnök? -

A kíváncsiság végsőkig feszül, amikor Gyetvai Péter, ezévi elnökünk szikár 
alakja feltünik az előadóasztal mellett. Minden szem reá tapad. Szavai nyomán 
sötét képek vonulnak föl: Spanyolország, Oroszország, üldözés, üszkös templom
romok. Mindez azonban csak azért, hogyannál fényesebben emelkedjék m'agasba 
vér és láng fölött a diadalmas kereszt. Ennek a keresztnek győzelméérl akarunk 
munkába állani az Iskola új évében. 

Az ünnepély végén szól hozzánk a rektor úr őméltósága is és munkára serkent. 
Örömmel köszönti a kiadványt (Faber könyve) s az Iskola "másik nagy vállalko
zását". Mi lehet az? - olvasható le minden arcról. Egyeiőre azonban válasz nélkül 
marad a kérdés. 

KIADVANYUL rektor urunk ajánlására Faber Frigyes Vilmos angol konvertita oratoriá
nusnak az Oltáriszentségről írt könyvét választottuk. Lelkes fordítóink már a nyáron 
nekiláttak a munkának. Mikor aztán visszajöttünk a vakációról, megindult az összevetés 
és átdolgozás munkája. - Glattfelder Gyula püspök úr, Iskolánk 1895-96. évi elnöke 
nagyon kitüntetett bennünket azzal, hogy megengedte és elfogadta a könyv ajánlását. 
-- A gyönyörű elöszót pedig Schütz Antal professzor úrnak köszönhetjük. A művet 
Iskolánk adta ki és az "Élet" nyomta; a címe pedig: "Ez nagy Szentség valóban!" 
Címlapját Megyer-Meyer Antal, a képzőművészeti főiskola e. i. rektora készítette. 

A "CENTRALISTA". 

A második bizottsági gyűlésen végre értesül a tisztikar az Iskolának arról 
"a második nagy tervéről", amelyről rektor urunk a megnyitó gyűlésen megemlé
kezett. Központista lapot akarunk indítani. 

Az elnök úr már a nyáron írt ebben az ügyben a rektor úr őméltóságának, aki 
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helyeselte és jóváhagyta az eszmét. "A terv értékes, kivitele induljon meg" - írta 
többek közt. 

A tisztikar feszült figyelemmel hallgatja az alapítandó lap szabályzatát. Öröm
mel fogadja az eszmét s minden erejével az ügy mellé áll. 

Október 3-án szokatlanul élénk a feketetábla környéke. Máskor is nagy az 
érdeklődés a műsor iránt, de most feltűnően sokan nézik. Nem csoda! A második 
szám így hangzik: "Centralista lap alapítása". 

Este 6 óra. Telt ház. A szokásos ima s jegyzőkönyv után az alapítandó lapra 
tér az elnök. Kifejti, hogy mily kevés eszközünk van a régiekkel való kapcsolat 
fenntartására. Pedig mindenki szívesen gondol vissza az Alma Materre s örömmel 
vesz minden hírt róla. Viszont mi is szeretnők figyelemmel kísérni végzett testvéreink 
munkáját. Indítást, bátorítást nyernénk tőlük. - Ezt a feladatot teljesítené lapunk. 

A tagok nagy lelkesedéssel fogadják az eszmét. Titkos szavazásra nincs 
szükség, közfelkiáltással magukévá teszik az indítványt. 

A spirituális úr, mint a M.E.1. vezető elöljárója, a bölcs és szerető atya 
~Iőrelátásával szól hozzánk. A nagy külföldi szemináriumi lapokra hivatkozik s 
.ajánlja, hogy végzett testvéreinkkel minél élénkebb legyen a kapcsolat. Egyben 
mind a maga, mind a többi elöljárónak messzemenő támogatását biztosítja. 

A. nagy lépés ezzel megtörtént. 
Október 17. Nagy öröm! A rektor úr az elöljáróság nevében még október 6-án 

jóváhagyta a "Centralista" szabályzatát. - Az Iskola felhatalmazza az elnököt, 
hogy' a nyomdával szerződést kössön. 

KIVONAT A "CENTRALISTA" IRÁNYELVEIBÖL. 

Itt közöljük a 11 §-ból álló alapító oklevél néhány közérdekű pontját: 
2. §. A lap c é l j a hármas: aj (j s s z e t a r t á s: Egykori centralista növen

.dékeknek, elüljáróknak és más, a Központi Papnevelővel érintkezésben levő szemé
lyeknek (egyetemi tanárok, M. l.-i tb. tagok stb.j a szemináriummal, egymással és 
·a jelenlegi növendékekkel való érintkezése -és kapcsolata. Központista gondolatok, 
tervek közlése, hagyományok ápolása és bizonyos családi-testvéries szellem élesztése. 
- bJ M u l t: A Központi Papnevelő és a vele kapcsolatos intézmények (egyetem, 
egyetemi templom stb.) mult jának -és régi nagy növendékek működésének felújítása, 
ill. a még most élő volt növendékek működésének ismertetése. - ej J e l e n: A 
szeminárium jelenlegi eseményeinek és értékeinek ismertetése -és megörökítése. 

3. §. A lap j e II e g e: Nem M;E.I.-i értesítő vagy jelentés, hanem szemináriumi 
lap (folyóirat j. 

4. §. A lap t á r g y k ö r e: Felöleli mindazt és csakis azt, ami a hármas célt 
szolgálja. 

5. §. A lap m e g j e l e n i k évente legalább kétszer: decemberben <és júniusban. 
7. §. A lapot s z e r k e s z ti a M.E.l. 
8. §. aj A lap főszerkesztője a M.E.I. mindenkori elnöke. Szerkesztő bizottsága 

a mindenkori tisztikar ... 
9. §. A lapot k i a d j a, tehát anyagilag fedezi a M.E.I. 

Új TISZTELETBELI TAGOK. Az idei 
. év áprilisában a M. E. I. tb. tagjai lettek: 

Dr. Galla Ferenc egyetemi ny. rk. tanár, 
Budapest. 

Dr. Ibrányi Ferenc egyetemi mt., teoló
giai tanár, Esztergom. 

Dr. Klemm Kálmán, a Központi Pap
nevelő prefektusa, Budapest. 

Pokorny Miklós. plébánl&s-kanonok, 
Győr. 

ÉLET AZ ISKOLÁBAN. A könyvfordí
tássai és a Centralista kiadásával sok 
.aprólékos dolgot kelI elintézni. A fordí
.tók dolgoznak, folyik az átdolgozás. a 

stílus javítás, az Aula Minort írógép zaja 
tölti be egész nap; mások korrektúráznak • 
a névtárt állít ják össze, címzéseket vég
zik ... s még ezer változat ... 

"PÁRIZSI TAPASZTALATOK" címen 
tartott okt. lD-én dr. Péterffy Gedeon 
előadást a M. E. I. rendkívüli gyülésén 
vakációi párizsi élményeiről. A lebilin
cselő, tartalmas és tanulságos előadásért 
ezúton is köszönetet mondunk. 

ELHÚNYT TAGJAINKÉRT a szokásos 
énekes gyászmisét nov. 17-én mondta el 
dr. Klemm Kálmán prefektus úr. A ha-
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gyományhoz híven, az asszisztencía a 
M. E. I. tisztikarából került ki. 

Halottainknak szenteltük nov. 28-i gyű
lésünket is. Kegyelettel emlékeztünk meg 
Miklóssy Istvánról, Iskolánk védöjéröl, 
Mihályfi Ákosról, a M. E. I. tb. tagjáról 
és Oreskó Ferencröl, aki két éve még mint 
rendes tag müködött Iskolánkban. 

1/. OTTÓ örökös király sajátkezüleg 
aláírt arcképét még a tavalyi év végén 
megkapta Iskolánk öfelségétöl. A képet 
nov. 21-i gyülésünk keretében helyeztük 
el a Magyar Iskola termébe. 

p AL Y A TÉTELEK. A M. E. I. minden 
félévben hét szakosztály keretén belül 
pályatételeket tűz ki. Az I. díj mindegyik 
tétel n él 25 P, a II. díj 10 P. A gyakorló
szakosztályban: I. díj 10 P. Ez félévenként 
220, évenként 440 P tehertételt jelent az 
Iskolának, amit azonban örömmel visel, 
főleg ha ilyen szép munkásságra ad alkal
mat, mint most az első félévben. Összesen 
15 pályatétel érkezett be (összlapszám: 
1252). 

A pályatételek és a nyertesek a követ
kezök: 

Biblikus-szakosztály: "Az Eucharisztiá
ra vonatkozó ószövetségi képek és jöven
dölések." Nyertes: Földing Elemér IV. é. 
(II. díj.) 

Szónoklat-szépirodalmi sz. o.: "Három 
szentbeszéd" (Szent István, Szent Imre és 
Szent László). Nyertesek: Kovács Jenő 
IV. é. (I. díj), Senkár Lajos V. é. (II. díj), 
liudáky Aladár III. é. (könyvjutalom). 
Még két pályázatot tagsági dolgozatnak 
fogadtak el a bírálók. 

Dogmatikus sz. o.: "Az eucharisztikus 
kongresszusok és a hitélet." Nyertes: 
Hegyi László III. é. (I. díj.) 

Történelmi sz. o.: "Egyház és állam vi
szonya Szent István elgondolásában." A 
pályadíj megoszlott: Szentpéteri Géza III. 
é. (15 P), Kováts Erazmus III. é. (10 P) 
és Hudáky Aladár III. é. (10 P) között. 

Szociális sz. o.: "Valamelyik nagy szent 
szociális tevékenysége." Nyertesek: Zakar 
András III. é. (I. díj. Szent Ferencről), 
a II. díj megoszlott és még egy-egy köny
vet kaptak: Galambos Ferenc II. é. (Szent 
Vince) és Kováts Erazmus III. é. (Bosco 
Szent János) között. 

Missziós sz. o.: "Az Oltáriszentség, mint 
az únió alapja." Nyertesek: Rojkovich 
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István III. é. (I. díj) és Csoba János III. 
é. (II. díj.) 

Gyakorló sz. o.: "Az Oltáriszentség le
ventéje" (beszéd). Nyertesek: Korc&inszky 
György I. é. (10 P), Várkonyi Imre II. é. 
és Borovi József III. é. (könyvjutalom) . 

A fentebbi tételekböl nyilvánvaló, hogy 
a kettős Szentév: az Eucharisztikus Kon
gresszus és a Szent István jubileum volt a 
tételek kitüzésénél a vezet ö szempont. A 
II. félévben még inkább ezt fogjuk szem 
elött tartani. 

A GYAKORLO SZAKOSZTAL y péntek 
esténként tartj a gyüléseit. Az I. és II. 
évesek itt gyakorolják magukat az elő
adásban, hisz a M. E. I. vasárnapi gyülé
sein a felsőévesek közül is mindíg böven 
akad önkéntes szereplö. 

A MAGYAR ISKOLA régi, talán év
százados termében most a spirituális úr 
lakik. Az Iskola új helyisége a nagy
könyvtár mellett van, a vicerektori lakás 
fölött. 

A M. E. I. 1937-38. ÉVI TISZTIKARA. 

Tanárelnök: Dr. Kerner István, spiri
tuális. 

A Centralista elöljárói megbízottja: Dr. 
Klemm Kálmán, prefektus. 

Elnök és főszerkesztő: Gyetvai Péter 
VI., diákonus. kalocsai. 

Titkár: Senkár Lajos V. é. esztergomi_ 
Jegyzők: I. Miklós Béla IV. é. egri, II. 

Borovi József III. é. rozsnyói. 
Szakosztályvezetők: Mészáros Lajos V. 

é. egri (biblikus), Cselényi István IV. é. 
hajdúdorogi (szónoklat - szépirodalom). 
Németh Ferenc V. é. szombathelyi (dog
matikus). Cseh Sándor V. é. györi (tör
ténelmi), Kovács Jenő IV. é. veszprémi 
(szociális), Tóth József V. é. egri (misz· 
sziós). Hegyi László III. é. pécsi (gya
korló) . 

Pénztáros: Földing Elemér IV. é. veszp
rémi. 

Könyvtárosok: Solymos László IV. é. 
csanádi, Miklós István III. é. kalocsai 
(levéltáros). Zipser Ervin II. é. esztergomi 
(háznagy). 

LAPUNK ROVATVEZETÖi: Senkár 
Lajos V. é., Miklós Béla IV. é., Cseh 
Sándor V. é., Szólinger József V. é., Szele 
József V. é., Mészáros Lajos V. é., azon
kívül minden egyházmegye számára van 
egy megbízott, aki a "régiekröl" gyüjti 
össze a .. Circulare" -kból, az egyházmegyei 
lapokból vagy levelezés útján a hírekeL 



.~~~~~~~~~~~~~. 

i CSERKÉSZET ! 
.~~~~~~~@XC)~~~~~. 

ÚTKERESÉS. 

A cserkészmozgalom elindulásától fogva megvolt a törekvés arra, hogy kato
likus csapatok élére pap-parancsnokot kell állítani. A pap ugyanis mély lelkiéletével 
nagyon alkalmas arra, hogy az ifjúságban kialakítsa a cserkészideált. De az akkor 
végző fiatal papok még nem voltak képesített tisztek s a tiszti fokozat elnyerése 
a pasztorációs gondok között nehézségekbe ütközött (2 hetes tisztitábor elengedhe
tetlen). Sőt még a volt cserkészek is a szemináriumi évek alatt teljesen elszakadtak 
a cserkészettől. Ennek csak a cserkészek vallották kárát, mert még katolikus csapa
tokban is csökkentértékü cserkésznevelést kaptak a fiúk. 

A már kint müködő pap-cserkész vezetők hívták fel a centralisták figyeImét 
erre a ·hiányra. 1931-ben Witz Béla, az akkori szövetségi elnök, 1932-ben dr. Koszter
szitz József j ártak a szemináriumban. Buzdításukra mind gyakrabban esett szó a 
szemináriumi csapat megalakításáról. Felolvasások hangzottak' el a M.E.I.-ban, 
vitatkoztak róla, de különböző nehézségek miatt nem indulhatott meg a rendszeres 
munka. A köztudatban azonban dolgozott a pap-cserkészet eszméje. 

Közben dr. Tóth Tihamér került a szeminárium élére s a kispapokban meg
erősödött a remény, mert jól tudták, hogy az új rektor a magyar cserkészet úttörői 
kőzé tartozik, aki már résztvett a magyar cserkészet legelső, legendás nagy táborán, 
az 1913-i "vági tutaj úton". 1933 tavaszán küldöttség ment hozzá s ezúton kérték: 
tegye lehetővé a cserkész-munkát a szemináriumban. Örömmel karolta fel az ügyet. 
1933 őszén megegyezés jött létre Gacs Jánossal, a pesti Szent Imre Kollégium 
prefektusával és cserkészparancsnokával, mely szerint a Kollégium öregcsapatának 
egy raját alkotják a teológus-cserkészek. 

1934 február 4. a szemináriumi raj születésnapja. Impozáns jelenet volt, amint 
a díszterembe n Gacs atya ünnepi beszéde után 48 újonc tett fogadalmat a cserkész
eszményre, s 31 régi cserkész fogadalmat újított. Dr. Tóth Tihamér örömét fejezte 
ki a teológusok önzetlen és önkéntes munkáján: "Nem erőltettem - mondotta 
a megalakulást, mert tudtam, hogy akkor ér valamit, ha önként indul ki a vágy és 
az elhatározás." 

Igy tehát célt ért a teológusok többévi törekvése: sikerült keretet adni a 
rendszeres cserkészmunkának. A raj neve: 90. sz. Sz.l.K. tisztképző csapat Remete 
Szent Pál "Holló" raja. 

CSERKÉSZMUNKA. 

A szemináriumi cserkészet nem játék, szórakozás, hanem komoly munka, szent 
céllal. Hogy nem egyéni kedvtelést szolgál, bizonyítja a raj tisztképző jellege. 

Cserkészmunkánk feladata: a szemináriumi évek alatt elsajátitani a szükséges 
ismereteket és megszerezni a tiszti fokozatot. E feladatnak megfelelően működik a 
raj; képzettség szerint oszlik 3 őrsre. Idei rajvezető: Cseh Sándor. Örsvezetők: 
Galambos József, Hudáky Aladár és Sólymos László. Az őrsök 1-2 hetenkint tar
tanak gyűlést, amelyen a tiszti, illetve próbaidős vezetői vizsga anyagát veszik át 
s egyéb elméleti és gyakorlati kérdést beszélnek meg. Az ujoncok száma szerint van 
évenkint vagy kétévenkint fogadalomtétel. A megfelelő korosztályok év végén szokták 
a kerülettől kiküldött bizottság előtt letenni a pr. i. v. vizsgát. 

A raj meglátogatja a Cserkész Park ot is, ahol forgószínpad keretében bővítjük 
gyakorlati ismereteinket, továbbá tapasztalt parancsnokok előadásait hallgatjuk meg 
s a főbb megmozdulásokat szemmel kísérjük (pl. a katolikus cserkészek Szent 
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György-napi demonstrációja). Kirándulásainkon versenyek (morze-, nyomolvasási stb.) 
adnak munkát a cserkészeknek. 

A raj közös táboron nem vesz részt, cserkész-egyenruhát nem visel s a 
kollégiumi csapattal az adminisitrációs ügyeken kívül más kapcsolatot nem tart 
fenn. Nyaranként azonban papi vezetés alatt álló csapatok táborozásain több teológus
cserkészünk résztvesz, mint a parancsnokok segítői. 

A jelenlegi létszám: 60 az ujoncokkal együtt. Csapattiszt 6, folyamatban van 
7 csa pa ttiszti igazolás. 

MIT HOZ A JöVÖ? 
Az érdeklődés állandósul, az ujoncok hozzák magukkal a lelkesedést. Igy 

érlelődött meg a gondolat: önálló csapattá kellene alakítani a rajt. Hálával tartozunk 
a Szent Imre Kollégiumnak, hogy a kezdet nehézségein átsegített, de illik most már, 
hogy saját lábunkon járjunk. A leendő csapat parancsnoka dr. Klemm Kálmán 
szemináriumi prefektus, aki vállalta a parancsnoki tisztséggel járó terheket. 

P ARANCSNOKV ALT OZ AS. G a c s 
J á n o s parancsnoktól 1936 őszén búcsút 
vett a raj, mert a soproni Szent Imre 
Kollégium igazgatójává nevezték ki. Utó
da: D r. I j j a s J ó z s e I 1937 októ
bere óta Jeruzsálemben van. A parancs
noki teendőket ideiglenesen R o h n E r
n ő kollégiumi prelektus intézi. 

RAJPARANCSNOKOK megalakulástól 
logva: M i k l ó s i L á s z l ó 1933, K á r
p á t Y K á r o l y 1933-34, P é t e r II y 
G e d e o n 1934-35, V i II á n y i G Y ő
z ó 1935-36, P á l m a i J ó z s e I 1936-
37, C s e h S á n d o r 1937-38. 

IGAZOLT CSAPATTISZT EK: C s e h 
S á n d o r, F ü z y S á n d o r, G y e t v a i 
P é t e r, S c h e u l i n g J ó z s e I, S z a p
p a n y o s B é l a, V i II á n y i G y ő z Ő. 

KtZtJGYESStG. A "Békekút"-nál tar
tott májusi ájtatosságok alatt az ablak
kivilágításra 100 darab gyertyatartó be
szerzése vált szükségessé. A nemvárt 
kiadástól a cserkészek mentették meg az 
intézetet, azzal, hogy vastag rézdrótból 
stílusos gyertyatartókat készítettek a kí
vánt mennyiségben. 

tNEKKARUNK. Vasárnaponként va-

csora után a szükséges dalok elspjátítá
sára énektanulásra jönnek össze a cser
készek. Műsoron szerepelnek vallásos, ha
zalias és cserkész tartalmú énekek, dalok. 
Szakszerű irányítást ad R o k o n a i S i
m o n cisztercita atya, lővárosi segédlel
kész. 

A TISZTIT AB OR ON 1937 nyarán rés;'
vettek: G a l a m b o s J ó z s e " F ö l
d i n g E l e m é r, H o s z t á k J á n o s, 
Miklós Béla, Nagy Ferenc, 
S e n k á r L a j o s és T ó t h J ó z s e I. 
Csapattiszti igazoltatásuk folyamatban 
van. 

KtJLFöLDI KAPCSOLAT AINK. - A 
brünni teológusok azzal a kéréssel fordul
tak rektor urunkhoz, hogy néhány buzdító 
és felvilágosító sort írjon nekik a pap
cserkészet lontosságáról és a szemináriumi 
csapatszervezés módjáról. A kezdet nehéz
ségeivel küzdenek s nagyon rászorulnak 
mások tapasztalataira és egy ilyen tekin
tély támogatására, mint rektor urunk. A 
raj keletkezésének és működésének német 
nyelvű ismertetését megküldöttük nekik 
rektor úr ajánló soraival együtt. 

~nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnruuuuuuutnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn~ 

"Ez minden pap közös címer-szövege: Da mihi animas, cetera autem tolle. Em
ber/ add nekem lelkedet, minden mást eltehetsz ... Jaj annak a papnak, kiben meg· 
halt a papi lélek. Az ilyen felfordíthatja címerét, mert megfordította címer-szövegét: 
Da mihi cetera, animas autem tolle." 

"A papok bQnyoIítják le az isteni kihallgatásokat. Mi enunciáljuk az égi am
nesztiákat. Mi sürget jük a lélek adóját - az imát. Mi állunk testőrséget a vallás 
szentélyében, hogy megvédjük az Isten-uralom szimbolumát, a kék eget - az isteni 
eszme koronáját." 

Schmiedt Béla, volt növendékünk ("Isten atlétái") 
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EGYETEMűNK. Az 1937-38. tanév 
rektora: Kenéz Béla, a jog- és állam
tudományi kar statisztikai tanszéké
nek ny. r. tanára. Dékánok: Hittudo
mányi kar: Iványi János. Jog- és 
államtud. kar: Magyary Zoltán. Or
vostud. kar: Belák Sándor. Bölcsé
szeitud. kar: Császár Elemér. 

A hittudományi kar tanárai: Trikál 
J ózsel ny. r. t. (bölcseleti I. tanszék), 
Pataky Arnold ny. r. t. (újszöv. Szent
írás), Schütz Antal 
ny. r. t. (dogmati
ka), Aistleitner Jó
zsef ny. r. t. (ke
leti nyelvek), Ba
ranyay Jusztin ny. 
r. t. (kánoni jog), 
Tóth Tihamér ny. 
r. t. (lelkipásztor
kodástan), Szabó 
Vendel ny. r. t. 
(dogm. fundam.), 
Iványi János ny. 
r. t. (ószöv. Szent
írás), Kecskés Pál 
ny. r. t. (bölcseleti 
JI. tanszék), Mar
czell Mihály ny. r. 

t. (erkölcs tud.), 
Galla Ferenc ny. 
rk. t. (egyháztört.), 
Arlner Edgár c. rk. 

t. (egyháztörl.), 
Kühór Flóris c. rk. 
t. (neveléstan és 
vallástört.), Saly 
László c. rk. t. 
(lelkipászlorságtan 
tört.), Erdey Fe
renc c. rk., t. (böl
cselettan), Ibrányi 
Ferenc m. t. (böl
cselet), Hermann 
Egyed m. t. (ma
gyar egyháztört.), 
Kerner István, az 
aszkétika-misztika 

megb. előadója, 
Waigand József, a 
missziológia megb. 

előadója, Teller Frigyes, az egyházi zene 
megb. előadója, Bochkor Adám orvos
tudományi m. t., a Medicina pastoralis 
megb. elöadója. 

TANÉVKEZDET. Szeptember 15-én 
iratkoztunk be egyetemünk fennállásá
nak 303. tanévére. Fennállása óta 
most látott elöször az egyetem tizen
egyedik féléves hittudományi hallga
tókat. Igaz, hogy abban a reményben 
fogadta öket, hogy nemsokára - ezen 

átmeneti időszak 
után - tizenhar
mad félévesek ko
pogtatnak ajtaján. 

Tan- és egyéb 
súlyos dijak lefize
tése után már más
nap, 16-án rendes 
előadások voltak. 
Ünnepélyes "Veni 
Sancte" és tanév
nyiló díszgyülés 
csak szept. 20-án 
volt. Ekkor adta 
át Pataky Arnold, 
ny. r. t. egyete
münk multévi rek
tora utódjának a 
rektori láncot és 
hivatala jelvényeit. 

Az év eleje óta 
minden megszakí
tás nélkül komoly 
munka folyik az 

egyetem előadó 
termeiben s az 
egyes szakszemi
náriumokban. 

A HITTUDO-
MÁNYI KAR 
HALLGATÓI

N AK statisztikai 
adatai a jelen fél
évről. A hallgatók 
száma: 122. Ebből 

centralista: 92 
(köztük 3 bencés), 
piarisla: 5, feren
ces: 4, lazarista: 4, 
civil: 17. - Róm. 
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kat.: 89, gör. kat.: 33. - A hallgatók 
évfolyam szerinti megoszlása: l. é. 27 
h., II. é. 18 h;, III. é. 19 h., IV. é. 16 
h., V. é. 28 h., VI. é. 14 h. 

SZIGORLATOZTAK AZúJ REND
SZER SZERINT: Bakkalaureusi szi
gorlatot tettek: Barabás F., Bittenbin
der M., Boroska L, Cseh. S., Deák A., 
Füzy S., Gyetvai P., Gyulay G., Jor
dán E., Kacziba J., Léránt L, Lipics 
J., Mészáros L., Molnár V., Nagy F., 
Petrák M., Senkár L., Somogyi T., 
Szappanyos B., Szele J., Szólinger J., 
Tóth J., Tóth T., Villányi Gy., Zip
ser S. 

Licenciátusi szigorlatot tettek: Bit
tenbinder M., Gyetvai P., Nagy F., 
Tóth T. 

Régi rendszer szerint e félévben 
László Gábor szigorlatozott (harma
dik szig.). 

DOKTORRA AVATAS MINőSI
TÉSSEL. Egy 1935-36. tanévi tanácsi 
határozat értelmében ezentúl minden 
doktorrá avatás minösítéssel történik. 
E minősítés alapját a szigorlatoknál 
elért fokozatok adják. "Summa cum 
laude·' doktor, akinek az összes szi-
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gorlata kitüntetéses; "cum laude", ha 
a szigoriatok részben kitüntetésesek; 
,rite", ha egyszerüen sikeresek a szi
gorlatok. Ezt a minősítést a doktori 
oklevélre is rávezetik. 

új DOKTOROK AZ 1936-37. 
TANÉVBEN: 

Péterffy Gedeon. Doktori értekezé
sének címe: A papság dogmatikai esz
méje. 

Bánk (Banka) József. D. é. c.: Faul
haber Mihály és Prohászka Ottokár 
hitszónoki méltatása. 

Mojzes Péter. D. é. c.: A liturgikus 
mozgalom. 

Horváth Zoltán. D. é. c.: Zsolnai 
Dávid veszprémi felszentelt püspök 
élete és kora. 

Dobos János. D. é. c.: A keleti misz
sziós iskolák és a sajtó. 

Waigand József. D. é. c.: Az utolsó 
száz év pápái a missziók szolgálatá
ban. 

Bacsó János. D. é. c.: A hitletéte
mény felsorolásainakanalógiás feldol
gozása Aquinói szent Tamásnál. 

Kerny Géza. D. é. c.: Signum leva
tum in nationes. 

A HITTUDOMANYI KARNAK 
1936-37. TANÉVBEN BEKEBELE
ZETT DOKTORAI. 

Császik István, hittanár, kormány
főtanácsos, Kaposvár. 

Gálos László, teoI. tanár, Pécs. 
Gigler Károly, teoI. tanár, Eszter

gom. 
Jánosi József, S. J., bölcsészettud. 

kar. e. magántanár, főisk. tanár, Buda
pest. 

Kákossy A. Elek, volt teoI. tanár, 
plébános, Karád. 

Koszterszitz József, a pesti Szent 
Imre-kolI. igazgatója, Budapest. 

Oetter György, teoI. tanár, Vác. 
Somogyi Antal, teoI. tanár, Győr. 
Széll József, szemin. rektor, teoI. 

tanár, Vác. 
EGYETEMI PALYADIJAT NYER

TEK a mult tanévben: Boroska István 
V. é.: liA Jáhve istennév etimológiája 
és egybevetése az ószövetségen kívül 
jelentkező megfelelő istennevekkel'"' c. 
keleti nyelvészeti dolgozatával. -
Gyetvai Péter V. é.: liA jura circa 



sacra a magyar közjogászoknál~s 
kánonistáknál" c. kánoni jogi dolgo
zatával. ·- Mészáros Lajos IV. é. és 
FöldinIl Elemér III. é.: "Hanna éneké
nek szövegkritikai magyarázata és teo
lógiai jelentősége" c. biblikus dolgo
zatukkal. - Németh Ferenc IV. é. és 
Kovács Jenő III. é.: "Az okság elvének 
magyarázata a mai skolasztikában" c. 
bölcseleti dolgozatukkal. 

AZ EGYETEMI TEMPLOM úJ 
SZENT EDÉNYEI. Az egyetemi temp
lom részére dr. Pataky Arnold, egy. 
tanár, az 1936-37. évi Rektor Magni
ficus, rektorsága emlékére új ötvös
tárgyakat, helyesebben mondva a Ta
bernaculum részére egy modern elgon
dolású új "service"-t készíttetett. A 
három új tárgy: monstrancia, cibó
rium és kehely, egy egységes oltár
készletet képez, ezüstből domborítva, 
összeépítve, egészen aranyozva ké
szült, elefántcsont fogókkal és fara
gott ~lefántcsont részekkel díszítve. 

A szentségtartó egyszer ü zárt, suga
rak nélküli formája egész modern gon
dolatból sarjadt. Egy külső körgyürü
be van beleszereive, huzalokkal bele
rögzítve a Szentségház. E külső kör
gyűrűben nyolc, gyöngyházból fara
gott plaketten, légies hatást érzékel
tető, pálmát tartó és hódoló angyal 
lebeg körbe: a mindent körülvevő 
örökkévalóságot szimbolizálva. Ebbe 
a körgyürűbe kifeszített húrokon és 
elefántcsontból faragott Krisztus
szimbolumoktól támasztva. áll közé
pen az egyszerű üvegház. benne a 
lunulában az "Eucharisztia". A húrok 
között az eucharisztikus hymnus szö
vege olvasható: ,,0, Salutaris Hostia. 
quae coeli pandis ostium, bella pre
munt hostilia. da robur. fer auxilium:' 
A szöveg felett és alatt. jobbra és bal
ra egy-egy zöld smaragd-kereszt re
ménykedésünket jelképezi. Az egész 
körépítmény. kis keresztekkel szegé
lyezve és fenn a középen az apostoli 
kettős kereszttel koronázva, egy ele
fántcsont nyélen nyugszik, mely a 
talpból felszökkenő búzakalászok és 
szőllőfürtök ,közül emelkedik ki. A 
talpon is. ezüstből domborított, más és 
más Krisztus-szimbolumok láthatók. 

Az egész szentségtartó összhatása 
egy mikrofónt érzékeltet. az "égi 

mikrofónt", melyen keresztül az örök
kévalóságból szól hozzánk a Krisz
tus Király. 

Az itt alkalmazott motívumokból 
épült össze a cibórium és a kehely is; 
a Krisztus Király szimbolumokkal 
ékesített talpból. búzakalász és szőllő
fürtök közül felnövő elefántcsont 
nyélen. az abszolút tiszta bázison 
nyugszik a kupa. a cibóriumnál: "Ecce 
panis anllelorum, laclus cibus viato
rum", a kehelynél: "Sanlluis Christi, 
inebria me" szöveggel szegélyezett 
kosárban. 

A három kegytárgy Mellyer-Meyer 
Antal képzőmüv. főiskolai tanár által 
készített és dr. Pataky Arnold, Rektor 
Magnificus, dr. Tóth Tihamér, az egye
temi templom rektora. dr. Gerevich Ti
bor és dr. Szandtner Pál egyetemi ta
nárokból alakult zsűri által elfogadott 
tervek alapján, az Oberbauer-cég öt
vösműhelyében került kivitelre. 

A llagylelkű adakozó jóvoltából az 
egyetemi templom páratlan értékű. 
egységes felszereléshez jutott e három 
tárgyban, mely sikerült példája annak 
is, hogyan lehet tradicionális alapon 
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álló, a kor szellemét őszintén magán
viselő, de hitet sugárzó, komoly, mo
dem tárgyat történelmi levegőjű 
templomba bevinni. Lapunk jelen szá
ma közli mind a három szent edény
nek fénykép ét is. Az egyetemi temp
lom három új kincse jelenleg nincs 
idehaza, mert a párizsi világkiállítás 
magyar anyaga között szerepel, ahol 
általános elismerést aratott. 

ADOMANY AZ EGYETEMI TEMP
LOM RÉSZÉRE. Istenben boldogult 
Preysz Gusztáv özvegye a folyó évben 
1500 pengőt adományozott az egész 
szentélyt beborító új szőnyeg beszer
zésére. Isten fizesse meg! 

AHONNAN JöTTüNK - AHOVA 
KÉSZüLüNK. Minden évben nagy él-

mény a katechetika hallgatóinak az 
iskolák látogatása a lelkipásztorkodás 
tanárának vezetése mellett. Különös 
csodálkozással láttuk az alig 3 hét 
óta iskolába járó első elemistákat. 
Még egyiket-másikat csak mesével le
het kiengesztelni s az iskola padjai
ban megtarlani. - Elgondolkoztunk: 
mi is ilyenek voltunk? - Az elsősök
höz képest már szinte kis tudósok a 
IV-es elemisták. Bátran felelnek s a 
30--40 hospitáló teológus jelenléte 
nem zavarja őket. Itt vannak a harma
dikosok is, akik a II. félévben a mi 
tanítványaink lesznek. Az V. és VI. 
évfolyam hallgatói készítik elő őket 
az első szentáldozáshoz. - A Gya
korló-gimnázium III. osztályát is meg
látogattuk a napokban, ezek már vér
beli biblikus ok, minden érdekli öket. 

CENTRALISTAK Új KÖNYVEI 
Dr. Ervin Gábor: Bérulle kardinális: A lelkivezetésről. (38 o.) Budapest, 1937. 
A lelkiélet nagy klasszikusának a lelkivezetésre vonatkozó elvei magyarul. A 

lelkivezetés alapjairól szól, majd magának a lelkivezetőnek a tulajdonságait és lelki 
képét rajzolja. 

Dr. Ervin Gábor: P. Garrigou-Lagrange Reginald O. P.: A megkezdett örök
élet. (99 o.) Budapest, 1938. 

A keresztény lelkiség alapelveiről tárgyal e kis műben a világhírű szerző, akit 
1935-ben egyetemünk díszdoktorává avattak. Sorba veszi és jellemzi a lelkiélet hármas 
útját, s végül szól a békéről, "a mennyország előízé"-ről. 

Dr. Gálos László: Vasárnapok - ünnepnapok. (403 o.) Budapest, 1937. 
A karácsonyi-húsvéti-pünkösdi ünnepkör szerint csoportosította a szerző lelki

olvasmányait, melyek a vasár- és ünnepnapok lelkületét, liturgikus szelIemét tükrözik 
vissza, de emelIett felölelik az egész katolikus hit- és erkölcstan eszmekörét. 

Dr. Klemm Kálmán: Kereszténység vagy la;i vallás? I. Hitvédelmi tanulmány 
Rosenberg mítoszvallásáról. (247 o.) Budapest, 1937. 

A könyv politikamentesen feltárja azokat a szellemi gyökereket, ahonnan 
Rosenberg elgondolásai fakadnak az új német világnézetről, faji lélekről és vallásról, 
valamint a germán nemzeti egyházról. Szembeállítja a kereszténységet és új pogány
ságot, megvilágítja a jelenlegi német vallási helyzetet, majd megcáfolja azokat a 
támadásokat, melyeket Rosenberg "Mythus" -a az ószövetség, Jézus Krisztus, az 
evangéliumok etikája, Szent Pál élete és tanítása ellen hoz. 

Miklósi László: Magyar hősök öt világrészen. Második, bövített kiadás. (228 o.) 
Budapest, 1936. 

Történelmünknek az a darabja, amit missziónak nevezünk, vonul el elöttünk 
azoknak a magyar hősöknek az életén át, akik az Isten és a halhatatlan lelkek iránti 
szeretetből Krisztus világosságát vitték el öt világrész pogányainak a magyarság 
történetétől kezdve napjainkig. 

Magyar Egyházirodaimi Iskola - Faber Frigyes Vilmos: Ez nagy Szentség 
valóban! (316 o.) Budapest, 1938. 

Az angol konvertita oratoriánus könyve magyarul. A szerző kiváló teológus és 
mély misztikus lélek. Itt tűnik ki, hogya dogmatika mennyire zárt egységet alkot; az 
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egyes kérdések szorosan összefüggnek egymással. Különösen szépek azok a fejezetek. 
melyekben Isten egyéb műveivel, az ájtatossági gyakorlatokkal vagy Isten "elrejtőzési" 
módjaival hasonlítja össze az Eucharisztiát. 

Mojzes Ferenc-Németh Antal: Spira~o Ferenc; A Boldo~ságos Szűz. (274 o.) 
Budapest, 1936. 

A világhírű katekétának aranymiséjére készült szép Mária-könyvét adja a két 
fordító magyarul. Harminchárom fejezeten keresztül vonul el előttünk a Szent Szűz 
külső és belső élete, melyet a Szentírásból, hagyományból és az atyák írásaiból szőtt 
a szerző nagy szeretettel és tudással. De e mellett megszólaltatja a történelmet, sőt 
még a magánkinyilatkoztatásokat is. 

Dr. Pataky Arnold: A kereszténysé~ eredetére vonatkozó újabb elméletek. 
(84 o.) Budapest, 1936. 

A könyv lapjain feltárul előttünk az a küzdelem, amit a katolikus teológia 
a racionalizmus újabb rendszerei ellen folytatott. Megrajzolja a szerző Harnack 
Adolf, a modernizmus és a különféle iskolák (eszkatologikus, vallástörténelmi. 
formatörténeti) racionalista elméleteit, maj d tudományos tárgyilagossággal bírálatot 
mond róluk és levonja a végső következtetéseket. 

Dr. Pataky Arnold: Az Apokalipszis történelembölcselete. (94 o.) Budapest, 1937. 
Néhány bevezető dolog (az apokaliptika elemei) után ismerteti a tudós szerző 

az Apokalipszis egysége körül támadt vitát, részletesen foglalkozik az Apokalipszis 
magyarázatával, hozza a magyarázat történetét; majd kifejti az Apokalipszis törté
nelem-szemléletének alapvető tanítását: Isten az egész világtörténelem korlátlan 
hatalmú intézője. Ez a hatalom fogja elhozni a jó ügy diadalát, jóllehet az Isten 
országa és az istenellenes hatalmak közti harc a világtörténelem egész menetén át tart. 

Dr. Schelller János: A szerzetesi élet katekizmusa. (402 o.) Oradea, 1937. 
Az egyházjogtanár író nemcsak szerzetes jelöltek, ujoncok és fogadalmasok 

kezébe szánta ezt a könyvet, hanem világi paptestvéreinek és papnövendékeknek is. 
Az Egyházi Törvénykönyvnek szerzetesi kánona it és az azóta megjelent rendelke
zéseket akarja a fentiek számára hozzáférhetővé tenni azáltal, hogy azokat kérdés
felelet alakjában hittaní, jogi, aszkétikus, erkölcsi és kormányzati szempontból 
áttekinthetően, gyakorlatias an feldolgozza. 

Dr. Tóth Tihamér: Miatyánk! (314 o.) Budapest, 1937. 
Az 1936/37. tanév folyamán az egyetemi templomban elmondott egyetemi hit

szónoklatokat tartalmazza. A "Miatyánk"-ról három évig fog tartani a beszédsorozat, 
tehát még két újabb kötet is fogja követni ezt az elsőt, amelynek 28 beszéde még 
csak a megszólítást és az Úr imádságának első kérését tárgyalja. 

Dr. Werner Alajos: Az éneklő e~yház. (158 o.) Szombathely, 1937. 
A képekkel díszitett könyv papok, kántorok, énekesek, teológusok és a Musica 

Sacra őszinte tisztelői számára rövid szakszerűséggel és biztos tájékozottsággal 
összefoglalja mindazt, amit az egyházi zenéről történelmi, esztétikai és liturgiai 
szempontból tudni kell. 

Dr. Zsigovits Béla: Japán keresztény szemmel. (124 o.) Budapest, 1937. 
A 27 képpel és 1 térképpel díszített könyv a szerző világkörüli utazásának 

japán emlékeit adja. Nem egyszeru útleírás, hanem a japání katolikus állapotok 
ismertetése. Néhány földrajzi adat és a japán nép életéből vett pillanatfelvétel után 
ismerteti a japán nép vallását és híresebb templomait, vázolja Japán missziós 
mult ját és jelenét, végül megrendítő képet hoz a koyami bélpoklos-telepről. 

"Papokért kiált a mai szomjas lélek, papokra várnak az érő vetések. Papokra. 
akik buzgók, lelkesek, lánggal égők, szentek; de papokra, akik egyúttal tanultak, mű
veltek, kedvesek, figyelmesek, életrevalók. Oly szörnyű időben kell ma az evangéliu
mot hirdetnünk, hogy csak a legjobb, legértékesebb fiatal lelkek vállalhatják sikerrel 
a szent munkát." 

Tóth Tihamér (Az "Isten atlétái" előszavában.) 
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HÍREK A RÉGIEKRÖL 
SZENTELÉS A HAJDUDOROGI EGY

HÁZMEGYÉBEN. A püspök úr - kinek 
azóta történt elhúnytáról alább emléke
zünk meg - utolsó főpapi ténykedéseként 
a nyiregyházi székesegyházban pappá 
szentelte a Központi Szeminárium hat 
volt növendékét: Gyulai Jánost, Kalapos 
Mihályt, Kocsis Pétert, Kovács Gyulát, 
Simon Györgyöt és Só;a Miklóst. 

TÁBORI LELKÉSZNEK vette fel Hász 
István püspök úr Péntek Kálmánt. 

PREMONTREI NOVICIUS lett Hör
csöki István. 

A SCHOLA CANTORUM SABARI EN
SIS dec. 7-i hangversenye a Zeneművé
szeti Főiskolán az új zenei évad egyik 
legkimagaslóbb eseménye volt. Mint a 
tengernek egymást kergető, egymásba fo
nódó hullámai, úgy szövődtek, hullámzot
tak Palestrina, Victoria, Orlandus Las
sus és Ingegneri klasszikus polifónjai. A 
hatalmas énekkar és a művészi ének min
den részlete felett impozáns erővel ural-

kodott a dirigens, dr. Werner Ala;os keze. 
A fiatal pap, ki nemrég még a Központi 
Szeminárium növendéke volt, nagyszeru 
teljesítményével ismét bebizonyította, 
hogy Alma Materünk nemcsak az asz
kétikus és tudományos élet számára ne
veli növendékeit, hanem a művészi érzék 
kifejlesztésére is alkalmat ad. A fiatal 
központista vezetése alatt álló Schola 
szereplése minden zenekedvelő centralis
tának büszke öröme marad. 

ROMAI öSZTöNDIJAT eddig a kö
vetkező 16 központista nyert el: 

Pivárcsi I. (patrológia), Artner E. 
(archeológia)' Koudela G. (egyh. zene). 
liias J. (biblikum). Teller F. (egyh. zene), 
Werner A. (egyh. zene). Félegyházy J. 
(filozófia, archeológia), Kőpl K. (bibli
kum). TempIli R. (egyh. jog), Szörényi 
A. (biblikum). Papp Gy. (egyh. jog). Ró
nay L. (archeológia, paleográfia), Waigand 
J. (missziológia). Bánk J. (egyh. jog). 
Németh A. (biblikum). PéterIly G. (morá
lis). 

ÖRÖMÜNK 
Artner Edgár dr. pápai kamarássá, 

Bacza Dezső dr. Nagybajom községben plébánossá, 

Brückner J ózsel dr. érseki tanácsossá, 

Drahos János dr. esztergomi érseki általános helytartóvá, 

Galambos Miklós dr. szentszéki biróvá, 
Gigler Károly dr. pápai kamarássá, 

Gutheil Jenő dr. veszprémi kanonokká és egyházmegyei fötanfelügyelővé, 

Hóka Imre dr. érseki tanácsossá, 

Horváth Miklós esztergomi leánygimnáziumi hittanárrá, 

liias Józsel dr. a jeruzsálemi osztrák-magyar zarándokház vicerektorává, 

Iványi János dr. egy. ny. r. tanár Öszentsége pápai prelátusává, 

Jancsó János dr. rétsági plébánossá, 

Kárpáti Károly soproni reálgimnáziumi hittanárrá, 

Kis György dr. kaposvári plébános préposttá, 
Kiss La;os dr. szombathelyi kanonokká és egyben egyházmegyei főtanfelügyelővé, 

Mentes Mihály dr. a győri tanítóképző intézeti internátus igazgatójává, 

M'észáros Béla dr. a veszprémi hittudományi főiskolán az erkölcstan és lelkipásztor-
kodástan tanárává, 

Miklósi László leányvári adminisztrátorrá, 

Molnár Gyula dr. székesfehérvári szentszéki jegyzővé, 

M ong J ózsel székesfehérvári szemináriumi prefektussá, 

Mo;zes Péter dr. a bajai Miasszonyunk-zárda hittanárává, 

Rohály Ferenc dr. makói lelkésszé, 
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Rubovszky Ferenc dr. érseki tanácsossá, 
Sárközy Lajos dr. pápai kamarássá, 
Simon György dr. felsöházi taggá (Veszprém vm.), 

Száva János dr. érseki titkárrá és föszentszéki jegyzövé, 

Tanay Ferenc alsósági plébánossá, 

Teller Frigyes dr. püspöki tanácsossá, 

Totin Pál budapesti gör. kat. hitoktatóvá, 

Wéber Pál dr. veszprémi kanonok apáttá és 
Winkler JózseF újszentiváni önálló lelkésszé neveztettek ki. 

Valamennyi fönti "centralistát" szeretettel köszöntjük. Ad multos et felicis
simos annos! 

GYÁSZUNK 

MIKLÓSY ISTVÁN 
185~-19:J~. I 

Van-e szívbemarkolóbb hang agyászharang zúgásánál, mely váratlanul zeng 
bele az éjtszakába? November 5-ének első perceiben ilyen harangzúgásra ébredt 
Nyíregyháza városa: Miklósy István halálát hírdették a harangok, 

Az elhúnyt főpásztor megyéspüspöksége egy darabot jelent a magyar törté
nelembőI. Ki érti azt át, mit tesz állni ezrek sokévszázados vágyainak Sion-hegyén, 
elsőnek hordani fején egy új egyházmegye püspöki koronáját; a Gyimestől aDunáig 
kormányozni a rábízott lelkek százezreit, majd híveinek majdnem a felétől meg
fosztVa és megszükitett határok között is kimagasló apostolutódnak lenni? 

A nagy püspök koporsóját százharminc fekete-felonos pap és a hivek belát
hatatlan tömege állotta körül, De nem hiányzott-e valaki? A kispapjai? Lilaszala
gos koszorú felel: "Szeretett Atyánknak - imádkozó kispapjai," Messze a nagy 
temetéstől, a Központi Szemináriumban, a lelkigyakorlat szent csendjében, levitái
nak lelke felemelkedik az élet és halál Urához, hogy "István püspök-szolgájának 
lelkét az igazak közé sorolja" ," S ez a lelkigyakorlatos ima talán többet jelentett, 
mintha ők is körülállták volna koporsóját", 

MIHÁL YFI ÁKOS 
186:J-19:J~, I I 

1937 május 27-e gyásznapja volt a Ciszterci Rendnek, gyásznapja a tudományos 
életnek, gyásznapja a Pázmány-Egyetemnek, de gyásznapja volt minden centralis
tának is, 

Meghalt Mihályfi Akos, 
A Ciszterci Rend gyászolta benne a viUersi apát urat, a Rend tagjai testvérü

ket; a tudományos élet egy márványoszlopot vesztett benne, az egyetem volt taná
rát és Rector Magnificusát", 

És mi? Mi egy atyai szívet vesztettünk, Ezért érezzük legnagyobbnak a mi 
fájdalmunkat, 

Ideál volt Ö előttünk: annak a papnak ideálja, aki szívvel-lélekkel, minden 

29 



erejével az "igehirdetés", "az emberek megszentelése" és "a nyilvános istentiszte
let" köriil buzgólkodik. 

Egész papi aemzeclék taaalta meg tőle ezt a tudományt: a lelkekért folyó harc
.nak nehéz tadolllÚyit. 

Ezrek és ezrek fogják őt 6lclaai 11& örök haóban: akiket Ö vezetett el oda. 

Fájó ürt hagyott maga után távozásával; emlékét drága ereklye gyanánt 
őrizzük szívünkben. 

Ö~T. KAMMER KÁROL Yl\IÉ 
186:S-19:S~. 

Száz kispap állott körül et y etyszerü sírt maIus 26-án a Rákoskeresztúri u; 
Röztemetöben. A szeminárium rektora temette özvety Kammer Károlynét, - vat y 
amint ő szokta volt mondani - "a kispapok Kammer nénijét". 

Netyedszázadon keresztül vétezte etyhantú, fáradsátos munkáját, a kispapok 
ruháinak felütyeletét. Azt a munkakört töltötte be, ami az édesanyáé otthon a 
családban. És út y is vétezte, mint az édesanya. Névszerint ismert mindenkit és évek 
múltán is emlékezett minden volt növendékre. 

Halála után is kimutatta szeretetét a kispapok iránt: vétrendeletébim is a 
uetény teolótusokról tondoskodott. 

Sírja körül eltondolkodtunk: bárcsak mi is ilyen alázatos lélekkel, ilyen hűen 
.tudnók vétezni a mi munkánkat, mint ez az etyszerű asszony! 

Csendes volt élete, csendes volt halála, - letyen csendes pihenése és örök 
boldotsáta! 

I ORESKÓ FEREl\I(; 
1914-19:S~. I 

Fiatal lelke minden vátya az volt, hot y az Úr házában lakhasson. És hama
rabb teljesült szíve óhajtása, mint tondoltuk volna. Tudtuk, hot y súlyos beteg, hisz 
már et y éve odahaza feküdt, halála métis meglepett bennünket. Hiszen ismét keve
sebben lettünk, ismét et y doltos munkás dőlt ki közülünk. Mert ő doltozni, aratni 
akart a lelkek szántóján. Mét betetsétében is elmaradt vizstáira készült, nyelveket 
lanult, hot y ha feltyótyul, annál natyobb lelkészültsétgel állhasson a munkások közé. 

Élete rövid volt: huszonhárom év, de ennek minden napját csak et y cél ihlette: 
hogy méltó pappá lehessen. 

Mint timnazista, a ketyesrendieknél tanul. Érettséti után a csonka kassai 
egyházmetye veszi fel növendékpapjai közé, így kerül a Központi Szemináriumba. 
Itt a letnatyobb gondot fordítja tanulmányai vétzésére. Folyton dolgozik, folyton 
tanul. lma és munka minden napja, szinte sohasem pihen. 

Az Úr Jézus próbára akarta tenni hűségét: 1935 májusában tüdővérzést kap. 
De a csapás nem töri meg, mindíg arról besz.él, hogy visszajön még közénk. Csak
ugyan, út y látszik, mintha javult volna a debreceni Auguszta-szanatóriumban, de 
újabb tüdő vérzés t kap. És két hónap mulva, az év júliusában az Örök Főpap a leg
szebb szemináriumba hívja. A munkát be kellett fejeznie. 

Testvér! most is csak azt kérjük, amit oly sokszor kértünk a szemináriumban: 
imádkozzál érettünk! 
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A Központi PapnöTelde elöljárói az 193~/3S. lanéThen 

Ret:ler: 

Dr. Tóth Tihamér, egri egyházm. pap, pápai prelátus, a Pázmány-egyetemen a lelki
pásztorkodástan ny. r. tanára. Intézetünknek 1906-10 közt növendéke, 1918-1925 közt 
prefektusa, 1931 óta rektora. 

Spirituális: 

Dr. Kerner István, kalocsai egyházm. pap, pápai kamarás, a Pázmány-egyetemen 
az aszkétika-misztika lektora. A Germanicum-Hungaricum J;lövendéke: 1908-15. Intéze
tünkben spirituális 1929 óta. 

Oeconomus: 

Dr. Brückner József, esztergomi egyházm. pap, érseki tanácsos. A Pazmaneum 
növendéke: 1912-16. Intézetünkben gondnok: 1932 óta. 

I. Prae/ectus: 

Dr. Klemm Kálmán, szombathelyi egyházm. pap. A Pázmány-egyetem hittudományi 
karán tanárhelyettes. Intézetünkben növendék: 1927 -32. Intézetünkben praefectus: 
1935 óta. 

II. Praefectus: 

Dr. Waigand József, esztergomi egyházm. pap. A Pázmány-egyetem hittudományi 
karán tanárhelyettes és a missziológia lektora. Intézetünkben növendék: 1929-34. 
Intézetünkben praefectus: 1936 óta. 

A Központi PapnöTelde nÖTendéL:ei 

az 193~/3S. lanéThen 

Presbyterek: 

Deák Anasztáz O. S. B. VI. éves teológus. 
Kapuy Vitái O. S. B. gyakorló tanár. 
Kerényi Olaf O. S. B. gyakorló tanár. 
Pálos Ferenc O. S. B. gyakorló tanár. 
Tóth József esztergomi gyakorló tanár. 
Vida Szabolcs O. S. B. gyakorló tanár. 
Villányi Anaklét O. S. B. gyakorló tanár. 

VI. éves diákonusok: 

Bittenbinder Miklós esztergomi 
Boroska István esztergomi 
Gyetvai Péter kalocsai 
Kacziba József váci 
Léránt István szombathelyi 
Molnár Vince szombathelyi 
Nagy Ferenc pécsi 
Petrák Mihály veszprémi 
Tóth Tibor váci 
Villányi Gyözó gyóri 
Zipser Sándor esztergomi. 

V. évesek: 

Barabás Ferenc esztergomi 
Cseh Sándor gyóri 
Damjanovich Pál hajdudorogi 
Demel Iván esztergomi 

Füzy Sándor székesfehérvári 
Gyulai Gábor eperjesi 
Hoszták János nagyváradi szubdiákonus 
Lipics József szombathelyi 
htészáros Lajos egri 
~émeth Ferenc szombathelyi 
Scheulin~ József veszprémi 
Senkár Lajos esztergomi 
Somogyi Tibor váci 
Szappanyos Béla esztergomi 
Szele József györi 
Szólinger József csanádi 
Tóth József egri 
Varga Péter Pál veszprémi. 

lY. évesek: 
Bacsóka Béla hajdudorogi 
Bacsur Sándor kassai 
Csel ényi István hajdudorogi 
Földing Elemér veszprémi 
Galambos József szatmári 
Hudáky Aladár hajdudorogi 
Kopcsányi Miklós pécsi 
Kovács Jenó veszprémi 
Krenyitzky István eperjesi 
Latzkó József kassai 
Miklós Béla egri 
Simon Sándor hajdudorogi 
Solymos László csanádi. 
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III. évesek: 

Borovi József rozsnyol 
Csoba János hajdudorogi 
Donka János hajdudorogi 
Hegyi László pécsi 
Kováts Erazmus győri 
Mester István egri 
Miklós István kalocsai 
Némelh László székesfehérvári 
Nyitrai Ferenc váci 
Palánki László esztergomi 
Rojkovich István hajdudorogi 
Sárecz József veszprémi 
Szentpéteri Géza esztergomi 
Taraczközi Bertalan szatmári 
V éghseő György hajdudorogi 
Zakar András esztergomi. 

II. évesek: 

Balogh István kassai 
Csobay Andor hajdudorogi 
Galambos Ferenc pécsi 
Gernát János homesteadi 
Jávor Egon O. S. B. 
Korcsinszky György hajdudorogi 
Kovács Ferenc székesf .. hérvári 
Kubinyi György veszprémi 

Leschock György home5teadi 
Margó György esztergomi 
Rogoz György hajdu dorogi 
Soltész József hajdudorogi 
Szalay Miklós veszprémi 
Várkonyi Imre kalocsai 
Unger Béla veszprémi 
Zipser Ervin esztergomi. 

I. évesek: 
Baumgartner Oros O. S. B. 
Bizják László rozsnyói 
Csikéri Pál kalocsai 
Erdei Péter nagyváradi 
Fagyas Ist-án nagyváradi 
Juhari Gábor szatmári 
Koncz Lajos rozsnyói 
Kovaliczky György eperjesi 
Malák Nándor esztergomi 
Molnár Anlal hajdudorogi 
Papp Lajos csanádi 
Pregun Dezső hajdudorogi 
Serbán Mihály hajdudoroj.!i 
Sorosi Sándor hajdudorogi 
Timkó Mihály hajdudorogi 
Traum László székesfehérvári 
V ági László váci. 

A Központ' Papnö~elde élő, ~olt nö~endéL:e,l 

AbsoloD Ede dr (kas 1895-99) pléb. Kehnec Agarbiceau János (fgy 1900-03) kano-
okr. Kosice. Csehszl. nok. Cluj. Románia 

I Ezt a névsort időnként újra leközáljük. mert tudatában val!yunk annak, hogy ez 
az első összeállflásunk - bármennyi gonddal és utánjárással készült is - természetszerűleg 
nem lehet pontos és főként az elcsatolt területekre nézve hiányos. Épp ezért szeretettel 
kérjük k. olvasóinkat, hogy mindennemű hiányról. változásról. vagy téves adatról a "Centra
lista" szerkesztőségét (IV .• Prohászka O.-u. 7.) értesíteni sZíveskedjenek. 

Az egyházmegyék rövidítése: 
b=besztercebányai 
cs=csanádi 
di=diakovári 
eg=egri 
ep=eperjesi 
esz=esztergomi 
fgy=fogaras-gyulafehérvári 
győ=győri 
gyu=gyulafehérvári 
hd=hajdudorogi 
har=hartfordi (U. S. A.) 
ho=homesteadi (U. S. A.) 
kal=kalocsai 
kas=kassai 
la=lazarista 
lu=lugosi 
m=munkácsi 
mm=máramarosi 
nv l=nagyváradi (latin) 

Ha valaki más egyházmegyébe vagy 
esz=kalocsai volt. most esztergomi. 

nv g=nagyváradi (göröl!) 
ny-nyitrai 
OC=ciszter 
OFM=ferences 
OP=domonkos 
OPraem=premontrei 
OSB=bencés 
p=pécsi 
r=rozsnyói 
SJ=jézustársasági 
szam=szamosújvári 
szat=szatmári 
sze=szepesi 
szf=székesfehérvári 
szo=szombathelyi 
vá=váci 
ve=veszprémi 
zá=zál!rábi 
ze=zenggi 
szerzetbo= ment át. így jelezzük: pl. kal-

A név után zárójelben levő szám a szemináriumban tóhátt éveket jelenti. 
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Albrecht József (ve 1932-36) kápl, Zala
szántó 

Angeli Ottó dr (kal 1920-25) teol. tan, pp. 
kápl, Kalocsa 

Antal Vince (ve 1919-24) pléb, Vöröstó 
Antalóczy Kornél (hd 1925-26) lelkész, 

Nyírlugos 
Ant y Illés dr (ve 1924-29) teol. tanár, 

prefektus, Veszprém 
Artner Edgár dr (esz 1913-18) egyet. c. 

rk. tanár, pp. karn, Bp. VIII. Szentkirá
lyi-u. 25/a. 

Áronffy Ferenc (p-la 1892-95) tartomány
főnök, Szob 

Árpás Ferenc (p 1923-27) int. igazgató, 
Pécs, Rákóczi-út 

Bacsó János dr (esz 1927-31) hittanár, Bp. 
X. Füzér-u. 6. 

Bacza Dezső dr (ve 1922-27) pléb, Nagy
bajom 

Bakkay Kálmán (szat 1897-900) ny. esp
pléb, sztszéki tan, Salu-Mare, Románia 

Balan János dr (flly-Iu 1899-903) megyés
püspök, Lugoj, Románia 

Balázs Lajos (gyu 1906-10) sztszéki tan, 
pléb, Psuleni (Székelypálfalva), Románia 

Balicevié Márk dr (di 1914-18) pléb, Val
povo, Jugoszl. 

Balla László (kal 1925-30) kápl, Bácsalmás 
Balogh József (kas 1910-13) esp, Kosická 

Nová Ves., Csehsz!. 
Ballescu János dr (lu 1893 -94) ny. 

"Resita" ig, Timisoara I. Románia 
Barna József (szat 1917-23) pléb, Boliz, 

Románia 
Barlha Béla (kas 1916-18) hítok t, Kosice, 

Csehsz!. 
Bartmann Miklós dr (esz 1923-28) pp. kam, 

prímási titkár, Esztergom 
Bába Miklós dr (hd 1917-19) lelkész, 

Piricse 
Bán Imre (esz 1930-35) kápl, Bp. VI. Béke

tér 1. 
Bánk (Banka) József dr (esz 1931-36) ösztön

dljas, Róma, Via Giulia 1. Olaszorsz. 
Bárány József dr (szat 1897-99) spirit, 

te ol. tan, Oradea, (Nagyvárad) Románia 
Bárdos István dr (esz 1909-13) hittanár, 

Bp. VII. Damjanich-u. 50. 
Bársony József(szat 1933-34) pléb,Tyukod 
Bea Antal (vá 1926-30) kápl, Rákospalota 
Bednárz Róbert (esz 1897-900) prel, esp, 

apát-pléb, Bp. IV. Eskü-tér 2. 
Bedy Vince dr (győ 1885-89) prel-kanonok, 

nagyprép, Győr 
Beliczky Jenő (r 1902-03) pléb, Perkupa 
Belkó Agoston (esz 1927-28) hittanár, Bp. 

XI. Miasszonyunk-útja 14. 
Bellovics Jenő (m 1900-03) esp-pléb, Rja

pid, Cinadievo, Csehszl. 
Belon Gellért dr (kal 1929-34) te o!. tan, 

Kalocsa 

3 

Bencskó András (eg 1919-20) adm. Gyön
gyösoroszi 

Berke Lajos (ve 1927-32) hitokt. Nagyka
nizsa 

Berkes László (cs 1930-33) lelkész, Dombi
ratos 

Berkes Ottó dr (OPraem 1892-93) c. tank. 
főig. Keszthely 

Bernát Ferenc dr (eg 1922-26) hittanár, 
Gyöngyös 

Beszkid Miklós dr (ep 1900-03) pléb, Leg
navo, Csehszl. 

Bezák Károly (István 1) dr (ny 1896-900) 
gimn. tan, Bratislava (Pozsony), Csehszl. 

Bihari (Groholy) Bertalan (hd 1931-35) 
káp I. Nagyléta 

Bihon Islván (hd 1914-18) kanonok, Nyir
egyháza 

Bilkei Ferenc (szf 1892-96) esp-pléb. 
Székesfehérvár 

Bilterer Károly dr (b 1908-12) esp-pléb. 
Sklené, CsehszI. 

Bizzer Pál (szf 1919-21) adm, Baross-telep 
Bocca Pál (szam 1891-95) pléb, Ghurlt, 

Románia 
Boér Géza (esz 1912-16) kápl, Bp. VIII. 

Reviczky-u. 9. 
Boériu János (Igy 1881-84) Leclinta de 

Mures (Marosiekence) Románia 
Bogdánffy Szilárd (nv I 1931-34) hittanár. 

Oradea, Románia 
Boksay Emil (m 1907-10) hittanár, sztszéki 

tan, Uihorod, (Ungvár) CsehszI. 
Bolboca János (lu 1912-16) a "Resita"
művek felügy, Oravita, Románia 

Bordás Alfréd (eg 1932-35) hittanár, Mis
kolc 

Bora Jusztin (lu 1896-900) esp, Sarmi
zegetuza, Románia 

Boros József (gy u 1900- 03) prel- kanonok. 
Alba Julia 2. (Gyulafehérvár), Románia 

Boros József (esz-győ 1929-31) kápl, Tata 
Borza Sándor dr (Igy 1904-08) egyetemi 

tanár, Cluj (Kolozsvár). Románia. 
Botenau János (szam 1884 kr) ny. föesp. 

Nuseni, Románia 
Bozsik Pál dr (eg 1902-06) kormányfőta

nácsos, Máriaremete 
Bőlhy Lajos dr (eg 1917-22) esp-pléb. 

érs. tan, Törökszentmiklós 
Brandieu János (Igy 1916-17) pléb, Oros

faia. Románia 
Brandi Miklós (kal 1908-11) lelkész, Állam

puszta 
Brever István dr (esz-győ 1898-02) megyés

püspök, Győr 
Brinzeu Miklós dr (lu 1903-07) nagyprépost. 

Lugoj, Románia 
Bubnó Andor dr (ep 1914-18) esp-pléb, 

Homrogd 
Bucuru János (Igy 1885-86) főesp, Aiud 

(Nagyenyed), Románia 
Budai Alajos (eg 1924-28) admin, Borsod

ivánka 
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Budai Dezső (esz 1930-35) kápl, Bp. IX. 
Ecseri-u. 4/b 

Buday János dr (esz 1921-26) pléb, Nógrád
patak 

Bujaló Bernát dr (szat 1920-25) spirit, teo!. 
tan, Uihorod (Ungvár), Csehsz!. 

Budán Imre (szf 1928-33) pref, Székes
fehérvár, Szt. Imre konviktus 

Burkus 'Vince dr (OPraem-ve 1930-32) 
kápl, Galambok 

Bürchner László dr (győ 1907-11) prép
kanonok, Sopron 

ChJra Sándor (m 1915-20) kanonok, szem. 
rektor, Uihorod, Csehsz!. 

Ciceovan Gusztáv (szam 1899-03) gimn. 
tan, Ta.rgu-Mures (Marosvásárhely),Romá
nia 

Ciplea Sándor dr (szam 1904-08) teo!. tan, 
Cluj, Románia 

Cretiu Miklós (fgy 1909-13) pléb, Galde 
de jos, Románia 

Cvincek István dr (ny 1900-03) prel-kano
nok, Nitra, Csehszl. 

Csaba (Czumbel) István (szat 1931-34) kápl, 
Mérk 

Császár József dr (szo 1889-93 prel, szem. 
rektor Szombathely 

Császik István dr (b-ve 1898-902) pp. kam. 
hitt, Kaposvár 

Csendes György (szo 1919-20) pléb, 
Perenye 

Cserenyei István dr (ny 1896-900) pp. 
kam, pléb, Kovarce p. Oponice, CsehszI. 

Csemiczky István (kas 1892 - 96) pléb, 
Bridgeport, Conn. 330 Spruce Stro Hunga
rian St. Stephans Church, U.S.A. 

Csigi Imre dr (p 1931-35 kápl) Nagynyárád 
Cslk JÓzs.ef (vá 1912-16) apát-pléb, orszgy. 

képv, Ujpest 
Csiszárik Sándor dr (ep 1915-20) teo!. 

tan, Presov (Eperjes), Csehsz!. 
Csomor Emő (r 1931-36) kápl, Karancs

keszi 
Csonth Vianney János (eg-OFM 1919-21) 

novic. mester, Vác 
Czeizel György (ny 1885 kr) pléb, Terchová, 

Csehsz!. 
Czeizel János dr (b) pléb, Gajdel, Csehsz!. 
Cziky Vilmos (esz 1889-93) sztszéki ülnök, 

Bp. XII. Vadorz6-u. S/b 
Czövek Jenő (ve 1925-27) pléb, Mosdós 
Czvikovszky Jánol dr (vá 1928-33) hit

tanár, Mezőtúr 

Dalanu Éliás dr (fgy 1888-92) ny. f6esp, 
Cluj. Románia 

Dancsák Sándor (kas-vá 1932-34) kápl, 
Mátyásföld 

Daníla György (fgy 1908-12) kanonok, Blaj 
(Balázsfalva). Románia 

Dávid Béla (nv I 1923-24) lelkész, Tót
komlós 
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Demian J6zsef (szam-mm 1897-901) esp, 
pléb, Cilmerli, ,Románia 

Densz Géza (kas 1927-31) pref, Sátoralja
újhely 

Djakovic István (di 1885) sztszéki tan, Vin
kovci. Jugolz!. 

Dobos János dr. (szat 1930-35) kápl, Ar
ded, Románia 

Domby Lajos (gyu 1891-95) ny. fgimn. tan. 
szentszéki tan, Brdov, Románia 

Donabauth Ágoston (szam 1884) c. esp-pléb, 
Sat Slatina, Cseh szl. 

Dornie Béla (ny 1910-13) pléb, Zákopce 
pri Cadci. Csehsz!. 

Doroszlai Béla (szf 1910-12) pléb, Albert
falva 

Dörnyei Imre (ve 1919-22) pléb. Aka 
Dragos Aurél (szam-mm 1903-1907) esp

pléb, Satu·Mare, Románia 
Drahos János dr (esz 1905-08) ap. proton, 

kanonok, érs. helynök, Esztergom 
Dudás Károly dr (vá 1911-15) pléb, Cin

kota 
Duliskovich Elek (m 1895-99) lelkész, Mi

naj p. Uihorod 2., Csehsz!. 
Dunaijszky Béla (kas 1918-23) kápl, Ináncs 
Dunay Mikl6s (szat 1923-26) pléb, Simion, 

Románia 
Dutkay Pál (eg 1880) prel-kanonok. érs. 

helynök, Eger 

Egerszegi Lajos dr (ve 1913-17) pléb, 
Mernye 

Egyed Ferenc (szo 1919-24) lelkész, Ri
gyác 

Egyed Lajos dr (ve 1927-31) vicerektor, 
teo!. tan. Veszprém 

EIszner József (cs 1907-10) pléb, Johan
nisfeld, Románia 

Erdődi József [gyu 1918-19) pléb, Iara 
(Alsójára). Románia 

Erdőssy Béla (esz 1935-36) kápl, Drégely-
palánk 

Ervi~LGábor dr (esz 1929-34) hittanár, Bp. 
l., Kékgolyó-u. 10. 

Ettinger János (szat 1904-05) pléb, sai, 
Románia 

Fark .. József dr (p 1920-25) ppi titkár, 
Pécs 

Farkas Pál (eg 1894-98) esp-pléb, Saj6-
várkony 

Fatér István dr (ve 1895-99) pléb, ppi tan, 
Várpalota 

Fábry Gyula (esz 1930-35) kápl, Bp. V. 
Szt. István-tér 14. 

Fátrai (Fridrich) Sándor (vá 1896-900) 
sztszéki tan, pléo, N6grádverőce 

Fedor János (ep 1923-28) pléb, Viszl6 
Fehér Béla (szf 1918) pléb, Vértesboglár 
Feitscher Ágoston (ny 1894-98) pléb, Bo-

Sáca. Csehsz!. 
Fejér Gerő dr (gyu 1886-90) prel-kanonok, 

Alba Julia 2. (Gyulafehérvár), Románia 



Fekete Géza dr (kas 1909-12) pp. kam. 
pléb. Moldava. Csehszl. 

Fekete Lajos (hd 1929-34) hitoktat6. Deb
recen. Szent Anna-u. 47. 

Felkl Viktor (ve 1901-03) pp. kam. esp
pléb. Kislőd 

Ferch Mátyás (cs 1889-93) prel-kanonok. 
Timisoara. Románia 

Ferdényi Kálmán dr (nv l 1904-08) pp. 
kam. Oradea. Románia 

Félegyházi (Kinczli) József dr (szat 1925-
29) kápl. Vác 

Figula János (kas-SJ 1899-03) Bp. VIII .• 
Mária-u. 25. 

Filkorn Jenő dr (ny 1900-03) pre\, Bra
tislava Svoradov. Csehszl. 

FodOl' Gergely (gyu 1910-14) pléb.Cristesti
Ciceului (Csics6keresztúr). Románia 

Fodor János (fgy 1887-91) álL liceumi 
igazg. rimisoara (Temesvár). Románia 

Folláth Adám dr (szf 1920-25) esp-pléb. 
Zsámbék 

FolJáth J6zsef (szf 1933-34) káp\. Székes
fehérvár 

Formánek Rudolf (ny 1912-15) kanonok. 
Nitra. Csehsz!. 

Földesdy (Fürstner) Antal dr (kal 1911-15) 
pp. kam. esp-pléb. Kecel 

Fölföldy Béla (nv I 1930-32) kápl. hit
tanár. Endrőd 

Frajna András dr. (vá 1920-29) hitokt. 
H6dmezővásárhely 

Fraknói (Fugli) Gyula (esz 1927-32) adm. 
Nagyl6c 

Frentiu Traján Valér (lu-nv g 1895-98) 
megyéspüspök. Oradea. Románia 

Frink Ferenc (szat 1930-33) hittanár. Satu-
Mare. Románia 

Füg Béla (kas 1930-33) kápl. Abaújszántó 
Fügedy István (eg 1919-22) adm. Kékcse 
Fülep Mikl6s (hd 1929-32) kápl. Fábián-

háza 

Gaál Ferenc (kas 1933-34) teol6gus. Roma 
30. Via S. Nicola da Tolentino 8 .• Olasz
ország 

Galambos Miklós dr (szo 1924-29) ppi tit
kár, Szombathely 

Gábriel Antal (esz 1891-95) c. kanonok. 
hitoktatási felügy. Bp. L. Tárogató-u. 46. 

Gáger József (szf 1919-20) pléb. Bia 
Gálos Lászl6 dr (p 1917-22) te o!. taD. Pécs 
Gelencsér János (ve 1927-32) kápl. Tab 
Gerbery Elemér (ep 1909-11) pléb. V. 

Cabiny. Csehszl. 
Gere Gábor dr (p 1903-05) pléb. Szabad-

szentkirály , 
'Gerebenics Sándor (győ 1889-93) ny. pléb, 

Rábapordány 
Gergye Győző dr Ip 1921-26) te ol. tan. 

káplán, Pécs 
Géczy János (esz 1931-36) kápl. Bp. VI.. 

Érsek-u. 2. 

3· 

Gigler Károly dr (esz 1915-20) pp. kam, 
spirit. Esztergom 

Gjelatovic Pál dr (di 1884) kanonok. főesp
pléb. Djakovo. Jugoszl. 

Glattfelder Gyula dr (esz-cs 1892-96) 
megyéspüspök. Szeged 

Glatz Mihály (nv I 1911-14) pp. kam. hit
tanár. Békéscsaba 

Gojdics István dr (ep 1905-09) pp. kam, 
ppi tan. képz. ig. Presov. Csehszl. 

Gojdics Metód (ep-ho 1901-03) pléb. Det
roit. Mich. 441. South. Harbaugh Stro 
U.S.A. 

Goldics Péter Pál (ep 1908-12) megyés
püspök. Presov. Cseh sz!. 

G6czán Zoltán (szo-ve 1919-20) pléb. Felső
apáti 

Göcze András (m 1921-22) pléb. N. Ryb
nica. Cseh szl. 

Greszl Ferenc (szf 1921-26) pléb. Nagy
kovácsi 

Gr6sch Adolf (b 1892-96) besztercebányai 
kanonok. prép. hitokt. Miskolc 

Guga János (ny-SJ 1917-19) Trnava (Nagy
szombat). Cseh szl. 

Gulovich Andor (ep 1928-33) érs. titkár, 
Miskolc. Hunyadi-u. 3. 

Gutheil Jenő dr (ve 1906-10) kanonok, 
fötanf. Veszprém 

Gürsing János (sze 1905- 09) esp-pléb. 
Spisské-Teplíce. Csehszl. 

Gyulai János (hd 1931-36) hitokt. Miskolc 
Gyurcsek Károly dr (ny 1914-18) kanonok. 

Nitra, Csehsz!. 
Gyurcsovics Károly (vá-szat 1915-18) ap. 

korm-i titkár. Mérk 

Hadarics Kálmán (győ 1914-17) esp-pléb. 
Fertőszentmiklós 

Hadzsega Gyula dr (m 1898-01) pp. kam. 
teo!. tan. Uihorod (Ungvár). Csehsz!. 

Hajós István dr (eg 1922-26) lelkész. Atkár 
Halász György dr (kas-esz 1917-21) hit

tanár. Bp. XI .• Magyarádi-út 50. 
Halász Gyula (nv I 1887-91) lb. kanonok. 

pléb. Oradea-Venetia. Románia 
Halász Pál dr (esz-cs 1909-13) ppi tan. 

pléb. Szeged-Móraváros 
Halmos Mihály dr (eg 1921-26) érs. jegy

ző. Eger 
Harcsár Kálmán (ep 1888-91) kanonok. 

Prei!iov (Eperjes). Csehsz\. 
Hargitai (Hauszmann) János dr (p 1929-34) 

kápl. Pécsvárad 
Hartsár Islván (kas 1885-89) ap. proton. 

nagyprép. Kosice. Csehszl. 
Havadi (Haverda) Ferenc (cs 1922-25) 

konv. ig. hittanár. Mak6 
Hámon Ferenc (szo 1891-93) esp-pléb, 

Pinkafő 
Hámori (Haintz) Rudolf (esz 1935-36) hit

okt, Nagymaros 
Henny Ferenc dr (cs 1895-99) főesp-pléb. 

Szeged-R6kus 
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Herczeg János (szo 1911-14) pléh, Gaas, 
Burgenl, Ausztria 

Herlo Péter (lu 1910-13) főg. tanár, pléh, 
Arad, Románia 

Her6dek Ferenc dr (ny 1906-10) esp-pléh, 
Ochodnice. CsehszI. 

Hetényi Gyula dr (eg 1909-13) érs. tan, 
pléb, Mezőtárkány 

Hések Agoston (kas 1912-16) gimn. tan, 
Bratislava (PozsonyL Csehszl. 

Hinel Pál (r 1927-31) hítokt, Szentsimon 
Hodál György dr (ny 1908--12) gimn. tan, 

Bratislava, Csehszl. 
Holeksy Agoston (szf 1892-96) c. kano

nok, Bakonysárkány 
Holma István dr (esz 1897--01) sztszéki 

tan, hittanár, Bp. 1., Alkotás-u. 31. 
Holzedi Henrik (szo 1919-20) esp-pléh, 

Csesztreg 
Homicskó Ernő dr (ep 1910-14) teol. tan, 

Presov (Eperjes). CsehszJ. 
Horváth Győző dr (kal 1886---90) felsz. 

püspök, nagyprépost, érs. helynök Ka
locsa 

Horváth István dr (szo 1930-32) hitokt, 
Szombathely 

Horváth József dr (esz 1902--03) pléh, 
Karancsság 

Horváth József (esz 1909-13) hitokt, Bp. 
XII., Vadorzó-u. S/h. 

Horváth Károly dr (győ 1928--33) pléb, 
Oherwart, Burgenl, Ausztria 

Horváth Lajos dr (cs 1925-30) Szt. Imre 
koU. pref, hittanár, Szeged 

Horváth Mikl6s (esz 1934-36) hittanár, 
Esztergom 

Horváth Rudolf dr (esz 1888-92) pléb, 
Esztergom 

Horváth Sándor dr (sze 1897-1901) ka
nonok, Spisská-Kapitulá. CsehszI. 

Horváth Zoltán dr (ve 1929-34) pref, 
Veszprém, Davidikum. 

Hoss József dr (ve 1902--03) prel-kano
nok, irodaig, Veszprém 

Hohman Antal (esz 1924-28) káp!, Bp. 
1., Csa ha-u. 5ib. 

Hóka Imre dr (esz 1920-25) bányaIeI
kész, érs. tan, Dorog 

Hörcsöki Dénes (ve-OPraem (1919-23) 
Csorna 

Huchthausen Lajos (ve 1918-23) esp
pléh, Balatonkiliti 

Hudyma Emil dr (esz 1894-98) tb. kano
nok, sztszéki tan, kolI. ig, Bp. IX., Köz
telek-u. 1. 

Hufnagel János dr (szf 1885-88) esp
pléb, Dunabogdány 

Huszár Mihály (szo 1893-97) apátpléh, 
orszgy. képv, Sárvár 

Ibrányi Ferenc dr (esz 1919-24) fszlszéki 
hiró, teol. tan, egy. m. tan, Esztergom. 

Ijjas (lkotits) József dr (kal 1920-25) pp. 
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kápl, aligazgató, Jeruzsálem P. O. B. 
265. Palesztina 

lIIés István (r 1931-34) kápl, Zagyvapál
falva 

Illés Pál (ve 1929-34) kápl, Sümeg 
Implom Lajos dr (nv-OP 1924-25) teol. 

tan, Bp. XIV., Szt. Domonkos-u. 3/b. 
Inczédy László (cs 1920-25) Szt. Imre 

koU. ig, Szeged 
Isaicu János (fgy 1902--03) hittanár Sibiu 

(Nagyszeben), Románia 
Iszak Károly dr (szo 1924-29) hitokt, 

Szombathely 
Ivánovich Emil dr (eg 1893-97) apát-ka

nonok, szem. rektor, Eger 
Iványi Endre (kal 1927-32) kápl, Kalocsa 

Jakab Béla dr (p 1895-99) prép-kanonok, 
tanügyi főtan, Pécs 

Jancs6 János dr (vá 1922-27) pléb, Rétság 
Jakovics József (győ 1919-23) irodaig, 
Győr 

Jávor (Jakovits) Mihály (esz 1926-31) hit
okt, Bp. 1., Tárogat6-u. 46. 

Jávorka János (b 1904-08) kanonok, Bans
ká-Bystrica, Csehszl. 

Jelinek Antal (szE 1888-92) pléb, Agárd 
Jordán Emil (OSB 1935-37) kápl, Pannon

halma 
Jurányi (Jung) György dr (p 1924-29) pref, 

hittanár, Pécs, Deák-u. 8. 

Kadosa (Kránitz) Lajos (p 1915-20) hit
tanár, Bonyhád 

Kaiser Ferenc (esz 1928-33) kápl, Bp. n., 
Batthyány-u. 7. 

Kajaba László dr (nv l 1914-18) székes
egyh. kápl, Oradea, Románia 

Kalapos Mihály (hd 1930-35) kápl, Nyir
acsád 

KaUós (Klemencsics) István dr (vá 1924-29) 
hittanár, Rákospalota 

Kalocsai Gusztáv (eg 1882-86) esp-pléh, 
Egyek 

Kapiszinszki Miklós (ep 1917-18) kápl, 
Presov (Eperjes), Csehszl. 

Kállai (Káhl.er) Nándor (esz 1927-31) kápl, 
Bp. VI., Ersek-u. 2. 

Kálmán János (szf 1926-31) kápl, Székes
fehérvár 

Kálócz! István (győ 1927-32) kórh. lelkész, 
Győr 

Kárpáti Károly (győ 1930-35) gimn. hittanár, 
Sopron 

Kele István (eg 1901-03) pre!. apát, főesp
pléb, Jászberény 

Kellő Miklós (ep) pléb, Cernina, Cseh szl. 
Kemy Géza dr (esz 1930-35) hittanár, Bp. 

X., Bihari-u. 14. 
Keszei Gáhor dr (győ 1926-31) kiss zem. 

pre f, Győr 
Kéthelyi (Kübner) József dr (p 1901-03) 

esp-pléb, Dunaszekcső 



Király János dr (szo 1907-11) pléb, Vá
mos-család 

Kis György (ve 1909 -13) prép-pléb, Kapos
vár 

Kis József (cs 1928-33) kápl. Szeged
Röszke 

Kiss István dr (eg 1925-30) teo!. tan. pref, 
Eger 

Kiss Lajos dr (esz 1914-18) pléb, Vámos
mikola 

Kiss Lajos dr (szo 1911-14) kanonok, 
Szombathely 

Kiss László (nv I 1928-33) kápl, hittanár. 
Debrecen 

Kiss Pius (ve 1:87-89) adm, Szentbékkálla 
Kizák József dr (ep 1915 -20) teo!. tan. 

Presov (Eperjes), Csehsz!. 
Klein András (esz 1901 -03) pléb. Süttő 
Klemm Kálmán dr (szo 1927 -32) szemin. 

pref. Bp. IV .• Prohászka-u 7. 
Klima István (esz 1906-10) pléb, Mária

halom 
Kmetykó Károly dr (ny 1895-99) megyés

püspök. Nitra. CsehszI. 
Koblinger László (szf 192~-27) pléb. Sziget

újfalu 
Kobulniczky László (ep 1926-31) kápl. 

Mikóháza 
Kocsis Péter (hd 1934 -37) kápl. Szabolcs

veresmart 
Komáromi Titus (OSB 1935-36) pléb, Zala

vár 
Korcsmáros István (kas 1926-31) hittanár, 

Sárospatak 
Kostek Jenő (esz 1935-36) hitokt. Bp. Ill.. 

Vajda János-u. 20. 
Kostyál Gáspár (ny 1909-13) pléb, Dubo

diel. Csehsz!. 
Kosztik György (esz 1930-35) hilokt. Bp. 

XII., Vadorzó-u. S/b. 
Koudela Géza dr (kal-esz 1913-17) pp. 

karn. zeneak. tan. egy. zen. ig. Bp. I., 
Toldi F.-u. l/a. 

Kovaliczky Elek (ep 1888-92) pléb. egy hm. 
konz, F elsövadász 

Kovaliczky József (ep 1924-28) pléb, Aba
újszolnok 

Kovaliczky Pál (ep 1919~20) pléb. Abaúj
mogyoróska 

Kovách Endre (r 1934-35) kápl. Putnok 
Kovács Gyula (hd 1931-36) kápl. Nyiregy

háza. Bethlen-u. 5. 
Kovács István (ve 1921-22) esp-pléb. 

Somogyvár 
Kovács János (szf 1900-03) konv. ig. Szé

kesfehérvár 
Kovács József dr (ve 1908-12) pléb. Zala

bér 
Kovács Vince dr (vá 1907-09) kanonok

pléb. Vác 
Kovács Zoltán (r 1923-28) pléb. Mátranovák 
Kóczán Boldizsár (szo 1923-25) pléb. Gyön

gyösszöllös 
König Simon (szf 1929-34) káp!, Csepel I. 

Köpf Károly dr (nv I 1923-28) spirit, teo!. 
tan, Satu-Mare, Románia 

Körper Károly (esz 1913-18) kanonok 
Bratisla va. Cse hszl. . 

Kővágó (Krum) Péter dr (p 1889-93) prép
kanonok, Pécs 

Kövér Gábor (esz 1936-37) hitokt. Bp. m., 
Bécsi-u. 32. 

Kövér Laios dr (győ 1906-10) pp. kam. Győr 
Közi-Horváth József dr (győ 1922-27) AC 

orsz. titk, Bp. IV .• Ferenciek-tere 7. 
Krl!fcsik János (m 1911-13) Uiesp-pléb. 

Ujlak pri Trebisove, CsehszI. 
Kramer Tamás dr (cs 1910-12) pp. kam, 

esp-pléb. Kistelek 
Kreutzer Ferenc (ve 1904-08) pléb, Galam

bok 
Kricsfalussy Ferenc (hd 1935-36) hitokt, 

Bp. XIV .• Thököly-út 44. 
KrSsák József (sze 1901-03) kanonok. Le

voca (Lőcse), Csehszl. 
Kulcsár István (szo 1928-33) kápl. Kör

mend 
Kuncz József dr (szat 1929-33) kápl. Baia

Mare, Románia 
Kurcz Adolf (kal 1890-92) kormányfőtan, 

kanonok. pléb. Kalocsa 
Kusner István (eg 1919-22) érs. tan. pléb. 

Csány 

Laczkó János (ep) 'pléb, Breznicka, 
CsehszI. 

Laczó Alajos (szf 1918-20) pléb, Pilisszántó 
Lajos Balázs (gyu 1913 -18) pléb. Petriceni 

(Kézdikővár) Románia 
Langmár Lipót dr (ve 1915-18) pp. kápl, 

ppi titkár. Veszprém 
Láng Emil dr (OPraem 1890-93) c. ig, 

Keszthely 
Láng József (szf 1921-22) adm. Nagyláng 
László Gábor (esz 1932-36) hittanár, Bp. 

VII .• Damjanich-u. 50. 
Lázár Pál (eg 1926 - 29) hitokt. Hajduhadház 
Lednyiczky Lajos (ve 1918-21) pléb, Káp

talantóti 
Lepold Antal dr (kal-esz 1900-04) proton

kanonok. Esztergom 
Ligeti József dr (eg 1924-28) pléb, Hajdu-

dorog 
Lisznyay Ferenc (szf 1909 -10) pléb. Gánt 
Littván Sándor dr (szo 1929-33) Győrvár 
Lohan Bazil dr (lu 1897-900) ny. fgimn. 

ig. Lugoj. Románia 
Lóczy Károly dr (eg 1926-31) adm. Szajol 
Lörinc Lajos dr (szat 1914 -16) ppi tan. 

leány!!. ig. Satu-Mare. Románia 
Lukács István dr (ve 1931-34) kápl. Somogy

sámson 
Lukács (Czvikli) Károly (szf 1935- 36) teo

lógus, Roma 30. Via S. Nicola da Tolen
tino 8., Olaszorsz. 

MachayFerdinánd dr (sze-krakkói 1909-12) 
Kraków (Maly Rynek 7.). Lengyelorsz. 
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Mag . Béla (cs 1929-34) kápl, Szeged
Móraváros 

Magnin Adorján (eg 1910-14) prép-pléb, 
Gyöngyös 

Magyar Bálint (szat 1907-11) pléb, Sanis
lau, Románia 

Magyar János (szo 1893-97) esp-pléb, 
Egyházashetye 

Maitz Ede (szo 1897-901) Lockensdorf 
(Léka), Burgenl, Ausztria 

Maján János dr (r 1914-16) titkár, Roi
iiava (Rozsnyó), Csehszl. 

Majer András (ny 1885-89) ny. pléb, 
Vadicov, Csehszl. 

Major György (ve 1898) esp-pléb, Zala
szántó 

Major István dr (esz 1922-27) kápl, Bp. 
VIII., Mária Terézia-tér 7. 

Major László (ve 1919-24) pléb, Öreglak 
Majthán Károly (b 1891-94) prép-kano

nok, Oéová, Csehszl. 
Makk Ferenc (szf 1925--26) pléb, Buda

kalász 
Malai Titusz dr (szam 1914--16) teol. 

tan, Cluj, Románia . 
Manu Demeter dr (szam 1909-13) teol. 

tan, CluL Románia 
Marczell Mihály dr (esz 1902-03) pp. 

karn, tb. kanonok, egy. ny. r. tanár, 
Bp. IX., Ráday-u. 43---45. 

Marina Sándor dr (m 1912-16) teol. tan, 
Uihorod (Ungvár), Csehszl. 

Marnó Gyula (eg 1897-1900) esp-pléb, 
Nagykálló 

Marsina András (ny 1905--09) pléb, Tren
cin, Csehszl. 

Martin Aurél dr (cs 1901-05) prel, apát, 
ny. egy. ny. r. tan, Mátyásföld, Bar
csay-u. 21. 

Matus Andor (r 1913---18) pléh, Szent-
andrás 

Mayerhof Péter (p 1911-15) pléh, Szajk 
Márkus Lajos (r 1910-14) pléh, Kazár 
Márton Mózes (gyu 1916--18) pléb, San-

craiu (Székelyszentkirály), Románia 
Medgyes (Nyisztor) József (szat 1931-33) 

Kreckelmoos h. Reutle, Tyrol, Ausztria 
Meisl István (ve 1929-34) kápl, Mura

keresztúr 
Melianu János (szam 1889-93) pléb, 

Bont, Románia 
Melles Géza (m 1899-1900) kanonok, 

Nyíregyháza 
Melles Gyula (m 1886--90) c. kanonok, 

ny. tképz. int. ig, Uiborod, Ungvár, 
Csehszl. 

Mentes Mihály dr (győ 1910-14) pp. karn, 
teol. tan, Györ 

Merksz Elemér (cs 1924--26) klinikai lel
kész, Sze1ed 

Merva László (esz 1930-35) kápl, hitokt, 
Esztergom 

Meszlényi Mihály dr (esz 1919-24) kápl, 
Bp. VI., Kmetly-u. 21. 
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Metager József dr (esz 1885--88) c. apát, 
ny. pléb, Nagymaros 

Mezgár Lajos dr (szf 1910-14) kat. le
gényegyl. iigyv. elnök, Székesfehérvár 

Mészáros Béla dr (ve 1924--29) teol. tan, 
Veszprém 

Mészáros János dr (esz 1891-95) prel
kanonok, érs. helynök, Bp. L, Királyi
palota 

Mészáros János dr (szat 1926--31) szt
széki jegyzö, Satu-Mare, Románia 

Mészáros József (gyu 1897-98) pléh, 
Sanger (Mezőszengyel), Románia 

Midlik Emil (ep 1906--08) ny. pléh, Ko
sice, \sehszl. 

Mihalecz János dr (vá 1927-32) hittanár. 
Szentes 

Mihályfi Tibor (esz 1927-32) kápl. Bp. 
V., Szent István-tér 14. 

Mikita József (m 1914--18) pléh, Kosovs
kapo'lana, Csehszl. 

Miklósi László (esz 1929-34) adm, Leány
vár 

Miklósvölgyi (Medvegy) József (hd 1930-
35) lelkész, Kokad 

Milhich Tamás (esz 1901-03) helyi lel
kész, Bp. XL, Fehérvári-út 88/a. 

Minesik Pál (ep 1931-36) kápl, Csohád 
Minya Lajos dr (m 1920-21) pp. kápl, 

spirit. Uihorod [Unl!vár). CsehszI. 
Miocu Romulus dr (lu 1904--08) ny. fő

ispán, Petroseni, Románia 
Mocskos Mihály (m 1918--20) esp-pléh, 

Vel. Boékov, Csehszl. 
Mojzes Ferenc (kal 1931-36) kápl, Bács

almás 
Mojzes Péter dr (kal 1930-35) hittanár, 

Baja 
Molcsányi Elek (ep 1892-96) esp-pléb, 

Cabalovce, Cseh§zl. 
Moldovan János (fgy 1905--08) kanonok, 

Blaj (Balázsfalva), Románia 
Molnár Gyula dr (szf 1925--28) vicerek

tor, Székesfehérvár 
Mong József (szf 1928--33) szemin. pref, 

Székesfehérvár 
Mosonyi (Dangelma)' er) Lipót dr (esz. 

1904--08) pléb, Buffaló, S. Elisaheth' 
Hungarian Church. 986. Grant Str., USA 

Munteanau János (lu 1907-10) pléh, 
Cenadul-Mare, Románia 

Murisianu Theodor (fgy 1912-16) lic. tan, 
Turda. Románia 

Musztyánovics János (m 1893---95) lel
kész, Antalovce, Csehszl. 

Muzslay László (ve 1930-32) kápl, Barcs 

Nagy Béla dr (hd 1926--31) kápl, Hajdu
dorog 

Nagy Dezső dr (kal 1914--18) prel, Det
roit, Mich. 8423. South St. USA 

Nagy Gábor (eg 1925--30) káp l, Kún
szentmárton 

Nagy János (eg 1925) adm, Sajógalgóc 



Nagy József (ve 1928---30) kápl, Devecser 
Nagy Miklós (kas 1923-24) pléh, Gi

rincs 
Nagyfalusi Lajos (esz-SJ 1897-901) gimn. 

tan, Kalocsa 
Neda Demeter (lu 1913-16) teol. tan, 

Blaj, Románia 
Nemecsek József dr (nv l 1919-24) vi

cerektor, teol. tan, Qradea, Románia 
Nemes László dr (ve 1933-35) pref, Bp. 

IX., Köztelek-u. 1. 
Neumayer Károly (ve 1914-18) hittanár, 

Veszprém 
Németh Antal (ve 1931-36) ösztöndíjas, 

Roma, Via Giulia 1. Olaszország 
Németh Imre (esz 1919-20) tanítónő
képző igazgató, Kőszeg 

Németh János (győ 1919-23) AC egyhm. 
ig, Győr, Vörösmarty-u. 7. 

Németh János (ve 1921-22) pléh, Sár
mellék 

Németh József (győ 1932-33) kápl, Ma
gyaróvár 

Németh Péter dr (győ 1923-28) pref, Győr 
Nisztor József (nv g 1907-10) főesp

pléh, Salonta-Mare, Románia 
Novák Antal (eg 1919-20) pléh, Visznek 
Novák Béla (ve 1919-24) pléh, Monos

torapátí 

Oetter György dr (ny-vá 1920-25) pp. 
kam, ppi titkár, teol. tan, Vác 

Ohmüller Márton (szf 1920-25) pléh, Pi
lisvörösvár 

Ortutay Jenő (m 1908---09) föesp-pléh, 
Beregszász, Cseh sz!. 

Oszwald József (kal 1910-14) pp. kam, 
tképz. int. ig, Kalocsa 

Ora Gyula (szo 1889-91) esp-pléh, Vép 

Paclisian Zenó dr (fgy 1906-10) c. esp, 
. pp. karn, dir. gen. in Ministerul Cultehr, 

Hucuresti. Románia 
Pakocs Károly (szat 1910-14) kanonok, 

esp-pléh, Baia-Mare, Románia 
Paldauf István (h 1912-16) vicerektor, 

Banská-Bystricá, Csehszl. 
Palyó Mihály (kas 1901-03) kanonok. 

Kosice. CsehszI. 
Pantea Atanáz (lu 1908---10) pléb, Raco

vita. Románia 
Pantol Márton dr (esz 1922-27) hittanár, 

Bp. XIV., Szent Domonkos-u. 17. 
Pap Lajos (szf 1908---10) pléh, tanfelügy, 

Pázmánd 
Papp Antal (m-ep 1886-90) c. érsek, 

apostoli kormányzó, m. kir. t. t. Miskolc 
Papp Gyula (m-hd 1903-05) pléh, szt

széki tan, Dehrecen 
Papp János (m-hd 1892-96) c. kanonok, 

pléh. Hajdudorog 
Papp János (hd 1931-36) hítokt, Hajdu

dorog 

Papp József dr (eg-nv l 1905--09) kano
nok. szentjobhi apát, Oradea, Románia 

Papp László (vá 1925-27) pléh, Lakitelek 
Pasca Agoston (szam 1909-13) tanár, 

Gherla, Románia 
Patacsi József (p 1926-31) hittanár, 

Szekszárd 
Pataky Arnold dr (nv l 1899-903) prel, 

apát, egy. ny. r. tan, Bp. VII., Dam
janich-u. 44. 

Paveloniu Valér (lu 1909-13) esp. Orastie, 
Románia 

Pálfy István (kas 1931-34) kápl, Szerencs 
Pálmai (Pózman) József (nv l 1932-37) 

káplán, Gerendás 
Pápai János (szo 1919-24) spirit, teo!. 

tan, Szomhathely 
Pásztor (Pflum) Károly dr (esz-kas 1923 

-26) pléh, Mezőzomhor 
Peidl Béla (ve 1926-31) pléh, Zalaszent

lászló 
Peisz Lajos (esz 1926-30) helyi lelkész, 

Bp. III., Szentendrei-u. 57-59. 
Pelikán József (ny 1888-91) esp.pléh, 

Bohot, Csehszl. 
Percz Antal dr. (vá 1917-22) hittanár, 

Pestszen terzsé bet 
Petrasevics Miklós (ep 1928-33) kápl. 

Szikszó 
Petrik Jenő (m 1909-13) ppi tan, Ui

horod (Ungvár), CsehszI. 
Petrovich Miklós (m 1897-98) lelkész, 

Corny Arduv, Csehszl. 
Petró László dr (esz) hittanár, Bp. III., 

San Marco-u. 60. 
Péntek Kálmán dr (győ 1926-31) m. 

kir. lelk, Miskolc 
Pénzel Mihály (m 1920-21) lelkész, Vel. 

Lazy. CsehszI. 
Péterffy Gedeon dr (esz 1931-36) ösz

töndijas. Roma, Via Giulia 1. Olaszo. 
Pivárcsi István dr. (esz 1908---12) hit

tanár, Bp. VIII., Rökk Szilárd-u. 22. 
Plank Ferenc (kal 1906-10) lelkész, 

Szivac, Jugoszl. 
Pokorny Miklós (győ 1911-15) kanonok, 

várospléh, Győr 
Pollák Miklós (esz 1924-27) pléh, Pilis-

marót . 
Poosz Antal (kal 1920-22) kápl, Sombor 

Jugoszl. 
Pop István (fgy 1902--03) tanár Blaj, 

Románia 
Pop József (szam-fgy 1914-16) c. fó

esp-pléh. Blaj. Románia 
Popa Ariton (fgy 1891-95) főesperes, 

Reglii (Szászrégen). Románia 
Popa Agoston dr (fgy 1913-18) teo!. 

tan, Blaj, Románia 
Popovics Demeter (m 1920-22) hittanár, 

Chust. Csehszl. 
Popu Emil (fgy 1891-95) főesp, Ocnele 

Muresului (Marosújvár) Románia· 
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Popu István dr (lu 1885-88) ny. teol. 
tan, Caransebes, Románia 

Posiar Silvius (lu 1902) esp, Oravita. 
Románia 

Potyondi Imre dr. (szf 1904-07) prel, 
szem. rektor, Székesfehérvár 

Pracser Albert (OC 1885-87) levéltáros, 
Zirc 

Precupu János (fgy 1907-11) tanár, Cluj, 
Románia 

Prie Oktávián dr (fgy 1895---99) Felső
keresk. Akadémia, Cluj, Románia 

Prigly János (kal 1924-29) képz. int. 
hittanár, Baja 

Prochnow Endre (esz 1925---30) hittanár, 
Bp. IV., Kaas Ivor-u. 6. 

Pro it y Márton dr (szf 1924-29) pléb. 
Budatétény 

Pulay János (p 1919-23) adm, Öcsény 
Pungor György (szo 1919-24) pléb, 

Kerkaszentmiklós 
Puskás Lajos (hd 1930-35) káp!, Bp. II., 

Pálffy-tér 5. 
Putz János (szo 1928-33) vicerektor, 

Wien, !. Habsburgerstrasse 7. Ausztria 

Ragats Rezső dr (győ 1895---99) kanonok, 
ppi helynök, Győr 

Rauch Ferenc (győ 1922-26) ppi titkár, 
Győr 

Rába (Rübszám) Rudolf dr (vá 1926--
31) hittanár, Kiskunfélegyháza 

Reining Vendel (p 1931-36) kápl, Cikó 
Remes Ernő (kas 1922-26) kápl, Abauj

szántó 
Répásy István (eg 1914-15) pléb, Nyir

lugos 
Révay Tibor dr (kal-SJ 1892-95) man

rézai rektor, Bp. XI!., Labanc-út 57. 
Richter László (ny 1885---87) gimn. tanár, 

Uz~orod (Ungvár), C ... hszl. 
Ridarcsik Imre (eg 1885---88) prel-kano

nok, Eger 
Rizmayer Mihály dr (vá 1919-24) hit

tanár, Cegléd 
Rogács Ferenc dr (szo 1899-903) prel

kanonok, Szombathely 
Rogié János dr (di 1918-20) teol. tan, 

Djakovo, Jugosz!. 
Rohály Ferenc dr (ve-hd 1922-25) pléb, 

Makó 
Rojkovich Teodór (ep 1897-900) kano

nok, Pres')v (Eperjes), Csehszi 
Rokiczkv Pál (ep i 909-13) pléb, Kosice 

(Kassa) Csehsz!. 
Rokonai (pesztaHcs) József (vá 1933-35) 

teológus, Innsbruck, Ausztria 
Rosca Tamás (lu 1905 - U9) Timisoara, 

Románia 
Rosiu János (lu 1905---09) gimn. tan, Ti

miso.ra. Románia 
Róbl János (szf 1896--900) c. kanonok, 

pléb, Csepel I. 
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Rónay László dr (eg 1927-32) orsz. levél
tári tisztv, Bp. XL, Kanizsai-u. 5. 

Rubovszky Ferenc dr (eg 1913-18) érs. 
tan, teol. tan, Eger 

Rusu Sándor dr (fgy-mm 1904-ű8) me
gyéspüspök Baia-Mare (Nagybánya) Ro
mánia 

Rusznák Miklós dr (ep 1896--900) prel, 
egy. lan, Presov (Epeljes), Csehszl. 

Saád Henrik (OC) alperjel, Szentgotthárd 
Saly László dr (győ 1899-903) apát-kano

nok, szem. rektor, egyet. c. rk. t, Győr 
Sandula Imre (vá 1886--90) apát-pléb. 

Monor 
Sarlós (Schlögl) György dr (ve 1924-28) 

kápl, Igal 
Sashegyi Aladár (r 1905-09) pléb, Fülek

püspöki, Csehsz!. 
Sályi László (m 1920-25) sztszéki tan. 

pléb, Rudabányácska 
Sándor Imre (gyu 1914-16) pp. karn, 

főesp-pléb, Odorheiu (Székelyudvar
hely), Románia 

Sánta János (szam 1902---03) Hc. tanár, 
Dej, Románia 

Sántha Pál dr (esz 1909-13) pléb, Box. 
88. Stockholm. Sask. Canada. 

Sárközy Lajos dr (ve 1907-11) pp. kam. 
esp-pléb, Kiskomárom 

Schaffer Péter dr (ve 1919-20) pléb, 
Toponár 

Scheffler Ferenc dr (szat 1914-18) 
nyomdaig, Oradea, Románia 

Scheffler János dr (szat 1906--10) c. ka
nonok, teo!. tan, Oradea, Románia 

Schernhardt Kornél (eg 1919-24) pléb, 
Kopócsapáti 

Schmiedt Béla dr (szat 1920--24) esp-pléb, 
Pusztadobos 

Schmotzer Pál (eg 1931-34) h. könyv
táros, Eger, Lyceum 

Schriffert Béla dr (nv I 1908-12) apát
kanonok, Oradea, Románia 

Schütz Ödön (kas 1913-18) sztszéki tan, 
pléb, Sabinov, Csehszl. 

Schuh Ottó (esz 1925---30) hitokt, Bp. 
II., Zsigmond-u. 5. 

Schweitzer József (ve 1928-33) karkápl, 
Veszprém 

Schwer er Károly dr (di 1911-14) szt
széki tan, hittanár, Ruma, Jugoszl. 

Sebestyén Jenő (esz 1918-23) hittanár, 
Bp. VI., Fóti-u. 4/b. 

Sebestyén József (ve 1891-96) esp-pléb, 
Gadány 

Seckar János (di 1911-15) kanonok, 
Djakovo, Jugosz!. 

Semptei (Starker) László (esz 1927-32) 
pref, teo!. tan, Esztergom 

Seszták László (hd 1929-34) kápl, Sátor
aljaujhely 

Sima (Schimatsek) János (esz 1914-18) 
ny. hittanár, Pusztamonostor 



Sim:alcik György dr (h 1914-18) egy. 
tan, Bratislava, Csehszl. 

Simay Kálmán (szf 1930-32) kápl, Etyek 
Simon Endre (esz 1931-36) kápl, Drégely

palánk 
Simon György dr (ve 1885-86) prel

kanonok, Veszprém 
Simon György (hd 1931-36) hitokt, Nyir

egyháza 
Simon Lajos (p 1926-31) Eger, Irgalmas 

kórház 
Simsik János (cs 1907-11) pléh, Nacova, 

Jugoszl. 
Skráhik András dr (ny 1899-903) kano

nok, Nitra, Csehszl. 
Skycák Ferenc dr (sze 1916-19) teol. 

tan, Spisská-Kapitulá, Csehszl. 
Sója Miklós (hd 1932-37) kápl, Nyir

egyháza 
Sopkó István (kas 1907-10) pp. karn, 

ppi titkár, Kosice Csehszl. 
Sörös János dr (szat 1911-15) ppi tan, 

pléh, Munkacevo, Csehszl. 
Steiner Miklós (OPraem 1892-94) pré

post, Csorna 
Sto;ka Sándor (m 1913---15) megyés

püspök Uihorod (Ungvár), Csehszl. 
Stolarik István (ny 1889-92) apát-pléh, 

C ad ca, Csehszl. 
Strecke Ernő (esz 1920-25) hittanár, Bp. 

IX. Ráday-u. 63. 
Strimhu Gergely dr (szam 1910-14) 

teol. tan, Cluj, Románia 
Stumpf György (kas 1921-25) pléh, Füzér

radvány 
Stumpf Mátyás (kas 1925---30) ppi titkár, 

Esztergom 
Stumpf Sándor (kas 1903---05) ker. isk. 

ig. Pestújhely 
Suciu Coriolán (fgy 1914-16) tanító

képezdei igazg, Blaj, Románia 
Sugár Mihály (szf 1930-35) kápl, Székes

fehérvár 
Sulgán László (ny 1910-14) pléh, Lazy, 

Csehszl. 
Sulyok Béla dr (vá 1928--33) hittanár, 

Kiskunhalas 

Szahó Ferenc (vá 1923) pléh, Mátyásfőld 
Szahó Imre (esz 1898--900) ny. hittanár, 

Bp. VIII. Fiumei-u. 12/h. 
Szahó Imre dr (esz 1919-24) érs. helyn. 

titkár, Bp. I. Úri-u. 62. 
Szahó István (szat 1887-90) prel-kano

nok, nagyprép, Satu-Mare, Románia 
Szahó István (kal 1902~3) pp. kam, 

esp-pléh, Jánoshalma 
Szahó János (szf 1901~3) pléh, tan

felü gy, Sárpentele 
Szahó József dr (győ 1921-26) teol. tan, 
Győr 

Szahó József (esz 1927-29) kápl, Bp. 
VI. Érsek-u. 2. 

Szabó Lajos (esz 1927-29) hitokt, Bp. 
X. MÁV északi főmühelytelep 30. 

Szahó Pál (szf. 1929-34) adm, Páty 
Szalay István (sze) pléh, Spisské Pod

hradie, Csehszl. 
Szalay László (ve 1918--21) pléh, Talián

dörögd 
Szalay Miklós dr (ve 1922-26) pléh, 

Ácsteszér 
Szalka László '(hd 1930-32) lelkész, Nap

kor 
Szánthó Antal (győ 1915---18) pléh, Nagy

cenk 
Szánthó Géza dr (cs 1893---97) ny. esp

pléh, Szilvásvárad 
Száva János dr (eg 1923---28) érs. titkár, 

fősztszéki jegyző, Eger 
SzedIák Tódor (ep 1911-15) pléh, Ces

tic e, Csehszl. 
Szeihel István (szat 1916-21) ppi iroda

ig, Satu-Mare, Románia 
Szelestey Béla dr (győ 1922-26) szervező 

lelkész, Győr 
Szendelhach János (kal 1894-98) esp

pléh, Hajós 
Szentirmai (Szmeskó) Imre (r 1930-35) 

hitokt, Mátranovák 
Szentiványi János (győ 1894-98) kano

nok, Győr 
Székely Miklós (eg 1931-34) kápl, Püs

pökladány 
Széles sy László (ny 1885---89) pléh, Sla

tina, Csehszl. 
Szijártó Nándor dr (p 1925---31) adm, 

Decs 
Szikla (SteIez) Nándor (eg 1919-22) lel

kész, Martintelep 
Sziklai Szilárd dr (OPraem 1911-13) 

Jasov Csehszl. 
Szikszai Ignác (m 1909-11) pléh, Pod

horjane, Csehszl. 
Szilvás sy Miklós (hd 1929-34) káplán. 

Toka, 
Szmandray Simon dr (ep 1894--97) 

na:gyprép-kanonok, Presov (Eperjes), 
Csehszl. 

Szörényi (Schieher) Andor dr (kal 1926 
-31) teol. tan, Kalocsa 

Takács János dr (esz 1920-25) pléh, 
Bp. XI. Kelenföldi-u. 39. 

Taksonyi János dr (p 1909-13) pléh, 
Mecsekszaholcs 

Tamás János (hd 1920-25) lelkész, 
Timár 

Tamási József (győ 1927-32) kápl, Tata
hánya 

Tanay Ferenc (szo 1920-25) pléh, Alsó
ság 

Tanos Árpád Imre (esz 1913---15) Cleve
land. O. 9016 Buckeye Rd. USA 

Tarnóczy János dr (esz 1921-26) kápl, 
Bp. V. Szent István-tér 14. 

Tasy Ferenc (eg 1919-20) adm, Tiszabő 
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Tálos Edvárd (ve 1887-91) ny. pléb, 
Kaposvár 

Tálos János (szam-nv g 1899-904) pléb, 
Oradea, Románla 

Teller Frigyes dr (ve 1919-22) ppi tan, 
egy. mb. előadó, Bp. Xl. Horthy Miklós
út 17. 

Tempfli István dr (szat 1925-30) kápl, 
Oradea, Románia 

Tenezer András (b 1910-14) pléb, Hand
lová, Csehszl. 

Termann János dr (vá 1925-30) hitokt, 
Pestújhely 

Thomas Géza dr (vá 1924-29) m. kir. 
lelkész, Sopron 

Tiefenthaler József dr (esz 1905-09) pp. 
kam, Szt Imre-koll. ig, Bp. Xl. Horthy 
M.-út 17. 

Tieran Auxentius (lu 1900-04) fő gimn. 
tan, Oradea, Románia 

Timaffy Endre (hd 1931-35) kápl, Nagy
kálló 

Tobákos Péter (eg 1919-24) adm, Maklár 
Toldalaghy Sámuel gróf (gyu 1892-96) 

ny. főesp, Diciosanmarlin (Dicsőszent
márton), Románia 

Tollár István (ve 1923-27) m. kir. lelkész, 
Jutas 

Toman Ferenc (r 1909-13) kórházgond
nok. Rozíi.ava, Csehszl. 

Tomanovits György (esz-kal 1917-20) 
kápl, Mélykút 

Tomanóczy József dr (sze 1912-16) ka
nonok, Spisská-KapiLulá, Csehszl. 

Tormann János (szo 1916-21) hitokt, 
Kőszeg 

Tóth Alajos (esz 1925-33) hittanár, Bp, 
X. Szent László-tér 11. 

Tóth B. Péter dr (OPraem 1921-22) 
Jánoshida 

Tóth Kálmán dr (esz 1902--03) prot
kanonok, szem. rektor, Esztergom 

Tóth Tihamér dr (eg 1906-10) prel. 
apát, egy. ny. r. tan, Közp. Szem. 
rektor, Bp. IV. Prohászka-u. 7. 

Tótin Pál (hd 1929-33) hitokt, Bp. VII. 
Rózsák-tere 8. 

Traum Péter (esz-r 1899-901) esp-pléb, 
Salgótarján 

Trinkl Kálmán dr (esz 1905-09) érs. 
tan, Jlléb, Dorog 

Tubel Gyula (szl 1934-36) kápl, Budafok 
Turner Ferenc dr (vá 1923-28) hittanár, 

Kispest 

UUmanek Ferenc (sze 1900--03) pléb, 
Vidernik, Csehszl. 

Uxa József dr (esz 1915-20) hittanár, 
Bp. L Győri-u. 1. 

Vadovics Aladár (esz 1930-35) kápl, 
Bp. L Mészáros-u. 1. 

Valkony Ferenc dr (esz 1919-23) helyi 
lelkész, Bp. X. Petrőczy-u. 36. 
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Vanyek Béla dr (vá 1911-15) sztszéki 
tan, teoI. tan, Vác 

Varga Jenő (szf 1919-23) ppi tan, konv. 
ig, Székesfehérvár 

Varga József (esz 1900--03) kápl, Bp. 
VIII. üllői-út 

v. Varga László (szo 1919-20) kórh. lel
kész, Szombathely 

Varga Mihály (cs 1927-32) kápl, Szeged
Felsőközpont 

Vargha István dr (OPraem 1893-95) 
gimn. tan, Szombathely 

Vargyas Tivadar dr (esz 1896-900) pléb, 
Bp. VIII. Reviczky-u. 9. 

Vaszary Kálmán (p 1892-97) pléb, Vasas 
Vaszary Mihály dr (vá 1916-21) pp. 

kam, ppi alkancellár, teoI. tan, Vác 
Vatamány Bertalan (hd 1931-33) lelkész, 

Vajdácska 
Vári Ferenc (vá 1925-26) kápl, Szentes 
Városi István dr (esz 1924-29) teoI. tan, 

Esztergom 
Vegele Lajos dr (ve 1898--02) esp-pléb, 

Kisbárapáti 
Vesztergombi József dr (p 1927-32) helyi 

lelkész, Nagydorog 
Véghelyi Zoltán (OC 1914-15) gimn. tan, 

házgondnok, Bp. Xl. Ibrahim-u. 14. 
V éghseő Dániel (hd 1929-33) kápl, Bp. 

VII. Rózsák-tere 8. 
Vida Károly (szf 1919-21) adm, Csókakő 
Vidican György (szam 1906-10) kanonok, 

szem. rektor, Cluj, Románia 
Virágh Tibor (esz 1936-37) hit okt, Bp. 

III. Petúr-u. 39. 
Vizsy Pál (ve 1923-28) pléb, Mesztegnyő 
Vizy István (eg 1931-34) hittanár, Jász

apáti 

Wagner Alajos (p-zá 19O5-11) hittanár, 
Zagreb, JugoszI. 

Wagner Mihály (győ 1898--(2) kanonok, 
Győr 

Waigand József dr (esz 1929-34) sze
min. pre f, egy. mb. előadó, Bp, IV. 
Prohászka-u. 7. 

Werner Alajos dr (szo 1925-28) teol. 
tan, Szombathely 

Wéber G. Hubert (esz-OPraem 1933-35) 
teológus, bölcsész, Bp. VIII. Horánszky
u. 27. 

Wéber Pál dr (ve 1905-09) apátkano
nok, Veszprém 

Wéber Péter (cs 1904--08) pléb, Petrov
grád, JugoszI. 

Winkler József (cs 1927---'30) lelkész, 
Újszentiván . 

Wjecha János (sze 1893-97) kanonok, 
Spi!iská-Kapitulá, Csehszl. 

Zahoránszky István (szat 1887-91) tb. 
kanonok, ny. esp-pléb, Carei-Mare, 
Románia 



Záborszky István dr (esz 1911-15) pp. 
kam, Pazmaneum rektora, Wien IX./1. 
Bolzmanngasse 14. Ausztria 

Zádor József (szat 1900-09) pléb, Pet
resti (Mezőpetri) , Románia 

Zámolyi László (esz 1929-34) kápl, Győr 
Erzsébet királyné-út 2. 

Zimányi Mihály (OPraem 1898-99) kor
mányfőtanácsos, Bp. VIII. Horánszky
u. 23. 

Zitzmann Ferenc (nv I 1919-24) ppi 

irodaig, Oradea, Románia 
Zseltvay Gyula (m 1901---{)3) pléb, Koma

rovce, CsehszI. 
Zseltvay Tódor (m 19O~10) pléb, Teres

va, CsehszI. 
Zsigovits Béla dr (esz 1907-11) kiérd. 

esp, hittanár, Bp. I. Attila-krt. 17. 
Zsolczay (Zajácz) Gyula (eg 1919-20) 

pléb, Recsk 
Zugravu Miklós (lu 1891-95) c. kanonok, 

esp, Lupeni, Románia 

NellD tudtu'" IIDegállapitan' a L:ö~et"'e:zó centralistá'" 
cillDét:1 

Besztercebánya: Pancsó András (1886), Benisek Imre (1885-87), Hyross Béla 
(188~71. SimlJoyik Ferenc (190~09), Bobok Arnold (189~99), Picha József 
(1899-900), Csanaky József (1900---03), Almássy Lajos (1902-03), Halai Gyula 
(191~18). 

Diakovár: Grimm Károly (191~18). 
Eperjes: Vrábeli Antal (188~88), Andrejkovits Mihály (1887-91), Petrik 

Miklós (1906---{)9) , Bajczura János (1889-93), Lázor András, Kerekes Tibor 
(1913-15), Biszaha Mihály (1884-86), Petrik Emil (1900-03). 

Esztergom: Angyal János, Alszeghy Pál (1885-87), Bándi Ervin (1894-96), 
Bezák Antal (188~8), Boldizsár László (191~17), Borka Géza (191~20), Czigy 
Gyula, Dávid Antal (1908-12), Dubravecz István (1918-22), Funczik Emil (191~18J, 
Gyárfás István (1885-86), Hegyi Jenő (1900-03), Horváth János (1893-97), Kiss 
Béla (1885-86), Klacsánszky József (1888-92), Kovács István (1900-03), Kun 
István (188~9O), Miokovics Mátyás (188~900), Nagy Antal Elemér (1884-91), 
Paulovics Géza Viktor (18~900), Paulik Mihály (1912-16), Petrovics Lőrinc 
(1912-14), Petrás Lajos (1901---{)3), Petrás József (188~), Prenner Béla 
(1913-18), Ruhás Lőrinc Gyula (1885-86), Ruzsitska Ferenc (191~18), Sághy 
Sándor (1910-13), Sebesztha Ottó (1892-96), Sporny János (1888-92), StaverIa 
Péter, Szabó Edmund (189~900), Szaszinek József (1913-18), Szelényi Edmund 
(1894-98), Sztrehár Dezső (1919-22), Tyukos János (1889-93), ürményi László 
(1885-89), Uhlarik Sándor (1912-15), Csajka Ernő (1884-86), Flesch Jenő 
(1891-93), Zatkovics Béla (1894-98), Schwartz István (1901---{)2). 

Fogaras-Gyulalehérvár: Nascu Nerva (1917-18), Pop Jenő (1918), Popu Miklós 
(1893-95), Mészáros József (189~96), Boér György (189~97), Margineanu Sándor 
(1885-89), Busiaila Kornél (188~7), Pop József, Harsia Jusztin (1889-901). 

Győr: Simon Károly (188~7), Golda József (1887-91), Molnár János 
(1891-95), Nemes Lajos (1917-18), Palkovich György (1918-,-20). 

Hartlord: Callahan Henrik (1910-14), Degnan József (190S---{)9), Doerty 
János (19O~08), Dolin Péter (1908-12), Hutchinson Dávid (190~10), Kane Károly 
(19O~10). . 

Kassa: Sárospataky Károly (188~88), Neuwirth László (1888-92), Csorba 
Jenő (1919-20), Marx Valentin, Tasnády József (1883r-a5), Baross Sebestyén 
(1893-94). 

Lagos: Teaha Kornél (1888-92). 
MUDkács: Pavlik János (191~17), Suba Ernő (18~900), Vaszócsik Teodor 

(18~900), Grigássy Gyula dr. (19Os---{)9) , Hodinka Antal (188~), Papp Sándor 
(1913-15), Fenezik Nikon (1892-93). 

Nagyvárad (latin): Hubik Ferenc (1907--08), Bíró József (1885-89), Bal~gh 
Imre (188~88), Heil inger József (1890-94), Peszeky Ferenc (1894-98), Tóth LaJOS 

l Tiszt~lettel kérjük kedves olvasóinkat, hogy akik az itt felsoroltak ról (s azok
ról a centralistákról is, akik esetleg kimaradtak e névsorból) felvilágosítást tudnak 
adru azt velünk közölni szíveskedjenek. Egyben ezúton is köszönjük azok szílJessigét, 
akik' már eddig is segítettek a címek összeállításában. 
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(1896-900). Sánta János, Szabó Kornél, Bérci Imre, Papp András (1912-15). Hóza 
György (1889-90), Fialkovics József (1892-95). 

Nagyvárad (görög): Marián Tivadar, Szórán János (1905----08). Kirvay Bazil 
(1905----09), Georgescu János (1908---11). Szabó Miklós (1908---12), Tóth Gábriel 
(1909-13), Kosma Agoston (1910-12), Hueras Mihály (1911-14). Anca Szabin 
(1912-14). Fodor Péter (1912-16), Fersiganu János (1884---85), Branu Felicián 
(1885-87). Kőváry János (1885-88). Paulu Agoston (1885-89). Csighy Antal 
(1886-90), Kéri János (1887-916), Ditiu Valentin (1891-92), Muresianu Gábriel 
(1888---93), Jepure János (1889-93), Bárdosi Gábriel (1893-94), Muresianu János 
(1893-95), Selagianu Kamill (1893-96). Ternovanu János (1894-96). Cubcea 
Péter (1894-98). Mikulás György (1895-99), Pteancu Sándor (1896-900). Hetcó 
Péter (1902-03), Budó Jusztin (1902-03), Barbul László (1916-18). Fersigán 
Romulusz (1916-19). Nyisztor Demeter (1884), Barna György (1913-18), Papp 
Antal (1913-14). Pelle János (1914-18), Cinca Jenő (1915-16), Frentiu Agoston 
(1890-91), Barbula Jenő (1893-94), Szilágyi Izidor (1896-97). Pávef Konstantin 
(1897-900). Panovics Leontin (1898---902). Tassiadanu István (1899-903). Tamás Bazil 
(1900-02). Magyar Agoston (1900-01). Pop Viktor (1902-03). 

Nyitra: Frits Imre (1915-18). Gyurics István (1914-18), Bényi Mihály 
(1899-903), Léday Sándor (1899-902). Marek János (1899-900). Greschner János 
(1902-03). SzmÍeskó Gergely (1908---12), Stefanecz Ferenc (1913-16). Ballon Lajos 
(1904----08), Kolos József (1906-08). Rudinszky József (1911-14), Darola Jakab 
(1912-14), Hegedűs János (1885-88). Baros Károly (1887-89). Bérhelyi Antal 
(1888---92), Turzó Ferenc (1889-93), Duraj György (1918---19), Valaszkievic Rudolf 
(1889-93), Németh István (1890-94) Puchovszky Valentin (1892-%). Kaszala 
János (1893-97). Kolos Károly (1894-98). Krajcsovics István (1902-03), Petrás 
Lajos, Holly József (1913-18). Matuscsik Gyula (1885-86), Schwertsig János 
(1884-85), Bielek András (1886-87), Rovnanek Péter (1886-87), Kondor István 
(1887-90), Raskó Konstantin (1891-93), Ragon Béla (1893-94). Schuchter László 
(1893-95). Léday Sándor (1898---99), Misok István (1898---99). 

Rozsnyó: Freivolt András (1884-85). Klimó András (1901-03). 
Szamosújvár: Marcusiu Oktavián (1907-08), Rebrean László (1907-08), Pop 

Teodór (1908---10), Kováts László (1916-17), Ghetie Sándor Viktor (1917-18), 
Mona András, Bolder Agoston (1916-17), Martian Lázár (1916-21). Vasváry 
Sándor (1917-18), Zoicasiu László (1913-14), Precup Dániel (1913-16), Sangeorgean 
József (1913-16), . 

Szepes: Cserneczky Béla (1914-17), Machán Nándor (1908-09). Kovalik 
Antal (1905-08), Omaisz István (1885-88). Kroner Géza (1886-88). Tomkulják 
József (1892-96), Domyik János (1896-900). Mihalszky József (1918---19). Gorrek 
Félix (1887-88). 

Zágráb: Slaric István (1911-14), Somek János (1911-15), BanelIy Jenő (1885-87), 
Radovanic István (1885-87), Medjimorecz Mihály (1885-88), Petricsevacz István (1885-88). 
Dumic Emil (1888-91), Bukavina Emil (1891-92), Halecek Márton (18~ 1-93), Pejcsics 
Antal (1890-93), Fucek János (1891-95), Dovranic Imre (1893-96), Cenkic György 
(1895-97), Stimac Ferenc (1895-97), Ivcic József (1895-99), Delic Károly (1896-900), 
Füstös Ádám (1907-101, Mencziger István (1907 -09), Duh Ferenc (1907-11), Srsa Mátyás, 
(1907-10), Papa Márk (1910-11), Blavicek István, Trbuba Péter, Lab Maximilián (1916-18), 
Rozman József (1917-18), Legin Károly (1910-12), Hulenic János (1914-16), Baranasic 
György (1884-85), Premus Domonkos (1884-85), Pic Károly (1887-89), Vucetie János 
(1887-88), Habián János (1888 -90), Radicevie Lőrinc (1888-89), Zagoda Ferenc (1892-94), 
Horváth Imre (1893-94), Biscsán János (1894-95), Tkalec Alajos (1897-901), Ecsinovic 
Péter (1899-900), Gyuranec Márton (1899-903). Jakusic Alajos (1900-01), Anderlic Vilmos 
(1901-03), Antolic Emil (1901-03). Slavicek István (1901-93), Tepes Márk (1915-17). 

Zenl'g: Ladic Antal (1889-93), Tausani József (1891-951, Sinchen Albert 
(1893 -906), Starcevic János (1897 -900), Mikulcic József 1890-91), Banic J6zsef 
(1910-13), Bedenk Imre (1913 -16), Vidas Álloston (1914-15), Lopac Máté (1909-10), 
Sp6rer László (1911-15), Modric József (1884---85), Legac Miklós (1887-89), Cucanich 
János (1887-90), Kruzic Ferenc (1898-900), Skilian Máté (1900-03), Klaric Pál 
(1901-02), Kukalj Károly (1918-19). 

Ferencesek: Irie Károly (1901-02), Jelinec Julián (1901-02). Markusic József 
1901-02). 

"CENTRALISTA" - Megjelenik tanévenkint kétszer: december és júniusban. -
Szerkeszti -és kiad;a: A Budapesti Növendékpapság Magyar EgyházirodaImi Iskolája. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Prohászka Ottokár-u. 7. - Csekk-

számla száma: 25.219. 
Az esztergomi főegyházmegyei hatóság: 3268---1937. sz. engedélyével. 
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