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A ke resz tény nem ze ti gon do lat hír nö ke
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Két száz év vel ez elõtt nagy dol gok tör -
tén tek. Elõ de ink úgy ha tá roz tak, mi vel a
Kö rös fo lyó több ször el mos ta a fa lut és a
temp lo mot, hogy ar rébb köl töz nek. A falu
har ma dik temp lo má nak alap kö vét, ezen a 
ma ga sabb, biz ton sá go sabb új he lyen
1798. no vem ber 6-án he lyez ték el.
Harruckern báró, a hí vek ado má nya i ból
és a köz ség pénz tá rá ból épült fel az új
temp lom, me lyet 1804. no vem ber 5-én,
Majzik Já nos kun szent már to ni es pe res,
plé bá nos ál dott meg.

A temp lom min dig nagy je len tõ sé gû
egy kö zös ség éle té ben. Sok-sok szá lon
kö tõ dik az em ber éle te a temp lo má hoz:
öröm, bá nat, szü le tés, gyász, hit, re mény, 
sze re tet, lel ki élet és erõ for rás. A szü lõi
ház ban ka pott hi tet, em ber sé get a temp -
lom és az is ko la bon ta koz tat ja to vább. A
temp lom nem csak a hit élet, de a nem ze ti
kul tú ra és mû velt ség he lye is. Ide jöt tek
örö mük ben a fi a ta lok, de ide jöt tek az
asszo nyok a há bo rúk ban oda ve szett
gyer me kü ket, fér jü ket si rat ni. Ide jöt tek
so kan re mél ni is, ide jöt tek meg nyug vást
ke res ni, és a ke se rû sé get is meg emész -
te ni.

Lát tuk a szo mo rú dél szláv há bo rú ból
is, hogy mi lyen gyak ran rom bol ták le a
har co ló fe lek egy más temp lo mát. Jól tud -
ták: nem csak a kõ épü let om lik össze, ha -
nem egy kö zös ség is, és a kö zös ség tag ja 
is el vesz ti ön azo nos sá gát temp lo ma
pusz tu lá sá val. Lát juk a tör té ne lem bõl,
egyet len dik ta tú ra sem tûri a ke resz tény -
sé get. Igen, mert a hit bõl élõ em ber lel ké -
ben az Is ten van az elsõ he lyen, ezért
ne he zebb meg tör ni.. Ve gyük el a hi tét,
ve gyük el a temp lo mát, er köl csi meg gyõ -
zõ dé sét, ak kor majd le het raj ta ural kod ni,
ak kor majd le het be fo lyá sol ni. 

Ma is lát juk, ta pasz tal juk. Ma nem a
po li ti kai dik ta tú ra, ha nem a gaz da sá gi ha -
ta lom akar ja ural ni az em be re ket, és ezért 
el kell ide ge ní te ni a temp lom tól. Ma is ak -
tu á lis itt Ma gyar or szá gon is, Reményik
Sán dor ver se: Ne hagy já tok a temp lo mot,
a temp lo mot és az is ko lát!

Há lát adunk Is ten nek az el múlt két száz
évért; hogy volt lel ki ott ho nunk, erõ for rá -
sunk, hi tünk, kul tú ránk.

Há lát adunk Is ten nek azo kért a lel ki -
pász tor okért, akik az el múlt két év szá zad -
ban az Is tent és az Õ né pét szol gál ták! Há lát 
adunk azo kért a kán to ro kért, sek res tyé se -
kért, akik mun ká juk kal szol gál ták a temp lo -
mot és a hí ve ket. Há lát adunk azo kért az
em be re kért, akik – sok szor igen ne héz kö -
rül mé nyek kö zött – a temp lo mot fenn tar tot -
ták és fanntartják. Há lát adunk azo kért a
hí ve kért, akik itt szün te le nül imád koz tak és
imád koz nak. Há lát adunk Is ten nek min den
jószándékú em be rért.

Temp lo munk nem csak a temp lom ba já -
ró ké, ha nem az egész te le pü lé sé, egész né -
pün ké. Kér jük Is tent, hogy to vább ra is
meg ta lál juk lel ki ott ho nun kat, bé kén ket, hi -
tün ket, és az üd vös ség re ve ze tõ utat.

Kétszáz éves az endrõdi Szent Imre templom
Temp lom és is ko la

Ti nem akar tok sem mi rosszat,
Is ten a ta nú tok reá.
De nin csen, aki köz te tek
E szent har cot ne állaná.
Eh hez Is ten mind annyi tok nak
Vi tat ha tat lan jo got ád:
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

Ti meg be csül tök min den ren det,
Me lyen a béke ala pul.
De ne hall já tok soha töb bé
Is ten igé jét ma gya rul?!
S gyer me ke tek az is ko lá ban
Ne hall ja szü lõ je sza vát?!
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

E temp lom s is ko la kö zött
Fut kos tam én is egy ko ron,
S hû töt tem a temp lom fa lán
Ki gyul ladt gyer mek-hom lo kom.
Az óta hány szor él tem át ott
Lel kem zsen ge ta vasz-ko rát!
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

A kol dus nak, a pá ri á nak,
A jött ment nek is van joga
Is te né hez apái mód ján
És nyel vén fo hász kod nia.
Csak nek tek ajánl gat ják temp lo mul
Az út szél ét s az ég bolt sá to rát?
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

Ki csi fe hér temp lo mo tok ba
Most min den erõk tö mö rül nek.
Ki csi fe hér temp lom-pa dok ba
A hol tak is mel lé tek ül nek.
A Nagy apá ink, nagy anyá ink,
Sze mük be biz ta tás a vád:
Ne hagy já tok a temp lo mot,
A temp lo mot s az is ko lát!

Reményik Sán dor, 1925
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A temp lom

Az is ten tisz te let re össze gyû lõ kö zös sé get be -
fo ga dó épü le tet ne vez zük temp lom nak. Szem ben 
az ószö vet sé gi és óko ri fo ga lom mal, az új szö vet -
sé gi temp lom nem az Is ten vagy is ten ség „la kó -
he lye”, aho vá csak a pap ság lép het be, míg a nép
a temp lom elõtt szem lé li az is ten tisz te le tet. A Bib -
lia sze rint az Új szö vet ség temp lo ma maga Jé zus
Krisz tus, „ki ben az Is ten ség tel jes sé ge la ko zik”
(Kol 2,9). Az õ sze mé lyé hez kap cso lód va épül a
hí vek kö zös sé ge az Úr szent temp lo má vá. Az Egy -
ház élõ kö zös sé ge, az Eu ka risz tia li tur gi á ja te szi
ma gát az épü le tet is Is ten temp lo má vá.

Az ókor ban, az ül dö zé sek alatt a ke resz té -
nyek ma gán há zak ban vé gez ték a ke nyér tö rést,
azaz vet tek részt szent mi sén. 

313-ban pol gár jo got nyert a ke resz tény
temp lom épü let, mely az óta a tör té ne lem mû vé szi 
stí lus vál to zá sa it át vé ve még is min den kor ban tük -
rö zi az Egy ház ön ma gá ról al ko tott ké pét. 

Fõbb temp lom épí té sze ti stí lu sok: ba zi li ka, bi -
zán ci, ro mán, át me ne ti, gó ti kus, re ne szánsz, ba -
rokk, ro ko kó, klasszi cis ta, ro man ti kus, ek lek ti kus,
sze cesszi ós, mo dern.

A temp lom ré szei az elsõ ba zi li kák tól nap ja in -
kig nagy já ból azo no sak. Az ol tár tér a pap ság ál tal
ün ne pelt li tur gia he lye. A II. Va ti ká ni Zsi na tig a
szen tély volt a neve, az óta is mét az õsi el ne ve zés -
sel a preszbitérium. A hí vek a ha jó ban fog lal nak
he lyet. A be já rat hoz csat la ko zik a temp lom elõ te -
re, kb. a 10. sz. óta az egy vagy több to rony. A li -
tur gi kus edé nyek, sze rek és öl tö ze tek õr zé sét, a
szer tar tá sok ra való fel ké szü lést a sek res tyé ben
vég zi a pap ság. A temp lom fon tos ré sze az Eu ka -
risz tia õr zé si he lye és a bap tisz té ri um.

Egy ház jo gi lag a temp lo mok nak bi zo nyos
rang juk van. A ró mai öt és az assziszi két pat ri ar -
ká lis ba zi li ka mel lett az Egy ház je len tõ sebb temp -
lo mai basilica minor (kis ba zi li ka) ran got kap tak. A 
püs pö ki temp lom a szé kes egy ház (ka ted rá lis,
dóm), az egy ház köz sé gek temp lo ma a plé bá nia -
temp lom. Ez után kö vet kez nek a lel kész vagy
temp lom igaz ga tó ál tal ve ze tett nyil vá nos temp lo -
mok, szer ze te si temp lo mok, nyil vá nos és ma gán
házi ká pol nák.

Az új temp lo mot mi e lõbb fel kell szen tel ni,
vagy leg alább meg ál da ni. Min den temp lom nak
kell, hogy le gyen címe (ti tu lus, patronus), me lyet
a fel szen te lés után nem le het meg vál toz tat ni.

A temp lom címe (ti tu lus, patrocinium)

Min den temp lo mot egy hit ti tok vagy egy
szent tisz te le té re szen tel nek fel. Ha egy hit ti tok a
temp lom címe (pl. Szent há rom ság, Szent lé lek,
Jé zus Szí ve, Szent Ke reszt, stb.) ak kor ezt a
temp lom ti tu lu sá nak ne vez zük. Ha vi szont egy
meg ha tá ro zott szent a temp lom vé dõ szent je
(pat ró nu sa), ak kor be szé lünk patrociniumról. A
temp lom cí mé nek ün ne pe a temp lom bú csú, mely
a temp lom fel szen te lé sé nek (dedicatio) év for du -
ló já val együtt az il le tõ temp lom két fõ ün ne pe. E
na pon a hí vek a szo ká sos fel té te lek mel lett tel jes
bú csút nyer het nek.

Templomszentelés (la ti nul dedicatio
ecclesiae)

Nagy Kons tan tin csá szár alatt lett szo kás sá, 
hogy a temp lom épü le te ket ün ne pé lyes for má -
ban ad ták át ren del te té sé nek. Ez az elsõ
eukarisztikus ün nep lés al kal má val tör tént. A po -
gá nyok tól hasz ná lat ba vett temp lo mok ese té -

ben a temp lom fa la it szen telt víz zel hin tet ték
meg. Ha pe dig vér ta núk erek lyé it he lyez ték el,
azo kat ün ne pé lyes kör me net ben hoz ták, majd
el he lye zé sük után az Eu ka risz tia ün nep lé se kö -
vet ke zett. 

Az alap kõ le té te lé vel kez dõ dik. Kör me ne ti leg
vo nul nak az épí tés he lyé re, me lyet az alap kõ vel
együtt az ige li tur gia után meg ál da nak. A szer tar -
tás be fe je zõ kö nyör gés sel zá rul. A tu laj don kép pe -
ni temp lom szen te lés a mi sé vel együtt a
kö vet ke zõ mó don tör té nik: Kör me net ben ér kez -
nek az erek lyék kel az új temp lom hoz, ahol a be -
zárt aj tók elõtt a hí vek kép vi se lõi és az épí tõk a
temp lom kul csát nyújt ják át a szen te lõ püs pök -
nek. Majd be vo nul a temp lom ba, és szen telt víz zel 
hin ti meg elõ ször a hí ve ket, hogy bûn bá nat ra int -
se, és ke reszt sé gük re em lé kez tes se õket, ez után
meg hin ti a temp lom fa la it. Az ige li tur gia (hí vek
kö nyör gé se he lyett a Min den szen tek li tá ni á ja)
után az erek lyék el he lye zé se, a szen te lé si imád -
ság, az ol tár fel szen te lé se és a fa lak ti zen két he -
lyen krizmával való meg ke né se kö vet ke zik. Ezek
után ke rül sor az Eu ka risz tia ün nep lé sé re, amely
szo ro san hoz zá tar to zott a temp lom szen te léshez,
sa ját mi se szö veg gel, prefációval és ol vas má nyok -
kal. A temp lom ban rend sze rint 12 ke reszt tel jel zik 
azo kat a he lye ket, ahol a püs pök krizmával meg -
ken te a fa la kat.

A temp lom szen te lés egy sze rû for má ja a
temp lom benedikálása, ame lyet misézõhelyek
hasz ná lat ba vé te le elõtt a püs pök vagy az ál ta la
meg bí zott pap vé gez el. 

A temp lom szen te lés év for du ló ját a temp lom
pap sá ga és hí vei min den év ben fõ ün nep ként tart -
ják.

HARANGJAINK
Nagy ha rang, sú lya: 1100 kg (Szent Ist ván ha rang)

Raj ta: Ist ván ki rály a ko ro ná val lát ha tó és: Jöj jön el a Te or szá god. 
Fel irat: Is ten di csõ sé gé re ha zánk nagy asszo nya és Szent Ist ván ki -

rály tisz te le té re új já ön tet te fér je, Ko vács Ist ván és 49 évi bol dog há zas -
sá guk em lé ke ze té re fe le sé ge, szü le tett Sóczó Mó ni ka Endrõdön, az

Úr nak 1947-48. Nagyboldogasszony éve.
Ön töt te Szlezák Lász ló, Ma gyar or szág arany ko szo rús ha rang ön tõ

mes te re, Bu da pes ten. 4172 sz.

Kö zép ha rang, sú lya: 550 kg (Jé zus Szí ve)

Raj ta: Jé zus Szí ve kép lát ha tó
Fel irat: Az 1944. évi har cok ban meg re pedt és át lõtt Szent Imre ha -

ran got új ra ön tet ték Endrõd ka to li kus hí vei 1948-ban.
Ön töt te Szlezák Ráfael Rákospalotán
„Jé zus Szent sé ges Szí ve, jöj jön el a Te or szá god, adj ne künk Bé -

két!”

Kis ha rang sú lya: 80 kg (lé lek ha rang)
Raj ta: Szent Ist ván a ko ro ná val és „Szent Ist ván, kö nyö rögj éret -

tünk!”
Fel irat: Szent Ist ván ki rály di csõ em lé ké nek. Az

Endrõd-Polyákhalmi ka to li ku sok. 1937.
Ön töt te Szlezák Lász ló ha rang ön tõ, Ma gyar or szág arany ko szo rús

mes te re, Bu da pes ten.

Temp lo munk ada tai
Alap kõ le té tel: 1798. no vem ber 8. 

Temp lom meg ál dás: 1804. no vem ber 5. Majzik Já nos kun szent már to -
ni es pe res plé bá nos vé gez te. Ün ne pi szó nok volt: Fe ke te An tal tö -
rök szent mik ló si plé bá nos.

Temp lom szen te lés: 1824. má jus 9-én, Hús vét 3. va sár nap ján Vurum
Jó zsef nagy vá ra di püs pök vé gez te, egy Visitatio Canonica al kal -
má val. (Ezt a tényt ed dig ho mály föd te!) A püs pök a temp lo mot és
a fõ ol tárt ün ne pé lye sen consecrálta, és a fõ ol tár ba el he lyez te Sz.
Crescens, Ince és Vincencia vér ta núk erek lyé it.

Vé dõ szent: Szent Imre her ceg

200 év sta tisz ti ká ja
Ke resz te lés: 62 379
Há zas ság kö tés: 15 245
Ha lá lo zás: 47 711

Temp lo munk rö vid tör té ne te
Endrõd je len le gi temp lo má nak alap kö vét 1789. no vem ber 6-án tet ték

le és 1804. no vem ber 5-én szen tel ték fel Szent Imre tisz te le té re. (meg ál -
dás, azaz benedikálás)

A temp lom kül sõ hom lok za tán lévõ fül ké be Szent Pé ter és Szent Pál
apos to lok szob ra it 1808-ban he lyez ték el. 

A Szent Im rét áb rá zo ló ol tár ké pet 1860-ban fes tet te Fischer Kár oly
gyu lai rácz mes ter.

A je len le gi fõ ol tár 1912-ben ké szült fá ból. A régi ol tárt nem bon tot ták 
le, ha nem be bo rí tot ták az új fa fa rag vá nyok kal.

A Szent Ke reszt ol tár fe szü le tét 1805-ben ké szí tet ték Eger ben. A Jé -
zus Szí ve szob rot 1892-ben ké szí tet te egy Delago ne ve ze tû szob rász
Gnõdenben, a szin te fel is mer he tet len sé gig meg rom lott Szent Szaniszlót
áb rá zo ló fest mény he lyé re. 

A Szent Anna szob rot szin tén Gnõdenben ké szí tet te egy Malknecht
nevû szob rász 1895-ben.

A Má ria ol tárt, ma Lourdes -i ol tárt, 1860-ban ké szí tet te Mar dos Ist -
ván asz ta los, a Má ria-tár su lat ve ze tõ je. 

A ke reszt út stá ció ké pe it 1899-ben sze rez ték be Inns bruck ból. 
A ke resz te lõ ku tat 1835-ben ál lí tot ták fel vö rös már vány ból.
A bet le he mi szob rocs ká kat 1884-ben Ti rol ból ren del ték, ké szí tõ je:

Rienggoldier nevû szob rász. 
Ter mé sze te sen a temp lo mot több ször fel újí tot ták. Az új to rony ke resz -

tet Vagner Jó zsef bé kés csa bai épí tész ké szí tet te.
A to rony 60 mé ter ma gas, a ke reszt gomb bal és ke reszt tel 63 m. 
A töb bi szob rok fo ko za to san ke rül tek el he lye zés re, a Historia Domus

pon tos ada to kat nem kö zöl. 
A temp lom régi or go ná ja he lyett Su gár Vik tor ze ne aka dé mi ai ta nár

köz re mû kö dé sé vel Angszter Jó zsef és fia or go na épí tõ ké szí tet te el az új
or go nát, amely 1915. szep tem ber 7-én ké szült el. 

Az or go na 2 manuálos, pne u ma ti kus rend sze rû, 29 re gisz te res, B
praeparacióval és sza bad kom bi ná ci ó val. Lágy hang szí nû (burdonos),
1758 síp ja van. 

Az or go na hom lok za ti ón síp so rát 1918. már ci us 21-én ha di cél ra el -
rek vi rál ták és el szál lí tot ták, össze sen 133 kg súly ban. Saj nos ezek a síp so -
rok az óta is hi á nyoz nak. 1947-ben elekt ro mos fúj ta tó val lát ták el, ami 3
szél lá dá val és ki egyen lí tõ tar tállyal mû kö dik. Szep tem ber 21-én szen tel -
ték fel újra az or go nát, ami kor is hang ver senyt tar tot tak. 

1990-ben kez dõ dött a kül sõ fel újí tás. Az or go na 1992-ben új fúj ta tót,
1998-ban új Laukuf mo tort kap.

2001-ben ki sza ba dul te me tõi rab sá gá ból a meg ka pó an szép
Nepomuki Szent Já nos szo bor, és a temp lom elõtt épült ká pol ná ban he -
lyez te tik el.

2002-ben a temp lom te tõ meg újul, a régi rossz pala he lyett új pi ros
cse re pet kap.

2004-ben, a 200 éves év for du ló tisz te le té re a Má ria ol tár vi lá gí tá sa
meg újul, va la mint Krak kó ból meg ér ke zik az Ir gal mas Jé zus képe.



32004. no vem ber VÁROSUNK

SZENT IMRE her ceg és hit val ló
ün ne pe: no vem ber 5.

SZENT IMRE her ceg Szent Ist ván ki rály és Bol dog Gi zel la fia
volt, va ló szí nû leg Szé kes fe hér vá ron szü le tett 1007-ben. Ne vét édes -
any ja nagy báty já tól örö köl te, Szent Hen rik né met csá szár tól, aki va ló -
szí nû leg ke reszt ap ja is volt Im ré nek. 

Mi vel a trón vá ro má nyo sa Ottó nevû báty ja volt, Im rét egy há zi
élet re ké szí tet ték fel. Szent Gel lért ta ní tot ta la tin ra, szó nok lat tan ra és
fi lo zó fi á ra. Imre ki vá ló ta nu ló volt. A la tin nyel vet na gyon ha mar
meg ta nul ta, de Szent Ist ván ud va rá ban mód ja volt ta lál koz ni a kor
szent és tu dós em be re i vel, akik a ki bon ta ko zó ma gyar egy ház szü le té -
sé nél se géd kez tek. Imre so kat imád ko zott, ve zek lõ övet vi selt, ke ve set
aludt. Éj sza ka is rend sze re sen imád ko zott, sok szor csen des temp lo -
mok ban bújt meg za var ta la nul imád koz ni. 

Egy ilyen éj sza kai imán kap ta azt az is te ni in dít ta tást, hogy örö kös
szü zes ség re fo ga dal mat te gyen. Meg halt azon ban báty ja, és õ lett a
trón örö kös. Ez után a kor mány zás hoz szük sé ges po li ti kai és gya kor la ti
is me re tek el sa já tí tá sán fá ra doz tak, ne ve lé sé rõl aty ja gon dos ko dott. Az 
ud var le he tõ sé get adott, hogy a szent éle tû pa pok mel lett a kor leg je len -
tõ sebb po li ti kai té nye zõ i vel is ta lál koz has son. A kor tár sa i val a lo va gi
is me re te ket, ka to nai tu do má nyo kat ta nul hat ta meg. Ko moly had ve ze -
té si adott sá ga it 1030-ban mu tat ta meg, ami kor a gyõ ri csa tát Imre ve -
zet te II. Kon rád né met csá szár el len, még pe dig olyan ered mé nye sen
hogy a bé ke szer zõ dés a Laj ta és Fischa fo lyók kö zét vissza csa tol ta
Ma gyar or szág hoz.

Ál la mi ér dek bõl há zas sá got kö tött a len gyel ki rály lá nyá val, azon -
ban a szü zes sé gi fo ga da lom mi att meg egyez tek egy más sal, hogy test -
vér ként fog nak együtt élni.

Az ud va ri élet sûrû prog ram ja i ban ki tar tó an részt vett, nem csak
egy sze rû pro to koll ren dez vé nyek ben, ha nem ko moly fi zi kai igény be -
vé telt és tu dást igény lõ el fog lalt sá gok ban is. Szen ve dé lye sen va dá -
szott, 1031-ben a ko ro ná zás ra ké szül ve is nagy va dá sza tot tar tot tak, itt
azon ban egy vad disz nó ron tott rá és ha lá lo san meg se be sí tet te. Pár nap
múl va 1031. szep tem ber 2-án meg halt. 1083-ban Szent Lász ló szor -
gal ma zá sá ra szent té avat ták.

Ma is pél da kép, a mo dern ide ál: erõs, kö vet ke ze tes, sze re tet re mél -
tó, is ten sze re tõ és tisz ta!

1. Pochuch
Imre

1717-1733-ig volt plé bá nos. Éle -
té rõl szin te sem mit se tu dunk. Ha lá la
után az anya köny vek min den más
egyéb ira tok kal együtt báró Harrucher
ura dal mi tiszt je ál tal Szar vas ra, az ura -
dal mi le vél tár ba át vi tet tek, ahol je len -
leg is van nak.

2. Sztankovics Já nos

1733-tól 1753-ig volt plé bá nos.
Nem tud ni, hon nan jött. Meg halt
Endrõdön, éle té nek 46., it te ni lel kész -
sé gé nek 20. évé ben, 1753. feb ru ár
10-én.

Plé bá nos sá ga ide jén, 1739-ben
goly vás pes tis jár vány volt, so kan
meg hal tak. Õ is meg be te ge dett, de
meg gyógy ult. Az õ ide jé tõl kez dõd nek
az anya köny vek.

3. Lapcsánszki György

1753 au gusz tus 8-tól 1761. áp ri lis
12-ig volt Endrõdön. Csatóczból (nem
tud ni, hol van ez a te le pü lés) jött, hol
két évig mû kö dött. Szláv nyel vû, de
erõ sen ta nul ma gya rul. Nyolc évi plé -
bá nos sá ga után itt hely ben meg halt
1761. áp ri lis 12-én, a régi temp lom ba
te met ték. Az õ ide je alatt him lõ ben so -
kan meg hal tak 1759-ben. 

1753-ban a régi ká pol na meg na -
gyob bí tá sa be fe je zõ dött.

4. Negyelák György

1761. má jus 1-tõl 1764 jú ni us 1-ig 
volt Endrõdön.

Elõ zõ leg Mics kén és Margittán
volt. Há rom évi plé bá nos sá ga után
meg halt, és a régi temp lom ba te met -
ték, 1764. jú ni u sá ban..

Éven ként öt ala pít vá nyi kis mi sé je
volt.

1764. jú ni us 1-tõl ok tó ber 14-ig P. 
Felix szer ze tes volt a plé bá ni ai ad mi -
niszt rá tor.

5. Lá nyi Mi hály

1764. ok tó ber 14-tõl 1772. au -
gusz tus 5-ig volt Endrõdön. Ko ráb ban
Váncsodon volt plé bá nos. 1772. au -
gusz tus 5-én a Kö rös fo lyó ban für dött,
és be le ful ladt. A régi temp lom ba te -
met ték, endrõdi plé bá nos sá ga nyol ca -
dik évé ben. Õ volt Endrõdön az utol só
sza kál las plé bá nos.

6. Pálfy Sá mu el

1772. ok tó ber 17-tõl 1780. má jus
22-ig volt endrõdi plé bá nos. Ér-ke se -
rû bõl jött ide.

Nyolc évig volt itt plé bá nos, meg -
halt 1780. má jus 22-én. A régi te me tõ -

ben, a ke reszt
mel lé te met -
ték. Az õ ide jé -

ben szûnt meg a temp lom ban a tót
nyelv.

7. Barits Va len tin

1780. jú li us 28-tól 1785. ja nu ár
15-ig volt Endrõdi plé bá nos.
Mezõtelegdi plé bá nos ból lett endrõdi
plé bá nos.

Öt esz ten de ig szol gált itt, majd
1785. ja nu ár 15-meghalt.

8. Bikály Pé ter

1785. má jus 1-tõl 1788. jú li us
16-ig volt Endrõdön. Püs pö ki tit kár ból
lett plé bá nos, csak há rom évig, mert
éle té nek 45. évé ben, 1788. jú li us
16-án meg halt. A régi te me tõ ben te -
met ték el.

9. Homonnai Zsig mond

1789. ja nu ár tól 1796. szep tem ber
8-ig volt Endrõdön. Be lé nye si plé bá -
nos volt ez elõtt. Meg halt 1796. szep -
tem ber 8-án, éle té nek 54.,
plé bá nos sá gá nak 8. évé ben.

10. Jánossy Jó zsef

1796. no vem ber 1-tõl 1805. szep -
tem ber 26-ig volt Endrõdön. Ko ráb ban 
Bé ké sen lel kész. Ki lenc évig fá rad ha -
tat la nul dol go zott, szél ütés ben meg -
halt Körösladányban 1805.
szep tem ber 26-án, éle té nek 55. évé -
ben. Ott lett el te met ve.

Alat ta kez dett épül ni a mos ta ni
nagy temp lom 1798. év ben, és ha lá la
után 1 év vel, 1806-ban be is fe jez ték.

Az õ ide jé ben épült a je len le gi plé -
bá nia is, 1801-tõl.

11. Csák Fe renc

1806. feb ru ár 27-tõl 1816. au -
gusz tus 9-ig volt endrõdi plé bá nos.
Szü le tett Bél fe nyé ren. Ko ráb ban be lé -
nye si plé bá nos.

1816-ban nagy vá ra di ka no nok ká,
és a pap ne ve lõ in té zet igaz ga tó já vá
ne vez ték ki..

Endrõdi mû kö dé sen elsõ évé ben
lett be fe jez ve az új temp lom. El ké szült
a to rony óra, Szent Pé ter és Pál szob ra
(1807), va la mint a 22 re gisz te res nagy 
or go na (1809).

Az õ ide jé ben, de a köz ség költ sé -
gén ké szült a temp lom elõt ti kõ ke reszt
1808-ban.

Ugyan csak az õ ide jé ben tör tént a
hely be li ugar és ta nya föl dek nek újabb 
sze rû fel osz tá sa.

12. Kricsfalusy Fe renc

Orosz szü lõk tõl szü le tett
Nagylétán. Pap nö ven dék ko rá ban tért

Endrõdi plé bá no sok

Endrõdi, ma is élõ pap ja ink

P. Dinya Vin ce SVD verbita szer ze tes, Kõ szeg
Iványi Lász ló endrõdi plé bá nos
Knapcsek Sán dor c. es pe res, üllési plé bá nos
P. Dr. Sóczó Fe renc SchP. pi a ris ta ta nár, Bu da pest
Szujó An tal nagyszénási plé bá nos
P. Tí már Mi hály SDB szalézi szer ze tes, gyo mai plé bá ni ai kor -

mány zó
P. Ugrin Béla SJ je zsu i ta szer ze tes, Ka na da, nyug ál lo mány ban
Dr. Var jú Imre ka no nok, a bu da vá ri Má tyás temp lom plé bá no sa

Hunyaiak:
Fü löp Meny hért lon do ni ma gyar lel kész
Szurovecz Vin ce pá pai káp lán, es pe res, békésszentandrási plé bá -

nos

Va la me lyik szü lõ je endrõdi:
Dr. Dé nes Zol tán ujirázi plé bá nos
Sza bó Lász ló Bu da pest
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át a la tin rí tus ra. Pap pá szen te lé se után 
a püs pök sé gen protokollista és tit kár.
Ké sõbb szentandrási, endrõdi pap,
majd in nét lesz váradi ka no nok és a
pap ne ve lõ in té zet igaz ga tó ja, majd kis -
pré post és deb re ce ni plé bá nos lett,
ahol szél ütés kö vet kez té ben vá rat la nul
meg halt.

Plé bá no si ide je alatt a régi temp -
lom anya gát el ad ták, és a be folyt pénz -
bõl két kövi szá raz ma lom és a plé bá nia
ud va rát kör be ve võ tég la ke rí tés épült.

Endrõdön 1816-tól 1826-ig mû kö -
dött.

13. Lá bos Já nos

Jánoshidán szü le tett, Pest me gyé -
ben. Vá con volt kis pap, ott is lett pap pá 
szen tel ve. Pá lya fu tá sát a váci püs pök
iro dá já ban kezd te, mint protokollista,
majd káp lán Kecs ke mé ten, Csong rá -
don, Félegyházán és Mind szen ten.
Plébánoshelyettes Nóg rád vár me gyé -
ben, pa lo tai lel kész, majd csépai plé bá -
nos és alesperes He ves vár me gyé ben.
Csépáról nagy vá ra di tit kár lett, majd
ez után béli plé bá nos. In nen ke rült
Endrõdre 1825-ben, és itt volt 1840-ig. 
Es pe res, és a nem ze ti is ko lák fel ügye -
lõ je.

Két új káp lán szo bát épít.
1840. ok tó ber 31-én idõs ko rá ra

Csép ára vo nult vissza, ahol 1841. ok tó -
ber 20-án, éle té nek 64. évé ben el -
hunyt.

14. Huzly Kár oly

Nagy vá ra don szü le tett, Pes ten vé -
gez te te o ló gi ai ta nul má nya it. Pap pá
szen te lé se után a püs pö ki hi va tal ban
protokollista, szent szé ki jegy zõ, me -
gyei le vél tá ros, szer tar tó, tit kár, hat
évig.

1829-tõl szar va si lel kész. Ké sõbb
szent szé ki ül nök

1840 ok tó be ré tõl endrõdi plé bá -
nos, majd 1841. de cem be ré tõl váradi
cím ze tes ka no nok.

1841. ta va szán meg újít ja a plé bá -
ni át és a hoz zá tar to zó épü le te ket, és
be fe je zi a le ány is ko lát.

1843-ban a temp lom bel sõt fel újít -
ja. 

In dít vá nyoz za a Kál vá ria fel ál lí tá -
sát. A meg re pedt har ma dik ha ran got
sa ját költ sé gén új ra ön te ti.

Nagy vá ra di va ló sá gos ka no nok
lesz, és 1852-ben deb re ce ni kis pré -
post. 

Sza bad ide jé ben va dá szott. Pap -
tár sa it na gyon sze ret te. A pro tes tán sok 
is sze ret ték, te me té sén is meg je len tek, 
mely 1887. már ci u sá ban volt.

15. Schiefner Ede

Pes ten szü le tett 1821-ben. Eger -
ben ta nult. Nagy vá ra di egy ház me gyés
lett Gyu lán volt szá raz káp lán.
1844-ben pap pá szen te lik, majd Gyu -
lán né met káp lán.

Ez után endrõdi plé bá nos lett. 
Ér de mei mi att 1879-ben cím ze tes

pré post lesz. 
Sa ját költ sé gén õ épít te ti a

gyomavégi is ko lát, mely so ká ig vi se li a
ne vét. 

1885-ben a Fe renc Jó zsef rend lo -
vag já vá ne vez ték ki.

1888-ban ígé re tet tett, hogy 5000
Ft-ot ad apá ca zár da épí tés re.

1889-ben va ló sá gos ka no nok lesz
Nagy vá ra don.

16. Do bos La jos

1847. ok tó ber 26-án szü le tett
Nagy vá ra don, itt vé gez te ta nul má nya -
it. Se géd lel kész volt Belényesben,
majd Szar va son, vé gül
Várad-Olasziban mû kö dött. 1881-ben
körösladányi plé bá nos lett. 

1889. má jus el se jé tõl lesz
Endrõdön plé bá nos. Víg, ked ves, elõ -
zé keny em ber. Alat ta épült meg a
Szarvasvégben két is ko la. 

1889. jú li u sá tól es pe res. Va la mi
be teg ség gyö tör het te, mert ezt ír ják
róla: „Szen ve dé se nem tar tott soká. Is -
ten tud ja ho gyan, 1889. szep tem ber
9-én fegy ver okoz ta ha lá lát. Is ten le -
gyen ir gal mas lel ké nek. Akik is mer ték,
azok tud ják, hogy mit és kit vesz tett
ben ne az egy ház me gye.

Bedák Má tyás he lyet tes lel kész kö -
vet te õt.

17. Grócz Béla

1843. ja nu ár 1-én Pusz ta-ke reszt -
úron Torontál me gyé ben szü le tett. Is -
ko lá it Nagy vá ra don vé gez te. Pap pá
szen tel ték 1865. jú li us 15-én – a püs -
pök be te ges ke dé se mi att Vá cott. 

Elõ ször káp lán ként ke rült
Endrõdre, há rom hó na pig. Meg ked vel -
ték né pi es be szé dei mi att. Endrõdrõl
Nagy vá rad ra, majd on nan Gyu lá ra
ment káp lán nak.. 1874-tõl csorvási
plé bá nos.

1889-ben ke rült Endrõdre plé bá -
nos nak. Es pe re si ki ne ve zést is kap.

1900-ban tag ja lett a váradi káp ta -
lan nak, ahol 1918-ban mint nagy pré -
post, püs pö ki hely nök halt meg.

18. Zelinka Já nos

1847 feb ru ár 4-én szü le tett
Trencsénben. 1868. jú li us 7-én szen -
tel ték pap pá. Szar va son lett káp lán,
majd 1872-ben Szent Jó zsef in té ze ti
ta nul má nyi fel ügye lõ, 1877. Or so lyák
káp lán ja Vá ra don. 1882. Szentjobb
plé bá no sa. 1886. margittai ke rü let es -
pe re se. 1900-tól endrõdi plé bá nos.
1912. c. apát és az endrõdi ke rü let es -
pe re se. 1923. váradi szé kes egy há zi ka -
no nok. 1926. pá pai pre lá tus. 1928.
gyé mánt mi sés. La za ris ták nak ká pol nát 
és rend há zat épít tet Vá ra don. Vá ra don
halt meg.

19. Csernus Mi hály

1888. szep tem ber 20-án szü le tett
Csanádapácán. Hen tes-kocs má ros fia
volt. Pol gá ri is ko lá it Oros há zán vé gez -
te. A váradi kis pa pi évek után 1911. jú -
ni us 29-én pap pá szen tel ték.

Káp lán volt: Endrõdön,
Szilágysomlyón, Oros há zán, Bé kés csa -
bán, Deb re cen ben, Gyu lán. 1922-ben
Endrõdön plé bá ni ai ad mi niszt rá tor,
majd 1923-tól plé bá nos. 1924-ben c.
apát. 

1920-tól or szág gyû lé si kép vi se lõ,
1939-ben kor mány fõ ta ná csos. Ze ne -
szer zõ Apá czai Ist ván ál né ven, is ko la -
épí tõ, új ság szer kesz tõ.

1944-ben a front elõl Bu da pest re
tá vo zik, majd 1946-tól De recs kén plé -
bá nos. 1973-ban hal meg 85 éve sen.
Csanádapácán te met ték el.

20. Libor Ist ván

1900. jú ni us 30-án szü le tett
Szentetornyán. Te o ló gi ai ta nul má nya it 
Esz ter gom ban vé gez te. 1924. jú ni us
22-én lett pap pá szen tel ve. Hit ok ta tó
lett Oros há zán, nyolc évig. 1932-tõl
gádorosi plé bá nos. 

1947-ben fog lal ta el a plé bá ni át,
Pin tér Lász ló hely nök ki ne ve zé si ok má -
nya alap ján. Endrõdön öt évig szol gált.

Sze rény, buz gó, nemeslelkû pap,
te vé keny lel ki pász tor volt. 

1952-ben Ré vész Ist ván bucsai lel -
késszel he lyet cse rél tek. Bucsán ha ma -
ro san be teg lett, vissza jött Endrõdre
lak ni. 1955-ben halt meg éle té nek 55.,
pap sá gá nak 31. évé ben.

21. Ré vész Ist ván

Ba ján szü le tett 1909. au gusz tus
13-án. 

Szol gá la ti he lyei: Nagy szé nás,
Deb re cen, Oros há za, Endrõd,
Mezõberény, Csorvás – káp lán; Gyu la
József-Szanatórium, lel kész,
Békésszentandrás ki se gí tõ lel kész,

Bucsa plé bá nos. 1955-tõl püs pö ki ta -
ná csos, 1962-tõl c. apát.

Ki fes tet te az endrõdi temp lo mot.
1966-ban el nyer te a deb re ce ni

Szent Anna plé bá ni át.
Meg halt 1983-ban Ba ján.

22. Mátai-Tóth Jó zsef 

1912. no vem ber 4-én szü le tett
Barbacson (Sop ron me gye). Apja föld -
mû ves-kocs má ros. Pol gá ri is ko lát
Csor nán vé gez te, egy évet ke res ke del -
mi kö zép is ko lá ban Pestsashalmon járt. 
Gim ná zi um ba Nyergesújfaluban, a
szaléziakhoz járt. A gim ná zi um fel sõ
osz tá lya it Ka lo csán a je zsu i ták nál és
Esz ter gom ban a ben cé sek nél vé gez te.
Te o ló gi át Sze ge den a jeszuitáknál vé -
gez te, ott szen tel te pap pá Dr. móri
Glattfelder Gyu la csanádi püs pök a
nagy vá ra di egy ház me gye cí mé re.
1939-41-ben káp lán Hosszúpályiban,
majd Békéssámsonban he lyi lel kész,
aho va hár mas fel adat tal kül di a fõ pász -
tor, Dr. Linedenberger Já nos apos to li
kor mány zó: plé bá nia épí tés, temp lom
épí tés, hit élet elõ moz dí tá sa..

Ez után káp lán Bé kés csa bán,
Nagyvárad-Olasziban.

1945-46 kö zött lel kész
Komádiban, 1946-54 kö zött
Békéssámsonban.

1954-66 kö zött plé bá nos
Orosházán. 1955-66 kö zött oros há zi
ke rü le ti es pe res, 1960-tól
szalóczmonostori c. apát.

1966-tól endrõdi plé bá nos,
1971-ben Bé kés csa bá ra ke rül.
1980-ban halt meg.

23. Marosvári Pál

1917. jú ni us 3-án Job bá gyi ban
szü le tett. Te o ló gi ai ta nul má nya it
1936-41 kö zött Sze ge den vé gez te. 

Ál lo más he lyei: 1941-1942-ben
Hosszúpályiban káp lán, 1942-43-ban
Új kí gyó son. 1943-48 kö zött endrõdi
káp lán., 1948-52 kö zött Deb re cen
Szent Anna plé bá ni án.

1952-57 kö zött lel kész
Biharkeresztesen. 1957-60 kö zött a
váci egy ház me gye szol gá la tá ban állt.

1960-66 kö zött bé kés csa bai káp -
lán.

Plé bá nos: 1966-1971. Újiráz,
1971-1977. Endrõd, 1977-1981 Szeg -
hal mon. 1978-tól ke rü le ti es pe res.
1981-ben hal meg, szü lõ fa lu já ban,
Job bá gyi ban nyug szik.

24. Tí már Mi hály

1931. ok tó ber 4-én Endrõdön szü -
le tett. Volt szalézi no ví ci us, a szer ze -
tes ren dek fel osz la tá sa után 1953-58
kö zött Sze ge den vé gez te te o ló gi ai ta -
nul má nya it. 1958. jú ni us 18-án Sze ge -
den szen tel ték pap pá.

Ál lo más he lyei: Káp lán 1958-60 kö -
zött Gyomán, 1960-62. Gyu lán,
1962-63. Deb re cen Szent Anna plé bá -
ni án, 1963-64-ben Bé ké sen.

Plébánoshelyettes 1964-66 kö zött
Vész tõn.

Plé bá nos: 1966-1971. Bucsa,
1971-77 Szeg ha lom.

1977. már ci us 31-tõl Endrõdön.
Ide ke rül ve azon nal ne ki lát a ro mos
plé bá nia fel újí tá sá hoz, mely több évet
vett igény be. Igen jó szer ve zõ ké pes -
sé gû. Gond ja volt a te me tõk tisz tán
tar tá sá ra is, me lyet tár sa dal mi mun ka
meg szer ve zé sé vel ol dott meg.

1980-tól püs pö ki ta ná csos, es pe -
res.

1982. de cem be ré ben Deb re cen
Szent Anna plé bá ni á ra ke rül. Itt pré -
pos ti ki ne ve zést kap. Fel újí tot ta a
temp lom kül se jét.

Kö vet ke zõ he lye Be rettyó új fa lu. 
1989-ben vissza tér a szalézi rend -

be, és Oros há zán, Bu da pes ten, Szom -
bat he lyen, és is mét Bu da pes ten
te vé keny ke dik, mint szer ze tes.

2004. au gusz tu sá tól gyo mai plé -
bá ni ai kokrmányzó.

25. Réthy Ist ván

1931. de cem ber 25-én szü le tett
Nagy vá ra don.

Kö zép is ko lá it Kõ sze gen kezd te,
majd a vi lág há bo rú után Bu da pes ten
foly tat ta. Te o ló gi ai ta nul má nya it Bu da -
pes ten kezd te, majd ka to nai szol gá lat
után 1956-tól Sze ge den foly tat ta.

1960-ban Ham vas End re püs pök
szen tel te pap pá.

Káp lá ni he lyei: Kon do ros, Deb re -
cen Szent Anna Plé bá nia, majd Gyu la
és Szar vas, majd Bé kés csa bán 4 évig.
1971-tõl Deb re cen Szent Lász ló plé bá -
nia, 1972-tõl Deb re cen Szent Anna Plé -
bá ni án káp lán, és a Svetits
Gim ná zi um ban hit ta nár, 1982-ben né -
hány hó na pig plébánoshelyettes.

1982-tõl Endrõdön plé bá nos. Itt
meg csi nál tat ta az új li tur gi kus te ret.

1989-tõl Bé kés csa ba
Erzsébethelyre tá vo zik, majd 1990-tõl
Gyu lán, 1994-tõl Szar va son plé bá nos. 

1980-tól püs pö ki ta ná csos,
1986-tól Bihartordai Szent Im ré rõl ne -
ve zett c. apát.

26. Iványi Lász ló

1957. jú li us 29-én szü le tett,
Endrõdön. Ál ta lá nos iskoláit Endrõdön, 
a gim ná zi u mot Gyomán, majd a te o ló -
gi át Sze ge den vé gez te. Dr. Udvardy
Jó zsef püs pök úr szen tel te pap pá Sze -
ge den, 1980. jú ni us 14-én.

1980-82 kö zött Ásotthalmon, majd 
1982-84 kö zött Deb re cen ben, a Szent
Anna Plé bá ni án káp lán. 1984-89-ig
plé bá nos Hosszúpályiban, 1989-tõl pe -
dig Endrõdön. 1996-tól Hunya is hoz zá
tar to zik, és 1997-99 kö zött
oldallagosan Dévaványa Körösladány
Ecsegfalva is

Lel ki pász to ri szol gá la tai mel lett
fel újí tot ta létavértesi ká pol nát, a
hosszúpályi temp lom bel se jét, az
endrõdi temp lo mot kí vül rõl. Is ko la ala -
pí tó, 1994-95 kö zött a gyomaendrõdi
Szent Gel lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko -
lát fel épí ti és el in dít ja. 1999-ben tûz -
vész kö vet kez té ben le égett a hunyai
temp lo mot új já é pí ti, mely 2000-ben el
is ké szült. 2001-ben in dul a Szent Gel -
lért Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la tor na ter -
mé nek épí té se, eb ben is
köz re mû kö dik. 2002-ben az endrõdi
temp lom te tõt fel újít ja, 2003-ban az
endrõdi plé bá ni át. 2004-ben fel épí ti a
hunyai plé bá ni át.

A Vá ro sunk c. új ság nak kez det tõl
fog va mun ka tár sa, az egy há zi ol dal
össze ál lí tó ja, va la mint tech ni kai mun -
ka társ. Az internetes vál to zat is az õ
mun ká ja.

Az es pe re si ke rü let hit ok ta tá si fel -
ügye lõ je.

2003. ok tó ber 7-én a Temp lo mos
Lo vag rend tisz te let be li lo vag gá fo gad -
ja, és a Lo vag rend Ti szán tú li
Komtúriája lel ki ve ze tõ je lesz.

Évek óta részt vesz az ön kor mány -
zat Hu mán po li ti kai Bi zott sá gá nak mun -
ká já ban, va la mint a Bé kés Me gye
Szo ci á lis Köz ala pít vá nya, és más ku ra -
tó ri um nak is tag ja.

Gyomaendrõd Vá ros Kép vi se lõ tes -
tü le te 2004. ok tó ber 23-án
Gyomaendrõdért Em lék pla kett ki tün te -
tés ben ré sze sí ti.

Sze re tet tel ajánl ja e so ro kat:
Iványi Lász ló plé bá nos


