
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPI SÍROK  

AZ 

ESZTERGOM-SZENTGYÖRGYMEZŐI 

TEMETŐBEN 

 

 

 

 

 

 

Esztergom  

2018



2 
 

 

 
A szentgyörgymezői temető parcelláiban nyugszanak kanonokok, akiket nem a Bazilika 
kriptájában helyeztek el, egyházi tisztségviselők, esperesek, plébánosok, áldozópapok és 
néhány papnövendék. 
A legtöbben azonban a főegyházmegye X. parcellájának 1–6. sorában nyugosznak. 
Itt a díszes síremlékek vagy egyszerű fakeresztek őrzik az alattuk nyugvók nevét, születési és 
halálozási évszámát. Néhányukon viselt hivatali címüket is feltüntették. 
 
 
Az elhunytak nevei a következő csoportosításban kerültek feltüntetésre: 
 

KANONOKOK 
EGYHÁZI TISZTSÉGVISELŐK 
TB. KANONOKOK 
ESPERESPLÉBÁNOSOK 
PLÉBÁNOSOK 
LELKÉSZEK, HITTANÁROK 
PAPNÖVENDÉKEK 
 

 
Jelen összefoglaló anyagát Bélay Iván gyűjtötte össze, Szabó József egészítette ki. A 
számítógépes szövegszerkesztést Pencz Ildikó végezte. 
 
 
Esztergom, 2018. október 30. 
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KANONOKOK 
 

1.  
XI/6/1. Hatalmas nyárfa alatt vasráccsal körülvett sír. A keresztes vörös márvány 

sírtáblán olvasható: 
 KROTKY JÓZSEF 
 főszékesegyházi apát 
 kanonok és plébános 
 született 1821. nov. 19. 
 meghalt 1893. ápr. 4. 
 Alatta: 
 „Istent szerette, 

a szenvedő embe- 
riséget szolgálta, 
semmit sem keresett 
s ép ezért áldott 
nevet szerzett és  
örök békét talált.” 

 Emlékül gyászoló testvéreitől 
 
 Esztergomban született, ahol iskoláit is végezte. Felvették az esztergomi 

papnövendékek közé, 1836-ban az Emericánumba küldték. A bölcsészetet 
Nagyszombatban, a teológiát a Pázmáneumban hallgatta. A szünidők alatt a 
báró Huszár család gyermekeit tanítgatta. 
1845. június 30-án áldozárrá szentelték. 
Hét hónapon keresztül volt káplán. 
1846-ban hasonló minőségben Budára, a Várba helyezték. 
1847-ben a Terézvárosba helyezték, de még ugyanebben az évben 
visszatérhetett a Várba. 
1850-ben a pozsonyi gimnázium hittanára lett. 
1854-ben a pesti Központi Intézet lelkiigazgatójává nevezték ki. 
1860. május 1-jén márianosztrai adminisztrátor lett. 
Nővére, Mária Packh János – a Bazilika tervezője és építésze – felesége volt. 
Férje tragikus halála után egy ideig nála talált menedéket. 
1869. augusztus 16-án Érsekújváros plébánosa lett. 
1876. június 5-én tiszteletbeli, 1880. március 22-én valóságos esztergomi 
kanonokká és főszékesegyházi plébánossá, 
1882. december 23-án Szent Margitról nevezett bélai apáttá nevezték ki. 
Egész életén át lelkipásztor volt a szó legigazibb értelmében. Isten dicsősége és 
híveinek üdve volt indító oka minden cselekedetének. Ez volt egyetlen célja 
összes tevékenységének, ezért kész volt mindent megtenni, mindent eltűrni, 
mindent feláldozni. 
Fáradhatatlan hirdetője volt az Üdvözítő szent tanításának, lankadást nem 
ismerő orvosa a testi és lelki nyomor sokféle sebeinek. Amerre csak megfordult, 
emléke mindenütt élni fog sokáig. Hazaszeretetének, buzgóságának, jóságának 
híre hagyományként fog a Főmegyében nemzedékről nemzedékre szállni. A 
Káptalanban lemondott az előléptetés jogáról, csakhogy továbbra is 
gyógyíthasson, prédikálhasson, temethessen. 
A Szent János kúti kápolnához vezető út elején álló fakeresztet egy szánandó 
gonosztevő keresztül lőtte. A helyébe felállított kőkeresztet nagy létszámú 
ájtatos hívő jelenlétében szentelte fel. A kereszt alapítványára 10,- forintot 
adott. 
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Belkovics Ferenc szentgyörgymezői szőlősgazda saját szőlőjében Szent 
Orbánnak, a szőlőművelők védőszentjének tiszteletére állíttatta fel a Szent 
szobrát. Mint várbéli kanonok szentelte fel. Úgy rendelkezett, hogy halála után 
a Szentgyörgymezői temetőbe temessék, ugyanis a kanonokokat haláluk után a 
Bazilika kriptájában helyezték el. 

 
 

2.  
VIII/13/A/6. Műkővel fedett sír, a fejrészen magas műkőhasáb, rajta fekete vaskereszt, 

mellette egy alacsonyabb fekvő műkőhasábon rávésve a felirat: 
 Dr. BRÜCKNER JÓZSEF 

mesterkanonok 
1894–1973 

 1894. augusztus 6-án, Budapesten született. 
1912–1916 között Bécsben, a Pázmáneumban végezte teológiai tanulmányait. 
1916. december 23-án szentelték fel pappá. 
1916-ban kinevezik Nagyszombatban az érseki konviktus prefektusává. 
1919-ben Budapestre helyezik, ahol a Sophiánum Intézet hittanára lesz. 
1926-tól ugyancsak hittanári minőségben működik a VII. kerületi állami 
gimnáziumban, 
1931-ben pedig a VII. kerület tanítóképzőjében. 
1932-ben a Központi Szemináriumban gondnok. 
1937-ben Serédi Jusztinián érseki tanácsosi címmel tünteti ki. 
1939-ben kerül Esztergomba teológiai tanárként és spirituálisként. 
1941-ben megbízott, 
1943-tól kinevezett rektor a Szemináriumban, közben 
1942-ben pápai kamarási címet nyer. 
1946. október 17-én lesz mesterkanonok az Esztergomi Főkáptalanban. 
1950-ben rektorsága mellett a Hittudományi Főiskola prodirektora. 
1952-ben felmentik rektori és tanári állása alól. 
1966-ban megérte aranymiséjének megünneplését. 
Papi buzgóság és jótékonyság jellemezte. A családi és személyes pasztoráció 
fáradhatatlan ápolója volt. Egykori tanítványaival és azok családjával személyes 
látogatás vagy levelezés útján kapcsolatot tartott fenn. 
1973. március 25-én tragikus körülmények között hunyt el Budapesten. 
Végakaratnak megfelelően Esztergomban, a Szentgyörgymezői temetőben 
temették el. 
Adatok: Beke Margit, Esztergomi kanonokok 1900–1968 című könyvének 128. 
oldaláról. 

 
 

3.  
 Végakaratának megfelelően a Szentgyörgymezői temetőben helyezték végső 

nyugalomba két nővérével együtt  
 SOMOGYI KÁROLY-t 
 1811–1888 
 
 Sajnos az 1932-ben végrehajtott temetőrendezéskor sírját eltüntették. Emlékét 

a temetőkápolna falán elhelyezett emléktábla őrzi, melynek szövege:  
 „Somogyi Károly esztergomi kanonok 1865–1888.  

Életét a köznek, egyházának, hazájának szentelte önzetlenül. 
Megalapítója a róla elnevezett szegedi Somogyi Könyvtárnak. 
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Emlékének állítja a szentgyörgymezői Egyházközség, melynek 
temetőjében végakarata szerint eltemették.” 

 Április 11-én Heves megyében, Tiszaföldvárott született. 9 éves volt, midőn 
atyjával együtt visszatért a katolikus egyház kebelébe. Elvégezve középiskoláit, 
1827-ben felvették az Esztergomi Főegyházmegye kötelékébe s a bölcsészetet 
Nagyszombatban, a teológiát pedig Pesten hallgatta. Mint szerpap Komáromban 
töltött egy évet, 1834. ápril. 11-én áldozárrá szentelték és Udvardra helyezték 
káplánnak. Miután három éven keresztül a Gosztonyi családnál nevelősködött, 
pataki segédlelkész és később adminisztrátor lett. 1840-ben Pesten tartózkodott 
és Szaniszló Ferencz-cel részt vett a Religio és Nevelés szerkesztésében. 1841-
ben tanár és tanulmányi felügyelő lett az Esztergomi Presbytériumban. 1843–
1848-ig önállóan szerkesztette a Religiót, átvette a Kath. Iskolai Lapok 
szerkesztését, 1850-ben hercegprímási archivárius és könyvtárnok lett 
Esztergomban. 1851-ben a „Jó és olcsó könyvkiadó Társulat” aligazgatójává, 
majd igazgatójává választották meg. 1861. február 14-én pozsonyi, 1865. 
május 25-én esztergomi [oldal]kanonokká, 1868. február 21-én zebegényi 
apáttá nevezték ki. 1869. augusztus havában szembaja miatt lemondott az 
[oldal]kanonokságról. A m. t. Akadémia még 1858-ban megválasztotta őt 
levelező tagjának, s 1859. ápril. 18-án tartotta székfoglalását: „A bölcsészet 
lényegéről és feladatáról” című értekezésével. 1880-ban Szeged városának 
ajándékozta 60 000 kötetből álló könyvtárát, mintegy az itt létesítendő 
harmadik egyetem előfeltételéül. 1881-ben a király a Lipót-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki, minek jelvényét október 26-án adta át neki 
ünnepélyesen Tisza Lajos királyi biztos. A káptalanban 1880. szeptember 29-én 
komáromi főesperessé és szentgyörgymezői préposttá, 1884. augusztus 2-án 
őrkanonokká, 1886. szeptember 4-én pedig éneklőkanonokká lépett elő. 
„Somogyiban – mondja egyik életírója – ritka jellemű férfiút vesztettünk, ki 
képességeit csak a közérdeknek szentelte, s nem szolgálva soha mást, mint a 
katolikus egyházat és a magyar hazát, fáradozásaiért magasabb 
kitüntetésekben nem kereste jutalmát. Nemes tulajdonai, rendkívüli tudománya, 
irodalmi tevékenysége, nagymérvű jótékonysága a Magyar Sion 
legkiemelkedőbb alakjai közé avatták őt.”  
Mint a Szt. István Társulat igazgatójának összeütközése az alelnökkel, Danielik 
János Az idők tanúja miatt, a tapasztalt méltatlanság s leginkább az 1859. 
december 30-án ellene tervezett, de szerencsére meghiúsult merénylet kiölte 
lelkéből az emberek iránt való bizalmat, s lelkét oly zárkózottá tette, hogy soha 
többé egészen felengedni nem tudott. Ettől fogva csupán tudományszomjának 
élt. Folyton írt, olvasott, dacára annak, hogy elgyengült látóképessége kíméletet 
parancsolt volna. A pápai csalatkozhatatlanság tana újból forrongást keltett 
egész szellemi világában. Nem titkolta a legkevésbé sem ellenkező nézetét. Sőt, 
a hitcikkely kimondása után is hallani lehetett tőle rosszalló megjegyzéseket. De 
végre is megnyugodott. Ha hinnem kell, mondogatta, hát hiszek. Önmaga iránt 
úgyszólván fukar volt, hogy a közjóra, hogy a jótékonyság céljaira annál többet 
áldozhasson. Könyvekre, mint az általa megőrzött számlákból meg lehetett 
állapítani, 66 765 frt. 76 kr.-t költött. Állandóan 8-9 tanuló nyert nála élelmezést 
házában. 1887-ben 6000 forintot tett le három szegény gyermek neveltetésére. 
Jelentékeny alapítványokat tett a Szt. Adalbert Nyugdíjintézet, az Esztergom-
vízivárosi, szentgyörgymezői, a szt. ferenc-rendi templomok, az esztergomi 
kórház, a szegények háza, a Rókus kórház, a Szt. Vincze-egylet, a Jozephinum, 
a Vöröskereszt-egylet, a tanítók nyugdíjintézetének, a beteg tanítók, a 
komáromi, a törteli iskolák, az udvardi, pataki, dejtári templomok javára.  
Meghalt Esztergomban, 1888. március 20-án. 
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4.  
VI/2/5/2. Magasított műkő kripta, vaskerítéssel körülvéve, a zárókövön két vaskarika. A 

fekete talpaskeresztre vésve: 
 Dr. HALMOS IGNÁC prelátus kanonok 
 1853. VII. 12–1931. VII. 15. 
 „Itt várják testük feltámadását” 
  özv. Malatinszky Imrééné 1852–1933 

Malatinszky Anna 1884–1957 
 
 Halmos Ignác a Pozsony megyei Apátszentmihályon született. Iskoláit 

Nagyszombatban végezte, teológiát a bécsi Pázmáneum növendékeként 
hallgatott. 
1876. július 16-án pappá szentelték. Ezután káplán Nagylévárdon, 
1877-ben Sárospatakon, 
1878-ban Modoron, ahol egyúttal a tanítóképző hitoktatója is. 
1880-ban Esztergomban káplán, 
1882-től a Hittudományi Főiskola tanára, és egy év múlva a Szeminárium 
prefektusa. 
1888-tól a lelkipásztorkodástan, 
1892-ben a hitoktatástan tanára. 
1894-ben vicerektor. Esztergom városát 
1898-ban elhagyja, mivel a nagyszombati társaskáptalan kanonokistallumát 
(székét) megkapta, így egyben a város plébánosa is. 
1899-ben a Szűz Máriáról nevezett tényei c. apátsággal tüntetik ki. 
1896-ban lett tb. kanonok. 
1915-1928 között az Esztergomi Hittudományi Főiskola prodirektora és a 
Szeminárium rektori tisztségét tölti be. 
1916. február 29-én az Esztergomi Főkáptalanban mesterkanonok és fokozatos 
előléptetéssel 
1928-ban prímási főszentszéki elnök. 
1930-ban honti főesperes lett. 
Nagyszombat városában a Szent Miklós templom restaurálásával nagy 
érdemeket szerzett. Közismert, hogy e templom évszázadokon keresztül az 
esztergomi érsekek és a káptalan katedrálisa volt. A restaurálás 246 000 
aranykoronába került, melynek jó részét ő fedezte. Az Esztergomi Szeminárium 
renoválásáért járó összeget, a 164 000 aranykoronát teljesen ő fizette. 
Érdemeiért a Vöröskereszt jelvénnyel tüntették ki. 
Több tanulmánya jelent meg a Jelenkor, a Magyar Sion hasábjain. 
1931. július 15-én Esztergomban hunyt el, a Szentgyörgymezői temetőben 
nyugszik. (Beke Margit: Esztergomi kanonokok 1900–1998. 86. oldal) 

 
 

5.  
VIII/14/14. Műkőkeretes sír, írisszel beültetve, fekete gránit fejrészen: 
 Dr. SCHWARCZ-EGGENHOFFER ARTUR mesterkanonok 

a filozófia, kánonjog tanára 
1890–1969 

 1890. január 21-én Bécsben született. Teológiai tanulmányait a Pázmáneum 
növendékeként végezte a bécsi egyetemen. 
1912. július 14-én szentelték pappá, később matematika–fizika szakos tanári 
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oklevelet is szerzett. 
Még 1912-ben kápláni kinevezést kapott Dorogra, 
1913-ban Esztergom–Vízivárosba. 
1917-ben a nagyszombati gimnázium tanárának nevezték ki. 
1919–1947-ig Budapesten a Rákócziánum tanára, 
1947–1949-ig kórházlelkész Budapesten, 
1949–1957-ig a budapesti Központi Szeminárium gondnoka, 
1951. március 18-án az Esztergomi Székeskáptalanban mesterkanonoki 
kinevezést kapott. 
1957–1958-ban esztergomi érseki helynök, 
1958. szeptember 4-től dr. Endrey Mihály speciális delegátus lemondásától 
1959. június 6-áig önállóan kormányozza a Főegyházmegyét érseki 
helynökként, amikor is XXIII. János pápa esztergomi apostoli kormányzónak 
nevezte ki.  
Később, 1962. július 13-án arany miséje alkalmából a pápa lila pileólus 
viselésének jogával tüntette ki. 
1968-ban az előírásoknak megfelelően, 75 éves korára való tekintettel, apostoli 
kormányzóságáról lemond, amelyet a Szentszék 
1969. január 23-án publikált. 
Székesfehérvárra utazott a húsvéti ünnepekre, szívinfarktust kapott, és 1969. 
április 16-án meghalt a kórházban. 
Kívánsága szerint az esztergomi Szentgyörgymezői temetőben helyezték örök 
nyugalomba. (Beke Margit: Esztergomi kanonokok 1900–1958. 130. oldal) 
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6.  
VIII/13/28. VISNYEI LAJOS dr. Theol kanonok 

1929. augusztus 25-én született Tápiógyörgyén. 
A gimnáziumot a Szegedi Piaristáknál kezdi, majd az Esztergomi Bencés 
Gimnáziumban fejezi be. 
1948-ban kezdi el teológiai tanulmányait Vácott, a Hittudományi Főiskolán, 
majd  
1952–1954. között fejezi be a Budapesti Hittudományi Akadémián. 
1953. január 21-én szentelik pappá a Váci Egyházmegye szolgálatára. 
1954– a Csongrádi plébánián káplán és hitoktató. 
1958-ban hitoktató a váci felsővárosban, és ebben az évben szerzi meg a 
teológiai doktorátust. 
1966– lelkész Erdőkeresztesen. 
1971– plébános Kosdon. 
1986– plébános Veresegyházán. 
1990– plébános Bagon. 
1991– Budapesti Újpesti Főplébánia. 
1970–1993 kötelékvédő a Váci Egyházmegyében 
1970–1989 a Kápláni és plébánosi vizsgák bizottságának tagja. 
1975–1986-ig a Papi Szenátus tagja. 
1993-ban az egyházmegyék határainak rendezésekor az Esztergomi 
Főegyházmegyéhez kerül. 
1995–1999-ig az Érseki Bíróság bírói tisztségét tölti be. 
1994. aug. 31. az Esztergomi Főkáptalanban protonotárius és mesterkanonok 
lett. 
1997-ben nyugállományba vonul. 
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19. VI/3/1/1. Dr. Bucsi László énektanár 1931–1998 

20. X/1/27. Cziky Vilmos gimnáziumi tanár 1870–1941 

21. X/1/22. Bodonyi János (Bodó János) káplán 1862–1941 
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EGYHÁZI TISZTSÉGVISELŐK 
 
 

7.  
VIII/3/3. Elhanyagolt, gazos kettős sír. Rajta az egyik síremlék cca. 1 m-es vörös 

márvány alapon 130 cm magas vörös márvány kereszt. Az alapra vésve: 
 Ezen síremléket a baráti 

kegyelet emelte 
HABAZ LÁSZLÓ 

 Esztergomi érseki papnöveldei 
 spirituálisnak 
 született 1830. október 10. 
 meghalt 1872. augusztus 20. 
 

1. sz. kép – kézirat 9. old. 

 
 Teológiai tanulmányait Bécsben végezte a Pázmáneumban, ahol  

1850-ben szentelték fel pappá. 
1854–1860 között Óbudán káplán, 
1860–1868 között a budapesti Mennybe felvitt Szűz Mária templomának 
káplánja, 
1868–1872 között Esztergomban a régi Szent István Szemináriumnak lelki 
igazgatója. 
A Szentgyörgymezői temetőben Seyler Károly esperesplébános mellett nyugszik. 

 
 

8.  
VIII/2/1. Sírdomb nélküli sírhelyen szürke, műkőkeresztes sírtáblára vésve: 
 Itt nyugszik 

ZLATHÉNYI BÉLA 
hittanár 
meghalt 1883. június 14 
élte 34. évében 

 Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet előadója, aligazgató. 
1849. január 31-én született, 
1872. július 19-én szentelték pappá. 
1883. június 14-én halt meg. 
A Szentgyörgymezői temetőben Neumayer Mihály Szentgyörgymező első 
plébánosa mellett nyugszik. 

 
 

9.  
IV/20/2. Kovácsoltvas kerítéssel, kétszárnyú kiskapuval körülvett sír, a fejrésznél 150 cm 

magas szürke gránitkocka, rajta 170 cm magas gránitkereszt. A kockára vésve: 
 Itt nyugszik 

tótsóki 
SOÓKY GÁBOR 
tb. kanonok 
papnöveldei aligazgató 
szül. 1843. júl. 4. + 1894. febr. 20. 
Örök világosság fényeskedjék neki. 
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 1866–1886 között Esztergomban a régi Szent István Szeminárium filozófia 
professzora. 
1886–1893 között a Szeminárium vice-rektora (rektorhelyettes). 
A Szentgyörgymezői temetőben a temetőkápolna közelében temették el. 

 
 

10.  
VIII/3/1. Vörösmárvány-szegélyes, gondozatlan sír, csak gyomnövények zöldellnek rajta. 

Egy fekvő téglalapon vörös márvány magas sírtábla, melyen csonka kereszt 
látható. A sírtáblára vésett szövegen olvasható: 

 Itt nyugszik 
Istenben boldogult 
LŐRINCZ JÁNOS 
Érseki papneveldei 
alkormányzó 
szül. 1847, megh. 1918. 
LŐRINCZ JULIANNA 
szül. 1862. ápril. 5. 
megh. 1924. okt. 17. 
Nyugodjanak békében 
 

2. sz. kép – kézirat 11. old. 

 
 1868-ban szentelték pappá, később tiszteletbeli kanonokká is kinevezték. A 

Szentgyörgymezői temetőben nyugszik. 
 
 

11.  
X/2/19. A sírdomb terméskő darabokkal szegélyezett. A síron írisz, krizantén, 

gyöngyvirág tövek és szegélynövény van. A fejrésznél a tölgyfakereszten 
faragott papírtekercs utánzat, melyre rávésve: 

 KRIWALD OTTÓ 
prelátus 
1872–1954. 

 A kereszt hátsó oldalára vésve: 
 „Per transivit benefafiendo.” 
 Pápai prelátus, kökénymonostori c. prépost, nyugalmazott középiskolai 

hitoktató, érseki biztos. 
Főképpen mint pedagógus működött. Mint a középiskolai hittanárok érseki 
biztosa szorgalmasan látogatta a hittanórákat; ellenőrzött, bölcs tanácsokat és 
irányítást adott, különösen azt sürgette, hogy a hittanár ne csak oktató, hanem 
lelkipásztor is legyen az iskolában és iskolán kívül is. 
Év végi beszámolói, amelyekben a hittanári jelentéseit összefoglalta, kiváló 
pedagógiai tanulmányok, új gondolatok és buzdítások kiinduló pontjai voltak. 
Iskolalátogatásai közben az ifjúsággal személyes érintkezésbe lépett és a 
fiatalok szeretettel és tisztelettel vették őt körül. 
A hittanárok anyagi körülményeivel és erkölcsi magatartásával is sokat törődött. 
Mint az Unio Cleri pro missionibus országos igazgatója és a Főegyházmegyei 
Missios Egyesület elnöke sokat tett a hitterjesztés érdekében. Az általa kiadott 
missios könyvek mindig szép sikerről számoltak be, miközben arra is ügyelt, 
hogy ezek a sikerek a hívek részéről ne pusztán eredményes pénzbeli 
támogatásban, hanem szent vallásuk iránt való érdeklődésben és hitünk 
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megszeretésében is megnyilvánuljanak. 
Tiszta papi élete, nagy hite és törhetetlen egyenes jelleme tiszteletet váltott ki 
paptársai és a világiak széles körében. 
Élete utolsó éveiben ágyhoz kötött beteg volt és naponként csak rövid időre 
tudott felkelni. Legutóbb ilyen alkalommal elcsúszott és lábát törte. Az ennek 
folytán bekövetkezett komplikációk okozták halálát. 
1954. március 13-án, életének 82. évében hunyt el. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában temették el. 

 
 

12.  
X/1/18. Műkővel fedett sír, a fejrésznél fehérgránit obeliszken felül: 
 Pásztorunknak: 

„Tu es sacerdos in aeternum” 
 Alatta ovális keretben Jézus a jó Pásztor dombormű, majd 
 NÉMETH ISTVÁN 

esztergomi érseki papnevelő intézet 
nyugalmazott lelki igazgatója 
Született 1884 június 23. 
Meghalt 1942 április 22, 
életének 57, 
áldozópapságának 33. évében. 
R.I.P. 

 
3. sz. kép – kézirat 13. old. 

 
 1909-ben szentelték pappá és még abban az évben Esztergomban kisegítő 

káplán lett. 
1911-ben Karancsságon, 
1916-ban Esztergom belvárosában káplán, 
1919-ben a Szeminárium lelki igazgatójává nevezték ki. 
1929–1933 között ideiglenesen nyugállományba helyezték, 
1933–1934-ben a bécsi Pázmáneum lelki igazgatója lett. 
1934-ben véglegesen nyugdíjazták. 
1940-től Klotildligeten élt, 
1942-ben halt meg. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában nyugszik. 

 
 

13.  
X/1/12. Ötszemélyes sírdomb, varjúháj (Sedum) szegélynövénnyel körülültetve, a 

sírdombon gyöngyvirág, írisz, krizantén tövek. A jobbszélső 5. síron barnára 
pácolt tölgyfa kereszt, a rajta lévő ovális fehér zománctáblán: 

 MAJTÉNYI ELEMÉR 
 1874–1948 
 Szentszéki tanácsos, ny. gimnáziumi tanár, papságának 51. évében 

Esztergomban hunyt el. 
Barátai és tanítványai kegyelettel emlegették sírjánál a megboldogultnak 
tevékeny szeretetét a szűkölködők iránt, amellyel nem csak javainak feleslegét, 
hanem sokszor a szükségest is kiosztotta nekik, ezzel gyűjtve el nem múló 
javakat az örökkévalóság számára. 
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14.  
II/5/6. Műkővel teljesen beborított, zárt, magasított sír, zárólap nélkül. A közepén 

műkő virágtartó egynyári virágokkal. 
A fejrésznél két vörösmárvány-oszlopot összekötő vörösmárvány-hasábon 30 
cm magas vörösmárvány-kereszt. A két oszlop között ugyancsak vörösmárvány-
táblán: 

 
4. sz. kép – kézirat 14. old. 

 
 „A megváltás beszentelt helye alatt 

nyugszik a boldog feltámadásig 
NÁDLER JÓZSEFNÉ 
szül. HÜBLER ERZSÉBET 
meghalt élete 26. évében 
1930. május 24-én 
NÁDLER JÓZSEF 
meghalt …. (olvashatatlan) 

 Alul feketegránit-táblán: 
NÁDLER ISTVÁN 
pápai t. kamarás 
1881–1949” 

 Egy fehérmárvány tábla a lábazathoz támasztva, rajta: 
 özv. LAISZKY KÁZMÉRNÉ 

szül. NÁDLER ERZSÉBET 
1900–1968 

 Szentgyörgymezőn született, édesanyjával az Andrássy utcában lakott. 
Középiskoláit és a teológiát Esztergomban végezte, a tanárképzőt pedig 
Budapesten. 
Papi pályáját a fővárosban kezdte, ahol 1904-től 1908-ig mint hittanár 
működött. 
1908–1910 között a budapesti Belvárosi plébánia káplánja volt. 
1910-ben visszakerült Esztergomba, ahol az Érseki Tanítóképző tanára lett és 
ebben a minőségében 1922-ig működött. 
1922-ben lett az Esztergomi Érseki Tanítónőképző igazgatója. 
Pápai titkos kamarás, tanügyi főtanácsos, vármegyei bizottsági tag és a városi 
képviselő-testületnek is tagja volt. A Szenttamási Katolikus Olvasókör 
tiszteletbeli elnöke, a katolikus tanítók fegyelmi bizottságának tagja, a 
Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Művek pénztárosa és a Balassa 
Bálint Társaság tagja. A Szentgyörgymezői Katolikus Olvasókör 1941. február 2-
ai Közgyűlése tiszteletbeli tagnak vette fel. 
1929. február 6-án 9 órakor mutatta be a Vízivárosi templomban ezüstmiséjét. 
Manudoktora dr. Lepold Antal prelátus kanonok volt, az ünnepi beszédet 
Mátéffy Viktor belvárosi plébános, országgyűlési képviselő mondta. Előző nap a 
Tanítónőképzőben ünnepséget rendeztek tiszteletére, ahol az ünnepi beszédet 
dr. Lepold Antal tartotta. Énekszámok, köszöntők, zeneszámok hangzottak el. 
Jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki. Önálló művei: 

  Adalberti beszéd (1912) 
 A diadalmas Petőfi (1923) színdarab. 
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15.  
X/3/13. 30 cm magas műkőkeretben írisz és krizantén tövek. A fejrésznél fekvő 

műkőhasáb, rajta pálmaág-véset. A hasábon rücskösre képzett álló téglalap, 
mellette balról kiemelkedő műkőkereszt, rajta fehérgránit-kereszt alumínium 
korpusszal. A téglalapon fehérgránit-táblán: 

 BLASKOVICS 
PLACID 
pápai  
kamarás 
leánygimnáziumi 
ny. igazgató 
1891–1967 

 
5. sz. kép - kézirat 16. old. 

 
 1910-ben Esztergomban szentelték pappá. 

A bencés rendbe lépett, magyar–német diplomát szerzett. 
1916-ban került Esztergomba a Szent István bencés gimnáziumba. 
Az 1916–1917-es tanévben a IV. osztály főnöke lett és az osztályt egészen az 
érettségiig vezette. 
Az 1930-ban felépült Boldog Margit Leánygimnázium megbízott, 
1931-ben kinevezett igazgatója lett. 
Rendszeresen tanította a magyar–német nyelvet, sőt néhány évig filozófiát is. 
Működése alatt A Katolikus Középiskolák Igazgatói és Tanári Tanács választott 
tagja, a Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Tanácsnak, az Esztergomi 
Régészeti és Történelmi Tanácsnak, valamint egyéb társadalmi egyesületeknek 
is választmányi tagja volt. 
Tanulmányi felügyelő a Komáromi tankerületben. 
1940-től a Szatmári Irgalmas Nővérek esztergomi Szent József Otthonának 
lelkipásztora. 
1941-ben szociális és nemzetnevelési tanfolyamot szervezett. 
A II. világháború alatt a tanítás szünetelt, az iskola épületében hadikórház 
működött. 
A háború után újra indult a tanítás, de őt nyugdíjazták. 
1967-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájába temették el. 

 
 

16.  
X/5/27. Fehér, 40 cm magas műkőkereszttel körülvett sír, írisz, krizantén, páfrány 

tövekkel beültetve. A fejrészen fehér fekvő műkőhasáb, rajta 120 cm magas 
fehér műkőkereszt, melynek felső szárán feketére festett, bevésett kereszt. A 
fekvő hasábon: 

 POGONYI TIBOR 
tb. kanonok 
1912–1986 

 Augusztus 8-án, Budapesten született; elemi és középiskoláit ott végezte. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte és ugyanott szentelték pappá 
1938. június 19-én. 
1938–1939-ben Dorog bányakáplánja, 
1939–1941 között Léván hitoktató, 
1941–1945 között Hontfüzesgyarmaton plébánoshelyettes, Zselízen internálták. 
Szabadulása után 
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1945-ben Ipolyszalkán helyettes plébános, szeptember 1-jén kiutasították 
Csehszlovákiából. 
1945–1946-ban Budapesten hittanár, 
1947-ben Szentendrén káplán, 
1947-ben Izbégen is káplán, majd  
1948–1969 között Izbég lelkésze. 
1963-tól főegyházmegyei tanácsos. 
1968-ban ideiglenesen nyugállományba helyezték, de  
1969–1973 között Leányvár plébánosa. 
1973-ban nyugdíjazták, 
1979-ben tb. kanonokká nevezték ki. 
1986-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájába helyezték 
örök nyugalomba. 

 
 

17.  
X/6/29. 30 cm magas műkőkerettel körülvett sír, rajta páfrány, krizantén tövek. A 

fejrésznél fekvő műkőhasábon műkő négyzetes tábla, melynek felső oldala 
félköríves. A tábla felső részén fekete márvány-kereszt, alatta bevésve: 

 BÁBSZKY GYULA 
érseki tanácsos 
1913-1996 
R.I.P. 

 Június 7-én, Rákospalotán született. 
1936. június 21-én Esztergomban szentelték pappá. 
1936–1937-ben Nyergesújfalun káplán, 
1937–1946 között Budapesten hitoktató, 
1946–1947-ben Budapesten a Bokréta utcai kápolna igazgatója, 
1947-ben Budapesten a Szent István Kórház kisegítő lelkésze, 
1947–1948-ban Balassagyarmaton káplán, 
1948–1951 között Budapesten hitoktató, 
1951–1952-ben Budapesten a Józsefvárosi templom káplánja, 
1952–1953-ban a Budapest XIII. kerületi Szent Mihály plébánia kisegítő 
lelkésze, 
1953–1958 között a Budapest Bakács téri templom káplánja, 
1958–1963 között a Canisius Szt. Péter templom igazgatója, 
1963-ban nyugdíjazták, 
1996-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájába temették. 

 
 

18.  
I/6/27. Műkő alapon, műkőszegélyes zárt sír, a zárólap fehér márvány. A fejrész kis 

fekvő fehérmárvány-hasábon nyugvó fehér márvány téglalap, melynek felső 
oldala félköríves. A téglalap bal oldalán bevésett kereszt, mellette 

 Dr. MEGYER JENŐ 
pápai prelátus 
teológiai tanár 
1921–1997 

 Nagymegyeren született december 12-én. Családi neve akkor Folk volt, csak 
később magyarosította Megyer-re. A Felvidék visszacsatolása után került 
Esztergomba papnövendékként. 
1941-ben a Bencés Gimnáziumban érettségizett. 
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Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 
1947. október 26-án szentelték fel. 
A Lőweni Katolikus Egyetemen társadalomtudományt tanított. 
Kiküldték Amerikába, Rio de Janeiróban a Georgetown Universityn,  
Washingtonban a D.C. USA Pontifical-on, 
Ohio USA Seminary Josephinum Columbus-on szemináriumi professzorként 
működött. 
A rendszerváltás után hazatért és az Esztergomi Szeminárium teológiai 
tanáraként dolgozott. 
1997-ben gyógyíthatatlan betegségben halt meg. A Szentgyörgymezői 
temetőben temették el. 

 
 

19.  
VI/3/1/1. Hármas sír, mintás műkőkerettel, fedőlapokkal borítva. A fejrésznél 

feketegránit-obeliszk, lent jobbra-balra egy-egy műanyag virágláda egynyári 
virágokkal. Az obeliszk csúcsán bevésett kereszt, alatta: 

 Jó édesanyáért 
imádkozik 
a hálás szeretet 
BUCSI JÓZSEFNÉ 
MOGYORÓSI ERZSÉBET 
1896–1954 
és férje 
BUCSI JÓZSEF 
1889–1958 
édesapánk nyugodjál 
békében 

 Az obeliszk alsó részére vésve: 
 Dr. BUCSI LÁSZLÓ 

kávai c. apát 
plébános 
1931–1998 

 Február 8-án született Csongrádon. 
1954. június 20-án szentelték fel Esztergomban, 
június 27-én mutatta be első miséjét a Szentgyörgymezői plébánia 
templomában, ahol testvére volt a plébános. 
1954–1977 között Budapesten az Alkantarai Szent Péter templom káplánja és 
karnagya. 
1967–1978 között a Központi Szemináriumban énektanár is. 
1977–1980 között Budapesten az Alkantarai Szent Péter templom 
igazgatóhelyettese, majd 
1980-tól a templom igazgatója. 
1979-ben érseki tanácsossá nevezték ki, 
1998-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temetőben – szüleivel közös sírban – 
nyugszik. 

 
 

20. . 
X/1/27. CZIKY VILMOS gimnáziumi tanár 
 1870. április 29-én született a Barcs megyei Alsópélen. 

A teológiát Budapesten, a Tudományegyetem Teológiai Karán végezte 1889–
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1891 között. 
Megtanul németül és szlovákul. Latin–görög szakos tanári diplomát szerez. 
1893. június 27-én szentelik pappá. 
Ezután káplán Verebélyen. Innen küldik Nagyszombatba gimnáziumi tanárnak. 
Ellátja a Verebélyi Esperesi Kerület jegyzői tisztségét.  
1903-ban adminisztrátor Barsbessén. 
1909-től újra gimnáziumi tanár Nagyszombatban. 
1919-től a Budapesti Érseki Gimnázium rendes tanára. 
1925-ben kinevezik Budapest Érseki Főszentszéki tb. ülnökének. 
1935-ben nyugállományba vonul. 
1941. december 13-án, Budapesten hunyt el. 

 
 
 

21.  
X/1/22. BODONYI JÁNOS (Bodó János) káplán 

1862. április 23-án született Egerben. 
Teológiai tanulmányait Grazban, a lazaristák házában végzi. 
1892. július 22-én szentelik pappá a lazarista rend címére. 
1904-ben kisegítő Kemencén. 
1906-ban átlépett az Esztergomi Főegyházmegyébe. 
1907-ben adminisztrátor Pereden,  
majd néhány hónap múlva káplán Udvardon, 
1908-tól káplán Kemencén, 
1909-től káplán Barsbessén, és ez év szeptemberében már Alsópélen működik, 
ahonnét decemberben adminisztrátorként ment Csiffára, majd ugyanilyen 
minőségben  
1910-ben Dunaszentpálra, és még ebben az évben lelkész Péliföld-
szentkereszten. 
1913-tól kisegítő Bajóton. 
1917-től kisegítő Ekecsen. 
1917-1931 között a Pálos rendben tevékenykedik, majd  
1931-ben a Pécsi Egyházmegyében lelkész. 
1931 decemberében káplán Sárisápon. 
1932 augusztusában káplán Hugyagon, 
1933-ban nyugállományba vonul, és valószínűleg itt is hal meg  
1941. január 7-én. 
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XI. 

 

TB. KANONOKOK, 

ESPERESPLÉBÁNOSOK 

 

22. VI/2/2/16. Számord Ignác tb. kanonok, óvónőképző ig. 1857–1934 

23. X/2/20. Marczy József pápai kamarás, esperes 1881–1951 

24. Kápolna kripta Angyal Kálmán apátplébános 1862–1957 

25. X/4/29. Városi Ferenc érseki tan. tb. kanonok 1901–1972 

26. X/4/31. Tyukoss Gyula hittanár, tb. kanonok 1894–1972 

27. X/5/26. Dr. Bóka Imre Actio Catolika igazgató 1901–1989 

28. X/5/33. Pleier József érseki tan. tb. kanonok 1899–1994 

29. X/5/32. Dr. Varga Béla tb. kanonok, plébános 1915–1996 

30. VIII/13/A/7. Andrásfay Ödön Imre tb. kanonok, plébános 1916–1997 
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22.  
VI/2/2/16. Fehér márvánnyal szegélyezett sír, rajta vadrózsa, jukka, mahónia bokrok. A 

fejrészen magas fehér műkőobeliszk, melynek csúcsára vésett kereszt, alatta: 
 Itt nyugszik Istenben boldogult 

báró 
VIEROVILLE VILMOSNÉ 
szül. 
SZÁMORD VILMA 
+ 1908. ápr. 20-án 
29 éves korában 
SZÁMORD MÁRTA 
+ 1923. ápr. 3-án 
70 éves korában 
SZÁMORD IGNÁC 
1857–1934. 

 „Míg élt szeretett, 
a szelíd irgalom rózsáit 
osztogatta széjjel.” 
„Most, hogy elfödte őt e sír- 
halom, hálás szívvel és 
rózsafüzérrel állunk fölötte 
könnyes szemmel.” 

 Taksonyban született, középiskoláit és teológiai tanulmányait Esztergomban 
végezte. 
1885-ben szentelték pappá. 
1885–1892 között Esztergomban mint káplán, 
1892 óta pedig mint az Érseki Óvónőképző igazgatója működött. Ő létesítette a 
Katolikus Földműves Ifjúsági Egyesületet. 
Az Országos Tanügyi Tanács tagja, 40 éven keresztül törvényhatósági és városi 
képviselő-testületi tag volt. 
Nagyarányú és érdekes irodalmi munkássága közül a következők a 
legismertebbek: 
 Kisdednevelés és módszertan, emlékeztető a papság számára 
 Kicsinyek áhítata 
 Az Óvónőképző és a Tanítóképző egyesítése 
 Az esztergomi Szent Anna templom és a vele kapcsolatos intézkedések 
A Szentgyörgymezői temetőben nyugszik. 

 
 

23.  
X/2/20. Kettős sírdomb, balról a második sír kukacvirággal szegélyezve, rajta írisz és 

krizantén tövek. A fejrésznél földbe szúrt, barnára pácolt tölgyfa kereszt, rajta 
ovális, fehér zománctáblán a felirat: 

 MARCZY JÓZSEF 
1880–1951 

 Pápai kamarás, esperes, nyugalmazott nagymagyari plébános, életének 71., 
áldozópapságának 49. évében, 1951. november hó 4-én halt meg. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában található a sírja. 
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24.  
A Szentgyörgymezői temetőkápolna kriptájának a „C” oldal, 5. fülkéjében nyugszik: 
 ANGYAL KÁLMÁN 

1862–1957 
 Komáromban született, 

1881-ben Esztergomban szentelték fel. Még abban az évben Dorogra került 
káplánnak. 
1893–1917 között Budapest Terézváros plébánosa. 
1917–1923 között Budapest Tabán plébánosa. 
1923-ban rákonyi címzetes apáttá nevezték ki. 
1935-ben nyugdíjazták. 
Esztergomban, az idős papok Simor Papi Otthonában élt. 
1957. június 8-án bekövetkezett halála után a Szentgyörgymezői temető 
kápolnájának kriptájában helyezték örök nyugalomba. 

 
 

25.  
X/4/29. 50 cm magas műkőkerettel körülvett sír, rajta írisz és krizantén tövek. A 

fejrésznél, műkő lábazaton, 120 cm magas műkő kereszt, melyen 
feketemárvány-kereszt, közepén dombormű Krisztusfej. Fehérmárvány-táblán 
olvasható: 

 VÁROSI FERENC 
érseki tanácsos 
tb. kanonok 
a Budapesti 
Krisztus Király plébánia 
nyugalmazott plébánosa 
1901–1972 

 1901. november 21-én Esztergomban született, itt végezte középiskoláit és 
teológiai tanulmányait. 
1925. június 21-én szentelték pappá. 
1925–1927 között Rimócon káplán, 
1927–1939 között Budapest Középső-Ferencvároson káplán, 
1939–1948 között Budapest Belváros káplánja, 
1948–1970 között a Budapest Krisztus-király templom plébánosa. 
1949-ben érseki tanácsossá, 
1969-ben tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. 
1970-ben nyugdíjazták. 
1972-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájában temették el. 

 
 

26.  
X/4/31. 30 cm magas műkőkeresztes sír, rajta írisz, krizantén tövek. A fejrészen műkő-

hasábon álló téglalap, melynek felső részén rózsacsokor dombormű. A téglalap 
jobb oldalánál kiemelkedő műkőkereszten feketemárvány-kereszt alumínium 
corpusszal. A téglalapon a fehérmárvány-táblán olvasható: 

 TYUKOSS GYULA 
tb. kanonok 
ny. hittanár 
1894–1972 

 Január 15-én született Vágfarkasdon. Elemi iskoláit falujában, középiskoláit és 
teológiai tanulmányait Bécsben végezte. 
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1917. június 19-én Bécsben szentelték fel. 
1917–1918-ban Ekecsen, 
1918–1922 között Balassagyarmaton volt káplán. 
1922–1951 között Budapesten hitoktató, hittanár. 
1942-ben nevezték ki érseki tanácsossá. 
1951-ben nyugdíjazták, 
1967-ben tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. 
1972-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájában nyugszik. 

 
 

27.  
X/5/26. Magasított, műkővel borított sír, a zárókő kissé kiemelkedik. 

A fejrész műkő fekvő téglalap, melynek felső széle félköríves. 
A bal oldalán, fent bevésett kereszt. A téglalapra vésve: 

 Dr. BÓKA IMRE 
1901–1989 
ACTIO CATHOLICA 
orsz. főtitkára 

 Budapesten született február 22-én. Elemi és középiskoláit is ott végezte. 
Teológiai tanulmányait Párizsban végezte. 
1930. április 19-én Párizsban szentelték fel. 
1930–1932 között és 
1932–1937 között is hittanár Budapesten. 
1937–1939 között az Actio Catholica tagjaként tevékenykedett. 
1939–1940-ben ismét hittanár Budapesten. 
1940–1944 között az Actio Catholica titkára. 
1944-ben kinevezték érseki tanácsossá, 
1944–1946 között az Actio Catholica igazgatója, 
1946–1948 között érseki számvevő Esztergomban, 
1948–1953 között a Mindszenty-perben kiszabott szabadságvesztési büntetését 
tölti. 
1953–1955 között az Esztergomi Szeminárium teológiai tanára. 
1955–1957 között a Keresztény Múzeum referense, 
1957–1981 között az Actio Catholica főtitkára, de 
1961-től Budapesten az Örökimádás templom kisegítő lelkésze. 
1968-ban tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. 
1989-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájába helyezték 
örök nyugalomba. 

 
 

28.  
X/5/33. 30 cm magas műkőszegélyes sír, rajta írisz, páfrány, krizantén tövek. A 

fejrészen fekvő műkőhasábon nyugvó műkő téglalap, melynek felső sarkán 
feketemárvány-kereszt. Fehérmárvány-táblán: 

 PLEIER JÓZSEF 
tb. kanonok 
plébános 
1899–1994 
R.I.P. 

  
 1899. május 16-án született Budapesten. 

A teológiát Esztergomban végezte, és itt szentelik 1921. szeptember 18-án 
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pappá. 
Ezután hitoktató Budapesten.  
Magdolnavárosban az Angyalföldi Állami Elmegyógyintézet kápolnaigazgatója 
1925-től. 
1951-ben plébános Bácsán. 
1972-ben nyugállományba vonul. 
1949-ben főegyházmegyei tanácsos. 
1981-ben az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan tb. kanonokja lett. 
Nyugdíjasként a Simor Papi Otthon lakója. 
1994. december 4-én hunyt el az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban. 

 
 

29.  
X/5/32. Beton alapon 40 cm magas mintás műkőkeretben írisz, őszirózsa, jégvirág 

(Euphorbia) tövek. Fekvő műkőhasábon téglalap fejrész, melynek felső oldala 
félköríves. Bal felső sarkán feketemárvány kereszt. Vörösgránit táblán: 

 Dr. VARGA BÉLA 
tb. kanonok plébános 
1915–1996 
R.I.P. 

 Marcaltőn született augusztus 27-én. Elemi és középiskoláinak elvégzése után 
teológiai tanulmányait Bécsben végezte. 
1939. július 7-én szentelték fel Bécsben. 
1939–1944 között Budapest–Tisztviselőtelepen, 
1944–1948 között Budapest Terézvárosban, 
1948–1958 között Budapest–Belvárosban káplán, 
1958-tól a Budapest Canisius Szent Péter templom igazgatója. 
1996-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temetőben a klérus sírkertjében 
nyugszik. 

 
 

30.  
VIII/13/A/7. Nagyméretű, többszemélyes, műkővel fedett sír, a homokkő darabokból emelt 

fejrészen nagy tölgyfa kereszt. A kőfalon két feketemárvány-táblán: 
 ANDRÁSFAY ÖDÖN IMRE 

plébános 
1916–1997 

 Jászberényben született november 5-én. Elemi és középiskoláit is ott végezte, 
teológiát Esztergomban tanult. 
1940. június 23-án szentelték fel Esztergomban. 
1940–1942 között Kőhídgyarmaton, Köbölkúton káplán, Garamkövesden 
adminisztrátor. 
1942-ben Nemeskajálon káplán, 
1943–1949 között Vágán plébánoshelyettes. 
1949–1961 között Budapest–Felsővízivároson káplán, 
1961-ben nevezték ki Szentgyörgymező tizenötödik plébánosává. 
Működése alatt bevezette, hogy a nyári hónapokban a Szent János kápolnában 
minden vasárnap 10 órakor szentmisét tartsanak. 
A temető elhasználódott sodronykerítését műkőkerítésre cseréltette ki, a 
főútvonalakat betonlapokkal rakatta ki, és ezen utak mellé villanyvilágítást 
létesített. 
A temetőkápolna felújítása csak azért maradt el, mert a tulajdonviszonyok 
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bizonytalansága miatt a Műemlékvédelmi Bizottság ezt nem engedélyezte. 
A sekrestye berendezését átalakíttatta és felújíttatta. A plébánia ablakait szintén 
felújíttatta és a folyosót beüvegeztette. 
Minden hétre elkészítette a Hirdetéseket, melyeken közölte a misék rendjét, 
feltüntetve, hogy melyik szent tiszteletére és mely lelkekért mondanak csendes 
vagy énekes misét. 
Itt közölte azt is, hogy kik tartják esküvőjüket és mely napon. 
Hét közben írta be a temetések időpontját. 
Egyéb teendőket is leírt, mint a gyűjtések, hitoktatások időpontját stb. Ilyen 
formában is tartotta híveivel a kapcsolatot.  
Felújíttatta a templomtornyot. 
1979-ben tiszteletbeli kanonokká nevezték ki, 
1990. június 23-án mutatta be aranymiséjét, 
1994-ben ment nyugdíjba. 
1997. december 17-én halt meg, a Szentgyörgymezői temetőben nyugossza 
örök álmát. 
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ESPERESPLÉBÁNOSOK 
 
 

31.  
VIII/3/2. Két gondozatlan sír között aránylag alacsony (150 cm) szürkegránit keresztes 

sírtáblára vésve: 
 Itt nyugszik főtisztel. 

SEYLER KÁROLY 
ny. esperesplébános 
élt 71 évet 
megh. 1922. ápr. 6. 
Béke poraira 

 
 
 1851-ben született, 1873-ban szentelték pappá. 

Az Adalbert Társaság tagja volt. 40 éven át mint plébános, majd 
esperesplébános szolgálta híveit, mindenkor azok javát keresve. Hogy 
mindazok, akik övéi voltak, soha ne hiányolják az Isteni Pásztor szavát, azért 
minden áldozatot meghozott. 
1922. április 6-án az Egyház szentségeivel megerősítve élte át életének 
legsúlyosabb napját. 
A Szentgyörgymezői temetőben helyezték örök nyugalomba. 
Paptársai imáikban kérték a Mindenható Istent, hogy testvérüknek adja meg az 
örök életet és részesítse szeretetében. 

 
 

32.  
V/13/1. Betonkeretes sír, melynek négy sarkán letörték és elvitték a kő virágtartókat. A 

sír gondozatlan, gazos. A fejrészen 180 cm magas vörösmárvány-hasábon 150 
cm-es vörösmárvány-kereszt, rajta öntöttvas Krisztustest (corpus). 
A lábazat felső részén kis oltáralapon kehely ostyával véset, fölötte félkörívben: 

 Itt nyugszik Krisztusban 
 KEMENCZY MIHÁLY 

Bajóti kerületi esperes 
Héregi plébános 
+ 1927. júl. 20, életének 79. 
áldozópapságának 56. évében. 

  „Jézus, Mária szent nevében, 
  Jézus szentséges szíve 
  Irgalmazz Neki” 
 
 
 A kőbe vésett írás szerint 1848-ban született, 

1871-ben szentelték pappá. 
 
 

33.  
VIII/1/1. Nagyméretű, műkőkerettel körülvett, írisszel és egynyári virágokkal beültetett, 

gondozott sír. A nagyméretű fekete gránit obeliszken fent aranyozott, bevésett 
kereszt, alatta: 

 Szentgyörgymező elhunyt lel- 
kipásztorai 
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PERGER LAJOS 
esp. plébános 
1853–1929 
MOLNÁR KÁLMÁN 
esp. plébános 
1900–1961 
Adj Uram örök nyugodalmat 
nekik! 
SZŐLLŐSI ERNŐ 
nyug. lelkész 
1927–1991 

 
 
 Perger Lajos Hont vármegyében született, iskoláit Esztergomban, teológiai 

tanulmányait a Szemináriumban végezte. 
1876. július 16-án Esztergomban szentelték pappá. 
9 évig több vidéki plébánián káplánkodott, majd 
1885–1886-ban Esztergomban, a Belvárosi plébánia káplánja lett. 
1886-ban nevezték ki Szentgyörgymező plébánosává. 
A 43 esztendő minden napján fáradhatatlan buzgósággal munkálkodott híveinek 
lelki megerősítésén, kulturális és anyagi boldogulásán. Az Isten házának állandó 
díszítésére volt gondja. Kifestette, díszes főoltárképpel, festett üvegablakokkal, 
Lourdesi Mária szoborral díszítette, új orgonával látta el. 
A temetői és a Szent János-kápolnát (hétköznapi nevén Szentjánoskúti 
kápolnát) restauráltatta. 
A szentgyörgymezőiek azon kérését tolmácsolta Simor János hercegprímáshoz, 
hogy a létesítendő óvoda mellé elemi leányiskolát is építtessen. A kérés 
meghallgatásra talált, a leányiskola felépült, melyet később árvaházzal 
bővítettek. 
Ugyancsak fáradhatatlan utánjárásának köszönhetően a volt pásztorházak 
helyén (ma Klapka tér) felépült az Elemi Fiú Iskola. Nagy jelentőségű munkája 
volt 1892-ben az Olvasókör megszervezése, melynek első elnöke lett, majd 
1916-ban az új épület felépítése. 
A plébánia javadalmát tíz magyar holddal gyarapította. 
Vaszary Kolos hercegprímás meghívta az Esztergomi Teológiai Iskola 
gazdaságtani és közjogi tanszékére. 
Az Egyházmegyei Tanítók Fegyelmi Tanácsának is tagja volt. 
1901-ben a plébánia 100 éves jubileumára elkészítette az Esztergom-
Szentgyörgymezei plébánia története c. összeállítását 1801–1901-ig. 
1906-ban kapta meg az iskola-esperesi kitüntetést, 
1926-ban a bíboros főpásztor az esztergomi papi kerület esperesévé nevezte ki. 
Aranymiséjét 1926. július 16-án mondta, melyen a város vezetői is nagy 
számban jelentek meg. 
Augusztus 22-én – fényes ünnepség keretében – volt az új harangok 
felszentelése. 
A plébániára bevezettette a vízvezetéket. 
1929. július 1-jén ment nyugdíjba, szeptember 7-én halt meg. 
Temetése napján a szentgyörgymezői üzletek zárva maradtak, a földeken is 
szünetelt a munka. Az iskolások virággal borították el a sírt. Az egész lakosság 
őszintén gyászolta szeretett plébánosát. 
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34.  
VIII/1/1. Perger Lajos esperes plébános sírjában nyugszik 

 MOLNÁR KÁLMÁN 
esp. plébános 
1900–1961 

 1957. szeptember 1-jével nevezték ki Szentgyörgymező plébánosává. Alig 
kezdte meg tevékenységét a plébánián, amikor koholt vádak alapján 
letartóztatták. 
Az ÁVH tatabányai börtönébe szállították, ahol embertelen körülmények között 
raboskodott. A kínzások következtében megrokkant. 
Szabadon engedték ugyan, de az elszenvedett megpróbáltatások 
következményeként súlyos rákbetegség támadta meg szervezetét. Rövid ideig 
betegen is végezte plébánosi teendőit, de az egyre súlyosbodó betegsége 1961. 
június 5-én végzett vele. 
Ő volt Szentgyörgymező 14. plébánosa. 
A Szentgyörgymezőre történt kinevezése előtti időkről nincsenek adataink. 

 
 

35.  
X/2/21. Kettős sírdomb balról első sírja kukacvirággal szegélyezett, rajta írisz, krizantén 

tövek. A törött betontömbben barnára pácolt tölgyfa kereszt, rajta ovális, fehér 
zománctáblán: 

 MARCZINKA IMRE 
1873-1953 

 Érseki tanácsos, plébános. 
56 évet töltött az Oltár szolgálatában, többek között Köbölkúton, ahol évekig 
volt plébános. Hívei hűségesen ragaszkodtak hozzá. Közvetlen, kedves 
egyéniség volt, paptársai szerették, tisztelték. 
1933-ban nyugdíjazták. 
Esztergomban, a Simor Papi Otthonban élte nyugdíjas életét. 81. évében, 1953. 
november 17-én itt érte a halál. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában alussza örök álmát. 

 
 

36.  
X/2/18. 40 cm magas mintás műkőkeretes sírdomb, rajta írisz és krizantén tövek. A 

fejrésznél fekvő műkőhasábon álló műkő téglalap, kiemelkedő műkőkereszttel, 
melynek közepén fehér márvány Krisztus-fej faragvány. A műkő téglalapra 
vésve: 

 ZENTAI IMRE 
esperesplébános 
1921–1954 
Irgalmas Jézus szívében 
találj örök otthonra 

 Elemi és középiskoláinak elvégzése után 
1939-ben Esztergomba került, ahol a Szemináriumban folytatta teológiai 
tanulmányait. 
1943-ban ugyancsak Esztergomban szentelték pappá. 
1943–1947 között Ipolytölgyesen és Tokodon volt káplán, 
1947–1951 között Dágon plébános. 
1951-ben érseki titkárrá nevezték ki. 
Súlyos betegségét türelmesen viselte és a szentségek felvételével nagy hittel 
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készült a halálra. 
1954. október 14-én halt meg. A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában 
nyugszik. 

 
 

37.  
X/2/17. Szikladarabokkal körülrakott sírdomb, rajta gyöngyvirágtövek, mahóniabokor. 

Betontömbbe erősített, barnára pácolt tölgyfa kereszt van a fejrészen, rajta 
ovális, fehér zománctáblán: 

 LAPICZ JÁNOS 
1892–1955 

 1892. jan. 1-jén született Undon, Sopron megyében. 
A teológiát Esztergomban végezte. 
1915. május 16-án szentelik pappá és ezután káplán Alsószerdahelyen. 
1916-tól tábori lelkész Galíciában. 
1917. jún. 1-jétől tábori lelkész Krakkóban (őrnagyi rangig viszi). 
1918-tól káplán Ipolynyéken. 
1919-től kihelyezett káplán Ipolybalogon és marad a trianoni békediktátum után 
(1920). 
1920-tól kisegítő lelkész Nagymegyeren. Ez év decemberében visszatér 
Magyarországra és tábori lelkész Kecskeméten; 1923-tól Szegeden; 1925-től 
Jutason; 1926-tól Győrött. 
1930-ban engedélyezik számára a lila öv viselését. 
1933-tól adminisztrátor Pilisszentléleken. 
1937-ben emeritus c. expereshelyettes. 
1947-től plébánoshelyettes Bajóton. 
1955. december 24-én hunyt el az esztergomi kórházban. 

 
 

38.  
X/2/6. Hat sírhelyes sírdombnak jobbról az első sírja. Varjúháj (Sedum) növénnyel 

körülvéve. A síron gyöngyvirág és írisz tövek. Földbe ásott betontömbbe 
erősített, barnára pácolt tölgyfa kereszt, rajta ovális, fehér zománctáblán: 

 Dr. KOVÁTS GYULA 
1887–1956 

 Érseki tanácsos, hittanár. Iskolái után a teológiát Esztergomban végezte. 
1910-ben Esztergomban szentelték pappá. 
1910–1947 között különböző iskolákban, intézetekben tanított. 
Életének legtöbb részét az ifjúság vallásos nevelésének szentelte. Tanítványai 
előtt derűs kedélye és meleg papi szíve tette Őt kedvessé. 
1947-ben nyugdíjazták. 
Nyugdíjas éveit az esztergomi Simor Papi Otthonban élte. 
Türelemmel viselt hosszabb gyengélkedése után – a szentségekkel 
megerősödve – 
1956. április 27-én csendesen elhunyt. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában helyezték örök nyugalomba. 
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39.  
X/2/22. Hatos sírdomb, melynek első sírhelyén írisz, krizantén tövek. A fejrésznél földbe 

szúrt, barnára pácolt tölgyfa kereszt, rajta fekete műanyag táblán: 
 Itt nyugszik 

KLEIN ENDRE 
1881–1958 
Béke poraira. 

 Érd. helyettes esperesplébános. 
1881. november 24-én a Baranya megyei Újgyarmaton született. 
Iskoláinak elvégzése után teológiát Esztergomban tanult. 
1905. június 27-én Esztergomban szentelték pappá. 
1905-ben rövid ideig káplán volt Budapest–Józsefvárosban, itt volt első 
állomáshelye. Még abban az évben elhelyezték Nyergesújfalura káplánnak. 
1905-1914 között volt Nyergesújfalun, 
1914–1916 között Süttőn adminisztrátor, 
1916–1950 között ugyanott volt plébános. 
1938-ban helyettes esperesi kinevezést kapott. 
1950-ben vonult nyugalomba. 
1950–1958-ban az esztergomi Simor Papi Otthon lakója volt, hosszas 
betegeskedés után február 4-én onnan hívta magához az Örök Bíró. 
 

(NEM EGYEZIK A SÍRHELYSZÁM! Az első leiratban 12, itt 22!  
ELTÉRŐ ADATOK VANNAK, PL. A PAPPÁ SZENTELÉS ÉVSZÁMA... 
Az első szöveg bővebb, valahogy össze kellene fésülni! – PI) 
X/2/22. KLEIN ENDRE plébános (Klein András Endre) 
 1881. november 24-én született a Bars megyei Újgyarmaton. 

Az Esztergomi Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizik, majd 
1901–1905 között Budapesten, a Tudományegyetem Teológiai Karán végzi 
teológiai tanulmányait. 
1915. június 27-én szentelik pappá.  
Ezután kisegítő káplán Budapest–Józsefvárosban.  
Ugyanebben az évben adminisztrátor Nyergesújfalun, 
1914– adminisztrátor Süttőn, majd 
1916– plébános Süttőn. 
Espereshelyettes 1938-tól a Dorogi Espereskerületben. 
1950-ben vonul nyugdíjba, a Simor Papi Otthonba költözik és ott él 1958. febr. 
4-én bekövetkezett haláláig. 

 1953-ban hívei és paptársai meleg szeretettel vették körül, amikor a Bazilikában 
aranymiséjét mutatta be. 
Megilletődötten vettek tőle búcsút az Esztergom–Szentgyörgymezői temetőben, 
amikor a papi parcellában helyezték végső nyughelyére. 

 
 

40.  
X/3/18. Beton alapon 40 cm magas műkőkerettel körülvett zárt sír, melyen a zárólap 

kissé kiemelkedik. A fejrész ferdesíkú műkő téglalap, bal oldalán feketére festett 
kereszt, a jobb oldalán fehérmárvány-táblán: 

 FISCHER LAJOS 
1899–1959 

 Érseki tanácsos, plébános. 
Elemi és középiskolainak elvégzése után Esztergomban, a Szemináriumban 
tanult teológiát. 
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1919-ben szentelték pappá Esztergomban. 
Mint hitoktató, segédlelkész, később szomori, majd piszkei plébános szolgálta 
híveinek ügyét. Mindig és mindenhol Krisztus és az Egyház nagy ügyét tartotta 
szem előtt. Akik közelebbről ismerték, nagy tisztelettel adóztak komolyzenei 
képzettségének is. 
1957. június hó 30-án, hosszú betegeskedés után adta vissza lelkét 
Teremtőjének, aki bizonnyal megadja a szépet és igazat kereső lelkének az örök 
harmóniát. 
Esztergomban, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájában várja az örök 
feltámadást. 

 
 

41.  
X/3/14. 40 cm magas, mintás műkőkeretben írisz és krizantén tövek díszítik az egyes 

sírt. A fejrésznél műkőhasáb, rávésve egy pálmaág. E műkőtömbön álló 
téglalap, mellette kiemelkedő műkőkereszt, rajta fehérgránit-kereszt alumínium 
corpusszal. Fehérgránit-táblán: 

 POMÓTHY GÁBOR 
plébános 
érseki tanácsos 
1885–1963 

 Kemence (Pest m.) községben született. 
1908-ban Esztergomban szentelték pappá. Kéménd és Esztergom–Víziváros 
voltak kápláni helyei. 
Egy ideig hitoktató volt Budapesten. 
1913–1942 között Alsóvámoson, 
1942–1948 között Dunaszentpálon volt plébános. Mint plébános szerény, de 
fáradhatatlan és lelkiismeretes munkása volt az Úr szőlőjének. Irodája, iskolája 
minden mintaszerű volt. Temploma pedig minden vasárnap megtelt hívekkel. 
Nagy érdeme, hogy híveit a nehéz és változó időkben is meg tudta őrizni, ősi 
hagyományos vallásosságukban. Szelídségével és derűs bölcsességével 
mindenkit megnyert magának. 
1944-ben érseki tanácsosi címet kapott. 
1948-ban vonult nyugdíjba. 
Először Győrött, majd az esztergomi Simor Papi Otthonban töltötte nyugdíjas 
éveit. 
Az öregember bölcsességével tudta és mondogatta, hogy csak addig él, míg 
dolgozni tud. Fizikai munkára ereje nem igen volt, viszont nagyon szeretett írni. 
Az utóbbi években már komolyan készült a halálra. Az esztergomi Simor Papi 
Otthon és az ismerősök kedvelt „Gábor bácsi”-ja. A haldoklók szentségével 
megerősítve, névnapja előtt, március 23-án szólította őt magához a Jó Isten, 
hogy számot adjon mindarról, amit földi életében az „Isten erejével” tenni 
tudott. Benne egy jóságos, finom modorú, örökké tevékeny pap hagyott itt 
bennünket. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában kísérték utolsó útjára. 
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42.  
VI/2/1/4. Műkőkeretes sír, rajta páfrány, krizantén, borostyán tövek és a szélen körül 

örökzöld terézke futónövény. A fejrésznél műkőtömbön fekvő műkő téglalap, 
melynek közepén fehérmárvány-kereszt, tőle jobbra vörösmárvány-táblán: 

 Dr. HORVÁTH RUDOLF 
esp. plébános 
1887–1968 

 Balra szintén vörösmárvány-táblán: 
 HORVÁTH NÁNDORNÉ 

RICHTER KLÁRA 
1862–1937 

 1906-ban Esztergomban szentelték pappá, 
1906–1923 között Bajnán, Udvardon, az esztergomi Belvárosi 
plébániatemplomban káplán, Budapesten az Örökimádás templomában lelkész. 
1923–1929 között Amerikában plébános, majd 
1930–1936 között Bernecebarát plébánosa. 
1936-ban nevezték ki Szentgyörgymező 11. plébánosává. A beiktatást a 10 órai 
szentmisén Mertán János kanonok végezte. 
Május 14-én az Olvasókör választmánya tagjává, 
a 24-ei Közgyűlés elnökévé választotta meg. 
A november 23-ai választmányi ülésen elfogadták javaslatát, mely szerint a 
karácsonyi szeretetadományok gyűjtését az Egyházközséggel együtt végezzék. 

 1938-ban három nagy esemény volt a plébánia életében: 
  1. Az Eucharisztikus Kongresszus 
  2. Szent István születésének 900 éves ünnepsége 
  3. A Szent Jobb országos körülhordozása az „aranyvonaton” 
  Mindhárom ünnepségen a hívek szép számmal vettek részt. 
 1939. március 8-ai választmányi ülésen – az Olvasókörben – az ifjúsággal 

megemlékeztek XI. Pius pápa haláláról és az országunkban már járt Pacelli 
bíborost mint XII. Pius pápát üdvözölték. 
1940. decemberi választmányi ülésen az ifjúsággal kapcsolatos elmarasztaló 
bírálatokra válaszolva javasolta, hogy a népművelési előadásokról a 16 éven 
aluliakat tiltsák ki. Az Olvasókör nevében köszönőlevelet küldött a földművelési 
miniszternek, aki a Földhitelintézetnél fennálló 2800 pengő tartozását 
elengedte. 
1941-ben elhelyezték Esztergomból Nagymarosra, 
1947-ben nyugdíjazták. 
1968-ban halt meg, tetemét visszahozták Esztergomba és a Szentgyörgymezői 
temetőben édesanyja mellé temették el. 

 
 

43.  
X/3/11. 40 cm magas mintás műkőkeretben írisz, krizantén tövek. A fejrészen fekvő 

műkőhasábon rózsás pálmaág faragvány. Álló műkőtéglalap mellett kiemelkedő 
műkőkereszt, melyen fehérmárvány-kereszt fehérmárvány-corpusszal. A 
fehérgránit táblán: 

 Dr. KÁTAY BÉLA 
ny. esperesplébános 
1890–1969 
Nyugodj békében 

 Címzetes apát, pápai kamarás, plébános. 
1914-ben szentelték pappá Esztergomban. 
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1914–1918 között több vidéki plébánián volt káplán. 
1913–1922 között Tát község lelkipásztora, 
1922–1936 között Budapest–Újlakon, majd Terézvárosban káplán, 
1936–1963-ig Budapesten a Vár plébánosa volt. 
1957-től az esperesi tisztet is viselte a Buda–Déli kerületben. Melegszívű, 
jóságos lelkipásztor volt. Szerették és becsülték. 
1963-ban nyugdíjazták. Ezután Esztergomba, az Érseki palotába került. 
Legyengült egészségi állapota miatt szobáját csak rövid kerti séta alkalmával 
hagyta el, az utolsó éveit ágyban töltötte. Soha nem panaszkodott. Türelme 
példás volt, derűs kedélye, kedves modora még utolsó napjaiban is 
megnyilatkozott. 
1969. október 28-án az Érseki palotában hunyt el csendesen. Türelmesen viselt 
szenvedésének enyhítője a napi szentáldozás volt, s a betegek kenetével 
megerősítve távozott körünkből. Az Esztergom Szentgyörgymezői temetőben a 
beszentelést dr. Szabó Imre c. püspök, ált. helynök végezte. Rokonai, hívei, 
tisztelői, paptársai s a kispapok vették körül koporsóját és kísérték el utolsó 
útjára. 

 
 

44.  
X/4/30. 30 cm magas, mintás műkőkeretben írisz és krizantén tövek. A fejrészen fekvő 

műkőhasáb, melyen három rózsa és pálmaág faragvány, rajta álló műkő 
téglalap, mellette kiemelkedő műkőkereszt, azon feketemárvány-kereszt 
fehérmárvány-corpusszal. A téglalapon fehérgránit-tábla, azon: 

 KALMÁR LAJOS 
ny. tanácsos 
plébános 
1903–1970 
Nyugodjék békében 

 Rákosligeten született, teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. 
1931. június 21-én Esztergomban szentelték pappá. 
1931–1932-ben Bajnán kezdte meg lelkipásztori munkáját. 
1932–1939 között Piliscséven plébánoshelyettes, 
1939–1942 között Csesztvén plébános. 
1942-ben Nagylócra került, ahol majdnem negyedszázadon keresztül volt 
népének pásztora. 
1964-ben nyugdíjazták és az esztergomi Simor Papi Otthon lakója lett. Sajnos 
nem sokáig élvezhette a megérdemelt pihenés örömeit, mert az időközben 
jelentkezett bénulása ágyhoz kötötte. A gondos ápolásnak köszönhető, hogy ezt 
a szenvedést is töretlen lélekkel viselte. 
1970. január 1-jén hosszas és nagy türelemmel viselt szenvedés után a Szent 
Útravalóval megerősítve adta vissza lelkét Teremtőjének. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában helyezték örök nyugalomba. 
Papi közösségben élt, papi közösségben pihen és várja a feltámadást és az 
Örök Pásztor eljövetelét. 

 
 

45.  
X/4/24. Beton alapon 50 cm magas, műkővel fedett sír, a zárólap kissé kiemelkedik. 

Középen bronzból készült, zárt mécsestartó. A fejrésznél műkő alapon, 
vaslemezzel rögzített tölgyfakereszt. Rajta fekete műanyag táblán: 
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 Itt nyugszik 
KREBS FERENC 
1895–1974 
Béke poraira 

1895. augusztus 8-án született a Zágráb megyei Hrneticen. 
A teológiát Esztergomban végzi. 
1918. május 17-én szentelik pappá Esztergomban. 
Káplán Bajnán, majd 
1920 decemberében Rimócon, 
1921– Budapest–Óbudán. 
1936-ban plébánosnak nevezik ki Nagyorosziba. 
1941-ben az Érsekvadkerti Espereskerület esperese. 
1945-ben spirituális a Szeretet Leányai Irgalmas Nővérek Társulatnál, 
Budapesten. 
1951– Bp. XII. kerületi Szent László templom lelkésze. 
1953– kisegítő az Örökimádás templomban. 
1958– nyugdíjasként a Simor Papi Otthon lakója. 
Az esztergomi kórházban hunyt el 1974. március 26-án. 

 
 

46.  
X/4/26. Műkővel borított emelt sír, a zárólap kissé kiemelkedik. A ferdesíkú műkőfejrész 

jobb felső sarkán fehérgránit-kereszt, a bal sarkán, fent feketére festett 
alumínium kereszten öntött alumínium Krisztus-test. Középen fehérmárvány-
táblán: 

 KAJMÓ JÓZSEF 
ny. esperes 
1902–1974 
és nővére 
MÁRIA 

 A sír lábazatánál műanyag virágtartó évelő virágokkal. 
November 21-én, Nyitrán született. Középiskoláinak elvégzése után a teológiát 
Esztergomban végezte. 
1927. június 26-án Esztergomban szentelték pappá. 
1927–1936 között a piarista rend tagja. 
1936–1946 között Kesztölcön, 
1948–1970 között Vámosmikolán plébános. 
1955-ben Drégely-Kemencei kerületi esperes. 
1970-ben nyugdíjazták, 
1974-ben halt meg. A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában nyugszik. 

 
 

47.  
X/5/31. 30 cm magas műkőszegéllyel körülvett sír, rajta írisz, krizantén és jégvirág 

(Euphorbia) tövek. A barnára pácolt tölgyfakereszten fehér, ovális 
zománctáblán: 

 Dr. MÁTHÉ MÁRTON 
1893–1975 

 1893. június 4-én született Köbölkúton. 
Teológiai tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Teológiai Karán végezte. 
1917. május 13-án szentelik pappá Esztergomban, 
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ezután káplán Ipolyszakálloson, 
1918-tól káplán Rimócon. 
1920-tól hitoktató Budapesten. 
1945-ben kápolnaigazgató a Budapesti Állami Gyermekmenhelyen. 
1947-től hittanár a IX. ker. Telepy utcai iskolában. 
1950-től lelkész Kismaroson. 
1951-ben ideiglenesen nyugdíjba vonul. 
1955-től kisegítő a Szent Kereszt templomban. 
1960-ban végleg nyugdíjba vonul és a Simor Papi Otthon lakója lesz. 
1967-ben főegyházmegyei tanácsosi címmel tüntetik ki. 
1975. július 5-én hunyt el. 

 
 

48.  
V/7/15. Műkővel fedett sír, a zárólap kissé kiemelkedik. A fejrészen a sír teljes 

szélességében fekvő műkőhasáb, rajta 1 m-es fekvő műkőhasáb rózsás 
pálmaág dombormű vésettel, ezen álló műkőlap feketemárvány-táblával. Bal 
oldala mellett kiemelkedő műkőkereszt, amin feketegránit-kereszt van 
alumínium corpusszal. 

 
 A feketemárvány-táblán olvasható 
 TARNÓCZI JÁNOS 

püspöki tanácsos, plébános 
1931–1986 
és édesanyja 
TARNÓCZI FERENCNÉ 
1903–1988 
Szeressétek Istent 
Mert Ő jóságos hozzánk 

 Valószínű, hogy más egyházmegye területén szolgálta Istent, ezért életéről, 
pályájáról nem találtunk adatokat. 

 
 

49.  
X/5/25. Műkőlapon kiemelkedő fedett sír, a zárókő is kissé kiemelkedik, a lábrésznél zárt 

műkő mécsestartó. A fejrész vörös márvány téglalap, rajta fekete márvány, 
bevésett kereszt, ugyancsak bevésve: 

 CSORNAY BOLDIZSÁR 
1925–1991 

 Plébános, Nagymaroson született. Iskolái elvégzése után a Szemináriumot 
Esztergomban végezte. 
1950. június 18-án szentelték pappá Esztergomban. 
1950–1952 között Dorogon, 
1952–1954 között Etesen, 
1954–1955-ben Szobon káplán. 
1955–1958 között Hédervár plébánosa, közben 
1957-ben a Hédervári kerületben helyettes esperes. 
1958–1970 között Márianosztrán, 
1970–1985 között Vámosmikolán plébános. 
1991-ben bekövetkezett halála után Esztergomban, a Szentgyörgymezői 
temetőben helyezték örök nyugalomba. 

 



36 
 

 
 

50.  
X/5/24. 30 cm magas műkőkerettel körülvett sír, rajta krizantén és napvirág tövek. A 

fejrészen barnára pácolt tölgyfakereszt, rajta alumínium táblán: 
 Itt nyugszik 

CSERNOTA JENŐ 
élt 78 évet 
+ 1991 

 Főegyházmegyei tanácsos, plébános. Zsolnán született. 
1938. június 26-án Pozsonyban szentelték pappá. 
1938–1939-ben Ekecsen, 
1939–1940-ben Párkányban káplán, 
1940–1941-ben betegszabadságon. 
1941–1942-ben Patakon káplán, 
1942–1948 között Csesztve, 
1948–1955 között Kóspallag plébánosa. 
1955–1970 között Kismaroson lelkész, 
1962-ben főegyházmegyei tanácsossá nevezik ki, 
1970-ben nyugdíjazták, 
1991-ben halt meg; a Szentgyörgymezői temetőben a papi parcellában 
temették el. 

 
 

51.  
X/6/31. Műkő alapon kiemelkedő sötétzöld márványlappal fedett sír. A fejrész szintén 

sötétzöld márvány téglalap, melynek a bal szélére bevésett kereszt és a szöveg: 
 MÓDER MIHÁLY 

prépost ny. esperes 
1919–1990 

 Tardoskedden született, 
1946. január 10-én szentelték fel. 
1946–1947-ben Nógrádmarcalon, 
1947–1948-ban Piszkén, 
1948–1949-ben Budapesten a Szent Rókus káplánja volt. 
1949–1951 között Budapesten hitoktató, 
1951-ben Budapest–Zuglón kisegítő lelkész, 
1951–1958 között Győrladaméren lelkész, 
1958–1965 között Piliscsév plébánosa, 
1965-től helyettes esperes. 
1999-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájában nyugszik. 

 
 

52.  
X/6/32. Műkő borítású, emelt sír, a zárólapja kiemelkedik. A fejrészen műkő téglalap, 

melynek bal oldalához kiemelkedő műkőkereszt csatlakozik, rajta kis 
fehérmárvány-kereszt, alumínium corpusszal. A téglalapon fehérmárvány-tábla, 
rajta: 

 Itt nyugszik 
egy pap 
ÉDESANYJA 
1891–1965 
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és fia MÁTYÁS (Berkesi Mátyás) 
1915–2000 
Imádkozz érte 

 Máriahalmon született. 
1939. február 26-án szentelték pappá. 
1939–1940-ben Zselízen káplán, 
1940–1942 között Csicsón plébánoshelyettes, 
1942–1943-ban Budapesten az Örökimádás templomában káplán, 
1943–1944-ben Budapesten hittanár. (Benczúr úti német gimnázium) 
1944–1947 között Nagysáp plébánosa, közben 
1946-ban Csolnoki kerületi esperes. 
1947-1952 között Ásványráró plébánosa, miközben 
1943-ban Hédervári kerületi esperes, 
1952-1961 között Szob plébánosa, 
1961–1978 között Bernecebaráti plébánosa. 
1977 – tb. kanonok, 
1982-től nyugdíjazták, 
2000-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájában helyezték 
örök nyugalomba, édesanyja mellé. 

 
 

53.  
VIII/2/3. Sírdomb nélküli sír, melynek szürke sírkőtábláján – a kereszt törve – olvasható: 
 Itt nyugszik az Úrban főtisztelendő 

főri MOLNÁR JÁNOS 
volt alesperes, 25 évet Szentgyörgymező 
városának plébánosa 
szül. 1802. évi ápr. hó 10. 
megh. 1881. január 7. 

 A sírfelirat érdekessége, hogy Szentgyörgymezőt városként tünteti fel. 
1827. december 27-én Esztergomban szentelték pappá. 
1827–1828-ban Rimócon, 
1828–1830-ban Ipolytölgyesen, 
1830–1831-ben Kőhídgyarmaton káplán. 
1831–1836 között az Esztergom szabad királyi város (belváros) teológia 
doktora, 
1836–1844 között Nagyszombatban szemináriumi prefektus, közben 
1841–1850 között a Nagyszombati Líceum filozófia professzora. 
1850–1853 között Nagyszombatban Szentszéki bíró, 
1853–1856 között vice rektor. 
1856–1869 között Szentgyörgymező 6. plébánosa, majd 
1869–1881 között alesperes plébánosa. 
1867. május 1-jén szentelte fel Szentgyörgymező határában a Honvédtemetőt, 
ahová a szabadságharc idején a hadikórházban elhalt 604 honvédet és 175 
osztrák katonát temették el. 
A temető csak árokkal volt körülvéve, de 1861-ben középre egy nagy kőtömböt 
állítottak, rajta egy haldokló oroszlánnal. Ugyancsak akkor emeltek egy 
obeliszket Tiborczszeghi Horváth Géza, egyet Szenkviczi Palkovics Károly, egyet 
Bátori Schulcz Bódog emlékére, és kerítéssel vették körül. 
A Szentgyörgymezői temetőben Szentgyörgymező első plébánosa – Neumayer 
Mihály – mellett nyugszik. 
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PLÉBÁNOSOK 
 
 

54.  
VIII/1/8. Betonkeretes, eléggé elhanyagolt hármas sír, rajta mahónia bokor. Két 

vörösmárvány keresztes sírtábla között feketemárvány-keresztes sírtáblán egy 
aranyozott bevésett kereszt, alatta: 

 PALKOVICH 
VIKTOR 
1851–1930 
Szentgyörgymező plébánosa 
1881–1886 

 
6. sz. kép - kézirat 44. old. 

 
 Szentgyörgymező 8. plébánosa volt. 

1883-ban a papnevelő intézet elöljárásához intézett kérelmére a nagyobb 
ünnepeken minden évben növendékpapokat küldtek az istentiszteletekhez. 
Nagy érdemei voltak a plébánia adminisztrációs ügyeinek rendezésében. 
A Scitovszky János hercegprímás által adományozott egy hold földet 1883-ban 
kapcsolták össze a régi temetővel, a kerítést, az utakat rendbe hozták, 
bokrokat, fákat ültettek. 
1884-ben Szent Tamás község egy hold földet vett meg 500 forintért a 
Szentgyörgymezői templom tulajdonából. 
1930-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temetőben Palkovich György városi 
tisztviselő és felesége Buday Judit mellé temették. 

 
 

55.  
VIII/2/2. Sírdomb nélküli nyugvóhely, vörösmárvány-keresztes sírtáblára írva: 
 NEUMAYER MIHÁLY 

1747–1831 
Hic jacet adm. rdus dominus 
Michael Neumayer ab anno 
1801 primus in connuitate 
oppidi s. Georgii pastor 
fidelis annimores fidelius 
oblicit die 10 october 1831 
aetatis sue anno 84. 

 Szabad fordításban: 
Itt nyugszik Neumayer Mihály 
plébános úr, aki 1801-től 
első hűséges pásztora 
Szent György közösségének, 
hűséges lelkét átadta az 
örökkévalóságnak 1831. 
október 10-én 84 évesen. 

 
7. sz. kép - kézirat 45. old. 

 
 Pappá szentelése után több helyen gyakorolta papi hivatását. 

1801-ben a Vízivárosi plébánia káplánja volt. 
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1801. december 1-jével nevezték ki Szentgyörgymező első plébánosává. A 
beiktatási szertartást Kovács Ádám bajóti plébános, esztergomi dunántúli 
kerületi esperes végezte. 
Édesanyja a templomnak 220 kg-os harangot ajándékozott, 
1814. július 10-én, vasárnap az újjáépített Szent János kápolnát ünnepélyesen 
szentelte fel. 
1831-ben a Szentgyörgymezői temetőben temették el. 
1932-ben a temető rendezése során dr. Madaras Aurél plébános találta meg a 
sírt és exhumáltatta október 20-án. Az exhumálást dr. Berényi Zsigmond tiszti 
főorvos végezte. Az Egyházközség képviseletében Oltósy Rezső és Hegedűs 
Sándor voltak jelen. A megtalált maradványokat egy kis koporsóba helyezték és 
a kápolna közelében méltó helyre temették. A régi vörös márvány sírkövet 
felújították. 

 
 

56.  
X/1/20. Hármas sírhalom, varjúhájjal (Sedum) körülültetve, rajta írisz, krizantén tövek. 

A középső sírhely fejrészénél betonba erősített, barnára pácolt tölgyfa kereszt. 
Az ovális, fehér zománctáblán: 

 FÜTTY IMRE 
1905–1949 

 1932-ben szentelték pappá. 
Az Úr házáért érzett buzgalma hevítette őt a Tarjáni plébánia híveinek 
szolgálatában, ahol semmit sem mulasztott, hogy jó pásztorként végezhesse 
küldetését. 
Korai betegsége ellenére is a szomszédos plébániákon készséggel vállalt 
kisegítést. 
Érezve földi életének végét, megadóan indult az örökkévalóságba. 
A haldoklók szentségét tudatosan felvéve, a Simor János Papi Otthonban 
csendesen elhunyt. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában nyugszik. 

 
 

57.  
X/1/21. Hármas sírhalom, varjúhájjal (Sedum) körülvett bal szélső sír. 

A fejrészen betontömbbe erősített, barnára pácolt tölgyfa kereszt, rajta ovális, 
fehér zománctáblán: 

 KŐVÁRI ISTVÁN 
1890–1951 

 1908-ban szentelték fel pappá. 
Életében több plébánián is szolgálta Istent. Utolsó szolgálati helyén, 
Pilisszentlélek községben plébánoshelyettes volt. 
1950-ben nyugdíjazták. 
1951. november 1-jén türelemmel viselt hosszú betegség után tért meg 
Istenéhez. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában helyezték örök nyugalomba. 

 
 

58.  
X/2/11. Hatos sírhalom bal szélén az első sírhely, rajta írisz, krizantén tövek. Földbe 

szúrt, barnára pácolt tölgyfa kereszt, melyen ovális, fehér zománctábla, rajta: 
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 WELLNER LŐRINC 
1880–1958 

 Iskolai tanulmányait befejezvén, a teológiát Esztergomban végezte. 
1904-ben ugyancsak Esztergomban szentelték fel. 
1905–1909 között újmisésként Bajnán káplánkodott. 
1909–1911 között Komáromban, Kürtön, Egyházgellén, Udvardon folytatta 
kápláni tevékenységét. 
1911–1915 között Budapesten hitoktató, 
1915–1919 között Lekéren káplán és adminisztrátor, 
1919–1922 között ipolytölgyesi és bajóti káplán. 
1922–1932 között Dunamocson plébános, 
1932–1942 között Honton plébánoshelyettes. 
1946-ban nyugdíjazták. 
Utolsó éveit az esztergomi Simor Papi Otthonban töltötte, ahonnan – míg 
egészségi állapota engedte – mindig készséggel járt kisegíteni. 
1959-ben, hosszú betegség után – a betegek szentségével megerősítve – 
költözött át az örökkévalóságba. 
A Szentgyörgymezői temetőben a végtisztességre paptársai közül sokan 
jelentek meg és kísérték a papi parcellába, végső nyughelyére. 

 
 

59.  
X/3/15. 40 cm magas, mintás műkőkeretben írisz, krizantén tövekkel beültetett sír. A 

fejrésznél egymás fölött két fekvő műkőhasábon álló téglalap, melyen 
fehérgránit-tábla, azon: 

 KROSNYICZKY JÓZSEF 
plébános 
1878–1962 

 A téglalap melletti kereszt ledőlt, a sír földjébe állították. Rajta fehérgránit-
kereszt, alumínium corpusszal. 
Valószínű, hogy más egyházmegyében szolgálta Istent, és csak a 
Szentgyörgymezői temetőbe temették. Ezért nincsen életéről adat. 

 
 

60.  
X/4/32. Műkőkerettel körülvett sír, rajta gyöngyvirág, írisz, krizantén tövek. A fejrésznél 

fekvő műkőhasábon rózsa és pálma dombormű faragás. Álló műkő téglalap bal 
oldalán kiemelkedő műkőkereszt, rajta feketemárvány-kereszt, fehér márvány 
corpusszal. A téglalapra vésve: 

 SOLTÉSZ ISTVÁN 
ny. esperes 
plébános 
1894–1969 
Nyugodjék békében 

 Losoncon született, az ottani főgimnáziumban tett érettségit. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. 
1917-ben Szegeden szentelték fel pappá. 
Mint tábori lelkész az olasz frontra került és a háború végén századoslelkészként 
szerelt le. 
Dunamocson, Szentendrén, Érsekvadkerten és Esztergomban volt káplán. 
Az Iskolaszék, a Hitelszövetkezet és a Népház elnöke volt, miután 1926-ban 
Bajna plébánosává nevezték ki. 
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Írogatott, többek között megjelent a „Viharzó tenger” című munkája is. 
1969-ben halt meg, a Szentgyörgymezői temetőben alussza örök álmát. 

 
 

61.  
X/3/10. 40 cm magas, sima műkőkeretben írisz, krizantén tövek. A fejrésznél fekvő 

műkőhasábon álló műkő téglalap, melynek bal felső sarkán feketemárvány-
kereszt. A téglalapon fehérgránit-tábla, azon: 

 HREBÁK 
GERGELY 
ELEK 
1887–1969 

 Csáktornyán született. 
1902-ben Szent Ferenc rendjébe lép és a papi rend szentségét 
1909. november 18-án Budapesten vette fel, mint Szent Ferenc rendjének 
tagja. Pappá szentelése után hitoktatóként dolgozott Szabadkán. Ezt a 
munkáját az első világháború szakítja félbe, mivel 
1916–1922 között mint tábori lelkész működött. 
1922–1929 között segédlelkészi beosztásban működött Budapesten. 
1929–1953 között – a Főegyházmegyébe átvéve – márianosztrai plébánosként 
dolgozott. Ebben a megbízatásban közel negyedszázadon keresztül szolgált 
Istennek a hívek és a rászorulók lelki gondozásában. 
1953-ban – több mint négy évtizedes lelkipásztori munka után – kérte 
nyugdíjazását azzal, hogy továbbra is Márianosztrán maradhasson, és hogy 
segítségére legyen utódjának szerény munkájával. 
Egyre gyöngülő egészsége arra kényszerítette, hogy az esztergomi Simor Papi 
Otthonba vétesse fel magát, ahol haláláig gondos és szerető ápolásban volt 
része. 
Ez a gondoskodás tette számára könnyebbé a betegségben eltelt utolsó éveit, 
és nagyon remélte, hogy megérheti gyémántmiséjét. 
Az örök Főpap azonban azt akarta, hogy hű szolgája az Ő jobbján mondjon 
köszönetet a papság nagy kegyelméért. 
1969. július 11-én adta vissza lelkét Teremtőjének. 
Július 14-én, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájában adták meg neki a 
végtisztességet. 

 
 

62.  
X/5/23. Örökzöld futónövénnyel körülültetett sírdomb, rajta páfrány, írisz, krizantén 

tövek. A műkő fejrészen: 
 Itt nyugszik 

HEGEDŰS LÁSZLÓ 
élt 83 évet 
+ 1993 

 1909. január 20-án Rákospalotán született, iskoláit is ott végezte. 
A teológiai tanulmányait már Esztergomban végezte. 
1932. június 19-én Esztergomban szentelték fel. 
1932–1934 között Esztergomban hitoktató, 
1934–1936 között Budapest–Kelenföldön kisegítő, 
1936–1942-ben ugyanott hittanár. 
1942–1946 között Budapest VII. kerületében a Magyarok Nagyasszonya 
plébánia káplánja. 
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1946–1947-ben Budapesten a Hentes utcai templom káplánja, 
1947-ben egy ideig Rákosfalván káplán, majd 
1947–1948-ban, később 
1949–1951 között Budapesten a János Kórház lelkésze, 
1951–1960 között Pilisszentlélek plébánosa. 
1960-ban nyugdíjazták. 
1993-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájába temették el. 

 
 

63.  
X/1/23. BECSÁK ERNŐ plébános 
 1867. június 3-án született Pápán. 

Pappá szentelték 1894. február 17-én. 
Káplán Dunaszentpálon, 1895-ben Naszvadon, 1896-ban Tölgyesen, 1897-ben 
Léván, 1898-ban Tallóson, majd Perbetén. 
1899-ben hitoktató Budapesten. 
1903–1911-ig a Székesfehérvári Egyházmegyébe bocsátották szolgálatra, ahol 
Seregélyesen működött plébánosként. 
1912-ben visszakérte magát az Esztergomi Főegyházmegyébe és hitoktatói 
munkát végzett Budapesten. 
1935-ben nyugállományba vonult. 
Az esztergomi Simor Papi Otthonban hunyt el 1944. december 23-án. 

 
 

64.  
X/1/24. KANYÓ JÓZSEF plébános 
 1862. március 9-én született Szamosújlakon. 

Teológiai tanulmányait Szatmáron kezdte, majd a Budapesti Tudományegyetem 
Központi Papnevelő Intézetében folytatta mint növendékpap, végül 
Esztergomban fejezte be. 
1890. július 15-én szentelték pappá. 
Ezután káplán Nagycétényben,  
1891-ben Naszvadon, majd Garamkövesden. 
1892-ben Budapest–Óbudán a Jó Pásztor Nővérek Intézetének hitoktatója. 
1893-ben betegállományba kerül. 
1895-ben káplán Ekecsen, majd Nagymaroson, 
1896-ban Kemencén,  
majd ugyanebben az évben adminisztrátor Csábon. 
1897-től újra káplán Zselicen. 
1898-ban adminisztrátor Darnón és ebben az évben Házasnényén, és ezután 
Mohorán. 1905-től Felsőtúron, 1909-től Nemeskajalon, 1910-ben Óvárott, 
1914-ben Királyrévén, 1915-ben ismét Óvárott.  
1917-ben adminisztrátor Bernecebarátin, majd ugyanitt plébános. 
1919-ben ideiglenesen nyugállományba vonul. 
1927-ben újból adminisztrátor Bernecebarátin. 
1929-ben végleg nyugdíjba vonul, beköltözik az esztergomi Simor Papi 
Otthonba. 
1943. május 12-én hunyt el. 
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65.  
X/3/27. LEZSÁNSZKY JÓZSEF plébános 

1892. december 18-án született Pozsonyban. 
Teológiát a svájci Fribourgban hallgatott. 

 1917. június 19-én szentelik pappá. 
Ezután káplán Nagymaroson. 
1922-től káplán Budapest Erzsébetvárosban, de ugyanebben az évben 
adminisztrátor Kóspallagon. 
1926-ban kapja meg plébánosi kinevezését Nagybörzsönybe. 
1937-ben Tarjánba helyezik. 
1944-ben a Bajóti Espereskerület helyettes esperese. 
1946-tól plébánoshelyettes Nagymaroson, majd 
1947-től ugyanitt plébános és a Szent Kereszt Nővérek templomigazgatója is. 
Még ebben az évben hittanár a budapesti Szent Margit Leánygimnáziumban, és 
1951-től kisegítő a Budapest Szent Adalbert plébánián. 
1955-ben a Szent Szabina templom igazgatója. 
1957-ben nyugállományba vonul. 
A Balassagyarmati kórházban hunyt el 1959. február 14-én. 

 
 

66.  
X/1/21. KAJÁN ANDRÁS plébános 
 1870. november 16-án született Komáromkürtön. 

1894. február 17-én pappá szentelik, ezután káplán Kőhídgyarmaton. 
1896-ban Angyalföldön, a Pszichiátriai Intézetben lelkész és hitoktató. 

 1904-ben admnisztrátor, majd plébános Illésházán, mely település 
1920-ban, a trianoni béke következtében átkerül Csehszlovákiához. 
(Illésházát 1938-ban az I. bécsi döntés értelmében újból visszacsatolják 
Magyarországhoz.) 

 1920-ban nyugállományba vonul. 
 
 

67.  
X/6/30. VINCZE ZOLTÁN plébános 
 1928. február 25-én született Budapesten. 

Teológiai tanulmányait Esztergomban végzi. 
1951. június 17-én szentelik pappá Esztergomban. 
Ezután káplán Esztergom Belvárosban. 
1954-től Etesen káplán. 
1956-tól helyettes lelkész Hollókőn, majd még ez évben káplán 
Ludászhalásziban. 
1957-től káplán Budaörsön. 
1958-tól káplán Endrefalván. 
1959-től káplán Ásványrárón. 
1962-ben lelkész Hollókőn. 
1976-tól plébános Etesen. 
1980-ban érseki tanácsos címmel tüntetik ki. 
1983-tól plébános Honton, majd 
1995-ben nyugállományba vonul. 
2001. május 14-én hunyt el Székesfehérváron, a Római Katolikus Papi 
Otthonban 
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LELKÉSZEK, HITOKTATÓK 
 
 

68.  
Jeltelen sírban nyugszik: 
 RUMY GYÖRGY KÁROLY 

lelkésztanár 
1780–1847 

 Evangélikus lelkész és tanár volt. 
1824-ben mint író Bécsben élt és ott tért át a katolikus egyházba. 
1828-ban Rudnay esztergomi érsek az Esztergomi Presbitériumban alkalmazta 
mint a magyar jog és statisztika tanárát, egyúttal kinevezte prímási 
könyvtárosnak. 
1847-ben bekövetkezett haláláig itt hivatalnokoskodott. 
1932-ben a temetőrendezés során, mivel nem volt gondozva és megváltva a sír, 
odaadták másnak, de hogy kinek, az akkori hiányos nyilvántartások miatt nem 
deríthető ki. Ezért csak művei alapján emlékezhetünk rá. 

 Művei közül néhány: 
1813 – Erdei instrukció 
1826 – Anleitung zum Bierbrauen 
1833 – Újonnan felfedezett módja a lóetetésnek széna nélkül 
1815–17 – Monumenta Hungarica sermone nativo scripta, az-az a’ 
magyaroknak magyar nyelven írt emlékezetes írásaik. 3. kötet 

 
 

69.  
VIII/3/4. Az elhanyagolt kettős síron szürkegránit-keresztes sírtáblára vésve: 
 KOVÁCS TIBOR 

áldozár 
élt 83 évet 
megh. 1911. év október 6-án 
Nyugodjék békében 

 
8. sz. kép - kézirat 51. old. 

 
 Születési helyéről, életéről nem állnak rendelkezésre adatok, csak komoly 

kutatási munka eredményeképpen sikerült megtudni, hogy elemi és középiskolái 
elvégzése után a teológiai tanulmányait Esztergomban végezte és 
1846-ban szentelték fel Esztergomban; az Esztergomi Egyházmegye területén 
több helyen végezte istenes munkáját, így Esztergomban is. 
1911. október 6-án lehelte ki lelkét, a Szentgyörgymezői temetőben – paptársai 
mellé – helyezték örök nyugalomba. 

 
 

70.  
X/5/27. Varjúhájjal (Sedum) körülültetett sírhalom, rajta írisz és krizantén tövek. A 

barnára pácolt tölgyfa kereszt ovális műanyag tábláján: 
 Itt nyugszik 

GEYER JÓZSEF 
1887–1953 
Béke poraira 
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 Elemi és középiskoláinak elvégzése után a teológiát Esztergomban végezte. 
1906-ban Esztergomban szentelték fel. 
Életében nagy szakértelemmel foglalkozott az orgonák tervezésével és építésük 
irányításával. E téren külföldön is elismert tekintélyt vívott ki magának. Hosszú 
ideig tanárként működött a Zeneművészeti Főiskolán. Ezenkívül hitoktatói és 
lelkészi beosztásban is buzgólkodott. Mint orgonalógusról emlékezem meg róla. 
1953-ban rövid szenvedés után költözött az örökkévalóságba. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában várja a boldog feltámadást. 

 
 

71.  
X/2/13. Hatsírhelyes sírhalom negyedik sírja, rajta írisz, krizantén tövek. Betonba 

erősített, barnára pácolt tölgyfa kereszten ovális, fehér zománctábla, rajta: 
 DAMÓ ALFONZ 

1869–1957 
 Iskolái végeztével az Esztergomi Szemináriumban tanult teológiát. A Szent 

Ferenc rendbe lépett és 
1891-ben Esztergomban szentelték pappá. 
1918-ban a ferences rend egyszerű fiát átvették a Főegyházmegye kötelékébe. 
1918–1935 között Budapesten hitoktatói minőségben tette a dolgát. 
1935-ben vonult nyugalomba. 
1957-ben – rövid betegség után – december 31-én költözött el az élők sorából. 
Derűs kedélyét élete utolsó napjáig megőrizte. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában helyezték végső nyughelyére. 

 
 

72.  
X/2/14. Hatos sírdombon a harmadik sírhely, rajta írisz, krizantén tövek. Betonba 

erősített, barnára pácolt tölgyfa kereszt, rajta fehér, ovális zománctáblán: 
 Dr. MICHALIK ANTAL 

1888–1957 
 Pápai kamarás, hittanár. 

Alsóbb iskolái végeztével a teológiát Esztergomban tanulta. 
1910-ben Esztergomban szentelték pappá. Majdnem egész papi életét az 
ifjúság nevelésének szentelte, s mint melegszívű, mindig vidám hittanárjukat, 
igen szerették tanítványai. 
1948-ban nyugdíjazták. Nyugdíjas éveit Esztergomban, a Simor Papi Otthonban 
töltötte. 
1957-ben, rövid szenvedés után, a szentkenet szentségével megerősítve 
távozott az élők sorából. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájába temették. 

 
 

73.  
VIII/13/A/8. 30 cm magas, mintás műkőkeretes, kiemelkedő zárólappal fedett sír. A fejrésznél 

egymás fölött két műkőhasáb, rajta álló műkő téglalap, melyre felül egy 
keresztvéset, alatta: 

 JANDIK JÓZSEF 
áldozópap 
vallástanár 
1890–1958 
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  „Aki szeret engem, 
 megtartja tanításomat” 

 Az emléktábla aljára egy cserkészliliomot véstek. 

 
 1908-ban Esztergomban szentelték pappá. 

Csodálatosan gazdag papi életét Budapesten, az ifjúság között töltötte. 30 
esztendeig volt az egyetemi katolikus gimnázium hittanára és a diákok 
felejthetetlen lelkiatyja. Egyéniségének varázsa volt, szavainak ereje, szíve 
jóságában kimeríthetetlen. Művészlélek volt: művésze a szónak, művésze az 
írásnak, mindenekelőtt művésze az életnek. 
Művészettel irányította a maga életét, hasonló művészettel kezelte és irányította 
tanítványai lelkét is. Az Evangélium derűje áradt lényéből, még a szenvedés 
súlyos keresztje alatt is. Akik megértést, vigaszt, szeretetet kerestek nála és Isten 
után sóvárogtak, nem csalódtak. 
Esztergomból indult el és Esztergomba tért vissza pihenőre. Tudták, hogy súlyos 
beteg, távozása mégis váratlan veszteséget okozott az Egyházmegyének és 
mindazoknak, akiknek Ő „Jandik atya” volt. 
A beszentelési szertartást Shvoy Lajos püspök végezte. Paptestvérei, tanítványai 
nagy számban jöttek el Budapestről is, hogy utolsó útjára kísérjék a 
Szentgyörgymezői temetőbe. Teste itt, a Duna közelében talált örök pihenőre. 

 
 

74.  
X/5/28. Magasított zárt sír, a műkő zárólap kiemelkedik. A fejrészen rücskösre kiképzett 

műkő téglalapra ráhajlik egy faragott műkő virágcsokor. A téglalap jobb oldalán 
álló műkőhasáb, rajta fekete fém kereszt. A téglalapon fehérmárvány-táblán: 

 CSÁBY VILMOS 
élt 79 évet 

  „Akik igazságra tanítottak 
 sokakat, 
 tündökölnek örökkön-örökké, 
 mint a csillagok” 

 1900-ban Csanyteleken született. Iskolai és szemináriumi tanulmányai befejezése 
után 
1922. július 9-én Bécsben szentelték pappá. 
1922–1923-ban Balassagyarmaton, 
1923–1925 között Nyergesújfalun káplán, 
1925–1928 között Márianosztrán plébánoshelyettes, 
1928–1933 között Piszkén lelkész, 
1933–1951 között Budapesten hittanár. 
1951-ben nyugdíjazták; nyugdíjas éveit az esztergomi Simor Papi Otthonban 
töltötte. 
1979-ben halt meg; a Szentgyörgymezői temető főegyházmegyei parcellájában 
nyugszik. 

 
 

75.  
X/3/22. 40 cm magas, mintás műkőkeretes sír, rajta írisz, krizantén tövek. A fejrészen 

fekvő műkőhasábon rávésett pálmaág. A hasábon álló műkő téglalap, 
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kiemelkedő műkőkereszttel, melyen fehérmárvány-kereszt, alumínium 
corpusszal. A fehérmárvány-táblán: 

 FALUSI KÁROLY 
1899–1968 
ny. lelkész 

 1899. június 13-án született Budapesten. 
A teológiát Esztergomban végzi. 
1921. október 23-án szentelik pappá, és ezután hitoktató Budapesten. 
1923-tól káplán Budapest középső–Ferencvárosban; 
1926-tól káplán Nógrádmarcalon, 
1929-től káplán Érsekvadkerten, 
1931 júliusában káplán Nyergesújfalun, de ebben az évben Nagybárkányban 
adminisztrátor. 
1932 novemberében káplán Hédervárott. 
1935-től Sárisápon káplán. 
1937-től káplán a budapesti Nepomuki Szent János Kórházban. 
1942-ben ideiglenesen nyugdíjba vonul, majd kisegítő több helyen. 
1944-től káplán Nagycétényben, majd 
1945-ben a szlovák állami hatóságok kiutasítják, és a Simor Papi Otthon lakója 
lesz; 
1968. március 25-én itt is hunyt el. 

 
 

76.  
X/3/16. Két sírhelyes sírdomb, jobbról a második, varjúhájjal (Sedum) körülültetett sír, 

rajta írisz és bukszus bokrok. A fejrészen betontömbbe erősített, barnára pácolt 
tölgyfa kereszt, melyen ovális, fehér zománctábla, ráírva: 

 BOÉR GÉZA 
1894–1959 

 Budapesten született. 
1916-ban szentelték pappá. 
Mint hitoktató kezdte pályáját, később az olasz harctérre került és ott esett 
fogságba. 
Szabadulása után érsekhelynökségi titkári beosztást kapott, majd ismét a hívek 
pasztorálásába kapcsolódott be. 
Budapest Erzsébet-, Józsefváros, Belső-Józsefváros, Krisztinaváros, Kőbánya, és 
legutóbb a Mátyás templom káplánja volt. 
Sok egyházközség híve ismerhette meg áldozatos papi lelkületét. 
1959. július 31-én, hosszú, türelmes szenvedés után adta vissza lelkét 
Teremtőjének. 
A Szentgyörgymezői temető papi parcellájában helyezték örök nyugalomba. 

 
 

77.  
X/3/9. 40 cm magas, mintás műkőkeretben írisz, krizantén tövekkel beültetett sír, a 

fejrésznél fekvő műkőhasábon műkő téglalap, melyen fent középen 
feketemárvány-kereszt alumínium corpusszal. Fehérmárvány-táblán a felirat: 

 SASVÁRY KÁROLY 
érs. tan. plébános 
1904–1969 

 1927-ben, Esztergomban szentelték pappá. 
1927–1933 között Budaörsön káplán, 
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1933–1944 között hittanár, 
1944–1969 között kórházi lelkész, majd Kisorosziban, Mohorán és 
Cikolaszigeten plébános. 
1969-ben Epölön lelkész. Egyházi elöljárói kímélőbb beosztást kívánván neki 
adni, alig pár héttel előbb helyezték át a dunaszigeti, sok munkát adó 
lelkészségről Epölre. Jó szándékú buzgósággal kezdte meg a lelkipásztori 
munkáját új helyén, amikor a váratlanul fellépő betegsége kórházba 
kényszerítette. A dorogi kórházban a lelkiismeretes és áldozatos kezelés 
ellenére is egyre gyöngült. 
1969. szeptember 10-én, a betegek szentségével megerősítve, lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Temetése Esztergomban, a Szentgyörgymezői temetőben volt, 
ahol a Simor Papi Otthon halottai közé helyezték örök nyugalomba. 

 
 

78.  
X/5/30. Futó örökzölddel körülültetett sírhalmon írisz, krizantén, évelő virág és több 

borostyán tő. Barna tölgyfa kereszt, rajta alumínium lemeztáblán: 
 Itt nyugszik 

VAJDA JÁNOS 
élt 76 évet 
meghalt 1978. XII. 23. 

 1902. augusztus 8-án született a Pest megyei Monoron. 
Teológiai tanulmányait 1922–1925 között Bécsben végezte a Pázmáneum 
növendékeként. 
1925. július 19-én szentelik pappá Bécsben. 
Ezután káplán Szentendrén. 
1928-tól gondnok és prefektus a bécsi Pázmáneumban. 
1929-től hittanár a budapesti I. kerületi Állami Tanítóképzőben. 
1933-tól hitoktató és kisegítő Budapest Tabánban. 
1934-től káplán a Krisztus Király templomban, Budapesten, és még ez évben 
káplán Budapest Erzsébetvárosban. 
1936-ban ismét hittanár a budapesti Széchenyi István Gimnáziumban. 
1944-ben nevezik ki plébánosnak Párkányba, de ugyanebben az évben hittanár 
a budapesti Állami Tanítóképzőben. 
1950-ben nyugdíjba helyezték.  
Utolsó éveit a Simor Papi Otthonban tölti, és  
1978. december 23-án itt hunyt el. 

 
 

79.  
V/4/4. Nagy négyes sír, műkőkerettel körülvéve. A jobb oldali sarokban borostyánfa, 

melynek futó ágai a sír egy részét is befedik. A síron több tő kúszófenyő. 
Középen a fejrészen szürkegránit-obeliszk, csúcsán bevésett kereszt, alatta: 

 BÁDY 
CSALÁD 
BÁDY BÉLA 
1923–1980 
Dr. BÁDY ISTVÁNNÉ 
MATH MARGIT 
1914–1984 
Dr. BÁDY ISTVÁN 
polgárm. 1946–1950 
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Nemzet T. eln. 1956 
1913–1994 
BÁDY GÁBOR 
1940–1995 

 
 Érseki tanácsos, káplán. 

1923. április 23-án született Szentgyörgymezőn, a Balassa Bálint u. 4. sz. alatti 
házban. Mivel édesapja, Kiss Mihály édesanyjának második férje volt, a neve 
Kiss Béla, de használta édesanyja első házasságából a Bády nevet. Így anyai 
ágon testvére dr. Bády Istvánnak. 
Elemi iskoláit a Szentgyörgymezői Elemi Iskolában járta. 
1941-ben – a Bencés Gimnázium 8 osztályának elvégzése után – érettségizett. 
Teológiai tanulmányait az Esztergomi Szemináriumban végezte. 
1946. június 10-én, a Bazilikában szentelték pappá.  
Első szentmiséjét a Szentgyörgymezői templomban mutatta be. 
1946–1947-ben Gyermelyen, 
1947–1951 között Esztergomban, a Szent Anna templomban, 
1951–1954 között Kemencén, 
1954–1957 között Budapesten a Béke téri Szent László templomban, 
1957–1980-ig Óbudán, a Szent Péter és Pál plébánián volt káplán. 
Példás volt szerénysége, ami azonban állandó aktivitást takart. Nem riadt vissza 
semmiféle munkától, ha azzal Isten ügyét szolgálhatta. 
Akik ott voltak betegágya mellett a Széher úti kórházban, megcsodálták élni 
akarását súlyos állapotában is. Tele volt bizalommal és tervekkel, melyeket a 
súlyos betegsége már meggátolt. 
1980. július 27-én halt meg. 
Halála nagy lelki fájdalmat okozott két plébániai közösség számára is: az Óbudai 
plébánia híveinek, akiknek 23 éven át volt lelkipásztora és az esztergom–
szentgyörgymezői híveknek, akiknek földije volt. 
Augusztus 4-én az Óbudai temetőt sok hívő és paptestvér kereste fel, hogy 
búcsút vegyen lelkipásztorától és barátjától. Augusztus 7-én, a 
Szentgyörgymezői temető telt meg szülővárosának híveivel, hogy elkísérjék 
utolsó útjára. A beszentelést Vajay István érseki helynök végezte. 
A Bády családi sírban nyugszik. 

 
 

80.  
X/6/27. 40 cm magas, fehér műkőkeretes hármas sír. A fejrészen egy hosszú, fekvő, 

fehér műkőhasábon egy rövidebb, melyen fekvő műkő téglalap, melynek felső 
oldala félköríves. A felső részén két rózsaszál faragvány, alatta fehérmárvány-
táblán: 

 KECSKEMÉTI JÓZSEF 
1937–1992 
EMLÉKE 
SZÍVÜNKBEN 
ÖRÖKKÉ ÉL 

 Mivel más egyházmegye területén ténykedett, nincsen róla adat. 
 
 

81.  
X/4/28. Fehérmárvány-alapon kiemelkedő fedett sír. A zárólap rücskösre kiképzett 

mészkő, rajta zárt műkő mécsestartó az ugyanolyan anyagból készült 
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sziklautánzatú tömbön, melyen egy másfél m-es feketegránit-kereszt áll. A 
kőtömbbe mélyesztve feketegránit-tábla, rajta: 

 Dr. PEZENHOFFER ANTAL 
érseki tanácsos, 
író, hittanár 
1893. május 21 
1973. augusztus 24 

 Zalaszentgróton született, elemi iskoláit falujában, középiskoláit 
Zalaegerszegen, teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. 
1916. május 21-én Esztergomban szentelték pappá. 
1916–1918 között Érsekújváron, 
1918–1919-ben Párkány községben volt káplán. 
1919–1949 között Budapesten hitoktató hittanár, 
1933-ban nevezték ki érseki tanácsossá. 
1949–1961 között Esztergomban könyvtáros. 
1961-ben nyugdíjazták. 
1973-ban halt meg, a Szentgyörgymezői temető papi parcellájába temették el. 

 
 

82.  
X/4/29. KISS LAJOS dr. teol. lelkész, könyvtáros, levéltáros 

1895. szeptember 20-án született a Pozsony megyei Tallóson. 
A pozsonyi Királyi Katolikus Főgimnáziumban érettségizett. 
Teológiai tanulmányait Budapesten, a Tudományegyetem Teológiai Karán 
végezte 1914–1919 között. 
1919. november 2-án szentelik pappá Esztergomban. 
Ezután nevelő Vámosmikolán, Huszár Tibor családjánál. 
1922-ben ugyanitt adminisztrátor, majd 
1923-ban plébános. 
1946-ban Budapesten hittanár. 
1947-ben Esztergomban, a Főszékesegyházi Könyvtár könyvtárosa  
és levéltáros is. 
1949-ben hitoktató Esztergomban.  
Ez év novemberétől kisegítő az Egyházmegyei Hivatalban. 
1950-ben adminisztrátor Nógrádmegyeren. 
1950 májusától lelkész Győrladaméren; 
júniustól kisegítő a Bibliotékában, 
augusztustól lelkész Mogyorósbányán, 
szeptembertől az esztergomi Vízivárosban  
és kisegítő a Prímási Levéltárban. 
Utolsó éveit a Simor Papi Otthonban töltötte. 
Tatabányán, baleset következtében kórházba került, és  
ott halt meg 1969. november 23-án. 

 
 

83.  
VIII/1/1. SZŐLLŐSI ERNŐ kisegítő 
 1927. február 15-én született Zamárdiban. 

Teológiai tanulmányait Szegeden, majd Esztergomban végezte. 
1966. június 19-én szentelik pappá. 
Egészségi állapota miatt sekrestyés az esztergomi bazilikában. 
1969-ben kisegítő Esztergom–Kertvárosban. 
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1970-től szolgálaton kívüli nyugdíjas. 
1991. március 2-án hunyt el a Simor Papi Otthonban. 

 
 
 

NÖVENDÉKPAPOK 

 
Mivel nem felszentelt papok voltak, haláluk után nem a papi parcellába kerültek. 
 
 

84.  
VII/1/6. KŐMŰVES ISTVÁN 

1869–1889 
egyházmegyei növendékpap 

 
 

85.  
VIII/17/3 BOROS JÓZSEF 
 1913–1935 

I. éves teológus 
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 TÖRÖK IMRE 
Petőmihályfán született 1924. aug. 21-én. 
Esztergomban szentelték pappá, 1971. jún. 19-én. 
1971–1974 Szomoron,  
1974–1978 Balassagyarmaton káplán. 
1978-ban Kemencén, 
1978–1996 között Szomoron plébános. 
1979-ben C. esperessé nevezik ki, 
1989–1996 között H. esperes, 
1992-től prépost, 
1996-tól nyugdíjas. 
2015. márc. 6. – Síremlékét a szomori és gyermelyi hívek állíttatták, 
melyen a születési évszám tévesen van feltüntetve (1921 a téves). 

 
 
 
 CSÉFALVAY PÁL 
 Dunakilitin született 1934. jan. 14-én. 

Esztergomban szentelték pappá 1958. január 15-én. 
1958–1959-ig a Budapesti Szemináriumot végezte. 
1959–1962 között „Áron papság” miatt szolgálaton kívül kántorkodott 
Lábatlanon. 
1962–1963-ig Lábatlanon, 
1963–1965-ig Esztergomban, a Szent Anna templomban, 
1965–1966-ig Tokodaltárón káplán. 
1966–1969-ig az Esztergomi Főszékesegyház karkáplánja, 
1969–1973 között Budapest-Csillaghegyen káplán. 
1973-tól az Esztergomi Keresztény Múzeum ügyvezetője, majd 
igazgatója és a Főszékesegyházi Kincstár művészettörténésze  
(1974–1976-ig Párizsban kiegészítő tanulmányokat végzett), 
1982-től Esztergom Víziváros plébánosa, 
1984-től Tb. kanonok, 
1988-tól protonotárius kanonok. 
2010. december 6-án hunyt el. 

 
 
 
 SZEIFERT FERENC (dr. teol.) 

Csolnokon született 1930. márc. 2-án. 
Esztergomban szentelték pappá, 1954. június 20-án. 
1954–1955-ig a Budapesti Hittudományi Akadémián VI. éves. 
1955-ben Budapest–Kőbánya, Szent László plébánián, 
1955–1960 között Budapest–Kőbánya, Szent György plébánián káplán. 
1960–1967-ig Pilisszentléleken plébános. 
1967–1977-ig Annavölgy lelkésze, közben hitoktató, 
1969–1972 között Tokodon kisegítő, 
1972-ben Dágon is plébános. 
1975–1977-ig Úny, 
1976–1977-ig Nagysáp, 
1977 – Pilisszentlélek,  
1993–2010-ig Csolnok plébánosa. 
2010. november 5-én hunyt el. 



55 
 

További kutatást igényelnek: 
 
X/1/25. Lattyák Nándor  1872–1943 
X/2/5. Kiss Lipót 1879–1956 
VIII/13/1. Dr. Lukács István (szalézi) ? 
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