P. Károlyi Bernát atya
emléktáblája leleplezésekor
(Almáskamarás 2012. 10. 19.)
Főtisztelendő Püspök Úr!
Igen Tisztelt Polgármester Úr!
Semjén miniszterelnök képviseletében megjelent Csallóközi Úr!
Bernát atya kedves Rokonai!
Kedves valamennyi jelenlévő.
Szeretettel köszöntöm kedves
mindannyiukat.
Hazánknak, Egyházunknak a
Ferences Rendnek, a II. Világháborúban és az azt követő időben igen
sok hőse, vértanúja és szentje volt.
Most, amikor újra eszmélhet
nemzetünk, kezdi összegyűjteni hőseinek nevét, s tisztelettel emlékezni
véreinkre. Mert nincs nagyobb szeretete senkinek sem annál, mint annak,
aki életét adja barátaiért. Ők barátaink voltak, s életüket adták értünk. A
7 ferences vértanú is. Közülük is kiemelten e falu szülöttje Károlyi Bernát atya.
Röviden életrajzából valamit.
Itt született Almáskamaráson 1892.
június 19-én. A rendi kisszemináriumba került, majd Pécsett volt novícius és lett ferencessé 1907. szeptember 5-étől. Papszentelésére 1915.
január 15-én került sor. Papként több
helyen lelkipásztor. Az első világháború idején katonalelkész.
1929 és 1938 között a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány kínai missziójának alapító vezetője, 1936-tól az
apostoli delegátus helyettese volt Paoking környékén. Missziós tevékenysége során az elhagyott, magatehetetlen betegeket ápolja. A missziósházak mellett orvosi rendelőt, kórházakat, iskolákat, árvaházakat, sze-

gényházakat létesített. Letelepíti Páli
Szent Vince leányait, megszervezi a
környék lelkipásztori szolgálatát.
A misszióban kapott betegség
gyógyítása miatt hazajött és magával
hozott egy nagyon kedves kis kínai
fiút, az ország kedvencét, Siao Tamást, Tomit, későbbi jóbarátomat.
Velejárva népszerűsítette Bernát atya a kínai misszió ügyét. Mindenütt rajongva fogadták őket. Pasaréten volt a missziós központ. Hihetetlen erős, sikeres missziós propagandát fejtett ki. Olcsó, s érdekes,
misszióval kapcsolatos kis füzeteket
és könyveket adtak ki. Mint ministráns-rikkancs én is olvastam és árultam azokat. A bevételből támogatták
a missziót.
A front alatt részt vett a zsidómentésben. A kecskeméti rendházba befogadja őket. Felkeresi a lágerbe hurcoltakat.
A szovjet front előretörésekor
Kecskemét város köztisztviselői elmenekülnek. Ő irányítja a várost, vezeti a kórházat, összeszedi a házaknál hagyott betegeket, és ingyen-konyhát nyit a Dél-Magyarországról vonaton érkező menekülteknek.
A Kormányzó Proklamációja
után befogadta a nyilasok elől menekülő magas-rangú katonatiszteket is.
Habitusba öltöztetve őket. A későbbi
honvédelmi minisztert is.
Az oroszok bevonulása, 1945
után erőteljesen védelmezi a kommunisták támadásaival szemben az
Egyházat. A Bíboros letartóztatásakor ezt mondta: Kedves Hívek! Maradjunk még néhány percig a templomban. Térdeljünk le, és közösen
mondjunk imát bebörtönzött főpásztorunkért és a megpróbáltatások előtt
álló Anyaszentegyházunkért. Támo-

gatja a keresztény és nemzeti politikai irányt. Tiltakozik a kommunista
rendőrség embertelenségei miatt,
amelyekkel a börtönbe vetetteket
megalázták, és kínozták. Ezért 1945
júliusában őt is letartóztatják.
Először
zsidóellenességgel,
1946-ban izgatással vádolják, majd
1949. november 28-án éppen bevásárolni indult a pasaréti egyházközségi óvoda számára, amikor az utcán
letartoztatták.
1950. november 18-án államrend ellni szervezkedés ürügyén ítélik el. Szörnyű kínzások és embertelen körülmények között raboskodott. Kínozták. Jéghideg, szellőztetetlen cellában őrizték. Éheztették.
Betegségét nem gyógykezelték. Egyre jobban szenvedett. A szenvedéseket türelmesen viselte, mindannyiunk Példaképét, Jézus Krisztust követve.
A nagy Diktátor halála után
itthon enyhült egy kicsit a helyzet. A
súlyosan beteg Bernát atyát a rabkórházból, ávós kísérővel, átvitték a városmajori kórházba, hogy megműtsék.
Az egyik nővér felkereste Töhötöm atyát, aki minden lehetetlennek látszó lelkipásztori munkára vállalkozott, és közölte vele, hogy náluk
van Bernát atya, és, hogy a végső állapotban van. Megbeszélték, hogy
bemegy hozzá, és amit a nagyút előtt
tenni szokás, megteszi Bernát atyával is.
Töhötöm atya a megbeszélt
időben be is ment. A nővér közben
kivitte Bernát atyát a fürdőszobába.
Közben az ávóssal foglalkozott, udvaroltatott” magának. Töhötöm atya
pedig bement és szépen felkészítette
Bernát atyát a nagyútra, meggyóntatta, megáldoztatta és feladta neki a

betegek szentségét. Szűk körben elmondta, hogy minden sikerült.
Pár nap múlva, kaptunk egy
kitöltött nyomtatványt a Tanácstól,
amely közölte, hogy Bernát atya
március 2-án meghalt.
Nem sokkal később temettem
a Rákoskeresztúri temetőben. Bementem az irodába és megkérdeztem, hol van Bernát atya sírja. Megtalálta a nagykönyvben. Nagyot nézett rám. Megkérdezte kije ez magának. Mondtam: Renditestvérem.
Mire ő azt mondotta szomorúan:
Nem mondhatom meg, csak annyit
mondhatok, hogy a 301-es parcellában.
Ma is ott nyugszik. Várja a
boldog föltámadást. Mi meg imádkozva az ő és társai boldoggá avatását.
Ezért imádkozzuk most érte
és vértanútársaiért a hivatalos
imát.
Erős és igaz Istenünk! Te
Bernát szolgád és társai életében
csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát.
Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma
is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében. Aki él és uralkodik, mindörökkön öröké.
Ámen
Dr. Frajka Félix
Az ünnepről készült riport
meghallgatható honlapunk
„Galéria” menüpontja alatt.

