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Főtisztelendő Püspök Úr!
Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Semjén  miniszterelnök  képviseleté-
ben megjelent Csallóközi Úr!

Bernát atya kedves Rokonai!
Kedves valamennyi jelenlévő.

Szeretettel  köszöntöm kedves 
mindannyiukat. 

Hazánknak,  Egyházunknak  a 
Ferences  Rendnek,  a  II.  Világhábo-
rúban és az azt  követő időben igen 
sok hőse, vértanúja és szentje volt.

Most,  amikor  újra  eszmélhet 
nemzetünk,  kezdi  összegyűjteni  hő-
seinek nevét, s tisztelettel emlékezni 
véreinkre. Mert nincs nagyobb szere-
tete senkinek sem annál, mint annak, 
aki életét adja barátaiért. Ők baráta-
ink voltak, s életüket adták értünk. A 
7 ferences vértanú is. Közülük is ki-
emelten e falu szülöttje Károlyi Ber-
nát atya.

Röviden  életrajzából  valamit. 
Itt  született  Almáskamaráson  1892. 
június  19-én.  A rendi  kisszeminári-
umba került, majd Pécsett volt noví-
cius  és  lett  ferencessé  1907.  szep-
tember 5-étől. Papszentelésére 1915. 
január 15-én került sor. Papként több 
helyen lelkipásztor. Az első világhá-
ború idején katonalelkész. 

1929  és  1938  között  a  Ka-
pisztrán Szent Jánosról nevezett Fe-
rences Rendtartomány kínai misszió-
jának  alapító  vezetője,  1936-tól  az 
apostoli delegátus helyettese volt Pa-
oking  környékén.  Missziós  tevé-
kenysége során az elhagyott,  maga-
tehetetlen betegeket ápolja. A misszi-
ósházak mellett orvosi rendelőt, kór-
házakat, 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 Ta-
mást, Tomit, későbbi jóbarátomat.

Velejárva  népszerűsítette  Ber-
nát atya a kínai misszió ügyét. Min-
denütt rajongva fogadták őket. Pasa-
réten volt a missziós központ.  Hi-
hetetlen erős, sikeres missziós propa-
gandát  fejtett  ki.  Olcsó,  s  érdekes, 
misszióval kapcsolatos kis füzeteket 
és könyveket adtak ki. Mint minist-
ráns-rikkancs én is olvastam és árul-
tam azokat. A bevételből támogatták 
a missziót.

A front alatt részt vett  a zsi-
dómentésben. A kecskeméti rendház-
ba befogadja őket. Felkeresi a láger-
be hurcoltakat.

A szovjet front előretörésekor 
Kecskemét  város  köztisztviselői  el-
menekülnek. Ő irányítja a várost, ve-
zeti a kórházat, összeszedi a házak-
nál  hagyott  betegeket,  és  in-
gyen-konyhát  nyit  a  Dél-Magyaror-
szágról vonaton érkező menekültek-
nek.

A  Kormányzó  Proklamációja 
után befogadta a nyilasok elől mene-
külő magas-rangú katonatiszteket is. 
Habitusba öltöztetve őket. A későbbi 
honvédelmi minisztert is.

Az oroszok bevonulása,  1945 
után  erőteljesen  védelmezi  a  kom-
munisták  támadásaival  szemben  az 
Egyházat.  A Bíboros  letartóztatása-
kor ezt mondta: Kedves Hívek! Ma-
radjunk még néhány percig a temp-
lomban.  Térdeljünk  le,  és  közösen 
mondjunk imát bebörtönzött főpász-
torunkért és a megpróbáltatások előtt 
álló  Anyaszentegyházunkért.  Támo-



gatja a keresztény és nemzeti politi-
kai 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 bevá-
sárolni indult a pasaréti  egyházköz-
ségi óvoda számára, amikor az utcán 
letartoztatták.

1950. november 18-án állam-
rend ellni szervezkedés ürügyén íté-
lik el.  Szörnyű kínzások és ember-
telen  körülmények  között  rabosko-
dott.  Kínozták.  Jéghideg,  szellőzte-
tetlen  cellában  őrizték.  Éheztették. 
Betegségét nem gyógykezelték. Egy-
re jobban szenvedett. A szenvedése-
ket  türelmesen  viselte,  mindannyi-
unk Példaképét,  Jézus Krisztust  kö-
vetve. 

A nagy  Diktátor  halála  után 
itthon enyhült egy kicsit a helyzet. A 
súlyosan beteg Bernát atyát a rabkór-
házból, ávós kísérővel, átvitték a vá-
rosmajori  kórházba,  hogy  megműt-
sék.

Az egyik nővér felkereste Tö-
hötöm atyát,  aki  minden lehetetlen-
nek látszó lelkipásztori munkára vál-
lalkozott, és közölte vele, hogy náluk 
van Bernát atya, és, hogy a végső ál-
lapotban  van.  Megbeszélték, hogy 
bemegy hozzá, és amit a nagyút előtt 
tenni  szokás,  megteszi  Bernát  atyá-
val is.

Töhötöm  atya  a  megbeszélt 
időben  be is ment. A nővér közben 
kivitte Bernát atyát a fürdőszobába. 
Közben az ávóssal foglalkozott, ud-
varoltatott” magának. Töhötöm atya 
pedig bement és szépen felkészítette 
Bernát atyát a nagyútra, meggyóntat-
ta,  megáldoztatta  és  feladta  neki  a 

betegek szentségét. Szűk körben el-
mondta, 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.  Be-
mentem  az  irodába  és  megkérdez-
tem, hol van Bernát atya sírja. Meg-
találta a nagykönyvben. Nagyot né-
zett rám. Megkérdezte kije ez magá-
nak.  Mondtam:  Renditestvérem. 
Mire  ő  azt  mondotta  szomorúan: 
Nem mondhatom meg,  csak  annyit 
mondhatok, hogy a 301-es parcellá-
ban.

Ma  is  ott  nyugszik.  Várja  a 
boldog  föltámadást.  Mi  meg  imád-
kozva az ő és társai boldoggá avatá-
sát.

Ezért imádkozzuk most érte 
és  vértanútársaiért  a  hivatalos 
imát.

Erős  és  igaz  Istenünk! Te 
Bernát  szolgád  és  társai  életében 
csodálatosan  kibontakoztattad  a  ke-
reszt  misztériumát,  amikor  áldozat-
vállalásuk által a diktatúrák sötétsé-
gében  is  felragyogtattad  a  hit  vilá-
gosságát.

Kérünk, dicsőítsd meg szolgá-
idat szent egyházadban, hogy hitval-
ló életük és vértanúságuk példája ma 
is bátorító erőforrásunk legyen a sze-
gény és alázatos  Krisztus  követésé-
ben. Aki él és uralkodik, mindörök-
kön öröké. 

Ámen
Dr. Frajka Félix

Az ünnepről készült riport
meghallgatható honlapunk
„Galéria” menüpontja alatt.


