
Kedves Testvérek! 

Ha megkérdeznék tőlünk, hogy kivel találkoztál életedben, aki igazán jó ember volt, akkor kit 

mondanánk? Ha keresnünk kell az emlékeinkben egy olyan embert, akiből árad a jóság, a 

jóhiszeműség, a kedvesség, a figyelmesség… 

Számomra nem lenne kérdés, hogy az elsők között Róbert atyát említeném! 

Ahogyan Novák Tamás barátom felidézte, amikor bemutatták Róbert atyát itt a Városmajorban a 

hittanórán, ott a torony első emeletén ahol még fapadokon ültünk! 1977 őszén történt. Róbert 

atya a sarokban ült, kerek szemüvegben, kopott ballonkabátban, amilyen hórihorgas volt, össze 

kellett görnyednie az alacsony padon. Türelmesen, feltűnés nélkül. Végig méregettük, vajon ki 

lehet ez az alak? És akkor Miksó Sándor atya bejelentette, hogy elmegy más plébániára, 

elkeseredtem… És akkor bemutatta Róbert atyát, akire kicsit még meg is haragudtam, mintha 

elvette volna tőlünk Sándor atyát…  

Azután, amikor vele együtt maradtunk, megszólalt… már ha ez nem lenne egy kicsit erős kifejezés 

Róbert atyára… inkább mondhatjuk, hogy szinte suttogott, olyan halkan beszélt. Szép, kerek 

mondatokban, tisztelettudóan, alázatosan. Úgy beszélt hozzánk, hogy megnövelte a méltóságunk. 

És Róbert atya hallatlanul szerény volt. Sőt, azt kellene mondani, hogy aki szeretne fogalmat 

alkotni a szerénységről, annak Róbert atyával kellett volna találkoznia. Sosem volt tolakodó. 

Inkább kicsit visszahúzódó. Mégis, azt éreztük a jelenlétében, hogy neki olyan véleménye van, amit 

meg kell hallgatni. Átgondolt, igényes és felkészült volt. Olyan kedvesen kért, hogy nem lehetett 

visszautasítani. Például, amikor megkért, hogy legyek Szent József a misztérium játékban… 

A sértettség leghalványabb árnya sem vetült a lelkére, pedig mint Regnumos papot jó alaposan 

ráncigálták őt, évente áthelyezték a szolgálati helyeit. Egészen addig, ameddig itt a majorban – 

ahogy ő maga mondta interjújában – „ahol 13 évre megállapodtam”. És ennek jó értelemben a 

majori hívek itták meg a levét…  

Öröm volt nézni, ahogy maga köré tudta gyűjteni a hittanosokat, ministránsokat. A plébánosi 

tiltáshoz hűen nem vitte kirándulni a gyerekeket, ő csak teljesen véletlenül találkozott velük a 

Normafánál… Kitalálta és jól összehangolta a ministránsok szerepeit és bevezette a rendszerezett 

ministráns képzést és avatást… Megteremtette a szolgálatnak azt a különleges méltóságát, amit a 

ministráns ruhával együtt a mai napig büszkén öltenek magukra a majori ministránsok. 

Róbert atya nagyon jól vette észre, hogy mi, akkori liturgiában járatlan fiatalok, sok mindent nem 

értettünk a szentmisében. És kitalálta, hogy úgynevezett konferált szentmiséken Zoltán atya 

misézése közben innen a szószékről konferálta, hogy mi történik… Mintha Jézus hívott volna, hogy 

gyere, ünnepelj velem… 

Zoltán atya szavaival zárom ezt a megemlékezést: „Hálás vagyok a gondviselésnek, hogy vele 

tölthettem 13 gyönyörű évet. Nagyszerű munkatárs volt, és örök példakép maradt a számomra.  

A lelkiismeretesség csodálatos példaképe. "Tőről metszett" (ahogy ő mondta, ha ilyent hallhatott) 

tiszta és tartalmas beszédei, precíz, pontos fogalmazása, amiben nem volt egyetlen felesleges szó 

sem, irodalmi pallérozottsága, a verstudása és szeretete, lelkiismeretes készülése minden 

szentbeszédére, ismétlem magamat, örök példakép marad a számomra. Minden városmajori 

gyermek és felnőtt nevében és paptársaim nevében is megköszöntem őt a gondviselő Jó Istennek. 

Most már boldogan látja Azt, akit nagyon szeretett és Akiről hiteles tanúságot tett szavaival, egész 

lényével, egész életével. Adjon néki az Úr örök, boldog életet! 



 

Ráadásként, legyen most itt, egy 9-es mise. Akárcsak annak idején. Itt vannak a gitárosok, akiket 

Róbert atya hívott össze és itt vagytok most ti is mind. Két nap múlva kezdődik a Nagyböjt. És 

Róbert atya prédikál éppen… és arra hív, hogy szenteljük meg a böjti időszakot és komoly lélekkel 

készüljünk Húsvétra, egy verssel… 

 

 

Babits Mihály: Csillag után 

Ülök életunt szobámban, 

hideg teát kavarok… 

Körülöttem fájás-félés 

ködhálója kavarog. 

Kikelek tikkadt helyemből, 

kinyitom az ablakot 

s megpillantok odakint egy 

igéretes csillagot. 

Ó ha most mindent itthagynék, 

mennék a csillag után, 

mint rég a három királyok 

betlehemi éjszakán! 

Gépkocsin, vagy teveháton – 

olyan mindegy, hogy hogyan! 

Aranyat, tömjént és mirrhát 

vinnék, vinnék boldogan. 

Mennék száz országon át, míg 

utamat szelné a vám. 

 

 

 

„Aranyad tilos kivinni!” 

szólna ott a vámos rám. 

„Tömjéned meg, ami csak van, 

az mind kell, az itteni 

hazai hatalmak fényét 

méltón dicsőíteni.” 

Százszor megállítanának, – 

örülnék, ha átcsuszom: 

arany nélkül, tömjén nélkül 

érnék hozzád, Jézusom! 

Jaj és mire odaérnék, 

hova a csillag vezet, 

te már függnél a kereszten 

és a lábad csupa seb, 

s ahelyett hogy bölcsőd köré 

szórjak tömjént, aranyat, 

megmaradt szegény mirrhámmal 

keserüszagu mirrhámmal 

kenném véres lábadat. 

 

 

Róbert atya papi jubileumi jelmondata volt ez:  

„Ötven éve szolgállak, Uram. 

Vajon elhinnék-e az emberek, 

hogy azóta mindig boldog voltam Veled?” 

Köszönjük, Róbert atya, hogy az Úr boldogságát megmutattad nekünk és kérjük, viselj szíveden 

minket olyan gondosan, mint a varázsigéket, amiket a 9-es misén begyűjtöttél tőlünk, és közvetítsd 

számunkra az Úr Jézus szeretetét, akihez most már olyan közel vagy! 


