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Előszó

Hegedüs Vince 1952-72 között a szombathelyi
egyházmegye területén lévő nicki egyházközség
lelkipásztora volt. 1936-ban árva lászló néven
Ember, csak menj az utadon címmel verseskötete je-
lent meg. költői vénája végigkísérte lelkipásztori
szolgálatát.

a plébánián a hívek között ma is fellelhető egy-
egy verse. idézik azokat az énekeket, amelyek-
nek ő írta a szövegét.

minden bizonnyal a versek abból születtek,
hogy valami megérintette a lelkét. kívánjuk e
költemények olvasóinak, hogy egy-egy gondolat
érintse meg lelküket a kötetet forgatva.

nick egyházközsége,
a kötet ismételt kiadásának szorgalmazója
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aranymisés leirat

Főtisztelendő apát Úr!
kedves aranymisés Paptestvérem!

Folyó év június 24-én lesz 50 éve annak, hogy
az apostolutód kézfeltételével áldozópappá
szentelte Főtisztelendőségedet. ezzel különleges
módon is hasonlóvá vált krisztushoz, örök Főpa-
punkhoz (vö. Zsid 5,6), egyetlen tanítónkhoz (mt
23,10) és legfőbb Pásztorunkhoz (1 Pét 5,4). részt
kapott abból a hatalomból, amellyel maga krisz-
tus urunk építi, megszenteli és kormányozza
egyházát. sajátos megbízatást és különleges ke-
gyelmeket kapott, hogy isten igéjének magvetője,
a szentségek kiszolgáltatója, isten népének pász-
tora és nevelője legyen. 

most, 50 év múltával jubiláns paptestvérem el-
ső gondolata az emlékezés. szeretettel gondol
vissza arra az időre, amikor először hallotta lelke
mélyén az Úr hívó szavát: „kövess engem!” (mk
2,16), amikor az Úr ajkára adta szavait, miként
Jeremiás prófétának (Jer 1,9), hogy elmondja az
embereknek mindazt, amit ő parancsol. a pap-
szentelésben megbízást kapott arra is, hogy nap
mint nap azt cselekedje, amit az Úr tett az utolsó
vacsorán krisztus testévé és vérévé változtatva a
kenyeret és a bort. Vette az Úr lelkét, hogy öröm-
hírt vigyen a szegényeknek, szabadulást a bűn
foglyainak, látást a lelki vakoknak, isten kegyel-
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meinek jó illatát minden embernek (vö. lk 4,18-
19). ekkor vált paptestvérem számára is aktuá-
lissá az apostoli szó: „legeltessétek az istennek 
rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kény-
szerből, hanem önként, az isten szándéka sze-
rint” (1 Pét 5,2).

Jöttek egymás után a különböző lelkipásztori
állomáshelyek: Felsőszemenye, rábagyarmat,
szécsisziget, Baltavár, kemenesmihályfa, Vas-
szentmihály, majd kálócfa, nick, szentkirály,
végül pedig a nyugalom. közben pedig nemcsak
káplán és plébános volt, hanem – majdnem más-
fél évtizeden át – kerületi esperes is: püspökének
kiemelt munkatársa, a püspök szeme a sárvári
Felső esperesi kerületben. de nemcsak esperes-
ként, hanem káplánként és plébánosként is, nem-
csak az előkelőbbnek tekintett városi plébánián,
hanem a kis vasi és zalai falvakban is magas szín-
vonalon, kiváló költői képességeit kamatoztatva
hirdette isten igéjét, a kegyelemeszközök buzgó
szolgálatával fáradozott testvéreinek megszen-
telésén, a jó pásztor lelkületével legeltette isten
nyáját. mindenütt gondja volt az egyházközség
tulajdonában lévő épületekre is. de nem hiá-
nyoztak a megpróbáltatások, a keresztek sem,
köztük a betegségek, amelyeket talán épp azért
bocsátott testvéremre az Úr, hogy azok elvise-
lésében tapasztalja meg a kegyelem erejét, mi-
ként szent Pál, akinek maga az Úr mondta: „elég
nekem az én kegyelmem” (2 kor 12,9). 
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az emlékezés után testvérem második – és ta-
lán a legalapvetőbb – gondolata most: a hálaadás.
Hálát ad a mindenhatónak az elmúlt 50 év min-
den kegyelméért, nemcsak a szép ünnepekért,
hanem a munkában töltött hétköznapokért is,
nemcsak a sikerekért és a hívek szeretetéért,
hanem a megpróbáltatásokért és a megpróbál-
tatásokat kísérő vigasztalásokért is. különöskép-
pen e hálaadásban szeretnék most csatlakozni
jubiláns testvéremhez, minden vele ünneplő
paptestvérhez és hívőhöz. 

de csatlakozom főtisztelendőségedhez harma-
dik gondolatában, a könyörgésben is. a három-
személyű örök egy isten árassza el áldásával
testvéremet az eljövendő években is. érezze a
szent szűz és szent márton égi pártfogását is. 

midőn megköszönöm 50 éves hűségét az egy-
házmegyéhez, áldását kérem magamra és az egy-
házmegye minden papjára és hívére, kérem,
fogadja főpásztora áldását, amelyet szép jubile-
umára igaz szeretettel küld:

Fábián árpád püspök 

szombathely, 1982. június 5.
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Nekrológ

Hegedüs Vince c. borhi apát, érdemes esperes,
nyugalmazott szentkirályi plébános, aranymisés
áldozópap életének 77., áldozópapságának 53.
évében hosszú, de példás türelemmel viselt szen-
vedés után 1984. november 12-én otthonában el-
hunyt.

a szentléránti születésű, nagycsaládból szár-
mazó, jómódú földműves szülők gyermeke a
szombathelyi egyházmegyéhez kötelezte el ma-
gát és 1932. június 12-én szentelték áldozópappá.

kápláni éveiben lelkipásztorkodott egyházme-
gyénk minden részén. Felsőszemenyén 1932-től
34-ig, rábagyarmaton, szécsiszigeten, Bérbal-
tavárott, kemenesmihályfán és Vasszentmihá-
lyon töltötte a következő 10 évig tartó káplánko-
dása alatt papi életét. lelkész lett kálócfán 1944-
ben, majd plébános nicken 1952-ben, majd
ugyanitt 1959-től 1972-ig a sárvári Felső kerület
esperese, amikor szentkirályra került 1976-ban
történt nyugállományba vonulásáig, mint plébá-
nos. 1975-ben c. apáttá nevezte ki főpásztora.
nyugdíjas éveit otthonában töltötte és a szom-
bathelyi szt. erzsébet Plébánián mint kisegítő
lelkész működött haláláig.

Hegedüs Vince tehetséges papja volt egyházme-
gyénknek. Fiatal papi életét a buzgóság és az
ifjúság szeretete jellemezte. igazi kibontakozása
nicken volt, ahol működésével, áldozatos mun-
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kájával, esperesi pontosságával írta be nevét egy-
házmegyénk történetébe. szentkirályi működé-
sében már a megfáradt lelkipásztor kitartó mun-
káját kell látnunk, ez idő alatt temette el minden
testvérét.

árva lászló költői néven sokat írogatott ka-
tolikus újságjainkban, sőt versei jelentek meg a
40-es években külön kiadásban és körleveleink-
ben is. Úgy érezte, a papi élet hasonlít az árva-
lányhajhoz, mely szerény virág a maga nemében,
nem mutat, de mégis a földet be tudja aranyozni.
szent Ferenci lelkület inspriálta költeményei
témájában. a virágok és a madarak voltak igaz
barátai. el tudott órákig velük foglalkozni, be-
szélgetni. kedves témája volt verseinek a síro-
kon nyíló virágok, mint az örökélet jelképei, és a
vándorló madarak, akik az örökkévalóságban
nyugszanak csak meg földi tartózkodásuk után.
költői lélekkel készült a halálra: „a nagy hallga-
tás előtt gyérülnek a szavak, hozzá kell szokni a
csendhez a föld felett, majd a föld alatt. nem be-
szélni, csak nézni virágot, madarat, kék eget, s a
nagy elsötétedés előtt ölelkezni napsugár Ve-
led.”

a lélek halálig kész volt, de teste elerőtlenedett,
és elfáradva testében november 12-én ment
teremtőjéhez. „csak állok, csak égek a gyertya-
tartón, egy ölelésre van az isten tőlem, vagy
kardnyujtásnyira, s ha csonkig égek, hát beleszé-
dülök az alkotó karjaiba.”
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szeretett paptestvérünkért a koncelebrációs
szentmisét a székesegyházban november 19-én
mutattuk be, mely után a szombathelyi Jáki úti
temetőben helyeztük el földi maradványait a
családi sírboltba. a temetési szertartást magam
végeztem, a szentbeszédet dr. Varjas győző he-
rényi plébános mondotta.

megboldogult testvérünket a kötelező szent-
miséken túl t. Paptestvéreim imáiba ajánlom.

Fábián árpád püspök
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Hegedüs vince: Temetési ének

elsötétült szép napom,
Borulj reám sírhalom,
Borítsd be a testemet,
kínomat, keservemet.
Holttestem a sírba száll,
csendes nyugtot itt talál.
egyszer győzött rajtam
a kemény halál.
nem örök a sírhalom,
nekem is lesz hajnalom.
Feltámaszt az ég Ura,
és ének csendül ajkamon.
kínomnak vak éjjelén,
Biztat az a szép remény,
Hogy az életemet
Visszakapom én.
megfújják a harsonát,
s meghalljuk isten szavát.
élők és holtak felett
tartja az ítéletet.
ama nagy ítéletet! .....
Jézusom, légy életem,
s testem is osztozzék
dicsőségeden.
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Kísértés

lakodalomból haza tartok.
elég volt már a muzsika.
tiszta vagyok, mint párnapos 
aranyos, puha kis liba.

a sátán ópiummal tömte
tele angyalfantáziám.
Hiába nézek fel az égre,
nincsen meg a tejút-irány.

köröskörül a hó ezüstöz
és tiprom, nem is a havat:
perzsaszőnyegen lép a lábam
s ezüst-síp szól a kert alatt.

Borzas-aranyos szöszke lányfej
a holdkorong. reámkacsint.
megrettenek, magamra húzom
a bársonyos éjbakacsint.

Haza megyek. a szentirás vár.
a szent könyvet ha forgatom,
elszállnak a zsongó lidércek
s liliomágyon alhatom.

Piros kendők a szentirás
halkan suhogó lapjai,
magdolna nevet ki belőlük, 
jaj, milyen rémes hallani.
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a könny a legnagyobb vagyon

ahány ember csak él a földtekén,
könny égett, ég és égni fog szemén.

mert a boldogság nem könnyű dolog,
felhő-óriás is reszket, zokog,
míg az égbolton szivárvány ragyog.

a ijesztő kereszt-alakzatok
ott sötétlenek, ülnek mindenen,
előlük el nem futhat senkisem, 
te sem, te sem, szerelmes istenem!

ne félj a könnytől. sirj, ha kell, nagyon.
mert mi a könny? – a legnagyobb vagyon.

keresztet látok én már mindenen:
virágon is, a lepkén, lányokon,
a koporsón, menyasszonyfátyolon,
rajtam is kereszt ül, vallom, hiszem
s mint nyúlós, nyálas szomorú csiga
a gyöngyházát: keresztem úgy viszem.
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És halálsárgán ragyogott a hold

Hogy este lett,
nagy piros gömbbé vált a napkorong.
ember futott hozzánk, mint a bolond
és kiabált: segitsenek!

ölében vizbefúlt gyerek.

csontig reszkettünk valamennyien
és szánokoztunk mind a kicsinyen.
szegény gyerek sárgult, mint az avar.
Próbáltuk ezt, próbáltuk azt. Hamar
mesterséges légzést adott neki
egy ember, hitte, hogy felkeltheti.
könnyet csiszoltam én mellette, jaj,
szivét dörzsöltem körbe, körbe, jaj,
hogy ispilángba jöjjön, jaj, de baj,
hogy állt, mint a malomkerék örök
mozdulatlanul jégtáblák között.

szájába apja cinksípot dugott,
sípon sípolni mindig úgy tudott,
s nem szólt a sip, mert nagy arany lakat,
csönd ült a száján, még a madarak
se fütyülgettek, bús éjtszaka volt 
és halálsárgán ragyogott a hold.

anyja fülébe súgta, hogy mese,
de erre sem ébredt fel gyermeke.
aztán beléfújta lehelletét.
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Hiába volt. Heggyé nőtt a setét.
meghalt. láttuk, többet nem mosolyog
a kis gyermeknél ez nem nagy dolog:
egy fecsketoll is elég már neki
angyalszárnynak s égbe emelheti.

és virrasztottunk hosszas óraszám.
Hernyó hintázott fenn a rózsafán.
Halálos csend szállta meg a falut
és azon éjjel senkisem aludt.
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az este jön bús, barna ménlován

erdőn vagyok. a nap arany-piros.
a gyöngyvirágra lépni most tilos.

az este jön bús, barna ménlován.
sejtelem gyötör: meghalok korán.

csodálatos, szinte alig hiszem,
Haláltojás a nyomorult szivem.

Valami benne motoszkál, mozog.
a halál issza vérem, az dobog.

előbb-utóbb csak megnő szívemen.
Fejem lehajtom. sorsom viselem.

csüggedt, szomorú két szemem örül:
karácsonyfákból erdő vesz körül.

nyulaknak divány friss, puha moha,
kárpitos ilyet nem csinál soha.

az erdő mellett viaszzöld buza.
a fenyőfákon isten cirkusza:

mókus bolondáz, nevettet agyon,
hogy félrevágom kajla kalapom

és karikázom, fűzfán sípolok,
fa sudarán vén varjú mosolyog.
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kis madár ugrál fenn az ágakon.
Fütyül. én vagyok itt a megafon.

Felfogom, minden kotta az enyém
és lesz belőle költemény.
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Tündérmesék nyelvére tanít

az iskolában vagyok kicsinyek
között. ötven palavessző zizeg.

illés gábor, könyöknyi kis gyerek
palavesszője citerál, remeg.

az arca gyöngyös: veriték csurog
le homlokáról, mintha egy hurok
fojtaná, olyan rőt, pipacs-veres.
Halántéka is kidagadt, eres,
amint a nagy B-t irja ókulás
szemével búsan, persze a futás,
fogócska jobban izlenék neki
és most nem teheti.

most szomorkodik és izzad szegény,
krisztus-korona gyöngyözik fején.
nagyokat sóhajt. Haja is remeg.
ránézek és magamra ismerek.

illés gáborka, megsugom neked,
valamikor én is voltam gyerek!

kicsinyke. Babszem. csöppség. olyszerű,
mint te, akkora, mint a B betű.
a palavesszőm csikorgott nagyon
az ákom-bákom betű-alakon.
izzadtam bele. sirtam is sokat,
míg megtanultam olvasásukat.
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s jaj, láttad volna azt a nagy sikert:
olvastam Hófehérkét, gulivert.

aztán az élet-iskola izent.
Voltam orbáncban. Ugy gyötört a láz.
megsárgultam, mint a buzakalász.
a szenvedésnek lassan vége lett
és a szememnek angyalkékje lett.

azóta tudom olvasni a szép 
könnycseppel irott angyali mesét:
Hamupipőkét, árva Jancsinak
históriáját és tovább, tovább,
a könnycseppszemű királyfi sorát.

Fiam, szeresd a szenvedést, szeresd,
s amit most súgok, híven megjegyezd:

a szenvedés, az mindig gazdagít,
a tündérmesék nyelvére tanít.
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Minden maradt a régi

minden maradt a régi,
csak kezemben a meséskönyv helyett
a földgömb-nehéz biblia remeg.

minden maradt a régi,
csak álló gyermekórám változott
s az új siet, rettentően dobog.

minden maradt a régi,
búcsúban a pirosló bábszivek,
csak már tündérországban nem hiszek.

minden maradt a régi,
meg van a rózsa, a játékkör is,
csak a rózsafán több lett a tövis.

minden maradt a régi,
csak a kis bodzafapuska helyett
ágyút sütögetnek az emberek.

minden maradt a régi,
csak a hátam nem nyomja hópehely,
hanem egy súlyos, atlaszi teher.

minden maradt a régi,
kis ember vagyok most is, nem titán,
és mégis malomkő a karikám.
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