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Az utóbbi néhány évben megszépültek, megújultak falunk templomai. A református templom 

főként az egyháztagok adományaiból és munkájuktól, pályázati adományokból, a római 

katolikus templom és zárda pedig Kálnoky Alajos gróf úr nagyvonalú adományának, továbbá 

a nagyszombati érsekség és egy vállalkozó adományának jóvoltából. 

Mindenki nagy örömére megújult a zárda, és öröm az örömben, lakókkal telt meg. Egy épület, 

egy ház akkor legszebb, ha megtelik élettel. Reméljük, e nehéz időszak után a templomokban 

is majd felzengenek a hívek hálaimáinak és dicsérő énekeinek hangjai, a zárdában lakók pedig 

jobban megismernek minket, falunkat, megszeretjük őket – bár már most is szívből örülünk 

nekik –, és ők is megszeretik falunkat, lakóit, vagyis minket. 

A ferences rendi szerzetesek két éve érkeztek Szlovákiába, hozzánk pedig tavaly. Ambrus atya 

Milánó közeléből, Lőrinc atya, az ekeliek vezetője Boroszlóból (Wroclaw, Lengyelország). 

Ambrus atya, a csicsóiak vezetője már kiválóan beszél magyarul. Mikor tavaly karácsonykor 

elvittek megnézni a templomban kiállított, gyönyörű betlehemet, melyet a szerzetesek 

készítettek, Ambrus atyának többek között beszéltem Király Józsefről, Nagy Nándorról és a 

csicsói zsidó családokról. Elmondtam, hogyan állt helyt abban az emberpróbáló időben Nagy 

Nándor, a komáromi református egyházmegye főgondnoka, aki a második világháború alatt 

Komárom vármegye főispánja volt, és Király József csicsói esperesplébános, aki abban az 

időben országgyűlési képviselő volt. Mindketten felszólaltak a faji megkülönböztetés ellen, 

ezért csak a sorsuk szerencsés alakulásának folytán nem vitték el őket a dachaui lágerbe. 

1945 után a csehszlovák állam mégis elítélte őket. Korán, számkivetetten haltak meg. A 

hírmondó korábbi számaiban vagy könyvünkben is olvashatnak róluk. 

Mikor ezeket meséltem Ambrus 

atyának, még nem tudtam, mért 

hallgat olyan figyelmesen, bár ő 

érdeklődő, mindenkit figyelmesen 

meghallgat. 

Az internetes újságban olvastam, 

hogy mind Ambrus atya, mind Lőrinc 

atya a rendjükhöz tartozó auschwitzi 

vértanú, Szent Maximilian Kolbe 

követője. (Az ő emlékére viselnek a 

közösséghez tartozó testvérek 

szakállt.) Tovább kerestem, és megtudtam, hogy Rajmund Kolbe Lengyelországban született 

1894-ben német apától és lengyel anyától. Mint ferences rendi minorita szerzetes a 

Maximilian nevet választotta. 

1941 elején letartóztatták – már nem először, – mivel rádióján a hitleri rendszert ellenző 

műsort sugárzott, valamint lengyel, zsidó és ukrán üldözötteket bújtatott, illetve 

menekülésüket segítette. Először a varsói központi börtönbe szállították, majd május 20-án 

az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Augusztus 1-jén a tábor 14-es barakkjából, 



ahol Maximilian Kolbe is élt, megszökött egy rab. A tábor parancsnoka bosszúból a barakk tíz 

lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolbe atya önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa 

helyett. A tíz foglyot egy félig földbe ásott bunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen 

velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az ének, melyet Kolbe atya vezetett 

a halálraítéltek között. Két hét után már csak ő volt életben (böjthöz szokott szervezete bírta 

az éhezést). Nagyboldogasszony vigíliáján (augusztus 14-én) egy injekcióval oltották ki életét.  

1982-ben szentté avatták. A keresztény sajtó és újságírók védőszentje, valamint a családoké, 

raboké, az interneté és a rádióamatőröké is.  

A képen balról Ambrus atya, jobbról Lőrinc atya, a festményen Maximilian Kolbe. 
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