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Zrínyi Miklós:

„Ne bántsd a magyart! Szegény magyar nemzet, 
annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne is kiáltson 
fel utolsó veszedelmeden? Hogy senkinek ne 
keseredjék meg szíve romlásodon? Hogy senki 
utolsó halállal való küszködéseden egy bíztató szót utolsó halállal való küszködéseden egy bíztató szót 
ne mondjon? Egyedül legyek-e én őrállód, 
vigyázód, ki megjelentsem veszedelmedet? 
Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az Isten 
az hazámhoz való szeretetet reám tette, ímé
kiáltok, ímé üvöltök: hallj meg engem, élő 
magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz!”  
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Genius loci – az Őrség Genius loci – az Őrség 
szerepe
Gyenge Imre és Papp Vilmos





280 km-re a fővárostól



Őrségi találkozások a 
vasfüggöny mentén
Gyenge Imre 
Bajánsenyén (1979)

Papp Vilmos 
Felsőőrön



A bajánsenyeiek Felsőőrön 
(1980)



A gályarabok példája –
a Negyvenegy a Negyvenegy 
prédikátor c. sorozat

Moldova György és Papp Vilmos



Moldova György: 
A negyven prédikátor (1976)



Séllyei István:

„Kötelességünk az vértanútársaink iránt, 
hogy támadjon bosszúálló a mi 
csontjainkból ultor ex ossibus nostris és 
tartozunk figyelmeztetni az eljövendőket, tartozunk figyelmeztetni az eljövendőket, 
mert a Hatalom nekik is felteszi azokat 
a kérdéseket, melyekre mi az 
életünkkel válaszoltunk…”

[Részlet A negyven prédikátor c. regényből]



Kocsi Csergő Bálint:

„Az én lámpám körül lebegnek az 
igazságukat keresők árnyai. Tőlem 
várják védelmüket a rágalom és 
gyalázkodás lapjai ellen, amelyekkel a gyalázkodás lapjai ellen, amelyekkel a 
jezsuiták újra beborították a világot.” 

[Részlet A negyven prédikátor c. regényből]



A vértanúság elvi A vértanúság elvi 
jelentéséről
Papp Vilmos gondolatfoszlányai



A negyvenegy prédikátor I-V.



390. dicséret 4. versszak –
Luther Márton (1483-1546)

Az Ige kőszálként megáll,

Megszégyenül ki bántja;

Velünk az Úr táborba száll,

Szent Lelkét ránk bocsátja.

Kincset, életet,

Hitvest, gyermeket

Mind elvehetik,

Mit ér ez ő nekik?

Miénk a menny örökre.



393. dicséret 1. versszak a hagyomány 
Gusztáv Adolf (1611-32) énekének tartja

Ne csüggedj el, kicsiny sereg,

Ha rád zúdul vad ellened,

Hogy végkép összetörjön;

Bár elpusztításodra tör

Gond, kételkedés mit gyötör?Gond, kételkedés mit gyötör?

Nem lesz ez így örökkön!

Bízzál: ügyed az Istené,

Népét Ő el nem ejtené:

Ő áll majd bosszút érted;

Ő állít Gedeont melléd,

Általa harcodban megvéd,

Szent igéjét és téged.



Két konfesszor -

Miről tanúskodik Gyenge Imre és Papp 
Vilmos élete?



Gyenge Imre (1925-1996)



Gyenge Imre őrizetbe vétele 
1948. június 16.



Papp Vilmos (1932-2016)



Hevesi ügynök Papp Vilmosról



Gyürki Lászó (Hevesi) kartonja



Tolnai ügynök Papp Vilmosról



Dr. Tóth Károly (Tolnai) kartonja



Kovács ügynök Papp Vilmosról



Kovács ügynök feladata



Fekete Sándor esperes (Kovács) 
kartonja



1956. október 23. – a teológusok



Papp Vilmos Herczeg Lajos sírjánál 
-1957. január 19.

Herczegh Lajos nyitott sírjánál állva, példáját 
látva ígérjük és fogadjuk, hogy Isten 
országának még hűségesebb, még 
állhatatosabb, még elszántabb állhatatosabb, még elszántabb 
munkásai leszünk. Ígérjük és fogadjuk, 
hogy Isten munkatársaiként, 
anyaszentegyházunk szolgáiként még 
forróbban szeretjük népünket, még 
hívebben teljesítjük hivatásunkat, még 
elszántabbak leszünk vele egyek 
küzdelmeiben és dicsőségében!



„Levélbomba” Pap Lászlóért



Levél a Karnak



Egy el nem mondott prédikáció -
1957. március 15.



… Ha <nem>-et kell mondanunk, félelem 
nélkül kiállunk. Ha <igen>-t kell mondani 
inainkat megfeszítve magunk is sorompóba 
állunk. Az a keresztyén, aki az igazságosság állunk. Az a keresztyén, aki az igazságosság 
megigazult világát várja. Már abban az időben 
sem nézi el az igazságtalanság kárhozatos 
jelenségeit.

Szóljunk, kiáltsunk fölcsendítő kiáltással. Annak 
a megigazult világrendnek az igazságát, 
melynek tükörképét megláthattuk.”



„Az győz, aki

a Világosságért

Isten vezetésével

a Keresztet hordozva

küzd”

(Séllyei István)


