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I.  
KÉZ A KÉZBEN 
EGY ÉLETEN ÁT 





 

 

„ A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, 

Akarsz-e mindig, mindig játszani…” 
(Kosztolányi Dezső) 



„Álmomban láttam először, 
Könnyed volt, mint a szél. 
Nyári ruhája lebbent utána,  
S szívembe szerelem kélt.” 
(részlet Emlékezés c. verséből, 1970) 
 





 

„ Akarsz-e élni, élni mindörökkön, 

Játékban élni, mely valóra vált?...” 



 



 





Ezüstmise és –menyegző 

 



 



 

„ Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, 

Hallgatni hosszan, néha-néha félni…” 





Az élet számomra Te vagy, Jézus, 

S Te vagy a nagybetűs Élet 

Minden erőt, mi napjaimhoz kell 

Mindig csak belőled merítek. 

 

Nélküled ágrólszakadt  

S szegény árva vagyok, 

S útjelző nélküli létemben 

Nincsenek vezérlő csillagok. 

 

Csak sötét felhő van 

És szüntelen napfogyatkozás, 

Vétkeimet idéző küzdelem, balsors, 

S alig valami más.  

 

 

Mikor villám sújt bele 

Házam előtt egy nemes fába, 

Mely évtizedeken át állt őrt, közel hozzám 

Megannyi viharos éjszakában. 

 

S kéz a kézben jártam kedvesemmel 

A Nagy Folyó partján, a Tenger irányában, 

Ám egyszerre forgószél ragadta el mellőlem 

És sehol sincs Illés megmentő palástja. 

 

Csak Te maradtál nekem, Jézusom 

Ki visszaadhatod azt, ami elveszett: 

Vak koldusnak a tisztánlátást, 

Nekem, magányosnak a kedvesem. 

 

 

Bánkódó imája 
(Felesége combnyaktörésekor írta) 



Aranymise és - menyegző 



 



„Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 

Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet” 

(Ady Endre) 



 



 



II. 
„Melkizedek rendje 

szerint…” 

„ Életem nem volt drága, 

Szívesen tettem az oltárra, 

Oltárára falunak, családnak, 

S mentésére e cudar világnak…” 

(részlet Betegségben c. verséből, 1981) 





Kispapkori bejegyzés id. Telenkó Miklós 
emlékkönyvébe 



Primicia a nádudvari templomban 





 



„Aztán megnyílt a tér, kitágult a horizont. 

Új képek jelentek meg lelkemben: 

Dombtető, szembeszél, elszántság, 

S csak haladni előre papként, 

Semmivel sem törődve.” 
(idézet Életem története c. könyvéből) 



Nyírparasznya 
(22 év szolgálat) 





Szabó Sándor atyával 

 



Érpatak-toronyépítés 
(22 év szolgálat) 



Aranymise – Nyíregyháza - Jósaváros 

 





Miskolc - Püspökszentelés 

 



Érpatak – Kistemplom 

 



 



III. 
„Alkotni 

születtünk erre a 
földre…” 

 
„Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 

reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el 

minden hullám és minden mozdulás.” 
(József Attila) 

 



 



 



 



 



IV. 
(H)Ősök 

 
„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve 

nézem, amit meglátok hirtelen. 
Egy pillanat s kész az idő egésze, 

mit száz ezer ős szemlélget velem.” 
(József Attila) 

 



 



Édesapja:  
B. Orosz 
László, 

 
A 

csendőrparancsnok 



 



A Gebri szülőkkel 

 



A Gebri-család a 70-es évek végén 

 



V. 

„szórd szét kincseid, 
a gazdagság 

legyél te mAgAd…” 
(Weöres Sándor) 



 



 



 



 



 



 



 



 







„Gyermekeink által növekedünk…” 
(nappalijuk falán lévő idézet) 

 

 







 



„Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket…!” 

    (7 gyermekét eskette) 

 



VI. 
Apáról fiúra 

 
„Fiaid, mint az olajfa 

sarjadékai asztalod körül…” 

 





Miskolc - Püspökszentelés 

 



 



 



Árpi fiával 



Legkisebb gyermek - Szilárd 



 



 



Chevetogne 

 



 

Menyek és Vők…. 



Kati férje: Zoli és Klári férje: András. 
Unokaveje: Dini 



Márti férje, Miklós 



Árpi felesége, Anikó 

 



Bori férje, Zsolt 

 



Bea férje, Csaba 

 



Szilárd felesége, Mariann 



Az utolsó közös karácsony 



VII. 

„gyermekeinek 
gyermeke az öregek 

koronájA” 
(Pld. 17,6) 

(szintén a nappalijuk faláról) 

 



Idős, Ifjabb és Legifjabb Orosz Árpád 

 



Nagyapa 
  
Habár én csak egy unoka vagyok 
Verset irni annyira nem tudok 
De azt hiszem hogy megpróbálom 
Időm erre a csöppnyi versre szánom 
  
Rád szánom te drága lélek 
Kit már az égiek kísérnek 
Ott állsz már, ahol van az Istennek 
trónusa 
Legyél nagyon boldog a Paradicsomban. 
(Papp Márti unokád. 2013.09.20.) 
 



 



 





 



Huszonkilenc unokáját keresztelte meg 
és ajánlotta az Égiek kegyelmébe… 

 





Papp Dávid és Sára (unokák) 
elsőáldozása 

 





 



 



 









Szellemi hagyatékok 
(prédikációi, élettörténete, versei) 



„Életem regénye” folytatódik: 
szeptemberben megszületett a negyedik dédunoka, Bercike 

 



VIII. 

HAJRÁ FRADI! 



 A 24. unoka szülinapi rajza: 
Nagyapa a Fradi újsággal 

 



A 69. szülinapon a Fradi-tortával 

 



 
„Az elnyűhetetlen kolléga” 

Aki a városban meglátta ezt a biciklit a 
Fradi-lakattal, tudta, kihez tartozik… 



Kulcsai a jósavárosi templomhoz 

 



Ahogy a FACEBOOK is 
tanúsítja: Nagypapa csapata a 
FRADI, végre megverte az 
Újpestet… 



 



Íme az előbb említett 
lista és klubkártya… 

 

A hétvégi fordulók 
összesítése az asztalán 
hevert… 



Egy másik játék öröme… 

Az elmaradhatatlan ULTI partik 



„Nótás kedvű volt az apám…” 
 



 IX. 

Hívtál Uram? 

 - Itt vagyok! 







Fejfa 
  
Fejfámul egy fakeresztet  
 állni rendelék 
Jézusomnak is fából volt a keresztje, 
 mért legyen különb az enyém? 
Kereszthordozásra kaptam 
 történelmi hivatást, 
Hogy süvítő széllel is 
 szembe szálljak, szemlátomást. 
Isten a gyengét, s tehetségtelent is 
 kiválasztja, ha nincsen neki más, 
Hogy az ő kegyelme domináljon, 
 ne az emberi tudás. 
De majd jönnek szebb korok, 
mikor az ifjúság színe java Jézus ügye 

mellé áll, 
S mint a tenger hulláma, 
 annyi lesz a papi hivatás. Ámen.  
1992. 
 



 


