A HARMADIK KIADÁSHOZ
Apor boldog Vilmos vértanú győri megyéspüspök születésének
125. évfordulójára és boldoggá avatásának 20. évfordulójára
emlékezünk a 2017. évben. Nemhogy csökken, hanem egyre inkább
nő az érdeklődés Apor boldog Vilmos életútja, tevékenysége iránt.
Emlékkiállításon ismerhetik meg életútját az érdeklődők a győri
Püspökvárban, számos könyv, forráskiadvány jelent meg az elmúlt
években elsősorban a Győri Egyházmegyei Levéltár kiadásában.
A Közi Horváth József Népfőiskola most megjelenő kiadványa egy
hiányt igyekszik kitölteni. 40 évvel ezelőtt 1977-ben jelent meg
először az emigrációba szakadt, az agyagosszergényi születésű
pap, képviselő, író Közi Horváth József életrajzi írása Apor
Vilmosról. Igaz, 1984-ben sor került a második kiadásra is, de sem
az első, sem a második kiadáshoz nem lehet hozzájutni. Nemcsak
azért, mert Münchenben jelentek meg, hanem azért is, mert elfogytak. Ezért is tiszteletreméltó a Közi Horváth József
Népfőiskola és alapítójának, Szalai Viktornak a kezdeményezése,
hogy teljes egészében, változtatás nélkül, a mai magyar helyesírási
szabályok szerint kiadja Közi Horváth József írását Apor
Vilmosról.
Közi Horváth József egész életútja, tevékenysége kiemelkedő és
megőrzésre méltó, de Mindszenty Józsefről és Apor Vilmosról írt
személyes hangvételű, ugyanakkor szakmailag kifogástalan
könyvei ma is megkerülhetetlen szakmunkák azoknak a kutatóknak,
akik e két főpap életútját kutatják, de a szerző közérthető,
ismeretterjesztő stílusa miatt a szélesebb érdeklődő közönség
számára is nélkülözhetetlen az „Apor püspök élete és halála” című
munka.

Nem egy terjengős, minden részletre kiterjedő életrajzi kötet ez,
hanem Apor Vilmos életútjának, papi működésének, főpásztori
szerepvállalásának és vértanúságának legfontosabb történéseit
mutatja be Közi Horváth József. A kiadvány tartalmazza a szerző
köszöntő beszédét is, melyet Apor Vilmos győri püspök beiktatási
napjának estéjén mondott a győri püspökkertben.
Bízunk benne, hogy jelen kiadvány újbóli megjelentetésével sikerül
minél több érdeklődő, Apor boldog Vilmost tisztelő ember számára
közelebb hozni a főpap életútját és azt a tiszteletreméltó főpapi
tevékenységet, mely példaként áll, hiszen a szegények, nehéz
sorsúak felkarolására, a származásuk miatt üldözöttek védelmében
kifejtett cselekedeteire, híveihez és papjaihoz odaforduló, a
problémáikra nyitott főpásztori tevékenységére nemcsak emlékezni
kell, hanem érdemes követni is.
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