
Szomor Ferenc Tamás, 

(1912-1970) 

 

1912. márc. 9. Szombathelyen született és 1970. júl. 9-én hunyt el.  

A szombathelyi Premontrei rendi gimnáziumban 1930-ban 

érettségizett. 1930. augusztus 15-én lépett be Csornán a rendbe.  

1931-ben első, majd 1935. augusztus 21-én örök fogadalmát 

ugyanott tette. 1936. augusztus 23-án szentelték pappá. A teológiát 

Csornán és Innsbruckban végezte, ahol 1942-ben teológiai 

doktorrá avatták. 1937-ben Csornán hittudományi főiskolai tanár 

és rendi központi jegyző lesz. 1939-ben tanár és könyvtáros, 

Türjén hitoktatói feladatokat lát el.  

1940-ben Keszthelyen, majd 1941-től Szombathelyen gimnáziumi 

tanár és ifjú. hitszónok. 

1948-ban Körmenden, 1949-ben Szombathelyen káplán. 1950 

júniusában Egerbe internálták, majd szeptembertől a szombathelyi 

kisszeminárium tanára.  

1951-től Sárváron káplán. 1956-tól a győri hittudományi főiskola filozófia tanára. 1968-70 

között Szombathelyen könyvtáros és káplán.  

1970-ben bekövetkezett halála után Csornán temették el. A Máltai Lovagrend tagja volt. 1. 

 

A Győr-Kisbácsa Boldogasszony templom történeti írásában olvashatjuk: 

„A belső festési munkálatokat helyi mesterek végezték. A Mária mennybemenetelét ábrázoló 

falfestmény dr. Szomor Tamás premontrei szerzetespap alkotása” 2.  

 

Brückner Ákos Előd így emlékezik rá: „A szónokom pedig a premontrei Szomor Tamás volt, 

akit már régebben, az említett zarándoklaton ismertem meg, a hittanárom barátjaként. 

Rettegett hírű, de csodálatos intelligenciájú ember volt. Keményen vette a filozófiát. Élveztem 

az óráit, és amikor már az óra letelt, a tízpercben kezdte mesélni a legvadabb történeteket, mi 

pedig hallgattuk, mert egyszerűen nem lehetett otthagyni. Egy történetet megemlítek. Szomor 

Tamás a premontreieknél tanított annakidején Szombathelyen, és éppen hazafelé ballagott a 

rendházba. De ez alkalommal nem a főutcán, hanem kivételesen valamelyik kis mellékutcán 

át. Egy asszony utána kiáltott az ablakból, hogy legyen szíves, menjen már föl hozzájuk. Ott 

van a mama, ősöreg, se élni, se halni nem tud. .... Elszaladt a szükséges szentségekért, majd 

szépen ellátta a nénit. Föloldozta, szentkenetet adott neki, megáldoztatta, elköszönt tőle. A 

néni pár óra múlva végre meg tudott halni békében, megnyugodva. 3. 

 

Forrás: 
1. http://lexikon.katolikus.hu/S/Szomor.html . 
2.
 http://kisbacsaplebania.emecclesia.hu/index.php?pageid=630/ 

3.http://www.ppek.hu/konyvek/Bruckner_Akos_Elod_Krisztus_sokfelekeppen_el_bennunk_1.
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