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Kedves István, 
Megrendülten értesültünk, hogy életed 78. évében váratlanul örökre eltávoztál a földi 
valóságból. Fájdalmas ezzel szembenézni, pedig tudjuk, hogy az elmúlás az ember 
életének elkerülhetetlen velejárója, ami sajnos a Te esetedben is bekövetkezett. Elragadott 
a halál, s nehéz kimondani, hogy többé nem találkozhatunk Veled, nem hallhatjuk 
sajtószakemberhez méltóan jól értesült híreidet, jótanácsaidat és nem élvezhetjük 
humorodat sem. 
Nagy veszteség érte mindazokat, akik közel álltak Hozzád, akiknek fontos voltál, akik 
szerettek és tiszteltek. 
Elmúlt a fizikai léted, de tovább élsz imádott utódaidban. S amikor felidézzük a közös 
emlékeket a beszélgetéseinkben, a lovagi eseményeinken és a ceremóniáinkon, 
képzeletben velünk leszel. 
Nagyra értékeljük, hogy a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm 
Perjelségek Szövetsége (KMFAP) tagjaként, mint a Szuverén Ciprusi Rend – Kard és 
Csend Lovagjai lovagparancsnoka, valamint a Rendi Állam Külügyi Államtitkáraként, 
konzuli ügyekben, hozzájárultál Rendünk jó hírnevének megőrzéséhez és rangjának 
emeléséhez. Köszönjük, hogy lovagi híreinkkel és eseményeinkkel rendszeresen 
megjelentünk a Diplomata Magazin oldalain, melynek munkáját tulajdonosként és 
igazgató-főszerkesztő minőségben több évtizeden keresztül fáradhatatlanul irányítottad. 
 
Rendünkben hagyomány és erkölcsi kötelesség, hogy a lovagavatási ceremóniáink 
alkalmával a jelenlévőkkel együtt emlékezünk meg mindazokról a lovagtársainkról, akik 
már nem lehetnek fizikai valóságukban velünk. Az ő emlékükre szól mindig az Ave Maria 
csodálatos dallama. Név szerinti méltatásuk elhangzása után a Nagymester, H.M.E.H. 
Prince José kérésére tapssal fejezzük ki elismerésünket az eltávozott lovagoknak, az életük 
során elért sikereikért, teljesítményükért és a rászoruló embertársaink érdekében végzett 
jótetteikért. 
Drága Sir István, mindez Rád is fokozottan érvényes, amit a számos kitüntetés és 
elismerés is megerősít, amelyben részesítettek. Maradandót alkottál az elmúlt 20 év alatt, 
mint São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja. De ki kell 
emelni a diplomáciai média területét is, ahol fáradhatatlan energiával, szakavatottan és 
nagyon szívesen dolgoztál életed utolsó percéig. 
A búcsúzás nehéz pillanataiban annak örülünk, hogy megismertünk és sok szálon voltunk 
kapcsolatban Veled, s csak remélni tudjuk, hogy a földi valóság határán túlról is velünk 
leszel. 
Együttérzésünket fejezzük ki a családodnak, lányodnak Krisztinának, unokádnak 
Biankának és párodnak, Hildának. 
Búcsúzunk Tőled lovagtársaid nevében. Emlékedet megőrizzük! 
Neved beíródott a Jeruzsálemi Szent János Rend lovagjainak aranykönyvébe. 
 

Requiescat in pace! 


