
Rófusz Gyula Zoltán 

(1933. szeptember 4. – 2006. december 29.) 

 

Mohács után 200 évig tartott a török megszállás Magyarországon. Azok 
kiűzése után nagyon megritkult a magyarság száma. Megkezdődött a lakosság 
pótlása, idegenek betelepítése. Valószínűleg ezek közt voltak Rófuszék ősei is, akik 
Mezőtúron telepedtek le. Szorgalmas, élelmes magyarokká lettek a valószínűleg 
német földről származó ősök. Egyikük feleségül választotta Sípos Mária endrődi 
leányt. Házasságukból született a mi Rófusz Gyulánk. 

A születésétől kezdve igen fejlett, egészséges gyermeket „csodagyereknek” 
látták a rokonok. A szülők munkájában korát meghazudtolva vett részt a paraszti 
munkában. Többek között az 1938. évi országzászló létesítésében is. A csejti tanítóval 
jó kapcsolatot alakítottak ki a szülők, mivel 6 éven át tanította, nevelte fiukat, Gyulát 
az ottani iskolában.  

A 30-as évek végén a visszakapott felvidékre, Rákóczi városába, Kassára 
elment a jól szervezett leventecsoporttal az apa öccse, Rófusz Mihály, aki tudósítást 
közölt a sajtóban az útról. Egyébként Mihály jó tollú író, és tehetséges festő is. 
Versekkel is próbálkozott. Közbejött a II. világháború. A csejti tanítót és több kiváló 
leventéjét, köztük Rófusz Mihályt is harctérre vitték. Közülük nyolcnak a neve a 
második világháborús emlékművön olvasható. Közben a tanyai iskola tanítója is 
behívót kapott.  

Lesniczki István helyére engem neveztek ki, mint fiatal tanítót. Zoltán már 
ekkor végezte a nyolcadik osztályt (az osztatlan iskola 80 tanulójával működött). 
Gyakrabban igénybe vettem Gyula segítségét, mint „vigyázó”-t. Jó természetű szász 
származék volt a fiú, értelmes, talpraesett, megbízható.  

Iskola elhagyása után az akkor szokásos módon szüleinek segédkezett a 
gazdaságban, a tanyai otthonban. Gépkocsivezetői vizsgát tett és a megalakult jó 
nevű Endrődi Cipész Szövetkezet, az ENCI gépkocsivezetője lett. 

Közben sportkedveltté vált, az endrődi futballcsapat sztárja lett, és egykori 
tanítója csapatában játszhatott. Az ENCI vezetőjének a jobb keze lett. Házasságra 
lépett Kurilla Jolán nevű leánykával, aki már későbbi időkben tanítványom volt, 
annak idején. Egy gyermekük született, Zoltán, akit együtt nevelt szeretetben 
feleségével. Az anya, a feleség 2005.év elején meghalt. Fiuk, közben felnőtté válva 
önálló vállalkozóvá lett, megházasodott, 3 gyermeke van, ezekben még a nagyapa 
boldogan gyönyörködött.  



A híres futballistán is eljárt az idő, munkáját is a nyugdíjas élet váltotta fel.  
2006. december 29-én 73 évesen meghalt, csendben elaludt. A köztiszteletben álló 
endrődi embert nagy tömeg kísérte utolsó útjára. 

Temetői búcsúztatóját Tóth Mihály, az endrődi kántor szép stílusú verseléssel 
fejezte ki, az alábbiakban: 

 

Nézd ember, az élet egy múló pillanat, 

Ma még nevetsz, s holnap megássák sírodat. 

Vársz a boldogságra, amelyben úgy remélsz, 

Ma erődben bízol, holnapra már nem élsz. 

 

Hetvenhárom év volt a földi életem. 

Két özvegy év terhét váratlan letette. 

Mindent itt kell hagyni, mi szép volt számomra, 

A szeretteimet gyászra és bánatra. 

 

A test már porrá lett, a lélek búcsúzik, 

Egy-egy hő imában újra találkozik.  

Hallgassátok meg a lélek búcsúzását, 

Istennek ajánlja szeretett családját.  

 

Zoltán fiam, Magdolna párod, búcsúzom, 

Néktek az élet még sok örömet hozzon. 

Apai lélekkel megáldlak titeket,  

Legyen veletek a jóság és szeretet. 

 

Zoli, Tamás, Roli, kedves unokáim, 



Járjatok békével az élet útjain.  

Éljetek a szülők sok-sok örömére, 

Ez éltem reménye, legyen ez a bére. 

 

Zoltán keresztfiam, pároddal, családdal, 

Elköszönök íme, egy „Isten hozzád”-dal. 

Komaasszony és a családtól is válok,  

Mindannyiótokra szeretve gondolok.  

 

Keresztkomák, s család, hozzátok szól szavam,  

Mielőtt megásott sírba visz az utam. 

Hunya család, tőletek is elbúcsúzom,  

Áldjon és védelmezzen jóságos Jézusom. 

 

Unokatestvérek s családtól is válok, 

A jóságotokért köszönetet mondok. 

Az én halálom most gyászt hozott reátok, 

Legyen életetek Istenünktől áldott. 

 

Összes rokonaim, s kedves Balogh család, 

Néktek szól ez órán búcsú, „Isten hozzád”! 

Összes jó szomszédok, szeretett barátok, 

A megjelentektől búcsúzva elválok. 

 

Adj a csendes sírban örök nyugtot nekem, 

Istenem vigasztald, akiket szerettem. 



Gondolj irgalommal távozó hívedre, 

Fogadd be a lelkem magadhoz a mennybe. 

Amen. 

 


