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Földváry Antal dr. kölkedi lelkipásztor 34 éves korában Debrecenben szeptember 10-én
elhunyt.  Az  ÖBLE  tíznapos  lelkészi  továbbképző  konferenciájára  utazott  oda,  hogy
„Krisztus hármas tisztéről" három előadást tartson Sebestyén Jenő helyett. Már betegen
érkezett meg augusztus 22-én, de előadásait olyan erővel és odaadással tartotta, hogy a
hallgatók csak harmadik napon vették észre, hogy homloka feltűnően gyöngyözik.

A Kollégium egyik  diákszobájában lefeküdt  s az orvos tífuszt  állapított  meg. Kórházba
vitték, itt két hetet töltött el. Ezalatt sárgaság és epegyulladás is megtámadta. A debreceni
lelkipásztorok többször  tusakodtak  vele imádságban.  Csütörtök  este  előttük  végrendel-
kezett.  Kérte Istent,  hogy ha még van számára idő e földön,  engedje meg neki,  hogy
Kálvin  kommentárjai  fordítását  tovább  folytathassa.  Temetése  13-án  Babarcon  volt.  A
gyászszertartást  -  kívánsága  szerint  -  esperese,  Nagy  Ákos,  nagyvátyi  lelkipásztor
végezte. 

Földváry  Antal  1915-ben  született  Görgetegen  (Somogy  m.).  1942  óta  kölkedi
lelkipásztor.  Tudományos  munkássága  igen  értékes.  Ő  hozta  közelebb  hozzánk
Augustinust, lefordítva a „De civitate Dei" két vaskos kötetét, Kempis: Krisztus követéséről
című munkáját. Jelenleg a konvent sajtóosztályának megbízásából Kálvin kommentárjai
fordításán dolgozott.  A debreceni  lelkipásztorok Filippi  2:15-16. verseivel  indították útra
falujába  érckoporsóját.  A  tudományt  falun  is  művelni  tudó  lelkipásztor  követni  való
példaképe volt.  (f. P-) Református Egyház1949. szeptember 15. I. évf. 15. szám 2.oldal
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100 éve, 1915. március 25-én született Földváry Antal református lelkész. Gimnáziumi
tanulmányait Kecskeméten végezte, 1934-ben érettségizett a hírös városban. Teológiát a
fővárosban tanult, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
doktorátust szerzett. Segédlelkész volt Budapesten több egyházközségben, valamint 1938
és 1942 között  Kecskeméten.  Az alföldi  városból  Kölesdre hívták,  és ott  szolgált  mint
lelkész 1949-ben bekövetkezett haláláig. Több műve kéziratban maradt.  Földváry Antal
elsősorban az egyháztörténet területén munkálkodott. F. m. A magyar református egyház
és a török uralom (Bp., 1940); Leginkább Augustinus De civitate Dei (Isten városáról) című
munkájának fordítójaként ismert.  A teljes,  22 könyvből  álló művet lefordította,  de abból
mindössze  az  első  10  könyv  jelent  meg  nyomtatásban.  1942-ben  a  pécsi  Egyetemi
Könyvkiadó és Nyomda R. T. kiadta az első öt könyvet, majd 1943-ban napvilágot látott
ugyanott a VI – X. könyvek fordítása is.                            (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)


