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- Idén lesz Püspök Úr aranymisés: éppen félévszázaddal ezelőtt kezdte meg lelki
pásztori szolgáliltát, végigjárva annak legismertebb állomásait: káplán, plébános, püspök.
Ez az 50 esztendő a magyar nép és a magyar egyház történelme'ben is sok megpróbál
tatást hozott. Ydratlanul kapott szabadságunkban lassan felocsúdva próbálunk szembe
nézni evvel az időszakkal. Arra szeretném kérni olvasóink neoében is, hogy papi e1etpá
lyájának tükre'ben nézzünk szembe ezzel a darab történelemmel a magyar egyház életé
ben.

Akkori megyéspüspököm, Pétery József 1948-ban, 32 évesen nevezett ki plé
bánosnak Szentlőrinckátára.A 2200 lakosú kisközség színkatolikus volt, és va
lóban öntudatosan és egységesen ki is tartott a hitében. A kezdet kezdetén sem
mim sem volt, egy csónakszerú fekhelyet meg egy íróasztalt találtam a plébá
nián. Hónapokig a hívek hordták számomra az ennivalót. Az ő szegénységük
ben osztoztam én is: a többségük Kóbányára járt be dolgozni, és otthon a pici
darab földjükből tartották fenn magukat.

-1948-1950-ben törték össze amagyar egyházat: államosította1c akatolikus iskolákat,
föls21imolták az intézményrendszert, majd a szerzetesrendeket, azután következett a
Mindszenty-per, Pétery Józse{ és több más püspök félreállítása, fogvatartása. Hogyan
érezték mindennek hatását falun, a lelkipásztori munkdban?

19SO-ig lényegében nem változott semmi. A kötelező iskolai hitoktatás meg
szüntetése után is minden tanulót beírattak hittanra, a tanácselnök és a pártitkár
gyermeke kivételével. A falu népe nem engedett semmilyen nyomásnak. Ma is
emlékszem rá, hogy ez a két gyerek is zokogva ment ki 'a hittanról. amikor az
egyik pedagógus kitessékelte őket. Pest megyében egyébként általában nem tá
madták olyan hevesen az iskolai hitoktatást, mint másutt. A velünk szomszédos
Szolnok megyében például már 49-SO-ben megszüntették az iskolai hitoktatást.
Nálunk viszont az ötvenes években is 9O%-os maradt az arány. 51-52-ben ero
södött a nyomás, de Nagy Imre idején megint enyhült. Nekem sokat segített az,
hogya pedagógusok többségével jó barátságban voltunk: ilyen kis faluban ak
koriban ez még lehetséges volt.

1956-iga hagyományos hitélet továbbra is fennmaradt, vasárnaponta hat-hét
százan jöttek el a templomba. Akkor már rendszeresen hoztak olyan központi
rendelkezéseket, hogy milyen határidőre kell befejezni a cséplést és az aratást,
de a falu egységes és határozott fellépése miatt nálunk nem tudták vasárnap
munkára kirendelni az embereket. A hangosanbeszélő rá volt állítva a templom
ra és a plébániára, és egész nap harsogta a maga szövegeit, de ez inkább csak
bosszantotta az embereket, persze engem is.
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Az apró kellemetlenkedések közé számítom, hogy elvették a plébánia kertjét,
és silógödröket ástak benne. Vagy az úgynevezett falujárókat: Budapestről és
nagyvárosokból szedtek össze munkásokat, hogya falvakban házról-házra járva
agitáljanak az előre kiadott propaganda-szövegekkel. Ezek aztán be-betértek
hozzám is. Vitatkoztunk, de kárt nem okoztak, hiszen teljesen fölkészületlen
emberek voltak. Az Egyházügyi Hivataltól egészen 1956-ig nem jártak nálam.

Akkoriban minden évben elzarándokoltunk Mátraverebély-Szeritkútra. Hat
hétszázan mentünk. Egy alkalommal, amikor hazaérkeztünk, elénk jött a falu
népe. A kétezres kis faluból legalább 1200 ember együtt volt. Akkor este, amikor
ennyi ember összegyúlt, elterjedt a hír, hogy engem letartóztatnak. Erre a férfiak
közül húszan-harmincan őrséget szerveztek a plébánia körül egész éjszakára.
Nem is történt aztán semmi. De a papok munkájába történő beavatkozásokat
csak ott lehetett hatástalanná tenni, ahol a pap jó kapcsolatban állt a hívő kö
zösséggel, és egységesek voltak. Csakugyan nem akadt egyetlen ellenségem sem
a faluban.

A hírközlés akkor még nagyon akadozva működött.Mindszenty bíboros le
tartóztatását 1948 karácsonyán a községi bírónktól tudtam meg: az ünnep előtti

napon eljött hozzám, és bejelentette, hogya karácsonyi vacsorát már nem otthon
eszi a bíboros. Pétery püspök úr elhurcolását jóval később tudtuk meg. A helyé
be Kovács Vince püspök úr került, aki békés, szelíd természetű ember volt.
Helynökévé viszont olyan embert tettek, aki mindenben követte az Egyházügyi
Hivatal útmutatásait. A püspöki helynököket akkor idegenből,más egyházme
gyéből hozták be a püspökségekre. Amikor a püspök úr betegsége súlyosbodott,
akkor a durva és erőszakos fellépés hatására már aláírta azt, amit elé tettek. A
papok áthelyezéséról meg fé1reállításáról elég későn értesültünk az akadozó hír
szolgálat miatt.

- Amikor 1950-ben meghirdettek a bekemozgalmat, Pétery püspök úr papi állásukból
való felfüggesztéssel és kiközösítéssel fenyegette meg a kezdeményezó papokat. Talán
ennek is lett következménye az, hogy háziórizetbe vettek - Rakosi Mátyás és Kddár
János utasítására Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter vette védelmébe a
három váci egyházmegyés papot, és indított eljárást a püspök ellen. Hogyan jelentkezett
a papi békemozgalom a papság életében? Mennyire osztotta mega papságot?

1950-ben a kis helyeken lévő papocskákat még csak föl se szólították a csat
lakozásra. Mi csak messziről néztük ezt az eseményt. A nagyobb helyek plébá
nosait, illetve a jelentősebb papi személyiségeket próbálták akkor megkörnyé
kezni. Amikor Izsákra kerültem, akkor engem is többször fölszólítottak a csat
lakozásra. Mindig arra hivatkoztam, hogy amíg ilyen hitvány emberek állnak a
mozgalom élén, addig én nem megyek.

A legtöbb papot, legalábbis kezdetben, azzal kényszerítették bele a mozga
lomba, hogy kinyomoztak valamit az életükből, és megfenyegették őket: az új
ságokban közzéteszik róluk ezt meg azt, ha nem csatlakoznak. A bizalmatlanság
a papságban az ötvenes évek elejétől kialakult. Ha valaki a "beépített emberek"
közül megjelent egy papi társaságban, akkor már egymásra néztünk, és nem
beszéltünk fontos kérdésekről. Ez aztán oda vezetett, hogy már nem is nagyon
kerestük a papi társaságot.

Ugy érzem, hogy a békemozgalom azzal ártott a legtöbbet a magyar egyház
nak, hogy lerombolta a papságnak az egységben rejlő erejét. A háború befejezése
utáni években valóságos hitéleti megújulás kezdődött az egyházban. Ezt törte
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derékba először a szerzetesek szétszóratása, majd a békepapi mozgalom. A bi
zalom hiánya azt eredményezte, hogy elhúzódtunk egymástól, papi 'összejöve
teleken megszúnt az őszinte szó. Mindenütt akadt valaki, akiról sejtettük, hogy
megbízást kapott jelentse azt, amit hallott, ha nem is az államnak, de a másik
békepapnak.

A harmadik legnagyobb csapást az egyház életében a szemináriumok meg
szüntetése illetve lezül1esztése okozta. A szemináriumok az egyházmegyei pap
ság lelkiéletének és teológiai képzésének a központjai voltak. Felszámolásukkal
az egyházmegye szívét szakították ki. A vád egyházmegyés kispapok ezután
Egerben vagy Szegeden folytatták tanulmányaikat, s azok végeztével szinte ide
genként jöttek vissza hozzánk. Tragikus következményekkel járt az is, hogy a
megmaradt szemináriumokból a legjobb nevelőket, teológiai tanárokat kidobálták.
Aki kiemelkedően jó munkát végzett, bármilyen területen, az megbélyegzett em
bernek számított - a múködését minden lehető módon igyekeztek korIátozni.

- Ezzel kapcsoljltban kikerülhetetlen a gyakran elhangzó kérdés. Ezeket az áthelye
zéseket ugyan az AEH kényszerítette ki, mégis a püspök illetve az egyluizmegye felelős

vezet6je hajtotta végre. Ez aztán súlyosan ártott a hierarchia tekintélyének, a_ legtöbb
hivő szemében ezért vesztette'k el hitelüket.

Való igaz, hogy az igazságtalanul meghurcolt papok közül sokan elkesered
tek, befelé fordultak, elzárkóztak a püspökeiktől is. Akárhányszor viszont egy
egy kis hely számára áldást hozott az, hogy az egyházmegye egyik legkiválóbb
papját kapták meg lelkipásztorul. Akik az egyházmegyét kormányozták, azokat
különböző módszerekkel kényszerítették rá az intézkedésre. Többnyire azzal
fenyegették meg őket, hogy legkedvesebb papjaik ellen indítanak eljárást. Ezzel
a drasztikus beavatkozással félemlítették meg a püspököket is.

- 1956nyarának végén került Püspök Úr lxsdkra, amely a Kiskunság egyik virágzó
nagyközsége volt. Előzó helyén egységben tudott élni a falu népével. Sikerült-e ezt meg
valósítania Izsákon is?

Izsák kulák falunak számított, ezért sok szenvedésben volt része az ötvenes
években. 1949-ben kilencezer lakosa volt, 1956-ban már alig hétezer, azután is
folyamatosan csökkent a lakosság létszáma. A Grósz-perrel kapcsolatban két
halálos ítéletet hoztak a faluban, egy katolikus és egy református gazdát végez
tek ki, sokan kaptak 12-14 évi börtönbüntetést a hívek közül. Érthető, hogya
falu elkeseredetten szembefordult a kommunizmussal, akárcsak 1919-ben.

Az októberi forradalom idején még csak két hónapja éltem ott, alig ismertem
a falut. Egy éjszaka összeveródött csaknem félezer ember. Nekiindultak, hogya
tanácsházárólleverjék a vörös csillagot. Aztán a plébániával szemben levő isko
lához, illetve a szomszédban lakó igazgató házához vonultak, hogy az iskola
igazgatóját felakasszák. Már a kötél is elő volt készítve. Ekkor valaki elkiáltotta
magát "Emberek, itt a templom, menjünk be oda!" - Erre elfelejtették. hogy
előbbmi volt a szándékuk, bezörgettek hozzánk, hogy nyissuk ki a templomot.
Bejöttek s ott néhány szót szóltam nekik a hazaszeretetről, elénekeltük a Him
nuszt és kértem menjenek haza, hiszen holnap vasárnap, majd jöjjenek el a
templomba. - Lassan szétoszlottak az éjszakába... Másnap hajnalban a káp,lá
nom kísérte el az iskolaigazgatót a falu határáig, aztán ott eltúnt valahol. Igy
aztán sikerült megakadályozni a kegyetlenkedéseket a faluban. Utólag ezt érde
memül tudták be.
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1956 őszén csodálatos fordulat történt a hitoktatásban. Maguk a pedagógusok
intézték a beíratást a hittanra. Abban a tanévben 100%-05 hitoktatást végeztünk.
A következő esztendőben aztán elkezdődötta lemorzsolódás. 1958-ban pedig a
híttanbeíratás már úgy folyt, hogy az iskolaigazgatóval együtt az asztalnál' ott
ült az Allami Gazdaság igazgatója, a téeszelnök meg a VB-titkár. A szülóknek
egyenként kellett bemenniük, hogy beírassák gyermeküket. Rábeszéléssel, fe
nyegetéssel, ígérgetésekkel térítették el őket a szándékuktól.

Egyet azért hozzá kell tennem az igazság kedvéért. Bármilyen erőszakos volt
is a külső nyomás, jelentősebb lemorzsolódás akkor következett be, ha rossz
hitoktató foglalkozott a gyerekekkel. Amikor a szülők észrevették, hogy a hitoktató
káplán egész szívvel neveli a gyerekeket, akkor egyre többen megbátorodtak, és
megállt a csökkenés,sót aztán késoöb évről évre emelkedett is a létszám.

A kép teljességéhez persze az is hozzátartozik, hogy az iskolaigazgatóknak
mindig jelenteniük kellett, mennyien iratkoztak be hittanra, s ha a hitoktatás
eredményesen folyt, akkor elhelyezték azt a papot. Izsákon élt egy asszony, aki
zárdában végezte az iskoláit. Nagy kommunista lett, de értékelte a jó hitoktatók
nevelési eredményeit. Meggyőződésem,hogy tudatosan kozmetikázott adatokat
jelentett arról, hogy hányan járnak templomba, hogyan folyik a hitoktatás,
mennyien vettek részt a körmeneten. Kisebb létszámokat jelentett feleteseinek,
hogy ne jöjjenek ki megvizsgálni, mi az oka a hitélet erősödésének. Szentlőrinc

kátán és Izsákon is ez volt a helyzet.

- Hogyan kerülhetett püspök úr 1977-ben Kecskemétre, az egyházmegye egyik leg
nagyobb és legtekintélyesebb ple'bániájára? Nem sokkal késóbb, 1979-ben pedig váci se
gédpüspökké neveztek ki. Ez hogyan t(jrtént?

Kovács Vmce halála után Endrey Mihály püspök úr vette át az egyházmegye
kormányzását, aki előzőleg már püspökként hosszú éveken át kény
szerlakhelyen élt, minden hatalomtól és működési lehet6ségtól megfosztottan.
likkor rehabilitálták, és megengedték, hogy átvegye az egyházmegye vezetését.
O hosszú hónapokon keresztül harcolt azért, hogy ne más kerüljön Kecskemétre
az előző plébános halála után, hanem ő választhassa meg, kit akar odahelyezni.

1978 nyarának végén értesültem arról, hogya nevem a Vatikánban bekerült
a püspökségre jelöltek közé. Azt mondták, Róma a lelkipásztorok közül szeretne
püspököket választani. A kinevezésem viszont csak 19~ áprilisában történt
meg. Több hónapon keresztül folyt tehát a huzavona. Az AEH nem akart hoz
zájárulni, Lékai bíboros úr viszont - Rómával egyetértésben - mindenképpen
erőltette, hogy engem nevezzenek ki. Poggi érsek úr, aki akkoriban a Vatikán
nevében a magyar hatóságokkal tárgyalt, utólag elmondta valakinek: mennyi
bajuk volt miattam, míg elérték azt, hogy hozzájáruljanak akinevezésemhez.

A tárgyalások ugyanis rendszerint úgy folytak, hogy Rómának is volt egy
jelö1t-listája meg az államnak is, s ezt kellett valahogy közös nevezőre hozni.
Utólag nyilvánvaló számomra, hogy én a római listán szerepeltem, s az állam
az én jelölésemet nem is vette komolyan.

TISzta lelküsmerettel mondhatom: a jelölésemtől a kinevezésemig eltelt idő

ben engem senki nem keresett föl, sem az AEH, sem a BM részéről. Nem kér
dezett senki arról, mit vállalok, ha püspök leszek. A kinevezésem után, amikor
már kecskeméti plébánosként segédpüspök voltam, ketten megIátogattak a BM
ból. Akkoriban folyt a Nagytemplom renoválása. Felajánlották, hogy komoly
összeggel tudnának segíteni nekem. Azt válaszoltam, hogy az én kecskeméti
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híveim olyan nemeslelkúek és annyire szeretik a templomukat, hogy nem is
fogadnának el állami támogatást. ,

Akkoriban erős nyomás nehezedett rám, hogy költözzek Vácra. Allami meg
bízottak is ismételten sürgették ezt. Rómából viszont bizalmas üzenetet kaptam,
hogy maradjak a helyemen. A Szentatya úgy kívánta, hogy a püspökök képez
zenek mintegy lelki központot más városokban is, ne legyenek egy helyen. Hoz
zájárult ehhez az is, hogy Róma jól tudta: minden püspökségen ott van az
államnak egy-két bizalmi embere. Ha fölmentem volna akkor Vácra, megsza
kadt volna a kapcsolatom a hívekkel, elszigetelódtem volna az egyházmegye
papságától is. Az egyre agresszívebbé váló sürgetésre tehát azt válaszoltam,
hogya Szentatya szándéka is az, hogya helyemen maradjak.

- Hogyan sikerült lelki központtá alakítani Kecskemétet?
Kiváló munkatársakat kaptam, akik egészen szabadon végezhettek minden

lelkipásztori munkát az egyházközségben. De legalább ennyire fontosnak ér
zem, hogya környékbeli papsággal csakugyan szoros és rendszeres kapcsolat
alakult ki. Sokan közülük bejártak hozzánk, hetenként egy este pedig rend
szeresen találkoztunk. Nekem is nagy lelki gazdagodást jelentettek ezek az
összejövetelek. A következő vasárnapi szentírási szövegek megbeszélésével
kezdtük, mindenki elmondta a Szentlélektől neki ajándékozott gondolatokat. Ez
a kis csoport biztonságban tudhatta magát. Nem hiszem, hogy akadt közöttünk
olyan, aki erről valahol is jelentést tett volna.

- Csaknem tíz év telt el így, püspök-plébánosként, Keceemeten.
1987-ben lettem megyéspüspök. Akkoriban már lazultak a dolgok, de még

így is csaknem egy évig tartott a huzavona, mire Róma megkapta a szükséges
hozzájárulást a kinevezésemhez. Ehhez apró adalékot jelentett csupán, hogy az
ünnepélyes váci beiktatás, az első megyéspüspöki szentmise után a fogadáson
az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke köszöntőjébenszinte fenyegetóen mondta
a vendégek előtt: "Püspök Ur ne felejtse, hogy mi is itt vagyunk, nélkülünk nem
láthatja el a feladatát." Megalázó és megszégyenítő volt ez abban a helyzetben.

- Amikor tehát Püspök Úrátvette az egyházmegye kormányzását még működött az
Egyházügyi Hivatal.

Igen, s ezért lényeges változtatást nem is kezdeményeztem a központi egy
házkormányzatban. A szabályok szerint a fontosabb plébániák betöltésekor elő

re be kellett jelenteni, kit szándékozöm kinevezni. Ha két hét leforgása alatt nem
emeltek kifogást ellene, akkor lehetett csak kinevezni az illetét. De hozzátehe
tem: ebben a kérdésben nem adódtak konfliktusaim.

ÖSszeütközésem támadt viszont a Hivatallal a világiaknak a lelkipásztori
munkába történő bevonása miatt. Az előírások szerint jelenteni kellett volna a
területileg illetékes egyházügyi titkárnak, hogy kinek adok főpásztorimegbízást
a lelkipásztori munkába, például hitoktatásba történő be1ekapcsolódásra, vagy
arra, hogy betegeket áldoztassanak. Ezt a szabályt nem tartottam meg, és soha
nem adtam meg az illetők nevét és címét, Emiatt aztán sokat zaklattak. Sorra
egymás után kerestek föl a különbözö egyházügyi megbízottak. ,Azzal érveltek,
hogy ők utánanéznek, nehogy méltatlannak adjak megbízást. En viszont arra
hivatkoztam: erre egyedül az illetékes lelkipásztornak lehet joga, az ő ajánIásuk
ra támaszkodva történtek akinevezések.



Ezekkel az értelmetlen és hosszúra nyúló, rendszeresen ísmétlödö beszélge
tésekkel akartak megpuhítani s az eljárásom megváltoztatására rávenni. Más
részt ezekkel a látogatásokkal bizonyították, hogy mégiscsak ők az urak.

- Papságunk elöregedett, kevés az utánpótlás a[iatalokból. Hogyan tudják papjaink
ellátni a megszaporodott feladatokat, s megfelelni a megnavekef1ett elvárásoknak?
.. A megújulás els6 feltétele szerintem a papság egysége a megyésfőpásztorral.

Orömmel mondhatom, hogy a váci egyházmegyében több helyütt működneka
kecskemétihez hasonló lelki központok, ahol a papság rendszeresen összegyű

lik. Hetente vagy havonta találkoznak, közös szentségimádásra, elmélkedésre,
megbeszélésre. Ezeket a találkozókat kellene szaporítani, erősíteni és elmélyíte
ni. Az egyházmegye igen nagy, a különféle körzetek adottságai nagyon külön
bözöek, Ezért is fontosnak tartanám, hogy egy-egy körzet papjai egymást segít
ve dolgozzanak együtt.

- Az aranymise mintegy megkoronáz egy papi életet, de egyben azt is jelzi, hogy a
vége felé tart már...

Ha megyésfőpásztori megbízásom lejár, s az erőm engedi, szeretnék vissza
térni a lelkipásztori munkába. Akár úgy, hogy hosszabb-rövidebb ideig helyet
tesítek egy-egy paptestvért, akit betegség vagy más ok átmenetileg akadályoz,
akár úgy, hogy egy kisebb falu lelkigondozását ellátom. A pap számára nincsen
nyugdíj - haláláig másokért, a híveiért kell élnie és dolgoznia, vagy ha már
erre képtelen, akkor értük kell szenvednie.

Lukács László
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lénárd Ödön piarista
Lábass Endre író
Gyurkovics TIbor író, költő
Rapcsányi László író, a Magyar Rádió főmunkatársa

Fl'Öhlich Ida történész, ELTE
Medvigy Mihály piarista, főiskolai tanár
Jelenits István piarista tartományfőnök

VMyi Nagy Ervin főiskolai tanár, Református Teológiai Akadémia, Budapest
Beney Zsuzsa író, költő
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