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Apát úr nehéz időkben

végezte tanulmányait
a pozsonyi teológián.
Hogyan alakult az öt
venes években egy fel
vidéki magyar fiatal
ember élete, aki papi,
sőt szerzetesi pályára
készült?

Fiatal lelkészként igen
sok helyenmegfordult,
főként szlovákok lakta
városokban. Milyen
fontosabb tapasz
talatokat szerzett papi
szolgálata során, mi
lyen volt a kapcsolata
a magyar és a szlovák
hívőkkel ?

Bartal Károly
Tamással
A szaléziaknál Sasvárban 1953-ban érettségiztem. Már akkor úgy érez
tem, pap leszek. TItokban jelentkeztem a szemináriwnba, mert féltem
ha ezt az iskolában megtudják, nem engednek érettségizni. Első pro
bálkozásom sikertelennek bizonyult. A következő évben újra jelent
keztem. Nem volt pártfogóm, annál nagyobb volt a meglepetésem,
amikor megkaptam az értesítést, hogy fölvettek azzal a föltétellel,
hogy a besztercebányai egyházmegye papja leszek Örömmel igent
mondtam, hiszen nagyon vágyódtam bekerülni a szemináriwnba. Ki
csit különösnek tartottam, hogy egyedül magyarként a besztercebányai
egyházmegye papja lettem, ahol nincs egyetlen magyar plébánia sem.

Nagyon boldog voltam, amikor bevonultam a pozsonyi szemi
náriwnba. Igen megkedveltük egymást, talán a kinti mostoha vi
szonyok hatására. A rendszer kegyetlen intézkedésit már csak az
elöljárók érezhették. Nekünk nem mertek panaszkodni. Nem ta
pasztaltam, hogy valaki is éreztette volna velem, hogy én "csak"
magyar vagyok. Akkor még litániát is végzett magyarul az egész
kispapi közösség, hogy mindenki tudjon valamit magyarul. A
szentmisét még latinul végezték.

Pappá szentelésem után Körmöcbányára kerilltem. Megelőzött a hírem,
szerettek, mint általában a fiatal papokat. Négy hónap múlva behívtak
katonai szolgálatra. Prachaticére kerültem, Csehországba. Két évig köz
katonaként szolgáltam a tüzéreknél . Mielőtt bevonultam volna, azt
mondta a lelkiatyám: a jó Isten a papot az egész világba küldi. A kata
naságnál is van egy része a világnak. ott is próbálj tisztességesen helyt
állni . Ehhez tartottam magam. A misézés problematikus volt, de amikor
a templomból megismerkedtem néhány jó katolikus családdal, ez is
megoldódott. Katonaruhában, stólával anyakamban miséztem magán
házaknál. Ostyát, bort szereztem be. Minden szentmise csodálatos él
mény volt. A breváriwn is nálam volt, rendszeresen imádkoztam. A
szemináriumban úgy neveltek, hogy a breviáriumhoz ragaszkodjunk
utolsó leheletünkig. Felbecsülhetetlen erőforrás volt számomra az ima
és a szentmise. Ez ma is így van, de ott ezt nagyon megtapasztaltam.

Örömmel vettem a katonai szolgálat után kinevezésemet Besz
tercebányára, ahol megismerkedtem néhány magyar családdal is,
de a szlovák híveket is szívesen szolgáltam. Talán nem is tudták,
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Plébánosként, illetve
esperesként tevékeny
kedett Köbölkúton és
Paláston. Milyen ta
pasztalatokat szerzett
ebben a munkájában?

A nyolcvanas évek má
sodikfelében a pozsonyi
szeminárium rektora
volt. Milyenlehetőségek
nyíltaka papi utánpót
lás megszervezésére,
különös tekintettel a
magyar kispapokra?

hogy magyar vagyok. A principálisom, ha valamiért beidéztek ki
hallgatásra bizonyos szervek, mindig megvédett.

Két év után Lazik püspök úr elkért szolgálatra az ő területére, mivel
már akkor kevés volt a magyarul beszélő pap. így keriiltem Érsekúj
várra. ott "magyar" káplánként tartottak számon. Nekem mindegy
volt. Ahogyan a principálisom beosztott úgy végeztem a szolgálatot.
Megszerettem az újváriakat, mind a szlovákokat, mind a magyarokat.

Felejthetetlen élmény volt, amikor Köbölkútra kerültem plébános
nak. Szentelésem után tizenkét évvel kaptam meg az első plébániát.
Borzasztó állapotban volt a plébánia épülete, a templom teteje ros
kadozott, a fílián is javítani kellett. Még két faluban kellett kéthe
tenként misézni, ott csak házaknál volt a szentmise, mert nem volt
templom. A legelső papi gyűlésenmondta egy idősebb paptestvér,
hogy a környék egyik legnehezebb plébániáját kaptam meg. Nagy
lelkesedéssel munkához láttam. Hat és fél év alatt (a hetvenes évek
ben) a hívek segítségével mind a két templomot sikerült megjaví
tani, és az új plébánia épületét fölépíteni. Ezekre az évekre is na
gyon szívesen emlékezem vissza. Alig laktam fél évig az új plébá
nia-épületben, a püspök atya kinevezett érsekújvári plébánosnak.
Megtapasztaltam, mennyivel nehezebb azon a helyen, ahol káplán
voltam, plébánosként működni. Voltak a káplánok között nagyon
jó munkatársaim, akiket a mai napig nagyon becsülök. Akadtak
olyanok is, akikkel nehezebb volt együttműködni, különösen, ha
nem beszéltek magyarul, mert akkor még Érsekújváron sokkal több
volt a magyar temetés, keresztelő, esküvő, betegellátás, mint a szlo
vák. Volt idő, amikor csak egy szlovák káplánom volt, így sokkal
többet kellett dolgoznom plébánosként, mint a káplánnak, aki nem
beszélt magyarul. Valaki azt mondta: tudod, mi kisebbségben élünk,
nekünk kell tudnunk többet vállalni, többet dolgozni, többet elviselni,
többet szenvedni. Ezt megtanultam egy életre, ehhez tartom magam.

Érsekújváron vigyáztam, hogy ugyanannyi nyilvános istentisztelet
legyen szlovákul, mint magyarul. Közel van egymáshoz a plébánia
templom és a ferencesek temploma. Ha a magyar nyelvű szentmise a
plébániatemplomban volt, a ferenceseknél volt a szlovák nyelvű

szentmise és fordítva. Ez persze többletmunkát követelt, de megérte,
mert békesség volt, mindenki meg volt elégedve. Ez így volt még a
nyolcvanas évek első felében is. Úgy tudom, mára már megváltozott.

A nyolcvanas éve második felében Gábris püspök úr kinevezett a
pozsonyi szeminárium rektorává. Ott töltöttem papi szolgálatom
talán legnehezebb éveit. Sokszor kellett eveznem a Scyllák és Ca
ribdiszek között. Több mint háromszáz kispap tanult és élt két épü
letben összezsúfolva. hét egyházmegyéből.Már akkor nagy volt a
paphiány, de az állami szervek így is beleavatkoztak a fölvételbe.
Csak azt a jelöltet volt szabad fölvenni, akiket ők név szerint enge
délyeztek. Ez számomra nagyon sértő volt. Nagyon rosszul esett,
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A politikai átalakulá
sokután lett jászóvári
apát. Mikor lépett a
rendbe, hogyan alakult
újjáa premontrei rend
Szlovákiában, vannak
e kapcsolatai a ma
gyarországi és a nyu
gat-európai testvérek
kel?

amikor láttam, hogy tehetséges fiukat, akár magyar volt, akár szlo
vák, el kellett utasítanunk, mert valaki valamit valahova írt vagy
mondott rá. Csak a kápolnában sírtam el a fájdalmamat. A püspö
kök is tehetetlenek voltak.

Azokban az években jó volt részt venni Budapesten a teológiai
napokon, jó volt a magyarországi papokkal találkozni. Abban az
időben rengeteg, nyugaton kiadott szlovák nyelvű vallásos köny
vet hoztak a papok, köztük én is, Magyarországról. Kezdettől

fogva fontosak voltak a kapcsolatok Magyarországgal a teológiai
szakirodalom szempontjából. Mondták is a szlovák kollégák:
könnyű neked, tudsz magyarul, van miből prédikálnod. A Vigili
át és az Új Embert már kispap koromban előfizettem és olvastam.

Mint elöljárót nemegyszer felelősségre vontak, de mindenkit sike
rült megvédenem. Ha neveket követeltek, csak a saját nevemet dik
táltam be. Fenyegettek, hogy mindent tudnak, mire ezt szoktam fe
lelni: Uraim, Önök sok mindent tudhatnak, de mindent csak a jó Is
ten tud. Jól esik arra gondolni, hogy pozsonyi szolgálatom idején
politikai okok miatt senkit nem küldtek el a szemináriumból.

A lelkipásztori munkát végző paptársaimmal jó volt a kapcso
latom. Mind a szlovákok, mind a magyarok meglátogattak. Anyagi
lag is támogattak, így tudtam én is segíteni a kispapokat. Pozsony
ban is rendszeresen kijártam magyarul misézni a ferencesek templo
mába. Oda jártak vasárnaponként a kispapok is. Ez volt az egyedüli
lehetőség, hogy részt vehessek a magyar nyelvű liturgiában.

A politikai átalakulások kapcsán hagytam el a szemináriumot.
Ipolyság mellé Palás tra kérettem magam plébánosnak. Itt nagyon
megszerettem a palóc népet. A nép igényelte és értékelte a pap
szolgálatát. Ez egy lelkipásztornak igazi örömet jelent. Itt már föl
vehettem a premontreiek fehér ruháját. Sajnáltam, hogy egy év
után ott kellett hagynom Palástot, mert apáttá választottak, és hí
vott a kolostor.

1979-ben lettem premontrei szerzetes, még mint érsekújvári es
peres. Mindent titokban kellett tartani. Nagyon óvatosan kellett ta
lálkoznunk a közösségben. Ha kitudódott volna, hogy szervezke
dünk, biztosan elvették volna a lelkipásztori működési engedélye
met, vagy lecsuktak volna. A nyolcvanas évek második felében már
kezdett enyhülni a nyomás. A félelem azonban annyira bennünk
volt, hogy nem nagyon mertünk hinni a változás lehetőségében. A
legbátrabb Márk testvérünk volt, akit Frankovics László néven is
mertek. Ö ma is él, a többi rendtag, aki még élt a kolostorban, mind
meghalt. Márk testvérünk jelenti számunkra a kontinuitást. Néha
beszél a régi időkről: ő tartotta a kapcsolatot a külföldi rendtagok
kal. A leghamarább a magyarországi rendtársakkal ismerkedtem
meg Győrben,Csornán meg Budapesten. Ök is fölkerestek bennün
ket. Ma már rendszeres a kapcsolat mind a magyarországi, mind a
többi rendtagokkal szerte a világban.
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A rendnagyhagyomá
nyait miként lehet kép
viselni ma Szlovákiá
ban? Hogyan alakulta
rendhelyzete]ászóvá
ron és Kassán, mi lett
a rend egykori iskolá
iból?

Hogyan tudják ápolni
a régi szellemi, kultu
rális és pasztorációs
hagyományokat, pél
dául Mécs László em
lékét?

Lehetőségeik szerint segítenek bennünket a kolostor és a temp
lom javításában, amelyet elhanyagolt állapotban kaptunk vissza.

Nagy segítségek jelent számunkra az is, hogy jelenleg hat kispa
punk Magyarországon tanulhat a győri, a pannonhalmi és az eszter
gomi hittudományi főiskolán. Sajnos nem sok magyar fiú jelentke
zik szerzetünkbe. Ebben az évben sem tudtunk fölvenni senkit.

Rendünket sokan úgy tartják számon, mint magyar rendet. Az
igazsághoz tartozik, hogy mint régen, most is vannak a rendnek
szlovák tagjai. A premontreiek minden világrészen megtalálhatók,
szép számban vannak Csehországban, Belgiumban és más orszá
gokban. Itt Jászón is mindig voltak különböző nemzetiségűek. A
régi időkben latinul beszéltek egymás között a rendtársak.

Amikor I. Ferenc császár 1802-ben újra engedélyezte a rend mű

ködését Jászón, a feloszlatás után (1787-ben II. József betiltotta mű
ködését), föltételként megszabta, hogy a jászói premontreieknek
gimnáziumot kell fenntartaniuk Rozsnyón, Lőcsén, Ungváron és
Nagyváradon. A premontreiek Ungvár helyett Kassát vállalták. Ek
kor lett a mi rendünk tanítórend. Nagy megterhelés volt ez a rend
számára. Még a 19. században feladták Lőcsét, Az első világháború
után Nagyvárad Romániához került. E század első felében Dr. Ta
kács Menyhért jászóvári apát nagy érdeme, hogy felépült Gödöllőn
egy gyönyörű gimnázium és diákotthon, Ezt is államosították,
akárcsak a kassai és rozsnyói gimnáziumot. E két épület visszaadá
sa folyamatban van.

Hogy mikor kezdenek a premontreiek újra tanítani a volt pre
montrei gimnáziumok épületében, azt nagyon nehéz lenne most
megmondani. A rend tagjai, akik papok, különböző egyházme
gyékben plébánosként működnek. A jelenlegi paphiány miatt elég
nehéz lenne őket visszahívni működési helyükről, ahol némelyik
közülük több plébániát is adminisztrál. A klerikusaink teológiát
tanulnak, tehát lelkipásztori szolgálatra készülődnek. Hogy ez
után még tanári képesítést is szerezzenek, ez újabb éveket vesz
majd igénybe. Ha minden sikerülni fog, iparkodni fogunk felújí
taní a régi gimnáziumokat Kassán, esetleg Rozsnyón, de addig
még néhány évnek el kell telnie.

I A volt kassai Premontrei Gimnázium öregdiákjai évente rendez
nek találkozót, ezen mindig nagy elismeréssel nyilatkoznak volt ta
rláraikról. Ök már nyugdíjkorban vannak, és nem tudnának tanítást
~állalni, ha sikerülne valamelyik girnnáziumunkat felújítani.

Sajnos, nagyon sok év eltelt a gimnáziumok államosítása óta, a
körülmények is teljesen megváltoztak. Lehetetlen arra gondolni,
hogy ott folytassuk, ahol elődeink kényszerből abbahagyták áldá
sos működésüket. A rend újabb tagjai, akik az elmúlt rendszer ide
jén titokban léptünk be, csak hallomásból ismerjük a rend hagyo
mányait. 'Iparkodunk figyelni az idők jeleit, igazodni a most is ér-
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Milyen kapcsolatai
vannak a szlovák klé
russal, így a kassai
püspökkel, különös te
kintettel a magyar ka
tolikus hívők pasztorá
ciójára?

vényben lévő elvhez: ad omne bonum opus parati (készen lenni
minden jócselekedet elvégzésére). Elődeink nem hagytak ránk kész
recepteket. A rend minden tagja más és más helyen működik.Más
képp kell szervezni a plébánia életét Lendakon, a Magas-Tátra tö
vében, ahol vasárnaponként a falu apraja-nagyja, sokan még nép
viseletben vonulnak a szentmisére, másképp kell dolgozniok a Kas
sán élő testvéreknek, és megint másképp Paláston vagy Nagyölve
den, ahol vannak szlovákok, magyarok, katolikusok, protestánsok.
Ezeken a helyeken ugyanis a jászói premontrei rend tagjai működnek.

Mécs László emlékét ápolni nem egyszerű, hiszen a magyar is
kolában ma is alig hallanak róla, a szlovák nyelvükben pedig tel
jesen ismeretlen. A centenáriumot, ahol lehetett, tisztességgel
megünnepltük. A szlovák rendtagok számára Mécs költészete tel
jesen ismeretlen, költeményeit nehéz is lenne szlovák nyelvre le
fordítani úgy, hogy a szlovák nagyközönség is szívesen olvassa.

Úgy vélem, a szlovák klérussal nincsenek különösebb problémáim.
Többet közülük a szemináriumból ismerek. A rozsnyói püspök urat
is. Azért emIítem őt külön, mert Jászó a rozsnyói egyházmegye
területén van. Rendszeresen eljárok a havi rekollekciókra, ahol ta
láIkozom az egyházmegye papságaval. A rend belügyeibe a püspök
atya nem avatkozik be. Ha találkozunk, kicseréljük tapasz
talatainkat. Államosított javaink visszaszerzésében nem nagyon
tudnak segíteni, a püspök atyák is nehézségekkel küzdenek. Segít
séget a jó Istentől várhatunk. Mindenért küzdeni kell. Így volt ez a
múltban is.

A mi rendünket nem egyszer kisemmizték. Újból kellett kezde
ni. Így volt ez a tatárok, a husziták pusztítása után, így volt ez
I8aZ-ben. A rendtagok a kolostor helyén ázott falakat, tűzvész

pusztította templomot találtak. Alig tudtak meghúzódni a kolos
tor északi szárnyának egy részében. Igaz, akkor sokan segítették
őket. Ma más a helyzet. De akinek hivatása van, nem azért lép
szerzetbe, hogy a könnyebbik részt válassza, hanem hogy a test
vérekkel karöltve próbálja vállalni a nehezet is, a jó Isten segítsé
gével küzdjön, és ne adja föl könnyen a harcot.

A rend legtöbb tagja a magyar katolikus hívőket is pasztorálja.
Aki nem tud magyarul, a szlovák hívek között dolgozik. Az apát
ság templomában Jászón vasárnaponként a szentmise állandó ré
szeit latinul végezzük, az olvasmányokat és az evangéliumot
szlovákul és magyarul. Szentbeszéd is van mindkét nyelven. Mi
vel a faluban nincs magyar iskola, a fiatalok inkább szlovákul be
szélnek, a legtöbbje még érti a magyar nyelvet. Az idősebb kor
osztály még szívesen énekel magyarul is, de tud szlovákul is. A
templomban ki van téve kölesönzésre szlovák és magyar ima
könyv. Mindenki eldöntheti. milyen nyelven akarja dicsőíteni a jó
Istent. Lehetőséget biztosítunk.



Milyen a magyarság
helyzete a szlovákiai
katolikus egyházban?
Van-e esélye annak,
hogy Komáromban si
kerül magyar püspök
séget alapítani, vagy
esetleg jobb lenne, ha
néhány magyarlakta
egyházmegyében, ma
gyar segédpüspököket
nevezne ki a Szeni
szék?

A Szentatya kassai lá
togatása és a kassai
vértanúk szentté ava
tása után javult-e a
szlovákiai magyar ka
tolikusok helyzete?
Milyen jeladatok áll
nak a magyar-szlovák
megbékélés előtt?

A magyarok a szlovákiai katolikus egyházban is kisebbségben van
nak. Sasvárban a Szentatya július l-én a püspök atyáknak említette
a magyarokat is. Azt mondta, hogy a szlovák kispapok is tanulják
a magyar nyelvet. Sajnos, amikor még a pozsonyi szemináriumban
szolgáltam, mást tapasztaltam. A Szentatya nagyon szépen szólt a
püspök atyákhoz. Remélhető, ez meghozza áldásos gyümölcsét.
Ezért szerintem még sokat kell imádkoznunk. Mulasztásunk ezen
a téren nagy veszteséget okozhat

A magyar püspökség megalapítását nem tartom most időszerű
nek. Magyar nemzetiségű püspök kinevezését el tudom képzelni.
Ez a Szentszéken is múlik. Nagyon fontosnak tartom, hogyasze
mináriumokban legyen egyre több magyar kispap. A magyar pa
pok hiánya nagy veszteséget jelent a szlovákiai egyház számára. A
magyar katolikus pap el tudja végezni mindkét nyelven a szent
liturgiát, vegyes ajkú plébániákon tud beszélni mindkét nyelven.
Nagyon jó lenne, ha a szülök úgy nevelnék gyermekeiket, hogy a
jó Isten hívására lzaiás szavaival felelnének: ,,Itt vagyok, engem
küldj el" (6, 8).

A Szentatya látogatása Szlovákiában nagy ajándék volt az egész
ország számára. Hogy ennek mikor lesz látható eredménye, attól
függ, hogya jó mag milyen földbe hullott.

A magyar-szlovák megbékélés közös feladatunk. Amíg az egyik
fél csak vádolja a másikat, addig nem sok eredményre számítha
tunk. Nagyon fontos rendezni dolgainkat, és kibékülni a jó Isten
előtt. Ha jó úton járok a jó Isten felé, megtalálom az utat embertár
samhoz is. A Szentatya kijelölte az utat a megbékéléshez Poprádon,
lelkipásztori látogatása végén:

"Legyen béke házaitokban. Legyen béke szívetekben...Tanuljá
tok meg elmélyíteni a barátságot és az egyetértést olyan társa
dalomban, amely különböző kultúrájú és különböző ideológiájú
emberekből áll. Inkább arra fordítsatok figyelmet, ami összetart,
mint arra, ami szétválaszt, s növekedjenek az igazság keresésé
ben. Találjatok nagyobb teret a barátság számára. Csak a testvéri
szeretet az, amely lehetövé teszi, hogy ne zárkózzunk be egoiz
musunk falai közé...

Ha a Szentatya szavait megszívleljük, elindulhatunk a megbé
kélés útján, és iparkodásunk nem lesz hiábavaló.
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