
ZIMÁNYI ÁGNES

Hogya/lkapta a /lern ép
pe/l h étkinnapi Izidor
neoet?

Marosi Izidorral
Marosi Izidor 1916. március 27-én sz ű letett Tiszakécskén, tízgiJermekes
család legkisebb gyermekeként. 1941-ben, Vácott pappá szentelték. Több
évtizedes papi szolgálat után 1979-ben ugyanitt segédpüspök, 1987-ben
megyéspüspök lett. 1992 óta püspökként nyugállományú, de a lelkipász
tori szolgálatot nyolcvankétévesen is aktívan végzi. Püspöki jelmondata :
"ln aedificationem corporis Christi" L Hogy építsük Krisztus testét").

Szüleim áp rilis 4-én vittek el a templomba megkeresztelni, és a
káplán úr tanácsolta, hogy Sevillai Szent Izidorról, a n ap szentjéről

nevezzenek el. Úgy gondolta, az Izidor elég érde kes név, és mi vel
a többi testvérem nev e hétköznapi, hát legyen egy különleges is. A
tizedik, a legkisebb gyerek voltam, a csa lád kedvence, mindenki
engem d édelgetett. Születésemet annak köszönhetem, hogy egyik
testvérem az I. világháborúban, mindjárt a háború első évébe n, hősi

halált halt. Édesanyám annyira sze rette őt, hogy va lamikén t pótolni
akarta ezért, bizonyos fokig koron túl, rnegszült engem.

Külön ös módon papi hivatásomat is testvéremnek köszönhe
tem . Egyik bátyám mezőgazdasági köz ép- és szakisko lát végzett,
azu tán Vác mellett helyezkedett el. Vallásilag képzett embe r vo lt,
férfiaknak tartott nyolc napos lelkigyakorlat ot a jezsuitáknál, a
Manrézában. Ö vitt föl engem Vácra, hogy a gimnáziumot ott vé
gezzem, és gondolom azért is, hátha elkap a papi hi vatás. Úgy is
történt. Kisdiákként összebarátkoztam a váci papnevelő szemin á
rium lelki vezetőjével, aki so kat beszélgetett velem, és gyöngé
den, egy-egy jó szóval irányítgatott. Így alakult, hogy - először

mint kissz eminarista - bekerültem a váci papnevelő intézetbe,
akkor már azzal a szándékkal, hogy pap lesz ek. Azóta sem voltak
kétségeim a hivatásommal kapcsolatban . .

TIzenötév esen léptem be a szem ináriumba, és huszonöt éves
volt am, amikor felszentelt papként kiléptem az épületből. A
szentéletű Hannauer István püspök úr, aki 1 91 9-től, az első kom
munizmustól húsz éven át volt Vác püspöke, lelki atyja és min
dene, tizenkettőnket szentelt pappá. A szen telés 1941. június 22
én történt a szeminárium kápolnájáb an, pontosan ott, ahol éve
ken át naponta részt vettünk a szentmiséken, imád koztu nk és el
mélkedtünk. A püspök úr ugyanis akkor már súlyos beteg vo lt,
és ülve végezte a szertartást.

706



l1áborús években szen
telték pappá.

Nem is voltam sokáig káplán. 1944-ben behívtak, és két évig tábori
lelkész voltam, főhadnagyi rangban. Először Debrecenben, a vesz
tegzár-kórházban, ahová körülbelül harmincezer súlyosan beteg,
összefagyott magyar honvéd érkezett. Akik a Don-kanyarból haza
jöttek, azok először mind a debreceni vesztegzár-kórházba kerül
tek. Fél évig éjjel-nappal közöttük voltam. Azután a keleti frontra
kerültem, a ll-es gyalogezredhez. Amikor az ezredet szétverték,
engem ismét egészségügyiekhez rendeltek. A háború 1945. május
9-én ért véget, és mi boldogan indultunk volna haza. A jugoszláv
partizánok azonban négyünket elfogtak, egy hónapig fogva tartot
tak, és dolgoztattak. Mikor aztán elengedtek, végre sikerült haza
jönnöm, és a papi szolgálatot folytatnom, először Szentesen, azután
Hódmezővásárhelyen.Nyolcadik éve voltam pap, mikor 1948-ban
Pétery püspök úr plébánossá nevezett ki. Akkoriban nagy ritkaság
volt, hogy valaki ilyen fiatalon plébános legyen. Kicsi helyen,
Szentlőrinckátán voltam először plébános, amikor a legnehezebb
idők elkezdődtek. 1956 szeptemberében Izsákra kerültem, október
23-a már Izsákon ért engem. Éjjel hatalmas tüntetés volt, közel öt
száz ember tolongott az utcán. Elhatározták, hogy felakasztják a
kommunista iskolaigazgatót, eredeti foglalkozása szerint reformá
tus lelkészt, aki sok kellemetlenséget okozott ott többeknek. Lakása
pontosan a katolikus templommal szemben állott. Sikerült a tetőre

felmenekülnie, ahol a kémény mögé bújt, mi meg a feleségét és
gyerekeit mentettük. A Szentlélek indítására valaki a tömegből ki
abálni kezdett, hogy emberek, itt vagyunk a katolikus templom
előtt, menjünk be hálát adni Istennek. Bejöttek, engem a káplánom
mal együtt fölvertek, hogy a templomban beszéljek az embereknek.
Amit az ajkamra adott a Lélek, azt mondtam. Azzal csendesítettem
őket, hogy holnap úgyis vasárnap lesz, akkor jöjjenek el, és közö
sen, itt, ebben a templomban hálát adunk az Istennek. Lecsende
sedtek, elmentek. Én meg húsz éven át Izsákon maradtam mint
plébános. A hitoktatás már 1956 őszén úgy megindult, hogy kilenc
ven százalékos hittanbeiratás volt. Később egy időre lemorzsolták
őket, de kitűnő káplánjaimmal és világi munkatársaimmal vissza
tornáztuk a létszámot. Húsz év telt el, amikor eljött hozzám Endrey
Mihály püspök úr, aki annak idején tanított engem a szeminárium
ban, és azóta is testvéri barátságban voltunk. Ö voltaképp vértanú
püspök, sokáig száműzetésben élt, mielőtt két évre váci megyés
püspök lett. Halálos beteg volt már, mikor az állam nagy kegyesen
megengedte, hogy megyéspüspök legyen. Szóval 1977-ben váratla
nul megjelent a plébánián azzal, hogy Kecskemét most pásztor nél
küli nyáj, nincs plébánosa, és kért, hogy vállaljam el. Egy éjszakán
át gondolkodtam, azután megírtam, hogy nem tudom vállalni. Erre
leküldték hozzám az irodaigazgatót, aki elmondta, hogy Endrey
püspök úrnak nagyon fáj, hogy nem akarom vállalni, végül mégis
igent mondtam. Nem talált mást. Akkor az államnak még hozzá
kellett járulnia ahhoz, hogy valaki egy ilyen nagyvárosban plébá-
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Mikor lett segédpüs
pök?

S mit bízott Önre?

1987-ben megyéspüs
pök lett.

nos lehessen. Akiket a püspök úr javasolt, az állam nem fogadta el,
rólam pedig azt mondták, különösebb rosszat nem csinált, legyen.
Igaz, különösebben soha nem is szerettek. Így azután 1977-ben
Kecskemétre kerültem, segédpüspökségem ideje alatt is végig Kecs
keméten éltem, csak akkor költöztem fel Vácra, mikor megyéspüs
pök lettem.

1979-ben történt, hogy Lékai László bíboros úr szándéka szerint a
Szentatya váci segédpüspökké nevezett ki. Róma jóváhagyta, de a
magyar állam több mint egy évig halogatta a döntést, Miklós Imre
nem akart hozzájárulni. Végül mégis belegyeztek, és Esztergom
ban, a Bazilikában egyszerre hármunkat szenteltek föl. Bagi Istvánt
Esztergomba, Szakos Gyulát Székesfehérvárra, engem pedig Vácra.
Nem költöztem Vácra, hanem továbbra is Kecskeméten maradtam.
A Szentatya személyes küldöttével üzent, hogyha úgy akarom, ma
radjak a helyemen. Ismerte a kommunista országok helyzetét, és
tudta, ha a püspökök egy helyen vannak, akkor úgy körülveszik
őket, hogy a hívekkel ünnepségeken, bérmálásokon kívül nemigen
tudnak érintkezni. Én meg nagyon is kapható voltam arra, hogy ne
menjek Vácra. Amit a megyéspüspök rám bízott, azt Kecskemétről
is el tudtam látni.

Lelkipásztori szolgálatot, ünnepségeket, szenteléseket, bérmáláso
kat és más egyebet. Az irodai munkákat, meg az állammal való
kapcsolattartást amúgy is a püspöki helynök végezte. Ebben énrám
nem volt szükség, és nem is lettem volna rá alkalmas. Itt maradtam
Kecskeméten püspök-plébánosként, mint ilyen, Magyarországon
elsőként, sőt talán a világon is. A plébánián laktam, és amikor 1992
ben a nyugdíjazásom megtörtént, ugyanabba a kis plébániai lakás
ba jöttem vissza. Csupán két és fél éve költöztem ide, a Mária ut
cába, ahol most beszélgetünk.

1987-ben Bánk József érsek, püspök úr hivatali ideje, mivel betöl
tötte a hetvenötödik évét, lejárt, és a Szentatya fölmentette. Akkor
az Állami Egyházügyi Hivatal nagy nehezen hozzájárult, hogy én
legyek a megyéspüspök. Emlékszem, amikor a váci székes
egyházban ünnepélyes szentmise keretében beiktattak megyéspüs
pöknek, Miklós Imre és a társai is mind ott voltak. A váci egyház
megye akkor hét megye területéből tevődött össze. A hét megye
egyházügyi előadói folyamatosan tették nálam a tiszteletüket.
Mindegyik okítani akart engem, hogyan kell egy engedelmes püs
pöknek az államhoz viszonyulnia. Két év után Katona István lett
mellettem a segédpüspök, vele nagyon jó testvéri közösségben vol
tunk.

Mikor egyházmegyés püspök lettem, már tényleg Vácra kellett
költöznöm. Beraktam a legszükségesebbeket egy szernélygépko
csiba, és fölvonultam. A püspöki palotában minden szükséges
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Jöttek a papok és hívek,
volt erre igény?

Hány papja volt akkor
a váci egyházmegyé
nek?

s jó ez így?

Milyen a váci szellemi
ség?

megvolt, így a holmím nagyrészt itt maradt Kecskeméten. Úgy
voltam megyéspüspök, hogy amikor vasárnaponként, az egyház
megye különböző városaiban a liturgikus szolgálat, bérmálás
vagy más véget ért, nem Vácra, hanem Kecskemétre mentem. Így
hetenként egyszer, a szabadnapomon, én jöttem Kecskemétre, és
ide jöttek, akik beszélni akartak velem. Hozták a hivatalos irato
kat, és intéztük. amit kellett. Kedden reggel a Napfényexpresszel
felmentem Pestre, oda bejöttek értem, és kocsival vittek tovább
Vácra.

Hogyne, a hétfői napom mindig foglalt volt. Sokan akartak beszélni
velem. Azt mondták, ide szívesebben jönnek, mert nincsen aula
szag. A püspöki hivatalt nevezték aulának, ott az első években le
hallgató készülék is volt. Elővigyázatosságból Vácott is megcsinál
tam/ hogy a hozzám érkezőketnem az emeleti dolgozószobámban
fogadtam, hanem lementem hozzájuk a földszinti irodába. A hiva
talos iratok amúgyis lent voltak. Beültem az irodaigazgató szobács
kájába, így egyszerűbb volt/ és többekkel is tudtam foglalkozni. Az
emeleti lehallgatókat aztán a rendőrség elvitte, amikor a változás
történt, de még 1991-ben is ott voltak. Azt mondták, és valóban úgy
is lehetett, hogy már semmire sem lehetett használni, mivel nagyon
régen építették be őket oda.

A nyugdíjasokkal együtt mintegy négyszáz pap. Most százzal bi
zonyosan kevesebb, habár nem lehet összehasonlítani, mert 1993
ban módosították a magyar egyházmegyék határait, és az óriási
műtét a váci egyházmegye déli felét levágta. Ugyanakkor északon
az esztergomi és az egri egyházmegye területéből hozzácsatoltak.
így a váci egyházmegye most egészen a szlovák határig terjed. Dél
felé pedig Kecskemét fölött van a határ. Lajosmizsétől tíz kilomé
terre északra van a váci, attól délre pedig a kalocsai egyházmegye.

Hivatalos ügyek intézésekor közelebb található az egyházmegyék
központja. A papság könnyebben eléri a főpásztort, és a székváros
lelki központ lehet. Természetesen idő kell ahhoz/ hogya lelkipász
torkodó papok egymást megismerjék, hogy az ott megszokott mód
szereket tovább alkalmazzák. S mindegyik egyházmegyének meg
volt a sajátos szellemisége is.

Ahogy mondottam, mindegyik egyházmegyének volt saját lelkisé
ge. Természetesen mi a magunkét kiválónak tartottuk. Tudnunk
kell, hogya váci egyházmegye papsága - származását tekintve is
- többféle örökséget hordozott. Nógrád, Pest, Szolnok, Csongrád,
Bács megye, valamint Budapest külső kerületei adták a váci egy
házmegye papi hivatásait. S annakidején a hivatások bőségéből le
hetett válogatni! A főpásztor különös gondot fordított a papneve
lésre. Éppen ezért olyan tanárokat és nevelőket rendelt a szeminá-
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A püspöki karon belül

mi volt az Ön feladata?

Az egyházmegye irá

nyításában mivolt a leg

nehezebb?

riumba, akik nemcsak a tudást közvetítették, hanem lelkiségre ne
velők is voltak. Szentelésünk után a különféle hagyományok között
élő hívek közé kerülve gazdagodhattunk ismeretekben és lelkiség
ben. Sok helyen a vallásos élet és a mindennapok azonosak voltak,
"értük voltunk papok, velük lettünk keresztények". A ma kissé el
marasztalt "népi vallásosság" számomra és számunkra nem terhet
jelentett, hanem erősítést. Azok példája, akik minden vasárnap tíz
húsz kilométernyi távolságból jöttek, és adventi hajnalokon mínusz
húsz fokos hidegben is ott voltak a templomban, életre szóló ösz
tönzést adott. Püspökeink, papjaink vértanúsága, teológia tanára
ink évtizedes börtönélete kényszerített bennünket arra, hogy ne
hozzunk rájuk szégyent.

Tíz évi segédpüspökségem alatt a hitoktatási bizottságok püspök
kari megbízottja voltam. Amikor a megyéspüspöki kinevezést meg
kaptam, gyorsan lemondtam, és azután a püspöki karban már nem
volt különösebb megbízatásom. Elég volt a hatalmas egyházme
gyét kormányozni, mert akkor még a váci egyházmegye teljes te
rülete megvolt. Az említett püspökkari megbízatást Udvardy József
püspök úrtól kaptam. Udvardy püspök úr igen nehéz körülmények
között vállalta és végezte a hitoktatási bizottságok vezetését, és bol
dogan adta át nekem. Ez a püspökkari megbízatás számomra is
keresztút volt. 1977-78-tól a hitoktatásban Nyugaton új módszere
ket alkalmaztak, és új hittankönyveket adtak ki, miközben itthon
még sokan a régi katekizmushoz és módszerekhez ragaszkodtak.
A püspöki kar pályázatot írt ki új, korszerűbb hittankönyvek írásá
ra. Voltak is kitűnő hittankönyvek, kiadásukat a püspöki kar meg
szavazta, azután mégse lett belőle semmi. A kiadás valahogy min
dig elakadt. A vége az lett, hogy akik korszerűbb könyvet akartak,
egyházmegyénként külön-külön adták ki a könyveket. Ennélfogva
az én időmben Magyarországon számtalan különbözőhittankönyv
létezett. Nem tudom, azóta sikerült-e országosan egységesíteni.

Mindig a személyi döntések. Az egyházmegye személyi ügyeit úgy
intézni, hogy az a Lélek erejében történjék. Budapest külső terüle
teinek egy része a váci egyházmegyéhez tartozott. Ezek és a nagy
budapesti plébániák a kommunizmus idején kiemelt fontosságúak
voltak. Ide csak olyanokat lehetett kinevezni, akik az állam számá
ra grata personá-k voltak. A változás után az volt a szándékom,
hogy ezekre a nagy plébániákra, főleg Budapest területén, megfe
lelő embereket helyezek, akik műveltségi, teológiai, szónoki, más
papi értékek szempontjából is kiválóak. Előbb azonban egyik vagy
másik helyről el kellett mozdítani azokat, akik békepapságuk révén
kerültek oda. Mindez sok álmatlan éjszakát okozott, és kínszenve
dés volt.

710



A vidéki plébániák mi

lyen helyzetben voltak

az Ön idejében?

Mi az oka, hogy ma a

hitetlenség és közöm

bösség nálunk is mély

gyökeret tudott verni?

Hogyan lehet ma Istent

az emberekhez közelebb

hozni?

Nem szabad elfelejteni, hogy 1945-től, s méginkább az 1950-es
évektől az egyház gúzsba volt kötve. Akár azért, mert a papokat
ténylegesen börtönbe csukták, akár azért, mert olyan körülmények
között léteztek, hogy szinte lehetetlen volt működniük. Nagy do
log, hogy legalább a katolikus, keresztény családokat meg tudtuk
tartani, és ebben a hitoktatás alapvető szerepet játszott. Kecskemé
ten szombaton és vasárnap a nagytemplomi hitoktatás négy helyen
folyt, nagyjából ezerkétszáz gyermekkorú és három-négyszáz ifjú
korú hittanossal. Kecskemét nagy város, hirtelen felfejlődött száz
ezerre, de a hetvenes években még nem volt annyi, ami azt jelenti,
hogy akkor jóformán többen részesültek hitoktatásban, vallásos ne
velésben, mint ma. A papok komoly lelkiszolgálatát mindig hang
súlyoztam és megkívántam. Az imádságos életre és a szentségek
vételére való nevelés fő szempont volt a hívek megtartásában. Eh
hez nagyszerű munkatársaim voltak: Nagy Károly, Stella Leontin,
Kocsis Imre, Lukács József káplánként működtek itt, és szép ered
ményeket értek el. De voltak mások is. A Jézus Szíve Népleányok
egyik tagját kineveztem plébániai kormányzónak egy kis faluba,
tehát nő vezette a plébániát. A hívek nagyon szerették, bár már
nyugdíjban van, a mai napig is gyakran emlegetik. Voltak lehető

ségek, melyeket nem akartam nem kihasználni, és az állam ezt nem
szerette. Papot is szenteltem titokban, például Szlovákia részére,
éjszaka, itt Kecskeméten, a székesegyházban. Két piarista idekísérte
az illetőt, aki a szentelés után ment is vissza. Ez főbenjáró bűn volt,
az állam mindenről tudni akart, előzetes hozzájárulást igényelt
minden papszenteléshez.

Ez világjelenség. Ma az anyagiak, a technika és az esztelenségig
menő szórakozás kitölti az emberek életét. Nem azért fordulnak el
az Istentől, mert az nagyon jól esik nekik, hanem mert esztelenül
rombolják magukat, azt habzsolják, amit nem kellene habzsolni, s
ennek lelki, szellemi és vallási vonalon is súlyosak a következmé
nyei. A fiatalok elveszítik az érzéküket a szellemi és vallásos dolgok
iránt.

A Jézus-év elmúlt, és a magyar katolikus egyház egy kicsit elmu
lasztotta, hogy az imádkozó, a gyógyító, a köztünk lévő Jézust kö
zelebb hozza az emberekhez. Jó lenne, ha idén, a Szentlélek évében
az egyház a szentlelkes várakozást nemcsak a bérmálkozásra való
készületnél próbálná felkelteni, hanem valamiként mindenkivel
meg tudná értetni a Szentlélek kiáradását, éltető erejét és vigaszta
lását, igaz a hangsúly nem is annyira a megértésen, hanem a meg
élésen van. A Lélek kiáradása érintés, én üres vagyok, és a Lélek
az, aki megtölt, aki megnyugvást ad.

Jobban kellene a bűnbánat szentségét használni, mert gyógyító
hatású. A bűnbánat szentségében nyomorúságunkat Jézus kezébe
tesszük le. Jézus azt a nagy lehetőséget adta, hogy letehetjük a
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Hogyan él ma, nyugal
mazott püspökként?

Milyennek tartja az
egyház jövőjét?

terhünket, mert ő megbocsátja. Ezután a Lélek utat talál felénk.
Nem baj, ha nem érzem: nem minden, amit érzek. Az a jó, ha el
engedem magam, s az elengedettségben egyszercsak végigfut raj
tam valami belső megnyugvás. Ez a kegyelem, mely Isten ajándé
ka. Nehéz ezt szavakba foglalni. A szavak arra valók, hogy kife
jezzük magunkat, de abban a pillanatban, ha érzéseimet akarom
megformálni, ha a hitemről, Jézus Krisztusról, vagy a Szeritlélek
ről szeretnék szólni, sokminden a beszédkészségem rabjává válik.
A beszéd segítség, Isten kegyelmi indítása nélkül nem sokat ér.

Köszönöm jól. A halál, hál'Istennek nem foglalkoztat, s tudom,
hogy ez Isten kegyelme. Néha a testi bajok vagy szenvedések aka
dályoznak, de soha nem annyira, hogy papi hivatásomat, melyre
az életemet tettem, ne tudnám végezni. Mindennap misézek a
Nagytemplomban, gyóntatok, első csütörtökön este a hívekkel
együtt végzem az egyórás szentségimádást, májusban a litániát,
októberben a rózsafüzért imádkozzuk közösen. Az elmúlt évben
ötvenhat esetben voltam távol liturgikus szolgálatot végezni. Ezen
a csendes helyen, ahol most élek, sokan fölkeresnek, akik lelkileg
megviseltek. Együtt imádkozunk vagy én imádkozom értük, és
jönnek paptestvérek is, akikkel jó beszélgetni. A nyáron, a kalocsai
érsek úr fölkérésére, papok számára tartottam lelkigyakorlatot.
Utódommal, Keszthelyi Ferenc püspök úrral testvéri a kapcsola
tom. Liturgikus szolgálatra a váci egyházmegyébe és máshová is
kapok megbízást. Az egyházmegyei zsinaton is örömmel vettem
részt.

Napjainkban az emberek az anyagi és a technikai civilizáció bűvö

letében élnek, egészen addig, amíg saját maguk ürességében rá
nem jönnek arra, hogy valami hiányzik. Akkor az isteni kegyelem
majd újra utat talál. S akkor megújulhat az egyház nagy lehetősége

és hivatása, hogy az emberekhez közel hozza Jézust, hogy figyel
müket Isten országára irányítsa.
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