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Tisztelt Püspök Úr, ta
lán kevesen tudják,
hogy Ön kármelita
szerzetes. Miért vá

lasztotta a szerzetesi
hivatást, s miértéppen
a kármelita rendet?

Takács Nándorral
Takdcs Nándor nyugalmazott püspök 1927-ben sziiletett Győrben. 1942
ben belépett a kdrmelita rendbe, 1948-ban tett örökfogadalmat. A szerze
tesrendek feloszlatása után a Hittudományi Akadémián tanult, 1951-ben
szentelték pappá. 1959-ben állami nyomasra eltávolították a Központi
Szemináriumból, s a papi múködéstől is eltiltották. 14 él/ig kántorként
szolgált különböző plébániákon, csak 1973-ban térhetett vissza a győri

egyházmegyébe. Kármelita hivatásáról, a szerzeiesrendek feloszlatásáról,
az 1956-os forradalomról és a megtorlásokról kérdeztük.

Sopron megyében, Rábacsanakon születtem, ahol a lakosság túl
nyomó többsége katolikus volt, és a szülőfalum nagyon sok papot
adott az egyháznak. Jellemző, hogy 1954-ben, a Szeplőtelen Fo
gantatás dogmájának kihirdetése századik évfordulóján tizenné
gyen voltuk otthon papok, akik együtt ünnepeltünk. Sajnos azóta
a papi hivatás elfogadása szinte teljesen megszűnt, én vagyok az
utolsó, egyben a legidősebb pap a szülőfalumból.

A ferences testvérek és a kármeliták is gyakran jöttek a falum
ba gyűjteni, kolledálni. Azaz házról házra járva gabonát, tojást és
egyéb élelmiszereket gyűjtöttek a hívektől. A testvérek mindig
kértek két fiúgyereket az iskolától a szekerük húzásához - úgy
mondtuk, mi voltunk a barátok "kis szamarai". A tanító általában
engem jelölt ki, így nagyon sokszor találkoztam a ferences és a
kármelita testvérekkel. Hozzájárult a választásomhoz az is, hogy
a falumból volt már kettő vagy három, kármeliták felé tájékozódó
fiú. Igaz, végül nem lettek szerzetesek, de a kármeliták kis kon
viktusában éltek Keszthelyen . így lassan megismertem a kárme
lita testvérek magatartását, gondolkodásmódját, és nagyon meg
tetszett, Az ötödik elemi elvégzése után tanulmányi eredményeim
alapján gimnáziumba mehettem, s én is akármeliták konviktusá
ba jelentkeztem. 1938. augusztus 4-én vitt el édesanyám vonaton
Keszthelyre. Megjegyzem, akkor ültem életemben először vona
ton, 11 és fél éves voltam. Mivel mindenféle holmit kellett vinni
a konviktusba, az állomásról taxival mentünk, hogy ne kelljen
cipelni a nagy csomagokat - akkor ültem először autóban.

Nagyon jó közösségbe kerültem, mindössze 24-26-an voltunk.
Onnét jártunk a premontrei gimnáziumba. A konviktusban egy
kármelita atya foglalkozott velünk, de a többi atyával is kapcso
latban voltunk, s részt vettünk a szentmiséken, a rendi esemé
nyeken, még egy kármelita szabású kis habitust is kaptunk.
Minden év végén készült rólunk egy jellemzés: tanulmányok,
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Hogyan zajlott azélet a
noviciátusban?

1950-ben került sor a
szerzetesrendek [elosz
latására. Keszthelyen
mi történt Önökkel?

magatartás, lelki élet. Négy év gimnázium elvégzése után mehe
tett noviciátusba az, akit arra alkalmasnak tartottak. Nekem le
hetőségem nyílt a noviciátus megkezdésére, ami már Győrben

volt. 1942. július 19-én került sor a beöltözésre, amely a szokásos
módon új névadásával volt egybekötve. Én a Jusztin nevet kap
tam a vértanú keresztény filozófus emlékére.

A noviciátusban nem voltunk sokan, mi hárman, klerikus novíciu
sok, és volt még két laikus testvér. Novíciusmesterünk a szentéle
tű, boldoggá avatás előtt álló Marton Marcell atya volt. Ő volt se
gítségükre a lelki életünkben, az imádságban, az elmélkedésben,
az Istennel való kapcsolatban, mindabban, ami az imádságot élővé
teszi. Megismertük a nagy kármelita misztikus szentek írásait,
amelyeket szinte éhezve faltunk. A noviciátusban a rend életében
szorosan résztvevőként éltünk, aminek egyik legérdekesebb, elő

ször nehezen átélhető része az volt, hogy éjjel fél 12-kor ébresztőt

tartottak, s 12-től éjjel fél 2-ig elmondtuk a matutinumot és a
laudest. A győri híveknek ez nagy élmény volt. Bár zárt körben
történt, kora tavasztól késő őszig az ima terem ablakai nyitva vol
tak, s oda gyűltek a hívek, akik belekapcsolódtak az imádságba.

Az egy év letelte után, 1943. július 2o-án tettük le az első fo
gadalmat. A Győrben töltött esztendő alatt a gimnáziumi tanul
mányaink szüneteltek, csak Keszthelyre visszatérve folytattuk
azokat. A keszthelyi házban már a szerzetesi napirend alapján
éltünk, s már a gimnáziumba sem jártunk ki, hanem magánta
nulókká minősültünk. Délelőttönként a kármelita atyák korre
petáltak bennünket, negyedévenként pedig egy-egy délelőttre

kimentünk a gimnáziumba. Minden év végén mentünk magán
vizsgát tenni, majd 1947-ben sikeresen leérettségiztem. Igaz, ép
pen legkedvesebb tantárgyamban voltam a legrosszabb: latinból
négyest kaptam, mert nem készültem fel Ovidius ódáiból.

A nyarat a Pápakovácsi mellett épülő kármelita remetekolos
tor építésén töltöttem, ahol három kispap társammal együtt kű

lönböző munkákat végeztünk. Ősszel visszatértünk Keszthelyre,
ahol megkezdtük a filozófiai és teológiai tanulmányainkat: az el
ső évett Keszthelyen végeztük, a másodikat Kunszentmártonban,
a harmadévre ismét visszatértünk Keszthelyre. Közben betöltve a
21. életévemet, 1948. január 16-án a keszthelyi kármel templomá
nak főoltára előtt letettem az örökfogadalmat.

Jól emlékszem, hogy 1950-ben, június hónap legelején velünk, kis
papokkal is közölték: mindenkor készen kell lenni arra, hogya há
zat esetleg el kell hagyni. Bizonyára sokan nem tudják, hogya bar
na kármelita habitus alatt nem viseltek az atyák, se a testvérek ci
vil ruhát, csak alsóneműt. Én például a noviciátusba történt belé
pésemkor lead tam a civil ruhámat, ami nem is került többé vissza
hozzám, igaz, már nem is lett volna jó, mert közben nagyot nőt-
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A vasútállomásról hová
meni?

Ezután hogyan alakult
asorsa? Hogyan került
győri egyházmegtjei
növendékként Buda
pestre?

tem. Tehát amikor 1950-ben jöttek a hírek a szerzetesrendek fel
oszlatásáról, az akkori házfőnök atya a hívektől kért használt ru
hákat a kispapoknak. Nekem egy nagyon kopott nadrág jutott, a
kabátom pedig egy világháborúban használt hadnagyi zubbony
volt, kifordítva hordtam. Esténként a házfőnök atya már nem en
gedett bennünket odahaza maradni. Sötétedéskor civilbe öltözve
mentünk a hegyek közé, ahol a szabad ég alatt aludtunk. Azért,
hogy ha jönnek a rabszállító kocsival, ne találjanak bennünket ott
hon. Megbeszéltük azt a jelet is, hogy ha viszik őket az ávósok, ak
kor megkongatják az öregharangot. Ebból tudtuk volna, hogy reg
gel már nem szabad visszamennünk. Ez így ment egészen 1950.
június 14-éig, amikor is este éppen a zsolozsma alatt a házfőnök

atya bennünket hármunkat kihívott, s azt mondta: "Testvérek,
azonnal menjenek, de ne az utca felé, hanem hátul, a kerten ke
resztül, mert az ávósok már figyelik a házat." Tehát hazaküldtek
bennünket. A kert végében egy két méter magas kőfal volt, azon
másztunk ki. Az éjszakát egy árpaföld mellett, árokparton töltöt
tük. Amikor hajnalodni kezdett, elindultunk a vasútállomásra.

A szülőfalumba nem tudtam menni édesanyámhoz, mert az mint
egy 130-150 kilométerre volt. Legidősebb testvérbátyám viszont
Fonyódon élt a családjával, ezért úgy határoztam, hozzájuk me
gyek. Elcsodálkozott, amikor meglátott, hiszen a rendi törvények
alapján csak szülők vagy testvérek elhalálozásakor mehettünk haza.
Szerény körülmények közott éltek, mert csendőr főtörzsőrmester

ként végezte be a második világháborút. A helybeliek tisztelték, be
csülték, igazolták is, de állandó munkahelyet nem kaphatott. A
Törley pezsgőgyárosnakvolt egy vincellérháza, amely mellett sző
lő és gyümölcsös volt, ott laktak a bátyámék. Már aznap délután
bementem a plébániára. A plébános szeretettel fogadott, s mind
járt azt kérdezte, értek-e valamihez? Azt válaszoltam, hogy szak
mám nincsen, de kántorizálni tudok, orgonálni is valamennyire.
Ugyanis korábban autodidakta módon harmóniumom tanultam,
Keszthelyen már a templomi nagy orgonán is játszottam miséken.
Az Úristen így készített fel, hogy legyen valamim, amivel elindul
hatok. A plébános nagyon megörült, s ettől kezdve én orgonáltam
minden reggel. A szentmisékről hazaérve részt vettem a bátyámék
alkalmi munkáiban, például az ottani kommunista ifjúsági tábor
ágyneműitmostuk, vasaltuk, alkalmi sörkimérésben dolgoztunk a
hajóállomásnál, sőt még pálinkát is főztünk. Így telt 1950 nyara.

A rendi vezetés augusztus közepén átirányított Győrbe, az ottani
kármelita templomban kellett kántorságot betöltenem. Közben a
rendi vezetés tárgyalásokba kezdett a püspökségekkel, hogy ment
se a fiatal szerzeteseket. Papp Kálmán győri püspök úr átvett ben
nünket, egyházmegyei növendékké minősített, s engem a Központi
Szemináriumba küldött. Nem volt könnyű, mert a mi tanulmányi
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Hogyan alakult a kap
csolata a feloszlatott
kármelita renddel? Az
atyák kénytelenek vol
tak leülföldre menni,
vagyitthonmaradtak?

Térjünkvisszaazötve
nes évekre, pontosab
ban az 1956-os évre.
Milyenemlékeket őriz a
forradalomról?

rendünk más volt, mint a Hittudományi Akadémiáé. Ezért az első

félévben heti 53 órám volt, be kellett pótolnom a lemaradásomat.
Egy pécsi egyházmegyés növendék volt a szobatársam, az ak

kori cantus magister, aki a kottatárat kezelte, s az énektanár tá
vollétében mindenről ő gondoskodott a miséken. Azonban né
hány hét után elment a szemináriumból, így nem volt cantus
magisterünk. Hamar észrevették, hogy valamennyire értek a ze
néhez, s orgonálni is tudok - így én lettem az új cantus magis
ter. Amikor pedig Werner Alajos atya került oda prefektusnak és
énektanárnak. tőle nagyon sokat tanultam. nagy ajándék volt
számomra, lelkileg és szakmailag egyaránt.

1951 őszén az egyház nagyon szorongatott helyzetben volt,
ezért október elején jelezték megyés püspökeink, hogy még azon
az őszön pappá szentelnek bennünket, pedig az csak a rákövet
kező év júniusában, az ötödév végén lett volna esedékes. 1951.
október 28-án szenteltek pappá Győrben. Utána visszatérve Bu
dapestre folytattam a tanulmányaimat a szemináriumban, majd
1954-ben ledoktoráltam. Ugyanabban az évben történt, hogy
Werner atyát már Kodály Zoltán sem tudta megvédeni, ezért
mennie kellett a szemináriumból. Közben elvégeztem a kántor
tanfolyamot is, és Werner atya engem javasolt énektanárnak. Így
maradtam bent a szemináriumban a doktorátus után.

A kármelita atyák közül senki sem ment el külföldre. Igaz, nem
maradhattak a helyükön, kivéve Csapó Gábor atyát, akinek olyan
életkörülményei adódtak, hogy Beresztóczy Miklós hozzá járt
gyónni. Gábor atya haláláig a Huba utcai kármelita templom igaz
gatója maradhatott. A többiek különböző egyházmegyékben he
lyezkedtek el. Kapcsolatom eleven maradt a Kármellel, mert a Köz
ponti Szemináriumból kijártam a Huba utcába, sokat miséz tem is
ott. Késöbb pedig, amikor sokfelé szolgáltam az országban, a rendi
nagy ünnepeken mindig ott voltam. Püspökké sem a győri egyház
megye papjaként, hanem a kármelita rend tagjaként nevezett ki II.
János Pál pápa. Jelenleg is fennáll a kapcsolatom a renddel: papo
kat, diakónusokat szentelek, nemcsak itthon, hanem külföldön, így
Lengyelországban, Németországban is. A kelet-közép-európai régi
óban egyedül vagyok kármelita szerzetesként püspök.

Ott kezdeném, hogy Tamás Gergely Alajos írt egy oratóriumot
Nándorfehérvár 1456 címmel, ennek volt a bemutatója október
22-én este a Belvárosi plébániatemplomban. Zsúfolásig tömve volt
a templom. Hazafelé menet kisebb csoportosulásokat láttam er
re-arra, de akkor még nem történt semmi. Másnap viszont egy tár
sammal együtt már ott voltam a menetben, s ott voltam a Petőfi

szobornál, a Bem szobornál is. Nem akarom részletezni, de fan
tasztikus élmény volt ott lenni a tömegben, az emberek nagyon
felszabadultak voltak. Megjegyzem, hogy a kispapok nem voltak,
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nem lehettek ott a menetben, mert éppen október 22-én kezdődött

számukra lelkigyakorlat, Pataki Géza váci kanonok tartotta. Én vé
gül is vacsorára hazamentem, így az esti eseményekről csak más
nap hallottam. Wemer atya is eljött hozzám még aznap este, s mi
után elment, már hallani lehetett a lövéseket.

Október 24-én reggel nundenfelől jöttek emberek hírekkel, ak
kor szereztem tudomást a Rádiónál történtekről. Mindenki na
gyon rémült volt, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből.

Az egyetemisták hívták magukkal a kispapokat, ám az elöljárók
úgy döntöttek, hogy nem engedik őket az utcára menni. És hát
ki más is lehetett volna erre alkalmasabb, mint a fiatal énekta
nár? Így aztán ettől kezdve ott strázsáltam a portánál, abban a
hiszemben, hogy ezzel kispapjainkat meg tudjuk védeni, mert
másutt nincs kijárat. A lelkigyakorlatot persze nem lehetett foly
tatni ilyen körülmények között. Stúdiumot rendeltünk számuk
ra, azonban a kispapok az egyetemi templom padlásán keresztül
találtak átjárást az egyetem épülete felé, ott közlekedtek.

A portán néha felváltottak engem a már felszentelt hatodéves
kispapok, ott volt közöttük Kuklay Antal is. Éppen ő volt a bejá
ratnál, amikor egy kora reggel bejött H. Gy., a szeminárium rek
tora, aki Józsefvárosban volt plébános. Ment föl a rektori lakosz
tályba. Nem sokkal azután két karszalagos nemzetőr jött azzal,
hogy H. Gy. ávós századost keresik. Kuklay Antal nem tudta
hirtelenjében, mit csináljon. Végül is azt mondta nekik, hogy bi
zonyára tudják, ő a józsefvárosban lakik, ott lehet, oda igyekez
zenek. Erre azok el is mentek. Kuklay felment a rektorhoz, el
mondta neki, mi történt, aki nagyon köszönte. Nagy szerencséje
volt, mert elvitték volna, ugyanis az Egyházügyi Hivatalban do
kumentumokat találtak arról - amit később a bíboros által meg
bízott kispapok is megtaláltak -, hogy H. Gy. ávós százados
volt. Megjegyzem, amikor később elítélték Kuklay Antalt, nem
volt senki, aki szólt volna az érdekében.

Október 28-án telefonáltak a Külső Klinikákról, hogy nagyon
sok sebesült van, küldjünk papot. Engem jelöltek ki az elöljárók,
mint legfiatalabbat. Akkor még ropogtak a fegyverek. Reveren
dában mentem, vöröskeresztes karszalaggal, s egy táskában vit
tem a szükséges dolgokat: ostyát, szent kenetet stb. Míg odaér
tem, legalább tízszer kellett lehasalnom a lövések miatt. Babics
Antal professzor fogadott, de végül is kiderült, hogy két piarista
már ott volt, egyikük a központista Személyi József, ezért én
visszamentem a szemináriumba. Október 31-én pedig kimentem
a Huba utcába, mert Gábor atya telefonált, hogy nincs pap a
Szabolcs utcai kórházban.

Arra is emlékszem, hogy október 31-én papi gyűlés volt a
Központi Szemináriumban, amelynek során a Pestre behozott
békepapokat kiebrudalta a papság. Szörényi Andor professzor
elmondott egy nagyon indulatos beszédet, aminek később követ-
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Milyen megtorlásokra
került sor?

kezményei is lettek. A papság ekkor végre fölszabadultnak érez
te magát.

A Budapestre visszatért bíboros hercegprímáshoz egyházi kül
döttségek mentek, hogy tiszteletüket tegyék nála. A szeminári
um elöljárói is úgy döntöttek, hogy menjen hozzá küldöttség.
Ment a rektor, a vicerektor és a prefektus. Mikor felértek a vár
ba, a rektor átadott a vicerektornak egy lezárt, a bíboros úrnak
címzett borítékot azzal, hogy gyorsan meglátogatja az egyik kö
zeli ismerősét ott a Várban, s ha nem érne vissza, szíveskedjen
azt átadni őeminenciájának. Természetesen nem ért vissza a
megadott időre. Így S. L. és F. J. atya jutottak be a bíboroshoz. A
rektor a levélben tisztelettel lemondott a szeminárium rektori
tisztségéről. Az új rektor hamarosan Potyondy Imre lett Székes
fehérvárról. November Iü-e után kezdett rendeződni a helyzet a
szemináriumban. A megtorlások nem 1956 őszén, hanem csak
valamivel később kezdődtek.

1957 májusában kezdődött a letartóztatási hullám a szeminanum
ban.Mindig éjszakánként jöttek házkutatási paranccsal, és sorra
tartóztatták le a kispapokat. Általában engem ébresztett a portás...
Nem tudtunk mit csinálni...

Emlékszem, május 17-én tartóztatták le Tabódy Istvánt. Az ő

letartóztatása különösen emlékezetes számomra. Mentem fel
hozzá a fogdmegekkel, akiknek szokás szerint házkutatási pa
rancsuk volt. Tabódy t odaállították mellém a küszöbre, Nagyon
gyakorlottan kutattak, a könyvespolcról egyenként leszedték a
könyveket, s hamarosan kihullott az egyikból egy lap. Mire Pista
odasúgta nekem: "Már legalább két hónapja keresem ezt a pa
pírt." Mindenféle iratot összegyűjtöttek, majd elővették az előre

megírt letartóztatási parancsot. Amikor leértünk a fóbejárathoz,
Tabódy így szólt hozzájuk: "Uraim, a szentgyónásomat akarom
elvégezni a prefektus úrnál, kérem, szíveskedjenek pár lépést hát
ralépni." Megtették. Pista ott a kőre letérdelt, lehajoltam hozzá,
elvégezte a szentgyónását, megadtam neki a feloldozást, fölkelt,
megölelt. Mondtam neki: "Imádkozunk érted, az Úr lelke vezes
sen." Miután elköszöntem tőle, összetette a kezét, mintha már
bilincs lenne rajta, s azt mondta: "Uraim, indulhatunk." I<ikísértem
őket az utcára, ahol járó motorral várakozott rájuk az autó.

Ősszel, szeptember-októberben kezdődtek meg a tárgyalások
a Markó utcában. Lehetőség szerint mindíg elmentem a nyilvá
nos tárgyalásokra, s igyekeztem találkozni a kispapokkal. Min
dig úgy készültem, hogy ha valamelyiküknél nem lesz a tárgya
lás szünetében rokon, akkor én odamegyek hozzá. Mindig
vittem magammal szentostyát - gyufásdobozban.

Az egyik vádpont az volt ellenük, hogy lejegyezték a forra
dalmi eseményeket, s azt stencilezve sokszorosítottak és terjesz
tették. Ott ültem a hallgatóság között, amikor az ügyész arról
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1957májusától Ön rá
diáműsorokat készített,
amikésőbb szerepet ját
szott a Központi Sze
milláriumból történő e/
bocsátásában is.

faggatta őket, hol készítették a sokszorosított papírokat? Mond
ták, hogyadékáni hivatalban, amikor nem volt ott senki. Az
ügyész tovább kérdezett: "Hová rakták? - Egy közeli szobába.
- Melyikbe? - A 34-esbe. - Ki lakott ott? - Akkor senki nem
lakott ott. - Egyébként lakik ott valaki? - Takács Nándor pre
fektus úr." Nagyon melegem lett. Amikor délután visszaértem a
szemináriumba, a rektor úr azzal fogadott, hogy itt volt két em
ber, azután érdeklődtek, hol voltam akkoriban. De nem lett sem
mi következménye, mert akkor a Huba utcában voltam.

1957-ben a püspöki kart nagyon szorongatták, papokat vittek el,
hogy kényszerítsék a püspököket a megegyezésre. Hamvas Endre
püspök urat is ilyen kegyetlenséggel szorították rá arra, hogy haj
landó legyen tárgyalni. Elvitték az egyik legjobb papját, majd el
mentek hozzá, hogy hajlandó-e tárgyalni? Ű nem volt hajlandó,
erre elvitték egy másik papját, aztán megint mentek hozzá, és így
tovább. Ezek után volt hajlandó tárgyalni. Májusban jött létre meg
állapodás az állam és az egyház között. Ennek keretében tette a
Kádár-kormány azt az engedményt, hogya Petőfi rádióban ha
vonta fél óra vallásos jellegű műsor lehet, amit az egyház szer
keszthet. Endrey Mihály püspök úr, aki az esztergomi egyházme
gyét vezette, egyben az Actio Catholica elnöke is volt, hivatott ma
gához. Rám gondolt, hogy én szerkesszem ezeket a rádióműsoro

kat. Tudtam, hogy korábban is volt már katolikus adás a Rádió
ban, de azokat én nem ismertem. Tehát nagyon meglepődtem, és
gondolkodási időt kértem, de nem lehetett nem vállalni.

Mindenképpen el akartam kerülni a korábban kényszerűség

ből még a püspöki körlevelekbe is bevett buzdításokat a mező

gazdasági munkára, a termelés fokozására, tehát nem akartam
propagandaműsort csinálni. Végül arra gondoltam, hogya leg
jobb lenne misét közvetíteni, kommentálva. Mert azt reméltem,
hogya miséhez nem mernek hozzányúlni. 1957. május 25-én
volt az első adás, és összesen 31 adást készítettem.

A felvételek előtt öt példányban le kellett adnom a műsor tel
jes szövegét az Egyházügyi Hivatalban, az énekek szövegét, a
szentírási részt és a kommentárt is. A Rádió részéről szintén volt
valaki, aki ellenőrizte a műsorokat: Dezséri László, egy volt
evangélikus püspök, akit 1956. október végén megfosztottak a
püspökségtől az egyházközség tagjai. Emlékszem, az ötödik
vagy a hatodik adás felvétele zajlott az egyetemi templomban,
amikor megérkezett Dezséri. Le akarta állítani a felvételt, mert
Szent Mihály főangyalról szólt a kommentár. Azt kérdezte tő

lem, hogy gondolom én, hogy egy ateista rádióban angyalokról
beszélek? Azt válaszoltam, ez nem az első adás, s már korábban
is elhangzott, hogy "Hiszek egy Istenben...", aki azért nagyobb,
mint egy angyal, azt nem kifogásolta? Erre elhallgatott a szeren
csétlen.
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Isten kegyelméből?

Figyelembe vévea mai
magyar társadalom
megosztottságát, mit
gondol 1956 örökségé
ről? Lát-e esélytaz ön
magunkkal és a másik
kal való kiengesztelő

désre?

A végzetem oda vezetett, hála Istennek, hogy 1958-ban ad
vent első vasárnapján is volt közvetítésünk. Megírtam és lead
tam a szöveget, ahogy kellett. Az Actio Catholica szerkesztésé
ben nem sokkal korábban megjelent, államilag jóváhagyott
vasárnapi misekönyvből vettem a szentírási fordításokat. Behí
vattak az Egyházügyi Hivatalba, mert a szentleckében Szent Pál
egyik leveléből az a rész szerepelt, hogy "Testvérek, itt az idő ... "
Nem értettem, mit kifogásolnak a szövegben. Végül rájöttem,
mire gondolnak: MUK, azaz "Márciusban újra kezdjük!" " ... kel
jetek fel az álomból" - írja Szent Pál. Ezt kifogásolták. Tiltakoz
tam, hogy bármit is kihagyjanak a szövegből, főleg nem a Szent
írásból. Az adás végül változtatás nélkül lement, de késöbb ez
volt az egyik oka annak, hogyelbocsátottak a szemináriumból.
A másik ok az volt, hogy akispapoknak 1959. január 25-én egy
békegyűlésen kellett volna részt venniük, ám nem jelentek meg.
Amikor bűnbakot kerestek, engem találtak meg. Március elsejé
vel mehettem Isten kegyelméből.

Igen, ugyanis biztos nem lettem volna püspök, ha akkor nem rúg
nak ki a szemináriumból. Nagy kegyelem volt ez számomra, mert
jártam az országot, különböző egyházközségekben lehettem, kü
lönböző vidékeken, különböző hagyományokkal, adottságokkal
rendelkező egyházközségekben dolgozhattam 14 éven keresztül,
mint papságát nem gyakorolható pap, de azért miséztem. Hivata
losan karnagy, kántor, orgonista voltam. 1973-ban "reaktiváltak"
- nem rehabilitáltak, hanem "reaktiváltak". Mosonmagyaróvárra
kerültem káplánként, 1978-ban pedig plébános lettem Tatabánya
Alsógallán, majd 1986-ban kineveztek spirituálisnak és teológiai
tanárnaka győri szemináriumba. 1988 decemberében kinevezett a
Szentatya segédpüspökké. 1989-ben lettem püspök, majd 1991-től

székesfehérvári megyéspüspök 2003 májusáig.

A magyar társadalom sajnos valóban nem egységes, eltérő elkép
zelések élnek az emberekben, s még a régi beidegződések is jelen
vannak. De a felelősen gondolkodók számára 1956 az egységes
magyar nép egységes szabadságharca volt, csodálatos nemzeti
összefogás, egységesülés. A pártok szerint gondolkodók ezt az egy
séget nem képesek átlátni és átélni. Sokan szeretnék elkendőzni a
múltat, nem törekednek annak hiteles feltárására. A "másik" oldal
utódjai is közöttünk élnek, akiknek nehéz feldolgozni, hogy példá
ul családtagjaikat a felkelők ölték meg. De ma már mindenki lát
hatja, hogya Kádár-rezsim mit művelt ebben az országban. A ki
engesztelődés keresztény lelkület nélkül nem mehet végbe. Ezért
nagyon okosan tette a Püspöki Kar, hogy nemzeti imaévet hirdetett
meg. Keresztény életünknek egyik legkeményebb próbatétele Jézus
ellenségszeretetre vonatkozó parancsa. Ő sohasem az embereket ítél
te el, hanem a bűnöket - nekünk is mindenkiért imádkoznunk kell.
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