
Léstyán Ferenc
atyával
Az alábbi beszélgetés 2007 őszén készült, Székelyudvarhelyen. A papi ott-
hon kertjében az almafákon még ott piroslott néhány szem gyümölcs, az
ágak között fehér hópelyhek hulltak át. Mintha jelképes lett volna ez a fa-
gyokban is termő gyümölcsöskert: Léstyán Ferenc atyával, az erdélyi temp-
lomok krónikásával beszéltem meg találkozót, akivel korábban sokan talál-
kozhattak a gyulafehérvári katedrális tudós kalauzaként. Léstyán Ferenc
főesperes, érseki helynök ekkor már Marosvásárhely díszpolgára volt, 1993-
ban pronotarius apostolicus, 1994-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend
Kiskeresztje, 2002-ben Fraknói Vilmos-díj kitüntetésekben részesült. 2008-
ban hunyt el. Életútja, helytállása az erdélyi katolikus egyház történetének
is tükre.

Igen, Csíkszentkirályon születtem, 1913. február 12-én. A falu neve
azt igazolja, hogy Szent István tiszteletére szentelt temploma volt.
A falvak elnevezése ugyanis mutatja a közigazgatási rendszer kia-
lakulását. László király szentté avatása, azaz 1192 előtt csak egy
szent királyunk volt, István, ezért az ekkori Szentkirály elnevezés
őrá utal. Az 1192 után szervezett vagy keletkezett településeket vi-
szont már megkülönböztetik s jelzik, hogy melyik szentről van szó,
például Nyárádszentlászló, Székelyszentistván. Csíkszentkirály tehát
már 1192 előtt létezett. A névadás érdekessége az, hogy egy általá-
nos egyházi szervezésre utal, amely tervszerűen jelöli ki a szentekről
elnevezett templomok elosztását, esperességek, főesperességek he-
lyét. Szent Istvánnal egy időben avatták szentté Imrét, néhány
példa a párhuzamos elnevezésekre: Marosszentkirály — Görgény -
szentimre; Székelyszentistván — Nyárádszentimre. Az Udvarhely
melletti Szentimre beleolvadt Székelyudvarhelybe. Szépvízen pe -
dig Szent Lászlónak van temploma.

Csíkszentkirály 12. századi temploma román kori emlékekkel
rendelkezik, ilyen például a torony alatti kő ajtókeret, s a kereszte-
lőmedencét is megőrizték. A 15. században a templom padlásán egy-
szerű, erőteljes Mária-szobrot fedeztek fel. Megszentelt kövek című
könyvemben az Oltáriszentség tiszteletére szentelt Úrkápolnát is le-
írom, ez a temetőben található, búcsújáró hely. Ha már a könyvemet
említem, melyben az erdélyi templomok történetét mutattam be és
dokumentáltam saját fotókkal, szólok arról is, hogyan született.
1951-ben az állam, a vallásügyi bizottság megvonta működési en-
gedélyemet, Désaknára kellett menjek, ahol a 3.500 lélekszámú karc-
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Jól tudom, hogy egy
sokatmondó nevet vi-
selő településen szü-
letett?
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falvi gyülekezet után csak 157 hívem volt. 1955-ig így több időm ma-
 radt arra, hogy összegyűjtsem az Erdély templomaira vonatkozó
adatokat. Megdöbbenve láttam, hogy a szórvánnyá lett vidékeken is
a templomok milyen gazdag hálózata virágzott. 40 esztendő alatt
gyűlt össze az az anyag, melyből kiderül, hogy milyen sűrűn há-
lózta be egész Erdélyt a nyugati kereszténység Szent István korától
kezdve. Térképen szemléltethető, hogy az erdőségeket kivéve, min-
den településre alkalmas terület foglalt volt, és másnak már nem ju-
tott hely, amíg a tatár, török pusztítás vagy a fejedelmi torzsalkodások
és természeti katasztrófák, pestis meg nem gyérítették a honfoglalás
után a nyugati kereszténységbe beépült népességet.

A középiskolát a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban
végeztem, mely szülőfalumtól, Csíkszentkirálytól nyolc kilométerre
fekszik. Kitűnő tanuló voltam, ezért tandíjat nem kellett fizetnem.
Kezdettől azzal a tudattal voltam diák, hogy én papnak készülök.
Az érettségit idegen bizottság előtt kellett végezzük, Brassóba vit-
tek, egy román gimnáziumba. A vizsgabizottság elnöke Bogdan-
Duica kolozsvári egyetemi tanár volt. A rendelkezések szerint két
tantárgyból, filozófiából és természetrajzból magyar nyelven is le-
hetett volna érettségizni, azonban mivel a vizsgáztatók nem tudtak
magyarul, ezeket is román nyelven kellett letenni, pedig az oktatás
nyelve magyar volt. Mikor román irodalomból vizsgáztam, a kér-
dező tanár a nevemre terelte a szót, és azt próbálta bebizonyítani,
hogy a Léstyán román eredetű. Levezettem a számára, hogy nevem
a középkorból származó keresztnév, mely magyar névvé formáló-
dott, 1176-ban az akkori erdélyi vajda neve a szó egyik változata,
Lestár. A név Csíkszentkirályon egy 1591-es oklevélben is szerepel.
Névelemzésemért nem büntettek, pedig tartottam tőle, az érettségi
az első próbálkozásra sikerült, mikor hazatértem, édesanyámnak
már messziről kiáltottam a jó hírt. S akkor mindjárt jelentkeztem a
plébánián, felterjesztették a jelentkezésemet, öt éves képzés után
Vorbuchner Adolf megyéspüspök szentelt fel. A körülmények azon-
ban már tükrözték a politikai feszültségeket. Az országban minde-
nütt vasgárdista lázadások voltak, ezért a király az összes főiskolá-
ról hazaküldte a tanulókat, minket azonban a püspök titokban a
teológián tartott. Ezért nem a székesegyházban, hanem a püspöki
kápolnában szentelt fel, senki idegent nem engedtek be. Ez 1937-ben
volt, húsvétra hazaengedtek, húsvét másodnapján otthon mondhat-
tam az első szentmisémet.

Gyergyóremetére neveztek ki segédlelkésznek. Nagyközség volt,
sok hittanórát kellett tartanom, a következő évben elhelyeztek
Sepsiszentgyörgyre, ott is egy évig voltam, azután Tordára, ott há -
rom évig, 1942-ig működtem. Közben 1940-ben megtörtént a bécsi
döntés, tehát Dél-Erdélybe kerültem, ott húzódott a határ. Ezután
Márton Áron püspök úr kinevezett Gyulafehérvárra a levéltárba.

Könyvének születése
összefügg a politika vi-
szontagságaival. Tevé-
kenységét mégsem tud-
ták korlátozni, hiszen
egy olyan történel mi
múltat, sokszí nű kul-
turális örökséget mutat
be a számunk ra, mely-
nek sajnos a köztudat-
ban, iskolai tanköny-
vekben kevés nyoma
van. Hol kezdte tanul-
mányait, hogyan ala-
kult hivatása?

Hol volt első állomás-
helye?
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Pár hét telt csak el, Hunyad megyében Boicán egy plébánost fel kel-
lett függesszenek, akkor kiküldött engem plébánosnak. Ott voltam
a következő év tavaszáig, s akkor visszavittek Fehérvárra az iro-
dába. Áron püspök úr a következő bérmaútjára elvitt kísérőnek,
Kerelőszentpálon szálltunk meg. Vacsora közben mondják, hogy
keresnek, menjek ki, hát csendőrök. Van valami csomagom? Na,
hozzam ki azt is. Letartóztattak, elvittek Balázsfalvára, onnan
Brassóba egy kaszárnyába, nem tudom milyen központjuk volt ott.
A következő derült ki: a bécsi döntés után, amikor Kolozsvárra be-
vonult a magyar katonaság, elterjedt a hír, hogy Tordán a magyar
papokat lemészárolták. Erre fel az olasz és a német bizottság köru-
tat járt, kiderült, hogy nem igaz. Ekkor Kolozsvárról átküldték az
unitárius segédlelkész testvérét, keresett valakit, aki a helyzetről in-
formálja őket. Egyik ismerősömet ajánlották neki, egy kereskedőt,
aki egyébként segített a kántorságban, s ő vállalta. Engem aztán el-
helyeztek. Azt az illetőt, aki átjárt, három év múlva elfogták. Való-
színűleg behúzták, bevallotta, hogy én is tudtam róla. A bűnöm az
volt, hogy kellett volna jelentsem. Akkor elvittek a hadbíróságra
Szebenbe, s Brassóba további vallatásra. Éjszaka volt, Kőhalomnál,
ahogy a vonat elindult az állomásról, ketten leugrottunk. Én vár-
tam a barátomat, ő azonban eltűnt. Nekem az erdőn keresztül si-
került átszöknöm Észak-Erdélybe. Utólag tudtam meg, hogy a ba-
rátom átúszott az Olton, a közelben volt egy kis építmény. Azt hitte,
hogy magyar őrség, s román volt. A hadbírósági tárgyaláson engem
a távollétemben halálra ítéltek.

A püspök úr megvárta, hogy jelentsem, mi történt velem, s akkor
kinevezett segédlelkésznek Kolozsvárra. Amikor Románia kilépett
a háborúból, a püspök úr kiadott egy rendeletet, hogy minden pap
maradjon a helyén. A Székelyföldre ez a rendelet később érkezett
meg, úgyhogy onnan a papság többsége elmenekült. Nekem viszont
a püspök úr azt üzente, hogy mivel fölöttem van az ítélet, menjek.
Egy napig gondolkoztam, s azt válaszoltam, maradok. A püspök úr
Gyergyóditróba helyezett, ott egy évet töltöttem, amíg a plébános
hazajött. Ezután kerültem Karcfalvára, ott voltam hét évig.

A kommunista uralom alatt Márton Áron püspök urat 1949-ben
letartóztatták. Engem többször vallattak a szekuritátén, egy alka-
lommal azért, mert 1951-ben nem csatlakoztam a marosvásárhelyi
békepapi határozathoz. Végül Karcfalván megvonták a működési
engedélyemet, Désaknára vittek kényszerlakhelyre, innen a pitesti
börtönbe szállítottak. Két évre ítéltek, egy év múlva szabadon en-
gedtek, visszakerültem Désaknára.

Azokat, akik ki voltak jelölve, hogy a püspök letartóztatása ese-
tén átveszik az egyház vezetését, sorban elvitték. Így került börtönbe
Boga Alajos és Sándor Imre. A következő titkos jelölt dr. Ja kab Antal
volt, de úgy látszik, azt az utasítást kapta, hogy mivel Már ton Áron
helyetteseit sorban elviszik, ő maradjon titokban. A káptalan viszont
helynököt akart választani. Ekkor ő, hogy a választást és a törvény-
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telen helyzet kialakulását megakadályozza, előlépett, ezzel titkos
működését feladta. Mivel működése során ő is ellenállt a rendszer-
nek, egy év múlva őt is letartóztatták. Az ő utódja volt Márton
Mózes, csíkszentdomokosi plébános. Mi szomszédok voltunk aze-
lőtt, Karcfalva közel van. Ő aztán értesítette az illetékeseket, hogy
meg van oldva az egyház vezetése, de nem jelentkezhet, és tartsák
titokban. A szekuritáte mégis megtudta. A titkos jelölteket, Márton
Mózest, és az utána következő jelölteket 1952 elején egyszerre vitték
el, Márton Mózest két évre lecsukták. Nekem Márton Mózes el-
mondta, hogy azért nem jelentkezett Fehérvárra, mert tőle azt kíván-
ták volna, hogy adjon joghatóságot a felhatalmazás nélkül irányító
Adorjánnak, és szentesítse az elindított marosvásárhelyi irányzatot,
utána pedig ő menjen haza, vonuljon félre.

Miután a hatóságok látták, hogy az egyház hivatalos és törvényes
vezetőit nem tudják rávenni a megalkuvásra, hiába a letartóztatá-
sok, erre a törvényesen sorra kerülő ordinarius substitutusok közül
egy sem vállalkozott, úgy gondolták, hogy egy kezdeményező bi-
zottság veszi kézbe az egyházmegye ügyét, és értekezlet megszer-
vezésével fogják követelni, hogy: „a római katolikus egyház is il-
leszkedjék be a kizsákmányolástól mentes társadalmat építő népi
demokratikus állam keretei közé.” Az értekezletre Marosvá sárhe -
lyen került sor 1950. április 27-én. A Gyulafehérvári Püspökség 349
papja és 44 szerzetes papja közül 26 vett részt. Ezeknek mind felol-
dozást kellett kérniük, kérek és kaptak is. Sokakat erőszakkal vittek,
mások menekültek. Jellemző eset volt a szomszéd plébánosomé,
Tamás Ferencé. Programba volt, hogy autóval utána mennek. Meg-
gondolta a dolgot, este eljött hozzám, mit tegyen. „Tűnj el.” „De te-
metésem van délelőtt.” Én vállaltam a temetést. Ő éjszaka egy szé-
nával letakart szekéren távozott a faluból, hiába keresték. Az
értekezlet igazi célját azzal kísérelték palástolni, hogy a felszólalók
a béke, világbéke támogatását hangsúlyozták.

Alig telt el pár nap, a Vatikáni Rádió beolvasta, hogy a résztvevők
büntetése: kiközösítés, ami alól feloldozást kell kérniük. Az elnök-
séget vállaló Ágotha Endre a pápának fenntartott vitandus kiközö-
sítésbe esett. Márton püspök úr a kiszabadulása után úgy intézke-
dett, hogy távozzon Marosvásárhe lyé ről, és én vegyem át a helyét.
A behódoltak feloldozták ugyan, de az nem volt érvényes, halála
előtt kért és kapott feloldozást.

Kovács Béla lépett elő, neki viszont az utódlási szabályok szerint nem
volt joghatósága, mert korábbi letartóztatásakor elvesztette. Kovács
Béla útján egy kanonok, Adorján Károly lett az általános helynök,
Kovács Bélát visszaküldték a plébániájára. Adorján Károlynak tehát
nem volt joghatósága. Amit a hatalom követelt, azt mégis végre-
hajtotta, a behódoltak érvényesülni tudtak, nem tartóztatták le őket.
A hívek értesültek a helyzetről, a karcfalviak például levélben fi-

Mi volt a marosvásár-
helyi kezdeményezés?

Hogyan alakult az
ak kori gyulafehérvári
vezetés?
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gyelmeztették papjukat: „Szépen kérjük, hogyha más papok nem
járnak gyülésekbe, maga sem menjen.”

Az ötödik titkos jelölt én voltam. Rólam még valószínűleg nem
tudtak, ekkor Szilveszter Sándornak, aki korábban le volt tartóztat -
va, visszaadtam a delegációt. Erre nehezebb volt rájönni, mert mi -
kor letartóztatták, elvesztette, most pedig tőlem visszakapta. Mivel
1953-ban én is börtönbe kerültem, Márton Áron kiszabadulásáig
Szilvesztertől ment tovább a delegáció, egészen Márton Áron püs-
pök kiszabadulásáig, aki 1955. március 25-én átvette az egyházme-
gye vezetését.

Erre az időszakra jellemző két csíki pap beszélgetése: „Te Jóska, csi-
náljunk valamit, hogy mi is börtönbe kerüljünk, mert ha nem, azt hi-
szik a híveink, hogy mi nem vagyunk becsületes papok.” Sorra is ke-
rültek mindketten: Antal József főesperes és Pál Domokos plébános.

Én Désaknán tartózkodtam, a barátok ott voltak kényszerlakhe-
lyen. Szilveszter Sándort, Gurzó Anaklét jogászt, Godó Mihályt be-
vonva, készítettünk egy körlevelet, tájékoztatóul a papságnak, hogy
a gyulafehérvári vezetés nem törvényes. A papság többsége ennek
hatására megtagadta az engedelmességet Fehérvárnak. Annyira,
hogy a végén nem tudták, mit tegyenek, és mindent megpróbáltak
ők is, hogy Márton Áront engedjék szabadon. A papság is ezt kí-
vánta. Márton Áron püspököt Bukarestben engedték ki. Nem tért
haza azonnal, meg kellett ígérjék, hogy az egyház törvényei szerint
vezetheti az egyházmegyéjét. Március 24-én hazaengedték. Igen,
de tájékozatlan volt. Mikor hazajött, akkor az utolsó titkos jelölt,
akiről nem tudta senki, később még ő sem árulta el, ő elment Fe-
hérvárra, és Áron püspököt tájékoztatta. Ábrahám Miklós volt az il-
lető. Értesített, hogy menjek fel Fehérvárra, mert a püspök úr to-
vábbi információkat szeretne kapni. Ott aztán jó hosszan és
részletesen elmondtam, mi hogyan történt. A püspök úr meghall-
gatta, nem szólt semmit, de egyszer azt mondta, igen, de csak kell
valaki vezessen. Igen, püspök úr, de törvénytelenül nem lehet. Köz-
ben Csíkszentdomokosról jön a plébános küldöttje egy nagy levél-
lel, beszámol ő is. Azt mondja, várjam meg holnapig. Elolvassa,
másnap tiszta volt a helyzet.

Marosvásárhelyen Ágotha Endre, az egyházmegyei békebizott-
ság elnöke volt megbízva a minorita és a ferences szerzetesi temp-
lomban. Mint már említettem, ő kiközösítésbe esett, és Márton Áron
püspök úr engem bízott meg, hogy vegyem át a templomokat. Ro-
konaim vannak Vásárhelyt, először hozzájuk mentem, jelentkeztem
a milícián, adtak 45 napot, beírták, s csak ezután mentem a plébá-
niára. Az idős főesperes, akit ezek nyugdíjba kényszerítettek, oda-
hívatta Ágothát, s közölte vele, hogy mi itt a helyzet. Ő elfogadta. Ki-
tűztük, hogy a két templom átadása a részemre másnap délután
háromkor fog megtörténni. Másnap megyek vissza, még le sem ül -
tem, kopognak. Fegyveres katona. Engem keres, menjek vele. Vit-

Tehát 1951 végétől
Gyulafehérváron jog-
hatóság nélküli veze-
tőség alakult, vezetője
Adorján Károly volt.
Ugyanakkor sikerült
tovább vinni a törvé-
nyes vezetést, a tit-
kos joghatóságot. Mi-
lyen módon igyekeztek
felvilágosítani a pap-
ságot?
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tek a milíciára, a tiszt elkérte az igazolványt, áthúzta az engedélyt,
s azt mondta a katonának, intézkedjék, hogy az első vonattal hagy-
jam el a várost. Visszamentem Fehérvárra. A püspök úr azt mondta,
térjek vissza Désaknára, és egy kemény levelet írt Bukarestbe. Hi-
vatkozott arra, hogy azt ígérték, az egyház törvényei szerint járhat
el, és már az első intézkedését megakadályozták. Három hónap
múlva megjött az írás, hogy a két templomot átvehetem. Helyettes
plébánosi kinevezést kaptam. Igen, de akkor jöttek az inspektorok,
hogy nekem nincs jogom a plébánián működni, mindenben akadá-
lyozni fognak. Az állami inspektorok akkor mindenbe beleszóltak.
A válaszom az volt, hogy nekem a püspök parancsol, intézkedjenek
a püspökségen. Újabb kiutasítási kísérlet, végül mégis maradni tud-
tam. Jaross Béla visszakapta a főesperességet, a plébániát, én voltam
a segítője, helyettes plébánosa. 1968-ban megszüntették a főesperes -
ségeket, a 15 helyett csak négyet hagytak jóvá. S akkor kiadatta a kul-
 tuszminisztérium a rendeletet a püspöknek, hogy azt a négyet töltse
be, tehát az egészet újra ki kellett jelölni. A másik három helyre ki-
nevezte a régieket, s a negyediknek kinevezett engem, s így becsú-
szott. 1968-tól 1992-ig működtem plébánosként Marosvásárhelyen.
1992-ben neveztek ki Gyulafehérvárra püspöki helynöknek, az tar-
tott öt évig. Utána továbbra is Gyulafehérváron maradtam, egyik
feladatom volt a székesegyház bemutatása a látogatók számára.

A mai székesegyház a második, építésének ideje a 11–12. század, a
román félkörös stílus alkotása. A Hunyadiak korában hozzáadott
szentély már a gótikát képviseli, az északi bejáróhoz csatlakozó ká-
polna reneszánsz. Történelmünket a templom is végigélte: szenvedett
a tatároktól, Básta katonaságától, tűzvész pusztította. A székes egyház
történelmünk panteonja volt, itt nyugszik Márton Áron, dr. Jakab An -
tal püspök. A történelemből néhány név: ifj. Hunyadi János, a nagy
Hunyadi öccse, 1456-ból Hunyadi János, a kormány zó, 1457-ből az V.
László által kivégeztetett Hunyadi László, 1552-ből Fráter Martinuzzi
György pálos szerzetes, váradi püspök, esztergo mi bíboros érsek,
1559-ből Izabella királynő, 1571-ből János Zsigmond fejedelem.

Valóban mindent megpróbáltak. Elvitték a püspököket, de nem tud-
ták legyőzni az egyházat. Jött a békepapi mozgalom, de nem tudtak
győzni. Akkor arra törekedtek, hogy ne legyen elég pap, mert sokan
voltak börtönben. El akarták érni, hogy a teológiára minél kevesebb
hallgatót vehessenek fel. 1984-ben a papság dekrétumban tiltako-
zott a felvételek korlátozása ellen. A püspökség pedig, aki jelentke-
zett, azt felvette. Annyi eredményt elértünk, hogy a fenyegetés meg-
volt, de az állam nem hajtotta végre. 1986-ban újabb dekrétumot
bocsátottunk ki, 1988-ban általános panaszt tettünk a jogsértések
ellen. Ez úgy született, hogy 1988-ban Csíksomlyón volt egy papte-
metés, melyen sok pap gyűlt össze. Akkoriban egészen sérelmes ren-
delkezések jöttek. A magyar középiskolába, szakiskolába nem vet-

Tudom, hogy a részle-
tes ismertetés órákat
venne igénybe, de
mondana pár szót a
gyulafehérvári szé-
kesegyházról?

A történelmi hagyo-
mányok ismerete erőt
ad a kulturális hagyo-
mányok védelmére, hi-
szen sokféle módon
próbálták akadályozni
az egyház működését,
értékmegőrző tevé-
keny ségét.
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ték fel a magyarokat, hanem küldték a regáti iskolákba. Ha ott vég-
zett, nem erdélyi állásba helyezték őket. Akkor egyes falvakat le
akartak seperni. Azt mondta a papság, hogy ezt nem szabad szó nél-
kül hagyni, valamit tenni kell. A memorandum megszerkesztésével
engem bíztak meg. Elvégeztem, megkértem a somlyói, a felcsíki két
főesperest, nézzék át ők is. Visszamentem Vásárhelyre, ott véglege-
sítettem, a főesperesek és a papi tanács tagjai aláírták. A memoran-
dumnak nagy visszhangja lett, ugyanis sikerült külföldre juttatni,
több ország rádiójában beolvasták. Magyarországon a Vasárnapi Új-
ságban Sinkovits Imre olvasta fel. Próbáltak nyomozni, de mindenki
azt mondta, hogy közösen csináltuk. Akkor már valamennyi aláírót
nem lehetett elvinni. Olaszországból például egy francia ember le-
vélben gratulált, ő is a rádióban hallotta. Néhány részletet felolva-
sok: „A kereszténység szent könyve, a Biblia, teljes terjedelmében a
háború óta egyszer sem jutott a hívek kezébe. Ha az Újszövetségi
Biblia, imakönyv, katekizmus nagy ritkán, korlátozott számban meg
is jelenik, a szükségleteknek alig csekély töredékét elégíti ki. Más
vallásos tárgyú könyv, folyóirat kiadására az egyház kísérletet sem
tehet.” „Az elhelyezések fenti módszere következtében gyakori,
hogy a már házas fiatalok egymástól messze vidékre kerülnek. Ez
nagy veszély családi közösségükre, gyermekeik sorsára. Az így egy-
mástól elszakított házasok családi élete nem ritkán felbomlik, vá-
lással végződik, ami szintén nagy tragédia mind vallási, mind tár-
sadalmi szempontból, mert a család a társadalom sejtje.”

Körülbelül húsz esztendeig semmiféle egyházi nyomtatványt nem le-
hetett kiadni. Nem volt hittankönyvünk, katekizmusunk, külföld ről
sem engedték behozni. A hetvenes évek elején a püspök úr elha tá -
rozta, ismét megkísérli a kiadást. Azt kérte, egy könyvbe szerkesszem
bele az első négy osztálynak az anyagát, egyet talán engedélyeznek.
Átnézette, ő is megnézte, jóváhagyta, de nem írta bele, hogy ki szer-
kesztette. Mert amikor meglátják a nevemet, akkor vége. Beküldte
Bukarestbe, két évig nem válaszoltak, végül 1975-ben megjelenhe-
tett, alaposan átnézték, a lényegét jóváhagyták. Két év múlva ima-
könyvet szerkesztettem, most a 12-ik kiadásban látjuk. Amikor már
megjelenhettem, rendszeresen írtam sajtócikkeket is.

Sajnos, a kommunista rendszer alatt a vallási igazságok megszer-
zése sok nehézségbe ütközött. Az öntudatos hívek igyekeztek bizto-
sítani a vallásos nevelést, a gyengébb hitű szülőknél azonban előfor-
dult, hogy az első áldozás után megszakadt a hitoktatás, vagy el sem
jutottak az első áldozásig. Van egy csoport, amelyet az elnyomás meg-
fosztott a kétezer éves egyház lelki kincseitől. Vajon nem volna indokolt,
hogy a vallási félképzettség pótlását is fontosnak tartsák? Egy előke-
lő párizsi hölgy egyszer bevallotta Lacordaire-nek, a Notre-Dame hí-
res szónokának, hogy ő hitetlen. Erre az felsorolt néhány jeles hittu-
dományi, filozófiai művet, a hölgy egyiket sem olvasta. Lacordaire
következtetése: „Asszonyom, ön nem hitetlen, hanem tudatlan.”

Magyarországról egy
időben sokan vittek
há tizsákban könyvet,
sajtóterméket.

141

Eleje:Layout 1  2012.01.13.  12:08  Page 141



A külső politikai keretek engem nem befolyásoltak, mert én akkor
is végeztem a lehetőségeim szerint minden kötelességet. Emiatt ül-
döztek is. Például amikor Karcfalvára kerültem, ott rendszeresen
foglalkoztam az ifjúsággal, hiába tiltották. Nagygyűlést tartottam,
nem tetszett nekik. Annyira, hogy például egy újságíró, aki a
szekuritátésokkal járt a falukba, nagy újságcikket írt, egész oldalt.
Többek között ilyen alcím van benne: Léstyán Ferenc, a zsírospa-
rasz tok koronázatlan királya. A hívek nagyon megijedtek, hogy
most mi lesz ebből. Ez volt részben az egyik oka, hogy engem
onnan kényszerlakhelyre menesztettek.

Volt, aki megkérdezte: érdemes volt-e mindezt vállalni? Okos
volt-e kiélezni úgy a helyzetet, hogy az egyházmegye évekig me-
gyéspüspök nélkül maradjon, hogy többen vértanúkká legyenek,
lelkipásztori munka helyett börtönben üljenek. Vagy az lett volna
okosabb, hogy mindenki olyan ügyesen alkalmazkodik, hogy vér-
tanúság helyett tovább dolgozik a maga munkaterületén mint püs-
pök, ordinarius vagy lelkipásztor?

Az ilyen kérdezők nem látják, hogy az egyház elszakításáról volt
szó, sőt felszámolásáról. Egy inspektor vallotta később, hogy 1948
után ötéves terv készült a vallás — elsősorban a katolikus vallás —
felszámolásáról, amint ezt végre is hajtották a görögkatolikusoknál.
Azt is bevallotta, hogy ezt ő hitte a római katolikus egyházra nézve is.

Egy tanítónő példáját idézem. Férje a háborúban maradt, három
gyermeket nevelt. Iskolaigazgató volt, de fenyegetés, lefokozás el-
lenére sem mondott le a templomról. Áthelyezték az óvodába, mert
a három gyermekével mégsem bocsáthatták el. A megyei pártbi-
zottságon tárgyalták az ügyét, ekkor felmerült: Mit tehetnénk, ha
húsz, harminc kiváló tanerő védené ilyen makacsul a hitét?

A vértanúk hősies áldozata, életpéldája áll előttünk, hisszük,
hogy áldozatuk nem volt hiábavaló.

Mit jelentett Erdély -
ben papnak lenni?
Ennyi üldöztetés köz-
ben hogyan lehetett
prédikálni, végezni a
mindennapi köteles-
ségeket, továbbadni a
hitet?
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Timothy Radcliffe:
MIÉRT JÁRJUNK MISÉRE?
Az Eucharisztia drámája
A neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azok-
hoz, akik rendszeresen járnak templomba, de azokhoz is, akik
inkább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek
tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas drámaként mutatja be,
amely átalakítja emberségünket, és bevon bennünket Isten vég-
te len életébe és szeretetébe.
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