Végre az Úr szolgája lehettem
Boldogan elmondhatom magamról, hogy kora gyerekkoromtól kezdve láttam lelkemben Isten csodálatos arcát, a már említett álomjelenetben is, ezért mindig pap
akartam lenni. Soha nem fordult meg a fejemben, hogy
ne legyek pap. Az a hét év, amíg teológiát tanultam, lángoló készület volt, tudásban, tanulásban és lelkesedésben is.
Pappá szentelésem előtt Vácra mentem, hatnapos lelkigyakorlaton vettünk részt. Talán mondhatom, hogy
ezek a csodálatos napok a végsőkig elmélyítették Isten iránt érzett szeretetemet. Mindig éreztem, hogy a
Gondviselés velem van, figyeltem a jelekre. Előfordult,
hogy bent voltam egy épületben, odakint zuhogott az
eső. Kiléptem, és elállt, amikor visszamentem, újra elkezdett esni. S én boldog voltam, hogy a jó Isten a tenyerén hord.

A papi élet kezdete…
45
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Szavakba se tudom önteni, mennyire vártuk a szentelést!
1952. június 22-én a váci püspök, Pétery József szentelt fel a székesegyházban, összesen tizennégyen részesültünk ebben a hatalmas kegyelemáradásban.
A szentelés megrendítő élmény. Az ember fekszik a
földön, kifejezve a világtól való eltávolodásunkat, közelségünket Krisztushoz. Szárnyalni tudtam volna örömömben, hogy annyi viszontagság után mégis az Úr
szolgája lehettem. Elmondhatatlan belső élményem ez
egy életre.
Később egyre jobban fokozódott a hálám a jó Isten
iránt azért is, mert olyan püspök szentelt pappá, aki egy
percig sem volt megalkuvó. Pétery püspök úrnak az volt

Emléktábla a váci püspöki palota falán

46
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az utolsó szentelése, utána a kommunista hatalom fogságba vetette. Badalik Bertalan veszprémi püspöktársával és még néhány egyházi személlyel együtt Hejcére
hurcolták, s ott szigorú házi őrizetben tartották őket.
Végig kitartott, pedig csak egyetlen szavába került volna, hogy visszakerüljön püspöki székhelyére, de nem alkudott meg. Végül is vértanú püspök lett, mert ott halt
meg a fogságban.
Amikor 2002-ben pappá szentelésem ötvenedik évfordulóját ünnepeltem, elmentem a váci székesegyházba,
a kriptában felkerestem Pétery püspök úr sírját, közbenjárását kértem, és imádkoztam is érte hálából, hogy
pappá szentelt.
Az újmisémet Almásfüzitőn mondtam, egy kis iskolahelyiségben, mert nem volt templom. Szinte az egész település ott szorongott, velem imádkoztak. Elmondhatatlan, életre szóló élmény ez. Megáldottam a szüleimet, és
el is sírtam magam. Többféle érzés kavargott bennem:
hála, köszönet, boldogság, szeretet. Eszembe jutott
a háború, a szovjet hadifogság, hogy túléltem minden
megpróbáltatást, s végül mégiscsak pap lehettem.
Ezen a misémen
nem én prédikáltam,
hanem Előd István
piarista atya, híres
dogmatikatanár, akit
eszményképemnek tekintettem. Nagy lélek
volt, nagy pszicholóÚjmisém utáni agapé családi körben
47
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gus. Ugyanezen a napon este Naszályon is celebráltam
újmisét, s itt mondtam el az első önálló homíliámat, Jézus Szívéről. Édesanyám szerint ez volt az egyik legjobb
beszédem.

Hálaadás az almásfüzitői feszület előtt
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Sokat „rosszalkodtam”, mindig
elhelyeztek

Az első kápláni hely varázsa és öröme
1952 júniusában szenteltek pappá, első állomáshelyem
Budapesten volt, az Alsó-Krisztinavárosi templomban.
Ez a mennyországot jelentette számomra. Már júniusban tudtam, hová helyeznek, de csak szeptember elején
kellett szolgálatba lépnem. A szigorlatok után otthon
pihentem egy keveset, édesapámmal horgászgattunk,
majd Máriaremetére mentem, három-négy hétre, hogy
helyettesítsem az ottani atyákat.
Ez igazi fejesugrás volt a mélyvízbe, sokat gyóntattam. Azóta is vallom, hogy a fiatal papot felszentelése
után azonnal olyan plébániára kellene helyezni, ahol találkozhat az élet sűrűjével.
Máriaremetén minden előfordult, ami lelkipásztori
szempontból fontos. Mérhetetlenül komoly eseményeknek lehettem tanúja vagy részese. Ezek a kegyhelyek
kegyelmei. Éjjel-nappal gyóntattam, csodálatos megtérések történtek, nagy kibékülések, hirtelen megvilágosodások, a lélek mélységeiből felszakadó, őszinte
megtisztulások, bűnbánati vallomások. Nem mondha49
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tok konkrétumokat, mivel köt a gyónási titoktartás, de
csodálatos volt. Találkoztam magányos emberekkel,
hiszen a világháborúban sokaknak meghalt valakije.
Fölvetődtek alapvető kérdések, így a halálprobléma
megoldatlansága. Megismerkedtem mániákus, kényszerképzetes betegekkel, a depresszió fogalmával. Előfordultak öngyilkosságok is, sokkal gyakrabban, mint
korábban.
Az, hogy egy ilyen csodálatos kegyhelyen prédikálhattam, hatalmas élményt jelentett számomra, rengeteget tanultam, hiszen közvetlenül ismerhettem meg az
emberek mindennapi világát. Bennünket papokat orvosnak és pszichológusnak is küldött az Úr, a mi feladatunk, hogy szenvedő testvéreink segítségére legyünk.
Az emberi nyomorúságok láttán nem törhetünk össze,
nem nyűgösködhetünk, hanem gyógyítanunk kell, erőt
önteni embertársainkba. Már kezdetekben is éreztem,
de az idő múlásával egyre világosabban látom, hogy a
gyóntatószék nem csak „feloldozószék”, hanem lelki terápia is, szinte pszichiátria.
Új élményekkel telve, fontos gyakorlati tapasztalatokkal fölvértezve foglaltam el a kápláni állást 1953. szeptember elsején a Krisztinavárosban. Itt is vigasztalnom
kellett azt a sok megnyomorított embert, akiket egzisztenciálisan tönkretett a rákosista hatalom, és akiknek
az élete rettegésben telt. Visszagondolva, szörnyűséges, diktatorikus kor volt az – de az emberek agya mégsem volt még annyira kimosva, mint napjainkban.
50
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A világot átölelő szeretet

Lajos atya buzdító, bátorító gondolatai
az év minden napjára
A Szentlélek hét ajándékával óhajtja létrehozni az isteni, boldog
rendet magában az emberben. A gondolkodás zűrzavarát, a sok
téves eszmét a tanács és a bölcsesség ajándéka képes gyönyörű
harmóniába rendezni. A gyenge akaratú, szánalomra méltó, alantas ösztönöktől megszállott és függő emberkéket a lelki erősség
ajándéka hivatott meggyógyítani. Az Isten- és emberszeretet hiányától összetört, elkeseredett embereket az Úr félelmének ajándéka gyógyítja meg.
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Szeretné Kiadónk könyveit

MINDIG

22% kedvezménnyel vásárolni?
Ha igen, Önt is szeretettel várjuk
a Szeretet Könyvklubba!

Részletek felől érdeklődjön Könyvesboltunkban:
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1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Telefon: (06/1) 266 61 61
Tekintse meg webáruházunkat:
www.szentgellertkiado.hu
e-mail: a@szentgellertkiado.hu
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