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– Már diákként is a szolgálatra szegődött, 
hiszen a tanítóképzőbe járt, népének nevelője sze-
retett volna lenni. Milyen családi környezet indí-
totta el ezen az úton? 

– Legelsősorban jó keresztény, vallásos 
községből és családból származom. Nálunk a 
vallásosság abból állt, hogy a hitet gyakoroltuk, 
templomba jártunk. Édesanyám különöskép-
pen imádságos lélek volt. Ez volt az alap. Taní-
tóink is jó tanítók voltak, elemistakoromban 
is. Befejezve a négy polgárit Csíkszenttamáson, 
beiratkoztam a tanítóképzőbe, Domokos Pál 
Péternél, Kolozsváron. De már jött a háború, 
meg is bombáztak Szentdomokoson, amikor 
mentem fel vonattal. Eljártam Kolozsvárra, be-
iratkoztam, beadtam az irataimat, s aztán vala-
hogy visszajöttem, de az egész abbamaradt, mert 
a háború elvitte. 1945 januárjában mondják, 
hogy a tanítóképzőt beindítják Csíksomlyón. 
Egy pap igazgató és három-négy tanár elkezd-
ték a tanítást ’45 januárjában. Öt hónap alatt 
elvégeztük a képző első évét. Utána mondták, 
hogy ősszel lehet vizsgázni a másodikról is. Én 
biza jó bátor gyermek, ifjú voltam, hát szépen 
kezdtem tanulni, szereztem könyveket, és a 
második évről letettem a vizsgát eredményesen, 
úgy, hogy ’45 őszén már mentem a harmadik 
évre. Akkor már rendesen ment az élet, tanárok 
is többen lettek.

– A tanítóképző diákjaként hogyan kapott 
meghívást a szerzetesi életformára, szolgálatra?

– Majláth Gusztáv Károly neve alatt volt 
a katolikus képző. Jártunk be a somlyói temp-
lomba, imádkoztunk, szentmisén vettünk részt, 
énekeltünk, tanárainkkal. Volt egy társunk, aki 
mind hetvenkedett, hogy ő barát lesz. Így a har-
madév végén felvetődött a kérdés, mi lenne, ha 
belépnénk a rendbe. Bejöttünk vagy hárman 
szenttamásiakul, és megkérdeztük Hajdú Leán-
der atyát, aki akkor a házfőnök volt, mi lenne 
a sorsunk, ha belépnénk. Ő olyan szép jövőt 
mutatott be, hogy egészen megkedveltette. 
Vakációban három hétig gondolkoztam, hogy 
belépjek-e vagy ne lépjek. Egyik nap elhatároz-
tam, hogy belépek, másik nap, hogy nem lépek. 
Akkor aztán végül is összeegyeztünk, hárman 
bejöttünk Somlyóra, és beadtuk a kérvényt, 
hogy vegyenek fel a ferences rendbe. Tehát ’46 
nyarán beadtuk a kérést, és alig telt el egy hó-
nap, jött a válasz, hogy felvesznek. Az akkori 
elöljárók valószínű, úgy gondolkoztak, hogy 
ezeknek a kedvük most megjött, de ha nem 
vesszük fel egy évig, amíg befejezik a képzőt, 
elmegy a kedvük. És felvettek. Bevezényeltek 
Mikházára, újoncévre. Elvégeztük az újoncévet 
sikerrel, nagy ambícióval. Gurzó Anaklét volt 
az elöljárónk és tanítónk. Akkor következett 
volna a teológia, de az elöljárók meggondolták, 
visszaküldtek Somlyóra, hogy fejezzük be a 

képzőt. Így beöltözve, barát ruhában jártunk 
a képzőbe: ’47 őszétől ’48 tavaszáig a negyedik 
képzőt elvégeztem, eredményesen levizsgáztam, 
tanítói és kántori képesítést kaptam. A kántori 
képesítés még most is megvan, azt mondták, a 
tanítóit csak akkor adják ki, ha tanítónak belé-
pünk. Akkor mentünk a teológiára.

– Generációja a legnehezebb időkben, a szer-
zetesrendek betiltásakor és a szerzetesek deportá-
lásakor folytatta teológiai tanulmányait, és végig 
kellett szenvednie a munkaszolgálatot is. Hogyan 
emlékszik ezekre az évekre?

– Vajdahunyadon volt a ferences teológia 
évszázadok óta. Ott az első év teológiát ugyan-
csak eredményesen elvégeztük. Ősszel kezdtük 
a második évet. De november 30-án a hatóság 
jött, és kidobtak a teológiáról, feloszlott a kolos-
tor. Éppen 70 éve. Ez is jubileum. Ők érveltek, 
hogy az állam feloszlatott, mi ezt nem fogadtuk 
el. Mi mondtuk, hogy az iskolarendeket oszlat-
ták fel, a pasztorációs rendeket nem, tehát ránk 
nem vonatkozik, de nem törődtek vele. Aki nem 
volt felszentelt pap, hazaküldték. A felszentelt 
papokat – volt vagy öt fiatal – Gyulafehérvárra 
küldték, hogy osszák be őket papnak. Papnak, 
de nem barátnak. Én hazajöttem Szenttamásra. 
Április végén behívtak munkaszolgálatra. Bras-
sóban akkor volt egy cementgyár, a Cenken 
túl, egy völgyben. Ott három évet töltöttünk 
el. Többen voltunk, Szabó János – él még, úgy 
tudom, olyan idős, mint én, falumbeli, Albert 
Dénes dánfalvi, Bartók Albert és mások, akik 
kimaradtak a teológiáról. Három év után, ami-
kor leszereltem, üzentek Désről, hogy menjünk 
oda, mert a tanárok folytatják a teológiát. Tud-
niillik a barátokat elvitték előbb Radnára, majd 
egy év után elosztották őket három helyre. Désre 
kerültek a főnökök és a tanárok. Így ’53 őszén 
bevonultam Désre. Kezdtük a teológiai másod-
évet, majd harmadévet, negyedévet. Hat év volt 
a teológia: két év filozófia, négy év teológia.

– Az ötvenes években rendkívüli eseménynek 
számított a papszentelés. József atyáékat titokban 
kellett felszentelni. Hogyan történt az ötvenes 
évek közepén a papszentelés?

– Főleg az elöljárókat állandóan zaklatták, 
zavarták és támadták, hogy miért nem oszlunk 
fel. Így attól féltünk, esetleg meggátolnak, el-
visznek más helyre, rabságba. Ezért az elöljárók 
elintézték, hogy 1957. november 24-én Már-
ton Áron püspök a kápolnájában titokban, két 
ministránssal, két tanár jelenlétében felszentelt 
ötünket papnak.

Akik régebb Désen voltak, DO-sok voltak, 
ami azt jelenti, hogy kényszerlakhelyük volt. 
Nekünk nem adták meg, így tudtunk utazni. 
Tanárunknak, aki Kőrösbányáról került oda, 
szintén nem volt DO-ja, úgyhogy ő elkísért. 

Háromszor mentünk Gyulafehérvárra: no-
vember első vasárnapján szubdiakónussá (most 
már azt eltörölték), második vasárnapján diakó-
nussá, harmadik vasárnapján pappá szenteltek. 
Amikor végre felszenteltek papnak, mondtuk, 
most már vihetnek akárhova.

– Milyen körülmények között tudták meg-
tartani első szentmiséjüket?

– Érdekes, hogy a hatóság abba nem avat-
kozott bele. Désen végeztük az első misét, utána 
hazaengedtek mindenkit az elöljáróink a szülő-
falunkba. Úgyhogy 1957. december 21-én vé-
geztem az első misét Csíkszenttamáson. Búcsú 
napja volt, most is az, én végeztem az első misét. 
Persze nagy ünnep volt a családnak és az egész 
falunak is. Én még elmentem Bartók Albert-
nek az első miséjére, Kézdiszentlélekre. Aztán 
visszamentünk Désre, és végeztük a teológiát 
tovább. Tehát gyakorlatilag 1957 novembe-
rében felszentelt a püspök, de 1958 júliusában 
végeztünk nagyvizsgákkal, a rendi vizsgákkal a 
püspök előtt. Ezt jurisdictiónak mondják. Így 
megkaptuk a papi rendet egyházi vonalon, de 
állami vonalon nem.

– Milyen feladatokat kaptak felszentelt pa-
pokként a teológia elvégzése után? Hogyan tör-
tént a Somlyóra való helyezése?

– Faluról falura mentünk, öreg, beteg pa-
pokat segítettünk ki, ahova az elöljárók küld-
tek. 1958 nyarán kaptam meg az engedélyt, 
azonnal kiküldtek Székre három hétre, majd 
egy hónapot itt Somlyón töltöttem, és talán 
még egy-két hetet ráadtam, hogy Daczó Lu-
kács atya – ő volt itt a pap – tudjon vakációzni. 
Akkor végeztem az első prédikációimat nagy 
izgalom között... Szép idők voltak. De felszen-
telés után tíz évet még Désen töltöttem. 1961-
ben az elöljáróinkat lefogták, börtönre ítél-
ték. Ismerjük az akkori ítéleteket: kínlódtak, 
hogy mit fogjanak rájuk, csak annyit tudtak, 
hogy az állam törvényeit nem hajtották vég-
re. A házfőnök Benedek Domokos atya volt, 
gyergyószentmiklósi születésű, ő lett az elöljá-
ró, és megválasztott engem elöljáró-helyettes-
nek. Plébániai dolgokat kellett végezzünk, és 
hitoktatást tartsunk. 1967 nyarán-őszén nagy 
támadást intéztek a ferencesek ellen. Akkor 
Benedek Fidél atya volt a provinciális. Volt egy 
határozat, hogy ha a végszükség beáll, akkor el 
lehet engedni a barátokat. A püspökkel már 
meg volt beszélve, hogy a papokat ő alkalmaz-
za plébániákon, a testvéreket harangozónak, 
kántornak, és ez így is történt. Én magam jár-
tam a püspöknél kétszer is ez ügyben. Közben 
lehallgattak, utána tudtunk meg.

Így 1967 decemberében egy társammal 
Háromszékre mentünk, ő ment Ojtozba, én 
Zágonba. Ugyanakkor Lukács atyának nehéz-

ségei voltak, kérte, hogy hívjanak ide, Somlyó-
ra. Akkor én 1969 december elsejétől Márton 
Áron püspök úrtól kinevezést kaptam Somlyó-
ra. Egyházi kinevezést és állami jóváhagyást is 
kaptam. Elrendeződött.

– Mi volt a munkája Somlyón és kikkel dol-
gozott együtt?

– Kilenc hónapig voltam Lukács atyával, 
ketten működtünk. De akkor nem volt ilyen 
nagy forgalom. Sem templomi, sem turisztikai 
forgalom. A szentmiséket, ünnepeket szépen 
elvégeztük, aztán éltük a magunk egyszerű 
ferences életét. A sekrestyében volt Manyika, 
Bartalis Mária, és Adorján Margit a konyhán. 
Lukács atya 70 őszén kérte, hogy mentsék fel, 
akkor jött ide Écsy János atya, azt hiszem, ép-
pen novemberben. Écsy János atyával voltam 
tizenegy évet, ’70 ősztétől ’82 tavaszáig. Az 
élet szépült János atya idejében, mert a politi-
kai helyzet is kezdett engedni, a börtönökből 
kiengedték ’64-ben a rabokat, politikai fogás 
volt. Kezdtek járni a turisták, Magyarországról 
is, a templomba is többen jöttek az ünnepekre: 
pünkösd, Mária neve, templombúcsú, évközi 
ünnepek. 1982 tavaszán történt az autóbaleset, 
és meghalt szegény János atya, Isten nyugtas-
sa! Aztán idehelyezték Pöhacher Balázs atyát, 
ő lett egyben a provinciális is. Vele voltam hét 
évig. 1979 novemberében azt mondja Albert 
atyának, jöjjön Somlyóra. Telefonált Albert, 
te, mit csináljak, ilyen kicsi ember, mint én, ak-
kora templomban! Mondom, sokat ne mondj, 
szedd össze magadat, s gyere ide. Balázs atya 
beteg volt, ő Brassót vállalta, ott könnyebb volt. 
Albert eljött, és kezdődött vele az uralom. De 
kezdődött a világváltozás is. Nagyon jó viszony-
ban voltunk. Ő uralkodott hét évig, ő volt a 
házfőnök, ém a helyettes. Utána én a házfőnök, 
ő a helyettes. Mondom neki, szerencséd, hogy 
jól bántál velem a hét év alatt, mert hanem most 
megbosszulnám... Mindent együtt vezettünk, 
ha ő volt a főnök, ha én, együtt beszéltünk meg 
mindent. Búcsúkor is itt benn intézte ő a dol-
got, én kinn a hegyen.

– Melyek azok az események, amelyeket ki-
emelne, és amelyekre szívesen emlékszik vissza az 
elmúlt ötven évből?

– A változás előtt végeztük a feladatunkat. 
Persze minden, kolostor, birtokok elvéve. 90-
ben Albert atyával megindultunk, hogy kérjük 
vissza a kolostort is, a birtokot is. A város veze-
tősége mellénk állt. Igaz, hogy eltelt egy év, mire 
visszakaptuk a kolostor felső részét, és eltelt egy 
újabb év, hogy visszakaptuk az alsó részét is, és 
az udvart. A konyhát még akkor sem, azt nyolc 
év múlva adták vissza. Akkor mindent végig 
kellett javítani, meszelni, villanyvezetékeket ki-
cserélni.

folytatás a 11. oldalon

Idén december 13-án volt 50 éve annak, hogy Márk József atya életének 93. évében 
a csíksomlyói kolostorban a kegyhelyet szolgálja aktívan. A november és december ezenkívül 

is bővelkedik évfordulókban számára. Éppen hetven éve, hogy november 30-án 
a kommunista hatalom kidobta a ferencesek vajdahunyadi teológiájáról a hallgatókat. 
A munkaszolgálat után Désen folytatták tanulmányaikat, és 1957. november 24-én 

Márton Áron püspök Gyulafehérváron titokban szentelte pappá négy társával együtt. Ugyanaz év 
december 21-én tartotta első miséjét szülőfalujában. Az évfordulók kínálta alkalmat 

kihasználva beszélgetett József atyával Takács Éva.

A Szűzanya emelt engem itt Somlyón
  fotó: dezső lászló


