
Kávéházi beszélgetések Tóni atyával

Szeptember 30-án Makláry Ákos, a KÉSZ országos elnöke volt a vendégünk a Hungarióban

Kivételesen Tóni atya nem a KÉSZ-ben betöltött szerepéről, eddigi munkájáról és a közeli tervekről
kérdezte, hanem az emberről, a papról, a jogászról, férjről és édesapáról faggatta.

Édesanyja görög katolikus  pap lánya, édesapja eredetileg református volt,  de felvette a katolikus
vallást és görög katolikus pap lett. Sajnos édesapját korán elvesztette, de meghatározó élmény volt
számára,  hogy kiskorában édesapjának ministrálhatott reggelente.  Édesapja  halála  után ki  kellett
költözniük a szolgálati lakásból és Nyíregyházán, egy lakótelepen kaptak állami lakást. Édesanyja négy
fiút és egy kislányt nevelt egyedül, ami elég nehéz feladat volt abban az időben is. Szó esett a 80-as és
90-es  évek  bürokráciájáról,  mely  sok  esetben  hátráltatta  az  életüket.  Általános  iskoláját
Nyíregyházán,  a  középiskolai  tanulmányait  a  pannonhalmi  bencés  gimnáziumban  folytatta.  Meg
kellett küzdenie bátyjai árnyékával, hiszen mindhárman kiemelkedő sportolók voltak és tanulmányaik
során is különböző tantárgyakban jeleskedtek. Ákos atya következetes és kitartó munkával és kiváló
tanárainak  a  segítségével  a  jobbak  közé  verekedte  magát.  Orvos  szeretett  volna  lenni,  de  egy
gyönyörű karácsonyi szertartás hatására, - melyen a nyíregyházi püspöki templomban, ahol negyven-
ötven  kispap  szolgált  az  énekével  –  megváltoztatta  elhatározását  és  a  felvételi  papírjait  a
szemináriumba adta be.

A papnöveldébe került  Budapestre és  olyan híres  évfolyamtársai  voltak,  mint Papp Miklós  görög
katolikus pap és Pál Ferenc római katolikus pap. Kiderült, hogy az évfolyamon csak hárman voltak



frissen érettségizettek, a többiek feladták korábbi szakmájukat és a papi hivatásnak akarták szentelni
az életüket. Mesélt Ákos atya a papneveldei értékekről.  Izgalmas dologra kérdezett rá Tóni atya,
hogyan  talál  egy  papneveldében élő  kispap  házastársat,  mit  jelent  a  házasság  és  a  papi  hivatás
megélése. Ezen a ponton már a hallgatóság is lázba jött, és kérdezgették Ákos atyát a papfeleségek
helyzetéről, szerepükről a helyi közösség kialakításában.

Felszentelése  után  a  Miskolcon  látott  el  papi  teendőket  és  2000-2004  között  Máriapócson  a
lelkigyakorlatos  ház  munkatársa  lett.  Kemény,  erőt  próbáló  évek  voltak  ezek.  Kánonjogászként
házasságjoggal foglalkozik és megyés egyházbírói feladatokat is ellát, egyházjogi kérdésekben dönt.
Orvos feleségével két kislányt nevelnek. 2016. novemberétől tölti be a KÉSZ elnöki pozícióját.

Sok sikert kívánunk az elkövetkezendő kihívásokhoz!
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