
Kérdések Bökő Péter káplánhoz a Kisvárdán eltöltött 1 éves papi 
szolgálatának emlékeiről és személyes élményeiről. 
 
 
A kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 
 
 
 
 
 
 
 
Ismét eltelt egy év, és újra búcsúznunk kell valakitől, akit megszerettünk és a szívünkbe 
zártunk.  
 
Kedves Péter atya! Mivel a hittancsoportodba jártam, és megtiszteltél azzal, hogy tegezhetlek, 
ezért engedd meg, hogy baráti szeretettel tegyem fel neked kérdéseimet. 
 
 

1) 2009. augusztus 1-én kerültél hozzánk Kisvárdára. Bemutatkozásodban írtál a 
családodról, Istennel való gyermekkori és fiatalkori kapcsolatodról. Mégis pár 
mondatban kérlek, foglald össze a „Megtalálás” és „Rátalálás” pillanatképeit. 

 
Nem szeretném önmagamat ismételgetni. Az Istennel való kapcsolatom alakulása, összetett 
folyamatok eredménye volt.  
 
Egyrészről, ott a családból hozott alap. Több generáció élt nálunk, otthon és kisgyermekként 
óhatatlanul is hatott rám, látni a dédszülőt vagy éppen a nagyszülőt, imádkozni. Emlékszem, 
egy időben úgy tudtam elaludni, hogy ha a nagymamám a közelben félhangosan imádkozott. 
Valahol – úgy gondolom – ezek a dolgok beépültek az életembe és a későbbiek folyamán, 
vissza tudtak segíteni a nagykorú hit megtalálásához.  
 
Másrészről, személyes, tudatos útkeresés. Célt és értelmet, spirituális biztonságot és 
kapaszkodókat kerestem. A konzumválaszok soha nem elégítettek ki. Talán érthetőbb, ha azt 
mondom: a helyemet és a feladatomat akartam tudni abban a nagybetűs valamiben, amit 
Életnek hívnak. Ezek a dolgaim, úgy a középiskolás évek vége felé tisztázódtak le bennem 
igazán. Az már külön kegyelem, hogy ennél többet kaptam.  
 

2) Beszélgetéseink során említetted, hogy egy másik „hivatás” is nagyon közel állt a 
szívedhez, ami nem más, mint a régészet, az őskori leletek utáni kutatás. Most 
visszatekintve, örömmel mondod-e ki, hogy jól választottál? 

 
Bizony. A régészet, régi nagy szerelem! Vallom, hogy aki nem ismeri a múltját, az nem 
igazán értheti a jelenét és a jövőjét sem. Szüleim elmondásából tudom, hogy már egészen kis 
koromban, talán nagycsoportos lehettem, már középkor-történeti előadásokkal boldogítottam 
a nagyérdemű publikumot.  Viccet félretéve: így alakult. Hobbi és érdeklődés szintjén ezt a 
vonalat is ápolom magamban, mert ez is gazdagít, de tudom, hogy jól választottam. A 
papságra erősebbnek bizonyult a hívás. 
 

 



3) Négy éve szenteltek fel pappá. Néhány gondolattal foglald össze felszentelésed azon 
pillanatait, melyek máig erőforrásai hivatásodnak. 

 
Nem szeretnék érzelgősnek tűnni, férfiemberként nem is nagyon erősségem. Azt azonban 
elmondhatom, hogy számomra a mindennapi szentmisék azok az erőforrások, amelyek ki 
tudják velem mondatni, hogy „mégis teszem a dolgom, és nem csüggedek”. Végtelenül nagy 
ajándéknak érzem a Jézussal való egészen bensőséges találkozási lehetőséget, hogy a kezem 
között válik valósággá a kimondott Szó: „Ez az én Testem. Ez az én Vérem.” Nehezen tudom 
ezt szavakba önteni, de azt tudom, jó papnak lenni… 
 
 

4) Káplánként Kisvárda lett a második állomáshelyed. Három évig Újfehértón 
teljesítettél szolgálatot. Mennyire tudtál megbarátkozni városunkkal, a hívekkel?  

 
 
Eddigi papi életem, háromnegyedét töltöttem Újfehértón, ami meghatározó volt számomra. 
Hiszen én is alakultam, formálódtam. Nem állítanám, hogy már „kész” vagyok, de azért egy 
kiforrottabb papként érkeztem Kisvárdára, mint voltam a kezdet kezdetén. Nem volt idegen 
számomra a város, az egyházközség, sőt a plébános atya sem, hiszen vele, már két évet együtt 
szolgáltam. Ezért, amikor megtudtam, hogy a püspök atya ide helyezett, nagyon örültem.  
Azt tapasztaltam, hogy megvan az igény az emberekben a szépre, a jóra, a megélt 
találkozásokra, akár az Istennel, akár a másikkal. Elmondhatom, hogy ebben az egy évben 
otthonommá lett Kisvárda. 
 
 
 
 

5) Milyen feladatokkal voltál megbízva 
plébániánkon? Hogy érzed, sikerült a 
feladatokat teljesítened? 

 
 
 
 
Hitoktatás, irodai adminisztratív munkák, szentmisék végzése, szentségek és szentelmények 
kiszolgáltatása. Amit egy pap végezhet. Nem hiszem, hogy az én feladatom lenne, a munkám 
minősítése. Igyekeztem mindent, a legjobb tudásom és szándékom szerint végezni. A többiről, 
a plébános atyát kellene kérdezni.  
 

6) Voltak-e olyan elképzeléseid, melyeket meg tudtál valósítani itt Kisvárdán? 
 
Az általános lelkipásztori teendők mellett, a fiatal felnőttekkel való foglalkozás, valamint a 
biblikus jellegű képzés volt az, amire hangsúlyt szerettem volna fektetni. Hajlamosak 
vagyunk a nagy számok bűvöletében élni: azt hisszük, akkor jó, akkor eredményes valami, ha 
Ég tudja, milyen sokan vesznek részt rajta. Személy szerint, fontosabbnak tartom a 
személyességet és azt, hogy a jelenlévők, akik nem kényszerből vagy pusztán időtöltésből 
vannak jelen, választ kaphassanak a bennük rezdülő kérdésekre. Úgy gondolom, jó úton 
indultunk el. Ha kicsit több idő adatik számomra, még inkább kiforrták volna ezek az 
alkalmak magukat.  
 

 



7) Van-e olyan kellemes emléked az itt eltöltött egy év alatt, melyet a szívedbe zártál? 
 
Nagyon örültem annak, hogy jó papi közösségbe kerültem. Meggyőződésem, hogy nemcsak 
kollegiális, de paptestvéri viszonyban is együtt tudtam lenni az atyákkal. Az is nagyon jól 
esett, hogy találtam olyan embereket, akikben láttam az őszinte érdeklődést, akár azon dolgok 
irányába, amiket át szeretnénk adni, akár személyem irányába is. Ezek olyan értékes emberi, 
építő kapcsolatok, amelyeket a későbbiekben is ápolni szeretnék. A taize-i imaórák, a 
bibliaórák, a szombati ifi-hittanos vidám együttlétek és még sorolhatnám. Mind-mind olyan 
dolgok, amikre jó szívvel és szeretettel fogok emlékezni. 
 
 

8) Talán nem sokan tudják a 
nevedben elrejtett titkot: Vitéz Rev. 
Bökő Péter! Néhány mondatban 
kérlek fejtsd ki ezen rangok és 
rövidítések rejtelmét! 

 
 
 
Ez azért, nem olyan rejtély. A „vitéz” titulus, a vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 
Úr által alapított, Történelmi Vitézi Rend felavatott és vitézzé ütött tagjainak a megszólítása. 
A Rendet az első világháború után azért alapították, hogy a harctereken és a polgári életben 
való hősies helytállást jutalmazzák. A két háború között lehetett leginkább találkozni ilyen 
vitézekkel, akik mindenhol, az adott közösség megbecsült és tisztelt tagjai voltak. A 
pártállami időkben, aztán ezt a közösséget is, mint minden nemzeti elköteleződésű szervezetet 
erőszakosan feloszlattak, és emigrációba kényszeríttették tagjaink jelentős részét. A 90-es 
évek elején adatott meg a lehetőség, hogy újra megjelenjünk a közéletben, immár erőteljes 
karitatív jelleggel. Jómagam nem fegyverrel „érdemeltem” ki, hogy ennek a nagy múltú 
közösségnek a tagja lehetek. Mindenesetre, a papi életben is adódik éppen elég lehetőség, a 
kitartásra, szolgálatra, áldozatos helytállásra. A Rend alkalmasnak talált, én pedig szeretnék 
méltó lenni a dicső elődökhöz, hitben és hazaszeretetben egyaránt. 
 
A „Rev.” szócska pedig nem más, mint a latin „reverendissimo” kifejezés rövidítése, ami 
főtisztelendőt jelent. Ez, a felszentelt katolikus papok hivatalos megszólítása. Általában az 
atyák az „Ft.” rövidítést használják, de én, jobb szeretem, a latinos alakot.  
 

9) Papi szolgálati éveid alatt volt-e olyan időszakod, melyet nehezen éltél meg? 
 
Ez érdekes kérdés. Különösen nehéz, embert próbáló időszakot, tekintve, hogy mindössze 
négy éve vagyok áldozópap, még nem éltem át. Ami számomra problémát vagy nehézséget 
jelentett, az a szemináriumból való kikerülésem idejére tehető. A „Házban” egyfajta idealista, 
közösségi életre neveltek bennünket, ami nem volt rossz dolog, de a kinti életben elég nagy 
szakadék tátongott az idea és a valóság között. Rá kellett jönnöm, nincsenek készen kapott, 
minden helyzetre alkalmazható megoldó kulcsok. S minden hibás döntésért magamnak kell 
vállalni a felelősséget. Szerencsére elég jó alkalmazkodó képességgel áldott meg az Ég, de 
azért az új helyzetekbe és állapotba nekem is bele kellett rázódnom. A szeminárium egy 
burok, ahol, ha tényleg hivatása van, jól érzi magát az ember, a mindennapi problémák egy 
kissé távolinak tűntek. Csak úgy nőhetek fel igazán a hivatásomhoz, ha ezek a terhek, már 
nem elbizonytalanítanak, hanem szembe tudok velük nézni, és a megoldást keresni. 
 

 



10) Milyen lelkülettel készülsz új szolgálati helyedre? Van-e a jövőre nézve olyan távlati 
célod, melyet szeretnél majd megvalósítani? 

 
Szeretném a püspök atya döntésében, amellyel Nyíregyházára helyezett a jó Isten akaratát 
látni. Bizonyára valami célja van velem, új helyemen, legalábbis így hiszem. Nyitottan 
szeretnék ott szolgálni: az emberi örömökre és fájdalmakra egyaránt. Vallom, hogy a cél az 
emberek közelebb segítése az Úrhoz, az ehhez vezető utakat pedig mindig az adott hely és a 
lehetőségek szabják meg. Igyekszem majd tovább vinni, az elődök által megkezdett 
feladatokat és nyitott szemmel járni.  
 
 
 
 

11) Mit üzensz a Kisvárdai híveknek? 
 
 
 
 
 
 
Ebben a szűk egy évben azt éreztem egy kissé, mintha döcögős lenne a papok és hívek közti 
kommunikáció. Persze, emberből vagyunk gyúrva, s ember nincs hiba nélkül. Viszont azt is 
tudom, hogy bennem, bennünk, lelkipásztorokban ott van a szándék, hogy a ránk bízottakat 
közelebb segítsük az Úrhoz. Olyan jó lenne, ha észrevennék a testvérek, hogy egy hajóban 
utazunk, egyfelé akarunk eljutni! A pásztor azért van, hogy vezesse a rábízottakat, és a javát 
akarja. Nem kell mindenféle mögöttes, ne adj Isten rossz szándékot feltételezni egy-egy, az 
egyházközség életét érintő döntés mögött. Csak úgy fog hiteles tanúságtevő lenni a város 
számára a közösség a jövendőben, ha együtt, tudunk dolgozni, mindenki a maga helyén és 
posztján, mert az egyház nem csak a pap meg a plébánia.  
 
Kérem a testvéreket: legyenek nyitottak! Keressék az alkalmat a papjaikkal való találkozásra. 
Ha kérdéseik vannak, kérdezzenek, ha örömük vagy bánatuk van, osszák meg. Tekintsünk 
emberként és testvérként a másikra. Ehhez kívánok erőt és áldást a Szentlélekben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönöm válaszaidat. Köszönöm az elmúlt egy évet, hogy amit nekünk ajándékoztál 
Önmagadból és az Istenből, azáltal gazdagabbak lettünk. Isten segítségét kérem, hogy 
továbbra is vigyázzon Rád, tartson meg szeretetében és ölelő karjában. 
 
Kisvárda, 2010. július 28. 

 

 


