
Új templomigazgatója és ház fő
nökhelyettese van a csík som lyói 
ferences rendháznak. Urbán Erik 
OFM Kaplonyból érkezett Csík
som lyóra, ahol nemrég lépett 
szol gálatba. A híveknek már be
mutatkozott egy szentmisén. Most 
olvasóink is megismerhetik.

– Székelyföldön keveset tudnak 
a kaplonyi rendházról, az ottani 
ferencesekről. Pedig előző szolgálati 
helye is régi rendház.

– Kaplony Szatmár megyében, 
Nagykárolytól négy kilométerre 
található község. A település törté-
nelme 1080-ra, Szent László korá-
ra nyúlik vissza, egyes történészek 
szerint honfoglalás kori település, 
innen is kapta nevét: Kendének két 
fia, Kaplony és Bulcsú itt telepe-
dett meg. Ők építették az első mo-
nostortemplomot, amelyet Szent 
Márton tiszteletére szenteltek fel, 
bencés szerzetesek voltak benne. 
Anonymus és Kézai Simon kró-
nikájában nem említi a kaplonyi 
monostortemplomot, ők ugyanis 
nem sorolják fel a nemzetségi mo-
nostorokat. Káltai Márk az első, 
aki pontosan felsorolja, hogy me-
lyek voltak azok, és ott szerepel a 
kaplonyi monostor, tehát írásban 
az 1300-as évek közepétől említik. 
De mindenképpen 1200 előtt kel-
lett épülnie, mert 1200 után vala-
milyen okból nem szenteltek Szent 
Márton tiszteletére monostorokat. 

A monostor állta az időket, 
1711-ben Károlyi Sándor megköti a 
szatmári békét, és még abban az év-
ben levelet ír – éppen most augusz-
tusban volt 300 éves az alapítólevél 
–, amely szerint építsenek egy új 
templomot. Meg is épül a kéttor-
nyos barokk templom, melléje pedig 
a családi kripta. A gróf miért éppen 
oda építi, hiszen voltak nekik előke-
lőbb birtokaik is (Nagykárolyban 

ott volt a kastély)? Azért, mert azt 
vallotta, hogy ő Kaplonynak a leszár-
mazottja, amelyet 1700-tól 1200-ig, 
tehát 500 évig írásos dokumentu-
mokkal bizonyítani tudott. Meg is 
épül a templom, melléje a családi 
kripta, viszont 96 év után, földren-
gés következtében összedőlt. Ezért 
az akkori gróf, Károlyi György Ybl 
Miklóst kérte meg, hogy tervezze 
meg a templomot és a családi krip-
tát. 1834-ben volt a földrengés, ak-
kor kezdték a templomot építeni, és 
1848-ban szentelték fel. Kaplonyról 
még érdekesség, hogy szintén Ká-
rolyi Sándor hozta be a ferenceseket, 
hiszen Kárpátalján járt, és ott meg-
tetszett neki ez az életforma. 

– 1951 után kihalt volt a 
kaplonyi kolostor.

– 1951-ben elhurcolták onnan 
is a szerzeteseket, viszont 1958–
59-ben enyhült a dési tábor, vissza-
jött Demjén atya és Bonaventura. 
Egy év után Bonaventurát Vince 
atya váltotta, aki haláláig, 1986-ig 
itt dolgozott. Igazából őt tekintik 
az utolsó ferences plébánosnak. Ő 
rányomta bélyegét a falura. Kapi-
tányos, karakán ember volt, akit a 
gyerekek is, a felnőttek is nagyon 
szerettek, azóta is mindenki tisz-
telettel és szeretettel beszél róla. 
Demjén atya 1989-ben halt meg, ő 
volt az utolsó szerzetes. Ezelőtt há-
rom évvel tértünk vissza a kaplonyi 
rendházba, akkor döntött úgy a 
rendtartomány, hogy kolostort 
nyit a Szatmári Egyházmegyében 
is, és Kaplonyra esett a választás. 
Két kolostor közül lehetett vá-

lasztani: Szatmáron volt a Szent 
János plébánia és kolostor, illetve 
Kaplonyban a kolostor. Az akko-
ri vezetőségnek Kaplonyra esett 
a választása. Négyen voltunk itt 
szerzetesek, én egy évet mint se-
gédlelkész szolgáltam ott, két évig 
voltam házfőnök, illetve a plébá-
nián továbbra is segédlelkész.

– Kérem, mutatkozzon be olva-
sóink számára.

– Szatmár megyében, Krasz-
nabélteken születtem 1981. ja-
nuár elsején. Elemi iskoláimat 
szülőfalumban végeztem, gim-
náziumba Szatmáron a Hám Já-
nos Római Katolikus Középis-
kolába jártam, ott érettségiztem 
2000-ben. Érettségi után kértem 
a felvételemet a ferences rend-
tartományba, fel is vettek, és itt 
Csíksomlyón kezdtem meg a je-
löltséget. Egyévnyi jelöltség után 
következett a noviciátus Magyar-
országon, Szécsényben, majd két 
évet tanultam Szegeden a teológi-
án. 2004-ben a növendékeket ha-
zahozták, a provincia saját kézbe 
vette a nevelést, így további négy 
évet tanultam Gyulafehérváron. 
2006-ban tettem örök fogadalmat 
szintén itt Csíksomlyón, rá egy 
évre, 2007-ben szentelt diakónus-
sá az érsek atya kurzustársaimmal 
együtt, és 2008. július 19-én volt 
itt a papszentelés, amelyet szintén 
az érsek atya végzett. 

– Így nem került most idegen 
helyre, van kötődése Csíksomlyóhoz. 

– Nem idegen, hiszen bár nem 
éltem a jelöltségen kívül itt hosz-
szú ideig, nyaranta nagyon sokszor 
megfordultam, segítettem, és hát év 
közben ha egy-két napra is, de elég 
sokszor ellátogattam vagy eljöttem 
Somlyóra. 

– Templomigazgatóként, házfő-
nök-helyettesként most azonban más 
feladatok várnak önre.

– Mindenképpen ajándéknak 
tekintem ezt az új feladatot, leg-
először is ez fogalmazódott meg 
bennem, amikor ide helyeztek, és 
igazából tudatosult bennem, hogy 
augusztus elseje körül költöznöm 
kell Kaplonyból. Hiszem azt, hogy 
a gondviselés hozott ide, hiszen 
viszonylag fiatal vagyok. Ahogy a 
bemutatkozó szentmisén is mond-
tam, hiszem, hogy a kicsiből meg 
az egyszerűből is a jó Isten nagyot 
tud tenni, és bízom benne, hogy 
Szűz Mária és Szent Ferenc segí-
teni fog engem meg a közösséget. 
Természetesen a rám váró feladatok 
nem elsősorban egyszemélyesek, az 
itt lévő közösséggel egyetértésben 
szervezzük, vezetjük a kegyhelyet. 
A liturgiának a felügyelete, a temp-
lomban folyó tevékenység viszont a 
templomigazgató feladata. 

– A közösség is megújult a som-
lyói rendházban az áthelyezések 
következtében. Sokan elmentek, új 
szerzetesek jöttek helyükre. Hogyan 
szerveződik ez az új közösség?

– Arthúr atya maradt házfőnök, 
jómagam házfőnökhelyettesként és 
templomigazgatóként vagyok itt, 
Brassóból érkezett Róbert testvér, 
ő mint kisegítő és gyóntató, szintén 
Brassóból Ambrus testvér, itt van még 
Elek testvér és természetesen nem 
utolsósorban József atya. Összesen 
hatan teljesítünk szolgálatot a kegy-
helyen. Bízom abban, hogy a nagyobb 
események idején a provincia és a más 
kolostorokban élő testvérek is mellénk 
állnak. A környékbeli paptestvérekkel 
is együtt kell működnünk, hiszen egy 
célt szolgálunk mindannyian, ugyanaz 
a küldetés hajt bennünket. 
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