
Pályaív 

Bordi János 1954. július 22-én született Mikefalván, pappá pedig 1982. 
június 20-án szentelték. Ezután rövid ideig Segesváron és Mezőszen-
gyelen szolgált. Innen vezetett az életútja a pálpataki plébániára, ahol 
már harminchárom éve fogja össze a szórványközösséget. Egy testvére 
van, aki mai napig Mikefalván él. Pálpatakán közösségkovácsoló és 
egyházi munkája részeként templomot építtetett és felújíttatta a plébáni-
át – mindezekért kalákában dolgoztak a helyiekkel –, de az ökumenikus 
temető megnyitása is az ő nevéhez fűződik. Ezenkívül ravatalozó is épült 
a településen, ahogyan Fenyőkúton is, és az elmúlt években megújultak a 
leányegyházközségek kápolnái.
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Szolgálat hegyi szórványban
A plébános, aki megtalálta a helyét Pálpatakán

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

E lőbb szabó szeretett volna lenni 
a most 65 éves Bordi János pál-
pataki plébános – akit a helyi-

ek csak „hegyi papként” emlegetnek 
–, méghozzá annyira rabul ejtette a 
szakma, hogy egy évig inasként is dol-
gozott. Persze katolikus édesanyjának 
köszönhetően a vallásos neveltetés 
sem maradt ki az életéből, mindig mo-
solyogva emlékezik vissza a vasárnapi 
szentmisékre, amelyekre rendszerint 
eljártak. „Édesapám református volt, 
de nem volt templomba járó ember, 

így édesanyámmal a szentmise után 
sokszor a református istentiszteletre is 
elmentünk” – idézte fel a plébános. Ta-
lán ennek is köszönhető, hogy életútja 
a papi hivatás felé terelődött, közép-
iskolai tanulmányait már kántorisko-
lában kezdte Gyulafehérváron, majd 
ennek végeztével a teológiai fakultást 
választotta. „Édesanyám kiimádkoz-
ta, hogy pap legyek, így neki köszön-
hetem ezt a hivatást” – fogalmazott 
nemes egyszerűséggel.

Belső késztetés

„Kicsit nehéz megmagyarázni, hogy 
miként is éreztem, hogy pap kell le-

gyek, hiszen a mulatást is szerettem. 
Mondtam is a testvéremnek sokszor, 
hogy ő kellett volna pap legyen, 
hiszen nem szeret táncolni. Ez a hi-
vatás olyan, hogy fentről jön egy 
sugallat, amitől az ember érez egy 
megfoghatatlan belső késztetést” – 
mesélte Bordi János. Mint mondta, a 
papi hivatás egy igazán nagy dolog, 
amit nem lehet senkire ráerőltetni, 
ehhez a Jóistentől kell érkezzen a 
hívás. Hangsúlyozta, annak idején, 
az elmúlt rendszerben nem ismerték 
el a teológiát oktató intézeteket, így 
ha valaki időközben meggondolta 
magát, vagy a tanárai érezték úgy, 
hogy nem oda való, akkor lehetett 
hazamenni „a lapát nyele mellé”. 
Már csak ezért is meg kellett gon-
dolni, hogy valaki ezt a hivatást 
választja-e. A nehézségek ellenére 
huszonnyolc társával együtt fejezték 
be teológiai tanulmányaikat, napja-
inkban pedig évente csak néhányan 
– jegyezte meg bánkódva a plébános.

„Én mondjuk, nem azért, hogy 
jó fi ú lennék, hiszen a földön ember 
bűn nélkül nincsen, de mindig igye-
keztem megfelelni a hivatásomnak 
a magam módján.” Tanulmányai 
idején sohasem kételkedett hivatásá-
ban, inkább mindig csak azért imád-
kozott, hogy egy kicsi székely faluba 
helyezze el az érsekség. Ez meg is 
történt 1982-es felszentelése után, ha 
nem is egyből, de négy év múlva.

Bicskával nyílt az ajtó

Noha nem volt éppen szívélyes Bor-
di János fogadtatása ezelőtt har-
minchárom évvel, mégis azonnal 
megszerette Pálpatakát, mégpedig 
visszafordíthatatlanul. Egy csütör-
töki napon, szeptemberben érkezett 
meg szolgálatot teljesíteni a faluba, 
ám a korábbi egyeztetések ellenére 
senki sem várta, ráadásul a plébánia 
is be volt zárva. Egy ideig várakozott, 
még pingpongoztak egy társával, 
aki elkísérte, de csak nem változott 
a helyzet. Ekkor gondolt egyet, majd 
egy bicskát kérve maga nyitotta ki a 
bejárati ajtót. Később kiderült, hogy 
dolga akadt a korábbi plébánosnak, 
ezért nem fogadta Pálpatakán. Hívta 
ugyan, hogy aludjon Korondon, de a 
ma „hegyi pap” ragaszkodott hozzá, 
hogy a kis hegyi faluban töltse az 

éjszakát. „Kicsit furcsa volt, hogy a 
helyiek közül sem jött senki az elején 
meglátogatni a plébánián. Néztem ki 
az ablakon, s láttam, hogy járkálnak 
az atyafi ak, de errefelé sem jöttek. 
Végül a vasárnapi szentmisén derült 
ki, hogy az elődöm nem szólt a helyi-
eknek a papcseréről, így senki sem 
tudta, hogy itt vagyok. Az elődöm 
ráadásul nem lakott itt kint, csupán 
vasárnaponként járt a hegyre” – 
magyarázta. Egyébként akkor meg 
is szólta a helyi asszonyokat, hogy 
bár három napja ott volt, egy tányér 
levest sem hoztak neki. A hatás nem 
maradt el, hiszen azóta nem tud úgy 
hazamenni, hogy a kilincsen ne ta-
láljon egy kis túrót, tojást, kolbászt 
vagy éppen más ételt felakasztva 
egy kis zacskóban. Most már azt is 
tudják a hívek, hogy nagyon szereti 
a disznó megperzselt bőrét és a fülét, 

• Soha nem kételkedett hivatásában Bordi János 
szentszéki tanácsos, lelkész, akit harminchárom 
éve Pálpatakára helyezett a főpásztor. Rögtön 
megszerette a 900–1000 méter magasságon, 
több mint száz négyzetkilométeren fekvő tanya-
világi egyházközséget – nyugdíjasként sem vá-
gyik máshová. A történetekből ki nem fogyó, jó 
kedélyű pappal életútjáról, gyerekkori nevelteté-
séről, a feléje irányuló Isteni hívásról, valamint 
szolgálata kezdeti nehézségeiről beszélgettünk. 
Nemrég Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették 
ki közösségi munkájáért.

Egyedül és vendégeivel is jól érzi magát a hegyi pap   ▴  F O T Ó K :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




