
Lénár Károly (1923-2005) 

 Inám, Felvidék, Ipolyságtól nem messze. Egy egészen kicsiny falu az Ipoly völgyében. 

Semmi különös. Teljesen átlagos. Délre rétek, szántóföldek, a dombtetőn szőlő, s a falu fölé 

tornyosuló templom. A templom mellett pedig a temető, benne egy sírral. Egy különleges 

ember sírjával. Lénár Károly nyugszik itt. Egy olyan ember, aki egyszerűségével, alázatával, 

szolgálatkészségével és tenni akarásával tűnt ki a többiek közül.  

      A helyszín szintén az aprócska Inám. Na de ugorjunk vissza az időben, 1923. április 7-

ére! Ekkor születik meg Lénár Károly, egy egyszerű, átlagos családba. Gyermekkorárólo nem 

sokat tudni, annyi viszont bizonyos, hogy először az Ipolysági Állami Magyar 

Reálgimnáziumban tanult, majd 1943-ban az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett. 

Ezek után a papi pálya felé vette az irányt, először Budapesten majd rövid komáromi 

tartózkodás után Pozsonyban tanul, miután a Felvidék újra Csehszlovákia része lesz. A 

hontalanság évei alatt (1945-48) nem sok híja volt, hogy már pappá szentelése előtt 

eltávolítsák őt szeretett othonától, hiszen Csehországba akarták deportálni a 33 kiutasításra 

szánt inámi családdal. Ekkor pedig jött a csoda: egy hazaterő katona tífuszt hozott magával, 

így a falubeliek megmenekültek a fertőzés veszélye miatt. 

      Lénár Károly életében az egyik legfontosabb mozzanat, mikor Érsekújvárra kerül 

lelkésznek. Gyakorlatilag itt kezdődik el a harc, amit azt egész élete során vív. Egy harc  a 

hitért, az egyházért, a nemzetért. Itt kerül először összetűzésbe a hatalommal is, amit eként 

mesélt el korábban:„Érsekújvárott jól tudtuk, hogy több papot Mocsonokra vittek, 

átnevelésre. Ám az átnevelhetetleneket az újvári »koncentrációs kolostorba« zárták. Fiatal 

papként kapcsolatot akartam teremteni velük, ami elég gyorsan sikerült is. Kilestem az 

őröket, a szomszédos ház lapos tetőjéről küldözgettem üzeneteimet. Ki akartuk szöktetni őket 

Rómába, hogy beszámolhassanak az itteni viszonyokról, az egyház, a papság elleni 

hajtóvadászatról. Már-már úgy volt, hogy a sok bujdosás, konspiráció után elhagyhatják az 

országot, amikor elfogták és börtönbe vetették őket. Fél évig kínozták, verték, vallatták őket. 

Elmondták, kik voltak a segítőtársaik. Az én nevem is elhangzott.” 

      Ez után hajtóvadaszat indult a frissen Lukanényebe helyezett Lénár atya ellen, de a hívek 

előlánccal védték a parókiát heteken át. Végül is mikor az egyik leányegyházban tartott 

miséről tartott hazafelé, sikerült elfogni. Ezután pedig 17 évi börtönre ítélték hazaárulásért. 

Végül  korábban, 1963-ban szabadult, de 1970-ig üvegcsiszolóként volt kénytelen dolgozni. 

De ez mit sem számított. Lénár Károly túlélte a kínzásokat, a megpróbáltatásokat és 

megőrizte hitét. Emberi nagyságát, pedig mi sem mutatja jobban, minthogy egy interjúban 

elmondta, ő már a börtönben megbocsájtott minden kínzójanak, soha nem táplált haragot 

senki iránt. 

   Tehát 1970-től kezdődően újra plébánosként működött Udvardon, majd Tardoskedden 

egészen 2002-ig,  nyugállományba vonulásáig. De emellett fáradhatatlanul dolgozott a 

nagyobb értelemben vett közösségért is, például a Komáromi Imanapok egyik 

főszervezőjeként egy felvidéki magyar püspök kinevezése érdekében. Ki is érdemelte a pápai 

káplán tisztjét.  

1993-ban az ipolysági állami gimnázium fennállásának 80. évfordulóján ő celebrálta a 

hálaadó szentmisét.  

      Végül szülőfalujában hunyt el 2005. augusztus 21-én. Összegezve az esperes plébános 

életét:  ő volt az aki mindvégig megmaradt embernek, mindvégig megmaradt a hitében, és 

mindvégig megmaradt magyarnak. Ő meglátta, hogy szolgálnia kell. Ahogy ő is elmondta 

egy predikációjában: Jézus sem úrnak jött a földre, hanem szolgálni! 

                                                                                                         Kukolík András 

                                                                                      Szondy György Gimnázium, Ipolyság  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


