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A elMER
Irta KUBINYI FERENC

Bagdad, 1977 májusa. Állok a légkondicionált szállodai szoba hűvösében és
nézem a szomszédos szír katolikus székesegyház modern, égoeszökő tornyát.
Mint minden mai magasbatörő építményt Irakban, ezt is a Ctesíphoní perzsa
királyi palota 47 méter magas té'glaboltívér51 mintázták, Ez aharanggörbét
utánzó 25 méter magas betonhéj a bele épített kereszttel szmte kiszökken az
alacsony házak közül. A kereszt fénye esténként egész Bagdadban látszik.
Egyszóval nézem a katedrálist és gyűjtöm az erőt, hogy megtegyem az oda
vezető százméteres utat. Délután három óra van, a délutáni szieszta ideje. Az
utcák néptelenek. A meleg ötven fok körül járhat. A szálló kapujában fejbever
a nap. A szír plébáníán azonban működik a hűtőberendezés. A fehér reverendás
káplán készségesen ad felvilágosítást. A káld katolikus székesegyház címét sze
rétném megtudni. Hallottam, hogy a vasárnap esti istentisztelet templomi zenéje
és kórusa különlegesség számba megy. Magnetofonra szeretném venni a szer
tartást - magyarázom a káplánnak.

- Hívja fel a parókíát - szíveskedik a fiatal, szakállas lelkész. A falra
mutat, ahol a telefonkészülék felett az összes bagdadi egyház száma sorakozik.
Még ujjával mutatja is a számot. A vonal túloldalán felveszik a kagylót. Mílyen
nyelven beszélhetek, angolul vagy németül - kérdezem..

- Ahogyan óhajt - érkezik a válasz két nyelven. Németül folytatom, és
akkor bekövetkezik a rövidzárlat. Nem jut eszembe a Gnttesdíenst kifejezés.
- Hogyan is mondjam? - serkentem a memorlzáci6t véletlenül maavarul. 
Hát mondja magyarul - nevet beszélgetőtársam a kagvlóba. A meglepetéstől

megmarkolom az asztal szélét. Azután kis szünet, és újra bemutatkozom. ~r
deklődöm, ki beszél a vonal túlsó végén.

- Dr. Nváry Ernő, a bagdadi római katolikus érsek: - hangzik a válasz
-, a káld plébánia helyett az én számomat tárcsázta.

A szerenesés téves tárcsázás okából aznap este nyolc órára szólt a meghí
vásom az érseki rezidencíába, A forgalmas körútról egy csendes mellékutcába
fordulok be. A pálmák feletti hold híg fényében betűzöm a kertkapuk réztábláit.
A zöld gyepszőnyeges kertek mélyén sok a fehér fal ú egyházi épület. Apostoli
nunciatúra, apácazárda, szerzetes kolostor. Az érseki rezidencia egyemeletes.
Bizánci elemekkel kevert mör stíIű loggiáíáról nyílik a lépcsőház. Az emeleti
dolgozószobában az érsek fogad. A teremben zümmög a hűtőberendezés. Házi
gazdám ellenőrzi a hőmérsékletet.

- Harmincöt fok -csóválja a fejét -, hirtelen tört ránk a meleg. ~n is
tegnap váltottam fel a fekete reverendát fehér színűre, Ez a nyári öltözetem 
mutatja. Azután a hűtőszekrényhez lép, és a hideg sörtől elpárásodnak a poharak.
Kattannak az öngyújtók. Az érsek elhárítja az amerikai cigarettát. A méreg
erős francia Gitan-t szívia, Természetesen találkozásunk körülményei és a
nyelvek a beszédtéma. Lassan elfeledem, hagy a Tigris partján, az iraki főváros

ban a katolíkus egyházfővel ülök szemben. Diákkorom adomázgató plébános bá
csijává alakul a kép. Az sem 7-avar, hogy a mesélő házigazda előtt álló asztalon
nem dohányos' szíta áll tajtékplpával, hanem a komisz francia cigaretta, és
elektromos szikrától lobban a gázöngyújtó. A harmatos oldalú, pincehideg. mázas
boroskancsót holland dobozos sör helyettesíti. A történet is más. Szereplői nem
tartoznak a nyírségi kisváros honorácíoraí közé, de az előadásmódja, a lassú
tempójú, kaccantásokkal tűzdelt ízes magyar beszéd egy régi parókia hűvös

szobájából való.
- Az új magyar nagykövet - kezdi házigazdám a történetet - bemutat

kozó látogatásen járt az apostoli nunciusnál. Angolul beszéltek. Bár mind
ketten jól bírják a nyelvet, megérezték. hogy egyikük sem szívesen beszél an
golul. l~y azután a nuncius pár perc múlva így szólt:

- Excellenciád hol végezte az iskoláit?
- Budapesten és Moszkvában - válaszolta csodálkozva a nagykövet.
- Moszkvában? - derült fel a nuncius arca - Dehát akkor míért nem

beszélünk oroszul? - kérdezte a legtisztább kiejtéssel.
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- No ezután - szív nagyot cígarettáláböl az érsek - véget ért a látogatás és
a nuncius kikísérte vendégét, Én é»pen hozzá igyekeztem. Az ajtóban találkoz
tunk. Bemutatás.

- A Magyar Népköztársaság nagykövete a bagdadi római katolikus
érsek. Természetesen váltottunk néhány szót, Világos, hogy a nagykövet angolul
keze te.

- Ugyan ne fáradjon excellenciád - mondtam -, mindkettőnknek ké-
nyelmesebb lesz, ha anyanyelvünkön beszélgetünk. Elképzelhetí a meglepetést.
Első találkozásunk óta már a vendégem volt, és én nagyon örültem, hogy egy_
egész kellemes délutánon át csak magyarul beszélgethettem - fejezte nevetve be
a történetet házigazdám.

Azután elé tettem a mikrofont, és kezdetét vette az a beszélgetés, melyet most
papírra vetek, Dr. Nyáry Ernő életpályája hasonlíthatatlan. Korszakokat, föld
részeket, országokat ível át.

- Érsek úr. szeretném ha ezt a beszélgetést a gyermel,kort61 kezdenénk.
- Akkor nagyon messzire kell visszanéznem, mert én már 71 éves vagyok.

1906. augusztus 30-án születtem Tur6cszentpéteren. Az első világháború után ez
a község Szlovákiához tartozott. Heten voltunk gyerekek, én a második voltam.
Négy esztendeig Pozsonyban voltam elemi iskolás. Középískoláímat Nagyszem
batban, Pécsen és Vácon végeztem. Itt érettségíztern. Érettségi után pályát ke
restem. Altkortájt olvastam Kellermann Alagút című regényét. Elhatároztam, hogy
vegyészmérnök leszek. Bécsbe mentem, hogy beíratkozzam a kémiai fakultásra,
Kutató vegyész akartam lenni. Az ábrázoló geometria miatt nem vettek fel. 
Ne búsul], vigasztalt egyik atyai barátom, a kutatáshoz pénz kell. Ha a tudo
mányt választod, akkor először az anyagiakat teremtsd mea, Ha nincs pénzed,
akkor egész életedben egy sörgyárban végezheted az analízist. tgy azután be
Iratkeztam a bécsi Külkereskedelmi Főiskolára, holott semmi elhivatottságot
nem éreztern a pálya Iránt. tgy lettem diplomás külkereskedó. 1928-t61 1930-i~

a csehszlovák hadseregben szelgáltam. Elvégezttom a tüzér tlszttískolát, Alhad
nagyként szereltem le. Már katona koromban kezdtem érezni az elhtvatottsáaot
a papi pályára. Elkezdtem tehát, mint vendéghallgató a filozófiai fakultást. Két!
esztendő múlva Párizsban vállaltam munkát.

- Miért utazott Párizsba?
- Ennek két oka volt. Már diákkoromban jártam Franciaországban. Nagyon

megszerettem ezt a népet. A másik ok pedig az V,)1t, hogy távolabb kerűljek a
családomtól. A befolyásuk alól szerettem volna kívonní magam, rnível családom
ellenezte a papi hivatást. Párizsban egy kereskedelmi cégnél vállaltam állást.
Az első nyáron kerékpáron indultam Lourdes-ba. Atkerekeztem egész Francia
országon. Akkor szílárdult meg bennem végleg az elhatározás, hogy pap, illetve
szerzetes leszek. Lourdes-ban spanyol zarándokok közé kerültem. Ekkor fedez
tem fel, hogy mílyen a lelki élet. Feltettem magamnak a kérdést: hová tartok?
A kérdésekre ott kaptam választ. Foz volt az én "pálfordulásom". 1932-ben léptem
be Lille-ben a karmelita rendbe. Ott tettem fogadalmat É-s ott végeztem el a
teológiát. 1937-ben szenteltek fel. A fontainebleau-avoni rendházba kerültem a
fíúkollégíumba prokurátorként. 1939-ben a második világháború kitörésének
évében megválasztottak a zárda priorjává. Akkor még csehszlovák állampolgár
voltam, így a francia hadseregbe nem hívtak be. A francia atyák a német mea
szállás elől elmenekültek. Én utasítást. kaptam, hogy maradjak a kolostorban.
tgy hát én fogadtam a németeket. A francia atyák azután lassan visszatértek a
zárdába.

- Hogyan emlékezik vissza a német megszállásrll?
- Soha nem felejtem el azokat az éveket. Egy eset kitörölhetetlen nyomot

hagyott az életemben. Három, Németországból menekült gyerek volt akollé
giumunkban. Ezeket hamis, francia néven jegyeztük be a kelléalsták közé. Valaki
feljelentett bennünket. A Gestapo végígkutatta a rendházat. A három gyereket
elhurcolták a kollégtum Igazgató páterével együtt. A gyerekeket a németek meg
ölték, a páter pedig Mauthausenben szerzett tüdőbalában halt meg, közvetlenül
a felszabadulás után.

- A hívek tagjai voltak az ellenállásnak?
- Fontainebleaub61 sokan jártak dolgozni Párizsba. A kis városka búvó-

helynek számított. Nemrégen halt meg az egyik páterünk. aki az ellenálláshoz
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vólt az összekötönk. Kollaboráns nem akadt a rend ~dgjai között. 1954-ig töl
töttem be a priori - tisztet. Ekkor neveztek ki a bagdadi misszió főnökének

- Miért önre esett a választás?
- 11:n is sokat töprengtem ezen. De aztán világossá vált, hogy ez a megoldás

volt a legésszerűbb. A karmelita rend elmélkedő, szemlélődő szarzet. A bagdadi
misszió irányítása nagy anyagi felelősséggel is járt. Nekem, tanulmányaim révén
képességem van a praktikus orientációra. 1974-ben püspökhelyettessé neveztek
ki. Egyúttal, mert elődöm visszavonult, elláttam az apostoli adminisztrátor
tisztét. Ez idő alatt kinevezésem okából Róma bekérte az irataimat. Két évig
nem kaptam választ. Éppen ezért ezt a rezidenciát már úgy építettem, hogy al
kalmás legyen érseki székhelynek, de ha kell nolgárí lakóépület is lehessen be
lőle. Ekkor váratlanul megérkezett a kinevezésern Rómából. A protokoll szerint
az itteni római katolikus érsek 1848-tól mindig francia. Engem tehát, mint fran
ciát neveztek ki.

.... Tudják önről hogy magyar?
- Mindenki tudja. Itt, ha valakivel megismerkedik az ember, az első kérdés

az. milyen nyelveken beszél. így amikor megemlítettem. hogy magyarul is tudok,
rögtön azt mondják, lehetetlen, hogy francia nemzetiségű legyek. Az viszont
lehet, hogy magyar vagyok, aki hibátlanul megtanult franciául. A magyart nem
lehet hiba nélkül beszélni. Egyszóval 1974. május 31-én szenteltek fel bagdadi
érsekké.

- Hogyan telik el a bagdadi érsek egy napja?
- A társadalm! kötelezettségeknek persze eleget teszek, de napjaim úgy

telnek, mint akármelyik magyarországi plébánosé. Keresztelek, esketek, ternetek.
Mint érsek csak akkor fungál ok, ha papot szentelek vagy bérmálok. Látogatom
a híveimet, végzem az admtnísztrácíöt. Plébános voltam és plébános vagyok.
Közben sokat olvasok, Igyekszem megismerkedni az egyre [obban változó művészetí

és társadalmi irányzatokkal. Sajnos. ezeket nem mindig tudom követni. A világ
komplikáIttá vált. Például kevéssé Ismerem a mai híres muzsíkusokat. Messze
esünk akár Magvarországtól, akár Franciaországtól. A mohamedán világ köze
pébe csak ritkán jut el Ilyen híradás. Diákkoromban koncertekre adtam j{i egész
zsebpénzemet. Kreisler, Kubelik, Erica Morini, Heifetz, őket mínd hallottam.

-Az olvasást említette, érsek úr. Ki a ked~'enc Ü'Ó)'!?
- Petőfi és Arany. ~letemben ők jelentették nekem elsősorban az irodalmat.

Ma már félve veszem kezembe a kötetei ket. Olvasásuk közben rögtön elfog
a honvágy, ami öregembernek sokkal elviselhetetlenebb, mínt ef!:Y fiatalnak.
Petőfi és Arany a világ költészetének csúcsa. Nincs hozzájuk mérhető. Általuk
kötődik a hazához, a bölcsőhöz és a földhöz az ember.

- Milyen kapcsolatai va'nnak a hazával?
- Itt Bagdadban eljön néha hozzám néhány magyar szakember, aki itt

dolgozik. Említettem, hogy gyakran talátkozom a magyar nagykövettel. A nem
zeti ünnepeken ott vagyok a magyar fogadásokon. Budapesten tavaly voltam.
Ocsérnet és gyermekeit látogattarn meg. Harminc évig nem voltam otthon.
1962-ben jártam Budapesten először annyi idő után. Ifjúságom fehér timdérvárosa
Budapest - szürke lett. Talán az automobilok gázai okozzák. Vác és Pécs most
is a régi, tiszta, hangulatos város. Budapest túl nagy. Az emberek rohannak, és
a beszéd is Ielgyorsult. Nagyon figyelnem kell, hogy megértsem az egykor lassú,
tempós, ütemes beszédet. Sajnálern még a régi kávéházakat. Milyen szépek, han
gulatosak voltak. A diák zsebéhez mérten nem kerültek sokba. Egy kapuciner
mellett órákig üldögéltem az Abbáziaban vagy az Ostende-ban, Most szűk kis
eszpresszök vannak.

- Milyen céljai vannak még az életében?
- Az egyházi jog szerint 75 éves koromban lemondok. Akkor még egy évre,

mlnt apostoli kormányzó - feltehetően - prolongációt kapok, Lemondásern utan
mínt karmelita atya visszatérek vagy Lille-be vagy Fontainebleau-ba. Az itteniek
nek csak a terhére lennék.

- Mikor űdvözölhetjük ismét MagyaTor.~zágon?

- Az idén újra készülök. Remélem. utazásom időpontja nem ütközik a római
püspöki színódus időpontjával. Azt hiszem, szeptember és október táján leszek
Budapesten. .. Osszeroglalásul, szeretnék még megmutatni valamit önnek. Itt a
falon az érseki címerem. Baloldalán a kereszt és Karmel hegye, hiszen életem
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felét a karmelita rendben töltöttem el. Jobb oldalon a Vár aDunával ifjúságomra
emlékeztet. A három félhold azt jelenti, hogy moharnedán országban élek. Az
egészet a Rosa Mistica - a szerétet koronázza, ts végül a felirat, idézet Szent
Pálleveleiból : "Ne légy nagyratörő és ne vágyakozz a magasba, mert kis dol
gokban találod fel az örömöt."

A PÁRDUC ÉS A GÖDÖLYE*
frta RÓNAY GYÖRGY

Reggel hét óra volt, mire a vonat bedöcögött Ohátra. Kende Pál valóban
ott dolgozott még az állomáson ; kilenckor kellett átvennie a szolaálatot. Meg
mondták a címét, a málházó pedig kikísérte a bírót az ócska, hámló falú állo
másépület elé és megmutatta neki, rnerre menjen.

A vedlett kis házakon - (úgy látszik, ~ondoita a bíró, erre szegény emberek
laknak, a tehetősebbek másfelé építkeznek) - még kint voltak a régi jelző

táblák: Vasút utca 2, Vasút utca 4, Vasút utca 6; pedig az utcát, mint az első

telek vaskerítésére drótozott zománctáblán láthatta, újabban átkeresztelték; most
a Főnök nevét viselte. A nyolcadik kiskapun benyitott.

Ez is csak olyan hosszan befelé nyúló, hosszú udvaros parasztház volt, mínt
a többi, csak az elejét építették át· valamikor egy kicsit úriasabbra, nagyobb,
redőnyös ablakokkal az utcára. A biró, ahogya téglával kirakott tornácra lé
pett, az udvar végében keskeny, lapos rétet látott két-három szénaboglyával, a
réten túl pedig alacsony dombot, egyikét azoknak a homokbuckáknak, amiket
az ősi növényzet kipusztulása után a szél hordott föl ezen a tájon. s amiket erre
felé jobbára hegynek neveznek. Az enyhe dombháton szabályos sorokban, ritkás
közökben ültetve fák sorakoztak, alighanem gyümölcsös. A ház végében s az ud
varon nem volt se istálló, se ól; mindössze néhány borzas tyúk kapirgált a gyér
fűben. A bíró ebből azt következtette, hogy a tornác hosszanti részére nyíló négy
lakásban szegény emberek, korán munkába menó dolgozók laknak, talán éppen
vasútlak, esetleg nyugdíjasok. Négy barnára mázolt, közepétől fölfelé fakeretes
kockákban üvegezett, üveges részén függönnyel takart ajtó sorakózott egymás után,
s mindegyik ajtótól pár méternyire egy-egy apró, mélyen ülő ablakszem - a
döngölt vagy vályogból épített falakban szoktak ilyen mélyen ülm az ablakok ....,...
némelyik csupaszon, némelyik olcsó függönnyel. Szeba-konyhás lakások, gondolta
a biró, talán még olyan, téglából rakott, régimódi tűzhelyekkel, melyek egyszerre
szelgálnak főzésre is, fűtésre is. A konyha köves, a szoba padlás, de az sem lp.
hetetlen, hogy mind a kettő földes. Pályája elején, helyszíni vizsgálatokon sokszor
látott ilyen dohos, szellőzetlen odukat, melyekben csupa valószfnűtlen bűntény

történt: apákat, anyákat gyilkoltak meg álmukban, kislányokal gyaláztak meg,
asszonyokat vertek félholtra részeg férjek, és részeg férjeket szúrtak le konyha
késsel vagy vakitottak meg marólúggal elkeseredett asszonyok.

Itt csönd volt, béke és tisztaság, aki az úrias első részben lakik, és talán a
ritkára engedett redőny mögött ülve a reggeli utcát és járókelőit figyeli, s talán
abból él, hogy ezeket a hátsó lakásokat kiadja, rendre szoktathatta a lakóit. Sehol
semmi szemét, a tornác frissen Iöllocsolva, mert már a kora reggeli nap is
forrón tűzött a falura a gyümölcsös felől; de életnek sem volt semmi nyoma,
kivéve a bágyadtan lézengő tyúkükat meg azt a zsömleszínű, korcs kiskutyát,
mely a tornác alól dühösen rá-rácsahol az idegenre.

A lármára végre kinyílt a harmadik ajtó. Fejkendős öre-gasszony csoszogott
elő, sötét szemét bizalmatlanul a biróra szögezte.

• Begényrés:r.let
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