
A Vigilia beszélgetése

Godó Mihállyal

- Atyám, hogyan határozta el, hogy elmondja élete törlénete't?
- Nem akartam én magamról beszélni, hiszen egy jezsuita úgy akar élni és meg-

halni, mint egy kutya az árokszélen: senki se ismerje. Ez a mi álmunk, mert nekünk
Krisztus a mindenünk és nagypéntek a példánk. Nem akartam vértanú lenni, a vérta
núság a legnagyobb kegyelmek egyike, és Isten annak adja, akinek jónak tartja. De
eszembe jutott az egyik ószövetségi próféta szava, hogy jaj a néma kutyáknak! Gon
doltam, ez vonatkozik énrám is. Nem kell, hogy vértanú legyek, mert azt nem illik
Istent6l kémi - de kutya lehetek. És akkor azt mondtam az Urnak: "Uram, pontosan
olyan akarok lenni, mint egy szép tanyán a tanyasi ember kutyája: teljes pofával ugatok,
ha valaki közeledni akar a tanyához, vagy bántani akar valakit. Csak azt kérem, Uram,
add meg azt, amit minden kutyának, még a legdühösebbnek is megadsz: a hűséget

Hozzád." Soha nem akartam a világnak kérked ni az életemmel. De most úgy vélem,
álszerénység volna, ha tovább hallgatnék. Ezért megszólalok, és elmondok mindent,
ahogy volt.

Egész életemben azon voltam, hogy a magyar és a román nép közeledjen egymás
hoz, mert mindkét nép elpusztul, ha nem békél meg. Miért nem békülnek ki a magya
rok és a románok, mint ahogy a franciák, németek, portugálok, spanyolok és osztrákok
is kibékültek, és most boldog Európát teremtenek? Hiszen itt születtünk, 6seink itt
vannak eltemetve.

Visszatekintve életemre elmondhatom, hogy sok mindenen mentem keresztül, ren
geteget szenvedtem, de egy másodpercre sem estem kétségbe. Volt, hogy összeestem a
kihallgatások alatt, de éreztem, hogya jó Isten mellettem van. Érzem, hogy mellettem
van az Isten, bár tudom, nem vagyok méltó rá, hogy Isten tör6djön velem. Ha bűneimre

nézek, nem érdemlem meg.

- Mikor és hogyan kezd6dtek a keresztények megpróbáltatásai?
- 1945 után az egész egyház küzdött szabadságáért. Amikor az állam semmit nem

tudott ellene tenni, jött az er6szak. Kezdték letartóztatni és bebörtőnözni a püspököket.
Nem maradt Romániában egyetlenegy püspök sem szabadlábon. Osszeszedték a pap
ság krémjét és az összes f6pásztort. Utoljára hagyták Márton püspök urat. Ez csodák
csodája, mert 6 harcolt legjobban, 6 volt az eszményképünk, 6 volt a mindenünk, a
szemünk világa.

En mit tettem, mit tehettem akkor? Folytattam a munkát. Katedrálisokban, nagy
templomokban missziókat tartottam. Azt hirdettem, hogya mi népünk élete az istenhit.
Ha elszakítanak bennünket Istentől, halálra vagyunk ítélve. Megmondtam nyíltan. vi
gyázzatok, Isten legveszettebb ellensége a kommunizmus, mert az egyházat akarja
megsemmisíteni. Itt a példa, nézzétek püspökeink sorsát. ilyen módon beszéltem és
írtam. A papság olyan egységesen összetartott, mint egy gránitszikla. Gyulafehérváron
mégis összeszedtek néhány papot, és csinálni akartak egy olyan kommunista egyház
félét. Elszántan küzdöttünk ez ellen a gyulafehérvári úgynevezett vallási központ ellen,
amelyr6l azt mondták, hogy katolikus, közben a püspök börtönben volt. Hatvannégy
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ember - papok, n6vérek, civilek, hölgyek, lányok - másolták a röpírataímat, és el
árasztottuk velük Erdélyt. A kommunisták lélegzetet sem tudtak venni.

Aztán összeszedtek bennünket is a ferencesekkel együtt. Oket Dézsre vitték, minket
Szamosújvárra. A távolság mindössze 12 kilométer. Ez a két nagy rend, ~ maga teljes
egészében ott volt szinte egymás mellett. A hívek körülvették a kolostort. Ugy aludtunk
ott, mint a katonák a háború alatt, egymás hegyén-hátán. Reggel kimegyek, jön a sze
kus, a kisisten, azt mondja: "Nézze, itt van egy liter misebor, misézzenek itt a temp
lomban." Mondom: "Ide figyeljen uram, maga mit gondol, csúfságot csinálunk Istenből

és az ő egyházáb61? Maga adja nekem oda ezt a bort, hogy misézzek? Hogy meri ezt
csinálni, maga ateista? Hol vannak a ferences atyák? Csak nekik van joguk ebben a
templomban misézni, mi be sem tesszük a lábunkat ide." Hát majdnem széttépett. A
hívek ott álltak hátul. Akkor aztán nem is volt mise, és ez nagy hatást tett. Mondom a
szekusnak: "Ha maguk nem hisznek az Istenben, hogy jön maga ahhoz, hogy neki
propagandát csináljon? Hát milyen ateista maga?" Szemtelen is tudtam lenni, ez igaz,
úgyhogy mikor betelt a pohár, a kivégzőosztag elé állítottak, igazuk volt, megérdemel
tem.

Nálunk Erdélyben nem volt egyetlen békepap sem, mindenki rettegett tőlünk. Írtam
egy memorandumot, jogászok segítségével. Megírtuk, hogy Romániában pedig kom
munista katolikus egyház nem lesz. A memorandum egész mélységében fölrázta a
papságot, akkor aztán megkezdődteka letartóztatások. Persze, én voltam az els6, aztán
a provinciális atya. Otvenen jöttek, hogy elfogjanak, mert azt hitték pisztoly van nálam.

- Melyik börtönbe vitték?
- Bukarestbe kerültem, akkor kezdődötta kiskálvária. Meg akarták tudni, kik azok,

akik együttmúködtek velem. Megrendító és leírhatatlan, mit csinált ott a fiatalság, pa
pok, n6vérek, lányok, fiúk. És én adjam ki őket, a legjobb testvéreimet, munkatársai
mat?

- Mit akartak a szekusok?
- Tudták, hogy abban a híres körlevélben nekem is részem volt. A nevek érdekelték

őket, kikkel dolgoztam együtt, de senkit nem adtam ki. Nem is ez volt a baj, hanem
az, hogy én ott is szemtelen voltam. Azt mondtam ugyanis nekik, hogy maguknak még
kérdezni sincs joguk, ezért megtagadom a választ. Akkor aztán büntettek. Egy évig.
Egészen addig, amig március .másodikán vagy harmadikán éjjel kivittek és utoljára
találkoztam az én drága f6nökömmel, a provinciális atyával. Akkor elkezdtem az éh
ségsztrájkot. Már benne voltam jól, 21 napig nem ettem. Nem azért, mert féltem a
kínzásoktól, a büntetésektől, hanem attól féltem, hogy adnak egy injekciót ezekről azt
hallottam, hogy az ember egész bún tudatát megvilágítják, akaratát kikapcsolják, és ami
az emlékezetében van, azt pontosan elmondja. Dehát nálam titkok voltak! Gyónási
titkok, egyházi titkok. Mindszenty úr és Márton püspök úr között én voltam akkor az
összekötő. Gondoltam, legyengítem magam annyira, hogy az az injekció megöljön.
Fölhozták a provinciális atyát, és megkérdezték, szabad-e egy katolikus papnak éhség
sztrájkot tartani. Ó azt válaszolta, hogy nem. Viseljem el az összes szenvedéseket. Ekkor
megmagyaráztam: a szentek is beledobták magukat a tűzbe, csalánba, böjtöltek, élet
veszélyben voltak.

Amikor megtudtam, hogy a provinciális úr meghalt - ez a legnagyobb kegyelem a
hitben -, ebből erőt merítettem a kihallgatásokhoz. Amikor fölvittek, a Veni Sanctét
imádkoztam, visszafelé meg a Te Deumot. A kihallgatásokon is csöndben imádkoztam.
Amikor észrevették, nagyon mérgesek lettek. "Maguk jól tudják - mondom -, hogy
én nem árulom el az egyházat, mert milyen pap az kérem, aki kiadja a társait?" Akkor
aztán egy nap nem éreztem ezt a két nyomorult lábamat. Ott úgy volt a szekuritátén,
hogy karon fogva vitték az embert, mint valami v6legényt, a szemére tettek egy sze
müveget, egy olyan csúfot, mint amilyent a pilóták hordanak, persze kék szemüveget,
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hogy ne lásson se jobbra, se balra. Karon fogva vittek, hogy orra ne essem. Megyek és
egyszer csak elterülök a földön, a cementen. Azok elkezdtek suttogni, megfogtak és
elvittek. .

Soha olyan jó dolgom nem volt a karjaikban vittek be egészen a kihallgat6helyre. A
kommunistáknál két dologtól rettegtek. Az egyik az éhségsztrájk, a másik meg az, hogy
meg ne haljon, fel ne forduljon ott valaki. Nem halhat meg senki, csak akkor kínozták
halálra, ha ezt parancsba adják. Na kérem, ott ültem és tele lett a szoba csupa nagyku
tyákkal. ott volt a f60rvos, jött a parancsnok, a politikai tiszt. - Hát mi van magával
tisztelendőúr? Mondom, semmi, nagyon jól érzem magam. Azt mondja, nem egészen
jól. Az orvos levetkőztetett,derékig, és ennyi volt az egész. Utána a saját lábamon vittek
el. És bent azt mondták, feküdjön le. De nem adtak ágyat, a legnagyobb kín az volt,
amikor az ember a vaságy szélén ült. Egy óra alatt kitörte akisnyavalya.

- Még milyen m6dszereket alkalmJlZtak a kihallgatáskor?
- Volt olyan büntetési időszak is, mikor nem hagytak egy másodpercre sem aludni.

Elvittek kihallgatásra este tízkor, és hazahoztak reggel ötkor. Akkor hallottam, verik az
ajtót, most költik az egész társaságot, és akkor... Nekem egyáltalán nem volt szabad
aludnom, ezért csak gubbasztottam az ágyon. Lábamat egymás tetejére tettem, gub
basztottam reggel ött6l este tízig. Aztán abbahagyták a kihallgatást, mert látták, hogy
így csak a halál következhetik. Egyszer csak hívtak - augusztus 23-a nagy ünnep a
románoknál -, azt mondták, van ágyad... azt hittem, elájulok az örömtől. Fogtam
magam, elfelejtettem mindent, azt is, hogy börtönben vagyok, annyi szenvedés után is,
elnyújtóztam abban az ágyban, mint egy béka, és tessék elhinni, annyit aludtam, mint
életemben még soha.

A kihallgatásokon kétszer rúgtak ki a tárgyalóteremb6l. A véd6ügyvédem állítólag
védett, de hazugság. Azt mondta: "Bíró úr, kérem, legyen tekintettel Godóra, mert nem
normális: beteg, fanatikus, - nézze, itt van az egész dossziéja a kezemben, és minde
nütt az áll, hogy tudja, de nem válaszol. Még jogunk sincs kérdezni." Amikor aztán a
Vatikánt említették. akkor nekem vérbe borult az agyam. A pápához, a megyés f6pász-

. torhoz, a plébánoshoz egy jezsuita sem enged hozzányúlni. Ez a három szent nekünk.
Erre a háromra vigyázunk, így vagyunk nevelve, hogy együtt érzünk az egyházzal.
Van egy gyönyörű elmélkedés, amely azt mondja, hogy a jezsuita az egész létét odaadja
az Istennek az egyházon keresztül. Tetszik tudn], mit csináltam? Csúnya volt, mert állati
düh, paraszti düh fogott el. Azt mondtam: "Ugyvéd úr, tudja, ki az én szememben
maga? Jellemtelen és műveletlen ember! Maga akar engem védeni, ez védelem?" Akkor
megint úgy kidobtak a tárgyalóteremb6l, hogy majdnem legurultam a lépcs6n. Aztán
jött persze a börtön. jílava egy óriási nagy védelmi rendszer, körülötte három véd6öv
van, nagyszerűen megcsinálta ezt I. Károly, akit a román nép ma is szívében 6riz, mint
Hunyadi Jánost. A föld alatt van az egész, fönt nem látszik bel6le semmi. Berúgtak egy
cellába október végén - hideg volt akkor. Hozták az első reggelit, tercset. A tercs olyan,
mint a puliszka, de édes. Uram, úgy kinyaltam a tálat, hogy majdnem a zománcot is
megettem, olyan éhes voltam. A 13-as szobában voltunk együtt papok. Akkor kezdő

dött a kálvária.

- A kisJailváriát követ6en a nagyJailvária?
- Nagyváradra vittek. Azt kérdezték: hol van itt kérem véres vallásüldözés? Sorol-

tam: meghalt Boga püspök úr, meghalt Matzalik püspök úr, meghalt Scheffer János
püspök úr, a 8-as szobában, ahol én voltam. Aftenie püspök urat agyonverték székkel
a belügyminisztériumban, ez nem elég véres vallásüldözés? Az ügyvéd nagyon kedves
volt, abbahagyták az egészet. Kirúgtak bennünket. Nem volt semmi. A n6véreket ha
zaküldték, engem visszatoloncoltak a börtönbe. (Érdekes, az egyszerű katonák, a bőr
tön6rök tisztelettel bántak velem. Látták, hogy a kedvesn6vér átad 150 cigarettát - egy
vagyon, ugye? És nem szóltak, én eldugtam, és vittem, szívtarn meg adtam másoknak
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is.) Ezekkel aztán nem találkoztunk már. Egyik társam ráütött a lábamra, jól van Miska,
ennyit mondott... megyünk haza. És mindketten bekerültünk mégis. Ó, hogy ne hazud
jon, inkább vállalt hét esztendőt. Pedig kis hazugság volt. Inkább a börtön, mint hogy
hazudjon. Csodálatos ember volt. Ott fekszik Nagymajtény temet6jében. A szatmári
papokról általában csak jÓ! mondhatok, de a legnagyobb tisztelettel az erdélyi, székely
papokról tudok beszélni. Ugy volt, hogy engem az ólombányába visznek. Boldog vol
tam, mert az ólombánya tündérálom volt minden politikai fogolynak. Levitték az em
bert mélyre, 20 fok meleg volt, csöpögött a kén, csípte egy kicsit az embert, de az
hozzátartozik a börtönélethez. No, ha ott dolgozott nyolc órát, fölhozták, kapott annyi
lekvárt, amennyi kellett. Kaptunk kenyeret is, egyéb élelmiszert. Pénzt nem adtak, azt
az állam kapta, de kosztot adtak, a bányászoknak járó nehézmunkás-kosztot, hát mi
kellett nekünk más? Nagyszerűen éltünk.

Aztán jött egy roppant elegáns Volga, pokróccal leterítve, mint egy miniszternek, és
betessékeltek. A kommunistáktól féltem, amikor ilyen el6kelóen bántak velem. Ez min
dig rossz jel volt. Azt mondja, megyünk. Kezében tartotta a pisztolyt, a csodának volt
kedve elszaladni, és mentünk a Királyhágón. Gyönyörű volt látni a hegyeket. Kolozs
váron azután a szekuritate börtönébe kerültem, cseberb61 vederbe estem: ez még
rosszabb volt. Betettek az l-es cellába. Ez magánzárka volt, két kecskelábbal, meg két
szál deszkával, alul cement az egész. Beöntöttek oda 3-4 veder vizet, az embert beállítják
a vízbe, büntetésül. Valahogy átvészeltem az éjjelt. Reggel fölkelek, azt mondják, írjak
most alá egy papírt. Csakhogy én ezzel az aláírással 16 embert börtönbe juttattam volna.
Azt mondtam, nem ismerek egyet sem. Nem mertek verni, mert nem volt szabad.
Visszavittek a zárkába, ott ültem, de örültem, mert tudtam, hogy ez nagyon fontos.
Tizenhat ember élete újból a kezemben van.

Egy hétre rá újból fölvittek. Én nem tudtam, hogya szekuritate minisztere van ott.
Eljött különbözö ügyek miatt, és engem is kihallgatott. Megkérdezte, miért nem nyilat
kozom, miért nem írom alá a bírósági jegyzőkönyveket. Mondom azért, mert az utolsó
zsivány sem árulja el a társait. Ha elvisznek a tárgyalóterembe, botrányt fogok csinálni.
Mi közük maguknak ezekhez a szegény papokhoz és a katolikus egyházhoz? Maguk
nak átadta a nép a hatalmat azért, hogyamegszentelt kincsét61, a hitétől fosszák meg?
Hát milyen címen csinálják maguk ezt? Hogy jönnek maguk ahhoz, hogy azt hirdetik,
nincs Isten, és közben halvány fogalmuk sincs sem a filozófiáról, sem a teológiáról. Ha
mútrágyáIÓI van szö, akkor a gazdaságügyi miniszter tart előadást, de ha Isten, meg a
hit ügyér61, a legsúlyosabb diszciplináról, akkor olyan ember szól hozzá, akinek hal
vány fogalma sincs róla.

Végül a miniszter elment. Roppant finom ember volt, szépen beszélt. Azt mondja
nekem a hadnagyocska: tudja, hogy kivel beszélt? En bizony nem tudtam.

- Ezután került Moldvába?
- Igen. ott volt a szenvedésnek a szentélye. Az a legdrágább emléke az életemnek.

Majd' nyolc évig éltem egy apró kis cellában, egyedül. Nem láttam egy embert sem,
azt sem tudtam, hogy meghalt az apám. A koszt olyan rossz volt, hogy azt ember el
nem hiszi. Reggel 250 gramm kenyeret kaptunk, egy darabka lekvárral, délben volt egy
csajka csorba, semmi más. Egyszer kiváncsiságból megittam a levet, és egy krumplit
találtam benne. Este újra ez volt, krumpli nélkül. Babot nem nagyon kaptunk, de ha
volt is, akkor egyharmada volt bab, kétharmada főzött petrezselyem. Ez volt az ebéd
és a vacsora. Nevetségesen soványak voltunk. Nem tudtunk aludni és nem tudtuk
összetenni a lábunkat. Rongyot tettünk a lábunk közé, hogy ki ne sebesedjék.

Moldovában szörnyú hidegek vannak. Egyszer 13 éjjel és 13 nap fújt a crivát, Ha
megálltam a zárka közepén, akkor a szél az arcomba vágta a hószilánkokat. De ez több
ízben előfordult. A hideg és az éhség értette meg velem Dantét. Addig ugyanis nem
értettem, hogy ott az utolsó körben, miért említi a hideget a legnagyobb szenvedés
ecsetelésére. Lucifer egy befagyott tó fölött tépdesi a lelkeket. A hideg nagyon tud fájni.
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Ugyanis nem az az igazi hideg, ami beleáll a kezembe, amikor átfázom. Van egy spe
ciális hideg, amikor minden lélegzetvétel behatol a csontokba. Azt nem lehet szavakkal
elmondani.

Mikor a magyar forradalom kitört 56-ban, minden rosszabbra fordult. Csináltak ne
künk kicsi ül6kéket. Azon kellett ülni reggel öttól este tízig. Nem lehetett a puhább ágy
szélére, csak erre a kis padra ülni. El lehet képzelni, hogy milyen szenvedés volt ez,
hiszen csont és b6r voltunk. Ha megkérdezték volna télen, mit vállalok - egynapi
szenvedést vagy azt, hogy f6be lőjenek, ha a jó Istent nem bántottam volna meg, a
f6belövést választom.

- Nem is találkozott senkivel?
- Egyszer izzadtságszagot éreztem bejönni kintr6l. Hallottam, hogy csörögnek a

láncok. Ujabb rabok jöttek a szolgálatos tiszttel, és lerakták a csomagokat középre. Volt
egy kis lyuk az ajtón - vastag tölgyfa ajtó volt. Gyönyörű volt a belseje: az id6k
folyamán a rabok tűvel, miegymással kifúrták, és ott kiláttak egy kicsit a börtönból.
Szépen, kettesével bevitték az új rabokat a cellákba, s a láncokat leverték róluk. Egyszer
csak kinyílik az ajtó - elöszőr csak a kulccsal vacakoltak. Ilyenkor az ember rohant és
arccal a fal felé állt. Csörög a lánc, megfordulok, és hat év után meglátok egy él6 embert
a szobámban. De nem, intettek lentről, visszavitték, elvitték az én társamat. Azt sem
tudom, kicsoda volt. Becsukták az ajtót és továbbra is egyedül maradtam. A többi
zárkában ketten voltak. Nagyon szígorü börtön volt ez. A kis lyukon egyszer láttam,
hogy heten voltak bent, és 55 f6s volt a bels6 6rség. Ennyien vigyáztak ránk.

Némi morzetudással kerültem erre a szömyú helyre. Ezzel aztán nagyon sok jót
tettem. Fölöttem volt egy férfi - ilyen hőssel ritkán találkozik az ember a világtörté
nelemben. Nem lehet eléggé dicsérni. Megverték kérem, minden héten büntették, és
mégis tartotta az emberekben a lelket: agitált morzéval. Én nem árultam el, hogy tudok
már valamit morzézni, mert szégyelltem magam. Aztán lassan megtanultam a morzét
egyedül. Elvégeztem az imát, és morzéztam, így a térdemen. Egy évre rá olyan töké
letesen morzéztam, hogy amikor kimehettem az udvarra, leköhögtem a négyes morzét.
Megrendített, hogy az egész börtön visszhangozta, mert tudták, hogy katolikus pap
vagyok, csak nem tudom a nyelvüket. Lemorzéztam, hogy itt vagyok már hat éve,
jezsuita vagyok, 16 évre vagyok elítélve, halálomon voltam kétszer, és hogy tartsanak
ki. Húsvét volt, és tudták, hogy borzasztóan megbüntetik 6ket, ha leköhögik a négyes
morzéval, hogy Krisztus föltámadt, és mégis mindenki leköhögte. Ez kérem a halálnál
nagyobb áldozat volt. Lassan, szépen bekapcsolódtam a vérkeringésbe, tudtam, melyik
cellában ki van.

- Ettólkezdve aztán morzézoa érintkeztek egymással?
- Egyszer csak kiújult a bronchitiszem, és ez volt a szerencse. A jó Isten mit tud

kihozni még a bajból is! Nem tudtam a vonalat köhögni, csak a pontot. És mondtam,
hogy ezután csak a pontot köhögöm, az "e" az egy pont, az "i" az két pont, és az "ó"
az három, a többit pedig úgy jelzem, hogy köpök, fújom az orromat, krákogok: az lesz
a vonal. Nagyon kedvesek voltak, elfogadták, és tovább értekeztűnk, Ez volt a szeren
csénk, mert közérik tettek egy besúgót. Megfigyeltem, hogy az 6 csajkáján túrószemek
voltak, ebb6l biztosan tudtam, hogy veszedelmes besúgó. S akkor leköhögtem, mert
engem nem tudtak megfogni, hogy vigyázzatok, mert a tisztelend6 úr szobájában be
súgó van. Ezek nem tör6dtek vele, tovább csinálták. A szomszédomban meghalt egy
ember, el6készítettem a halálra morzéval.

Végül aztán megbüntették mindazokat, akik morzéztak. Kiszedték az ágyat meg
mindent a szobából. Ez olyan nagy szenvedés, amit önök nem tudnak fölfogni. Kétna
ponta egyszer kaptak 250 gramm kenyeret, és egy csajka árpakását. Éhség, hideg, és
nem lehetett lefeküdni. Este beadtak egy deszkát, vagy két deszkát is, és arra kellett
feküdni. Nem is jó ezt elmondani. Az volt a szerencsénk, hogy engem nem tudott ez
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a gazember megfogni. A szomszédom viszont azt mondta, háromszor nagyon csúnyán
megverték - a körmével morzézta le a híreket. Esténként - és ez már az utolsó része
itt a szenvedésnek - szappanból, kis kenyérből, a matracból kiszedett szálakból csi
náltunk egy olvasót. Minden tized után leköhögtem egy szót. Tetszik érteni, minden
tized után egy szót, de csak egy szót. "

Egyik éjjelbehoztak egy elmebeteg fiút. Otpereenként leugrott az ágyról, és a lábával
rugdosta az ajtót. Csúnyán szidta az anyját a kommunistáknak, a börtönigazgatónak
és mindenkinek. Elszedték t61e a két szál cigarettáját, mert ott nem szabad cigarettázni.
Egy napig káromkodott, aztán elhallgatott. Injekciót adtak neki, attól szelídült meg,
negyedik nap elkezdte énekelni a Miatyánkot. Valószínűleg kántor lehetett a templom
ban, mert gyönyörúen énekelt. Reggelt61 délig, és délután egyt61 egészen este tízig,
egyfolytában énekelte a Pater nostert. Ebben a dermeszt6en kegyetlen börtönben ez
fölemelte az emberek lelkét. Az 6rök dühösek voltak, mert nem volt szabad megvemi
emiatt, hiszen bolond volt. Ez volt az egyik szép emlékem.

Aztán volt még egy nagyon szép eset, melyet sohasem felejtek el. Az egyik rab, a
halála el6tt kopogtatott, és azt mondta: egyetlen egy jellemes nemzet van Európában,
és az a magyar, és egyetlen egyház hordozza az isteni pecsétet halántékán, s ez a
katolikus anyaszentegyház. így halt meg. Sok megtérés volt ott, a katolikus egyház
óriásit nyert velük. Mert t61ünk a püspököket csukták be, a kiváló embereket. 250 ezer
ember volt börtönben akkor. Ezek az emberek ugyanazt az árpakását ették, ugyanazon
a matracon aludtak, ugyanúgy szaladt át az egér a mellükön éjjel, (mert cementen
aludtak), és ugyanúgy haltak meg. A rabok a katolikus egyház elitjével találkoztak.
Veszekedés volt, ha egy terem nem kapott katolikus papot. Kaposak voltunk, mint
széplány a bálban. Sokan katolizáltak akkor. Nyert a katolikus egyház az ortodox tö
megben is. Sok faluból volt egy-két politikai, aki együtt volt egy katolikus pappal,
alkalmuk volt megismerni, s ezáltal az ellentét sokat enyhült.

- Mihályatyát végül is kiengedték a börtönb61. Mégis úgy gondolta, nem akar kijönni.
- Jaj, az nagyon érdekes volt, De az nem akkor, most volt. Mert én másodszor, s6t

harmadszor is be voltam zárva, s ez akkor történt. Tetszik tudni, nekem járt a szám.
Herkulesfürd6n megbeszéltem a hívekkel, hogy panaszaikat tegyék be egy dobozba,
én megcsinálom a kivonatot, és pontosan úgy válaszolom meg, ahogyan a jó Isten el6tt
látom a dolgokat. így is csináltam. Ez persze nem tetszett nekik, mert néha kicsit oda
vágtam. Azt nem mondtam, hogy disznó kommunisták, ez nem igaz. Az ilyen kifeje
zéseket kerültem. Más téren azért voltak vicceim. Prófétai hasonlatok, amelyeket a pró
féták is megsokalltak volna. Egyik éjszaka jött tíz ezredes. Felkutattak mindent, még a
mozaikot is kiszedték a templomban, (akkor négy templom tartozott hozzám, 51 kilo
méter volt a körzetem, mindenhova elmentek, volt nagy házkutatás). Másodszor tíz
ezredes jött Bukarestből. És amikor harmadszor újra jöttek, akkor sem találtak semmi
komoly dolgot. Azt mondtam: uraim, én már jóllaktam a maguk vizitjeivel, itt a kulcs,
írásba adom, hogy tartóztassanak le. Ilyenkor le kell tartóztatni az embert autodenune,
önfeljelentés alapján. El6ször nem akartak, de aztán letartóztattak, ott voltam Bukarest
ben. De ez már Ceausescu idejében történt, amikor egészen más világ volt a börtön.

- Melyik évben volt ez?
- 1979-ben. Régebben bestiálisan bántak a politikai foglyokkal, most meg szebeni

szalámi, kis halom sajtok álltak a szebéban. 41 gyilkossal tettek össze. Ezek a börtön
lakók közül a legszimpatikusabbak. Sakkoznak szabadid6ben, és ha van egy darab
kenyér, és a másik éhezik, odaadják neki. Híre ment, hogy én mennyi mindenen men
tem keresztül. Sok csomagot kaptam, szétosztottam köztük. Hát az volt életemnek a
legszebb része, tessék elhinni. Nem engedtem hétköznap takarítani 6ket, mert 6k dol
gozni mentek. - Miután én 60 éves voltam, nekem nem kellett munkára mennem.
Egész héten olyan tiszta volt a szobám, mint egy pohár. Ók jöttek, csak lefeküdtek.
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Vasárnap majdnem verekedtünk, mert nem engedtek dolgozni, akkor 6k takarítottak.
Tartottam nekik istentiszteletet, de nem énekkel. Beszéltem nekik Istenről.Ez a rendszer
ki akarta oltani az emberekb6l a természetfeletti vágyat, ezt próbáltam feléleszteni ben
nük. Ezek a gyilkosok gyönyörúen gyóntak. És az az őr, uram! Biztos vagyok benne,
hogy őneki megbocsátott az Isten. Kihallgatást kértem, s közöltem, hogy halálomig a
börtönben akarok maradni. Azt hitték, megbolondultam. Kedvesek voltak, megkérdez
ték, miért? Megmondtam az indokaimat soha szándékosan egyetlen törvényt nem lé
pek át, nem zavarom a többieket csomagokkal, lármás, hangos istentiszteleteket nem
tartok. Azt mondták, ezt nem lehet.

Mesélek egy érdekes dolgot. Ha a szívükkel lesz baj, gondoljanak rá. Egy éjszaka
rosszul lettem a börtönben. Helyesebben: én nem is tudtam, hogy rosszul vagyok. Az
őr kopogtatott reggel öt órakor, azt hittem, itt vannak az amerikaiak. Nem tudom, miért.
Lefeküdtem 11 órakor, volt ott egy kis zsidó orvos, nagyon szimpatikus bácsika, ka
csintott, hogy ne ijedezzünk, szabadok leszünk. Elkezdte mondani, hogy én éjjel majd
meghaltam, a szívemmel volt baj. Mondom: hát ez még nem volt eddig életemben, de
valóban fájt a szívem, mintha egy karom szorította volna össze. Mindennap kaptam
egy injekciót, de nem használt. Akkor eszembe jutott egy könyv, egy jezsuita írása, aki
az akkori tudományos világ összes dolgát összehordja a könyvben. Többek között pél
dául azt, hogyan kell egy tyúkot megszuggerálni. Ha a szívével van valakinek baja, azt
tanácsolja, hogy röhögjön. Amikor láttam, hogy semmilyen gyógyszer nincs, gondol
tam, megcsinálom ezt a kúrát. ll-tól 12-ig proklamáltam a röhögést, Mindjárt jöttek
felfegyverkezve, hogy majd lekötnek, mert megbolondultam. Mondom: Dollen doktor,
legyen szíves keresse meg a könyvtárban ezt a híres könyvet. Nekem is megvan romá
nul Pankotán. Ez írja azt, hogyha a szívünkkel van baj, akkor röhögjünk és meggy6
gyulunk. Én most ezt a kúrát csinálom, fogadjunk, hogy egy hét múlva nem kell a
maga injekciója. Azt pedig vegye tudomásul az adminisztráció, hogy déli 11-12-ig,
amikor jön a gyors Iasi felé, akkor elkezdek hivatalból röhögni. Röhögtem is, végül
megszokták, mint a kutya a bolhacsípést. Nem telt bele öt nap, teljesen egészséges
lettem.

- Összesen hány évig volt börtönben, Mihály atya?
- Hát, sokáig, össze kell számoljam. Először voltam tíz évig a kivégző rezsimmel,

utána kaptam hat évet. Romániában törvény, hogy ha valaki meghaladta a hatvan évet
és jól viselkedik, akkor a büntetés negyedét kell leülnie. Ot évig volt még kény
szerlakhely.

- Beszéljünk most az ateizmusról meg a forradillomról.
- A forradalom lázában, amikor a haza volt a szabadság és az Isten, a fiatalokat

megkérdezték, hogy hisznek-e Istenben? A nyolcvan százalékuk azt mondta, nem fog
lalkezott ezzel a kérdéssel. Micsoda borzalmas pusztítást végeztek a lelkek világában!
Es most, amikor magához tért egy kicsit a román nép, a politikusok, nem az egyháziak!
- első dolga volt, hogy bevezessék az egyetemen a világnézeti, tehát vallásoktatást.

Ha az én kocsimmal mentem, fölszedtem mindenkit, Istenről kérdeztem őket. Hány
Isten van? Némelyik azt mondta négy, öt, hat. Katekizáltam őket, megkérdeztem, hogy
hisznek-e Istenben? Többnyire azt mondták, nem hisznek. Nem gyúlöletból, hanem
mert ki lehet ölni kérem ezt az érzést az emberből. Ez a legsátánibb.

- Fiatalkorában hogyan próbálta megfékezni a testét?
- A testemet? Középkori módszerekkel. Azért lettem most beteg. Kutya mödon. 23

és 35 év között az emberben nagyon mozog az ördög, és láttam, ez így nem lesz jó.
Elkezdtem cingulust használni. Ez egy szöges drót, a hasam köré raktam. Aztán volt
középkori ostor. Böjtöltem is, sokat dolgoztam. Végül meggyúlöltem a testemet, s akkor
szép csöndes lett a szamár.
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- Mi az a szamár?
- Assisi Szent Ferenc nevezte így a testet. Vigyázni kellett volna az egészségemre,

most majd meghaltam urémiában. De idejében érkeztem a kórházba, rögtön betették a
szondát, és így aztán meggyógyítottak. Ezentúl két dologra fogok vigyázni: az egyik
az: sokkal többet fogok imádkozni, a másik, vigyázok az egészségemre. Most már a
szamár nyugodt, ballag szépen el6re.

- Mikor megy haza, Mihály atya a kórházból?
- A jó Istent kell megkérdezni és a f60rvos asszonyt. Nagyon szigorúan rám pa-

rancsolt, hogy ne siessek. Nagyon nehezen jöttem el otthonról. Mert a helyzet az, ami
kor a magyarság szenved, akkor a papnak ott a helye közöttük. Nem szabad otthagyni
a népet. Magamhoz tértem volna én lassan, de provinciálisi parancs volt, hogy jöjjek,
és akkor jöttem. Itt nagyon kedves mindenki. Ez egy család, kérem, ahol a betegek is
családtagnak érzik magukat.

- Besze1jen nekünk valamit Tőkés úiszlóról meg a forradalomról.
- T6kés lászlót én akkor kezdtem becsülni, amikor hallottam, hogy Erdélyben

nagyon sokat üldözik. A reformátusoknál a nemzeti nevelésen van a hangsúly. T6kés
László igazi magyar. Isten kegyelme szelíddé tette ugyan, de az ember érzi, hogy ott
izzik benne a magyar nép szeretete. Gyönyörúen beszél. Akkor tiszteltem és szerettem
meg, amikor ott szenvedett Erdélyben, Temesváron. Ó fontos tényez6 lesz a román és
a magyar nép közeledésében. Mikor jött ez a mindenféle népség, akkor a temesváriak
kategorikusan szembeszálltak velük, és azt mondták: kérem, ez Temesvár, ez Arad, itt
mi a magyarokkal, a németekkel békében éltünk. És ismerjük egymást. Nekünk nincs
szükségünk nacionalizmusra, menjetek, csináljátok máshol. Itt nem kell. Ez volt a tény.
T6késnek az egész benseje vulkánszerú, más népet is embemek tart, és más vallást is
megbecsül, ez nagy kincs. És 6szinte, nem tud hazudni. Ó az az ember, akire rábízhatja
az ember az életét. Nekem nagyon imponált a viselkedése. A mi püspökeink be voltak
zárva, és mind meghaltak a börtönökben. A papságnak az elitje mind meghalt. Agoston
püspök úr vakon jött haza, még két hétig élt. Ezek a mi nagy kincseink. Az egyház
nem szereti a nagy propagandát. Rábízza az Istenre, és a jó Isten évszázadokon keresz
tül szépen felszínre hoz, és megáldja 6ket.

A jó Isten áldja meg magukat.

T. Katona Ágnes
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