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A bíborosról, gyermekszemmel
Emlékezés Mindszenty Józsefre

A bíborost nem ösmertem. Viszont három éven át szinte naponta volt találko
zásom Pehm József zalaegerszegi apátplébánossal, aki Mindszenty néven vonult
be a történelembe. 1944 tavaszán távozott a városból, hogy elfoglalja a veszpré
mi püspök hivatalát, és1945őszén avatták hercegprímássá. Vidéki plébánosként
ugyanolyan céltudatos, akaraterős és szigorú volt, mint esztergomi érsek korá
ban.

Pehm József sokat fáradozott azon, hogya szegény, sokgyermekes paraszt
családok tehetséges fiainak a továbbtanulását elősegítse. Evente 25 diáknak
biztosított szállást a városban jóravaló iparosoknál ésözvegyasszonyoknál, a
lakbérrel őket is támogatva. Megszervezte, hogy védenceit vendégszerető,

"úri" házaknál fogadják ebédre, vacsorára, minden nap máshol. Muraköz
visszacsatolása után pártfogását kiterjesztette szűkebb hazám horvát gyere
keire is. Velük kerültem 194i nyarán a keze alá. Nevelésem találkozásunk
első perceiben megkezdődött.

Kis irodájában fogadott, állva. Vállgalléros, fekete reverendája magasából
tekintett le rám. Válaszolgattam a kérdéseire, közben néztem a sokgombos
reverenda alól enyhén domborodó hasát. Két ujjával az állam alá nyúlt, és
fölemelte a fejemet. - Nézz mindig a szemébe annak, akivel beszélsz! 
Délben az ebédlőben egy amolyan félméteres, bekeretezett fényképre muta
tott a falon: - Tudod-e, ki ez? - Hímzett, zsinóros öltözetű fiú volt, úgy
hat-nyolc éves. Vállán panyókára vetett huszármente, ékszeres kalpagján ár
valanyhaj. Nem tudtam, kit ábrázol a kép.

- O Ottó őfelsége, Magyarország királya - világosított fel a plébános,
majd a sarokba vezetett. Itt egy asztalkán nagy, vastag könyv feküdt. Díszes
fedelén teltkeblű, koronás asszony trónolt, izmos karját címeren nyugtatva,
felette arany betűkkel: A Habsburgok története. - Ebéd előtt majd gyere ko
rábban, és olvasd ezt a könyvet - mondotta Pehm József. Néhányszor la
pozgattam, tetszettek a színes képei, de szövege túl "magas" volt a tizenkét
éves fejemnek. Meg nem is nagyon érdekelt. Ugy tudtam, hogy Magyaror
szág "uralkodója" Horthy Miklós kormányzó, és nem értettem, mit akar a
plébános a Habsburgokkal meg a kedves arcú királyfival.

Velünk, muraköziekkel több dolga akadt, mint a zalai fiúkkal. Költségein
ket jórészt a megye fizette, de ellátásunk megszervezése és nevelésünk az ő

gondja volt. Tetőtől talpig felruháztak bennünket, ingyen nyírt a fodrász,
talpal ta cipőnket a suszter, a könyvesboltban "beírásra" vásároltuk az isko
laszereket.

Jótevőnkként tisztel tük Pehm Józsefet, és féltük a szigorát. Ó írta alá, kellő
fejmosás után az ellenőrzőkönyvbe írt intőket. bizonyítványunkat neki mu
tattuk be először. Hazautazáshoz a vonatköltséget a plébáníahivatalban kap-
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tuk, előtte bekopogtunk hozzá, hogyelbúcsúzzunk tőle. - Vigyázz a vona
ton! - óvott. - Becsüld meg magadat odahaza, ne barátkozz mindenféle
haszontalan utcagyerekekkel! Ne feledd, hogy te gimnazista vagy!

A szünidőről visszatérve illett fölkeresnünk. beszámolnunk. hogy és mint
teltek napjaink odahaza. Szinte mohón érdeklődött: - Edesanyád hogy
van? .. Es a testvéreid? - Név szerint sorolta őket. Kitűnő memóriája volt.

Eszrevétlen nevelt bennünket egy-egy megjegyzéssel, intéssel a helyes vi
selkedésre, az előzékenységre, udvariasságra. Arra például, hogyan kell meg
hajolva bemutatkozni. - Mindig várd meg, amíg az idősebb feléd nyújtja a
kezét! - Asztalánál tanultam meg késsel, villával enni.
, A hazugságot kiváltképpen nem szívelte. Nem is lehetett hazudni neki.

Ujrakérdezett. és vagy helyesbített az ember gyereke - ezt szúrós szemmel
bár, de elfogadta -, vagy megismételte a hazugságot. Egy-két keresztkérdés
sei hamar leleplezte a füllentő t, és szigorúan megfeddte. Haragja egyébként
nem volt tartós. A dorgálással lezárta az "ügyet", a későbbi megintésekkor
sosem említette a régebbi hibáinkat.

De tudott másképpen is "büntetni".
Egyszer valami kis dologban füllentettem. Megismételtette amit mondtam,

de nem kérdezett tovább. Hosszúnak tűnő csend után fölnéz tem az arcára.
Valami elrévedező szomorúságot láttam a szemében. Egy ideig csak nézett,
szötlanul, aztán csókra nyújtotta a kezét. - Elmehetsz - és elfordult tőlem.

Bár leleplezett. és megszidott volna! Hiszen olyan átlátszó volt a hazugsá
gom. Jó ideig kerültem a tekintetét, szégyelltem magamat előtte.

Egyszer láttam Pehm Iössefet amúgy istenigazából mérgesnek.
Az egyik csáktornyai fiú, kihasználva a könyvesboltban nyitott számlán

kat, egy akkor luxuscikknek számító, drága töltőtollat vásárolt. Amikor ki
derült a turpisság, közös "kihallgatásra" berendeit bennünket a plébános, és
alaposan leszidta a kis csibészt. Felső testével előrehajol t, homloka ráncai
összefutottak, enyhén bazedovkóros szeme kitágult, jobb karjának az ökölbe
szorított kezét szorosan a teste mellett föl-alá mozgatta a szavai ütemére.
Szenvedélyes alkat volt, nagy önuralommal, amely ez egyszer cserbenhagyta.
De lehet, akkor szándékosan engedte szabadjára az indulatát, mindannyiunk
okulására.

Nem tett különbséget közöttünk. Velem sem, aki a muraközi fiúk között az
egyedüli magyar voltam, a legjobb tanuló és kőzülük egyedül ministráltam.
Stájer-osztrák nevem okán sem (apám révén, akárcsak Ő, elmagyarosodott né
met család ivadéka vagyok). Mindez csak most jut eszembe, őszülő fejjel, akkor
sose gondoltam holmi "kivételezettségre". Természetesnek vettem, hogy Pehm
József csak tanulásunk, viselkedésünk szerint ítél meg bennünket.

Egyszer bemutatott valakinek, és hozzátette: - Jó tanuló. - Ezen kívül
nem emlékszem, hogy megdicsért volna. A bizonyítványom jegyeit figyelme
sen számba vette, de csak a gyengébbekhez volt szava. - Na jól van, igye
kezz! Van miből javítanod! - nyújtotta vissza az indexemet. Nyilván úgy
gondolta: megkaptunk minden támogatást a tanuláshoz. tegyük a dolgunkat,
amiért nem jár dicséret. Csak elmarasztalás a mulasztásokért.

Naponta ministráltam a hajnali misén. Egy téli napon elaludtam. Pehm
József értem szalasztotta a templomszolgát. A sekrestyében misére beöltözve
várt a két káplán meg a plébános. Neki kellett volna szolgálnom a hatórás
misén, de mivel nem jöttem, nem engedte oltárhoz az utána következőket,

583



amíg, rend szerínt, a maga istentiszteletét meg nem tartotta. Suttogva leszi
dott (templomban voltunk) a késés miatt. Kapkodva hánytam magamra a
ministráns ruhát. - Ilyen rendetlen hajjal akarsz az oltár elé járulni?! 
szisszent rám. Előkaptam félbetörött, foghíjas fésűmet, Mise után elmaradtak a
szokásos kérdései. Mit csináltam tegnap, milyen órák lesznek ma. Ezzel is "bün
tetett". Másnap reggel a káplán, akinek ministráltam, selyempapírba csomagolt
kis fésűt nyomott a kezembe. - A főtisztelendő úr küldi - mondta.

Pehm József nem volt mindig olyan szigorú, mint amilyennek föntebb
leírtam. Egyszer, az oltár lépcsőjén térdepelve, csukott szájjal nagyokat ásí
tozva elbambultam, és Urfelmutatáskor elfelejtettem csöngetni. Arra riadtam
fel, hogy a plébános, fejét a vállán át hátrafordítva csodálkozó szemmel néz
rám. Riadtan kaptam a csengőhöz. No, lesz megint nemulass! - készültem
magamban a dorgálásra. De nem szídott meg. A sekrestyében, vetkőzés köz
ben halkan megkérdezte: - Tegnap mikor feküdtél le? - Tízkor oltja a néni
a villanyt. - Nem szólt rá semmit.

Nem csak velünk, kis diákokkal volt szigorú.
A plébániahivatal vasárnap is ügyeletet tartott, hogy a hét közben dolgozó

falusiak elintézhessék ügyeiket. Egyszer öreg paraszt kopogtatott be kereszt
levélért. - Hallgatott már misét? - kérdezte tőle a plébános. Nemleges vá
laszára a tízórás nagymisére utasította az öreget, utána jöjjön vissza, mondja
el, miről szólt a prédikáció, és akkor megkapja a kért iratot. Szigorúsága
meleg szívet takart.

Edesanyám megírta, hogy apám meghalt. Harmadnap reggel Pehm József
magához hívatott. Fehér falú kis cellája közepén állva fogadott, két kezét a
szíve táján összefogva. - Miért nem jöttél hozzám? - kérdezte halkan. Nem
értettem. - Miért kellett mástól megtudnom? - Hangjában együttérzés volt
és szelíd szemrehányás. Hirtelen eszembe jutott az apám, és elsírtam maga
mat. Sokáig rázott a zokogás. Hagyta. - Gondolj arra, hogy csak előttünk

ment el. Odafönt találkozni fogsz vele - mutatta. - Csak kövesd mindig
Jézus Urunk tanítását.

Megkönnyebbülten jöttem el tőle. Az ajtóig kísért (sose tette). Éreztem,
utánam néz.

Ekkor ébredt föl bennem Pehm József iránt valami meleg érzés, amolyan
szerétetféle. Közelebb éreztem magamat hozzá. Mintha valami közös titkunk
lett volna. Eszrevettem, hogy néha rajtam felejti a szemét, elnézett. ha pillan
tásunk találkozott. Egyszer fiamnak mondott. Emlékezetes, mert mindig csak
a keresztnevünkön szólított bennünket.

Együttérzésének a bánatomat enyhítő tudata azonban rövid ideig melegí
tett. Nemsokára kaptam tőle, okkal, egy alapos dorgálást. Kissé csodálkozva,
csalódottan vettem tudomásul "védettségem" idejének az elmúlását, de ez
már nem változtatott a ragaszkodásomon Pehm József iránt. A jótevőnek

kijáró hála, a korát és papi rangját megillető tisztelet meg az emberhez fűző

szeretet érzése mind a mai napig elevenen él a szívemben.

A plébános asztalánál és hivatalában

Pehm József gyakran látta vendégül asztalánál védenceit, a kis gimnazistákat.
A két káplánnal az ebédlőben vártuk. Szinte másodpercnyi pontossággal nyitot-

584



ta az ajtót, sietősen a széke mögé lépett - mi követtük ebben -, és meIlén
összekulcsolt kézzel várt a déli harangszóra. Kondult a harang, és keresztet
vetettünk.

Az étrend szerény volt, de ízletes. Leves, túrós csusza és gyümölcs, vagy
főzelék tükörtojással és lekváros bukta. A bő vajas, prézlis rakott krumpli ízét
a kovászos uborkával ma is érzem a számban. Hús hetenként háromszor
volt. Vasárnap krémes süteményt is kaptunk. Pehm József tányérját kifelé
döntve kanalazta ki a leves alját. A főzeléket villával ette. Az alma, körte héját
vékonyan hámozta, minél kevesebb menjen veszendőbe a húsából.

Az étkezés szertartásosan zajlott, mint azoknál szokás, akik lsten ajándé
kaként veszik magukhoz az ételt. A csendet csak a plébános törte meg olykor,
ha szinte súgva kérdezett valamit a káplántól vagy ha okított bennünket: 
A kenyeret nem harapjuk, hanem törjük a szaIvétán a bal kezünkkel... A húst
nem aprítjuk föl egysz~rre, mindig csak egy. falatot vágunk le belőle, azt, amit
a szánkba veszünk... Ambár - tette hozzá, s szeme hamiskásan megcsillant
-, a tót suszter fia, Csernoch János hercegprímás a főúri vacsorákon is előre

fölaprította a húst, mint otthon, a szülei házban szokta.
Ebéd végeztével Pehm József érdeklődött: mi újság az iskolában, mit írnak

hazulról. Kinél ettünk tegnap, és mi volt az ebéd (minden nap más háznál
ettünk, a családi asztalnál terítettek számunkra vagy a konyhában). Majd
elkezdte a .feleltetést".

Először mindig a latin tudásunkat tette próbára, alaposan megizzasztva ben
nünket a rendhagyó igék ragozásával. Irodalomról szólva Jókai és Gárdonyi
könyveit ajánlotta olvasásra a "haszontalan, butító" ponyvaregények helyett. Jó
földrajzos lévén meglepett a tájékozottsága öt kontinens városai, folyói, kis szi
getei dolgában. Szorongásunk feloldódott, amikor a történelem került sorra.
Ilyenkor Pehm József szerét ejtette, hogy kiegészítse iskolai tudásunkat.

A törökellenes háborúk kapcsán a horvát fiúknak népeink közös múltjáról
beszélt. Arról, hogy Szigetvárt és Kőszéget magyar és horvát katonák együtt
védték. - Zrínyi Miklós horvát bán yolt és magyar költő. Egyforrnénbeszélt
magyarul és horvátul, akárcsak ti. Occse, Zrínyi Péter úgyszintén. ü fordí
totta horvátra a Szigeti veszedelmet. - Csillogó szemmel, mosolyogva bólo
gatott, amikor elmondtuk neki, hogya szigetvári hőst, Nikola Subasies Zrins
ki néven a horvátok is nemzeti nagyjaik között tartják számon, és csáktornyai
iskolánk falán függött Zrínyi kirohanásának a színes képe, Székely Bertalan
festményének a reprodukciója volt.

- Mi van írva a csáktornyai vár előtt álló Zrínyi emlékmű talapzatára? ..
"Ne bántsd a magyart!" Ezt Zrínyi Miklós mondta. Azt is, hogy "Egyetlen
nemzetnél sem vagyunk alábbvalók". Ezt sose felejtsétek el!

Amikor az 1848-49-es szabadságharcról volt szó, nem mulasztotta el föl
hívni a figyelmünket arra, hogy Gasparics Márk csáktornyai szerzetes Kos
suth zászlaja alá toborozta a muraközi parasztokat. A ferences barátnak
Pehm József szorgalmazására emlékoszlopot állítottak a város főterén (ezt
1945 után eltávolították).

Néha gondterhelt arccal, szótlanul ülte végig az ebédet, és asztalbontás
után sietve távozott. Elmaradt a feleltetés akkor is, ha jó hangulatban volt.
Ilyenkor anekdotákat mesélt. A csattanó után mosolyogva körülhordozta te
kintetét az asztalnál ülőkön, mintegy elismerést várva. Kényszeredetten ne-
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vettünk, mert azokat az "egyszeri diákról" szölö vicceket avíttnak találtuk.
Egyébként csak ilyenkor láttam mosolyogni. Nevetni sose.

A szüleivel egyszer tjllálkoztam az ebédnél. Bemutatott a sötét ruhás öre
geknek, és viszont: - O az én édesanyám, ő pedig az édesapám. Földmíve
sek - tette hozzá ízes dunántúli tájszólással (a paraszt szónak akkor még
lekezelő hangzása volt). Az ősz, csavart bajszü apát meg a parasztkeridős

anyát a már őszülő fiú az asztalfőn kétoldalt maga mellé ültette. Arca szígorú
vonásai megenyhültek; láthatóan elfogódott volt. Evés közben többször ol
dal! pillantott az édesanyjára, és amikor tányérja kiürült, gyöngéden biztatta:
- Izlett, édesanyám? Merjen még!

Egyszer Pehm József három külföldi papot kísért az asztalhoz. Bemutatta
őket a káplánoknak, de nem figyeltem oda, nevüket, rangjukat nem tudom.
Dereng, mintha egyikük, a dvilbe öltözött lengyel lett volna. Latinul, németül
folyt a szó, Pehm József néha fordított a káplánoknak. Arra figyeltem föl, hogy
azt mondja: Finnországtól az Adriáig, Ausztriát és Bajorországot is beleértve
szövetséget kellene létrehozni, amely elválasztaná Németországot és Oroszor
szágot. Gyerekfejjel nem értettem, hogyan lehetne ezt megcsinálni. A németek
akkor, 1942 vagy 1943nyara volt, mélyen bent jártak a Szovjetunió területén.

Hasonló tervről írt Bajcsy Zsilinszky Endre 1944-ben, Mindszenty püspök
rabtársa a sopronkőhidai börtönben. Fenti elképzeléséről Pehm József föl
jegyzést készített "az utókor számára", és azt elhelyezte a zala megyei levél
tárban; Húsz éve ezt nekem titokban megmutatták. Nem tudom, megvan-e
még. Erdemes lenne publikálni.

Délelőttönként a plébániahivatalban sokan felkeresték Pehm Józsefet, ta
nácsát, támogatását kérve ügyes-bajos dolgaikban; Nemcsak a városiak, ha
nem a falusiak közül is sokat személyesen ismert. Erdeklódött a családjukról,
a termésről. - A tehénke megellett-e már? - kérdezte egyszer egy paraszt- .
asszonytól.

Nem leereszkedően volt jóságos. Emberségból és papi hivatása sugallatára
kötelességének érezte, hogy segítsen a rászorulókon.' Fejét kissé oldalt hajtva,
összehúzott szemmel hallgatta a beszélő t, és azon nyomban igyekezett elin
tézni a dolgát. Kiszólt a káplánnak, hívja fel ezt vagy azt az "igazgató urat".
Máskor a magas írópulthoz állva írt néhány sort, és azzal küldte a kérelmezőt

az illetékes hivatalba. - Utána jöjjön vissza, és mondja el, mit intézett!
Egy nyári napon fényes csizmás, fiatal tiszt kopogott be a plébániára, és

egy ikont nyújtott át "tisztelettel" Pehm Józsefnek. Az orosz frontról hozta
"emlékbe a prelátus úrnak". Pehm József műértő szemmel nézte a pléhre
festett, gyertyák füstjétől fekete Madonna-képet, és megkérdezte, honnét va
ló. - pgy szétlőtt ukrán falu egyik parasztházából - felelte a tiszt. .

- Es arra nem gondolt, hadnagy úr, hogy ezt az Istenanya-képet keresni
fogják a ház lakói, ha visszatérnek otthonukba? .. Tudja-e, hadnagy úr 
nyomatékosan hangsúlyozta a rangját -, hogy mit jelentett nekik ez a szent
kép abban az istentelen világban? .. Ez rablás, nem méltó egy magyar tiszt
hez! Nem fogadom el!!! - Atnyújtotta az ikont a káplánnak, küldje el a
gimnázium gyűjteményébe, és az elképedt hadnagy bokacsattogtatásos tisz-
telgését feleletre se méltatva besietett az irodájába. .

Kora délután Pehm József a plébánia magas kőfallal övezett kis kerjében
sétálva olvasta a napi breviáriumát. Estefelé, litániéra rendezgetve az oltárt
gyakran láttam valamely oldalkápolna félhomályában, amint a térdeplő tám-
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lájára könyökölve összekulcsolt kézzel vagy arcát a tenyerébe hajtva imád
kozik.

A vacsoránál rendszerint tudakolta, mit csináltam délután. Egyszer mon
dom: Fürödtünk aZalában. - Kivel? - B. Miki osztálytársammal. - Mi az
apja? - Orvos. - Miután Pehm József szinte minden érteimiségit ösmert a
városban, de a nevezettet nem, fölvonta a szemöldökét a barátom vallását
kérdezve. Evangélikus volt. A plébános egy ideig maga elé nézett az asztalra,
aztán kedvetlenüI megjegyezte: - Nem szeretem, ha más vallásúakkal ba
rátkozol. - Nem volt ez tiltás, csak óhaj, amely mit sem változtatott a pad
társammal máig tartó barátságunkon.

Pehm József fenti szavaiból a mai olvasó holmi katolikus türelmetlenségre
gondolhat. De hát ötven éve még messzi voltunk az ökumenétől. és a Krisz
tus-hívő felekezetek idegenkedése egymástól kölcsönös volt. Mélységes hite
a maga vallásának igazában Pehm Józsefet nem tette túlzóan elfogulttá. Az
1934-ben megjelent nagyszabású Padány Bíró Márton-monográfiájában meg
rótta példaképét és elődjét a veszprémi püspökségben azért, mert a protes
tánsokat kiűzte templomaikbóI.

Miért szidták Pehm Józsefet az egerszegiek?

A plébánosnak sok őszinte híve volt a lateiner értelmiség és az iparosok körében,
akik buzgón támogatták a szegényeket istápoló tevékenységét. Sokan szerették,
mások csak tisztelték, de mindannyian tartottak tőle. Ellentétes érzelmeiket jól
példázza, hogy bár híre volt, hosszan faggatja a bűneikkel hozzá járulókat, szi
gorúan megfeddi őket, és súlyos penitenciát ró rájuk, a gyóntatószéke előtt min
dig hosszú sor állott.

Apátplébánosi, pápai prelátusi rangjának megkövetelte a tiszteletet. Az
utcán lefelé nézve sietősen járt, talpát lúdtalpasok módjára kifelé rakva, és
széles karimájú fekete kalapját jobbra, balra emelgetve főhajtással viszonozta
a köszöntéseket: - Mindörökké!... In aeternum! - De megesett, hogya mel
lette szótlanul ellépót megállította: - Nem tud köszönni?!

A polgármester, tisztelő híve és szociális tevékenységében támogatója egy
szer városnéző sétára vitte a vendégeit. A templom előcsarnokábanmutogat
ta nekik a freskókat, araikor az éppen miséző plébános hátat fordítva az
oltárnak érces hangon rászólt: - Polgármester úr! Vagy jöjjön be, vagy men
jen ki!

A szószékről néha célzott érdemes polgárok helytelen viselkedésére, a nő

ket a baloldali, a férfiakat a jobboldali padsorba utasította, mint ez az óke
resztény időkben szokás volt. A megszégyenítettek és az elválasztott házas
párok némelyike elpártolt a templomától, és azontúl a ferencesekhez járt mi
sére.

A köznép körében hálával emlegették azok, akikkel jót tett, mások olykor
becsmérelték (ez már a kiemelkedő egyéniségek sorsa), talán mert nyomasz
totta őket a tekintélye, vagyegyszerűen csak értetlenségból. - ... aztán majd
mehet a Pém szénát kaszálni! - hallom a pletykás özvegy önelégült "jósla
tát". Arra nem emlékszem már, miért kellett volna a plébánosnak kaszát
ragadnia.
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Pehm József megvásárolt a Bíró utcában egy földszintes házat a magukra
maradt öregek menhelye számára, és ezt elnevezte Szent József otthonnak.
- A maga nevére keresztelte, a gőgös! - Nem tudta a szidalmazö, hogy
Jézus nevelőapja Apa-szent, a Család védnöke, s e réven a gyámoltalan öre
gek oltalmazója is. Az otthon elnevezésében aligha játszott szerepet Pehm
József hiúsága. Ha mégis, méltán. Legfőbb törekvése volt, hogy híveinek és
a rászorulóknak "atyja" legyen, és ezt a megtisztelő papi titulust tevékeny
ségéveI ki is érdemelte.

- Egész nap imádkoztatja őket, térdepelve, szegényeket! - tódították a
szidalmat. Az otthon egyik felében laktak a gondozottak, a másik felét kápol
nává alakították. Itt valóban órák hosszat imádkoztak az öregek. Dehát akkor
még nem volt televízió, a rádió is ritka jószág volt, mi másai tölthették volna a
lassan múló időt, szegények, mint ájtatos litániákkal, istenes énekekkel.

- Kezet csókoltat magának, mint valami úri ribanc! - gyalázta egy néni,
aki nem egyszer alázatosan hajlongva járult kézcsókra a plébánoshoz. Pehm
József úrnak, parasztnak, embernek, asszonynak - még az alispán feleségé
nek is -, határozott mozdulattal nyújtotta csókra a jobbját. Bizonyára keve
~n tudták, hogy ez nem személyének, hanem a pásztorgyűrűjének szöl,
Ofelsége Ferenc József császár is kezet csókolt Bécs segédpüspökének, asz
szonya, a világszép Sissy nemkülönben a szerzetes gyóntatójának.

- Mindenszenteknek mondja magát, hogy nem szégyenli a svábja! 
mondta valaki, amikor híre jött, hogya veszprémi püspökké kinevezett
Pehm József felvette a Mindszenty nevet. Akik ezért megszólták, nem vették
számba, hogy a német befolyás erósödésének éveiben a névmagyarosítás
egyértelmű állásfoglalás volt. Azt sem, hogya nevet változtatók rendszerint
szülőhelyüktőlkölcsönözték az új nevüket. Pehm József a Vas megyei Mind
szent egyik kis parasztházának a szülötte volt (és nem volt "sváb").

Vajon fülébe jutottak-e ezek az alantas mende-mondak? Ha igen, gondo
lom, nem tartotta érdemesnek, hogy reagáljon rájuk. Eppen elég gondja-baja
lehetett közéleti szereplése során. Céltudatos törekvéseit gyakran türelmetle
nül igyekezett megvalósítani, s ezért összekülönbözött némelyodaadó párt
hívével. Az általa a városba hívott ferencesekkel is nézeteltérése támadt.

Hibáinak egyébként tudatában volt. Búcsúbeszédében - a templom zsú
folásig megtelt - elköszönve híveitől, akiknek több, mint negyed századon
át pásztora volt, megkövette az egerszegieket, akiket megbántott, amit "a
jónak szenvedélyes akarata idézett elő".

Nehezen érthetett szöt a csáktornyai ferencesekkel is, akik büszke horvá
tokként vitatták a magyar egyház főségét. Egy ideig a plébánián szolgált egy
Vrabec nevű horvát pap, aki törve beszélte a magyart. Ugy tudom, ó az
akkori fasiszta Horvátországból a náci Németországba robogó, deportáltakat
szállító vonatról ugrott le, és mint más üldözöttek, zalaegerszegen, Pehm
József plébániáján talált menedéket. Tőle tudom, hogyahatárváltozás egy
házjogi problémát okozott, mert Muraköz továbbra is a zágrábi püspökség
alá tartozott. Zágráb püspöke akkor a fiatal Stepinac volt. A későbbi horvát
~sek 1945 után ugyanarra a sorsra jutott, mint Varsó, Prága prímása, Márton
Aron erdélyi püspök és Mindszenty. Stepinacot a szülőfalujába internálták, s
onnét üzenetet küldött az amerikai követségen meghúzódó Mindszentynek.
Lehet, hogy kapcsolatuk régebbi keletű; az említett egyházjogi vita során
levelet válthattak, akkor még "ellenfelekként".
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A föntebb leírt gyalázkodásokat legyintve a helyükre tettem, de elgondol
koztatott az a vád, mely szerint a plébános "csendőrökkelkilakoltatott egy
sokgyermekes zsellért" . (A hatósági végzést vidéken akkor hivatalból a csen
dőrség hajtotta végre.)

Ma már közismert, hogy Pehm József mennyit fáradt a plébánia birtokán
élő cselédek életkörülményeinek a javításán. Egerszegen keresztény bankot
alapított, amely alacsony kamattal kölcsönzött a parasztoknak. Veszprémi
püspök korában földosztást kezdeményezett egyházi birtokai terhére, de a
kormány leintette.

Akkor, gyerekfejjel minderről nem tudtam, és magamban én is elmarasz
taltam a plébánost a szegényember "tönkretétele" miatt. Evekkel később, a
Háború és békét olvasva jutott eszembe a dolog. A regényben Rosztov grófról
írja Tolsztoj: "A parasztcsaládokat a legnagyobb mértékben támogatta... A
lustákat, a züllötteket... üldözte, és igyekezett elkergetni őket a közösségből".

Tolsztoj önmagáról mintázta a gróf alakját; nyilván hasonlóan vélekedett a
maga földjein élt mihasznákról. A kilakoltatott zalai zsellér is ilyesféle Iehe
tett, méltán sújtotta az egyházi birtokát mintagazdasággá fejlesztő plébános
(vagy a bankja?) szigora.

Pehm József királypártisága közismert volt, ezt senki sem vetette a szemé
re. Európa országainak nagyobbí]; fele akkor még királyság volt, Magyaror
szág is, kormányzóval az élen. Ot a plébános nem ismerte el országfőnek.

Horthy Miklós nevenapján országszerte iskolai szünet volt, a diákok ünnepi
misét hallgattak. Pehm József Miklós-napon tüntetően hétköznapi miseren
det tartott, ezért több iskola tanulói a ferences templomba mentek istentisz
teletre.

A ferences templom Pehm József szorgalmazására épült fel. Ezt ő az utolsó
magyar király, IV. Károly fogadalmi templomának szánta (a városiak Károly
tempiomnak is mondták). Erről Mindszenty nem szól az Emlékirataioet» (bi
zonyára azért, mert későbbelvetette a királyság gondolatát). Arról sem, hogy
a templom szószékét a király özvegye, Zita királyné adományozta, mint ez
az alatta levő márványtáblán olvasható. Erdekes lenne tudni, hogya Habs
burg családdal milyen levelezést, tárgyalást folytatott a templom építése és
a szószék állitása dolgában.

A templom főoltárát a soproni Attila-szobor alkotójának, Vörös Jánosnak
két műve díszíti. A kanizsai művész készítette Mindszentyről az emlékeze
tem szerinti legjobb arcmást. A bíboros zalai útja' során fölkereste a mestert
műtermében,és néhány percig modellt ült neki az utolsó simítások elvégzé
séhez. A Mindszenty-per idején Vörös János készített a portréról egy arasznyi
vázlatot, ezt sokszorosítva falusi terjeszrésre szánta. Vajon a művész hagya
tékának őrzőinél. a csabrendeki rokonoknál megvan-e a sokáig padláson rej
tegetett portré gipszpéldánya?
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