
Angyalos zászló
Fogtam egy nagyobb nylonzacskót, beleraktam az olasz-latin
nyelvű Missálét, és elindultam a misére. (Természetesen gyalog,
mert a követségi gépkocsivezető, ahogy illett, pihent, illetve hor-
gászott.) Elsétáltam egészen a Quirinale palotáig, ott leereszkedtem
a Datarián, és kikötöttem egy kis téren, ahol az a 16. század végi,
dús stukkó- és freskódísszel ékesített templomocska volt, ahol
abban az időben a magyar miséket tartották. Az volt a neve, hogy
Oratorio del Crocifisso, azaz Feszület-imaház. 1568-ban építette
Giacomo della Porta, bévül az igazi kereszt, vagyis a Szent Ilona
által Jeruzsálemben megtalált feszület hányatott története látható
freskó-sorozatban. Az egyik kép 1589-ből Cesare Nebbia műve, pél-
dául azt ábrázolja, amikor Heraclius császár párbajban veszi vissza
a perzsa Chosroes királytól a Jeruzsálemből elrabolt igazi feszüle-
tet. (A derék festő nem tudhatta, hogy a protestánsból katolikussá
áttért magyarországi latin költő, Berger Illés 1600-ban épp erről a té-
máról fog majd eposzt írni, mint a magyar címerben található ket-
tős kereszt előtörténetének egy jeles mozzanatáról.) Leültem hátul.
Angelus atya nevéhez illőn, pontosan kezdte a szertartást, prédikált
és a végén hirdetett, azután kiállt az ajtóba és elbeszélgetett a hí-
vek kel. — Téged még sosem láttalak itt, édes fiam, te ki vagy? —
kérdezte tőlem. Mondtam, hogy a nagykövet. Fegyelmezett ember
volt, ennek ellenére úgy láttam, mintha kissé csodálkozott volna.
— Eddig ilyet még nem láttam itt.

Nagyon jó helyen lakott, a csontváz-csillárok fölött, a Via Vene tón
lévő kapucinus kolostorban. Ugyanis a jámbor atyákat V. Orbán pá -
pa kiköltöztette a Quirinale kertje helyén lévő eredeti kolostoruk -
ból, mert megnagyobbított telekre akarta építeni a saját palotáját.
A sértődött barátok természetesen engedelmeskedtek, de kiásták a
kertből a korábban ott eltemetett rendtársaik földi maradványait,
bezsákolták az egészet és átszállították az új kolostorba. Ott viszont
nem volt elég hely az újratemetéshez, ezért kifényesítették a cson-
tokat, és a kolostor folyosóin részben rémítő csillárokat, részben
még rémítőbb képkereteket és egyéb dekoratív ingyombingyomo -
kat képeztek belőlük. (Szegeden volt egy barátom, aki ismert egy
öreg kanonokot, aki összes kihullott fogát összegyűjtötte egy fém-
skatulyában, hogy Mihály arkangyalnak az utolsó ítéletkor ne kell-
jen sokat keresgélnie.)

Angelus atya Kanadában is volt misszionárius, de már jó ideje ő
szolgált az egész olasz félsziget területén szétszóródott magyar ka-
tolikus hívők javára. Volt egy kis mopedje, arra pattanva járt be több
tízezernyi kilométernyi utat, keresztelt, esketett, temetett. És termé-
szetesen misézett, prédikált, továbbá szerkesztett egy Üzenet című
kőnyomatos újságot, amelynek még állandó magyar viccrovata is
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volt. (Ez utóbbiba én magam is igyekeztem egy idő után besegí-
teni.) Sokszor beszélgettünk, elkezdett bízni bennem.

Erről tanúskodott az is, hogy 1992-ben, egy szép vasárnap, mise
után titokzatoskodva félrehívott. Megkérdezte, hogy bemutathatja-
e azt a férfiút, aki a kommunista hatalomátvétel óta egyfolytában
őrzi a magyar követség hajdani, angyalos címerrel ékesített zászla-
ját. Mondtam neki, hogy természetesen nagyon boldogan ismer-
kednék meg az ereklye őrizőjével. Utána is nézettem Budapesten,
hogy mit lehet tudni ezekről a zászlókról; kiderült, hogy az első vi-
lágháború után világszerte alakult magyar követségek mindegyike
hivatalból kapott egy ilyet, el is pusztították a kommunisták az
összeset, tehát ez a bizonyos római az utolsó a maga neméből, tehát
egyedülálló diplomáciai emlék.

Hosszú előkészítés után sor került a zászló ünnepélyes átadá-
sára. Fábián Sándor — egy nyolcvan év feletti, szálfa termetű férfiú,
hajdani követségi hivatalsegéd — a mise végén méltóságteljesen ki-
göngyölte a zászlót, amely kissé elrongyolódott, de különben gyö-
nyörűen csillogott még a hímzése, én pedig megköszöntem és ün-
nepélyesen visszavettem az immár nagykövetségi rangra emelkedett
követség nevében, örök megőrzésre. (Azóta restauráltattam is az
Iparművészeti Múzeum segítségével; a mai napig ott függ, üveg
alatt, bekeretezve a követségi nagy szalon falán, a meghívott olasz
vendégeknek tetszik, és legalább mindjárt lehet mondani nekik va-
lamit a magyar történelem kezdeteinek és Rómának az összefüg-
géseiről, angelológiailag.)

Utána Fábián urat és Angelus atyát meghívtam a követségre egy
ebédre. Ebéd után hosszan beszélgettünk, ő elmesélte, hogy ami-
kor látta, hogy a náciellenes Velics követ hazahívása után itt min -
dennek vége lesz, jönnek a kommunisták — jött is nemsokára Tol-
nai Gábor, Velics pedig meghalt egy internáló táborban, pedig csak
tüdőgyulladása volt, igaz, hogy nem hívtak hozzá orvost —, elha-
tározta tehát, hogy ő politikai menedékjogot kér Olaszország ban,
de a zászlót nem hagyja, mert azt biztos elpusztítanák, és ő inkább
ellopja és megőrzi.

Már elég régóta beszélgettünk, amikor hirtelen az órájára nézett,
felállt, elnézést kért és kiment telefonálni. Mikor visszajött, mo-
solygott és közölte, hogy semmi, semmi, csak a csendőröknek tele-
fonált, hogy leállhatnak az akcióval. — Miféle akcióval? — kérdez-
tem, kissé meglepetve. — Tudja, nagykövet úr, én rokonszenvesnek
találtam önt már a templomban is, Angelus atya is csak jót mon-
dott magáról, de azért sosem lehet tudni. — Mit? — kérdeztem ré-
mülten. — Csak azt, hogy esetleg mégiscsak le tetszik engem majd
tartóztatni és visszatoloncoltatni Magyarországra, ezért megbe-
széltem a körzeti csendőrparancsnokkal, hogy ha háromig nem
jövök ki az épületből, rohamozzák meg a követséget.
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