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Tisztelendők

E L Ő ÉL E T
Megyek fel a márványlépcsőn. Beérek a főhajó csarnokába. Felnézek.
-  Nem szédülsz, fiam?
Ki szól hozzám? A  kupola ijesztő és mégis intim magasából Michelangelo 

vésőjének bűvös nyomai testesülnek szavakba, vagy a négy evangelista mo
zaikképe kel életre és figyelmeztet: hol is vagyok?

Megrázom magam. Itt vagyok a földön és haladok tovább. A  cél egy 
karosszék. Azt mondják -  akik ebben is hinni akarnak - ,  maga Szent Pé
ter ült benne. Dúsan, szinte frivolgazdagon vonták be bronzzal. Milyen kor
ból való? Karoling talán? Most nem érdekel.

Az öregember egyik kezet a karfán nyugtatja, a másikat előrenyújtja. 
Fárasztó lehet.

-  Te mit fogszt csinálni?
Úristen, ki szólít megint?
B ill Sutherland, az United Press egyébként mindig oly’ magabiztos tudósí

tója kérdi, súgja, szinte könyörögve.
Mintha akkor ébrednék: a zsinat mellé akkreditált tudósítók pápai külön- 

audienciáján vagyunk. Látom, hogy a libasorban előttem haladó olasz kolléga 
kezet csókol, illetve ajkával érinti a pápai gyűrűt.

-  Te i s ? . . .  -  kérdi Bill ismét. -  Mindjárt mi jövünk! Én pedig baptista 
vagyok.

-  Nekem is szép lenne, ugye? -  súgom vissza. -  Még megírnád, hogy „a 
Magyar Rádió, Tv tudósítója.. . ”  Másról nem is szólva.. .

Odaérünk a trón elé. Én következem. Zavarban vagyok. Egyrészt kerin
get a naivan hívságos gondolat: Angelo Roncalli megismer-e még? Velence, 
1958. május . . .

Meg hogy mit tegyek előrenyújtott kezével?
Meghajolok. Fejem megáll pár centivel a gyűrű fölött. A  nagyapás arcon 

kis csodálkozás:
-  Da dove sei figlio? (Honnan vagy, fiam?)
-  Radio-tv Ungherese.. .
-  Non fa niente -  figlio. (Nem baj, fiam.)
Mintha ezt mondaná: értelek én fiam, talán nem te tehetsz róla.
A  gyűrűs kéz egy pillanatra megpihen a vállamon. Ennek éppen huszonöt 

éve.
Ez a pápa nem volt dogmatikus. Ráadásul pedig hasonlított anyai öreg

apámhoz, akit nagyon szerettem.
Ha XXIII. Jánossal kezdem -  ezt a Kossuth Kiadó számára írandó könyv- 

részletet -  ennek ez az oka. János embersége, szellemi öröksége talán az 
első számú felelős a tisztelendők filmjeiért is.
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De itt és most még csak a tisztelendők előéletét idézem vissza. Önvizsgá
lat, lelki gyakorlat csupán. Két szóban írom, nehogy félreértés essék.

Mindig szerencsém volt a papokkal. Talán mert tizenéves korom óta 
nemigen vagyok vallásos. Így nem voltam nekik elkötelezve. Ámbár ők se 
akartak soha sem át-, sem megtéríteni. Vagy ha igen, nem vettem észre.

A  pécsi Kálvária fölött, a Tettyén, Bálint atya -  akit azért csodáltam, 
mert sohasem botlott meg ferences csuhában — kizárólag kapura lőni tanított.

Petrovics Ede, a gróf Széchenyi István reálgimnázium latin paptanára, a 
kiváló Pécs-történész -  akinek csak gyászjelentéséből tudtam meg tavaly, 
hogy 89 éves élete során szentszéki bíró is volt -  Vergiliust avatta előttünk 
szentté. Pedig a Bucolica epikureus költője Krisztus előtt született.

Ede atya igaz ember maradt az időszámításunk utáni 1944-es esztendő
ben is. Ennek a nevezetes évnek a tavaszán volt az első randevú a Király 
utca és a Széchenyi tér sarkán Babával, egy viszonylag liberális leventeok
tató leányával. Bal kezemben a Széchenyi gimi zöld sapkája, jobbomban Ba
ba keze. Amikor is -  mit tesz isten? -  szembe jön rettegett tankerületi királyi 
főigazgatóm, aki civilben cisztercita atya. Megáll előttem:

-  Miért nincs a sapka a fején?
Villannak a jéghideg kék szemek. Visszaparancsol hat lépésre. Isten bi

zony díszlépésben kellett elvonulnom előtte és a röhögő haverok szeme 
láttára.

Pontosan egy évvel később, '45 tavaszán, harsogott a Széchenyi tér. A fe
ketézők ellen, Mindszenthy ellen. Velem, azaz a város MADISZ-titkárával az 
élen, a főleg fiatal bányászokból álló tüntetőmenet a Nádor elől vonult a 
ciszterciek gimnáziuma elé.

-  Nézzétek, ott a főigazgató! -  így az egyik srác.
Üvöltöttem, hogy nem ő az, de már későn. A pap arcán pofon csattant. 

Másnap reggel telefonál Petrovics atya:
-  Fiam, fiam, mit csináltok?
Félórával később egy szovjet alhadnagy, a tolmács kíséri viszonylag ud

variasan a M AD ISZ vezetőségét a városparancsnokságra. Az előszobában a 
ciszterek igazgatója és a majdnem MADISZ-„vértanú” tisztelendő. Komoran 
bólintanak vissza, majd bevonulnak a szovjet parancsnokhoz. Mi kint vá
runk. A parancsnak titkárnője -  Boros, a kommunista főispán uram-elvtársam 
felesége -  úgy néz ránk, mint a bélpoklosokra. Majd’ egy órát várakozunk 
az előszobában. Azután az alhadnagy betessékel. Megkövülve hallgatom, 
ahogy a tovaris alezredes latinul konyakozik az atyákkal. Merthogy civilben 
klasszika-filológus volt Kijevben. Majd’ az alhadnaggyal kerek-perec ma
gyarra fordíttatja: a MADISZ-vezetőség ugyebár azért jött, hogy bocsánatot
kérjen. . .

Mielőtt elsüllyedtünk volna, a pofonvert atya latinul megkérdi a város- 
parancsnokot, hogy vajon a fiúk nem kaphatnának-e ugyancsak egy kupica 
konyakot.

Tíz évvel később, a Rádió mellett, a Bródy Sándor utcában Zsoldos úr 
keze alatt csak két jéghideg kék szem emelkedett ki a mellettem levő szék
ben a habokból. Már az én torkomon volt a kés, mikor a mester meg
kérdezte:

-  Tudja, ki volt ez az úr?
-  Nem. Pedig valahonnan ismerős.
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-  Miért, netán maga is bányász volt? -  így Zsoldos úr, gúnyosan. -  Mert 
az úr most az. Komlón. Csak néha feljár ide borotválkozni. Azelőtt pap volt. 
Meg valami nagykutya.

És elmúlt újabb huszonöt év. Mikor Zirc nyolcszáz éves lett, ott voltam 
a H É T  stábjával én is. „Mi pécsiek, tartsunk össze” jelszóval Cserháti püs
pök úr bemutat valakit. Megállok egy nyolcvanévesen is szálfa egyenes, fe
hér reverendás atya előtt. Hab nincs rajta. Megismertem. Alig vátozott. De 
nem tudom megállni:

-  Főtisztelendő úr, emlékszik-e még egy nyolcadikos széchenyista diákra, 
akit 1944 márciusában, pár nappal a németek bevonulása előtt, végig- 
díszmeneteltetett a Széchenyi tér és a Király utca sarkán?

Ismét villannak a jéghideg szemek:
-  Várjon csak. Ugye, maga volt az, fiam, aki nem egyensapkával, hanem 

csak fővetéssel tisztelgett nekem?
-  Igenis, főtisztelendő úr. D ehát.. .
-  Mit dehát, fiam. Az egyensapka viselése talán nem volt kötelező? És 

ha jól emlékszem, éppen március 15-ike volt.
Az atya valóban nem sokat változott.. .
Azután a bizonyos március 15-ike után pár héttel valaki mással is vé

gigsétáltam a Király utcán: Petrovics atya volt, aki karonfogta tanítványát, 
aki azon a napon viselt először sárga csillagot a Széchenyi egyensapka alatt. 
Ede atya volt az én elsőszámú tisztelendőm.

Miért mondtam el ezt az epizódot? Talán, hogy ellenpontozzam a jó Pet
rovics tanár urat. Ó, Ede atya, villogó szemüvegével, aszketikusan sovány 
arcával, XII. Piusra hasonlított ugyan, mégis XXIII. Jánost juttatja eszembe. 
De mielőtt visszatérnék a jó pápához, meg kell mondanom; a Pius-osan 
rideg főigazgató ridegkatonás magatartására -  amely megalázott egy rande
vúzó diákot -  lelkem ma sem ad könnyen feloldozást. De akkor mi legyen 
a MADISZ-os pofonnal, amelyet -  tegyük fel -  nem egy ártatlan cisztercita, 
hanem ő kapott volna. Vajon azért járhatna bűnbocsánat?

-  Most már ne törd ezen a fejedet, fiam -  mondta Ede atya, amikor két 
évvel ezelőtt, nem sokkal halála előtt, meglátogattam Pécsett. Vak volt már. 
Így diktálta a J anus Pannonius, az első magyar egyetem történetét. De mesz- 
szire látott és nemcsak a múltba.

-  Ne okozz magadnak se fölösleges szenvedést. Ha szereted felebaráto
dat, akár meg is fordíthatod az igét: „Szeresd magadat éppúgy, mint fele
barátodat” . Ügy sejtem, még mindig nem tudod, hogy lelkedben hova rakd 
a papokat. Te tudsz olaszul, ugye? Hát akkor azt is tudod, hogy „a nem 
ruha teszi az embert” olasz változata így hangzik: „Non e l’habito che fa il 
monaco” . Nem a csuha teszi a papot. Hidd el, éppoly’ emberek vagyunk. . .  
S ha vígasztal: ahhoz, hogy az embert szentté avassák, nem kell feltétlenül 
papi előélet. Ez nem kötelező kritérium. Bár egyesek szerint ez lehet -  
posthumus is -  protekciós előny.

Szeretem a jó öregembereket. Felszabadultan jó velük együtt lenni. XXIII. 
János is az volt. Mint öregapám. Utóbbiról -  Auschwitzban végezte -  nem 
maradt fénykép. A  jó pápa most talán ezért tekint rám, ezért ő néz velem 
szemben, itt, az íróasztalon. Ő is nyolcvanhárom éves volt, amikor meghalt. 
Utolsó két napjának majdnem kétszer huszonnégy óráját a Szent Péter téren 
töltöttem. Az első napon főleg a tudósítói kíváncsiság tartott ott, azután -
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az agónia óráiban -  a tisztelet, meg valamiféle meghatározhatatlan fiúi, uno
kai féltés is oda akkreditált. Azt mondják, hogy római elvtársaim azok
ban a napokban pártcsoport-, illetve sejtgyűléseiket is részben a Szent Péter 
téren tartották.

De gyerünk vissza ismét az időben. Jánossal, azaz Angelo Roncallival 
először Velencében találkoztam. Mint a Népszava munkatársa, életem első 
riportútján. Ilyen módon természetesen az volt a dolgom, hogy csak és kizá
rólag a forradalmi szakszervezeti mozgalom helyzetét és kilátásait tanulmá
nyozzam Itáliában. Azt mondta a főnököm: hogy hol, az mindegy.

A  lagúnák fölött éppen köd ült. Ez lenne az oka, hogy az osztályharc 
pregnáns megnyilatkozásai mintha csak homályosan látszottak volna. Szé
gyenszemre mindössze a krupiék sztrájkoltak. Dühöngtem. De ha már ideho
zott a mukásmozgalmi és szakmai elkötelezettség, szerettem volna a Casinot 
belülről, munka közben is tanulmányozni. Hogy láthassam, hogyan gyengítik 
egymást az átkos rulettasztal körül a tőkések. De senki sem tett. Néhány 
velencei újságíró társaságában álldogáltunk a Casino előtt. Hátha szeren
csénk lesz. Legalább itt kint.

Jönnek a krupiék.
-  Hová, hová?
-  Misére -  feleli az egyik középkorú, ficsúrosan kikent-kifent sztrájkoló, 

nevetve. -  János Pál napja van. -  A  pátriarka celebrál (Velencében, bizán
ci hagyomány szerint ez a bíboros megjelölése).

-  Hogy hívják?
-  Roncalli.
-  Milyen?
-  Kedves, furcsa ember. Néha olyan, mintha nem is pap lenne.
-  Miért nevetett, mikor az előbb mondta, hogy misére mennek?
-  Hát mert különben nem szokásom.
-  É s ma miért?
-  Hátha Monsignore Roncalli is szól valamit az érdekünkben.
Visz a vaporetto a Rio dei Mendicantin, a Koldusok Folyója partja felé. 

Tön felénk a San Giovanni e Paolo, Szent János és Pál hatalmas tömbje, Ve
lence legnagyobb temploma. A  mise éppen véget ér. Pár perc és az öregem
ber széles, bíborosi kalapjában, híveitől körülvéve megáll a templom kapu
jában. A  krupié és néhány újságíró utat tör hozzá. Annyit értek az egészből, 
hogy a sztrájkolok elsősorban munkaidő-csökkentést követelnék.

-  Én megértelek benneteket, fiaim. Hisz’ ti akkor munkálkodtak, mikor 
minden istenfélő ember alszik. Jó, majd imádkozom, hogy korábban térhes
setek nyugovóra. Így legalább máskor ideérhettek, mielőtt a mise véget ér. 
Ti pedig, fiúk, ha akarjátok, írjátok meg ezt az ígéretet. Ha a Casino tu
lajdonosai a Bibliát nem is annyira, az újságot biztosan olvassák. Hát te, 
fiam, ki vagy: krupié vagy újságíró?

Zavartan mondom, hogy az utóbbi, de nem olasz. . .
-  Magyar vagy? Kár, hogy nem a San Geraldóban miséztem ma. Ahonnan 

a ti Gellértetek elindult. Katolikus vagy, fiam?
Mondom, hogy hát, hogy úgy mondjam, zsidónak születtem.
-  Hát akkor te talán egy kazár magyar vagy. Mert ha jól tudom, a kazá

rok felvették a zsidó vallást, és úgy vonultak be a magyarokkal együtt a 
Duna partjára. (Nem azt mondta: „ungheres” , hanem kedves-régiesen: „ma
giari” .)
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-  Csodálkozol, honnan tudom? Nem vagyok én annyira művelt. Csak
mint nuncius, sokáig éltem a „türkök” között. Majdnem húsz éven át. 
Ugyis hívtak egyeseik a Curiában: „A  Vatikán balkáni parasztja” .

Nevettünk. Ő is velünk.
Én ugyan a szakszervezeti mozgalom és az egyház viszonyáról szerettem 

volna kérdezni, de a krupiék minden „tétemet”  lesöpörték a beszélgetés asz
taláról. Valahogy mégsem bánom, hogy nem adott interjút. Válaszában talán 
még ő se menekülhetett volna bizonyos sztereotípiák elől, amelyeket az Egy
ház, a központ parancsol rá.

Így, „krupiésan” , „kazárosan” valahogy intimebb, szinte huncutabb volt az 
egész ott, a koldusok partján.

Ó, milyen szerencsém van, hogy ennek az írásnak nem feladata az egyház- 
politika globális történeti, akár pedig aktualizálandó elemzése. Jó, nem bá
nom, ha egy-egy tisztelendő személyében jön szemben velem a politika -  
ígérem, nem térek ki előle. És ez mindenekelőtt XXIII. Jánosra vonatko
zik. Fél évvel a velencei találkozás után, 1958 októberében meghalt XII. 
Pius. Az ötvenegy bíboros konklávéja a velencei pátriárkát ültette Szent 
Péter trónjára. Persze, hogy örültem. Nagy ember lett valaki, akit kedves, 
eredeti, humorral teli, egyszerű, igaz embernek ismertem meg. Ráadásul „is
merős” a pápa. Isten tudja, még talán ki is járhat nekem valamit. Azért 
mondom ezt így, olcsófrivolan, mert akkor -  a Népszava szerkesztőségében,
-  jóformán fogalmam sem volt Angello Giuseppe Roncalli megválasztásának 
történelmi, igen, mai szemmel világtörténelmi jelentőségéről. Innen, a Rákóczi 
út és a Lenin körút sarkáról nemigen mértem fel akkoriban: milyen újdon
ságot hozhat az ember fiának és lányának a hidegháborúsan kiátkozó arisz
tokrata pápa után a Bergamo környéki földművesszülők gyermeke, az első 
világháború szanitéce, a későbbi „balkáni paraszt” . Dehát hozhat-e egyálta
lán újat valaki 77 évesen? Akit a bíborosok többsége éppen idős kora miatt 
választott meg. Hogy afféle átmeneti pápa legyen csupán, akinek nincs hát
ra sok ideje. Még e kérdések mibenlétét is négy évvel később kezdtem ér
demben megérteni.

1962 őszén a rádió, az M TI és a Népszabadság tudósítója -  ahogy illik
-  akkreditáltatta magát nemcsak a középbal kormány és a nyugati világ 
legnagyobb kommunista pártja, de az akkor fél éve megkezdődött második 
Vatikáni Zsinat mellé is.

Ezzel párhuzamosan akadt még egy ideológiailag sem elhanyagolható ten
nivalóm: új óvodát kellett keresnem a fiamnak. Panaszkodtam egyszer a 
lakásunkkal szemben levő Unita szerkesztőségében: a gyerek pillanatnyilag 
a Motessori óvodába jár. Messze van, a fizetésem tizenöt százaléka megy rá. 
Ráadásul Pista még rosszul is érzi magát a csokornyakkendős csemeték kö
zött. Dehát egy követségi bennfentes megnyugtatott: a Montessori óvodák 
nem az egyház kezében vannak, világiak, modernek.

Az Unitá-s kolléga odavitt az ablakhoz:
-  Látod azt az épületet ott? A  Piazza dei Siculi sarkán? Na, az is egy 

óvoda. Az apácáké, igaz, de a tanács fennhatósága alatt. Vagyis gyakor
latilag ingyenes.

Majd visszafordult az ablaktól és szónokiasan ezt kérdezte:
-  Fiúk, lányok! K i járt közületek nem egyházi óvodába, vagy iskolába?
A szobában vagy nyolc elvtárs kollégám ülhetett: ketten jelentkeztek.
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-  Érted, ugye? Olyan nagy kárt ideológiailag nem tett az egyház. Leg
alább is mibennünk.

Nyeltem egyet. Otthon pedig még egyet, mert feleségem először hallani 
sem akart arról, hogy apácák kezére adjuk a fiunkat. De az óvoda kétszáz
ötven méterre van lakásunktól s ahhoz képest nem „drága” . Ez döntött. Igaz, 
azóta sem írom be az életrajzomba. A  fiam ma huszonkilenc éves apa. De 
most is felderül az arca, ha Suora Maria, Maria nővér szóba kerül, huszon
évesen derűs arcával, huncut csillogású fekete szemeivel, de főleg azzal a 
szeretettel, amellyel „bűvölte”  a kisdedeket. Ugye, szinte hihetetlen? Maria 
is a bergemói földekről jött Rómába, mint egy másik paraszt.

Egy bizonyos féllegális, de globálisan összehasonlító „felméréseim” sze
rint Mariaéknál ugyan csak valamicskével, de azért kevesebbet imádkoz- 
tatták a gyerekeket, mint a nagyon világi, mondhatnám nagyvilági, de főleg 
modern Montessori óvodában.

Egyházi szakértő Rómában sem lett belőlem. Ám Mária nővért és XXIII. 
Jánost úgy látszik azzal is megbízta magasságos feljebbvalójuk, hogy segítse
nek gyarlóságomnak is levetkezni bizonyos előítéleteket. Részben talán ennek 
tulajdonítható, hogy a zsinatról küldött tudósításaim talán egy ujjnyival lel
kesebbek voltak, mint ahogy azt akkoriban az itthoni „illendőség”  megkí
vánta. Egyszer egy vezető beosztású hazai kollégám látogatott Rómába. 
XXIII. Jánosról kérdezgetett. Próbáltam magyarázni, hogy a pápa, elődjével 
ellentétben, a nyitás embere, a mi irányunkba is. Megszüntette az egyház at
lanti elkötelezettségét; hogy a Pacem in Terris enciklikája nem egyszerűen a 
békéért könyörög, de dialógust is szorgalmaz -  isten bocsá’ még a marxisták 
és a keresztények szociális, társadalmi tevékenységének kerekasztalánál is.

S hogy még direkte vagy indirekte azt is elismeri, hogy a marxizmus tar
talmazhat -  annak közgazdasági értelmezése szerint -  bizonyos tanulságo
kat a hívők számára is.

A  kolléga hazament és írt egy, ugyan nem túlzottan rosszindulatú, de ke
ményen gunyoros cikket az én „veszélyesen naiv” nézeteimről. Igaz, nem 
nevezett nevemen, csak éppen az illetékesek tudták. Na meg János és a fél 
város. Eldörögte, hogy XXIII. János talán jobban veszélyezteti a társadalmi 
haladást, mint XII. Pius. Egyéniségénél fogva ugyanis, úgymond -  ro
konszenvesebbé teszi az Egyházat elődjénél. Tehát növeli annak befolyását. 
Vagyis én egy naivista vagyok, amikor azt mondom, hogy János tulajdon
képpen a mi útitársunk (elnézést a sántító hasonlatért, de mondjuk, mint egy 
Veres Péter). Mert, hogy nemcsak az égi, meg a nagyhatalmak közötti bé
ke, de a haladás, a szegények híve is stb., stb.,

Miért írok erről ma, negyedszázaddal később így, ilyen magabiztosan? Ta
lán azért, mert nekem lett igazam? Biztos.

Nem sokkal János halála előtt Palmiro Togliatti, az Olasz Kommunista 
Párt főtitkára vette a fáradságot és külön összehívta a szocialista országok 
tudósítóit. Megsárgult jegyzeteimből idézek: ,,Az elvtársakat mindössze tá- 
jékoztatni kívánom az olasz párt álláspontjáról, a Vatikán, az egyház vi
szonylatában. XX III. Jánost korunk egyik legkiemelkedőbb egyéniségének 
tartom. Ezt nem azért mondom most, mert súlyos beteg. Ő úgy értette meg 
korunkat és úgy látott előre, ahogy pápa még sohasem. Én ötven év múl
va nyilván nem élek már, de biztos vagyok abban, hogy akkor is két alap
vető erő marad a nyugat-európai porondon s főleg Olaszországban: mi,
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kommunisták, a szocialisták és a katolikusok. Közöttünk tehát a termékeny, 
nem formális dialógus nemcsak hasznos, de szükségszerű is -  mondotta 
Togliatti. -  Én ezt a nézetemet az elvtársak belső tájékoztatására fejtettem 
ki, de semmi kifogásom az ellen, ha nyilvánosságra hozzák.”

Nos, gondolom, Togliattinak is része van abban, ha a Giorno című polgári 
lap katolikus tudósítója megírta: a Magyar Rádió tudósítójával együtt vir
rasztott a Szent Péter téren a jó pápa életének utolsó óráiban.

Akkoriban nem nagyon örültem ennek a reklámnak.
Azóta helyenként az se számít eretnekségnek, ha a felszabadítás teológiá

jának papjait -  például Chilében vagy Nicaraguában -  elvtársainknak nevez
zük. De ezzel várjunk még.

János utódja, a hamleti problémákkal küszködő VI. Pál a 70-es évek 
elején tragikus hangú szózatban ismerte be a katolikus egyház válságát: ki
ürülnek a szemináriumok; csökken a missziók tekintélye a harmadik vi
lágban stb. Az egyház tehát hatalmát -  nemcsak intézményes világi, de szel
lemi hatalmát is -  tekintve kritikus, sőt, a legfejlettebb országokban szinte 
válságos helyzetbe került.

Ezt már Jánosnak is tudnia kellett. Hogy magában kesergett-e rajta -  
nem tudhatom. Egy bizonyos: János és Palmiro (Togliatti) nem kicsinyes
taktikusok, hanem igazi stratégák voltak. Mert aki jól megérti saját korát, 
csak az láthat előre (és megfordítva). Mindegyikük -  ha a maga módján is 
-  nagy humanista volt.

Futball- és latintanárom jóleső emléke mellett ők -  a két nagy — a ,,fő fe
lelősek”  azért, hogy elég hosszú idő óta tűnőben van bennem az ötvenes 
évek túl harcosan előretolt ateizmusa.

A Rómában töltött négy esztendő (1962-66) mindenesetre mély nyomokat 
hagyott. Nem hiszem, hogy ezt valamiféle újsütetű, nosztalgiás szentimen- 
talizmus mondatná velem. Inkább csak az, hogy a papokkal és a hívőkkel 
való tömény találkozás emberközelbe, néha pedig testvéri közeibe hozta 
őket.

Így kezdtek bennem megérni a Tisztelendők. Tíz évvel később, 1976-ban 
már el is kezdhettem a forgatást.

LÁTOMÁSOK
Maradjunk még a ’6o-as évek elején. Kamera nélkül.
A zsinat szünetében ülök a Szent Péter bazilika másfeledik emeletén -  a 

bárban. Jó, legyen presszó. Várom a kávémat, azaz Bacci bíboros modern 
latin szótára szerint „una potio arabica coram expressa” -t, vagyis egy kipré
selt arab keveréket” .

Mellettem üres szék. Letelepszik egy aggastyán. Felismerem benne a né
met jezsuita Bea bíborost -  aki ugyan XII. Pius gyóntatója is volt, de 
XXIII. János egyik legbizalmasabb munkatársává lett és a keresztény egy
házak egyesítésének bizottságát vezeti a kúrián. (Papot mindig könnyebb 
ismeretlenül is megszólítani, mint egy civilt. Várja.)

-  Eminenciás uram, ha jól tudom, hogy a zsinaton ön javasolta: a Jézus
gyilkosság ügyével többé ne vádolják a zsidókat.

Elmosolyodik:
-  Igen, fiam. A  rossznyelvek azt mondják: ,,Bea culpa, Bea maxima 

culpa” .
Jövök kifelé. Lent a téren látom, hogy taxira vár Monsignor Hervas, bra
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zil érsek. Annnyit tudok róla, hogy Beához hasonlóan, ő is a 8o-hoz közele
dik, hogy a harmadik világbeli missziók ügyeivel foglalkozik, hogy Helder 
Camara, a recifei „vörös bíboros” barátja.

Köszönök, bemutatkozom.
-  Fiam, látomásom van, s azt mondatja velem, hogy te interjút akarsz tő

lem. De hidd el, mi is csak földi halandók vagyunk. Ezt azért mondom, 
mert most nagyon, de nagyon éhes, szomjas és álmos vagyok. Ügy látszik, a 
zsinat kezd kimeríteni. S talán ezt most nem csak Isten nézi el nekem, de 
még te is megbocsátod. Különben pedig én Helder Camarának csupán 
epigonja vagyok.

Megáldott és beült a taxiba.
Mondjam megint, hogy szerencsém van a papokkal? Helder Camarát is a 

véletlen hozta elém a Római Magyar Akadémia április 4-i fogadásán. Ő 
fejtette ki előttem is: Krisztustól nyert emberi és papi lelkiismerete úgy is
megfogant benne, hogy nem ítélheti el a brazil katonai diktatúrával szem
beszegülő akár forradalmi erőszakot sem.

Akkor -  még ha a megilletődött meglepetéstől is -  de megkövülten áll
tam a mondat előtt. Nem tudhattam, hogy ő mondta ki -  persze nemcsak 
nekem -  a felszabadítás teológiájának egyik alapvető tendenciáját, amely 
negyedszázaddal később söpört végig Latin-Amerikán és a Fülöp- 
szigeteken. S néha hamleti dilemmákat okoz VI. Pálnak. S ez csak a kezdet. 
Tudom, hogy huszonöt évvel később II. János Pált sem csak a homo usion és 
a homo iusion álvitája foglalkoztatja. Nem az, hogy Jézus egylényegű, vagy 
csupán hasonló lényegű az atyával. De Camara bíborost már akkoriban 
csak a lényeg izgatta: a homo, az ember, a maga ugyancsak földi, ha úgy 
tetszik, parlagian szenvedő problémáival.

A világ kilencedik ipari hatalma Sao Paolo és Recife peremén, a mang
rove gyökerén élő, lányait árusító északbrazil paraszt pokoli élete borította 
fel az érsek lelki nyugalmát. Ha Camara eminenciája a IV. században, a 
niceai zsinat idején él -  úgy minden bizonnyal máglyán végzi. De nem 
hirdethette volna igéit XII. Pius alatt sem. XXIII. János és VI. Pál kellettek 
ahhoz, hogy a „vörös bíboros”  a helyén maradjon. Helder Camara már 
nyugdíjban van. Talán szerencséje. Nekem is szerencsém volt vele. Új, be
láthatatlan horizontot nyitott előttem. Akkor, 1963-ban -  még ha homályo
san is -  ő csillantotta fel bennem először a reményt, a lehetőséget, hogy 
tudniillik a marxisták és hívők embrionális, protokolláris, diplomatikus 
párbeszéde nem áll meg a hierarchiák és tudósok díszkapujánál, de gyökeret 
verhet a bázison, a tömegek, az élet sűrűjében is.

Helder Camara ott, a Via Giulián, a középkori Róma főutcáján, Borro- 
mini freskói alatt nemcsak felelt, kérdezett is:

-  Ugyebár, magúknál is diktatúra van? De maguk, ugye, legalább jó
hiszeműen vélik azt, hogy mindazt, amit a néptől kívánnak vagy paran
csolnak -  az jót is tesz neki. Maguk, ugye, megszüntették a munkanélküli
séget. Ez nagyon jó. De megmondaná-e őszintén, vajon jó-e az a kényelem 
maguknak, kommunistáknak, hogy főként azokkal a papokkal dialogizálnak, 
akik ugyanúgy akarják, vagy mondják társadalmilag ugyanazt, amit maguk?

-  Eminenciás uram, nemcsak kenyérből él az ember, de mégis csak első
sorban.

-  Ez rendben van. Dehát azért maguknál is van, ugye, fehérkenyér, bar
na kenyér, még talán fekete is?
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Monsignor Camara kérdései szónokiak voltak. Talán nem is várt rájuk 
választ. Azt hihette, hallgatásom a cinkosé? Soha többé nem láttam vi
szont. Pedig kevés ember vonult át életemen, akit és akinek gondolkodását 
képben és hangban annyira szerettem volna megörökíteni. Meg is hívott 
magához Recifébe, meg az ő éhségövezetébe. De a sors mást rendelt. 1966 
őszén hazarendeltek.

Egy év múlva a Rio de Janeiró-i Maracana-stadion poklában találtam ma
gam. A  brazil katonai diktatúra hatóságai csak úgy engedélyezték a beutazást, 
ha a FIFA-Brazil „párbeszédre” kérek vízumot. Arra voltam kíváncsi, hogy 
imádkozik-e Pelé, mielőtt pályára lép? A véletlen úgy hozta, hogy éppen a 
recifei repülőtéren léptem Brazília földjére. S onnan azonnali az átszállás 
Rióba. Most írhatnám, hogy a repülőtérről azonnal felhívtam Camara bíborost, 
hogy jelentsem neki: a magyar kommunista-keresztyén dialógus azért egy-két 
centivel pluralistább már, mint ő gondolta a zsinat idején. Meg hogy a Ma
gyar Televízió „ég a vágytól” , hogy mindenki más előtt sorozatban adjon 
hírt az északbrazil éhségövezet első bázisközösségéről, amelyek a szegény
parasztok helyzetét és a Sao Paoló-i monopolkapitalizmushoz való viszonyát 
a marxista közgazdaságtan módszereivel vizsgálják, különös tekintettel arra, 
hogy Jézus kiűzte a kufárokat a templomból stb., stb.

Csalódást okozok (magamnak is). Elnézést, eminenciás uram, azon az éj
félen, amikor a brazil légitársaság gépe nyolcórás késéssel Recifeben lan
dolt, ön és éhségövezete nem jutott eszembe. Igaz, Pele se nagyon. A  Tiszte- 
lendők sorozata is csak úgy, megfogalmazatlanul ébredezett valahol a lé
lek mélyén.

Először járok Dél-Amerikában. S ráadásul látótávolságban lakom a 
Copacabanától, a félvéren párductestű leányzók tengerparti sétányától. Ter
mészetesen felmegyünk azért a riói „Gellérthegyre” , hogy lefényképeztessem 
magam a tizenöt méteres Krisztus oldalán. És örülök, amikor a protokollá
ris kiránduláson Rio és Sao Paolo között -  a nagykövetségi autó — csodák 
csodája! -  éppen Aparecida bejáratánál robban le.

Aparecida látomást jelent. Eredeti nevét nem tudom. A  falut így nevezte 
el az egyház. A  kis kápolna verandáján, üveg alatt gyorsfényképek, ke
resztes pecséttel ellátott levelek százai „tanúsítják” : a zarándok bénából 
futóbajnok, az együgyűből kanonok lett. Mert megjelent nekik a Madonna. 
Ott, a kis kápolna előtt magyarázza el a középkorúan joviális pap, aki Ró
mában és Lisszabonban tanul: egy falubéli vadásznak 1920 októberében
megjelent a Miasszonyunk. Éppen akkor, amikor a vadmacska már-már a 
torkára tette a mancsát. A vadász elkiáltotta a Boldogságos Szűz nevét. Mire 
egy szempillantás alatt vizesárok jelent meg közte és a ragadozó között. 
Így a vadász megtérhetett családjához. Ha meg nem halt, azóta is él, 
boldogan.

Biztos lehetek abban, hogy a pap sem hitt e csodákban? Van-e jogom, 
hogy kételkedjem, jóhiszeműségében? Én e kérdéseket több mint húsz év
vel később teszem fel, mivel hogy ma már -  hála istennek -  a magam ak
kori gondolkodásának igazában is kételkedhetem. Vagyis abban is, hogy ez a 
pap egyszerű csaló. Ráadásul ott „látomásfalván”  végre eszembe jutott Hel- 
der Camara, akinek bizonyára kisebb gondja is nagyobb lett volna annál, 
hogy vadmacskás csodákat mutogasson. Mert, hogy ő nem látomások igéze
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tével bűvölte, csalogatta híveit. Más gyógyírt kínált: ébredjenek rá saját 
sorsukra. S ne bűnhődjenek „odaát” sem azért, ha esetleg kaszára-kapára- 
géppiszto'lyra kapva veszik azt kezükbe. (Akkoriban vettem egy Che Gueva- 
ra-postert a fiamnak. Hatása teljesen még ma sem szűnt meg bennem. Bár 
Pista már tizenöt éves korában, a 70-es évek közepén Johnny Holliday-t szö
gezte ki a helyére.)

De maradjunk még Aparecidaban. Nem állhattam meg:
-  Atyám, mit gondol Helder Camaráról?
-  Ő, a vörös érsek?! (Lefokozta.) Szerencsére, mi itt nem az ő fennhatósága 

alá tartozunk -  hangzott a brutálisan őszinte felelet, majd viszonylag logikus 
fordulattal Mindszenty kardinális hogyléte felől érdeklődött.

Mondtam, hogy azt hiszem, kitűnő egészségnek örvend. Az amerikai nagy
követ mesélte egy fogadáson: a bíboros rengeteg fokhagymát fogyaszt és 
még arra is van energiája, hogy tiltakozzon a kerti garden partyk hölgyei
nek dekoltázsa miatt. Mert hogy ablaka a nagykövetségen a kertre nyílik.

Aparecida plébánosa érthetően sokkolva hallgatta a tényleg frivol pesti 
pletykát.

A süketek közötti dialógus véget ért. De azért nem bántam, hogy Apare- 
cida bigottan maradi plébánosával részben legalább ellensúlyozhattam Hel
der Camara nem közönséges baloldaliságát, ami huszonkét évvel ezelőtt 
majdnem csak olyan mértékben volt tipikus, még Brazíliában is, mint mond
juk, egy bjelorusz falu pópája. A  polgárháború idején a Vörös Hadsereg 
bevonuló századának hadnagya megállt a pap előtt, aki a tiszt orra elé 
hiába tartotta kezét:

-  Én atya, 1919 óta a Komszomol tagja vagyok.
-  Csókolsz nekem kezet rögtön, ördögfattya?! -  dördült rá a pópa. -  Ha 

nem tudnád, én meg 1917 óta a bolsevik párt tagja vagyok.
Ugye, valószínűtlen sztori? Azt hiszem, az olvasó, sőt a magam meg

nyugtatására ilyenkor jobb, ha az illetékest idézem: „. . . Ha egy pap hoz
zánk. jön, hogy velünk együtt politikai munkát végezzen és lelkiismeretesen 
végzi a pártmunkát, nem lép fel a párt programja ellen, akkor befogadhat
juk, mert ebben az esetben a z ellentmondás, amely programunk szelleme 
és alapja s a pap vallásos meggyőződése között fennáll, csak őrá tartozó sze
mélyes ellentmondás maradhat. Egy politikai szervezet pedig nem vizsgáz
tathatja le tagjait abból a szempontból, hogy nincs-e ellentmondás saját né
zetei és a párt programja között? . . . "

Lenint idéztem, igaz, 1909-ből. Hogy honnan és mikor került elém ez a 
szöveg? Először 1976 virágvasárnapján, Barcelonában.

„Azóta érzem magam jó keresztyénynek, mióta kommunista lettem" 
-  bátorkodta mondani a mise utáni párttaggyűlésen a Magyar Tv-nek adott 
interjújában Juan Garda Nieto elvtársam, aki főfoglalkozására nézve ma is 
aktív jezsuita szerzetes. Őrá, az ő politikai „pszichoanalízisére”  még vissza
térek a spanyol tisztelendők során. Most csak annyit, hogy a taggyűlés után 
Juan atya láthatta zavaromat. Nem volt nehéz kitalálnia, hogy itthon majd -  
ideológiailag legalább is — meg kell védenem idézett mondatához a közlés 
jogát.

-  Nyilván ismered Lenin téziseit, amelyeket a munkásosztály és a vallás 
mottója alatt publikált. Igaz, 1909-ben. De nekünk jó ma is. Legalábbis a
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Katalán Kommunista Párt nem talált jobbat. Nyugodj meg, a mi idősebb 
elvtársaink is nyeltek egyet, amikor engem felvettek a pártba. Majd mesélek.

Amikor Barcelonából hazatértem -  én is nyeltem egyet. Mert mit tesz a 
Kossuth, már egy évvel azelőtt, 1975-ben, kiadta Marx-Engels-Lenin: 
Vallásról című kötetét. Csakhát nem csak én, de még a V -i plébános úr sem 
olvasta, hogy másokról ne is beszéljek. Mert Juan atya-elvtárs mondatáért -  
mit tesz isten -  ebben az esetben nem a párt és állam illetékeseitől, de a 
V-i tisztelendő úrtól kaptam ki. Ő -  tiszteletére mondom -  nem nyelte le, 
amit gondolt. Idézem: „T . Róbert úr! 1. N e tessék velem elhitetni egy je
zsuita atyát farmernadrágban. 2. Teljességgel lehetetlennek tartom, hogy a 
jezsuita rend megengedi tagjainak a belépést a kommunista partba. 3. R e
mélem, nem azt akarja filmjével inszinuálni, hogy mi magyar katolikus pa
pok is lépjünk be a pártba? Én, a magam részéről, egy évben kétszer -  
amikor meghívnak -  megáldom a helyi Hazafias Népfrontban Kádár úr po
litikáját és ez nekem elég.”

Kedves plébános úr, megnyugtatom: én mindössze azt akartam a Tisztelen- 
dőkkel „inszinuálni” , hogy Juan atyához hasonló papok is léteznek e világon. 
De, hogy még kevesebb oka legyen a nyugtalanságra: Juan atya a 80-as 
évek elején eljött Budapestre, hogy megnézze a róla szóló filmet. Fogadta őt 
Miklós Imre államtitkár, az Egyházügyi Hivatal elnöke is. Juan Garcia 
Nieto megkérdezte, hogyan szólítsa: államtitkár úrnak, excellenciádnak vagy 
elvtársnak?

-  Ahogy jólesik.
Az utóbbiban maradtak. Azután Juan elvtárs elmondta, a Spanyol KP 

szervezeti szabályzata szerint hívők nemcsak beléphetnek a pártba, de vá
laszthatók bármilyen vezető tisztségre is.

Az excellenciás elvtárs azt felelte:
-  Az is azt mutatja, elvtársam, hogy ahány ház, annyi szokás.
Plébános úr, a papság zöme (az ön magánügye, hová tartozik), mint az

egyház őszintén vagy kényszerű fegyelemből hűséges szolgája -  ma sem nagy 
barátja a létező szocializmus gyakorlatának, s érthetően még kevésbé a ma
terialista világnézetnek. Az utóbbit Juan atya se vallja. De ő egy a ke
vesek közül, aki híve az előbbinek. Itt és most ebben a könyvben én első
sorban e kevesek előtt veszem le a kalapot, amikor az ő istenük házába 
lépek.
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