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ElőszóA kereszténydemokrata és keresztényszociális társadalmi gon-dolkodás  kezdetei  a  tizenkilencedik  század  végére  nyúlnakvissza.  A  kor  egyre  inkább  kiéleződő  politikai  és  gazdaságiviszonyaira  ‒  nem  utolsósorban  a  marxista  alapokon  kibon-takozó munkásmozgalom kritikájaként ‒ adott választ XIII. Leópápa  Rerum  Novarum  kezdetű  enciklikája.  Ebben  többekközött az ember és a munka, a tőke és a munka, a termelés és abér kérdéseire ad választ a katolikus egyház, kijelölve úgyne-vezett szociális tanításának alappilléreit.Hangsúlyozza:  az  emberi  személy  méltóságát  (amely  azisteni teremtettségéből ered) minden körülmények között tisz-teletben  kell  tartani.  Semmilyen  társadalmi,  gazdasági  vagypolitikai  elmélet  és  gyakorlat  nem  kérdőjelezheti  meg  ezt.Ebből  következik  a  szolidaritás  eszméje  (az  evangéliumiszeresd felebarátodat, mint önmagadat tanítás alapján), a szub-szidiaritás,  amely  azt  hangsúlyozza,  minden  kérdést  a  magaérvényességi szintjén kell megoldani (ha ez valami oknál fogvanem működik, akkor lépjen be a következő, magasabb szint),végül a társadalmi élet célja a közjó.Az 1891-es első szociális enciklikát negyven évvel később(a  változó  viszonyokra  válaszolva,  a  lényeget  változatlanulhagyva) követte a Quadragesimo anno kezdetű enciklika, majd1991-ben, a százéves évfordulóra adta ki II. János Pál pápa aCentesimus  annus  kezdetű  körlevelet,  immár  a  globalizációküszöbén álló világot figyelmeztetve azokra az embert veszé-
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lyeztető tényezőkre, amelyeket már XIII. Leó is hangsúlyozott.Magyarországon  hamar  talajra  találtak  ezek  az  eszmék.Prohászka  Ottokár  székesfehérvári  püspök  szociális  elköte-lezettséggel,  mély  teológiai  és  filozófiai  megalapozottsággalképviselte a társadalmi tanítást, majd pedig Giesswein Sándorés  mások  (korábban  például  Zichy  Nándor)  pártpolitikai  éstársadalompolitikai kifejezését adták ennek. A harmincas évek-től  a  népfőiskolai  mozgalom,  a  KALOT  (a  parasztfiatalságszervezete),  a  KALÁSZ  (az  agrárleányok  szervezete)  és  azEMSZO (egyházközségi munkásszakosztály) létrejötte, KerkaiJenő, Schlachta Margit és a többiek fellépése, élénk társadalmihatása jelezte a keresztény politizálás időszerűségéi.A  második  világháború  után  azonnal  sürgetővé  vált  akereszténydemokrata  társadalmi  szerepvállalás.  Az  1945-ösválasztásokon  ‒ elsősorban a kommunisták intrikái következ-tében  ‒  nem  indulhatott  a  háború  vége  felé  megalakultKereszténydemokrata  Néppárt.  Majd csak az 1947-es válasz-tásokon  léphetett  fel,  amikor  a  kommunisták  úgynevezettszalámitaktikája következtében a Kisgazdapárt, illetve a polgáripártok  már  egyre  inkább  kiszorultak  a  diktatúra  felé  haladómagyar közéletből.A kommunista párt kékcédulás választási csalásának elle-nére a Barankovics István vezette  Demokrata Néppárt  (a ke-resztény  jelzőt  korábban  kommunista  nyomásra  el  kelletthagyniuk) lett a nemzetgyűlés legerősebb pártja, mégis ellen-zékbe kényszerült, majd rövidesen fölszámolták. Vezetői mene-külni  kényszerültek,  vagy  letartóztatták  őket,  tagjai  a  tár-sadalom peremére kerültek. Majd csak 1989-ben léphetett ismétszínre a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).Keresztes Sándor ennek a társadalmi-politikai mozgalom-nak ismert alakja, aki már a második világháború előtt, Erdély-ben, részt vette a katolikus megújulásban, a Demokrata Néppárt
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képviselője  lett.  1948-tól  a  mellőzés  évtizedei  következtek,majd 1989-ben ő alapította meg a KDNP-t, s lett annak elnöke,később szentszéki nagykövet.Életét és munkásságát mindvégig az elkötelezett katolikuskeresztény magatartás jellemezte, s az adott történelmi időben,Deák Ferenc példáját tartva szem előtt, a kiegyezés lehetőségétkereste ‒ evangéliumi szellemben. Életútjának,  küzdelmeinekérvényessége ma is időszerű.
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- Elnök  úr,  az  ön  által  képviselt  keresztény  társadalmifölfogás szellemében beszélgetésünk horgonyát, mintegy kapasz-kodóként az utána következőkhöz, a családi múltba szükségeskivetnünk. Tamási Áron nevezetes gondolata szerint az a dol-gunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne , az ön éle-tében hol keresendő ez a valahol otthonlét?- Az  erdélyi  Magyarókerekén  születtem  1919-ben,  aholédesapám  falusi  tanítóként  kereste  meg  a  család  eltartásáhozszükséges  kenyeret.  Az  iskola  az  Erdélyi  Magyar  KulturálisEgyesület  (EMKE) fenntartásában működött.  Ezen a  vidéken  amagyarság  már  szórványban  élt  a  huszadik  század  elején.  Ottkezdődött a mócok, a hegyi román népcsoport lakta vidék.Az  ötgyermekes  családból  édesapámat  az  első  világháborúkitörése után behívták katonának, s négy évig frontszolgálatot tel-jesített. 1918-ban szerelt le, ezután „ráadásként” 1919-ben hatodikgyermekként jöttem a világra.- Nem éppen a legszerencsésebb időben. Már felbomlott azOsztrák-Magyar  Monarchia,  s  az  itt  élő  népek  arra  vártak,miként döntenek sorsukról a nagyhatalmak. A magyarok számá-ra 1920. június negyedike jelentette a valóságban már érződőnemzeti  csonkoltság  politikai  szentesítését.  A  magyarországituristacsoportok franciaországi  programjából ‒  saját  tapaszta-latom  alapján  mondom ‒  ma  is  törlik  Versaillesben  a  Kis-Trianon palota fölkeresését.- Trianon  után  több  mint  kétszázezer  ember  vándorolt  kiErdélyből Magyarországra. Az otthon maradottak nemigen tudtákelképzelni,  mit  jelent  az,  hogy  Erdélyt  rövidesen  Romániához
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csatolják.  A köztisztviselők  megtagadták a  román alkotmányra,kormányra letett  esküt. Ez a helyzet két évig tartott,  végül grófMajláth Gusztáv Károly erdélyi püspök 1921-ben letette a románkirály kezébe az állampolgári hűségesküt. Ezt az erdélyi magyar-ság  jelnek  tekintette,  s  ettől  kezdve  eleget  tett  a  román  államkövetelményének.- A  család  is  igazodott  ehhez  a  főpásztori  reálmagatar-táshoz?- Édesapám közben egy  időre  állás  nélkül  maradt,  aminekkövetkeztében a család igen elszegényedett. Később állami tanítóiállást kapott a Kolozsvártól huszonöt-harminc kilométerre fekvőszínmagyar faluban, Magyarfenesen. Apai  nagyszüleim,  akikkel  sosem  találkoztam,  Küküllő-székben,  a  Dicsőszentmárton  melletti  Ádámos  községben  élőszékely  gazdálkodók  voltak,  nyolc  gyermeket  neveltek.  Egyrészüket  azért  taníttatták,  hogy  a  föld  ne  aprózódjon  el  a  sokgyerek között.Édesanyám, Fazakas Erzsébet református vallásban született.Anyai nagyapám a Bánffy grófok birtokán, a Remetének nevezettkörnyéken volt erdész. Ott ismerkedtek meg a szüleim, s kötöttekházasságot.A család tehát Trianon után Magyarfenesre került, édesapámazonban néhány évvel később, 1926-ban, tüdővészben elhunyt. Édesanyám ekkor a  népes családdal  Bánffyhunyadra,  anyainagyszüleim közelébe költözött. Így kerültünk a döntően magya-rok lakta kalotaszegi nagyközségi központba. Nagyapámnak csép-lőgépe volt, ezzel kereste a kenyerét.Édesapám,  amíg  élt,  a  három  tanerős  magyarfenesi  iskolátigazgatta. Szigorú, de igazságos tanítóként megbecsülést szerzettmagának.  Sok  emlékem  nem  maradt  róla,  hosszasan  bete-geskedett,  amihez  nyilván  hozzájárult  szenvedélyesen  folytatottdohányzása.  Kolozsvárt  halt  meg,  a  szanatóriumban,  Bánffy-
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hunyadon temették el. Mint legkisebb gyermek, nem vettem részta temetésén, arra az időre a szomszéd bácsi gondjaira bíztak.- Ismerem ezt a gyermekkori veszteségélményt. Engem semvittek el édesapám temetésére, olyan kicsi voltam...- A második elemi iskolát már az új helyen kezdtem meg. Azelső hittanórán belépett a „pap bácsi”, így neveztük a plébánost,végigtekintett  az  osztályon,  s  amikor  meglátott  engem,  az  újgyereket,  azonnal  érdeklődni  kezdett,  ki  vagyok,  mi  a  nevem.Bemutatkoztam,  erre  meglepődött,  s  elmondta:  őt  KeresztesKárolynak  hívják,  ugyanúgy,  ahogyan  édesapámat,  csakhogyCsíkszeredából származik. A későbbiek folyamán kiderült, szint-én  a  csíkbánfalvi  Keresztes  családból  származik,  ahová  mi  isvisszavezettük  az  eredetünket.  Nagyszüleim  onnan  kerültek  átannak idején Ádámosra. A plébános úr szárnya alá vett, minist-ránsa lettem. A katolikusok kisebbségben éltek, Bánffyhunyad éskörnyéke református többségű vidék.Magyar tagozaton fejeztem be a negyedik elemi iskolát. Azállami oktatási intézményben a román mellett működött a magyartagozat.  „Pap  bácsi”  folyamatosan  arra  sarkallt,  hogy  továbbkellene tanulnom. Bátyáimnak erre nem nyílt módjuk, legidősebbfivérem jutott legtovább, 1918-ig hat gimnáziumi osztályt végzettGyulafehérvárt,  majd  a  többi  bátyámhoz hasonlóan  ő is  iparosszakmát tanult.- A legkisebb gyermek szinte népmeséi története bontakozikki? - Nem egészen. Mire megszületett a döntés a családban, hogybe  kellene  íratni  engem  a  kolozsvári  katolikus  gimnáziumba,elkéstek  vele.  Ahhoz  ugyanis,  hogy  a  konviktusban  bentlakólehessek,  ennek fedezésére  valamilyen  ösztöndíjat  kellett  volnaszerezni. A Mária Terézia Fiúnevelő Intézet nagy hagyományokratekintett vissza, a névadó királynő alapította. Mivel az idő rövid-sége  miatt  nem  sikerült  semmilyen  támogatáshoz  jutni,  ismét
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beírattak negyedik osztályba, de most már román tagozatra. En-nek elvégzése után, amikor elsajátítottam a román nyelvet, kerül-tem be a gimnáziumba.- Milyen volt az „otthon” Bánffyhunyadon?- A  nagyszülők  nem  tudtak  befogadni  minket  a  házukba,mert már ott lakott édesanyám egyik leánytestvére a férjével és agyerekekkel. Így lakást kellett  bérelnünk, az idők folyamán kéthelyen is laktunk. Legfiatalabb bátyám ekkor még tanuló volt, kereskedősegédlett,  Laci  bátyám pedig elvégezte  az autóvillamossági  szakmát.Nővérem otthon gépi hímzéssel foglalkozott, s ezzel járult hozzáédesanyám csekély nyugdíjához.Bekerültem az erdélyi Státus által fenntartott katolikus gim-náziumba, ahol a  piaristák mellett  legalább annyi civil  tanár  istanított. Az igazgató azonban mindig a piaristák közül került ki.- Mi  az  erdélyi  Státus,  vagy  ahogyan  tudom,  hivatalosnevén Katolikus Státus?- Az erdélyi Katolikus Státus érdekes képződmény, a maganemében páratlan intézmény. Aki foglalkozott Erdély történelmével, tudja, hogy a protes-táns fejedelemség idején mintegy százötven évig nem engedtekkatolikus  püspököt  kinevezni  Gyulafehérvárra.  Róma ezért  Er-délyt  a  krakkói  püspökséghez  csatolta.  A  társadalmi  struktúraazonban  megmaradt,  és  számos  erdélyi  főúr  őrizte  katolikusvallását.  A  székelység  a  magyarság  őrszerepet  ellátó  katonairészét alkotta, ahol emiatt nem létezett a jobbágyság intézménye,s a székelyek, főként Csíkszékben, katolikusok voltak.A katolikusok vezető, tehetősebb része választás alapján meg-alapított  egy  világi  irányítás  alatt  álló  saját  szervezetet,  s  eztnevezték Státusnak. Az akkori protestáns egyházi szervezetekkelszemben  a  katolikus  érdekeket  képviselte.  Kézbe  vette  a  régi
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püspökségi birtokok és egyéb, egyházi tulajdonban maradt java-dalmak  kezelését,  s  ezek  jövedelméből  tartották  fönn  a  meg-maradt  egyházi  intézményeket.  Így  jött  létre  az  a  szervezet,amelyik  máig  működik.  Márton  Áron  püspök  egy  alkalommalemlítette nekem, hogy jogilag helyreállította a Státust. IdőközbenRóma is tudomásul vette ennek létezését és működését.A  Státus  évi  közgyűlést  tartott,  tagjait  az  egyházközségekválasztották.  Amikor  bekerültem  Kolozsvárra,  nagyobb  gim-nazista  koromban megismertem a Státus működését,  mert  isko-lánk dísztermében tartotta éves közgyűlését, és én belógtam erre.Döbbenten  hallgattam  a  számomra  meglepő,  újdonságnak  hatótényeket.A történelmi hagyományok szerint  a Státus elnökévé világiszemélyt választottak meg. Az alapszabály szerint a taglétszámkétharmadát  világiak,  egyharmadát  papi  személyek  alkották.  Apüspök ‒ amikor ismét helyreállt a katolikus egyházi hierarchiaErdélyben ‒ csak társelnök lett.A Státus hat fiú és két leánygimnáziumot tartott fenn Erdély-ben.  Emellett  két  kereskedelmi  középiskolát  és  számos  elemiiskolát működtetett. A román hatóságok rövidesen kifogásolták azelnevezést. A „státus” kifejezés ugyanis majdnem megegyezik aromán „statu”-val, ami államot jelent. Olybá vették a kifejezésbelihasonlóság miatt, mintha valamiféle állam működne az államban.Ezért Majláth püspök kénytelen volt engedményt tenni, s a Státus,nevében, átalakult Egyházmegyei Tanáccsá.Az  erdélyi  világiak  kötődése  az  egyházhoz  és  felelősség-tudata ide vezethető vissza: évszázadokon át ‒ egészen a huszadikszázad közepéig ‒ jelentős szerepet töltöttek be az egyházi intéz-ményrendszer fenntartásában.- A román állam módosított elnevezéssel tudomásul vette azegyházi autonómiának ezt a formáját?
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- Később  a  román  kormány  az  Egyházmegyei  Tanácsotbizonyos  egyházjogi  előírásokra  hivatkozva  1939-ben  meg-szüntette.  A püspök kénytelen volt felfüggeszteni  ennek műkö-dését, és szerepét, az intézmények fenntartását a püspökség vetteát.  Márton  Áron  azonban  bízott  abban,  eljön  az  idő,  amikorhelyreállíthatják a Státus működését.- A Státust korát megelőző modern elgondolás szülte. Mint-ha nem is a II. vatikáni zsinat előtt lennénk, amikor a világihívőknek nemigen jutott cselekvő szerep az egyház életében.- Az  erdélyi  papság  nem  tartotta  ellenségesnek  a  Státusműködését,  amely beavatkozna a klérus hatáskörébe,  hanem azigazi egyházi közösség megnyilvánulását látták benne. Kolozsvárta főtér két gyönyörű palotáját Státuspalotáknak nevezték, ahol aszervezet központja működött.Napjainkban azt tapasztaljuk az egyházban szerte a világon,hogy  mindenütt  igyekeznek  világi  szervezésű  egyházi  közös-ségeket  alakítani.  Fájdalmas  látnom,  hogy  hazai  egyházunkbanennek nemigen mutatkoznak a jelei. Lakóhelyemen, Budafokon,az  1993-as  egyházmegyei  határmódosítás  előtt,  amikor  még  aszékesfehérvári püspökséghez tartoztunk, a maival szemben sok-kal jobban működött az egyházközségi tanács. Rómában tartóz-kodtam szentszéki  nagykövetként,  amikor  1993-ban Budapestetaz egységes lelkipásztori ellátása érdekében ‒ a főváros korábbantöbb  püspökséghez  tartozott  ‒  az  Esztergom-Budapesti  Főegy-házmegyében egyesítették.- Nagyot  ugrunk  az  időben,  a  két  világháború  közöttierdélyi viszonyokból a mostani magyarországi pasztorális viszo-nyok közé.- Bucsi Lászlót, az egyházzene elismert alakját, aki korábbannem  foglalkozott  lelkipásztorkodással,  nevezték  ki  Budafokraplébánosnak. Kihozta énekkarát  a ferences templomból,  a helyi
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közösségi élet azonban elhalt. A kommunista időkben lebontottákaz  egyházközségi  otthont,  parkot  alakítottak  ki  a  helyén,  tehátmég ez a hely is eltűnt.A  rendszerváltozás  után,  amikor  az  egyház  kártalanítástkapott az elvett javakért, Budafokon senki és semmi nem lépettannak érdekében, hogy például a lerombolt egyházközségi otthontújra megteremtsék.- Térjünk vissza a régebbi időkbe...- Tízéves  koromban tehát  bekerültem Kolozsvárra.  A költ-ségeket részben édesanyám fedezte, illetve kedvezményt kaptama Státus-alapítványtól. Szegény diákként még iskolai hátitáskámsem volt.Ekkor  ért  az  isteni  gondviselés  első  megnyilvánulása,  amitakkor természetesen még nem ilyen módon ismertem fel. A „b”osztályba kerültem. Az első órán belépett a piarista igazgató egycivil tanárral az osztályba, s közölték, létszámgondok miatt kétdiáknak át kell mennie az „a” osztályba. Kiderült, a civil tanár amásik  osztály  vezetője  volt.  Felállt  a  katedrára,  szétnézett  azosztályon,  s  rábökött  két  diákra.  Az  egyikük  én  voltam.  Nemtudom, miért  esett  rám Puskás Lajos tanár úr választása.  Talánazért,  mert  édesanyám  az  otthoni  „papbácsi”  kimustrált  feketereverendájából varrt nekem öltözetet.- A hívő ember tudja,  a gondviselés emberi cselekedetekenkeresztül fejti ki működését.- Később  derült  ki,  miért  tekintem  ezt  az  esetet  az  istenigondviselés  első  csodájának.  Puskás  Lajos  volt  egyben a  cser-készparancsnok is, s ezzel dőlt el a sorsom. Az első osztály elvég-zése után hazatértem nyári  vakációra,  s  édesanyám latolgatta  ahelyzetünket. Bátyáimmal is megvitatta a dolgot, végül arra jutot-tak,  nem  tanulhatok  tovább,  mert  képtelenek  fedezni  ennekköltségeit. Majd valamilyen szakmát tanulok én is, mondták. Ígyhatározta  el  a  család,  hogy  nem  térek  vissza  a  második  gim-
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náziumba.Ekkor történt a következő eset: az egyik bánffyhunyadi, fölöt-tem járó diáknak nyár végén pólvizsgáznia kellett Puskás Lajos-nál. Vizsga után a tanár úr megkérdezte tőle: mi van KeresztesSanyival. Mire a diák közölte: nem jöhet vissza második osztály-ba. „Miért?” „Anyagi okok miatt.” Erre a tanár úr felszólította adiákot, várja meg őt a folyosón. Majd pénzt nyomott a kezébe,azzal,  hogy  adja  át  Keresztes  Sanyi  édesanyjának,  jöjjön  beKolozsvárra, szeretne vele beszélni.Édesanyám beutazott az ötven kilométerre lévő Kolozsvárra,ahol előadta a család anyagi helyzetét,  mire Puskás Lajos bácsibiztatta:  „Csak  jöjjön  vissza  a  gyerek”,  az  útiköltségemet  iselküldte édesanyámmal, majd ő gondoskodik rólam.A cserkészek szülei között fogorvosok, bankalkalmazottak, ésmás, tehetősebb helyzetűek is voltak. Közülük szerzett hét csa-ládot, ezek elvállalták, hogy egy évig, naponta felváltva ebédet ésvacsorát  adnak  nekem.  Egy  nyolcadikos  cserkész  családjátólpedig, akiknek a konviktus közelében tejkimérésük volt, mindenreggel  egy  pohár  tejet  és  zsömlét  kaptam.  A  kollégiumi  díjatPuskás  tanár  úr  fizette,  aki  akkoriban  házasodott,  de még nemszülettek meg a gyermekei.  Ilyen módon, az isteni  gondviselésakarata szerint dőlt el a sorsom.- Egy évre tehát meg volt az ellátás. A továbbiakért is megkellett küzdeni?- Harmadik osztályos koromban megürült az egyik szervitorihely a konviktusban. A szervitorok étkezéskor segédkeztek a fel-szolgálásban.  Reggelente  a  soros  szervitor  a  folyosón  lévő  kisharang megkongatásával ébresztette a diákokat. Hét órakor volt areggeli, nagy fatálcákon hordtuk ki a csészéket. Mindenkinek jártegy zsömle, kifli vagy szelet kenyér, kávéval.
16



Délben ugyancsak részt vettünk az ebéd felszolgálásában, deezzel  még  nem  ért  véget  a  szolgálat.  Az  utca  túloldalán  lévőBáthory-Apor Szemináriumból is hozzánk jártak étkezni a kato-likus egyetemi hallgatók.Az  irgalmas  nővérek  főztek,  a  szervitorok  feladatához  tar-tozott az asztalok letakarítása, majd megterítettünk az egyetemihallgatóknak.  Olyan  sokan voltak,  hogy két  egymás utáni  cso-portba osztották be őket. Összesen tehát három ebédet és háromvacsorát  kellett  felszolgálnunk.  Emellett  az  evőeszközöket és  apoharakat  is  elmosogattuk.  Az  egyetemi  hallgatók  felszolgálá-sánál négy székely legény is segített,  ők egyébként a hallgatókszobáit tartották rendben.Mindezek  fejében  a  szervitorok  ingyen  lakhattak  és  étkez-hettek a konviktusban. A nehézséget az jelentette, hogy az ebéd ésa délutáni tanulási szilencium közötti kevés szabad időt mi mun-kával töltöttük. De így el tudtam végezni a gimnáziumot.- Puskás Lajos osztályfőnök, szavaiból úgy tűnik, annak aklasszikus pedagógusnak a megtestesítője, akit Gárdonyi Gézajoggal nevezett „lámpás"-nak.- Lajos bácsi jóságára hálával gondolok vissza, apám helyettapám lett. Nem mondhatom, hogy kiemelkedő tehetségnek számí-tottam volna, legjobb eredményként harmadik helyre kerültem azosztály tanulmányi rangsorában.Cserkészéletem kiemelkedő eseménye,  hogy 1933-ban,  har-madikos  koromban  elkerültem  a  gödöllői  dzsemborira.  Külön-leges,  addig  ismeretlen  világ  tárult  ki  előttem.  Puskás  Lajos  avégzett hallgatók közül az öregcserkészek csapatát vezette. Kap-csolatban  állt  a  magyar  cserkészszövetséggel,  amelynek  TelekiPál volt az elnöke. Ő vállalta a költségeit, hogy a hivatalos romá-niai delegáción felül az öregcserkészek csoportja is elutazhassonMagyarországra.- Egy ilyen utazás  ma természetesnek tűnik,  akkoriban a
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román állam valószínűleg  nem látta  szívesen a  magyar  cser-készeket.- A  román  hatóságok  miatt  cserkészruhában  nem  utazhat-tunk,  valamiféle  konstruált  egyenruhában  hármasával  szivárog-tunk át a határon, majd a budapesti állatorvostudományi főiskolántalálkoztunk, ahol elszállásoltak minket. Részt vettünk a gödöllőimegnyitóünnepségen,  illetve  a  záróprogramon.  Közben  egymagyar  állami  vasúti  kocsival  bejártuk  Magyarország  mindennevezetes  helyét.  Ekkor  ismertem  meg  az  országot,  ami  egyerdélyi  gimnazista,  de  az  egyetemi  hallgatók  számára  is  óriásiélményt  jelentett.  Magyarország  nekünk,  erdélyi  magyaroknakmindig valamiféle tündérországnak tűnt.- Miben látja ön a cserkészet ifúságnevelő hatását?- A cserkészet kifejlesztette bennünk a szolidaritás, az össze-tartozás  érzését.  Együtt  dolgoztunk  például  a  katolikus  segély-szervezettel,  a  Karitásszal.  Lajos  bácsi  minden  évben  gyűjtésiakciót  hirdetett,  s  ehhez  megszervezte  a  magyar  fuvarosokat.Bejártuk  a  város  magyarlakta  részeit  ‒  akkor  még  Kolozsvárttöbbségében  magyarok  lakták  ‒,  röpcédulákat  szórtunk  szét,mikor  jövünk  gyűjteni.  Majd  őrsönként  stráfszekerekkel  jártukvégig a helyeket, és fát, másféle tüzelőt, ruhaneműt, élelmiszertgyűjtöttünk,  amelyet  beszállítottunk  a  Karitászközpontba.  Ottnyilvántartották a leginkább rászoruló szegényeket, és karácsonyelőtt  az  őrsök  szánkóval  hordták  szét  az  adományokat  a  meg-ajándékozott családoknak.- Időközben kitört  a háború, amelyet  a  nemzetiszocialistanémet állam és a nemzetközi szocialista szovjet állam szövetség-ben indított Lengyelország ellen. A román belpolitikai életbenvolte ennek valamilyen hatása?- 1939-ben, elsőéves jogászhallgatóként éltem meg, hogy aromán király feloszlatta a politikai szervezeteket és valamennyiegyesületet. Romániában ugyanis akkor alakult meg a Vasgárda, 
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a Garda de fier,  a szélsőjobboldali,  német mintára szerveződöttnacionalista szervezet. Károly király azért oszlatta fel a pártokat,nehogy a vasgárdisták hatalomra juthassanak. A király egyébkéntkétszer  ült  a  trónon.  Első  alkalommal  megfosztották  uralkodóijogától, amikor Lupescunét, egy zsidó asszonyt vett el feleségül.Mihály  király  került  a  székébe,  majd  később  visszahoztákKárolyt, Mihályt pedig kinevezték Gyulafehérvár nagyvajdájának.Amikor  Károly  király  végleg  távozott  a  trónról,  az  időközbennagykorúvá lett Mihály lépett a helyébe.Az Erdélyben  működő,  ugyancsak  betiltott  Magyar  Pártnakgróf Bethlen György, Bethlen István testvére volt a vezetője. ABethlenek régi református család, György gróf feleségét, Kolozs-vár nagyasszonyát azonban hithű katolikusként ismerték.A pártok és az egyesületek betiltása után a király a magyar ésa német kisebbségnek megengedte az úgynevezett népközösségekmegalakítását.  A  magyar  közösség  vezetője  Bethlen  Györgyhelyett gróf Bánffy Miklós lett. Ő egyébként 1920 után egy ideigmagyar külügyminiszterként szerepelt, majd visszatért Erdélybe,ahol  igen  jelentős  irodalmi  munkásságot  végzett,  amellett  fes-tészettel foglalkozott, és folyóiratokat is szervezett.- Kapcsolatba került ezzel a mozgalommal? Hiszen éppen atársadalmi kérdések iránti legfogékonyabb korban járt.- A Magyar Népközösségben szerepet  kaptak azok az idő-közben végzett egyetemisták is, akiknek én még szervitor korom-ban  felszolgáltam.  Ők,  mielőtt  megalakult  volna  1938-ban  aNépközösség,  egyetemi tanulmányaim kezdetekor,  mivel  a  ma-gyar egyetemi hallgatók nem alakíthattak külön diákszervezetet,egyházi  szervezetet  hoztak  létre,  amelyet  nem  tiltott  be  azállamhatalom, s ebben magam is részt vettem.
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- Az egyház tehát egyszerre testesítette meg a hitvallási ésnemzeti tudat szerinti megélését.- Majláth György püspök már korábban életre hívta a kato-likus Majláth-kört, a reformátusoknál a Keresztény Ifjúsági Egye-sület működött, az unitáriusok pedig a Deák Ferenc Egyesületettartották  fenn.  Ezek  a  szervezetek  ‒  illegálisan  ‒  diáktanácsothoztak létre. Ennek elnökét a reformátusok adták, titkára pedig aMajláth-körből került ki. A Majláth-körhöz igen sok, úgynevezettősjogász tartozott. Azokat nevezték így, akik hosszú évekig jártakegyetemre, a tanulmányokat nem vették annyira komolyan, köz-ben inkább élvezték az egyetemisták kitüntetett életét.Volt hittanárom, a Rómában végzett dr. Dávid László lett azegyetemi  lelkész.  Később,  a  kommunizmus  idején  tizenháromévet töltött börtönben. Abban az időben Csíkszeredától Székely-udvarhelyig  egy  új  nemzedék  került  az  egyetemre,  amelyhezmagam is tartoztam. A Majláth-körben ennek képviselői kerültektöbbségbe, s így fordulhatott elő, hogy az ősjogászokkal szembenengem választottak meg titkárnak, és ilyen minőségemben a diák-tanács titkára is lettem.Amikor  megalakult  a  Magyar  Népközösség,  annak  mező-gazdasági, ipari, és ifjúsági szervezetei is voltak. Az addig tulaj-donképpen illegálisan működő diáktanács ettől kezdve a MagyarNépközösség keretében már legálisan folytathatta tevékenységét.- Különös összefonódások ezek, amelyeket azonban a korrealitásai  diktáltak.  Úgy  tűnik,  ön  egyre  inkább  elköteleztemagát a társadalmi küzdelmek mellett.- Puskás  Lajos  vezetése  alatt  öregcserkész  maradtam.  Mi,öregcserkészek hoztuk létre Kolozsvárt az úgynevezett Alfa Szö-vetkezetet.  Ez  a  székelyföldi  háziipar  termékeit  kezdetben  egyudvarban  nyitott  üzletben  árusította,  később  a  főtéren  bérelteküzlethelyiségeket.
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A  Magyar  Népközösség  létrejötte  és  kibontakozása  előttDobri János, református teológussal annak lehetőségét kerestük,hogyan lehetne az addig működött magyar ifjúsági szervezeteket(a cserkészet különböző alakulatait)  a királyi feloszlató rendeletután tovább működtetni. Ekkor beszéltem Dávid Lászlóval, akivelarra  a  meggyőződésre  jutottunk,  hogy  a  szervezeteket  egyházikeretbe  kellene  átmenteni.  Ez  már  1940 elején  volt.  Dávid  aztajánlotta  nekem,  menjek  el  csütörtökön  a  plébániára,  ahováminden második héten feljön a püspök Gyulafehérvárról, s mond-jam el neki ezt a gondolatot.Így kerültem Márton Áron püspök úrhoz, akit ismertem szer-vitori  koromból,  amikor  ő  egyetemi  lelkészként  működött.  Azadott időpontban felkerestem a plébánián, ahol négyen-öten vára-koztak már a kihallgatásra. Előttem éppen gróf Bethlen Györgynéült.  A demokrácia  akkoriban  így  működött  Erdélyben:  a  nagy-asszony is szépen kivárta a sorát, hogy bejusson a püspökhöz.Amikor beléptem, a püspök a következő, közvetlen szavakkalfordult hozzám: „Te mit akarsz?” Püspökké szentelésén még mintcserkész vettem részt. Negyvenegy éves korában kolozsvári plé-bánosból nevezték ki főpásztornak.Megemlítettem,  hogy  Dávid  atya  tanácsára  kerestem  föl,  sismertettem  vele  az  ifjúsági  szervezetekkel  kapcsolatos  elkép-zelésünket.  Nézett,  nézett,  hallgatott,  majd  azt  mondta:  két  hétmúlva ismét keressem fel.- Mintha megint nagyobb erők alakítanák az eseményeket.Miközben földhözragadt, mindennapi gondokkal kellett megküz-denie.- A találkozás után siettem vissza a konviktusba, hogy elér-jem a vacsorát. Közben ugyanis, másodéves egyetemista korom-ban,  egykori  konviktusomban  új  régenst  neveztek  ki,  aki  igen
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kedvelt  engem,  s  másokkal  együtt  meghívott,  lakjam  a  kollé-giumban. Ennek fejében kötelességünkké tette, hogy kikérdezzükés korrepetáljuk a fiatalokat. A konviktusi rend szerint hét órakorvolt a vacsora.Az egyik nap kint jártam a városban, és siettem, hogy vissza-érjek vacsoraidőre. Éppen a főtéren vágtam át, amikor egy nappala megbeszélt időpont előtt, váratlanul belém karolt Márton Áron.A  székesegyház  körül  sétált,  s  kérdezte,  hová  iparkodom.Elmondtam neki, mire megnyugtatott:  mondjam meg a konvik-tusban,  ő  tartott  fel,  nem  maradok  vacsora  nélkül,  „de  mostmondd el még egyszer a múltkori gondolatokat”. Ez valamikor1940  kora  tavaszán  lehetett.  Ismét  előadtam  elképzelésünket,figyelmesen hallgatott, majd elváltunk.Közeledett  pünkösd,  a  csíksomlyói  búcsú,  s  Dávid  Lászlóközölte, jó lenne, ha a Majláth-kör is képviseltetné magát azon.Vezetésével nyolcan utaztunk le Csíksomlyóra. Az akkori búcsúkszámarányukat  tekintve  nem  hasonlítottak  a  mostaniakra,  bársokan keresték fel a kegyhelyet, köztük csángók is. A szentmiséta  templomban  mutatták  be,  aki  nem  fért  be,  a  templom  előttkövette a szertartást.A liturgia után felkapaszkodtunk a Kissomlyóra, hogy meg-látogassuk  az  ott  lakó  remetét.  Már  lefelé  tartottunk,  a  szállá-sunkhoz közeledtünk, amikor láttuk, Dávid László idegesen járkálle  és  föl  a  bejárat  előtt.  „Hol  csavarogtak?”,  kérdezte,  s  rámnézett: „Keresi magát a püspök úr! Menjen azonnal hozzá!”Időközben meg is feledkeztem a tavaszi találkozónkról. Már-ton Áron a ferencesek kolostorában lakott.  „Jó, hogy itt  vagy”,fogadott, s közölte velem: még aznap vissza kell utaznom Kolozs-várra,  hogy  másnap  reggel  találkozzam  Vásárhelyi  reformátuspüspökkel, akinek fontos üzenetet kell átadnom: két nap múlvalegyen Bukarestben, a Hotel Splendidben, mert tizenegy órakor őt
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és Márton Áront királyi audienciára várják. „Na, látod, ez lett a tijavaslatotokból!”- A diák belekerült  a nagypolitikába, még ha csak közve-títőként is.- A fél hatkor induló vonattal utaztam, s átadtam Vásárhelyipüspöknek az üzenetet. A magyar szervezetek egyházi keretbenvaló  további  működése  a  román  politikai  viszonyok  között  azegyetlen lehetőséget jelentette számunkra. Közben azonban vál-toztak a nemzetközi erőviszonyok. Kárpátalján már előző évbenmegkezdődött a revízió, a terület visszakerült Magyarországhoz, sErdélyben  is  mindenki  reménykedett,  hogy előbb-utóbb vissza-csatolnak minket.Az  elképzelésből,  amelyet  a  Majláth-kör  megfogalmazott,végül  nem lett  semmi,  mert  időközben,  1940. augusztus  végénmegszületett  a  második  bécsi  döntés,  s  aktualitását  vesztette  akérdés.- Az első és a második bécsi döntés higgadt történelmi érté-kelése még csak éppen hogy megkezdődött napjainkban. Diák-ként  nyilván  nem  láthatta  át  az  események  hatalmi-politikaiösszefüggéseit, s végső soron mégiscsak a diplomás egzisztenciamegteremtése volt az elsődleges célja, ha föl is bolydult a kör-nyező világ.- Eredetileg nem jogásznak készültem. A cserkészcsapatbana mi Fecske őrsünk volt a mentőegység. Orvos szerettem volnalenni.  Amikor  megkezdtük  a  nyolcadik  gimnáziumi  osztályt,Kelemen Tibor osztálytársammal nekifogtunk, s a kötelező tan-anyag mellett napi két-három órát azzal töltöttünk, hogy külön isfelkészüljünk az érettségire.  Beosztottuk,  alkalmanként mennyitkell  átismételnünk.  Az  érettségi  nem  úgy  folyt,  mint  Magyar-országon.  Érettségi  bizottságot  hoztak  létre  a  kolozsvári  ötmagyar gimnázium ‒ három fiú és két leányiskola (egy katolikusés  egy  református)  ‒  valamennyi  növendéke  számára,  s  ezen
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bizottság előtt kellett érettségi vizsgát tenni. Amit magyarul tanul-tunk  ugyan,  de  érettségi  tárgyként  szerepelt,  azokból  a  tantár-gyakból  is  románul  kellett  felelnünk.  Az  érettségi  bizottságbaegyetlen  tanár  se  került  be  az  öt  kolozsvári  magyar  gim-náziumból,  hanem  Bukaresttől  kezdve  mindenhonnan  romántanárokat küldtek oda. Az egyik román leánygimnáziumban tar-tották az írásbeli és szóbeli vizsgákat.Latinból, amely érettségi tárgy volt, jó tanulónak számítottam.Az  írásbelin  két  óra  állt  rendelkezésünkre  a  dolgozat  elkészít-éséhez. Fél órán belül végeztem a feladattal. Nem jelentett külö-nösebb nehézséget.  Puskás  tanár  úr  tanította  nekünk a latint,  snégyünket-ötünket, akik a legjobbak voltunk, minden órán különültetett, s nehezebb feladatokat adott. Így csak arra kellett ügyel-nem, hogy a latinról románra fordított szövegbe minél kevesebbhelyesírási hiba csússzon.Amikor kész voltam, félretettem az anyagot, s rátettem keze-met a dolgozatra. A román felügyelő tanár, amikor észrevette ezt,elképedve olvasta a munkámat. „Uram, ez kitűnő!” Ezek után atízes osztályozási rendszerben ötöst kaptam a dolgozatra, négyes-sel már megbukott az ember. Tehát a legalacsonyabbra, elégsé-gesre  osztályoztak.  Ennek  oka  a  következő  volt.  A  százötvenérettségizőből harmincöten mentünk át a vizsgán, a többiek meg-buktak. Ennek hátterében nem a tudás hiánya, hanem a magyar-sággal szembeni román politika húzódott meg. Én a harmincötből,7,4  százalékos  eredménnyel,  az  ötödik  legjobb  lettem.  Ez  azérettségi dokumentumban is szerepelt. Latin feleletemre kilencestkaptam. A román leánygimnázium dísztermében tartották a szó-belit, s magyar tanáraink és a hozzátartozók a közönség soraibólkövethették  a  vizsgát.  Hatan  vagy  nyolcan  ültünk,  jelöltek  ateremben, a bizottság pedig a színpadon foglalt helyet.  Amikorszólítottak, fel kellett mennünk a pódiumra, s ott feleltettek. Így aszóbelinél nem lehetett csalni. Tehát az írásbelinket pontozták le.
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- A nehezebb körülmények ellenére mégis nagyszerű ered-ményt ért el. Adva volt a lehetőség az orvosi pályára. Miért nemsikerült megvalósítania az eredeti elképzelést?- A  7,4  százalékos  eredmény  valóban  nagyszerűnek  szá-mított. Bánffyhunyadról hárman készültünk orvosi egyetemre. Amásik  két  jelentkező  a  református  és  unitárius  gimnáziumbanvégzett. Érettségi után azonnal nekiálltunk, s tanultunk az orvosifelvételi  vizsgára.  Nyolcszázan  jelentkeztek  egész  Erdélyből  akolozsvári  orvosi  egyetem százhúsz  helyére,  a  jelentkezők felemagyar volt. Az írásbeli felvételi dolgozat címe ‒ természetesenrománul ‒ a máj belső kiválasztódási működése volt. Mi hárman alépcsős előadóteremben egymás mellé kerültünk. Délelőtt tizen-egytől  két  órán át  tartott  az írásbeli  vizsga,  s  mint  utána meg-beszéltük, mindhármunknak igen jól sikerült. Délután hat órakorfüggesztették  ki  az  eredményt.  Hogyan  lehetett  ennyi  idő  alattkijavítani nyolcszáz, egyenként három-négy oldalas dolgozatot?Este  nyolckor  néztük  meg  az  eredményt.  Két  barátom,  akimásodszor próbálkozott,  s orvoscsaládból származott, megfelelt,én a bukottak között szerepeltem. Kétségbeestem, egy évet nemtudok várni!- És ekkor jött a jog...?- Érdekelt a filozófia, a logika, sőt jogi ismereteket is tanul-tunk.  Laci  bátyám  a  Dicsőszentmártonból  származó  románjogászprofesszor, a magyarul nagyon jól beszélő Romulus Boilăgépkocsivezetője  volt.  Romulus  egyébként  Maniu  Gyulának,  aromániai  Paraszt  Párt  elnökének  és  egykori  miniszterelnöknekvolt  a  sógora.  Segített  abban,  hogy még ugyanabban az  évbenjelentkezhettem a jogra, ahová az érettségi és a felvételi eredményalapján felvettek. Sőt, ösztöndíjat is kaptam.
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Az év végi alapvizsgák mellett év közben kollokválni kellett akülönböző  tárgyakból.  A  kollokválás  eredményétől  függött,megmarad-e az ösztöndíjam,  vagy sem.  Ezért  komolyan kellettvennem a tanulást. Mind jobban megkedveltem a jogot, s végképpletettem arról,  hogy  a  következő  évben  ismét  jelentkezzem  azorvosi egyetemre. Elsőéves vizsgaeredményeim alapján ugyanismár jogosult voltam a következő évi ösztöndíjra.- Már korábban szóba került az európai politika, illetve amásodik  bécsi  döntés.  Milyen  hangulat  uralkodott  ekkoribanErdélyben?- Az első bécsi döntés után, majd Kárpátalja magyarrá válásaután mi is egyre inkább számítottunk a visszatérésre. Szó sincsarról, hogy ezt valamiféle hitlerista érzelmek diktálták volna ben-nünk.  A realitás  azt  mutatta,  kizárólag  Németországtól  várhatóTrianon valamilyen revíziója,  s ez ránk is kiterjedhet.  Romániaennek elkerülése érdekében azonnal gazsulálni kezdett Hitlernek,mint ahogyan ma Amerikának, korábban pedig a Szovjetuniónak.A román politika mindig is nagyon jól tudott helyezkedni.Ifjúsági vezetőként kapcsolatba kerültem báró Atzél Edével.Birtokos, gazdálkodó ember volt, annak ellenére, hogy az erdélyiarisztokraták földjének nagy részét elvették a románok. Atzél Edea Mezőségben lakott, de onnan is bekapcsolódott Kolozsvár és aNépközösség  munkájába.  Mai  kifejezéssel  igen  vagány  emberbenyomását keltette. A háború végén, az 1944. október 15-i kiug-rási  kísérletben  Horthy  őt  bízta  meg,  hogy  tárgyaljon  az  oro-szokkal, s e küldetése teljesítésekor lőtték le. Ő egyébként magyarellenálló szervezetet hozott létre arra az esetre, ha a románok amagyarok ellen fordulnak. Bekapcsolódtam ennek a szervezésébeis. Atzél Ede soha nem vállalt politikai állást, talán ezért is sze-melték ki őt közvetítésre az oroszokkal.
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Amikor  1940  augusztusában  megszületett  a  második  bécsidöntés, éppen otthon tartózkodtam nyári szüneten. Meghallottama rádióban a hírt,  s  örömteli meglepetésemben majdnem elájul-tam.  Közölték,  hogy  az  új  határ  Nagyváradról  indul  Csucsán,Bánffyhunyadon  át  Kolozsvárig.  Első  pillanatban  nem tudtam,hová fogunk tartozni, mert éppen a határvonalon helyezkedtünkel. A Feleki-tető oldalában, közvetlenül a város mellett húzódottaz új román-magyar határ.A magyar csapatok bevonulásának előre meghatározott üte-mében vonultak ki a román csapatok a visszaadott területekről. Amagyar  és  a  román  csapatok  között  cordon  saniter,  semlegesövezet húzódott.  Bánffyhunyad polgármestere,  a román kórház-igazgató,  egy  Pasca  nevezetű,  igen  rendes  ember  volt.  Beje-lentette, hogy a magyar csapatok érkezése előtt egy nappal átadjaa  polgármesteri  hivatalt.  Hárman  vettük  át  a  városházát:  KósKároly író, építész, aki a közeli Sztánán lakott, Albrecht Dezső, akésőbbi képviselő, nálam tíz-tizenöt évvel idősebb ügyvéd és én,az ifjúság képviseletében.- Személyes  élményként  hogyan  élte  át  a  történelmi  ese-ményt?- Mi szerveztük meg a magyar csapatok fogadtatását. A kato-likus templomban szentmisét mutattak be, a fogadtatásnak a refor-mátus templom előtti piactér, Bánffyhunyad főtere adott helyet.Arra gondoltunk, az ünnepi eseményre be kellene hozni a gyö-nyörű Kalotaszegi öltözetet viselelő körösfőieket. Körösfő mint-egy tizenöt kilométerre fekszik Bánffyhunyadtól Kolozsvár felé.De hogyan lehet a körösfőieket értesíteni? Albrecht Dezsőéklovakat  tartottak,  az  egyiket  rendelkezésemre bocsátották,  lova-goljak ki a faluba. Az országúton nem mertem haladni, mert ottmég románok járőröztek,  a  földeken át  ügettem Körösfőre.  Ott
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megbeszéltem a református lelkésszel ‒ Körösfő tiszta reformátustelepülés  volt  ‒,  milyen  szépen  mutatna  a  helyi  népviselet  afogadtatáson.Legelöl kerékpáros honvédek érkeztek. Annyi virágot szórtakelébük az útra, hogy az egyik katona megcsúszott rajta, s leesett akerékpárról.- A kolozsvári bevonulásról ismertek a képek, Horthy Mik-lós is odalátogatott erre az alkalomra.- Két nap múlva érkeztek meg a magyar csapatok Kolozs-várra,  s  úgy  hallottuk,  a  következő  napon  Horthy  Miklós  isodautazik.  A  diáktanács  titkáraként  illő  lett  volna,  hogy  ottlegyek, Kolozsvárt. Az utolsó pillanatban sikerült az akkori, meg-lehetősen  felbolydult  viszonyok  között  eljutnom  a  városba.Horthy fogadását a főtéren, a Mátyás-szoborral átellenes oldalontervezték.Dávid atya nem számított arra, hogy odaérek, így előre nemfoglaltatott  számomra  helyet.  Szigorú  biztonsági  intézkedéseketvezettek be, nehogy provokációra, netán merényletre kerülhessensor.  Amikor  jelentkeztem nála,  Dávid  atyának  eszébe  jutott:  akolozsvári  olasz konzulátus képviselete  is  részt  vesz az ünnep-ségen, s ő mint Rómában végzett teológus majd intézkedik. Kétfeketeinges  mögött  bekerültem  a  konzulátus  küldöttei  közé,  segészen közel az emelvényhez kaptunk helyet. Az olasz konzu-látus  egyenruhás  tagjai  mögött  komikusán  hatottam civilben,  amagam ünneplő  ruhájában.  Az utcát  két  oldalról  körbevette  azérdeklődő közönség, egyetemi társaim közül is sokan szorongtakott. Amikor megláttak az olasz konzulátus képviseletében, innenis, onnan is hallottam a kiáltást: „Nézzétek, a Samu!” (UgyanisSamu volta becenevem.)Horthy vonattal érkezett Kolozsvárra, onnan pedig lovon jöttvégig  a  régi  nevén  Ferenc  József  úton  a  főtérig.  A  Magyar
28



Népközösség  részéről  Bánffy  Miklós  elnök  mondott  beszédet,majd többen fölszólaltak. Teleki Pál is jelen volt, a miniszterelnöküdvözölte Horthyt, akit „országgyarapító kormányzó”-nak neve-zett.Mindenki  éljenzett,  sírt  örömében.  Trianon  után  két  évti-zeddel  rendkívüli  érzelmi  reakciót  váltott  ki  az  emberekből  avisszacsatolás. Akkoriban mindenki területi alapon gondolta meg-oldhatónak ezt a kérdést, ma már árnyaltabban látjuk a helyzetet,a határok megszűnésével.Ugyanakkor  a  magyarok  bánkódtak  Dél-Erdély  lemaradásamiatt, hiszen jó néhány százezer honfitársunk továbbra is románfennhatóság alatt élt. Márton Áron püspök Dél-Erdélyben maradt,ebben is megmutatkozott emberi nagysága: mindig a nehezebbetválasztotta.- Az egyházi igazgatás nyilván nem azonnal követte a poli-tikai változásokat.- Felötlött, hogy a kolozsvári román görögkatolikus püspökés  Márton  Áron  cseréljen  egymással  helyet,  ugyanis  a  görög-katolikusok  jelentős  része  délen  lakott,  a  magyar  keresztényektöbbsége ‒ Székelyföldet is beleértve ‒ pedig északhoz tartozott.Így  logikus  lett  volna  ez  a  csere.  De  Márton  Áron  merevenelzárkózott ettől, s maradt az ősi, Szent István alapította Gyula-fehérváron. Ezzel erőt adott a vissza nem csatolt magyaroknak amegmaradásért való küzdelemben.- A visszacsatolt területeken kialakított közigazgatással kap-csolatban  eltérő  véleményekkel  találkozunk  a  történeti  iroda-lomban.- Kezdetben katonai közigazgatás működött, majd rövidesenmegszervezték a polgári közigazgatást. A Horthy-korszakban nemműködött  az  önkormányzati  elv.  Nem voltak helyi  választások,hanem a vármegyék és a törvényhatósági jogú városok igazgattak.Ezeknek  a  testületei  helyi  vonatkozásban  rendeleteket  hoztak.
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Kolozsvárt lakott Kolozs vármegye főispánja, de ő nem szólhatottbele a város igazgatásába.Az  első,  egyik  legfontosabb  feladatnak  tekintették,  hogyÉszak-Erdélyt beillesszék a magyar közigazgatási rendszerbe. Ahivatalokat  ‒  a  főispáni,  polgármesteri  székeket  is  ‒  a Belügy-minisztérium kinevezéssel töltötte be. Magyarországon ekkoribanmég félfeudális viszonyok uralkodtak a közigazgatásban, Erdély-ben azonban más volt a helyzet.- Mi volt ennek a különbségnek a lényege? Talán Erdélyhagyományosan különálló múltjára vezethető vissza?- Trianont követően, a román megszállás idején teljes átala-kulás ment végbe a közigazgatásban. Mai értelemben vett szabadválasztásokról  ott  sem  beszélhettünk,  de  a  viszonyok  mégiskülönböztek  a  trianoni  Magyarország  belpolitikai  rendjétől.  Azerdélyi  magyarság  hagyományai  a  székely  autonómia  miattdemokratikusabb  gondolkodásról  tanúskodtak,  s  a  kisebbségisorsban megnőtt az egymás iránti felelősségérzet is.  Az erdélyifőnemesség a helyén maradt, annak ellenére, hogy birtokaik nagyrészét elvették. Magatartásuk demokratikusabbá vált,  s  nem álltfönn az egyes néprétegek között a Magyarországon tapasztalhatójelentős  anyagi  különbség.  Így  sokkal  jobban  összeforrtak  amagyar paraszti és iparos réteggel, nem beszélve a székelyföldihagyományokról.  Végső  soron  tehát  sokkal  jobban működött  akülönböző társadalmi rétegek közötti szolidaritás, mint az anya-országban.Az új helyzetben a hagyományok ütközése némi feszültségetteremtett. A magyar közigazgatás kialakítása azt jelentette, hogyaz anyaországból érkeztek a tisztviselők, s foglalták el a külön-böző állásokat.  Néhány hónapon belül  ezeket  a személyeket  azerdélyi  magyarság  ‒  némi  lekicsinyléssel  ‒  „ejtőernyősöknek"nevezte.  Magatartásuk  lehet  hogy  Magyarországon  elfogadottávált, Erdélyben azonban visszatetszést szült.
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- Kolozsvárra is érvényes volt ez?- Kolozsvár  szerencsésebb  helyzetbe  került.  A széles  hori-zontú, demokratikus gondolkodású Keledi Tibor került le Buda-pestről polgármesternek.Puskás Lajos ‒ cserkészvonalon ‒ személyes kapcsolatban álltTeleki Pállal. Amikor Teleki lejött Kolozsvárra, az elsők között őtkereste meg. Azt kérdezte tőle: „Lajos, mi akarsz lenni?” Puskástanár  úrnak  egyetlen  kívánsága  volt:  hadd  vezethesse  az  ismétPetőfiről elnevezett egyetemi kollégiumot. Teleki nem hitt a fülé-nek, hiszen Puskás kérhetett volna bármilyen magas állást, de ő amagyar ifjúság nevelését tekintette a legfontosabbnak.Volt osztályfőnököm még a bécsi döntés előtt, a Magyar Nép-közösség megalakulása idején Székelyföld ősi,  tizedesrendszerűbeosztásának  mintájára,  volt  gimnazistái  és  egyetemista  öregcserkészek segítségével szervezte meg Kolozsvár magyarságánakéletét. A székelyek tizedes rendszer szerint szervezték meg magu-kat, hogy könnyen tudjanak mozgósítani háború idején, békébenpedig egymást segítő alakulatokként működött ez az önigazgatás.Puskás tanár úr a várost felosztotta lakókörzetekként, s min-denhonnan  képviselte  valaki  a  helyiek  érdekeit.  A  szegényekrészére  rendszeresen  gyűjtést  szerveztünk.  Ebben  BethlenGyörgyné vezetésével a Magyar Nőszövetség is sokat segített, smi, diákok ‒ mint már korábban utaltam rá ‒ szánkókkal hordtukszét az adományokat a szegényeknek.Keledi a tizedes rendszert beépítette a város közigazgatásába,s  bizonyos  mértékig  ez  jelentette  a  demokrácia  érvényesülését.Keledi Tibort így mindenki megkedvelte.Közben ‒ meghívásos alapon ‒ megalakult az Erdélyi Párt. AMagyar Népközösség tagjai közül kerültek ki a vezetők, a magyar
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parlamentet  pedig  kiegészítették  a  fölszabadult  területek  képvi-selőivel. Ekkor kapott szerepet az új, fiatalabb nemzedék, amely-nek tagjai adták javarészt  a képviselőket  az Erdélyi  Párt  színe-iben.- Ön milyen közszereplést vállalt ebben az időben?- Mint  említettem,  engem  már  korábban,  még  1940  előttmegválasztottak  a  Majláth-kör  titkárának,  s  Dávid  László  egyalkalommal  fölkért,  tartsak  előadást  a  „Quadragesimo  anno...”kezdetű,  1931-ben  megjelent  pápai  szociális  körlevélről.  Test-véreim  valamennyien  szakmát  tanultak,  hiszen  nem  volt  lehe-tőségük továbbtanulásra. Bátyáim révén, akik vasesztergályosok,autószerelők  voltak,  autóvillamossággal  foglalkoztak,  közelrőlismertem  a  munkásemberek  életét,  s  mert  valamennyien  igenszerény anyagi körülmények között nőttünk fel, nemcsak elméletialapon érdekeltek a szociális enciklikák, hanem a benne foglaltakfontosságáról közvetlenül is meggyőződhettem.A kolozsmonostori  plébániára  egy  jezsuita  szerzetes,  UgrinJózsef,  a  KALOT főtitkárának egyik  testvére került.  KolozsvárIris-telep-i része hagyományos munkáskerületnek számított, aholporcelángyártás  és  más  ipari  tevékenység  folyt.  Az  ottani  kistemplomot  egy  lazarista  szerzetes  vezette.  Ezen  a  két  helyenalakítottuk  meg  az  első  Egyházközségi  Munkásszakosztály(EMSZO) csoportokat.- Hogyan alakultak közben jogi tanulmányai?- Harmadéves egyetemi hallgató voltam, s mindig úgy tanul-tam, hogy annak alapján ösztöndíjat kapjak. A szervezési munkákazonban annyira elvették az időmet, hogy kénytelen voltam úgy-nevezett mezei jogászként folytatni tanulmányaimat.- A társadalmi, elsősorban keresztény társadalmi kérdésekiránti elkötelezettség ettől kezdve meghatározta az életét?- Tulajdonképpen igen. Nem katolikus, de keresztényi alaponműködött  a  Magyar  Dolgozók  Országos  Hivatásszervezete,
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amelynek Budapesten Vida István volt a vezetője, s érdekvédel-mi, szakszervezeti tömörülésnek számított.Előadásokat  tartottunk a keresztény szociális  tanításról,  amimeglehetősen  radikálisan  hatott,  mert  a  keresztény  társadalmigondolkodás elevenen vágott bele a fennálló viszonyokba. Nembeszélve arról, hogy a magyar társadalmat hagyományos magán-vallásosság jellemezte, amelytől idegen volt ez a gondolkodás.A Fő tér egyik lakásában alakítottuk meg a Magyar DolgozókOrszágos Hivatásszervezete kolozsvári tagozatát. Fizetett munka-társként, nyolcvanpengős bérezéssel kerültem oda. Ez az összegsaját  fenntartásomra  éppen  hogy  elegendő  volt.  Közben  édes-anyám Bánffyhunyadról beköltözött Kolozsvárra. A bécsi döntésidején  egyik  bátyám  gépkocsivezető  volt  az  egyik  kolozsváriromán bankigazgatónál. Ő a visszacsatoláskor délre költözött,  sotthagyta  nem túl  nagy,  de tisztességes villáját.  Megkérte  Lacibátyámat, költözzön bele, s így édesanyám is a nővéremmel, illet-ve én ugyancsak ott lakhattunk.- Ma alig ismerik Kovrig Béla professzor nevét, aki ugyan-csak szerepet kapott Kolozsvárt.- Kovrig Béla egyetemi tanár Teleki Pál  mellett  az úgyne-vezett  nemzetpolitikai  osztályt  vezette  a  Dísz téren.  Az erdélyiörmény  származású  professzor  negyvenegy  éves  volt,  de  márhófehér  hajjal,  ugyanakkor  fiatalos  arccal.  Kolozsvárra  kerültegyetemi tanárnak, és Varga László jezsuita páterrel  ő is egyikelméleti megalapozója volt az említett szociális szervezeteknek.Kovrig  nagy  tekintélyre  tett  szert,  és  rövidesen  munkatársánaktekintett.Győrből került le Csizmadia Andor tanácsnok, akit a szociálisügyosztály  vezetőjévé  neveztek  ki.  A  háború  haladtával  egyreinkább  sokasodtak  az  osztály  feladatai.  Csizmadia  rövidesenKeledi egyik bizalmas munkatársa lett.
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- Hol  helyezkedett  el  a  Hivatásszervezet  a  politikai  palet-tán?- Teleki  Pál  halála  után Magyarországon erősödött  a jobb-oldali,  nacionalistának  nevezhető  vonal.  Vitéz  Marton  Bélamegalapította  a  Nemzeti  Munkaközpontot.  Ez  tulajdonképpenszakszervezeti feladatokra volt hivatott,  és a régi, radikális szo-ciáldemokrata és kommunista beütésű szakszervezetek kiváltásátszerette  volna  elérni  nemzeti,  magyar  hangsúllyal.  A  Hivatás-szervezet ezt nem nézte jó szemmel, „sárga szakszervezet”-kénttekintett a Nemzeti Munkaközpontra, mondván, nem a munkásokérdekeit képviseli, hanem elsősorban politikai célokat szolgál.A kolozsvári vasasszakszervezet elsősorban a Fermata gyárratámaszkodott,  de a  közüzemeknél és  másutt  is  dolgoztak vasasemberek. A szakszervezet erejét jelzi, hogy komoly székházat tar-tott fönn. A szakszervezetet, amelynek Pálffy Tibor volt a veze-tője, azon a címen, hogy sok közüzemben dolgozó tagjuk van, beakarták  kényszeríteni  a  Nemzeti  Munkaközpontba.  A  vasasokazonban nem voltak hajlandóak erre. Romániában az iparosodásfolyamatában a szakmunkások legnagyobb része a magyar vagynémet nemzetiségűek közül került ki. A románság körében, amelyfolyamatosan húzódott  le  a hegyekből,  elvétve fordult  elő ipariszakképzettségű ember.A Nemzeti  Munkaközpontba  az  ipari  munkásság  ‒  miutánátlátták annak lényegét ‒ semmiképpen sem akart belépni. Köz-ben  megjelentünk  mi,  a  Hivatásszervezet.  Ennek  titkárakénthárom munkás keresett föl azzal a kérdéssel, kik vagyunk, és mitakarunk. A beszélgetés folyamán derült ki a munkásvezetők szá-mára, hogy korábbi osztálytársam, Pálffy Tibor édesapja az egyikszakszervezeti vezetőjük. Nem sokkal később visszatértek, s kije-lentették, belépnének a Hivatásszervezetbe. Óriási eredményként
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könyveltük  el  ezt,  hiszen  így  Kolozsvár  legerősebb  szakszer-vezete  csatlakozott  hozzánk.  Látták,  nem  fosztjuk  meg  őketdemokratikus  jogaiktól,  továbbra  is  önmagukat  vezethetik  aHivatásszervezeten belül.- Mennyire volt elfogadott a Hivatásszervezet tevékenysége?- Dávid  László  lelkes  híve  volt  a  pápai  szociális  körleve-leknek,  hasonlóan  Vida  Istvánhoz,  aki  ugyan nem tartózkodottKolozsvárt, de kapcsolatban álltam vele és körével. Segítségükkelröplapokat nyomtattunk, amelyeken beszámoltunk munkánk meg-kezdéséről.  Ezeket  egyetemista  kollégáim  hordták  szét  házrólházra.  Nem  tudtam,  hogy  az  ilyen  tájékoztatáshoz  rendőrségiengedélyre lett volna szükség. Egyszer csak idézést kaptam, hogyjelentkezzem a megadott időpontban a városi rendőrségen. Feketenadrágján  kék  lampasszal  vitéz  Borbola  altábornagy  fogadott.Leültetett, s közvetlen módon megkérdezte: milyen tevékenységetfolytatunk. Rövidesen kiderült, a rendőrségi följelentésből csak azderült ki, hogy röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Közöltem,miről van szó valójában, mire elmosolyodott. Szegedi származásúlévén részt  vett a KALOT alapításában, pontosan tudta, milyenmunkát végzünk. Ezzel a dolog elintéződött.- 1935-től  számítják  a  katolikus  megújulási  mozgalmakkibontakozását Magyarországon. A KALOT és a KALÁSZ rövididőn belül  jelentős társadalmi befolyásra tett  szert progresszívtársadalmi programjával. Ennek egyik jelentős tényezője voltanépfőiskolák létrehozása. Ha jól tudom,  Sándor bácsiék ennekmintájára ‒ a népfőiskolák elsősorban a vidéki agrárfiatalságszellemi-szakmai fölemelését szolgálták ‒ szorgalmazták a mun-kásfőiskolák létrehozását.- Kolozsvárt  kereskedelmi  akadémia  működött  a  románvilágban,  ez  alakult  át  közigazgatási  karrá,  majd  olvadt  be  atudományegyetembe. Külön épületük volt, s Kovrig Bélával arról
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beszéltünk, a népfőiskola mintájára munkásfőiskolát kellene szer-vezni  ugyanott.  Kovrig összeállította  a  munkásfőiskola  oktatásitematikáját,  amelyhez  embereket  keresett.  Ekkor  jelentkezettCsizmadia Andor. Ő Győrből ismerte Közi Horvát Józsefet, akimár  a  katolikus  szociális  mozgalmak  harmincas  évek  közepimegindulása előtt mint szociális érzékenységű pap képviselőkéntrészt vett  a parlament munkájában.  Én ismertettem össze Csiz-madiát Kovriggal.Mintegy  nyolcvan-száz  munkáshallgatóval  megkezdődtek  afőiskolai előadások. Boldogan vettem tudomásul, hogy a munká-sok,  akiknek  vezetői  a  régi  marxista  ismereteket  hangoztatták,most  meglepve  hallgatták,  hogy a  katolikus egyház mit  tanít  aszociális kérdésekről, mert erről addig fogalmuk sem volt.Ez után jött a gondolat, hogy a Hivatásszervezet vezetését átkellene  adni  Pálffynak.  Én ekkor  már  megszereztem az abszo-lutóriumot, de a diplomához hiányzó szigorlatokat nem tettem le.Ez  a  végzettség  azonban  elégségesnek  bizonyult  ahhoz,  hogykinevezzenek fogalmazónak a  városhoz Csizmadia Bandi ‒ sokévtizedes  ismeretség  után  nevezhetem  így  ‒,  szociális  ügy-osztályára. Keledi polgármester is tudott erről, s egyetértett ezzel.- Ha jól  tudom, volt  ennek a  kornak érdekes  magánéletikitérője  is  az  ön  számára,  amely  rövidesen  házasságkötéshezvezetett.- Érdekes  közjátékként  említem  meg:  Keledi  leánya,  akikésőbbi feleségemmel járt együtt a főiskolára, szemet vetett rám.A polgármester egy szép villában lakott a botanikuskert fölött, deannyira puritán életmódot folytatott, hogy szolgálati gépkocsijábaa családtagjai  sem ülhettek be, s csak munkába menet és jövethasználta. Egy alkalommal síelni mentünk a hegyekbe, s a társa-sággal  tartott  a  polgármester  Lívia  nevezetű  leánya  is.  Isme-retségünket  szorosabbra  fogni  igyekeztek,  nemhogy  ellenezték
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volna az ő családjában.  Majd bált  rendeztek a  főiskolán,  ott  istalálkoztunk,  de ekkor ismertem meg majdani feleségemet.  ÍgyLíviával a még tulajdonképpen el sem kezdődött kapcsolat végetért. Már akkoriban sem élt bennem valamiféle karrierista szellem.Egyébként Keledi a történteket később sem éreztette velem. Csiz-madia felesége örvendett volna Lívia és az én kapcsolatomnak, snyilván előre látta  hivatali  pályám gyors felívelését.  Igaz,  ez  aszemlélet nem számolt a történelem alakulásával. Keledi későbbegy  ideig  Budapest  polgármestere  lett,  Kolozsvárt  VásárhelyiLászló került a helyére.- A félig-meddig végzett jogász, miközben belevetette magáta társadalmi küzdelmekbe, családot alapított.- 1942-ben ismerkedtem meg feleségemmel, az említett főis-kolai bálon. Kovrig és Csizmadia is tanított a szociális testvérekáltal  szervezett  kétéves  továbbképző  főiskolai  kurzuson,  aholszociális  gondozónőket  képeztek  ki  az  Országos  Nép-  ésCsaládvédelmi  Alap  (ONCSA) keretében.  Engem is  meghívtakelőadást  tartani  a  katolikus  szociális  mozgalmakról.  HoroszBélával,  Kovrig  ifjú  tanársegédjével  ott  ragadtunk  az  említettfőiskolai bálon. Ő feleségem egyik osztálytársát vette feleségül.1943. augusztus 20-án kötöttünk házasságot a budafoki temp-lomban, mivel feleségem odavalósi. Erre az alkalomra eljött édes-anyám, nővérem és a sógornőm is. Ebéd után három vagy négyórakor indult a vonatunk Szovátára, a Medve-tó partján töltöttüknászutunkat.  Ezt  követően,  immár  ifjú  házasokként  édes-anyámmal együtt laktunk a kolozsvári házban.1944. augusztus 31-én született meg legidősebb gyermekünk,Sándor. Anyósom ekkor leutazott hozzánk, hogy jelen legyen aszülésnél. Annál is inkább, mert közeledett a front, az orosz és aromán csapatok néhány nappal a románok 1944. augusztus 23-ikiugrása után már elérték Tordát. Kéthetes volt elsőszülött gyer-mekünk,  amikor  választás  elé  kerültünk:  hogyan  tovább.  Nem
37



lehetett tudni, vajon Kolozsvárt ostrommal veszik be, egyáltalán,miként alakulnak a  háborús események. Végül úgy döntöttünk,jobb  lenne,  ha  fel  tudnánk  jutni  Budafokra,  feleségem  család-jához.- Számos visszaemlékezésből ismert a front elől menekülőknyomorúságos sorsa. Korábbi beszélgetéseinkből tudom, ön mégaz ilyen kritikus helyzetben is képes volt némi humorral szem-lélni az eseményeket.- Több  tisztviselő  szolgált  a  városházán,  aki  Budapestrőlkerült le, s a családjuk, rokonságuk a fővároshoz kötötte őket. Aző számukra indítottak egy járatot.  Az egyik városi  autóbuszbólkiszerelték az üléseket, hogy minél többen férjenek el benne.Fájó szívvel döntöttünk az utazás mellett, de ott volt a két-hetes gyermek, nem tehettük ki a frontélet  bizonytalanságának;egyébként sem tudtuk, anyósom hogyan kerül haza a családhoz;nem beszélve arról, mi lesz, ha netán engem behívnak katonának,s feleségem egyedül marad az újszülöttel.Egy kényelmes fotelt helyeztünk el az autóbuszban anyósomrészére, az ő kezébe adtuk a pólyás gyereket, mi pedig a csoma-gokon  ültünk.  Anyósom  erősen  rövidlátó  volt,  így  nem  vetteészre,  hogy fejjel  lefelé  tartja  a  gyereket.  Már  Apahidánál  tar-tottunk, amikor észrevettük ezt...A hadi helyzet miatt nem lehetett már Nagyvárad felé utazni,kerülőt  kellett  tennünk  Nagybánya  felé.  Végül  két  nap  múltánérkeztünk Budapestre.  Az oroszok által  sorra  megszállt  erdélyivárosokból a köztisztviselők jelentős része elmenekült.- Mihez kezdett Budapesten?- Megérkezésem  után  jelentkeztem  a  Belügyminisztérium-ban. A belügyminisztérium közigazgatási részlegének külön vár-megyei és városi osztálya működött.  Cserzy Istvánnak hívták a
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városi osztály vezetőjét. Jelentkezésre várva az előszobában ücsö-rögtem, abban a reményben, hogy kapok valamilyen állást. Egy-szer csak átment a helyiségen egy nálam valamivel idősebb férfi,aki  közben szemrevételezett,  majd bement Cserzyhez. Kiderült,Várady Kálmán, miniszteri titkár volt,  aki Cserzy mellett  dolg-ozott.Amikor  ismét  megjelent,  odalépett  hozzám,  s  megkérdeztetőlem: nem volna-e kedvem a Belügyminisztériumban dolgozni.Ugyanis  segítségre  van  szüksége.  Feleségem  családjának  voltvalamiféle  összeköttetése,  s  úgy nézett  ki,  talán  Pesterzsébetenkapok állást. Ez a település a Duna túloldalán elég messze esettBudafoktól.  A  Belügyminisztérium  pedig  a  Várban  működött.„Nem is  gondoltam erre”,  válaszoltam,  „de  örömmel  veszem”,mire  Várady  ismét  visszament  Cserzyhez.  Utána  behívatott  azosztályvezető, s közölte új beosztásomat, így kerültem a Belügy-minisztériumba  a  Lakatos-kormány  idején,  még  a  nyilas  hata-lomátvétel előtt.- Ezek már eléggé feszült idők voltak. Senkiről sem lehetetttudni, valójában miként gondolkodik.- A minisztériumban  néhányan nem vették  jó  néven  meg-jelenésemet, merthogy „odapottyantam”. Dolgozott ott egy Gall-ner Dénes nevezetű férfi, aki később Dorogságira magyarosított.Apja a fővárosnál volt tanácsnok. Vele nagyon jól öszszebarát-koztam.Két hét sem telt el, Váradyt behívták katonának, s ott marad-tam a helyén, nekem kellett átvennem a munkakörét.Közben  Keledi  és  Csizmadia  Bandi  is  eljött  Kolozsvárról,helyesebben a front elől. Csizmadiát Nagybánya polgármesterévénevezték ki, menekülésünkkor nála szálltunk meg. A front köze-ledtével  azonban onnan is  távoznia kellett.  Csizmadia is  feljöttBudapestre, s szolgálatra jelentkezett a minisztériumban. A sorskülönös  fordulata,  hogy Cserzyvel  beosztattam magam mellé  a
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volt főnökömet, aki talán tizenöt évvel lehetett idősebb nálam.- A  kényszerű  távozással  elszakadt  a  keresztény  szociálisköröktől?- Korántsem.  Budapesten  azonnal  fölvettem  a  kapcsolatotVida Pistáékkal, a katolikus szociális szervezetekkel. A városhá-zán,  az  igazgatási  osztályon  dolgozott  Múth  Mihály,  apámko-rabeli  idősebb  tanácsnok.  Október  15-e  után  voltunk  már,megkezdődött  a  budapesti  zsidók  üldözése.  Múth  Mihálytólkolozsvári  városi  bélyegzőt  és  úgynevezett  polgári  személyilapokat kaptam, s ez nagyban segített ezekben a nehéz időkben.Akkoriban nem létezett  személyi igazolvány,  ha valakit  igazol-tatott a rendőrség, a bejelentőlapot kellett felmutatnia, amely csaka lakásbejelentést igazolta. A polgári személyi lap pedig kis for-mátumú  igazolvány  volt,  amely  a  nevet,  a  foglalkozást,  alegközelebbi adatokat  tartalmazta.  Ilyen személyi  lapok beszer-zésével  tudtam  segíteni  az  üldözöttek  mentésében.  Katolikusszociális mozgalmunk ekkor már megkezdte a zsidó és nem zsidóüldözöttek segítését, egyaránt.Vida Pistáéktól kaptam a jelzést, mire kiállítottam a megadottnévre egy polgári személyi lapot, majd lebélyegeztem és aláírtam.Az adatok Kolozsvárra vonatkoztak, ezek hitelességét nem ellen-őrizhették, mert a város már orosz megszállás alatt volt. Sok ilyenlapot állítottam ki, amelyek gazdái közül két kivétellel senkit semismertem.- Romantikus, ugyanakkor veszélyes vállalkozás ez egy ifjúapától.- Én meggyőződésbeli kötelességnek nevezném. A két,  személyesen  megismert  üldözött  egyike egy Göndörnevezetű, nálam valamivel idősebb zsidó ügyvéd volt, aki vala-melyik banknál dolgozott.  A másik pedig egy zsidó asszony. Ajezsuiták küldték őket a Hivatásszervezet Kálmán Imre utca tíz  
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szám alatti központjába az általam kiállítandó hamis papírokért. Apolgári  személyi  lappal  elmehettek  a  rendőrségre,  mondván,kolozsvári  menekültek,  s  olyan  gyorsan kellett  eljönniük,  hogyirataik közül csak ez az egy maradt meg. A rendőrség ennek alap-ján  kiállította  a  rendőri  bejelentőlapot,  amellyel  már  az  utcaiellenőrzésnél hitelesen tudták igazolni magukat.- Az üldözöttek köre egyre szélesedett. Tulajdonképpen min-den demokratikusan gondolkodó tisztességes ember veszélynekvolt kitéve, olyanok is, akik a politikai elithez tartoztak.- Kállay  Miklós  miniszterelnök,  amikor  március  19-én  anémetek megszállták az országot,  a török követségre menekült,fia,  Kristóf  pedig  valamelyik szerzetesházban talált  menedékre.Ijjas Antal, a kiváló katolikus író és újságíró kapcsolatban állt azifjabb Kállayval. A nyilasok a szerzetesházakat is végigkutatták,nem  bújtatnak-e  ott  zsidókat.  Kállay  Kristóf  nem  rendelkezettsemmilyen  hamis  papírral.  Ijjas  tudott  a  mi  akciónkról,  s  föl-keresett  bennünket,  hogy  segítséget  kérjen.  Dr.  Dávid  Lászlónevére állítottam ki a lapot. A teljes „hamisítóüzem”-et az akta-táskámban cipeltem. Ott voltak a lapok, és a bélyegző is.Közben nekem is el kellett tűnnöm otthonról. Gallner Dénest(Dinit),  belügyminisztériumi kollégámat, és engem is le akartaktartóztatni  a  nyilasok  a  minisztérium  épületében,  valószínűlegazért, mert több alkalommal kifejeztük ellenszenvünket a németekbevonulása és az általános politikai helyzet miatt.Gallner  Dinit  behívatták  az  elnöki  osztályra,  azzal  a  szán-dékkal, hogy ott tartóztatják le. Az utolsó pillanatban fölismerte ará  leselkedő  veszélyt,  kikéredzkedett  a  mosdóba,  s  mert  tudta,onnan nyílik egy kis ajtó, amelyen át kijuthat a folyosó távolabbirészére,  sikerült  elmenekülnie.  Engem  pedig  a  volt  kolozsváripolgármester, Vásárhelyi László keresett föl Budafokon ‒ aznap
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valami  miatt  nem mentem  be  a  hivatalba  ‒,  s  közölte  velem,azonnal tűnjek el.Magamnak  is  kiállítottam  a  hamis  papírokat,  s  Vida  Pistaegyik titkárnőjének ismerősénél, a Podmaniczky utcában húztammeg magam.- A család pedig Budafokon maradt...- Ebben az időben az angolok már rendszeresen bombázták afővárost, budafoki házunk mélyen a hegy alá benyúló pincéje ishivatalosan kijelölt  légópinceként működött,  ahol hatvan-hetvenkörnyékbeli férhetett el. Az utolsó napokban már én is lent lak-tam, így hirtelen eltűnésem szemet szúrhatott egyeseknek. Nemlehetett tudni, ki milyen beállítottságú,ezért a család elhíresztelte,hogy behívtak katonának.Az egyik kora délelőtt aktatáskámban a „felszerelésemmel” aKálmán utca tízbe, ebbe a saroképületbe tartottam. Egyik oldalona Vallás és Közoktatási Minisztérium hátsó frontja emelkedett, asarkon állt az unitárius templom, a másik oldalt pedig egy úgy-nevezett  zsidó  ház  foglalta  el.  A  pesti  zsidók  elvitelét  Horthymeggátolta, annyi történt, hogy a zsidókat összeköltöztették sárgacsillagos jelzésű házakba. Láttam a járdán egy karszalagos nyilaspribéket sétálni, de nem találtam ebben semmi rendkívülit, hiszenminden ilyen háznál őrködtek. Háttal állt a Hivatásszervezet épü-letének,  nyugodt  voltam,  hogy nem jelent  veszélyt  rám nézve.Beléptem a földszinti irodájába.Amikor becsuktam magam mögött az ajtót, éreztem, hogy azoldalamhoz nyomnak valamit.  Egy géppisztoly volt. A nyilasokmegszállták a Hivatásszervezetet, mert nyomára jutottak a mene-kítő akciónak. Bevittek a fürdőszobába. Az első szavuk az volt:„Te  büdös  kommunista,  úgy  váglak  falhoz,  hogy  freskó  leszbelőled!”
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Már  mások  is  tartózkodtak  ott.  Sorba  állítottak  bennünket:kezeket  hátra,  orrunkat  pedig  neki  kellett  érintenünk  a  falnak.Egyszer  csak  nyílt  az  ajtó,  s  lopva  észrevettem,  szegény  IjjasAntal lépett be, jött a Kállay Kristófnak kiállított papírokért, Ijjaskissé  raccsolt,  s  amikor  ráförmedtek:  „maga  kicsoda”,  határo-zottan  válaszolt:  „Ihhas  Antal  vagyok.”  Gondolta,  a  NemzetiÚjság  ismert  publicistájaként  a  nyilasoknak  is  mond  ez  a  névvalamit.  Elkérték  a  személyi  papírjait,  amelyeken  eredeti  neveszerepelt:  Jankovits Antal.  Újságíróként vette föl az Ijjas nevet.„Te  büdös  zsidó”,  s  akkora  pofont  adtak  neki,  hogy  csak  azthallottuk, elvágódik a hátunk mögött. Majd odaállították mellénka falhoz. Összesen nyolcan-kilencen lehettünk az ott dolgozókkalegyütt.Már sötétedett, amikor megjelent egy rabomobil, s egyesévelbeszállítottak minket. Vida Pista, mintha a cipőfűzőjét igazítaná,megállt,  s  amint  elhaladtunk  mellette,  odasúgta  nekünk:  „azoroszok bejövetelére készítettük a papírokat”.Ez jó tippnek hangzott, hiszen ha bejönnek, üldözni fogják akeresztény munkásmozgalmat.- Ilyen helyzetben mire számíthat az ember? Nyilván a leg-közelebbi tapasztalati valóságra figyel.- Ültünk  a  rabomobilban,  s  Vida  Pista  a  kocsi  zörgésébőlmegállapította, hogy a Margit hídon haladunk át. „A Margit kör-útra visznek”, súgta oda. S valóban így történt: a katonai fegy-házba kerültünk.Az épületben felhajtottak minket valamelyik magasabb eme-letre. Mindenünket elvették tőlünk. Legnagyobb meglepetésemreegyszer csak ki jött szembe a folyosón? Nonn Gyurka, aki akkormár másfél éve ült. Erdélyben egy úgynevezett kommunista per-ben ítélték el. Rabruhában, házi munkásként dolgozott a börtönönbelül. Amikor odaért mellénk, döbbentem súgta oda: „Hát ti mit
43



kerestek itt?” Látásból ismerte Vida Pistát is, mert letartóztatásaelőtt részt vett a kolozsvári katolikus gimnázium dísztermében aVida által tartott előadáson. „Hoztak”, súgtam vissza, s a zsebemben  lévő  rózsafüzért  a  markába  nyomtam.  Másnap,  amikor  aküblit  ürítette,  egy óvatlan pillanatban  visszaadta nekem a cel-lában.Rövidesen megkezdődtek a kihallgatások. Említettem, hogy ajezsuiták  által  kért  hamis  papírok  közül  kettőnek  személyesenismertem a gazdáját. Az egyik egy zsidó asszony volt. Történetétő mesélte el nekem. Azért jött be a Hivatásszervezetbe, mert vala-melyik  páter  küldte:  szeretne  papírt  kérni.  Bekerült  az  egyikmenetbe,  amelyet  külföldre  vittek,  de  éjszaka  megszökött  atéglagyárból, ahol megálltak, s elindult vissza, Budapestre. Édes-anyja betegen, idősen valahol a fővárosban bujkált, s ő minden-képpen mellette akart lenni.Sárga csillaggal a ruháján kiállt az országútra, hogy felvegyevalamilyen jármű. Egyszer csak föltűnt egy autó fénye, erre elkez-dett integetni. Egy német katonai teherautó volt. A sofőr mellettfiatal német tiszt ült. Amikor megpillantotta a nőt, a tiszt is meg-döbbent. Kérdezte az asszonyt, mit akar. Elmondta, vissza szeret-ne jutni  Pestre  az édesanyja miatt.  Erre  a  német tiszt  letépte  asárga  csillagját,  beültette  maga  mellé,  és  felhozta  Budapestre.Valahol a Mikszáth Kálmán tér környékén szállt ki a nő a németkatonai  teherautóból.  Már  sötétedett,  nem  tudott  hirtelenjébenhová  menni,  betért  a  jezsuiták  közeli  Jézus  Szíve-templomába.Egyszer csak hallotta, a sekrestyéből jön valaki, kulccsal a kezé-ben, hogy bezárja a templomot. Erre beült a gyóntatószékbe. Otttöltötte az éjszakát. Reggel találtak rá, amikor kinyitották az ajtót.Bevitték  a  templommal  egybeépült  jezsuita  rendházba,  aholelmondta  a  történetét.  Ők  irányították  a  Hivatásszervezethez,
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hogy ott hamis papírokhoz juthat. A maga részére kért és kapottigazolást.- Lám,  amikor  a  történelem  az  ember  történetévé  válik,milyen sajátos helyzeteket és emberi reakciókat produkál, ame-lyek nem illenek bele az utólag gyártott történelem-szemléletbe.És a másik, személyesen ismert menekült... ?- A másik a Göndör nevezetű fiatal zsidó ügyvéd volt. Őt is ajezsuiták küldték hozzám, neki is kiállítottam a papírt. De arrólnem tudtunk,  hogy miután  minket  elvittek  a  Margit  körútra,  aHivatásszervezet irodáiban egy hétig ügyeletet tartottak a nyila-sok.  Az  említett  szegény  zsidó  nő  visszajött,  hogy  édesanyjarészére  is  kérjen  papírt.  Elkapták.  A  fiatal  ügyvéd  is  keresettminket valaki más ügyében, ő is lebukott.Később Vida  Pistától  tudtam meg,  hogy a  férfit  a  Dunábalőtték, a nőt pedig ‒ sosem felejtem el ‒ az egyik alkalommal,amikor  kihallgatásra  vittek,  ahol  mindig  az  orosz  megszállásrakészülés meséjével álltunk elő ‒ az édesanyjával együtt hozták afolyosón. Az ő további sorsuk ismeretlen maradt előttem.- És az ön sorsa?- Szétszórtak bennünket, letartóztatottakat, én mégis egy cel-lába kerültem Ijjas Antival. Két nap múlva nyílt az ajtó, s bedob-ták  Varga  Lacit,  az  ügyvédet.  Őt  szintén  a  Hivatásszervezetközpontjában kapták el, Vida Pistát kereste. Velünk egy zárkábanvolt még Farkas Imre hadnagy, egyenruhában; szegényt később,amikor Sopronkőhidáról szökni akart, lelőtték. A legkülönbözőbbemberek kerültek össze: az említettek mellett volt köztünk kom-munista is.  Ijjas Antival mi egymás mellé kerültünk a szalmán.Ezzel szórták le a zárka betonpadlóját, ez jelentette a fekvőhelyet.Ijjas csuda figura volt. Kissé raccsoló hangjával annyit mondott:„Kéhlek szépen, micsoda könyvet íhhok én még ebből.” VargaLaci erre megszólalt: „Te hülye, azt hiszed, ki fogsz innen kerül-ni?”  Jogászként  reálisan  ítélte  meg  a  helyzetet.  Tényleg  nem
45



tudtuk,  mi  lesz  a  sorsunk.  Ijjas  Antalnak  sikerült  kapcsolatotteremtenie valamelyik őrrel. Ő telefonált Mihalovics Zsigmond-nak, hol vagyunk, tud-e tenni valamit érdekünkben.- Ekkor  már  folyt  Budapest  ostroma,  napirenden  volt  afőváros kiürítése.- A nyilasok, tudtuk, éreztük, készültek a menekülésre, felté-teleztük,  bizonyára  minket  is  magukkal  visznek.  Ijjas  közöltevelünk, sikerült kapcsolatba lépnie Mihalovics prelátus úrral, akiazt  üzeni,  nyugodjunk  meg,  mert  Sopronkőhidán  a  fogházpa-rancsnok jó katolikus ember. Sovány vigaszt jelentett számunkra.Nonn Gyurkát ritkán láttam, akkor is őr kíséretében érkezettkiüríteni a küblit. Cellánkban raboskodott egy szerb elítélt is, akitudott Nonn Gyurkával való kapcsolatomról. Az egyik nap oda-súgta: „Gyurka megszökött.”Az őrök között, akik nem mind voltak nyilasok, többen vilá-gosan látták a helyzetet, s azért is, hogy magukat a későbbiekrenézve biztosítsák, segítették egyesek szökését.Megkezdődött  a  rabok  átszállítása  Sopronkőhidára,  az  oro-szok  már  egészen  közel  voltak.  Mintegy  hatvanan  maradtunkutoljára. Három rabomobilba akartak bezsúfolni minket. Vissza-adták a letartóztatáskor elvett holminkat. A töltőtollam kivételévelminden megkerült.Amikor  a  rabomobilok  már  ott  álltak  indulásra  készen,  afogház „maradékát” összegyűjtötték a földszinten.  Akkor láttukviszont  EMSZO-s  társainkat.  Megjelent  egy  öregedő  törzsőr-mester, feltolta a szemüvegét, kezében papírlapot tartott, s olvasnikezdte  a  neveket.  Az  enyém  szerepelt  az  első  helyen.  Jelent-keztem,  majd  félreállított.  Ugyanígy  mind  a  kilencünket.  Atöbbieket  elszállították.  Majd  parancsot  adott,  kísérjenek  visszaminket  az  egyik  cellába.  Ott  álltunk  értetlenül  a  teljes  bizonytalanságban.  Hallottuk,  hogy a három rabszállító elment.  Letér-deltünk, s elkezdtünk imádkozni.
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- A katolikus ember meggyőződéssel mondja: ismét a gond-viselés...- Immár hányadik alkalommal! Egy őr nyitotta ránk az ajtót,lehajtott  bennünket  munkára.  Két  teherautó  rakományát  kellettlepakolnunk,  s  fölhordanunk  az  első  emeletre.  Szegény  IjjasAntal, amikor a súlyos zsákot a vállára tették, összeesett a teheralatt.  Mi  pedig,  legyengülve,  kínlódva,  de  cipeltük  a  zsákokat.Amikor  végeztünk,  visszavittek  bennünket  a  cellába,  majdrövidesen ismét levezettek, mert a rakomány felét vissza kelletthordanunk a teherautóra.Az  éjszakát  a  Margit  körúton  töltöttük.  Másnap  sorba  állí-tottak bennünket, majd egy parancsnok vezetésével, hat szuronyoskatona között elindultunk. Mint kiderült, a Markó utcába vittek.„Megmenekültünk”, súgta Vida Pista, de még mindig nem tud-hattunk semmi biztosat sorsunk alakulásáról.A mellettem lépkedő őr útközben sorra megkérdezte a nevün-ket. Majd ennyit mormolt: „Rendes magyar emberek, azért kellnekünk  magukat  kísérni.”  Mint  kiderült,  ugyan  nyilas  kars-zalaggal, de besorozott katonák voltak az őrök.A Markó utcában egy vizsgálóbíróhoz kerültünk. A parancs-nok átadott  neki  egy  papírlapot,  azzal,  hogy a  Margit  körútrólhozta a szállítmányt. A vád okirat-hamisítás volt ellenünk. Abbanaz időben ez hűtlenségnek számított. Erre a bíró közölte, nem az őhatáskörébe tartozik az ügy, így a rabokat nem veheti át. „Nincshová visszavinni őket”, közölte a parancsnok. Erre mégis befo-gadott bennünket.Külön cellákba kerültünk, köztörvényesek közé. Igyekeztembeilleszkedni közéjük, amikor kérdezték, miért vagyok ott, csakannyit közöltem, én is lebuktam.Egyszer csak szólítottak a cellából, s vittek a vizsgálóbíró elé.Leültettek egy szoba előterében, ahonnan kilátás nyílt a folyosóra.
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Miközben várakoztam, a folyosó ablaknál megjelent Cseh Jenő,régi ismerősöm arca. Dohányzott, közben mosolyogva kacsintottegyet. Utána tudtuk meg, neki köszönhetjük az életünket. Csoda,hogy akadt egy ember, aki vállalta a kockázatot, mert nem lehetetttudni, Dominich vizsgálóbírónak nincs-e módja még lefogatni őt.- Ki volt Cseh Jenő, aki ‒  megint csak szinte képtelen mó-don ‒ éppen akkor ott tartózkodott?- Dr. Cseh Jenő az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott.Jezsuita  nevelésű  jogász  volt,  akit  behívtak  katonának,  s  mintigazságügyi szakembert, beosztották a hadbíróságra. Megtudta aletartóztatásunkat, s elhatározta, hogy segít,  bár a nyilasok alattneki is illegalitásba kellett vonulnia. Ügyünk előadója Dominichhadbíró volt, aki vérbírónak számított, később háborús bűnöskéntki  is  végezték.  Cseh  Jenő  tudta  róla,  hogy a  Lakatos-kormányalatt Dominich szabadlábra helyezett s futni  engedett két angolügynököt.  Jenő  megvárta,  amíg  bekövetkezik  a  Margit  körútkiürítése. Az elszállításunk előtti éjszaka felkereste Dominichot, smegzsarolta: „Nem lehet elvinni őket, mert Sopronkőhidán a biz-tos halál vár rájuk, de akkor te is meghalsz, mert az angol ügynö-kökre  vonatkozó  dokumentumokat  letétbe  helyeztem  azzal,  hamégis elviszik őket, a terhelő dokumentumokat azonnal adják át ahatóságnak.”Dominich kivárta az utolsó percet,  akkor felolvastatta  azt  ahatározatot, amelynek alapján átkerültünk hozzá.A vizsgálóbíró kedvesen, tegeződő viszonyban fogadott. Jegy-zőkönyvet vett fel családi állapotomról, megállapította, hogy ese-temben  nem  kell  tartani  szökéstől,  s  a  tárgyalás  napját  1945.április  valamelyik napjára  tűzte ki,  ami az akkori  körülményekközött a teljes abszurditást jelentette.Ez volt délelőtt, délután pedig, 1944. december 17-én mind-nyájunkat kiengedtek.
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- Szép karácsonyi ajándék, s a „katona” váratlanul haza-tért.- Otthon a lakásban senkit sem találtam, mindenki a pincébentartózkodott. Ott is főztek, a pince szellőzőnyílása szolgált kémé-nyül.  Az  utcákon kiplakatírozták,  hogy érvénytelen  mindenfélementesség,  a  férfiaknak  kötelező  katonai  szolgálaton  kell  résztvenniük,  halál  arra,  aki...  A  legnehezebb  idők  járták.  Nemmehettem le  a  pincébe,  nehogy  valaki  följelentsen.  Velünk  éltekkor még feleségem nagyanyja, az ő félreeső szobájában bujkál-tam. Közben újra és újra bombáztak, közeli robbanások rázkód-tatták meg a levegőt, az egyik ház fala is megrongálódott.Közvetlen közelünkbe ért a front. Azonban továbbra sem mer-tem előjönni s lemenni a pincébe, mert családom tagjai, akik tud-tak hazaérkezésemről, féltek, hogy lebukom, a nyilasok gondol-kodás  nélkül  lőtték  agyon  az  embereket.  Ekkor  megkértemfeleségemet, keresse föl a bombázások és ágyúzások szünetébenvitéz  Almay  Béla  vezérőrnagyot,  aki  korábban  ezredesként  akolozsvári hadtest vezérkari főnöke volt. Kovrig Béla barátjakéntigen rendes katolikus embernek ismerték, részt vett a mi keresz-tény szociális munkánkban, s magam is kapcsolatban álltam vele.A  Lakatos-kormány  alatt  fölhozták  Budapestre,  vezérőr-naggyá léptették elő, az Iparügyi Minisztériumban ő lett a hadi-üzemek  legfőbb  parancsnoka.  Feleségem  elmondta  neki  ahelyzetemet, s kérdezte, tudna-e segíteni. Almaytól olyan igazo-lást kaptam, amely szerint személyes beosztottja vagyok. Mindigmagamnál  tartottam ezt  az iratot,  nem tudva,  mikor lesz szük-ségem rá.Más vonalon is próbálkoztunk. A család ismerte az akkor mégmegyei jogú Budafok város tiszti főorvosát, dr. Brázay Kálmánt.Egyébként  gyerekorvos  volt,  később,  haláláig  nagyon jó  barát-ságban voltunk. Feleségem elmondta Brázaynak, orvosi igazolás-ra  lenne  szükségem.  Erre  kiállított  egy  hivatalos  kórjelentést,
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mely  szerint  krónikus  reuma-bántalmakkal  mozgásképtelen  va-gyok.- Mindenki tudta,  legföljebb napokig tarthat ez a helyzet.Mikor és milyen körülmények között ért véget?- Karácsony napján jöttek be az oroszok. A reggeli mise utánvoltunk, dörögtek az ágyúk, aki élt és mozgott, a pincébe mene-kült,  csak  én  tartózkodtam  fönt.  Kimentem  a  kapuhoz,  hogykörülnézzek,  nem bírtam tovább a  feszültséget.  A közeli  SzentJános-szobor  felé  tekintettem,  ahol  megpillantottam  egy  oroszkatonát géppisztollyal, amint éppen benézett a mi utcánkba. Meg-látott engem, s intett, húzódjam vissza. Szerencsére nem lőtt. Ígyéltem meg az oroszok bejöttét.- Ma  is  vita  folyik  arról,  hogyan  ítéljék  meg  Budapestostromát. Egyesek felszabadításnak nevezik, mások új megszál-lásnak, amikor a szovjet csapatok elfoglalták a várost.- Budapest jelentős része, kivéve a nyilasokat, felszabadítástvárt, olyan értelemben, hogy az oroszok bejövetelével véget ér aháború, a német megszálló csapatok és nyomukban a nyilasok iseltűnnek. Minden gondolkodó ember már jó ideje tudta, hogy aháború  elveszett.  Az  angolok  és  az  amerikaiak  beavatkozásáranem  számítottunk.  A  jaltai  egyezményt  nem  hozták  nyilvá-nosságra,  de az  1943-as  teheráni  konferenciáról  köztudott  volt,hogy a nagyhatalmak megegyeztek a háború utáni helyzetről, ámennek  részleteit  ‒  az  egymás  közti  területi  megosztást  ‒  nemismertük.  Az  oroszok  megjelenésével  eszünkbe  se  jutott,  hogyhosszú évtizedekig az ő megszállásuk alá kerülünk.Az orosz  csapatokat  nem fogadtuk örömmel,  de azzal  tisz-tában voltunk, hogy megjelenésükkel véget ér a háború, amelybőlmár  mindenkinek  elege  volt.  Budapest  peremrészét,  így  Buda-fokot is elfoglalták az újabb megszálló csapatok. Parancsnokuk apolgármester lakásában rendezkedett be.
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- Budapest  elfoglalása  az  ön  számára  mindenesetre  aztjelentette, már nem kellett tovább bujkálnia.- Az  oroszok  elfoglalta  területeken  az  ideiglenes  kormányrendelkezése alapján megalakultak a helyi  nemzeti  bizottságok.Ennek  tagjait  azok  a  pártok  adták,  amelyek  az  ideiglenes  kor-mányt  alkották:  a  kommunista  párt,  a  szociáldemokrata  párt,  akisgazdapárt és a parasztpárt.- Amint lehetett, azonnal részt vállalt a közigazgatásban?- Lementem a városházára, hiszen korábban is a városi köz-igazgatásban  dolgoztam.  A  budafoki  városházán  feleségemcsaládjának ismerősei örömmel fogadtak, és azonnal alkalmaztak.Rám  bízták  a  közellátási  osztály  vezetését  ‒  az  akkori  körül-mények között! Ez közvetlenül karácsony után, december 27-éntörtént.- Budafok ugyan elesett, de Buda ostroma még tartott.- Január elején már én is lenn tartózkodtam a pincében. Egykis kosárkában ott feküdt néhány hónapos Sándor fiam. Mi a pin-ce legmélyebb részén helyezkedtünk el, ahol a legvastagabb voltfelettünk a földréteg. A szomszédos pincékkel átjáró kötötte összea miénket, hogyha lebombázzák a házunkat, s a törmelék eltor-laszolja a kijáratot, jobbra és balra is át tudjunk menni a szom-szédhoz. Ezt még a légoltalmi szolgálat alakíttatta ki.Régi  konyhai  tűzhelyen  főtt  az  étel,  amely  az  egyre  fogyókészletek  miatt  gyatra  volt,  folyamatosan  éhség  gyötört  min-denkit.Január harmadikán délben hazafelé tartottam a városházáról,hogy egyek valamit.  Anyósom az  utolsó tartalék szárított  tész-tából diós tésztát készített. Éppen leültem az asztalhoz, elém tetteaz ételt, amikor megjelent három géppisztolyos szovjet katona, s apincelakók  közül  válogatni  kezdtek.  Hármunkat,  fiatalabbakat
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szemeltek  ki  „kicsi  robot”-ra.  Félcipőben  voltam,  szerencsérefeleségem  legalább  a  télikabátot  utánam  hozta  az  utolsó  pil-lanatban. Azt gondoltuk, valahol az utcán kell közmunkát végez-nünk.- A „kicsi robot” azonban, tudjuk jól, mást jelentett.- Elvittek bennünket a szomszédos utca egyik pincéjébe, aholmár  jó  néhány  férfit  összegyűjtöttek.  Ott  tartottak  bennünketszürkületig, majd kihajtottak a városházához, ahol vagy három-ezer embert őriztek.Előbb Érd felé indították el a menetet, majd visszafordítottakminket, végül Ercsibe vittek. Kutyás, gyalogos és lovas katonákterelték az oszlopot. Útközben három szökni szándékozót lelőttek,mire többen nem kockáztatták meg, hogy lelépjenek.Hajnali fél négy felé érkeztünk meg Ercsibe, ahol a téglagyárszárító  részébe  hajtottak,  olyan  tető  alá,  amelynek  nem voltakoldalai.  Egy órát  tölthettünk ott,  majd amikor pirkadni kezdett,kitereltek bennünket egy futballpálya nagyságú, körülkerített térrea téglagyár mellé. Csoportokba osztottak, majd megjelent háromorosz  tiszt,  s  egy negyedik férfi,  félig  katonai,  félig  civil  öltö-zetben, sárga karszalaggal. Ő tolmácsolt. Közölte velünk, foglyokvagyunk, aki azonban beteg, vagy erről igazolása van, lépjen ki asorból.- Aligha  hihette  valaki  is,  hogy  egy  orvosi  papír  alapjánszabadon engedik az oroszok.- Remegve kutattam a zsebemben, hogy megkeressem a dok-tor  Brázay  által  kiállított  igazolást.  Apósom  tanácsára,  akielőrelátó ember volt, amikor az oroszok már benn voltak, kitün-tetésemet, a nemzetvédelmi keresztet és az Almaytól kapott iga-zolásomat  elégettem,  mert  ha  megtalálják  nálam,  éppen  azellenkező  hatást  váltja  ki.  Ez  annál  is  indokoltabbnak  látszott,mert hozzánk is beszállásoltak orosz katonákat, s egészen Buda
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elestéig  orosz  híradósok  cirkáltak  a  házban.  Ők  még  tisztes-ségesebben viselkedő, idősebb emberek voltak, akik autóval köz-lekedtek. Az egyikük egy alkalommal odalépett hozzánk a pincé-ben, megemelte fiamat, kivette a fekhelyéről, szegény feleségemmajdnem elájult ijedtében... Erre mi történt? A katona keresztetrajzolt Sándorka homlokára, és egy kis érmét tett mellé.Brázay  doktor  igazolásával  kiálltam a  sorból.  A  dokumen-tumot a sárga karszalagos férfinak kellett odaadni. Ő belenézettmindenki papírjába, majd visszairányította az egészségesek közé.Amikor rám került a sor, én is nyújtottam a papírt. Belepillantott,majd rám nézett, és megkérdezte: „Maga orvos?” „Nem, jogászvagyok.” „Ezt az igazolványt Brázay doktor állította ki?”, kérde-zett  tovább.  „Igen”,  válaszoltam,  majd  az  oroszokhoz  fordult.Ahogyan kivettem, azok vissza akartak küldeni a tömegbe, de eza férfi szabályosan harcolni kezdett velük az érdekemben. Végülmegunták az oroszok, legyintettek, s félreállítottak.- Ki volt ez a titokzatos, szabadító férfi?- Ennek magyarázata kissé későbbre kívánkozik. Magam semértettem, de tény, hogy tizenhárman szabadultunk. Egy budafokiorvost,  aki  a  felsővárosban  lakott,  s  megjárta  az orosz  frontot,választottunk  meg  parancsnoknak.  Az  ő  vezetésével  indultunkvissza Budapestre. Akadt közöttünk egy idősebb, negyvenöt évesember, aki amikor már jó messze jártunk Ercsitől, így morgott:„Már harmadszor engednek el a korom miatt!”Hazafelé  valahol  megaludtunk  egy  istállóban.  Utunk  soránlegalább három hasonló menettel találkoztunk szembe, mint ami-lyennel minket is elvittek. Az orvos, mivel tudott oroszul, ilyen-kor a kapott dokumentum birtokában elmagyarázta, hogy néhánybeteget visz magával. Gondolom, azt is hozzátette, hogy fertőzőbetegségben szenvedünk, mert az oroszok ettől rendkívüli módonféltek.
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Végül két nap alatt értem haza. Eltelt valamennyi idő, s arragondoltam, fölkeresem Brázay doktort, bemutatkozom neki, meg-köszönöm  a  kiállított  orvosi  igazolást.  Kálmán  alacsonyabb,nálam jóval idősebb férfi volt. Amikor elmeséltem neki az Ercsi-ben történteket, csak ingatta fejét: nem tudta mivel magyarázni azesetet.Közben  összebarátkoztunk,  majd  hetente  egy  alkalommalöten-hatan  nála  találkoztunk,  zenét  hallgattunk,  beszélgettünk.Később  gyermekeim  orvosa  lett.  A  Brázay  család  Budafokonismert  famíliának  számított,  még egy nóta  is  született  a  családtulajdonában lévő üzemben gyártott Brázay-féle sósborszeszről.- Végül mikor oldódott meg a rejtély?- Brázay Kálmán, aki megjárta a keleti frontot, hívő embervolt. Ünnepnap és hétköznap egyaránt ott ült a legkorábbi reggelimisén.  Első  találkozásunk  után  néhány  hónappal  azt  mondtanekem  egyszer:  találkozott  azzal  az  emberrel,  aki  elengedettengem Ercsiben. „Tudod, ki ő?” Kiderült, egy zsidó orvos, akitmunkaszolgálatra  vittek  ki  a  Donhoz.  Brázay  Kálmán  pedig  afronton egy negyven főből álló egészségügyi csoportot vezetett.Oda tartozott tábori papként Galambos János, akit később a SzentRita-templom plébánosaként ismertem meg.Amikor kiértek a Donhoz, Brázay akkor találkozott a munka-szolgálatosokkal.  Szétnézett  közöttük, s mindenkit,  akit valami-lyen címen lehetett ‒ orvos, ápoló ‒ magához vett az egységéhez.Amikor  az  oroszok  áttörték  a  frontot,  a  zsidó  munkaszolgá-latosok,  mind,  átmentek  az  oroszokhoz,  ők  pedig  visszafelémenekültek.  Brázay  Kálmán  egyetlen  emberveszteséggel  hoztahaza az alakulatát. Az engem megszabadító orvos is Brázayhozkerült,  Kálmán jóvoltából, majd az áttörés után az orosz csapa-tokkal  érkezett  Magyarországra,  részben  tolmácsként,  illetve
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orvosként alkalmazva. Megmentőjeként tekintett  Kálmánra, amiaz én szabadságomat jelentette.  Az említett  orvos rövidesen azújjászerveződő Egészségügyi Minisztériumba került. Kálmánnakvalamilyen  hivatalos  dolga  akadt  ott,  s  véletlenül  összetalál-koztak. Az orvos elújságolta, hogy elengedett egy embert, akinekKálmán adott igazolást...Életem egyik nagy csodájának tekintem ezt a véletlent, mertha ez nincs, akkor kikerülök a Gulagra. Az ember életében kita-pintható  az  isteni  gondviselés.  A  Jóisten  más  emberek  segít-ségével, sokszor látszólag a legképtelenebb módon menti meg azembert.- Hazatérve folytatta közigazgatási tevékenységét?- A városházán működött a pártokból, a szakszervezetből és anőszövetségből összeállt  nemzeti bizottság.  Egy volt tanácsnok,Bárdosy lett a polgármester, nekem pedig, mint említettem, a köz-ellátás jutott. Igyekeztem mindent megtenni, amit az adott körül-mények között lehetett.Budafokon rengeteg fuvaros élt a borászat miatt, s az elhullottlótetemet  igyekeztünk  fölhasználni  az  éhínség  enyhítésére.  Atizenegyedik kerület határán működött korábban a Hengermalom,ott  összesöpörték a földről a lisztet,  amiből szalmával vegyítettkenyeret gyúrtak a budafoki pékek, amely azonban nem állt összeegységes  masszává.  Erre  a  zománcgyárban  kis  tepsiket  készít-tettünk, s ebben már sikerült megsütni az összesöpört „kenyeret”.- Közben a nagycsalád gondoskodott legidősebb fiáról, akiévtizedek múltán az Antall-kormányban miniszterként szolgált?- Otthon marharépából  készült  főzeléket  ettünk,  apósom elvolt  ragadtatva  tőle,  így  buzdította  a  család  tagjait:  „Egyétek,milyen  finom!”  Sándor  fiam  első  főzeléke  is  ebből  készült.Szerencsénkre egy szociális  nővér lakott  a  közelben idős édes-anyjával, s volt egy kecskéjük. Piroska nénitől naponta két deci
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tejet kapott Sándor fiam. Óriási kincs volt ez akkoriban! Amikortavaszodott,  feleségem  az  első  zöldfőzeléket  Sándor  fiamnaklóheréből  állította  elő.  Brázay  Kálmán  ajánlotta  ezt,  mert  dús-táplálékú növény.Cukor nem létezett, a kertben elrejtett veremben tartotta apó-som  a  krumplit,  s  ennek  fölhasználásával  vészeltük  át  a  leg-nehezebb,  ínséges  időket.  Később aztán  megkezdődött  a  csere-kereskedelem a vidékkel. Ez a korszak legalább egy évig tartott.Azt a kevés élelmiszert, ami volt, jegyre osztották ki. Élt ittegy mészáros, aki egy fuvaros döglött lovát jegy nélkül, feketénmérte ki. Valaki följelentette, s hivatalból nekem kellett eljárnomszegény, idős emberrel szemben. Akaratlanul még ellenséget  isszereztem magamnak itteni szolgálatom idején.- Meddig tartott a budafoki városházi munka, amely való-ban hálátlan feladat volt?- Három-négy hónapig dolgoztam a helyi városházán, amikora debreceni ideiglenes kormány felköltözött  Budapestre.  Jelent-keztem a Belügyminisztériumban, hogy utolsó szolgálati helyema városi osztályon volt. A kisgazdapárti Eszterhás György, maj-dani képviselőtársam segítségével vettek vissza. Eszterhás későbbemigrált,  néhány  éve  halt  meg  Amerikában.  A  Belügyminisz-térium akkoriban a Markó utcában, az Igazságügyi Minisztériumépületében kapott helyet. Emeletenként osztották meg az épületeta két minisztérium között.- Mindeddig a közvetlenül nem vett részt a pártpolitikában.Mi  indította  arra,  hogy  éppen  a  háború  után  vállaljon  ilyenszerepet?- Még Debrecenben tartózkodott a kormány, de mi már arrólbeszéltünk,  hogy  rövidesen  választások  következnek.  S  azonkeresztény pártként indulnunk kellene. A rádióban hallottuk, hogy
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Németországban  Adenauerék  is  szervezkednek  egy  kereszténypárt  programjával.  Mivel  Magyarországon  nem  létezett  elevenkeresztény párt, arra gondoltunk, régi mozgalmainkból alakítunkpártot.Tartott  még Buda ostroma, amikor Nagy Töhötöm jezsuita,aki a szintén jezsuita Kerkai Jenő helyettese volt a KALOT-ban,és  Ugrin  József  főtitkár  az  orosz  vonalakon  át  jutott  el  Deb-recenbe,  s  ott  jelentkezett  elképzelésével  a  kormánynál.  Azországban már működött a megszálló hatalmak képviselőiből állóSzövetséges  Ellenőrző  Bizottság,  amelyet  a  teheráni  megálla-podás szerint az a hatalom vezetett, amelyhez az érdekterület tar-tozott. így nálunk az első perctől kezdve a szovjetek diktáltak.- Budapest  romokban.  A  hidak  a  Dunában.  Tömegközle-kedés nem létezett. Hogyan lehetett Budafokról bejutni a minisz-tériumba?- Gyalog jártam be a munkahelyemre. Az oroszok készítettekegy pontonhidat Hárosnál, amelyen Csepelre lehetett átjutni, majdgyalog végig a Soroksári úton, be a városba.Itt kell megemlítenem, hogy Kerkai Jenővel hogyan kerültemszembe  egy  kellemetlen  eset  kapcsán.  Mint  mondottam,  mégtartott  Buda  ostroma,  de  mi  már  megkezdtük  a  szervezkedést.Mezgár  Lajos,  székesfehérvári  prépostplébános  szolgált  Buda-fokon, ő alapította meg itt az EMSZO-t és a Hivatásszervezetet,még a Horthy-időkben. Amikor Budafokra került, már ismertemőt a korábbi népfőiskolái értekezletekről.Az  Emericana  székházában,  a  Bástya  utcában  jöttek  összeelőkészítő  megbeszélésre  mindazok,  akik  a  katolikus  közéletetképviselték. Schlachta Margit mellett Barankovics István, SzekfűGyula és mások is jelen voltak, tehát mindenki, aki a keresztényértékeket magáénak vallotta; ugyanakkor szociológiai szempont-ból meglehetősen heterogén képet mutatott a társaság. 
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Elhatározták, hogy a megalakítandó párt vezetője gróf PálffyJózsef  legyen.  Erre  az  összejövetelre  már  Mindszenty  Józsefpüspök esztergomi érsekké kinevezése után, de még a választásokelőtt került sor.Mi néhányan Mezgárral  összedugtuk a fejünket,  s  megálla-pítottuk:  ebben  a  helyzetben  abszurdum,  hogy  egy  kereszténypártnak gróf legyen a vezetője! A szovjet megszállás idején teljesképtelenségnek  tekintettük  ezt.  Pálffy  egyébként  Apor  Vilmospüspök unokaöccse volt.Ekkoriban  még  a  budafoki  városházán  dolgoztam.  Kaptamegy  kék-fehér-piros  szalagot,  s  az  orosz  városparancsnokságkiállított egy iratot, hogy a városházán dolgozom, s ez megóvottattól, hogy ne zabráljanak el az utcán. A pontonhídon is ezzel azigazolással juthattam át,  hiszen orosz katonák őrizték, s bizonymég mindig fogdosták össze az embereket.- Említette  az  imént  összeütközését  Kerkai  Jenő  páterrel.Mikor, milyen körülmények között történt ez?- Megtudtuk,  a jezsuitáknál Kerkai  vezetésével  újabb talál-kozót tartanak a keresztény párt létrehozására. Mezgrárral meg-beszéltük, én megyek el erre, mivel nagyobb biztonságban tudtammozogni.  Legalább  két  órába  tellett,  mire  beértem Csepelről  aHoránszky  utcába,  ahol  Kerkai  szobájában  már  többen  jelenvoltak. Akikre emlékszem: Vida István, Eszterhás György, SaádBéla,  Varga  László,  talán  Cseh  Jenő  is;  legalább  nyolc  olyanszemély,  akiket  a  jezsuiták  neveltek  egyetemista  korában,  akiéletben maradt.Kerkai Jenő csodálatos ember volt, nagyszerű szervező, errőla KALOT léte és története tanúskodik. Ismertette az elhatározást,amely  szerint  létre  kell  hozni  egy  keresztény  pártot,  én  pedig,Mezgár  megbízatásának  megfelelően,  felszólaltam,  hogy  nemszabad elfelejtenünk, milyen környezetben vagyunk kénytelenek
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végezni  ezt  a  munkát.  Ahhoz,  hogy Pálffy  József,  akit  szemé-lyesen nem ismertem, elnök lehessen, az kellene ‒ folytattam ‒,hogy mondjon le nyilvánosan grófi rangjáról. Ezzel is deklarálva,hogy az új párt nem kíván folytatása lenni a Horthy-korszakbanműködött  keresztény  pártoknak,  amelyeket  valóban  feudálisbeágyazódás jellemzett. A főpapok többnyire királypártiak voltak,Mindszentyt is erős legitimista beállítottság jellemezte.Miután előadtam mondandómat, Kerkai magából kikelve tilta-kozott, s ami nekem leginkább fájt, azt mondta: „Csak egy erdélyiburkolhatja  így  őszinte  szavakba  tapintatlanságát.”  Egyszóvallehordott. Saád Béla helyeselte fölvetésemet, és mások is mellémálltak, Kerkai szavaira azonban elnémultak.A megbeszélés sokáig tartott, a késői órában már nem mertemvisszaindulni  Budafokra.  Varga  Lászlónál  aludtam,  aki  özvegyvolt,  és  Rózsika  nevezetű  házvezetőnőjével  a  Galamb  utcábanlakott, ahol ügyvédi irodáját is fönntartotta.Végül  is  a  keresztény  párt  alapítására megmozdult  társaságkettévált.  Schlachta  Margiték  kiléptek,  a  maradók pedig  Pálffyhelyett  Barankovics  Istvánt  választották  meg  főtitkárnak.  Ezközvetlenül a negyvenötös  választások előtt történt.- Elhangzott  Varga  László  neve.  Ő  az,  aki  sok  évtizedesemigráció  után  a  magyarországi  kereszténydemokrata  politi-zálás kiemelkedő alakja volt 1990-et követően?- Igen, s akkoriban, fiatalemberként hitt abban, hogy a hábo-rú  után  demokratikus  politikai  berendezkedés  alakítható  ki.  Azemlített  megbeszélés  után  másnap  indultam  vissza  Budafokra.Varga Lászlónak ‒ aki kíváncsi volt rá ‒ megmutattam az iga-zolványomat, amellyel közlekedtem. Már a hárosi hídnál jártam,amikor  észrevettem,  a  karszalagom  megvan,  de  az  igazol-ványomat Varga lakásán hagytam. Hogyan jutok át? Elfogadják-eelégséges  igazolásnak  a  karszalagomat?  Egy  pillanatra  meg-torpantam,  majd  láttam,  hogy  egy  csoport  éppen  nekiindul  a  
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hídnak.  Észrevétlenül  hozzájuk  csatlakoztam.  A  híd  kezdeténellenőriztek,  a túlsó oldalon már nem. A csoporttal  így szeren-csésen átjutottam, s onnan már fél óra alatt elértem a városházára.A Jóisten ismét megsegített, a városházán pedig kiállítottak egy újigazolványt, magyar és orosz szöveggel, orosz pecsétekkel ellát-va. - A háború utáni sajátos romantikától áthatott hétköznapokfolytak...- Az élelmezés mellett  a közlekedés jelentette a fő gondot.Megkönnyítette bejutásomat a városba, amikor helyreállították aHÉV  vonalát.  Budafok  fő  közlekedését  ugyanis  akkoriban  ahelyiérdekű  vasút  jelentette,  mégpedig  két  vonalon.  Amikorannak idején vőlegényként először mentem ki Budafokra, a Gel-lért térnél kellett felszállni a szerelvényre, később a végállomást aKörtérre  helyezték  át.  Az  egyik  vonal  Nagytétényig,  a  másikTörökbálintig haladt tovább.Könnyebbséget jelentett, amikor a HÉV már bejárt a Körtérig.Feleségem húga a Közlekedési Minisztérium hídosztályán dolgo-zott tisztviselőnőként. Együtt utaztunk a Körtérig, majd a Verpe-léti úton elgyalogoltunk a mostani Petőfi hídig, ahol ugyancsakpontonhidat létesítettek, s a Nagykörúton már megindult a villa-mosjárat.Emlékszem,  a  híd  túlsó  végén egy  kör  alakú  hirdetőoszlopállt.  A gyalogosok hetekig olvashatták rajta a feliratot: „Sztálinvörös, Hitler barna, mind a kettő le van szarva.” Ez fejezte ki amagyar közvélekedést. Hetekig nem tüntették el onnan.A  Belügyminisztériumban  tehát  ismét  a  városi  osztályrakerültem, ahol, mint említettem, korábban is dolgoztam. Kettenvagy hárman maradtak a régiek közül, egyikük nemigen szimpa-tizált velem, a másik, akivel jó viszonyban voltam, Gallner Dénes,ő később, 1956-ban disszidált.
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A közigazgatási főosztály alá tartozott a vármegyei, a városiés a községi osztály. A főosztály vezetője Bibó István volt.- A  keresztény  párt  végül  is  nem  indult  az  1945-ös  ősziválasztásokon.- A Szövetséges Ellenőrző Bizottság,  annak ellenére,  hogyUgrinék megjelentek Debrecenben, akadályozta az indulásunkat.A régi pártoknak sem igen tetszett egy új rivális megjelenése. ASzövetséges  Ellenőrző  Bizottság  a  párt  engedélyét  két  héttel  aválasztások előtt adta meg, mire úgy döntöttünk, ennyi idő alattlehetetlen felkészülni. Egyébként érdekes, hogy Schlachta Margitekkor a liberális polgári párt listáján került be a parlamentbe. Ami társaságunkból pedig tizenegy KALOT-os jelölt kisgazdapártilistán  lett  képviselő.  Köztük  Echardt  Sándor  és  Bálint  Sándor,akik, miután összeült a nemzetgyűlés, azonnal bejelentették, hogya Kereszténydemokrata Néppártot képviselik.Ha pártként nem működhettünk is, baráti összejövetelek for-májában rendszeresen találkoztunk. Minden héten pénteken VargaLászló lakásán gyülekeztünk. Ő állt közülünk anyagilag legjob-ban,  teával,  kávéval  kínált  bennünket,  ami igen nagy dolognakszámított abban az időben.Barankovics  Istvánt  ekkor  ismertem  meg,  a  Galamb  utcaiösszejöveteleken.  Később  a  jezsuiták  is  belátták,  a  mi  elgon-dolásunk volt a helyes, s ettől kezdve Kerkaiék is ezt a vonalattámogatták.- Mennyit  érzékelt  ön  a  kor  politikai  realitásából?  Atörténettudomány koalíciós időkként tartja számon az 1945-48közötti időszakot, a valóságban a szovjet megszállás alatt már azelső  perctől  kezdve  megkezdődött  az  erőszakos  kommunistahatalomátvétel.- Természetesen láttuk, hogyan folyik a kommunisták bom-lasztó  akciója,  a  hatalomátvétel  megindítása.  A  parasztpártot
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maguk  mellé  tudták  állítani,  kivéve  Kovács  Imrét,  aki  későbbdisszidált, és Amerikában halt meg. De Erdei Ferenc, Veres Péterés mások a kommunisták emberének számítottak. Közben folyt aszociáldemokrata párt szalámizása, Kéthly Anna, Peyer Károly ésmások kiszorításával. Egyre inkább Szakasits Árpád és MarosánGyörgy került előtérbe, ők már együtt haladtak a kommunisták-kal,  látszólag  ugyan  még  megőrizve  a  párt  önállóságát.  Letar-tóztatták a kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát. Tildy Zoltán egyideig még igyekezett lavírozni a két vonal között,  majd mielőttkinevezték köztársasági elnökké, Dobi István felé orientálódott.A kommunisták ilyen módon sajátították ki a pártokat, amit amegszálló szovjet hadsereg és a szovjet hatóságok miatt szabadonmegtehettek. Akkor már tudnivaló volt, hogy a nemzetközi poli-tikai érdekszférák hosszabb időre hogyan alakulnak. Később majdannyi engedményt tettek az oroszok, hogy a hidegháborús nyo-másra 1955-ben kivonultak Ausztriából.Ebben a helyzetben kellett politizálnunk. Elképzelésünk sze-rint a legtöbb, amit elérhetünk, a finn példa. Finnország is oroszérdekszférába tartozott, de sajátos elhelyezkedése miatt Manner-heimék politikáját tolerálták az oroszok: az ország nem egészenkerült  kommunista  befolyás  alá.  Ez  jelentette  számunkra  alehetséges realitást, mert tudtuk, az adott körülmények között nemlehet tőlük teljesen megszabadulni.- A keresztény politizálás egyúttal  egyházpolitikai  koncep-ciót is föltételez. Említette a második világháború előtti, az egy-házban  uralkodó  neobarokkos,  talán  feudális  viszonyokat.Hogyan ítélték meg az akkori hierarchiát?- Erre vonatkozóan szabadjon egy konkrét esetet említenem.Még  az  1947-es  választások  előtt  történt  a  következő.  Baran-kovicsnak sikerült engedélyt szereznie lapindításra, s ekkor jelentmeg a kereszténydemokrata párt lapja, a Hazánk, igaz, összesen
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csak néhány száma. Időközben nyilvánosságra került az ellentétPálffy személyét illetően.  Mindszenty hercegprímás továbbra isteljes  mellszélességgel  Pálffyt  támogatta.  Ugyanakkor  Pálffynagybátyjával, Apor Vilmossal jó kapcsolatban voltunk, míg 1945húsvétján erőszakoskodó orosz katonák áldozatául nem esett.  Ővalószínűleg erdélyi származása miatt, jobban fölfogta a kisebb-ségi sors játékszabályait és követelményeit.A kisgazdapárt lapjában, a Kis Újságban Pálffy írt egy kiro-hanó cikket Barankovics ellen. Mire ő a Hazánk első számábanválaszolt  erre.  Barankovics  ezzel  együtt  Mindszentyre  herceg-prímásként, a hazai egyház vezetőjeként tekintett.- Mindszenty József alakja mindmáig megosztja  a keresz-tény közvéleményt. Vannak, akik nemcsak a kiváló főpásztort,hanem a következetes politikust is látják benne. Mások éppenpolitikai felfogását illetik kritikával.- Engem meglepett, amikor Mindszenty József hercegprímásikinevezése után első alkalommal érkezett Budapestre, és a SzentIstván-bazilikában mutatott be szentmisét. Szószékről beszélt, ésprédikációja első szavai különös hatást keltettek bennem: „Ked-ves budapesti  híveim. Én,  Magyarország hercegprímása és elsőzászlósura sietve siettem közétek...” A zászlósúrságot nyomaték-kal hangsúlyozta. A zászlósúr a király helyettese, a régi magyaríratlan alkotmány szerint az első zászlósúr a hatalom birtokosa akoronázásig.Nem egészen értettem, hogy az egyházfő, aki először jelenikmeg fővárosi hívei között, a szovjet megszállás idején ezt hang-súlyozza.  Elsősorban  főpapnak  kellett  volna  mutatkoznia,  nemzászlósúrnak. Ilyen kérdések, politikai gesztusok miatt kerültünkszembe Mindszentyvel.
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- Voltak-e  más  élményei  is,  amelyek  alapján  MindszentyJózsef személyiségét árnyaltan ítélte meg?- Eckhardt  Sándor  igen  szerény,  a  francia  Becsületrenddelkitüntetett professzora volt a francia nyelvnek a budapesti egye-temen. Bálint Sándor, a szakrális néprajz kiváló tudósa sem poli-tikai  babérokra  törekedett.  Személyiségükkel,  politikai  szerep-vállalásukkal  másoknak  kívánták  jelezni,  hová  kell  tartoziuk.Barankovics István, amikor még nem mérgesedettel a helyzet ahercegprímás és közte, egy alkalommal be akarta  mutatni  Eck-hardt Sándor professzort Mindszentynek. Következőképpen folytle  a  találkozó  a  Várban,  a  helynökség  meglehetősen  romosépületében.  Az előtérben várakoztak,  amikor egyszerre  nyílt  azajtó, megjelent a hercegprímás, kezében a Hazánk első számával,amelyben Barankovics válaszolt  a Pálffy-féle  támadásra. Mind-szenty  József  minden előzetes  szó  nélkül  így  fordult  Baranko-vicshoz: „Micsoda hangnemben ír ön...?!”, majd fölháborodottanbecsapta maga mögött az ajtót.- Az 1947-es választásokon ‒ igaz, már a párizsi békeszer-ződés aláírását követően, amikor nyilvánvalóvá vált a szovjet éskommunista hegemónia az országban, a hagyományos pártokatjavarészt fölszalámizták a kommunisták ‒ elindulhatott a keresz-ténydemokrata  párt,  elhagyva  a  keresztény  jelzőt,  DemokrataNéppárt néven.- Egyre  jobban  elmérgesedett  a  helyzet  a  hercegprímás  ésBarankovics, illetve követői között. Közeledett az 1947-es válasz-tás.  Jó  barátom  volt  Karcsai  Sándor,  Cseh  Jenő,  Vida  István,Világhy  Miklós,  ők  a  fiatal  keresztény  értelmiségi  körhöz  tar-toztak. Világhy később teljesen átment a másik oldalra, a kom-munisták közé.Ismét felötlött a kérdés: indulhatunk-e a választásokon, vagysem. Barankovics egy kántortanító fia volt. Sokan zsidó származású felesége miatt nehezteltek rá. Az asszony egyébként aranyos
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teremtés volt,  aki azután katolizált.  Igen jó körülmények közöttélt, s hozzáment a jóvágású, de szerény anyagiakkal rendelkezőBarankovics Pistához. Szerelmi házasság volt az övék.Korábbról egészen másféle élményeim voltak a főpapokról,mint  amilyent  Mindszenty  József  esetében  tapasztaltam,  de  ezrészben származhatott az erdélyi és magyarországi történelmi ha-gyományok közötti különbségekből is. Majláth Gusztáv Károly ésMárton Áron alakja állt előttem, s nem tudtam föltételezni, súlyosok nélkül miért lenne más mentalitású egy püspök, mint ők. AHorthy-időszak neobarokkos vonások jellemezte közjogi egyházátnem ismertem. Erdélyben egészen más volt a helyzet. Nem értet-tem, miért támadhatna ellentét a mi társaságunk, amely a „Rerumnovarum...” és a „Quadragesimo anno...” a keresztény megújulástszolgáló enciklikák szellemében nőtt fel és élt, illetve a főpapságközött.Mezgár prelátus is töprengett a feszültségek láttán. Elhatároz-tuk, Budafokon eucharisztikus napot rendezünk, rossz idő eseténa  Törley  pezsgőgyár  hatalmas  töltőtermében.  Mezgár  Lajos,  akiegyezést keresve, Mindszentyt hívta meg főcelebránsnak, akitrégebbről  ismert.  Mellette  Badalik  Bertalan,  domonkos  tarto-mányfőnököt, és világiként Varga Lászlót. Ez utóbbi hozzánk kö-zel  álló személyiség volt,  Badalik Bertalan semlegesnek mutat-kozott,  és  a  prelátus  úr  remélte,  hátha  sikerül  feloldani  azellentétet a választások előtt.Érdtől Csepelig óriási tömeg gyűlt össze. Mindszenty Józsefkétségtelenül  népszerű  volt.  A liturgia  után  a  plébánián  ebédetadott Mezgár Lajos ‒ fiatalként nem vettem részt ezen, s az ottanibeszélgetés eredményeként elhatározták, hogy Badalik Bertalan-nál több alkalommal találkozóra jönnek össze a különböző néze-tek  képviselői,  s  talán  megteremtődik  annak  lehetősége,  hogyegységesen lehessen indulni a választásokon.
65



 Ez az esemény kevésbé ismert a párt múltjából. Mi történt adomonkos rendházban, hiszen ön is ott volt? A találkozón Barankovics mellett részt vett Eckhardt Sándor,Eszterhás Gyurka, Vida Pista, ők a kommunista pártbomlasztásmiatt már kiszorultak a kisgazdapártból, ott volt Veress Marianneszociális  testvér  (őt  Erdélyből  ismertem,  Kolozsvárt  rendfőnökvolt a bécsi döntésig, amikor átkerült Budapestre, testvére pedig ahavonta  megjelenő  Erdélyi  Tudósítót  szerkesztette),  EndrédyVendel  zirci  apát  pedig  a  prímás  megfigyelőjeként  volt  jelen.Pálffy távol maradt.A  harmadik  tárgyaláson  Badalik  elővett  egy  cédulát,  s  ígyszólt: „Őeminenciája hat pontban foglalta össze álláspontját. En-nek az elfogadása szükséges ahhoz,  hogy az egyház a pártot  amagáénak tartsa.” A pontok között szerepelt egyebek között, hogya párt egyházi tanácsadója Mezgár Lajos legyen. Ez kedvező volt,Lajos bácsi köztiszteletnek örvendett. Nem emlékszem már vala-mennyi pontra, de a hatodikra igen, amely így szólt: „A jelenlé-vők  és  akik  megalakítják  a  pártot,  írásban  kötelezik  magukat,hogy  mindenben  követni  fogják  a  püspöki  kar  politikaiutasításait.”Megdermedt a levegő, erre senki nem számított. Ebben ugya-nis összekeveredett az egyház közvetlen politizálása az egyház ta-nításának szellemében való politizálással. Eckhardt Sándor bácsikopasz  feje  elvörösödött,  én  pedig  a  magam  fiatalos  meg-gondolatlanságával azt mondtam: „Igen, majd a börtön előtt meg-üzeni nekünk a püspöki kar, hogy nyugodjunk meg, mert a fog-házigazgató jó katolikus ember.” (Badalik nem tudta, hogy ez márelőfordult  velünk a nyilas időkben.)Kijelentettük, ilyen formában elfogadhatatlan a hatodik pont.Mikor távoztunkban Badaliktól búcsúztam, megjegyezte:„Eztkár  volt  mondania,  mert  nem  én  leszek  az  első,  aki  erről  atalálkozóról  referál  őeminenciájának.”  Nyilván Endrédy Vendel
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apátra utalt.Néhányan a Keleti pályaudvar felé indultunk a domonkosokThököly úti rendházától. Az utca bal oldalán beültünk egy ven-déglő kerthelyiségébe, ahol egy pohár sör mellett megbeszéltük atörténteket.Barankovics azzal kezdte:  „Most láthatjátok, miről  van szó.Javaslatom: ne induljunk a választáson. A hatodik pontban meg-fogalmazott  feltételt  nem fogadhatjuk el,  ugyanakkor nem aka-runk szembekerülni az egyházi hierarchiával.” Ezzel a határozat-tal váltunk el egymástól.Mindszentyvel  való  viszonyunkat  ma  sokan  a  Mindszenty-kultusz fényében ítélik meg. A hercegprímást sokan hősnek, áldo-zatnak látják. Természetesen igaz ez, csakhogy az ő elfogultságátsem hagyhatjuk figyelmen kívül gyakorlati politikai kérdésekben.Ő nem Wyszyński volt. Wyszyński és Márton Áron is börtönbekerült, de ők másért: a pasztorális egyházért.Mindszenty egyik amerikai útján találkozott Habsburg Ottó-val. Régi mondás szerint a látszat a tények erejével bír, ezért egyközszereplőnek igen kell vigyáznia a látszatra. Említett bemutat-kozó  beszéde,  amelyben  az  ország  első  zászlósurának  neveztemagát, illetve a Habsburg Ottóval való találkozása és tárgyalásaolyan  jelek,  amelyek  Mindszenty  József  működésének  árnyaltmegítélését kívánják.- A  párt  indulására  vonatkozó  döntésüket  mégis  megvál-toztatták. Mi volt ennek az oka?- Pártközpontunknak  egy  szerény,  kétszobás  első  emeletilakás adott otthont, a Vámház körúton, szemben a Vásárcsarnokbejáratával. Az udvarról lehetett feljutni az emeletre a körfolyosósházban. Ekkoriban én láttam el a titkári teendőket.Másnap  közölte  Barankovics,  néhány  napig  nem  jön  be,kipiheni  magát.  Leutazik  Szegedre  a  ferencesekhez,  akikkel
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nagyon jó viszonyban volt. Mi pedig állítsunk le minden válasz-tási előkészületet.Egyedül maradtam a párt irodájában, talán Farkas Béla fele-sége volt még bent, aki az adminisztrációs munkát végezte. Egy-szer csak nyílt  az ajtó, és papi civilben belépett egy úr. Baran-kovics Istvánt kereste. Közöltem vele, nem lehet elérni, másnapkora  reggel  indul  Szegedre,  egyébként  sem indulunk a  válasz-tásokon.„Hogyhogy nem indulnak?”, kérdezte. Mire közöltem, ilyenhatározat született. Erre ő: „Kérem, nekem beszélnem kell Baran-koviccsal!”  „Sajnos  nincs  rá  lehetőség.”  „Kovács  Sándor,szombathelyi  püspök  vagyok.  Tegnap  püspökkari  konferenciáttartottunk, s Dudás püspök úr nevében is jöttem. Kérni akarom,hogy induljanak a választásokon, mert mi önöket támogatjuk.”Erre azonnal telefonáltam Barankovicsnak, s még aznap talál-koztak. Mezgárnak is elmondtam a történteket, mire úgy reagált:ebben az esetben Székesfehérváron föl kellene keresnünk ShvoyLajos püspököt, akiről az a hír járta egyházi körökben, hogy ő álllegközelebb Mindszentyhez.- A püspöki  karon belül  tehát  eltérő  nézetek  jelentkeztekaktuálpolitikai  kérdésekben.  Ennek  részleteiről  tudtak-e  vala-mit?- Később  másféle  híreket  is  kaptunk:  a  hercegprímás  általösszehívott püspökkari értekezlet nem fogadta el egységesen az őnézetét. Olyan határozat született, mely szerint minden püspök azta  pártot  támogatja  egyházmegyéje  területén,  amelyet  jónak  lát.Kovács Sándor és Dudás Miklós azt a nézetet vallotta, minden-képpen indulnia kell egy keresztény pártnak a választásokon, serre mi vagyunk a legalkalmasabbak.Ezek  után  hárman,  Mezgár,  Barankovics  és  én  leutaztunkSzékesfehérvárra.  Elmondtuk  Shvoy  Lajos  püspöknek  a  tör-ténteket,  majd  megkérdeztük,  hogyan  járjunk  el  a  választási
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kampányban, hiszen jelentős városrészek,  így például Csepel, aszékesfehérvári  egyházmegyéhez  tartoznak.  Elhatároztuk,  azok-ban  a  választókörzetekben,  amelyek  az  esztergomi  főegyház-megyéhez tartoznak, nem indítunk jelölteket, mert nem akartunkszembekerülni  Mindszentyvel.  Ahol  azonban  a  válaszási  kerü-letek  határai  átfedték  egymást,  más  volt  a  helyzet.  KérdeztükShvoy püspököt, hogyan viselkedjünk az ő egyházmegyéjét érintőrészeken. Erre széttárta a karját:  „Uraim, az egyházmegyémbenén is önöket támogatom.”- Hol sikerült képviselőjelölteket állítaniuk?- Az  esztergomi  főegyházmegye  területén  kívül  mindenüttindítottunk jelölteket.  Különböző gesztusokat  tettünk: Szekszár-don például a plébános, aki a Horthy-korszakban, majd 45-ben isképviselő volt, a 47-es választásokon nálunk vállalt listás szerep-lést. Károlyi Bernát, ferences atya Kecskeméten indult a válasz-táson. Miután mindkét papi személy bejutott a nemzetgyűlésbe,azonnal lemondtak mandátumukról mások javára. Ugyanis alap-elvünk volt: papi személy ne legyen képviselő. Indulásukkal aztakartuk demonstrálni, hogy a rólunk elterjedt hír ‒ miszerint egy-házellenesek vagyunk ‒ hamis.- A  választás  körülményei  ‒  a  kommunisták  csalása  ‒,illetve  az  önök  pártjának  eredménye  közismertek.  Belülrőlhogyan élte át ezt az időt?- Választási nagygyűlésünket Győrben tartottuk. A hatalmastér zsúfolásig megtelt emberekkel. Végül hatvankét mandátumotszereztünk, a kommunisták pedig csalással hetvennél több man-dátumhoz jutottak. Ha nincs a kékcédulás eljárásuk, nem tudtakvolna  megelőzni  minket.  A  választás  éjszakáján  benn  tartóz-kodtam  a  pártközpontban,  ahová  telefonon  jelentették  a  rész-eredményeket. Éjfélig vezettünk! Kétségbe voltunk esve! Hiszena reálpolitikai  körülmények között  győzelem esetén az erősödőkommunista diktatúra első számú céltáblájává válunk, és szovjet
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segédlettel  ki  tudja,  milyen  módszerrel  számolnak  le  velünk.Barankovics otthon várta a híreket.- A keresztény pártok hangsúlyozottan világnézeti pártnaknevezték és nevezik magukat, ma is, szemben az ideológiai pár-tokkal, amelyek pragmatikus gyakorlati politikát folytatnak. Mivolt a Demokrata Néppárt világnézeti-politikai alapeszméje?- Hatvankét  képviselővel  kerültünk be a parlamentbe.  Kér-dés:  az  addigi  események  fényében  hogyan  gondolkodtunk,miként láttuk a jövőt? Az nem lehetett  kétséges,  valamiképpenlehetővé kell tenni az egyház létét a jövőben is. Nem számítottunkarra, hogy a kommunisták egyre diktatórikusabb föllépése melletthatalomra kerülhetünk,  s  parlamentáris  eszközökkel szállhatunkszembe  az  erősödő  diktatúrával,  de  puszta  létünkkel,  hogyvagyunk,  valamiképpen mégis  alkalmazkodásra  szerettük  volnakényszeríteni  őket.  Amikor  sorra  követték  egymást  az  egyház-ellenes cselekedetek ‒ a pócspetri ügy, az iskolák államosítása,Mindszenty József letartóztatása ‒, mintát és támogatást szeret-tünk volna adni az egyházi hierarchiának, hogy nincsenek egye-dül. A kommunisták persze a mi pártunkat is föl akarták szeletelnia kisgazdáknál  és a szociáldemokratáknál  korábban alkalmazottszalámitaktikával.- Ilyen  körülmények  között  kellett  nekilátniuk  a  törvény-hozó munkának.- Mivel  mi  hirtelenjében  alakult  párt  voltunk,  a  katolikusszervezeteket és egyesületeket pedig már korábban fölszámolták,ezért nem alakulhatott ki társadalmi kapcsolatrendszerünk, egye-dül a bizalom kötött össze minket. A parlamenti választás utánelhatároztuk, a mandátumot szerzett jelöltek elvonulnak Hévízre,hogy megismerjék egymást, kissé összerázódjanak, mielőtt meg-kezdik  a  törvényhozói  munkát.  Pócza  Lajos,  pécsi  képviselő-társunknak  volt  ott  panziója,  abban  tartottuk  a  háromnapos
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találkozót. Előadások hangzottak el, Barankovics István, MihelicsVid és Echardt Sándor voltak az előadók.Sikerült  elintéznünk,  hogy  külön  vagonban  utazhassunk.  AKelenföldi pályaudvaron gyülekeztünk, s egyszer csak halljuk, arikkancs az Új Ember című katolikus hetilapot hirdeti nagy han-gon,  amelyben  a  következő  nyilatkozat  jelent  meg:  „Illetékesegyházi helyen kijelentették, hogy az a párt, amely magát keresz-ténynek és a katolikus egyházhoz közelinek mondja magát, nem akatolikus egyház politikai vetülete.” Mindszenty József  így deza-vuált (cáfolt) bennünket. Ezzel a tudattal szálltunk föl a vonatra.Mi egyébként soha nem akartunk az egyház „politikai vetü-lete” lenni, ellenben az egyházért és a keresztény Magyarorszá-gért szerettünk volna mindent megtenni.Mihelics  Vid  előadásában  ‒  egyebek  között  ‒  azt  mondta:nem létezik  a  magántulajdon  szentsége.  A  magántulajdon  nemszerepel  a  szentségek  között,  a  közjó  által  korlátozott  magán-tulajdon fogalma felel meg a keresztény tanításnak. Erre az egyikképviselő a közelemben odasúgta a másiknak: „Te, lehet, hogy ezmégis  kommunista?”  Egyesek  ennyire  nem voltak  tisztában  azegyház szociális tanításának lényegével, illetve ilyen kétségekettámasztott Mindszenty említett nyilatkozata.A Parlament  megnyitása előtt  mindannyian  szentmisén vet-tünk részt a Szent István-bazilikában, majd gyalog vonultunk át aParlamentbe.- Válaszoltak-e a hercegprímás újságban is megjelent nyi-latkozatára?- Mindvégig kerültük, hogy nyilvános vitát kezdjünk Mind-szenty  Józseffel,  hiszen  ezzel  megosztottuk  volna  az  egyházat.Czapik  Gyula  egri  érsek,  az  akkori  püspöki  karban  a  legkép-zettebb, legműveltebb ember a mi elgondolásunkat támogatta. Őegyébként  lapot  is  szerkesztett,  megalapította  a  Korda  Kiadót.
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Széles  látókörű  ember  lévén  tudta,  hogy  Mindszenty  Józsefzalaegerszegi perspektívából szemlélt világa nem veszi figyelem-be a pillanatnyi történelmi-társadalmi realitásokat.- A  nemzetgyűlésben  szemközt  ültek  azokkal  a  kommu-nistákkal,  akik  egyre  nyilvánvalóbban  törtek  egyeduralomra.Köztük az ön régi ismerőse, Nonn György...- Barankovicsnak,  a  legerősebb  ellenzéki  párt  vezetőjénekidőként találkoznia kellett  a kormány tagjaival.  Nonn György akommunista  párt  képviselőjeként  szemközt  ült  velünk  az  elsővagy  a  második  sorban.  Heves  parlamenti  szópárbaj  folyt  azegyes törvények tárgyalásakor, sokszor bekiabáltunk, és Pfeiffe-réket, akik a legmarkánsabb antikommunista magatartást tanúsí-tották, rövidesen fel is számolták: egyesek börtönben kötöttek ki,másokat szalámizással a maguk oldalára állítottak. Velünk is pró-bálkoztak ilyen módszerekkel.Nagy Imre volt a nemzetgyűlés elnöke. 1948 nyár végéig tartóképviselőségem idején háromszor vagy négyszer szólaltatták mega  viharcsengőt.  Ha  az  elnök  képtelen  volt  rendet  teremteni  azülésteremben, megnyomott egy gombot, mire a padok alatt meg-szólaltak  az  éles,  rendkívül  kellemetlen  hangú  csengők.  Olyanfülsiketítő  lárma keletkezett,  hogy mindenki menekülés-szerűenhagyta el az üléstermei.Az  egyik  alkalommal,  amikor  heves  kiáltozás  támadt  akommunisták  oldaláról,  Nonn Gyurka  mellől  beüvöltött  valaki:„Ki fogjuk nyírni az ilyen partizánvadászokat!” Erre felálltam ‒ amásodik sorban ültem, Barankovics mögött ‒, s hátranéztem, kiremutat az illető. „Ne nézzen, maga az!” „Én? Kérdezze meg Nonnképviselőtársát,  ki  vagyok  én,  s  hol  voltam  akkor,  amikor  apartizánvadászok dolgoztak?” A képviselő Nonnra nézett,  majdelhallgatott.
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Ilyen körülmények között folyt a parlamenti élet. Minket ismeg akartak törni a kommunisták. Barankovics azonban nemengedett, aminek az lett a vége, hogy kilencünket, akik koráb-ban  részt  vettünk  a  szociális  mozgalmakban,  mondvacsináltürüggyel megfosztottak a mandátumunktól.- Ez is a koncepciós ügyek sorába tartozott.- A mentelmi  bizottság  előtt  feljelentettek  minket:  nemlehettünk volna választhatóak, mert „fasiszták” vagyunk. Meg-idéztek a bizottság elé a Parlament egyik termébe, ahol hosszú,zöld asztal mellett ültek a pártok képviselői. Orbán László, akikésőbb miniszter lett a Kádár-rendszer idején, olvasta fejemrea  vádakat:  zsidókat  hurcoltattam  el  Kolozsvárról,  baloldalimunkásokat üldöztem, s még volt egy harmadik „bűnöm” is:ráadásul mindezt eltitkoltam, s a választójog alapján így nemlehettem  volna  jelölt,  ezért  meg  kell  fosztaniuk  a  mandá-tumomtól. A bizottság javaslata alapján a nemzetgyűlés több-sége mondta ki a megfosztásról szóló határozatot.Szemközt ült velem az a kommunista képviselő, aki koráb-ban  megrágalmazott  az  ülésteremben.  Mellette  egy  szociál-demokrata  foglalt  helyet,  akinek  a  kommunista  képviselő  akövetkezőt  mondta  Orbán  vádjaira,  olyan  hangosan,  hogymeghalljam,: „Ebből egy szó sem igaz!” Ez a képviselő ‒ utó-lag  tudtam  meg  ‒  Szőnyi  Tibor  volt,  akit  Rajk  Lászlóvalegyütt  végeztek  ki.  Ő  ugyanis  megkérdezte  Nonn  Gyurkát,valóban ismer-e engem, s ki vagyok.- Különös lehetett 1944 után ilyen körülmények közötttalálkoznia Nonn Györggyel.- Képviselői működésem idején nem voltam kapcsolatbanvele. Amikor nagy néha összefutottunk a folyosón, üdvözöltükegymást, azonkívül semmi több. Nonn a pártunkról korrektennyilatkozott. Akadtak a kommunisták között tisztességes em-berek  is,  akiket  az  eszme  és  a  körülmények  vittek  abba  a
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táborba. Biztos vagyok abban, ha Nonn György diákkorábantalálkozik Dávid Lászlóval, nem Balogh Edgár köréhez és aMADOSZ-hoz csapódik.- Nonn György és Balogh Edgár: a baloldal két árnya-lata. Ez utóbbiról őriz-e említésre méltó emléket?- Balogh  Edgárral  kapcsolatban  el  kell  mondanom  akövetkezőt. 1963-ban utaztam első alkalommal haza, Kolozs-várra. Akkoriban nem volt keresztény sajtója Erdélynek. Mi azÚj  Ember  szerkesztőségéből  ‒  ahol  dolgoztam  ‒  rengetegszámot  küldtünk különböző papi  címekre;  később derült  ki,nagy részét nem kézbesítette a román posta. 1990 táján viszontolyan  helyzet  alakult  ki,  hogy mód nyílt  ottani  lapindításra.Emlékszem, a címét is én adtam: Keresztény Szó. A kerek-dombi plébános szerkesztette a lapot. Leutaztam Gyulafehér-várra,  ahol  Jakab  Antal  püspök  egy  névjegyen  adta  meg  alapindításhoz szükséges egyházi engedélyt.Az újságba Balogh Edgár is írt  egy cikket. Ebben olvas-ható: ő mindig szocialista volt, de sosem ateista. Nonn Gyurkais ilyen fölfogású lehetett. Nonnról sem tételeztem föl sokáigKolozsvárt, hogy kapcsolatban áll a kommunista párttal.- 1948  nyarán  nyolcadmagával  végül  megfosztottákmandátumától.- A szociális mozgalmak korábbi részvevőin kívül áldo-zatul esett például Kovács bácsi, egy igen művelt paraszt kép-viselő  is,  Zalaegerszegről.  Mindszenty  1948.  december  26-iletartóztatása után XII.  Piusz egyik beszédében határozottankiállt Mindszenty mellett. Ebben a kritikus helyzetben a kom-munisták Barankovicsot az ÁVÓ-val fenyegetve arra akartákkényszeríteni, hogy nyilatkozatban ítélje el a pápát, Mindszen-tyvel  együtt.  Barankovics  ezt  nyilvánosan  nem  tagadhattameg,  ugyanakkor  nem  is  vállalhatta,  így  nem  maradt  másválasztása, mint hogy elmeneküljön az országból.
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Őt aztán többen követték ezen az úton a pártunkból. Akikitthon maradtak,  azok gondja lett  a  párt  további  sorsa.  Első-sorban Mihelics Vid nyakába szakadt a felelősség, aki végül ‒nem látván más kiutat ‒ föloszlatta a pártot.- Ezzel magyarázatot ad arra a kérdésre, amely mindmáignehezen érthető: egyes források a párt megszűnéséről, másokcsak működésének felfüggesztéséről beszélnek.- Barankovics  Bécsben  ‒  jogi  formula  szerint  ‒  a  pártműködésének felfüggesztését mondta ki,  de idehaza a fölosz-latás nélkül nem lehetett volna megszabadulni a kommunistákfenyegető zsarolásától. Így szűnt meg a pártunk.Barankovics  feleségével  a  Párizsi  utcában  lakott.  A gyer-mektelen házaspár  igen ügyesen oldotta  meg menekülését  azországból.  Szoros  baráti  körükhöz  tartozott  Blaskovits  Máriaírónő, akit fölkerestek Pasaréten, mintha látogatóba mennénekhozzá. Akkor megjelent ott egy amerikai követségi gépkocsi, sebben távoztak Ausztriába 1949 januárjában.- Hogyan ítéli  meg Barankovics István emigrációs tevé-kenységét?- Barankovics  emigrációjában,  haláláig  tisztában  voltazzal,  hogyan él  a  magyar  egyház,  milyen  a  hívők helyzete.Nem állt be azok sorába, akik Nyugaton a kommunizmus elleniküzdelem élharcosai  lettek,  s  ebben  az  vezérelte,  nehogy  azitthon  maradottak  hátrányt  szenvedjenek  emiatt.  Tagja  lett  aMagyar Nemzeti  Bizottmánynak, de olyan nyilatkozatot  sohanem tett, amellyel ártott volna idehaza.- Történeti összefüggésben hogyan látja az egyház szoci-ális  tanításának érvényesítését  Magyarországon? A „RerumNovarum...” 1891-es megjelenése után évtizedekkel is olyanegyházi fölfogás uralkodott,  mintha az enciklika nem jelentvolna meg...A  korábbi  keresztény  pártok  a  számos  feudális  vonást
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hordozó monarchiabeli Magyarország egyházi és társadalmi érde-keit  képviselték.  Nem működött  igazi  demokrácia,  a  népképvi-selet  csak  formális  szólam  volt,  s  nem  létezett  a  liberalizmusenyhébb  és  radikálisabb  formája  sem.  Még  egyenlő  és  titkosválasztójogig sem jutott el az ország, s ebbe a társadalmi-politikaimiliőbe illeszkedtek be az akkori keresztény pártok.Az első pápai szociális enciklika, a „Rerum Novarum...” 1891-es  megjelenése  választóvonalat  jelentett  a  keresztény  politizá-lásban.  Ez  alapozta  meg  a  modern  keresztény  társadalomtudo-mányt. A marxizmus egyre nagyobb területeken vált ismertté, smivel az egyház igazodott az akkori társadalmi rendhez, a marxiz-mus, illetve a szocialisztikus eszmék egyházellenes vonása első-sorban ebből származott, nem annyira a hit és a vallás elutasításamiatt.Az egyház hosszú évszázadok óta nagybirtokos volt. Ez Tria-non után sem változott, s a földbirtokok fölosztása nem követke-zett be a Horthy-korszakban sem. Valóságos tény a hárommilliózsellér, aki a nagybirtokokon dolgozott. Az egyházi birtokok javarésze ‒ ez fontos ‒ nem a főpapok személyi jövedelmét szolgálta,hanem az egyházi intézmények fönntartására fordították.Prohászka Ottokár és a hozzá hasonló, modern gondolkodásúemberek  a  székesfehérvári  egyházmegyében  megindították  azönkéntes földosztást,  mert tudták, az egyházi nagybirtok akadá-lyát  képezi  a  hívek  egyházhoz  való  kötődésének.  Immár  nemlehetett fenntartani a paternalista, szegények segélyezéséből állószociális gondolkodást. Ebben ugyanis nem az igazságos munka-bér követelménye fejeződött ki.Amikor a harmincas évek közepén megalakultak a KALOT, aKALÁSZ és az egyházközségi munkásszakosztályok, ezek tuda-tosítani igyekeztek a munkásokban, hogy a marxizmussal, a szo-cializmussal,  s  annak  legszélsőségesebb  formájával,  a  kom-munizmussal  szemben  létezik  alternatíva.  Egyes  szociális
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érzékenységű papok is támogatták ezt a gondolatot.  A szociálisenciklikákból levezethetők a követelmények: a családi munkabéraz ideál, a keresztény szociális elképzelés a nőt meg akarta hagynia családban, s olyan munkabérért kell küzdeni, amelyből a család-apa képes eltartani a családját.- A háború után ezek az eszmények hogyan fogalmazódtakmeg az új viszonyok között?- A kérdés az volt,  melyik keresztény irányzat folytatódik?Vajon  a  régebbi  korokra  jellemző  szemlélet,  vagy  pedig  a  mivonalunk, amely a korábbi rendszerben az említett mozgalmakkaltársadalmilag  előkészítette  a  modern  keresztény  politizálást.  AKALOT-nak  húsz  népfőiskolája  működött,  az  EMSZO-nak  isnyíltak munkásfőiskolái. Ezeken előadás-sorozatokat kell érteni.Keresztény alapon a korszerű gazdálkodás és a szociális gondol-kodás elveivel ismertették meg a hallgatóságot.Ezek  a  mozgalmak  nem vállaltak  semmiféle  azonosságot  arégi  keresztény  pártok  hagyományaival,  ezért  vált  szükségesséegy új párt alakulása. A régi, úgynevezett keresztény politikusok,akikhez  Pálffy  és  Schlachta  Margit  is  tartozott,  nagyrészt  legi-timisták  voltak.  A  Habsburg-család,  bár  Ausztriából  kitiltottákőket, mindig fönntartotta azon igényét, hogy egyszer még vissza-kerüljön Magyarországra.A legitimisták jelen voltak a két háború közötti magyar köz-életben, annak ellenére, hogy a nemzetközi helyzet miatt pártkéntnem léphettek föl. A Horthy-korszakban is létezett a legitimistaelveket valló  feudális  réteg. A földbirtokok nagy részét  kézbentartó  gazdagok  magyarok  voltak,  a  régi  arisztokrácia  tagjai,ugyanakkor a falvakban kinőttek a módosabb parasztok, de mel-lettük ott volt a föld nélküli parasztság nagy tömege.A kapitalista  iparosodás  fejlődésével  a  zsidóság  került  elő-térbe. A nagyipari gyárak jelentős része az ő tulajdonukban volt:
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Weiss Manfréd, Chorin, Kornfeld... Innen eredeztethető a későbbiantiszemitizmus gyökere. A nagybirtokok magyar tulajdonosaivalés az ipari kapitalisták, illetve a pénzvilág nagyrészt zsidó képvi-selőivel  szemben  táplált  ellenérzés  leszüremkedett  az  emberekközé. A nyilasok ezért tudtak viszonylag széles támogatottságraszert tenni.Pártunk tehát semmilyen vonatkozásban nem tekinthető a régikeresztény pártok folytatásának, éppen ellenkezőleg, a katolikusreformmozgalmakra  vezethető  vissza.  Az  országos  politikusokközül sokan egyetértettek ezek céljaival, így például Teleki Pál isrokonszenvvel tekintett a szociális mozgalmakra, annak ellenére,hogy  az  arisztokráciához  tartozott.  Neki  Magyarországon  nemvoltak nagy földbirtokai, s tisztában volt azzal, előbbutóbb be kellkövetkeznie valamilyen reformnak, amely politikai szempontbólnyitást jelent a demokrácia felé, gazdaságilag pedig a társadalmikiegyenlítődés  és  igazságosság  irányába  mutat.  A  föld  nélkülizsellérséget és a városi proletárságot valamiképpen ki kell emelninyomorúságos sorsából, s közelíteni az akkor is magasabb nyugatiéletszínvonalhoz.- Eszerint  a  korábbi,  progresszív,  ugyanakkor  nem  túlzóreformgondolatot  fogalmazták  meg  amely  széles  társadalmibázisra támaszkodhatott volna normális, tehát polgári demokra-tikus viszonyok között.- Mint már említettem, Teleki Pál miniszterelnöksége idejénKovrig Béla volt a miniszterelnökség nemzetpolitikai osztályánaka vezetője. Ez az osztály támogatta a keresztény megújulást szol-gáló  társadalmi  mozgalmakat,  s  nyilván  számoltak  azzal,  hogyegyszer nagyobb szerepet  játszanak.  Ma is  hallom a mondatot:„Műveltebb nép,  magyarabb magyar” ‒ ilyen és ehhez hasonlójelszavak fogalmazódtak meg. Barankovics is azt hangsúlyozta:demokrácia  csak  művelt  és  erkölcsös  társadalomban valósulhatmeg.  Ellenkező  esetben,  mint  a  történelmi  példák  mutatják,  a
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jelszavakkal vissza lehet élni. Ha nem önálló gondolkodásúak ésműveltek az emberek, könnyen manipulálhatóvá válnak,  s ha avezetők nem eléggé erkölcsösek, akkor téves irányba viszik a tár-sadalmat.Ki nem mondva ugyan, de a kommunisták bennünket tartottakigazi  ellenségüknek.  Mert  akik  csak  politikai  vonalon,  hatalmiszempontból jelentek meg velük szemben, azokkal  könnyebbenleszámolhattak.  De mi  az egész  társadalmi  átalakulásban  olyanprogramot képviseltünk, amilyen konkurenciát jelentett az általukhirdetett marxista elképzeléssel szemben. Demokratikusan, a nép-re  építve kívántuk végrehajtania  változásokat.  Ismétlem, nem amúltat  akartuk  megvédeni  vagy  visszahozni,  míg  a  többi  pártvalamilyen  jellegzetességet  ragadott  meg:  vagy  a  szovjetelle-nességet,  vagy a marxizmussal  kapcsolatos ellenérzést.  A tény-leges, a társadalom egészét érintő átalakulást nem képviselték.Ezért kénytelenek voltak pártunkat egy ideig tolerálni.  Tud-ták, olyan átalakulást kínálunk, amilyent a többi párt nem, s ehhezaz átalakuláshoz nekünk a szociális reformmozgalmakkal megvolta bázisunk.- A  kommunisták  szokásos  demagógiájukkal  tehát  nemtámadhatták a Demokrata Néppártot.- Ez volt a mi előnyünk, ugyanakkor a kommunisták szemé-ben  veszélyességünk  forrása.  Ami  rossz  volt  a  múltból,  abbanegyet tudtunk érteni a kommunisták átalakítási törekvéseivel, deennek jövőre vonatkozó módozatával már nem azonosulhattunk.Ellenzékként egyéni utat kellett járnunk, s a kommunisták tudták,komoly tömegbázissal rendelkezünk, amit a választások is bizo-nyítottak.  Bennünket  tehát  nem azonosíthattak  sem a múlttal  ‒Mindszenty József,  elsősorban közjogi értelemben, sajnos ehhezkötődött ‒, sem azokkal, akik szolgaian akartak beilleszkedni egykommunista  vezetésű  politikai  irányba,  amelyről  tudtuk,  hogy
79



végső célja  a vallás kiiktatása.  Hiszen ott  állt  előttünk a  Szov-jetunió riasztó példája.- A keresztény politizálás szellemében akkoriban sem értettegyet a társadalmi radikalizmus semmilyen formájával?- Ekkoriban tanultam meg, hogy a politika a lehetőségek mű-vészete.  Tudtuk,  a  fennálló  helyzetben egy  forradalommal semérhetünk  el  semmit,  amit  azután  1956  bizonyított.  Kicsinyekvagyunk, a Nyugat pedig országunkat átengedte a szovjet érdek-szférába. Tehát ezen belül kellett úgy politizálnunk, hogy tudo-másul vesszük, a térség meghatározója a Szovjetunió. Nem lehe-tett  nyíltan  szembeszállni  a  szovjet  hatalmi  politikával,  mert‒ mint  a  példák  sokasága  mutatta  ‒  azonnali  eltiprást  jelentettvolna. Úgy reméltük képviselni az átalakulást és az egyház érde-keit,  hogy  a  szovjetek  ne  érezzék  ezt  rájuk  nézve  veszélyez-tetőnek, s ne akarják szükségképpen megsemmisíteni az egyházat.Ekkor már erre kellett  összpontosítanunk, mert a pártok fölszá-molása nyilvánvalóvá vált.- A  koalíciós  idők  tehát  hasonlítanak  a  hamiskártyásokjátékához?- 1945-ben  még  megtartották  a  politikai  látszatot,  hiszenakkor  alakult  ki  az  új  világrend.  A  Szovjetunió  azt  gondolta,Magyarországon  nagyobb  bázisra  támaszkodhatnak  a  marxista,kommunista eszmék. Ezt nyilván az emigráns kommunisták hitet-ték el velük. Ám csalódniuk kellett, mert az első választásokonelsöprő győzelmet arató kisgazdapárt a nemzeti vonalat képviselőtörténelmi párt volt,  bár világnézetileg nem támaszkodott olyanalapokra, mint a miénk.- Ha  jól  értelmezem  korábbi  fejtegetései  alapján,  Mind-szenty József személyiségét és működését elsősorban történelmi-közjogi,  illetve  szociológiai  szempontból  ítéli  meg,  s  nem  akiváló főpásztor, a lelki ember érdemeit vitatja el.
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- Látnunk  kell,  hogy  Mindszenty  József  háború  előttipolitikai-társadalmi felfogásával, amelynek a legitimizmus volt aközponti magja ‒ s amiért nem fogadott el minket ‒, nem maradtegyedül, a dunántúli papság jelentős része az ő nézetét képviselte.Az egyházra nézve is hátrányos lett volna, ha ezzel a felfogássalképviselik a kereszténységet az új nemzetközi helyzetben.Vigyáztunk arra, hogy ezeket a vitákat mindvégig belső ügy-ként kezeljük, ne osszák meg a társadalmat, ne folytassanak küz-delmet  a  hierarchiával  a  magukat  keresztényeknek  valló  társa-dalmi-politikai erők.- Melyek voltak azok a fő pontok, amelyekben törekvéseikformai  szempontból  megegyeztek  a  kommunistákéval –  csakhomlokegyenest ellentétes tartalommal?- Politikai programunkban mi is kiálltunk a földbirtokreformmellett, ami részben be is következett, de nem olyan módon, mintahogy  az  az  1930-as  évek  közepétől  kibontakozó  katolikusmegújulási  mozgalmak programjában a társadalmi igazságosságjegyében  körvonalazódott.  Ezek  ugyanis  a  kárpótlással  egybe-kötött modern közösségi gazdálkodást gondolták el. Dániát tekin-tették  mintának,  ahol  jól  működtek  a  kisgazdaságok  önkéntestársulásával létrejött parasztszövetkezetek. Mi ezt a fajta megol-dást el tudtuk volna fogadni. Ezzel szemben a kommunisták 1945után a szovjet típusú kolhozosítást követték.Az ipari üzemek és az ipari  munkásság esetében azt  a  fel-fogást képviseltük, hogy résztulajdonossá váljanak a dolgozók, silyen módon folyjék  a  magántulajdonon alapuló kapitalista  ter-melés,  szemben  a  korlátozatlan  szabadkapitalista  versengéssel,amelyben kizárólag a tulajdonosi tőke érdeke a meghatározó.Ezek az elgondolások természetesen nem tetszettek a kom-munistáknak. Bár nem a régi kapitalista felfogást képviseltük, de
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nem is  az  övékét,  amely  a  teljes  államosítást  tartotta  követen-dőnek.Mindezek jelzik, hogy ‒ mint már mondtam ‒ hosszú távonmi jelentettük a kommunisták számára az igazi  ellenfelet.  Arratörekedtek tehát ‒ mivel társadalmi nézeteinkkel nehéz lett volnavitába  szállniuk  ‒,  hogy  nyíltan  állítsanak  szembe  minket  ahierarchiával. Ilyen körülmények között jelentette a politizálás alehetőségek művészetét. Ezt a szellemiséget követte az Új Embercímű katolikus hetilap is, amelyhez életem jelentős szakasza kötő-dik.- Hívő  emberként  látnia  kellett  a  pasztorális  egyház  hát-térbe szorítását, ami aztán 1948-tól egyházüldözéssé vált.- Már jóval Mindszenty letartóztatása előtt megindult az egy-ház működésének a korlátozása. A katolikus egyesületeket, mintismert, már korábban, 1946-ban betiltották, majd 1948 tavaszánállamosították az egyházi iskolákat. Egyetlen egyesületet sikerültmegmenteni, az 1848 óta folyamatosan működő katolikus könyv-kiadót,  a Szent István Társulatot.  A kiadónak könyvesboltjai isvoltak, a legnagyobb (Budapesten) a Kecskeméti utcában. Amikoraz üzleteket és a nyomdákat államosították, ezt is felszámolták, demaga  a  kiadó  megmaradhatott.  Az  egyházi  könyvkiadást  nemmerték teljesen likvidálni.  Imakönyveket, hittankönyveket ‒ ek-kor  már  fakultatív  hitoktatás  folyt  ‒  korlátozott  számban  meglehetett jelentetni.Az  1948  utáni  totális  diktatúrában  személyemben  is  egyik„közellenségévé”  váltam az  új,  „szocialista”  pedagógiának.  Itt,Budafokon, a közeli Kossuth Lajos utcai Általános Iskolába jártaka gyermekeim. Előfordult,  hogy egy időben négy gyermekemetírattam be hittanra.  Ezzel más szülőket is bátorítottam. Amikorhittanbeíratásra  mentem,  az  igazgató  és  másik  két  pedagógusfogadott,  és  gyermekeim  karrierérdekeire  hivatkozva  mindenmódon igyekeztek lebeszélni a beíratásról.
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- Utólag világosan láthatóak a politikai viszonyok és azokkövetkezményei.  Kortársként  mennyire  lehetett  tájékozódni  ajelent és a várható jövőt  illetően egy olyan,  kimondottan köz-érdeklődésű személynek, mint ön?- A Moszkvából hazatért kommunisták álma és érdeke ‒ ezrövidesen kitűnt ‒ a szovjet típusú politikai-társadalmi rendszerbevezetése  volt.  Minden eszközt  felhasználtak  –  a  SzövetségesEllenőrző Bizottságot is,  amely a győztes nagyhatalmak képvi-selőiből évekig működött a vesztes államokban, nálunk szovjet,Nyugaton amerikai és angol vezetéssel ‒ saját céljaik érdekében.Kezdetben nem lehetett világosan látni az erőviszonyokat, sfőképpen  azt  nem,  hogyan  alakulnak  majd  a  jövőben.  PéldáulSzekfű Gyula azért vállalta el a moszkvai követi megbízást, mertreménykedett  abban,  hogy  Magyarországnak  sikerül  valamifélebelső autonómiát elérnie, demokratikus szociális átalakulással, sez a mi elképzeléseink szerint valósulhat meg.Rákosiék, a Moszkvából hazatért kommunisták szovjet min-tára mihamarabb a teljes hatalmat akarták megszerezni. Kezdet-ben  a  Szövetséges  Ellenőrző  Bizottság  szovjet  elnöke,  majdkésőbb  a  szovjet  követ  volt  a  magyar  sors  alakítója.  Velükkönnyen elfogadtatták, hogy Magyarországon az egyetlen reális,megbízható politikai erő a kommunista párt.A Szovjetunió nem deklarálta nyíltan a totális diktatúrát, utól-ag azonban kiderült, nem fogadott el semmiféle más véleményt.Az  volt  a  taktikájuk,  hogy először  a  végrehajtó  hatalom felettszerzik meg a hatalmat. Így ‒ hiába győzött az 1945 őszi válasz-tásokon  abszolút  többséggel  a  kisgazdapárt  ‒  a  Belügyminisz-térium, a rendőrség, a hadsereg kommunista irányítás alá került.Aztán jöttek a koholt politikai perek ‒ kivégzésekkel, börtönbün-tetésekkel ‒, és mindenféle más törekvéssel diktatórikusan leszá-moltak. Kovács Bélát, a kisgazdapárt főtitkárát, parlamenti kép-viselőt egy idegen hatalom, a Szovjetunió állambiztonsági szervei
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hurcolták el 1947 februárjában, s a vád ‒ mivel mást nem tudtaktalálni ‒ a szovjetellenesség volt.  Idehaza hamis bizonyítékokatprodukáltak, majd szovjet bíróság (!) ítélte el a magyar nemzet-gyűlés egyik képviselőjét. Tanúja voltam ennek a folyamatnak.A kommunisták  kezdetben  felállították  a  Nemzeti  Bizottsá-gokat, gondoskodva arról, hogy azokban mindig baloldali többségérvényesüljön. Bevonták a társadalmi szervezeteket, elsősorban aszakszervezetet és a nőszövetséget, amelyek ugyancsak kommu-nista vezetés alatt álltak. Más pártok  tagjai  közül pedig  kiválasztották azokat,  akiketmeg  tudtak  zsarolni,  s  a  párton  belül  őket  juttatták  hatalomra.Tildy Zoltán gyenge egyéniség volt, Kovács Béla elhurcolása utánnem mert kiállni a kisgazdapárt eredeti programja mellett, s ezzelteret adott Dobi Istvánnak, aki előbb Kovács Béla utóda, majd akisgazdapárt vezetője lett. A parasztpártból kiszorították KovácsImrét, aki baloldali, de nem kommunista meggyőződésű volt, ésVeres Pétert, Erdei Ferencet tolták előtérbe. A szociáldemokratapártból  Kéthly Annáékat szorították ki,  Peyer Károlyt  börtönbejuttatták, s helyükbe Szakasits Árpád és Marosán György került. Miután így előkészítették a terepet az egyes pártokban, azok‒ immár kriptokommunista vezetéssel ‒ előbb beléptek a HazafiasNépfrontba, majd megszűntek.   Közben a kommunista párton belül kitört a hatalmi harc aMoszkvából érkezett és a nyugatos, illetve itthoni kommunistákközött.Rajk Szőnyihez hasonlóan erdélyi származású volt. Ők talánmérsékelték volna a szovjet politikai rendszer szolgai bevezetését,illetve jobban képviselték volna a magyar politikai érdekeket. De
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minden ilyen kezdeményezéssel radikálisan leszámoltak a kom-munista párton belül. Pfeiffer Zoltán nyíltan vállalta a szemben-állást Rákosiékkal, s őt határozottan bírálta az egyes szovjet intéz-kedéseket.  Pártja,  a  Függetlenségi  Párt  jelentette  akkor  ajobboldali  politikai  erőt.  Az  ő  parlamenti  mandátumukat  egy-szerűen megsemmisítették a kommunisták.Említettem, hogy minket egy ideig ‒ mivel sem szovjetellenesváddal nem illethettek, sem azzal, hogy a Horthy-korszak poli-tikáját akarjuk képviselni ‒ kénytelenek voltak eltűrni. Hála Isten-nek, pártunkban nem találtak olyan belső embert, aki kollaboráltvolna velük.- Kikerült a nemzetgyűlésből, s talán örülnie kellett,  hogyennyivel megúszta. Mihez kezdett ezek után?- Amikor 1948 nyarán kizártak a parlamentből, Barankovicsazt mondta nekem: „Sanyi, mondj le minden tisztségről, a régiekközül ne tarts kapcsolatot senkivel, mert ellenkező esetben fönnálla veszélye, hogy utánad nyúlnak.” Betartottam a tanácsát. Kép-viselőként Shvoy püspök fölkért, hogy erdélyi lévén, vegyem át ahatáron túli  magyarokat  támogató  Szent  László Társulat  titkár-ságát. Egy ideig be is töltöttem ezt a pozíciót. Barankovics taná-csa után azonnal lemondtam erről, s kerültem minden olyan alkal-mat, amely szemet szúrhatna az ÁVÓ-nak.Akkoriban  a  törvények  szerint,  ha  egy  köztisztviselőt  kép-viselővé  választottak,  arra  az  időre  szüneteltetnie  kellett  köz-tisztviselői állását, fizetést se kapott. Ugyanakkor a törvény azt istartalmazta, ha megszűnik a mandátuma, vissza kell venni korábbimunkahelyére. A Belügyminisztériumot, ahol 1947-ig szolgáltam,kommunisták vezették. Hiába a törvény, semmi esélyem sem volt,hogy visszavegyenek ‒ s ilyen helyen nem is akartam dolgozni. AFöldművelésügyi  Minisztérium  ellenben  még  kisgazda  vezetés
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alatt maradt. Bárányos Károly miniszter igen rendes ember volt.Már korábban is  jó  egyházi  kapcsolatokkal  rendelkeztem, seljártam az Actio Catholica (AC) keretében működő értelmiségikörbe. Lénárd Ödön és Ikvay (Pfeiffer) László volt ennek két jelesképviselője, az AC igazgatója pedig Mihalovics Zsigmond volt.Egyik alelnöke Perneczky Béla, a Földművelésügyi Minisztériumminiszteri osztályvezetője.Perneczky  a  katolikus  értelmiségi  körben  legalább  havontaegy alkalommal előadást tartott az AC Kárpátia Étterem felé esőszárnyában lévő előadótermében. Ez minden alkalommal zsúfo-lásig  megtelt.  Nagyon  vigyáztunk  arra,  véletlenül  se  lehessenpártszínezetűnek feltüntetni az értelmiségi kör összejöveteleit.Perneczky segítségével ‒ még a választások előtt  ‒ átvett aFöldművelésügyi Minisztérium, ahol gazdasági munkaügyi felü-gyelővé neveztek ki. S mivel a korábbi időkből még volt szabad-ságom, a választásokig ezt töltöttem. Képviselőségem, majd par-lamenti  eltávolításom előtt  mindössze  két  alkalommal  jártam aminisztériumban. Ezzel együtt jogilag vissza kellett volna venniea minisztériumnak, erre azonban nem került sor, mert időközbenott is kommunista került a bársonyszékbe.Képviselői  mandátumom  megszűnése  után  írásban  azonnaljelentkeztem  a  minisztériumban,  de  ez  már  csak  amolyan  for-maságnak  számított.  Apósom  a  MÁVAG-nál  volt  főművezető,együtt  éltünk  itt,  feleségem  családjának  házában,  de  nem  voltsemmiféle  jövedelmem.  Egyik  paraszti  származású,  egykorKALOT-os képviselőtársam, Mézes Miklós, amikor megtudta ezt,küldött nekünk egy zsák krumplit, amit egy bérelt földdarabkánelültettünk.  A  földet  jutányosan  kaptuk  François  pezsgőgyáro-sékktól, anyósom ugyanis rokonságban volt velük. François La-josné  anyósom,  Beer  Anna  nagynénje  volt.  A  földön  megter-meltük, amit csak lehetett.
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Közben időről időre sürgettem a minisztériumot, mikor hív-nak  be.  Egyszer  csak  közölték,  hagyjam  abba  az  érdeklődést,ellenkező esetben internálnak. Eszterhás Gyurka, aki korábban akisgazdáknál Varga Béla titkára volt annak 1947. júniusi mene-küléséig, átjött  a mi pártunkba,  majd másokhoz hasonlóan ő isdisszidált. Itthon maradt a felesége két gyerekkel. Kati sem tudottmiből  megélni,  ezért  összeköttetései  révén  vett  egy  harisnya-kötőgépet. Ehhez tudni kell, az üzletekben nem lehetett női haris-nyát kapni. A nejlont még nem találták föl, selyemharisnya pedignem volt. Ezért kötött harisnyákban meg zoknikban jártak a nők.Katiék  felfejtették  a  régi,  rossz  női  harisnyákat,  s  ezekbőlcsipkeharisnyát kötöttek. Ez igen divatosnak számított, mindenkiigyekezett  hozzájutni.  Utolsó  képviselői  tiszteletdíjamból  vásá-roltam egy kötőgépet, s megpróbálkoztam a kötés elsajájításával.Nehezen ment, mert  a harisnya ujjrészét  bonyolult  megkötni, acsipkeminták ráviteléhez is ügyes kéz kellett. Vért izzadtam, mirebelejöttem.- Fanyar humorral azt mondhatjuk: maszek lett.- Igen, majd később „üzleteltem”. Ugyanis jelentkezett egyfiatal lány, aki hallotta, mivel foglalkozom. Korábban egy zsidókisiparosnál végezte ezt a munkát. Remekül dolgozott, s az áruvalüzletelni  kezdtem. A harisnyát  felajánlottam egy kereskedőnek,aki folyamatosan átvette a szállítmányokat.- Hogyan alakult közben a családi élet?- Az iskolák államosítása után a szerzetesek kiszorultak azoktatásból,  igaz,  még  nem  internálták  őket  és  egyelőre  nemtiltották  be  a  szerzetesrendek  működését.  Feleségem két  apácaiskolatársa,  az  irgalmas  nővérek  rendjének  tagjai  Budaörsönminden lehetőség nélkül maradtak. Amikor egyikük meglátogatott
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minket,  elmondta,  van  egy  síkkötőgépük,  s  azon  zoknikatkészítenek.  Rövidesen  én  lettem  a  „munkaadójuk”.  Kitalálták,hogy  csíkos  női  zoknikat  gyártanak,  aminek  ugyancsak  nagykeletje  volt.  Az  Örökimádás-templomhoz  is  tartoztak  nővérek,akik szintén kereset nélkül maradtak. Ők is elkezdtek nekem dol-gozni,  a  végén  legalább  hét-nyolc  üzletbe  szállítottam  az  ígykészült árut. Egész tűrhetően tudtam keresni ezzel. Annál inkábbment  az  üzlet,  mert  egyik  komám kapcsolatban  állt  az  angol-magyar cérnagyár mérnökével, Vámoser Pállal. Az ő révén sike-rült anyagot szerezni a budaKALÁSZi gyárból, én pedig megis-merkedtem egy cérnázóüzemben dolgozó férfival.Kiderült,  kereskedőszellem  is  lakozik  bennem.  Nemcsak  anővéreknek jutott megélhetésre, hanem családomnak is viszony-lag  tisztességes  jövedelmet  nyújtott  a  vállalkozás.  Egészen  azüzletek államosításáig ment ez így.- Jogászként nem próbált elhelyezkedni?- Erre nem volt lehetőségem. Kolozsvárt ugyan megszerez-tem az államtudományi doktorátust,  de a jogi doktorátus elnye-réséhez hiányzott még két szigorlatom, ezek abszolválása elma-radt a zűrzavaros időkben.A kolozsvári egyetem időközben ismét átköltözött Szegedre.Letettem  egy  pótszigorlatot,  tehát  már  csak  egyetlen  szigorlathiányzott ahhoz, hogy jogi doktor is legyek.- Túl  vagyunk  már  Mindszenty  József  letartóztatásán,  aszerzetesrendek működését is betiltották. A püspöki kar tagjait,rajtuk keresztül a papságot és a keresztény embereket is megfé-lemlítették...- A magyar egyházban az volt a szokás ‒ a kollegialitás elvétmajd csak a II. vatikáni zsinat fogalmazza meg ‒, hogy a püspö-kök időről időre konferenciát tartottak, ezek vezetője az eszter-gomi érsek volt,  akadályoztatása esetén a kalocsai,  s  ha ő semtudta ellátni az elnöki posztot, következett az egri érsek.
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Mindszenty letartóztatása után Grősz József lett a püspöki karvezetője,  akit  az  állam igyekezett  megdolgozni.  Grősz,  ameny-nyire lehetett, ellenállt, de 1951-ben őt is bebörtönözték. Így ke-rült  Czapik Gyula egri  érsek a  püspöki kar  élére.  Czapik azokközé tartozott, akik a kezdetektől világosan fölmérték az egyházpolitikai  helyzetet.  Mindig  azon  gondolkodott,  hogyan  lehetne‒ mivel  más  választás  nincs  ‒  megtalálni  a  koegzisztenciát,  azegyüttműködést.1950 szeptemberében ‒ a szerzetesek deportálását követően ‒szétzavarták a rendházak lakóit. Az említett budaörsi irgalmas nőirendháznak Ráth Irén volt a vezetője, nővére, Ráth Klára pedig atartományfőnök helyettese.Már  korábban  felhívtam  a  figyelmüket,  hogy  előbb-utóbbbekövetkezik a szerzetesrendek működésének betiltása. Így kerülthozzánk a mosonszentjánosi származású Wachtler Mária nővér,akinek  minden  hozzátartozóját  Németországba  szállították  amagyarországi németek kitelepítése idején. A házban élt apósom,anyósom, feleségem nagyanyja,  illetve feleségem két leánytest-vére is. Sokan voltunk, ennek ellenére helyet adtunk neki, s itt élteát ‒ családtagként ‒ a következő negyvenöt évet. Kezdetben mégnéhány napig külön étkezett,  mert nem tudott  gyorsan beillesz-kedni a családba.- Egymás  után  születtek  a  gyermekei.  A  nővér  segítségetjelenthetett gondozásukban, nevelésükben.- Igen, csakhogy ez is érdekesen kezdődött. Mária nővér fele-ségemnek bevallotta: igaz ugyan, hogy apácaként ‒ az engedel-messég  alapján  ‒  tanítónő  lett,  de  nem  szereti  a  gyerekeket.Később  ‒  jellemzéseként  mondom  ‒  ikergyermekeink  szeretőkeresztanyja lett. Ekkor mondtam neki: mi lenne, ha még szeretnéis a gyerekeket.A Jóisten nagy ajándékának tekintem, hogy körünkben élte leéletének jelentős részét.
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- Miután a nyilvános politizálás lehetősége megszűnt, egyreinkább az egyház belső életére irányult a figyelme, s ott keresettmagának kibontakozási lehetőséget?- Az  1950-es  állam  és  egyház  közötti  ‒  kikényszerített  ‒megállapodásban  korlátozott  létszámmal  engedélyezték  háromférfirend, a ferencesek, a bencések és a piaristák, illetve a szegényiskolanővérek működését. Mindegyikük két-két gimnáziumot tart-hatott  fenn,  évfolyamonként  két  osztállyal,  negyvenes  létszám-mal. Így mégiscsak megindulhatott a gyerekek keresztény neve-lése és oktatása. Azt is engedélyezték, hogy az idős szerzetesekszámára  ‒  mindenféle  járandóságot,  a  nyugdíjat  is  megvontáktőlük  ‒ felállítsák  az  egyházi  szeretetszolgálatot.  Helyileg  ez  apiaristák Mikszáth Kálmán téri épületében kapott  helyet,  amelykorábban  a  Notre  Dame nővéreké  volt.  A piaristák  Duna-partiépülete 1953-ban a Pázmány Péter Tudományegyetemből alakultEötvös Loránd Tudományegyetemhez került. Az egyházi szeretet-szolgálatnak a Mikszáth Kálmán téri épület földszintjén jutott kétiroda.  Vezetője  Szörényi  Gábor jezsuita  volt,  két  apáca helyet-tessel. Elsősorban az idős nővéreket segítését tekintették felada-tuknak.A piarista rend tartományfőnöke ekkor Sík Sándor, korábbana szegedi egyetem esztétikaprofesszora  volt.  Vele  kapcsolatbantalán nem mindenki előtt közismert, hogy testvére volt Sík Endrekommunista politikus, aki 1919 után a Szovjetunióba menekült,majd 1945-ben tért vissza. Az ő fia pedig, Sík Ottó, később KádárJános titkárságára került.Az állam megengedte, hogy egyházi szeretetotthon létesüljöna  Mátraszentimréhez  tartozó  Bagolyirtáson  is,  ez  lett  a  Stellaüdülő. Ebben egyházi személyek nyaralhattak is.  Amikor az ÚjEmber még nem vásárolta meg ennek közelében a maga kis házát,az újság alkalmazottjaként családommal én is ott pihentem.
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Egy alkalommal hívatott Szörényi Gábor, akit korábban nemismertem. Vida Istvántól hallotta,  hogy kötéssel foglalkozom, snővérekkel is együtt dolgozom.- Vida Istvánt, ezt a tehetséges embert ‒  térjünk ki erre  ‒gyalázatos módon meghurcolták a kommunisták.- Az  ő  szolgálatukban  valamilyen  világi  egyházi  pozíciótszántak neki. Sikerült beszervezniük, végül kénytelen volt olyanhelyzetbe hozni magát az egyházon belül, hogy a kommunisták netudják  felhasználni  saját  céljaikra.  Védekezésül  elvált  a  fele-ségétől ‒ ezáltal az egyházban elfogadhatatlanná vált, és későbbegy könyvesboltban dolgozott.  Amikor évek múlva találkoztamvele, mindig jó tanácsokat  adott,  mire  vigyázzak a politikában.Tudom, hogy rólam soha semmit nem jelentett. Utólag sokat gon-dolkodtam a magatartásán, és megértettem őt, amikor én is hason-ló beszervezési tortúrákon estem át. De ez már későbbi történet.Kovrig professzor Kolozsvárt azt mondta nekem, nem ismermég egy olyan tehetséges embert, mint Vida Istvánt, aki egyéb-ként jogot végzett. S mint már volt róla szó, ő szervezte meg azEMSZO-t  és  a  Hivatásszervezetet.  Kolozsvárt,  amikor  reform-mozgalmainkkal színre léphettünk, meghívtam előadónak Vidát aMagyar Színházban tartott  estünkre.  Ragyogó stílusban beszélt,nagyszerű elméleti felkészültséggel.- Térjünk vissza a találkozáshoz Szörényi Gáborral.- Azt kérdezte tőlem, hogyan lehetne a volt szerzetesek, szer-zetesnők munkavállalását valamiképpen legalizálni, illetve meg-élhetési lehetőséget teremteni számukra. Ekkor szerveztem meg aSzolidaritás Háziipari Szövetkezetet. Elmondtam Szörényinek azelképzelésemet, majd Czapik érsektől kaptam egy megbízóleve-let, hogy járjak el ebben az ügyben.Az Iparügyi Minisztériumban egy hatvan felé járó miniszteritanácsoshoz került a kérelem, aki 1945 után szociáldemokrataként
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két vagy három évig diplomata volt Hollandiában. Az ő közremű-ködésével sikerült létrehoznunk a háziipari szövetkezetet, amely amaga nemében egyedülállónak számított:  az  ország egész  terü-letén szervezhetett tagokat és fiókokat.Elkészítettem az alapszabályzatot, s ezt jóváhagyták a fölöttesszervek. A Mikszáth Kálmán tér mellett, a Krisztus király-kápol-na  udvarából  nyíló  nagy  közösségi  teremben  alakítottuk  ki  aműhelyt és az irodát. A nővérek ‒ lehetőségük szerint ‒ behoztakminden  eszközt,  s  ezek  segítségével  varró-  és  kötőrészlegetalakítottunk ki.Egyik külföldre menekült rokonunktól ránk maradt egy szem-felszedő gép. Közben államosították az üzleteket, azon a vonalonmár nem lehetett a korábbi módon eladni az otthoni termékeket.Így  feleségem  a  Szolidaritás  megalakulása  után  bedolgozókéntoda szállíthatott.- Többször szóba került az Új Ember című, 1945-ben indultés napjainkban is megjelenő katolikus hetilap. Ekkor már ottdolgozott?- Igen, Saád Béla igazgató kiadott a Szolidaritás Szövetkezetmegszervezésére. Kezdetben úgy látszott, én leszek a vezetője is.Ám fölismertem, ha egyetlen világi is bekerül, az állam megkezdia beépített emberek odaküldését.Az 1953-ban alakult Szolidaritás Szövetkezet egyik vezetőjeRáth  Irén  lett,  könyvelője  pedig  Nemeskéri  Margit  az  angol-kisasszonyoktól. Egyre több munka akadt, én elsősorban az üzlet-szerzésre fordítottam a figyelmemet. A szövetkezet hosszú ideigszámos apácának és szerzetesnek jelentett megélhetést.A  szövetkezet  megalapítása  után  azt  mérlegeltük  SzörényiGáborral,  mit lehetne tenni, mivel  a nyugdíj megállapításánál aszerzeteseknek nem vették figyelembe az 1950-es szétszóratásig
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eltöltött munkaidejüket, hiába voltak tanárok vagy kórházi ápo-lók.  Amikor  Wachtler  Mária  nővér  1950-ben  hozzánk  került,kiváltottam  számára  a  cselédkönyvet,  háztartási  alkalmazottibeosztásra. Sok plébánián sajnos nem jelentették be a befogadottszerzeteseket.Sikerült elérnünk ‒ Czapik Gyula érsek közreműködésével, azén kezdeményezésemre , hogy azt a rendeletet, amely nem számí-totta be a szerzetesek korábbi munkaviszonyát, visszamenőlege-sen törölték. Óriási jelentősége volt ennek.- A Szolidaritás Szövetkezettől mikor vált meg, s tért visszakorábbi munkahelyére?- Valamikor 1956 előtt meglátogatta a szövetkezetet az 1951-ben alakult Állami Egyházügyi Hivatal vezetője. Nemeskéri Mar-git kemény tartású, előkelő nő volt. Azt mondta nekem: „Keresz-tes  kartárs,  nagyon  kérem,  holnap  ne  jöjjön  be.”  „Miért  ne?”„Látogatót kapunk, s nem akarjuk, hogy lássa önt.” Mire azt vála-szoltam: „Tudja mit, akkor többet nem is jövők be.” Visszamen-tem az Új Emberhez, Saád Bélától megkérdeztem, visszavesz-ekorábbi, fűtői beosztásomba. A kiadóhivatalba kerültem, ahol azelőfizetők nevét nyomtatógép kezelője lettem.Miután korábban, képviselőségem után hivatalosan nem tud-tam  elhelyezkedni,  az  akkori  törvények  szerint  közveszélyesmunkakerülő  lettem.  Mindenkit  így  tartottak  számon,  aki  nemrendelkezett munkakönyvvel. Amikor a minisztériumból megfe-nyegettek, hogy erre hivatkozva internálnak, munka után kellettnéznem. A háziipari kötőengedélyt a feleségem nevére váltottukki. Ferences barátunk, Károlyi Bernát, aki korábban Kecskemé-ten volt a Demokrata Néppárt képviselőjelöltje, időközben a pasa-réti  ferences  templomba  és  rendházba  került.  1949-ben  fölke-restem,  és  megkérdeztem,  nem  tudna-e  alkalmazni,  például  a
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havonta megjelenő kis tájékoztató füzetek körüli munkában. Vál-lalta,  hogy  bejelent,  de  nekem kellett  fizetnem az  SZTK-díjat.Fizetést nem kaptam, havonta nyolcvan forintomba került, hogyott voltam hivatalosan alkalmazásban, s ezt a munkakönyvembe isbevezették.- Végül is,  mikor és hogyan került  az Új Emberhez, ahol„karriert” futott be: előbb pénzbeszedő, majd fűtő lett.- 1950-ben  vettek  fel  az  Új  Emberhez.  ÖsszetalálkoztamRónay Gyurkával, korábbi képviselőtársammal. Elmondtam neki,hogyan élek, erre azt mondta: beszél Saád Bélával, s esetleg az ÚjEmbernél lehetne alkalmazni engem. A hetilap elismert orgánumvolt,  Rónay  mellett  Mihelics  Vid,  Pénzes  Balduin  jegyezte  alapot, Saád Béla volt az igazgató. Kétszáz forintos fizetéssel vettföl, kezdetben pénzbeszedőnek. Kötetlen munkaidőben végeztema  munkát,  s  mellette  folytathattam  az  otthoni  háziipari  kötést.Jártam a késedelmes előfizetőket, hogy beszedjem tőlük az elma-radt előfizetési díjat. Fáradságos munka volt házról házra, lakásróllakásra járni. Az Új Ember népszerű lap volt, de kommunista nyo-másra csökkentették a példányszámot, végül hetente tizenhárom-ezer újság jelent meg. Ebből nem lehetett  eltartani az alkalma-zottakat, ezért néhányukat elbocsátották. Saád több gyermekemretekintettel  engem megtartott.  Szigeti  Endrének,  Ijjas  Antinak  aszerkesztőségből, a fűtő Takács Gyurinak a kiadóhivatalból nemvoltak gyermekei, s kényszerűségből távozniuk kellett. Így kap-tam meg a fűtői beosztást, emellett az adréma-gépen az előfizetőknevét nyomtattam.- Említette,  hogy  Rónay György segítségével  került  az ÚjEmberhez.  A  Demokrata  Néppárt  körül  tömörülő  katolikusértelmiséggel kapcsolatban maradt-e?- Többen voltunk az Új Embernél és a Vigilia folyóiratnál aDemokrata  Néppárt  képviselői  közül:  Rónay  Gyurka,  MihelicsVid és jómagam. Ők is  nyomás alatt  éltek,  kénytelenek voltak
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találkozni  a  kommunista  hatalom  különböző  szintű  hivatal-nokaival,  de biztos vagyok abban,  semmiféle  engedményt  nemtettek. Az Új Ember és a Vigilia szellemiségét mindig meg lehe-tett  különböztetni  a  békepapi  mozgalom lapja,  a  Kereszt,  majdutóda, a Katolikus Szó irányvonalától.- Különös  alakja  volt  a  háború  utáni  politikai  életnekBalogh István katolikus pap, akit általában Balogh páter névenemlegetnek.  Az  a  kis  történet  jut  eszembe  vele  kapcsolatban,amelyet Havass Géza szegedi lelkipásztortól hallottam: amikorDebrecenben összehívták  az  Ideiglenes  Nemzetgyűlést,  szovjetkatonai  teherautókkal  szedték  össze  az  alkalmas  személyeket.Balogh  páter  termetes  alakját  alig  tudták  feltuszkolni  a  pla-tóra...  Más pedig arról  számolt be, Budapesten,  Bem rakpartilakása  felért  volna  egy  múzeummal,  annyi  értékes  festménysorakozott a falakon.- Balogh István szegedi katolikus pap ‒ közismerten Baloghpáter  ‒  politikai  szereplésére  mindenképpen  ki  kell  térnem.Balogh Pfeifferék pártjához tartozott, s amikor a pártot széttran-csírozták, annak maradéka Balogh-párt néven működött tovább.Szegény Kunszery Gyula is így maradt egy ideig a Balogh-párttagja, s csak nagy nehezen tudott onnan megszabadulni. Kunszeryéletét tragédiák kísérték: felesége súlyos beteg, fia pedig fogya-tékos  volt.  De  szeretettel  és  türelemmel  bánt  mindkét  család-tagjával.Balogh  István  békepapként  kollaborált  a  kommunistákkal.Részt  vett  az  1944-es  ideiglenes  kormány munkájában is,  aholminiszterelnökségi államtitkár  lett.  A kommunista  hatalomátvé-telkor pedig teljesen „befarolt” a kommunistákhoz.- Életének közösségi színtere az 1950-es években az Új Em-berre, illetve a budafoki plébániára szorítkozott.- A Szolidaritás  Szövetkezetnél  tett  kitérő  után  visszake-rültem az Új Emberhez. Később KALÁSZ János, a kiadóhivatal
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vezetője megbetegedett,  s így mozdult egyet a ranglétrán a sor:fűtőből előléptem a Vigilia előfizetőinek kezelőjévé, később pe-dig ‒ 1980-as  nyugdíjazásomkor ‒ már a  kiadóhivatal  osztály-vezetője voltam.1953  után  helyezték  Budafokra  plébánosnak  Luttor  Ferencteológiai  tanárt.  Nagybátyja,  aki  szintén  pap  volt,  disszidált,  sRómában jelentős  szerepet  játszott  a  későbbiekben.  Luttor  plé-bános  erkölcsi  életében  gyönge  embernek  bizonyult,  magatar-tásával  megbotránkozást  keltett  a hívők körében.  Egy fiatal fiúlakott nála a plébánián. Apósom az egyházközség elnökeként aztis  tudta,  hogy  Luttor  felelőtlenül  bánik  a  templom  pénzével.Mindennek hátterében állítólag súlyos betegsége állt.  Agydaga-natban szenvedett.Barankovics tanácsának megfelelően az egyházközségi kép-viselői  tagságról  is  lemondtam,  pedig  korábban  öntudatos,  jóközösség alakult  ki.  Az egyházközség megszervezésében 1945-ben nekem is jutott szerep. Kolozsvári mintára körzetekre osztot-tuk  a  plébániát,  és  mindenütt  voltak  megbízottaink.  Karácsonyelőtt gyűjtést szerveztünk. Budafokon igen sok fuvaros élt. Össze-gyűjtöttük a fát, a ruhaneműt, ők pedig ingyen kiszállították lovaskocsijukkal.Amikor  az  egyházközség  tagjai  látták  Luttor  életét,  fölhá-borodtak és szembekerültek vele. Apósomnak nem tudot tártani,mivel ő ‒ így mondhatom ‒ a munkásosztályhoz tartozott, sohasemmiféle  politikai  szerepet  nem vállalt.  Luttor  azonban  felfe-dezte, hogy „bújtatok” egy apácát. Ezt nyilván jelentette valahol,mert  1953-ban,  éppen akkor,  amikor  nem tartózkodtam otthon,házkutatást  tartottak  nálunk.  Így  állt  bosszút,  s  akart  magánakfélelmen  alapuló  tekintélyt  szerezni.  Erkölcsi  gyengeségét  fel-használva nyilván beszervezte őt a kommunista hatalom.
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 A  házkutatás  abban  az  időben  azt  jelentette,  bármikorelhurcolhatják  az  embert.  Ha  valaki  az  államvédelem  figyel-mébe került,  aligha érezhette  biztonságban magát.  Az ön éle-tében milyen következményekkel járt ez a „látogatás”?- A házkutatás után rendőri felügyelet alá helyeztek, Márianővért pedig kitiltották Budapest területéről.  A nővérnek ugyankiváltottuk a háztartási alkalmazotti könyvet, tehát házunk legálismunkahelyének számított, fizetéssel, azt azonban ‒ a teljes ellátásmellett ‒ soha nem tudtunk adni neki, de nem is igényelte. Meg-elégedett azzal, hogy teljes jogú családtagként élt köztünk.A rendőri felügyelet értelmében este tíz és reggel hat közöttnem hagyhattam el a lakásomat. Nyilvános helyen ‒ színházban,moziban  ‒ nem jelenhettem meg,  vasárnaponként  pedig  jelent-keznem kellett a rendőrségen. Volt egy bárcám, amelyet az ügye-letes tiszt minden alkalommal lepecsételt,  igazolva, hogy elegettettem a jelentkezésnek.Olykor éjszaka is ellenőriztek. Előfordult, hogy havonta kétalkalommal is. Közös szobában laktunk a gyerekekkel, ott álltakaz  ágyak,  s  nem egyszer  az  éjszaka  közepén  lépett  be  farkas-kutyájával az ellenőrző rendőr, a gyerekek nagy rémületére. .. Ezaz állapot egészen 1959. december 31-éig tartott.- Hogyan lehetett elviselni ezeket az időket?- Állandóan az  angol  rádió magyar  adását  és  más  külföldiadókat  hallgattunk.  Hidegháborús  ellentétek  feszültek  ugyan  anagyhatalmak között, de arra nem számíthattunk, hogy rövid időnbelül  bármilyen változás bekövetkezhet.  Feleségem nem vállal-hatott munkát,  minden idejét és energiáját  lekötötte  a  gyerekekellátása  és  a  háztartás  vezetése.  Szerényen  éltünk,  apósommaldolgoztunk a  kertben,  s  megtermeltük  a  legszükségesebbeket  akonyhára.
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- Milyen  légkör  uralkodott  ekkoriban  az  Új  Embernél?Hiszen senki nem lehetett  őszinte  a  másikkal,  hiába volt  régiismerőse.- Az Új Embernél délelőttönként rendszeresen kávészünetettartottunk.  Ilyenkor  közös  beszélgetésre  jött  össze  a  társaság.Kávézás közben bizony megengedtem magamnak egy-egy hatá-rozottabb  politikai  kritikát,  illetve  a  megjelent  cikkekkel  kap-csolatban  is  kifejtettem  a  véleményemet,  sokszor  túlságosanengedékenynek  tartva  azokat.  Azt  azonban  tudni  kell,  hogy1955-ig  előzetes  cenzúra  működött  az  Új  Embernél.  Ez  aztjelentette,  hogy  megjelenés  előtt  minden  írást  jóváhagyásra  bekellett  mutatni  az  Állami  Egyházügyi  Hivatalban.  Az  ActioCatholicában Endrey Mihály püspök, Czapik  érsek  megbízottjaegyházi szempontból ellenőrizte az írásokat. Ha az ÁEH valamitváltoztatni akart,  visszaküldték a kéziratot,  amelyet javítás utánismét  elvittek  Endreyhez,  s  ő  véleményezte,  hogy  a  változáselfogadható-e, vagy sem. Olykor az is előfordult,  hogy kritikusesetben Czapik érsek felutazott Budapestre, de nem az ÁEH-ba,hanem egyenesen Rákosihoz ment. Czapik Gyula nem alkudottmeg,  a  lehetőségek  között  küzdött  azért,  ha  valamilyen  államibeavatkozás  sértette  volna  az  egyház  tanítását  vagy  tevékeny-ségét.Az  ÁEH-ban  ismerték  Czapik  érsek  természetét,  és  figye-lembe vették, meddig mehetnek el. Rákosi ugyanis többször helytadott Czapik Gyula interveniálásának. Ilyen körülmények közöttnem volt könnyű újságírói feladat az Új Ember szeresztése.A kész  lapszámok expediálásban  mindenki,  az  újságírók  isrészt vettek. Saád Béla igazgató ügyesen gazdálkodott. Az expe-diálásért külső cégnek fizetnie kellett volna. Így azonban havontakülön  pénzt  tudott  adni  saját  dolgozóinak.  Egyébként  is  jószociális érzékkel vezette az intézményt. A gyermekes családokat
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a legkülönfélébb módon támogatta: az iskoláztatásban, a nyara-lásban és az élelem beszerzésében.- Eljutottunk 1956-ig...- Október 23-án a Bem-szoborhoz igyekvő tüntetők a KossuthLajos utcán, a szerkesztőség előtt vonultak, s egyre többen csat-lakoztak hozzájuk. A menet élén úgynevezett reformkommunistákhaladtak, akiket később el is ítéltek.Az éjszaka már folyt a harc a Rádiónál. Másnap nem tudtambejutni a munkahelyemre. Leállt a közlekedés, a HÉV sem járt. Akövetkező nap időben megjelentem a szerkesztőségben, befűtöt-tem, hogy mire a többiek megérkeznek, már meleg fogadja őket.Rónay György a forradalom idején a Mátrában tartózkodott, abagolyirtási Stella üdülőben. Miután Nagy Imre bejelentette, hogytöbbpárti  kormányt  alakít,  Mihelics  Viddel  fölkerestük  SzékelyImre Kálmánt, volt képviselőtársunkat, a Budafoki úton lakó ügy-védet. Segítségével beadványt fogalmaztunk meg Nagy Imrének,amelyben közöltük, a legnagyobb volt ellenzéki párt meg kívánjaindítani működését. A levelet mindhárman aláírtuk. A párt gya-korlati  szervezésére a rövid idő miatt  azonban már nem kerül-hetett sor.Október 30-án Mindszenty József bíboros-prímás kiszabadultFelsőpetényből.  Ijjas  Antal  az  Új  Ember  következő  számában‒ amely  mindig  vasárnapi  dátummal  jelent  meg  ‒  A  nemzetköszönti bíborosát címmel írt egy első oldalas cikket, amelyben afőpásztor kiszabadulását a jövőbe vetett reménnyel azonosította.Ez a lapszám november negyedikei dátumot viselt a fejlécén...A  szerkesztőségben  kék  munkaruhában  dolgoztam,  abbanhordtam fel a kokszot és másféle tüzelőt. Mindig hét órakor fűtöt-tem be, s mire nyolc után megérkeztek a többiek, már meleg volt.Egyszer csak beállított egy bajszos kis ember, a nevére már nememlékszem, annyit tudok, a Vérhalom téren lakott, nem messze
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Rónay  Györgyéktől,  s  a  főszerkesztőt  kereste.  Közölte:  Mind-szenty József kiszabadulása után ismét megalakult a kereszténypárt Pálffy József vezetésével, s ennek akar sajtóvisszhangot adni.Megdöbbentem: Pálffy-féle  párt  nem létezett  korábban!  Bemu-tatkoztam az illetőnek, mire azt mondta: menjek föl vele a hely-nökségre, tisztázzuk a helyzetet. Átöltöztem, elindultunk a Várba,az  Úri  utcai  helynökségre,  ahová  már  megérkezett  Mindszentybíboros.  Turcsányi  Egon  volt  ekkor  a  titkára.  Felvezettek  azemeletre,  s  leültettek  egy szobába,  azzal,  hogy várjak.  Az elő-szoba zsúfolásig tele volt emberekkel, zsinóros, magyaros ruhábaöltözött  férfiak  szorongtak  ott.  Az  egyik  sarokban  észrevettemGalambos János pap barátomat, aki a Harminckettesek terén voltplébános.Egyszer csak nyílt  az  ajtó,  s  megjelent  őeminenciája.  Meg-viseltnek  látszott,  ami  nem  csoda:  kínvallatás,  majd  több  évimagánzárka és házi őrizet után. Egymás után szólította az embe-reket.  Arra gondoltam, ebben a tömegben hiába várok, úgysemjutok  be.  Odamentem  Galambos  plébánoshoz,  akiről  tudtam,Mindszenty  kedveli  őt,  s  mondtam  neki:  „János,  te  biztosanbejutsz,  szeretnélek  megkérni,  próbáld  Mindszenty  bíborossalmegbeszélni, mielőtt nyilatkozna az általános helyzetről, fogadjaMihelics Videt és Perneczky Bélát, és tőlük is tájékozódjék. Majdtávoztam,  hogy  ‒  közlekedés  nem  lévén  ‒ időben  hazajussak,mert ekkor már benne jártunk a délutánban.  Mindszenty Józsefekkor még nem nyilatkozott, de nem hívta az említett személyeketsem.- Mindszenty József október 30-i szabadulása után ‒ mintközismert ‒ rövid rádióinterjút  adott,  amelyben közölte:  előbbtájékozódik,  s  azután nyilatkozik.  Meggondolt,  higgadt  maga-tartását  jelezte  ez,  egyúttal  azt  is,  hogy  egészséges  szellemi-lelkiállapotát sikerült átmentenie a börtönévekből a szabadulásautáni időre.
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- Elkövetkezett november harmadika. Ismertem Mindszentygyóntatóját,  Bárdos  István prelátust,  aki  a  Regnum  Marianumvezetője volt, de kitiltották Budapestről, s Budaörsön káplánkéntszolgált.  Gondoltam,  mégiscsak  kellene  valamilyen  kapcsolatotteremteni a prímással. Bárdos volt az első, akit Mindszenty híva-tott.A közelünkben működött egy élesztőgyár elosztórészlege, sannak  volt  egy  autója.  Ezzel  kimentünk  Bárdosért  Budaörsre.Előzőleg  értesítettem Perneczky Bélát,  aki  ugyan a  pártunkbannem exponálta magát, de börtönviselt ember volt, tíz évre ítélték,ebből  hat  évet  le  is  ült,  s  l953-ban szabadult,  Nagy Imre  elsőminiszterelnöksége idején.Elindultunk Bárdossal Budaörsről, közben felvettük Pernecz-kyt, majd haladtunk tovább a Vár felé. A budaörsi repülőtér mel-lett  elhaladva  szovjet  tankokat  láttunk.  Odaszóltam  BárdosIstvánnak.  „Prelátus  úr,  tetszik  ezt  látni!”  „Mit  gondol,  miértviszem fel önöket őeminenciájához?” A rádióhírek alapján ekkormár nyilvánvaló volt, a Nyugat nem avatkozik be, hogy megvédjeaz ország függetlenségét.- Sikerült találkozniuk Mindszenty bíborossal, akit nyilvánelözönlöttek ezekben a napokban az informátorok és a fontos-kodó személyek?- A még romos helynöki épületben, a kapubejárótól jobbra,egy irodahelyiségben akkor fejezte be miséjét őeminenciája, ami-kor odaérkeztünk. Sietett  volna fel a szobájába, de Bárdos plé-bános közölte vele: „Eminenciás uram, elhoztam Perneczky Bélátés Keresztes Sándort,  nagyon kérem, hallgassa meg őket.” ErreMindszenty azt válaszolta: „Nagyon sajnálom, uraim, erre mostnincs időm!”, s gyűrűcsókra nyújtotta a kezét.Szegény Bárdos elvörösödött, mi pedig elhagytuk az épületet.- Mindszenty József ekkorra már kialakította a maga néze-tét az ország helyzetét illetően, s elutasításának talán az lehetett
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az oka, hogy készült nevezetes nyilatkozatára, amely mértéktartóés keresztény szempontból iránymutató, pontos rádióbeszéd volt.- Ennek a napnak az estéjén mondta el Mindszenty bíborosismert  rádióbeszédét.  Akkor  nem  hallottam,  nem  tartózkodtamrádióközelben.  A  másnapi  újságban  megjelent  nyilatkozatánakszövege, ott olvastam. Ilyen mondatok szerepeltek benne: „Asze-rint fogom megítélni a bukott rendszer embereit, hogy ezekben anapokban miként cselekedtek...”- November negyedikén megindult a szovjet támadás.- Előző nap Mindszenty József a bukott rendszerről beszélt, sarról,  hogy annak embereit  aszerint  ítéli  meg...  milyen  címen?Mint első zászlósúr? Lehetséges, hogy ekkor is úgy érezte, sze-mélye az ország jelentős politikai tényezője? Valószínűbb, hogy akeresztény erkölcsi normákra gondolt.A rádió  közben bejelentette,  a  kormány a jugoszláv  követ-ségre menekült, egyedül ‒ mint ez is ismert ‒ Bibó István maradta Parlamentben. Reálpolitikusként fölmérte, nem számíthatunk aNyugatra. Azt mérlegelte, mi menthető meg ebben a helyzetben.Ekkor  írta  meg  az  úgynevezett  kibontakozási  javaslatát.  Azemlékirattal az volt a célja, hogy eljuttatja a néhány nappal azelőttújraválasztott  Eisenhower  amerikai  elnöknek,  illetve  Bulganyinszovjet  miniszterelnöknek.  S  hogy  ne  a  Nagy  Imre-kormányminisztereként  nyilatkozzon,  demonstrálta,  hogy  ez  az  irat  azegész magyar nép egyetértését fejezi ki.- Bibó István emlékiratát az 1948 előtti pártok képviselőivelszerette volna aláíratni. Így jutott el önhöz is ez a dokumentum?- Az emlékirat szövegét november ötödikén Göncz Árpáddalküldte el az Új Emberhez. Mihelics Viddel ketten írtuk alá. Bibó,tudván, hogy mi voltunk a legerősebb ellenzéki párt, ilyen módon
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akarta  megerősíteni  memorandumát.  A kibontakozást  nem erő-szakkal,  hanem politikai  eszközökkel  gondolta  megvalósítható-nak. Ez az irat nyilván nem jutott el sem az amerikai elnökhöz,sem a szovjet miniszterelnökhöz.Bibót nem tartóztatták le a szovjetek, később visszatért koráb-bi  munkahelyére,  az  Egyetemi  Könyvtárba.  Többször  összefu-tottam vele a Ferenciek terén, mert a szerkesztőség a szomszédosépületben található. Egyik alkalommal elmesélte nekem, mi tör-tént november negyedikén. Amikor megindultak az orosz tankok,fölismerte a helyzetet, s elküldött egy autót a Várba MindszentyJózsefért.  A  hercegprímás  rövidesen  meg  is  érkezett  a  Parla-mentbe.  Őt és  Kovács Bélát,  aki  a  Gulagról  hazatérve  a  NagyImre-kormány  tagja  lett,  átkísérték  az  amerikai  követségre.Három nap  múlva,  amikor  Kovács  Béla  látta,  semmi  esélye  anyugati beavatkozásnak, kijött a követségről, s hazautazott a falu-jába. Nem esett semmiféle bántódása. Mindszenty József tizenötévig maradt a követségen. Bibót végül 1957 januárjában tartóz-tatták le.A forradalom néhány napján  gyakorlati  politikát  nem foly-tathattunk, vártuk, hogyan alakul a helyzet. Ha az oroszok nemavatkoznak  be,  a  Nagy  Imre-kormány  működni  kezd,  kiírja  aválasztásokat ‒ akkor kellett volna föllépnünk.- Budafokon milyen hullámokat vetett a forradalom?- Ott is megmozdult a nép a forradalom idején. A Városháztéren állt a rendőrség épülete. Hatalmas tömeg gyűlt össze előtte,forradalmi  hangulat  uralkodott,  az  egyik  szószóló  Vilt  Tiborszobrászművész volt. Feleségével, Schaár Erzsébettel, aki szinténismert szobrász, jó barátaink közé tartoztak. A másik egyéniségTakács Pál orvos volt, korábban a kisgazdapárt helyi vezetője.Amikor egyik nap hazatértem a szerkesztőségből,  meghívásvárt, menjek át Takács doktorhoz, aki a közelben lakott, szemben
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a plébániával. Amikor beállítottam, nagyobb társaságot találtam,Vilt  Tibor mellett  építészek,  és  más értelmiségiek voltak jelen.Közölték velem, megalakult a forradalmi bizottság, s engem akar-nak  polgármesterré  választani.  Közöltem  velük,  nagy  megtisz-teltetés számomra, hogy gondoltak rám, de egy ellenzéki párt kép-viselője  vagyok,  s  egy  esetleges  koalícióban  ‒ ellenzékiként  ‒nem kívánok részt venni. Majd rövidesen távoztam.- Említette, hogy a rövid idő miatt lehetetlen volt a Demok-rata Néppárt újjászervezése, mégis, sor kerülte valamilyen gya-korlati lépésre?- A Demokrata Néppártnak a koalíciós időkben jól működötta szervezete Budafokon. Amikor egymás után alakultak a pártok,szükségünk lett valamilyen helyiségre, ahol összejöhetnek a hoz-zánk tartozó helyiek. Korábban a Czermann család ismert szerep-lője volt Budafoknak, később kitelepítették őket, a házukat pedigállamosították. Itt  kapott helyet a Szovjet-Magyar Baráti Társa-ság. A városházán a Czermann-házat utalták ki nekünk, hiszen aSzovjet-Magyar Baráti Társaság a forradalom első napján meg-szűnt. Az épület üres volt, egy gondnok lakott benne. Közöltemvele,  az  épületet  kiutalták  nekünk,  ő  természetesen  maradhatkorábbi lakásában.Ennyi szerepem volt a forradalom idején országosan, illetvehelyben.- Közben ön továbbra is rendőrhatósági felügyelet alatt állószemélynek, az általános szóhasználat  szerint  „ref”-esnek szá-mított.- A rendőrség vezetői, mivel 1953 óta rendőri felügyelet alattálltam, jól ismertek. Vasárnaponként kellett jelentkeznem, amikorfelváltva adtak szolgálatot a rendőrtisztek. Meg kell jegyeznem,hogy  a  kezdeti  idők  éjszakai  kutyás  látogatásait  leszámítvakülönösebb  molesztálás  nem  ért  a  rendőrség  részéről,  minthatiszteltek volna, talán gyermekeim létszáma miatt...
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Az Új Ember egy kis házat tartott fenn Balatonfüreden, ahol adolgozók nyaralhattak. Ha le akartam menni a családdal pihenni,engedélyt  kellett  kérnem.  Máskor  Győrbe  utaztam,  Tamási  Pálbarátomhoz (egykori kolozsvári egyetemi kollégámhoz, aki bírólett),  mert  gyermekének  bérmakeresztapja  voltam.  (EredetilegTempflinek hívták, a későbbi nagyváradi püspök nagybátyja volt.)A  rendőrségen  minden  esetben  előzékenyek  voltak.  Egy  Szénnevezetű  alezredes  vezette  a  rendőrséget,  a  helyettese  pedig  abudafoki származású Kovács őrnagy volt, aki valamikor a MOM-ban dolgozott szakmunkásként.Vasárnap  utaztam  Győrbe.  Rendőrségi  engedélyt  kaptamBudapest  elhagyására,  amely  egyúttal  arra  is  jó  volt,  hogy  havalamilyen  akadályba  ütközöm  a  Nyugat-Magyarország  felévezető  úton  (ahol  az  osztrák  határ  miatt  szigorított  ellenőrzésfolyt), azzal igazoljam magam. De hétfőn adjam le az engedélyt,figyelmeztettek, hozzátéve, a győri rendőrségen nem kell jelent-keznem. Ez annál fontosabb volt számomra, mert egy ottani aktívbírót, Tamás Palit kompromittáltam volna azzal, ha egy rendőrifelügyelet alatt álló személy látogatja meg.- A forradalom idején volt-e  valamilyen erőszakos cselek-mény Budafokon?- Amikor kitört a forradalom, a rendőrséget a tömeggyűlésenszóban támadták ugyan, de semmiféle atrocitásra nem került sor.A rendőrségen szolgálatot teljesítők mégis féltek, bezárkóztak azépületbe, s vasárnap, amikor szokás szerint jelentkeznem kellett,nem tudtam bejutni. Erre elkezdtem dörömbölni az ajtón. Nagynehezen előkerült  egy rendőr,  géppisztollyal  a  kezében.  Mond-tam, ki vagyok, s kérdeztem, benntartózkodik-e Kovács őrnagy.„Mit akar tőle?” „Jelentkeznem kell nála.”
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Erre borostás képpel, nyúzott arccal előkerült Kovács őrnagy.„Doktor  úr”,  lepődött  meg,  „talán  csak  nem  jelentkezni  jött!”„Nem  jelentkezni”,  közöltem,  de  szeretnék  vele  beszélni.  Fel-ajánlottam,  ha  bármilyen  atrocitás  legkisebb  jele  mutatkozna,értesítsen valahogyan, s én megteszem, ami lehetséges.- A rendőrség valóban rászolgált erre a bizalomra?- A helyi rendőrség mindig tisztességesen viselkedett, nem-csak velem, hanem másokkal szemben is. Mint utólag kiderült, arendőrségen  belül  működött  egy  ávós  részleg,  de annak tagjaitéppúgy utálták a valódi rendőrök, mint a lakosság. Egy Polacseknevezetű ifjú ávós valóban ellenségesen tekintett rám.- A forradalom leverése után vasárnaponként ismét jelent-keznie kellett?- Igen, s egyszer azzal fogadtak,  Kovács őrnagy megvált arendőrségtől,  visszament  műszerésznek  a  MOM-ba.  Nyilvánelege lett mindabból, amit maga körül látott.Néhány évvel később véletlenül összetalálkoztam vele a vil-lamoson. „Kovács úr, mi történt?” kérdeztem, mire ő legyintett:„Hagyja, doktor úr, torkig voltam az egésszel, úgy örülök, hogysikerült megszabadulnom onnan.”Később  Szén  alezredes  is  elkerült  innen,  nem tudom,  ő  isleszerelt-e. Ezek az emberek munkáskáderek voltak, tisztességeskétkezi dolgozók. Abban az időben sem halt ki mindenkiből azemberség. Én pedig igyekeztem keresztény ember módján visel-kedni azokkal szemben, akik velem tisztességesen jártak el.- Az Új Ember említett  november negyediki száma után alap fél évig nem jelent meg.- Ez a lap, amelyben megjelent A nemzet köszönti bíborosátcímű, első oldalas cikk, már nem ment ki a plébániákra. Össze-kötegelve  ott  állt  expedícióra  várva  a  kiadóhivatalban.  Amikor
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házkutatást tartottak a szerkesztőségben, a rendőrség emberei azelső emeletről az ablakon keresztül dobálták le a járdára az újság-kötegeket, s onnan szállították el a zúzdába. Alig sikerült néhánypéldányt megmenteni belőle. Ezt követően fél évig valóban nemjelenhetett meg a lap.- Ismét a teljes létbizonytalanság köszöntött önre és család-jára?- Saád Béla ebben a kritikus időben is igyekezett összetartania  társaságot.  A  szerkesztőség  és  a  kiadóhivatal  úgy  működött,mintha a lap megjelenhetne. Saád valamiképpen fizetést is tudottadni az embereknek.Endrey Mihály, az egri segédpüspök, akit nemigen szerettekállami részről, volt az Actio Catholica igazgatója, s gyakorolta azÚj Ember laptulajdonosi jogait. Endrey püspök a forradalom utánPaulayval, az Egyházi Szeretetszolgálat helyettes vezetőjével kiu-tazhatott Bécsbe, hogy tárgyaljon az ottani nunciussal.  Ugyanisakkor alakult meg a Caritas Internationalis, amelynek elsődlegescélja az volt, hogy segélyhez juttassák a forradalom után levertmagyar népet. Endrey Mihály néhány nap után visszatért, Paulayazonban kint maradt, s ő lett a Caritas ottani szervezője.- A forradalom napjaiban és utána számos szervezet kíván-ta szerencsétlen magyar nép segítségére sietni. Ezek működésétazonban a  hatalom igyekezett  akadályozni.  Mi  lett  a  sorsa  akatolikus segélyakciónak?- Endrey püspök egy alkalommal átüzent az újság szerkesz-tőségébe, menjen át valaki hozzá. Éppen nem tartózkodott meg-felelő személy bent, erre engem hívatott. Közölte, a Keleti pálya-udvarra megérkezett az első három vagon adomány Bécsből, átkell venni. Esty Miklós ugyan kéznél volt az Actio Catholicánál,
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de számára derogált volna az ilyen feladat, amit azzal is jelzett,hogy  ő  alelnöknek  tartotta  magát,  míg  Endrey  püspök  „csak”igazgató volt.Kimentem a  pályaudvarra,  s  láttam,  hogy  az  egyik  vagontfeltörték.  Erre jegyzőkönyvet vetettem föl.  Visszatérve jelentet-tem Endreynek  a  történteket.  A vagonokat  rövid  időn  belül  kikellett ürítenünk, ellenkező esetben magas kötbért vetnek ki ránk.Először tanácstalanul álltunk, hová és mivel szállítsuk el a segély-adományt. Az első rakományt TEFU-autóval a Központi Szemi-náriumba vittük, s a díszterembe hordtuk föl a ruhaneműt és azélelmiszert.  Később  Endrey  püspöknek  kellett  megszerveznieennek szétosztását.A bécsi Caritas, hogy a szállítás ne jelentsen gondot, háromteherautót is küldött. S érkeztek egymás után a vagonok. Későbbhárom uszályon is küldtek segélyeket. Végül annyi adomány futott be, hogy egy önkéntesekből állószervezetet  kellett  kiépíteni  a  fogadására  és  szétosztására.  Egyideig nyugdíjas apósom is részt vett ebben. Kibéreltünk két pavi-lont az üresen álló Budapesti Nemzetközi Vásár területén, s otthelyeztük el a szállítmányokat.Az Új Embertől sokan bekapcsolódtak ebbe a munkába abbanaz időben, amíg nem jelenhetett meg az újság: Magyar Ferenc,Grexa Sándor, Szigeti Endre... Egyházmegyénként küldtük szét azadományokat, s onnan juttatták tovább az egyházközségeknek.Az adományok ügyében tárgyalnunk kellett  a minisztérium-mal. Később ugyanis azzal a feltétellel engedték be a segélyeket,ha a  felét  átadjuk a  Vöröskeresztnek.  A vagonok átvételéhez aVöröskereszt is delegált két embert. Végül ez a szervezet rakodtaki az árut, amelynek a felét aztán megkaptuk. Ellenkező esetbenaz állam nem tűrte volna el az akciót.
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Ekkoriban történt  a következő eset.  Amikor megérkezett  azértesítés egy küldeményről, a szállítólevelet alá kellett írni. End-rey püspök volt erre jogosult, s mivel éppen nem volt jelen, EstyMiklós  világi  pápai  kamarást  kértem,  írja  alá.  Ő  egyébként  Czapik Gyula érsek egyházpolitikai vonalát képviselte, s a helyénhagyták, annak ellenére, hogy nyugdíjas bankigazgató volt. Gő-gös ember hírében állt, Endrey püspököt nemigen kedvelte.Esty nem írta alá a  szállítólevelet,  s ebből késedelem szár-mazott. Ezután kaptam a püspöktől egy meghatalmazást, amely-ben  kinevezett  általános  helyettesévé,  s  felhatalmazott,  hogytávollétében a segélyszállítmányokkal kapcsolatban mindent aláír-hatok, bélyegzőt is kaptam.- Időközben önt is letartóztatták. 1957 márciusától már elégerősnek  érezte  magát  a  Kádár-hatalom,  hogy  nekilásson  a„nagy begyűjtésnek".- 1957  nyarán  házkutatást  tartottak  nálunk,  Budafokon.Ugyanis közismert volt,  hogy én vagyok a segélyszállítmányokszétosztásának gyakorlati intézője. Azt gondolták, arra használomezt föl, hogy összelopjam magam. Kizárólag egyházi személyek-nek és egyházközségeknek szállítottunk.Budafokon  ekkor  már  nem  Luttor  volt  a  plébános.  Shvoypüspök  szuszpendálta  őt,  majd  rövid  idő  múlva  Zsámbékrahelyezte  Ásguthy Ádám (eredeti  nevén Folláth),  budafoki szár-mazású  békepaphoz.  Később  őt  helyezték  Budafokra,  javáralegyen mondva, igyekezett minél passzívabb békepapként visel-kedni.Visszatérve a letartóztatásomra. Az Actio Catholicánál szol-gáló nővér lakásán, Endrey titkárnőjénél is házkutatást tartottak,gondolván, hogy a segélyszállítmányok javát a püspök és a közel-ben lévők kiválogatják. Nálunk padlástól pincéig mindent átku-tattak. A segélyekből nekünk is jutott, de azt az egyházközségtőlkaptuk, és csak annyit, amennyire a családnak szüksége volt.
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Később  újra  megjelentek,  és  ismét  házkutatást  tartottak.  Atovábbiak megértéséhez el kell mondanom a következőt. TakácsJózsef teológusprofesszor Rómában végzett, s 1938-ban, amikorPacelli,  a  későbbi  XII.  Pius  pápai  legátusként  Magyarországraérkezett az eucharisztikus kongresszusra, magával hozta Takácsprofesszort.  A Vatikánban hagyomány, hogy a jezsuiták vezetteGregoriána  egyetem és  a  domonkos  egyetem hallgatói  mindenévben  „összemérik  az  erejüket”.  Adott  teológiai  témáról  tartelőadást  egy-egy diák,  majd  a  professzorok  eldöntik,  melyikükszerepelt jobban. Ezen részt szokott venni a vatikáni államtitkáris. Takács József, ami korábban még nem fordult elő, két egymástkövető évben is megnyerte ezt a versengést. Mindkét alkalommalPacelli bíboros-államtitkár jelenlétében. Így történt, hogy amikorMindszenty  József  első  alkalommal  Rómába  utazott  ‒  Pacelliakkor már XII. Pius néven Szent Péter székében ült ‒, a pápa elsőkérdése  az  volt:  Mi  van  Takács  Józseffel?  Mindszenty  Józsefakkor még nem ismerte őt közelebbről.Takács  Józseffel  az  Új  Embernél  találkoztam,  ahol  lelki-gyakorlatot tartott nekünk. Az imáról beszélt, és példának hoztaföl Majláth püspököt. Takács a római szemináriumban duktorkéntműködött,  feladatai  közé  tartozott  az  is,  hogy  lámpaoltás  utánvégigjárja az épületet, és meggyőződjön a szeminárium éjszakainyugalmáról. Egy alkalommal feltűnt neki, hogy a kápolnában éga villany. Belépett,  s ott találta Majláth püspököt, aki hangosanimádkozott.  Nem  kötött  imát  mondott,  hanem  beszélgetett  aJóistennel. Akaratlanul fültanúja lett ennek, és később elmondta apüspöknek, milyen lelki élményt jelentett  ez számára. Engem atörténet különösen magával ragadott, Majláth személye miatt méginkább, hiszen nekem diákkoromban püspököm volt.
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Egy alkalommal a villamoson összefutottam Takács Józseffel.Említettem neki, szeretném, ha beszélne Majláth püspökről, mireazt válaszolta: keressem föl a szeminárium melletti, Szerb utcailakásán.  Ebből  a  találkozásból  az  idővel  barátság  formálódott:egyik fiam bérmaapja lett, legkisebb fiamat pedig ő keresztelte alakásunkon.Amikor Takács Józsefet  eltávolították a Központi  Szeminá-riumból,  érdekében  ‒  Nonn  Györgyön  keresztül  ‒  kapcsolatbakerültem Miklós Imrével. A szemináriumban is szerették volna abékepapok átvenni az uralmat,  s ennek vált  áldozatává. TakácsJózsef magatartását a következő jellemezte: nem provokálni, denem válni  eszközzé.  Kácsra,  egy eldugott  faluba került.  Az ÚjEmber  a  Caritas  jóvoltából  hozzájutott  egy  mikrobuszhoz,  eztkértem kölcsön egy alkalommal,  hogy családommal együtt  ‒ agyerekekkel és Mária nővérrel ‒ meglátogassuk Kácson TakácsJózsefet.Erről  levélben  előre  értesítettem  a  következő,  humorosnakszánt szöveggel: a „Keresztes hadak” megszállják Kácsot, s olyanpusztítást visznek végbe, hogy kő kövön nem marad... VálaszábanTakács  József  azt  írta:  nem  fél  az  ordas  Keresztes-hadaktól,nyugodtan jöjjenek, legfeljebb felkéri Rácz nagyasszonyt (anyó-somat), jöjjön ő is el, legyen segítségére.- Csak nem azt kívánja mondani, hogy egy ilyen tartalmúmagánlevél szolgáltatott okot az újabb házkutatásra?- Ezt  a  levelet  megőriztem,  s  amikor  házkutatást  tartottaknálunk, megtalálták. Ez volt az egyetlen „bűnjel”. Este tíz óra felévégeztek, amikor közölték: velük kell mennem. Először a helyirendőrség  pincéjébe  vittek,  ahol  bezártak  egy  üres  helyiségbe.Majd nyílt az ajtó, és bedobtak két pokrócot. Annyi tapasztalatraszert tettem a nyilas időkből, nem szabad pánikba esnem, fel kellkészülnöm a várható kihallgatásokra.
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Az egyik pokrócot  leterítettem,  a  másikkal  betakaróztam,  selaludtam.  Később  tudtam  meg,  Vilt  Tibort  ugyanakkor  egymásik helyiségben tartották fogva. Mindenkit  begyűjtötték, aki-nek  bármilyen  szerepe  lehetett  októberben.  Engem  elkülönítvetartottak. Ez jelentette az én „protekciómat” a helyi rendőrségen.Arra  ébredtem,  hogy  az  ajtó  kémlelőnyílásánál  az  egyikrendőr azt mondja a másiknak: „Nézd, ez milyen jól alszik.”Rövidesen  valóban  kihallgatásra  vittek.  Két  ember  ült  egyíróasztal  mögött,  hátrább  négyen álltak,  engem pedig  leültettekegy háromlábú, támla nélküli székre. Az első kérdésük az volt:ismerek-e egy Takács József nevezetű személyt, s kicsoda ő. Lát-tam, hogy kezükben tartják a Takács professzortól  kapott  borí-tékot és levelet. „Miféle keresztes hadakról ír magának?” „S kikazok a rácok?” (Ez a mondat az akkori feszült magyar-jugoszlávviszony ismeretében értelmezhető.) Erre kínomban nevetni kezd-tem.  „A  keresztes  hadak  a  gyerekeim”,  válaszoltam,  „Takácspedig a kácsi plébános, aki nekem komám”. A „rác nagyasszony”pedig az anyósom. Erre teljesen lelombozódott arcot vágtak, mertösszeesküvésre és rejtjeles üzenetre számítottak.- Erre nyilván szabadon engedték.- Dehogyis, egyetlen további szó nélkül visszavittek. Másnapreggel hat óra körül másokkal együtt beraktak egy rabomobilba, selszállítottak  a  kistarcsai  internálótáborba.  Ott  különböző  pavi-lonokba szórtak szét bennünket.  A budafokiakat csak messzirőlláttam a napi sétákon.Az ottani kihallgatásokon került elő Bibó Istvánnal való kap-csolatom.  Elmondtam  a  kibontakozási  javaslattal  kapcsolatosminden ismeretemet. Ezzel senkinek, Bibónak sem ártottam. Egyolyan  emlékirat,  amely  Bibó  szándéka  szerint  Bulganyinnak  iskészült,  nem lehetett alapja semmiféle összeesküvésnek. Bibó a
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realitásoknak megfelelően igyekezett a lehetséges kibontakozásikoncepciót fölvázolni.Egy idő után szelektálták az embereket. Ekkor kerültem át agyűjtőfogházba. Kistarcsán kezdtem el kopaszodni, mert abban azévben korán beköszöntött a hideg idő. Az egyik felső ágyon alud-tam,  mögöttem  nem volt  ablaküveg,  a  nyílást  csak  rács  fedte.Fejbőröm megfázott, s később már csomókban hullott a hajam.- Megfogalmazódott-e  valamilyen  vád  ön  ellen?  Vagymindez a megpróbáltatás csak előkészítése volt fogvatartói ké-sőbbi szándékának, amire nyilván nem gondolhatott?- A  gyűjtőfogházban  azonosító  számot  kaptam:  ez  a  cellaszámából és abból állt össze, a cellán belül hányadik rab vagyok.Amikor kiáltották a számomat, vittek kihallgatásra. Minden alka-lommal  az  életrajzommal  kezdték,  újra  és  újra  el  kellett  mon-danom.  A  kihallgatás  egy  kis  cellában  folyt,  kihallgatóm  egyszinte  gyerekképű fiatalember volt.  Ült  az  íróasztal  mögött,  énpedig egy ugyanolyan támla nélküli, kényelmetlen széken kupo-rogtam, mint Kistarcsán.- Milyen volt a kihallgatások légköre?- Egyszer  ezzel  a  kérdéssel  fordult  hozzám  a  fiatalember:„Na, doktor úr,  hogy aludt  az éjszaka?” „Hogy aludhattam,  hahuszonnégy poloskát nyomtam szét a falon?”A cellában szalmazsákokon feküdtünk, amelyeket nappal föl-tornyoztunk, éjszaka pedig szétterítve teljesen beborították a pad-lót. A cellában ugyan voltak fűtőtestek, de november végén semműködtek. A poloskák a csöveken keresztül közlekedtek a cellákközött, s nekik is táplálkozniuk kellett. Ejtőernyősöknek neveztükőket,  mert  fölmásztak  a  falra,  s  onnan  ereszkedtek  le  az  alvóemberekre.  Félálomban,  a  csípésre  felébredve  nyomtam  szét  arovarokat a falon.
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A kihallgató megjegyezte: „Akkor volt ideje imádkozni is.”„Igen, volt.” „És miért imádkozott?”A szemébe néztem, s úgy válaszoltam: „Többek között azért is, hogy a Jóisten világosítsa föl önt az ügyemmel kapcsolatban, s tárgyilagosan tudja megítélni a helyzetemet.”Belepirult.Még  két  vagy  három kihallgatás  következett.  A fiatal  tisztaddig  sem,  s  ettől  kezdve  különösen  nem viselkedett  udvariat-lanul. Teljesítette a kötelességét, nem fenyegetőzött. Egyszer csakazt mondta: „Úgy néz ki, rövidesen befejeződnek a kihallgatások.Három lehetőség vár önre. Az egyik az, hogy bíróság elé állítjuk,s elítélik. A másik, hogy két évre internáljuk Tökölre. De haza ismehet, ha hajlandó velünk együttműködni.”„Hogy képzeli, azt gondolja, beállok besúgónak?” „Fontoljameg.  Ha  tudomására  jut  a  Magyar  Népköztársaság  elleni  bár-milyen szervezkedés, amely a fennálló hatalom megdöntésére irá-nyul,  jelenti...  Legközelebb  folytatjuk,  akkor  majd  eldönti,vállalja-e, vagy sem.” Így  kezdődött  az  ön  beszervezése  az  első  alkalommal.Manapság  divatos  mindenkinek  az  ügynökmúltját  emlegetni.Ugyanakkor arra gondolok: miért  nem a beszervező belügyesszemélyével foglalkoznak, s miért nem azzal, akitől ő a paran-csot  kapta  erre,  s  a  parancsadó  főnökével...  és  így  tovább.Jórészük ma is itt él köztünk. Ha végigmentünk ezen a soron,valamennyien  megmutatták  arcukat  a  nyilvánosság  előtt,  skivizsgálták ügyüket, azután kérdezzék meg az olyan kiszolgál-tatottakat is, mint amilyen ön volt, s a tények alapján ítéljék megcselekedeteiket.  Csakhogy  úgy  fest  a  dolog,  az  egykor  meg-zsarolt  emberek ma is  áldozatok.  Ezzel  persze nem szeretnémfölmenteni  a  valóban erkölcsi  vagy  más vétket  elkövetett  sze-mélyeket.  De  maradjunk  az  ön  történeténél.  Hogyan  folyta-tódott?
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- A cellába visszatérve a hallottakon gondolkodtam. Az ak-kor hatályos büntető törvénykönyvben szerepelt az államellenesösszeesküvés  bejelentésére  vonatkozó  feljelentési  kötelezettség.Ha nem vállalom,  azt  jelenti,  szembeszegülök  a  magyar  törvé-nyekkel.  Sorra  vettem:  az  Új Embernél,  egy államilag engedé-lyezett lapnál dolgozom. Ott semmiféle ilyen összeesküvés nemfordulhat elő. Más vonatkozásban pedig betartottam Barankovicstanácsát: mindentől visszavonulni.Akkor  már  nyolc  gyermekem  volt.  A  legidősebb,  Sándor1944-ben született,  Gyuri 1945-ben, Erzsébet 1947-ben, András1948-ban,  Péter  1950-ben,  1952-ben  az  ikrek,  Pál  és  Tamás,1954-ben pedig Józsi.Úgy döntöttem, aláírom, de a szövegben kikötöttem, semmiolyant nem vállalok, ami lelkiismeretemmel,  vallási  meggyőző-désemmel ellenkezik.Ezek után 1957. október 4-én szabadultam. Rendőri felügye-letem továbbra is megmaradt. Az a tény, hogy aláírtam a nyilat-kozatot,  államtitkot  képezett,  senkinek  nem  beszélhettem  róla.Annyit közöltek még, hogy néhány alkalommal találkoznom kellvelük, majd ők jelentkeznek.- Mi történt ezeken a „ találkozókon”?- Három vagy négy alkalommal hívott az előadóm, az egyikalkalommal  egy  másik  személy  is  jelen  volt.  Ilyenkor  álnéventelefonált  az  Új Emberhez,  hogy találkozzunk a  megadott  cuk-rászdában. Közben újra le kellett írnom az élettörténetemet, s aztátadnom  a  találkozókon.  Ezekben  szinte  szóról-szóra  ugyanazszerepelt, mint a jegyzőkönyvekben.1958 márciusában tette fel nekem az előadó a kérdést:„Milyenvicceket mesélnek az Új Embernél?” Közöltem vele: mindenüttmondanak  vicceket,  de  ez  nem  összeesküvés.  „Az  Új  Emberszabályosan,  egyházi  és  állami  ellenőrzés  mellett  működik,  ott
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semmiféle törvénytelenség nem fordul elő, de arra nézve, hogy kimilyen vicceket mesél, ne várjon tőlem információt.”Kiszabadulásom után Mihelics Videt is elvitték egy hónapra.Rónay  György  talán  azért  úszta  ezt  meg,  mert  a  forradalomidején, mint említettem, éppen a Mátrában tartózkodott. A fogvatartás alatt történtekről Miheliccsel sem beszéltem, ahogyan ő semmondott nekem semmit. Biztos, hogy őt is képtelen választás eléállították odabent.Az előadóval közöltem: senkivel sem találkoztam, aki a kor-mány, a népköztársaság ellen szervezkedne, tehát nincs jelente-nivalóm. Ha lenne ilyen, megtenném. „Ha azonban spicliskedéstvár tőlem, akkor inkább állítsanak bíróság elé, ítéljenek el, de eztnem vállalom.”A következő alkalommal megkérdezte: jól meggondoltam-e.„Igen”,  válaszoltam.  Még  egy  találkozásra  sor  került,  amikorközölték  ‒  ekkor  nem  egyedül  volt  ‒,  megszüntetik  velem  akapcsolatot. Ami addig történt, továbbra is államtitok, és többetnem találkozunk.Az  utolsó  alkalom,  amikor  aláírták  a  kapcsolat  megszünte-tését, 1958 júniusában volt. A Bartók Béla út Gellért térhez közeleső részén lévő cukrászdában kellett találkoznom az előadóval.- Mit érzett, amikor elhagyta a találkozó helyszínét?- Föllélegeztem, hogy végre megszabadultam ettől a súlyostehertől. Tudtam, életvitelemet továbbra is szigorú keretek közöttkell folytatnom, nehogy a legkisebb támadási felületet adjam. Kínvolt  megélnem ezeket  az időket,  de amit  tettem,  azzal  kapcso-latban soha nem volt, és ma sincs lelkiismereti bizonytalanságom.Közben folytatódott a Caritas Internationalis akciója. EndreyMihály szabadulásom után visszavett,  s az én közreműködésemegészen az akciósorozat végéig tartott.
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Ebben az időben kerültem közel Endrey püspökhöz. Az államés  az  egyház  kapcsolata,  viszonya  mindig  is  foglalkoztatott,  selkezdtem  lejegyezni  a  koegzisztencia  kérdésével  kapcsolatosgondolataimat.  Endrey  püspök  úrral  is  többször  beszélgettünkerről.- A koegzisztencia gondolata nyilván még visszatér  beszél-getésünkben, hiszen eddigi élettörténetéből is ‒ bár nem ilyenmódon megfogalmazva ‒ a kiegyezésre törekvés derült  ki.  Demost arra kérem, Endrey püspökkel kapcsolatos személyes él-ményeit idézze föl.- Egy alkalommal elmesélt nekem egy 1956 előtti történetet.Valamilyen  felháborító  ügyben  felkereste  Grősz  érseket,  Kalo-csán.  Grősz Józsefet Czapik Gyula halála után feltételesen sza-badlábra helyezték, és a püspöki kar elnöke lett. A kalocsai érseknagy tarokkozó hírében állt ‒ magam is tarokkoztam akkoribanTakács Józseffel, egyik orvos barátommal, Lukács Lászlóval ésKarcsay Sándorral, s Endrey püspök is a társasághoz tartozott.A  püspök  éppen  tarokkozás  közben  találta  Grősz  Józsefet,mire az érsek közölte vele, nincs ideje az általa említett ügyrőlbeszélni. Erre Endrey elhatározta, s velünk is közölte, többé nemvesz  kártyát  a  kezébe.  Mert  ha  ilyen  szenvedéllyé  tud  válni,mondta Endrey,  nem akar erre  a sorsra  jutni.  S el  is  maradt  atársaságunkból. Egyébként ez volt az egyetlen szórakozása.- Mi  volt  az  ön  által  elgondolt  koegzisztencia  lényege?Az állam és az egyház helyzetéről, viszonyáról egyre többfeljegyzést  készítettem,  részben  magamnak,  részben  Endrey  ésmás püspökök számára. Tanulmányoztam Deák Ferenc munkás-ságát, írtam egy tanulmányt is: Deák Ferenc tanítása címmel. Arravoltam kíváncsi, Deák hogyan mérlegelt a kiegyezés előtt, milyenerkölcsi  meggondolások  vezették,  példája  nyomán  miben  lehetengedni,  s  miben  nem.  Deák szilárdan  követte  elhatározását,  a
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kiegyezés  eredeti  elképzelése  szerint  jött  létre.  Erkölcsi  maga-tartását tartottam fontosnak, s azt fejtegettem, annak szellemébenlehetne rendezni az egyház és az állam viszonyát.Endrey püspök mellett Belon Gellérttel is kapcsolatban álltamTakács Józsefen keresztül. Belon ekkor már kinevezett, de az ál-lam  által  nem  engedélyezett  püspök  volt.  Hozzá  is  eljutottaklejegyzett gondolataim.- Más egyházi személyek is megismerték az ön nézetét? Mivolt az ő véleményük?- Kerkai páter 1956-ban szabadult ki a börtönből, majd ké-sőbb  őt  is  visszavitték.  Márkus  László  közvetített  Kerkai  ésköztem. Márkus ismerte gondolkodásmódomat, az adott  reálpo-litikai viszonyok között az állam és az egyház viszonyáról vallottnézeteimet.  Kerkai  a börtönből megviselt  idegállapotban szaba-dult, és nem reálisan mérte föl a helyzetet. Azt gondolta, ellen-állást lehet szervezni a szovjetek ellen, és a Nyugat segítségünkresiet. Kerkai, akivel személyesen nem találkoztam ekkor, küldöttnekem  két  vagy  háromezer  forintot,  mert  tudta,  nehéz  anyagihelyzetben élek a családommal, és egyúttal arra kért, lássak nekiaz ellenállási munka szervezésének.  Ennek semmi értelme nemlett  volna.  Hogy végképp megnyugtassam magam, 1956 végénvagy 1957 elején leutaztam Székesfehérvárra, Shvoy Lajos püs-pökhöz,  és  beszélgettem  vele  az  egyház  véleményéről,  Mind-szenty helyzetéről.  Ő is úgy nyilatkozott,  a tényeket tudomásulkell venni, az adott lehetőségek között kell megtalálni a tovább-élés módozatait. Ez volt az „ahogy lehet” taktikája.Márkusnak elmondtam, nem vagyok hajlandó semmit se ten-ni,  amire Kerkai  gondol,  akár  a  párt  szervezését  illetően,  vagyvalamiféle  Kádár-ellenes  csoportosulás  életre  hívását,  mert
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őrültségnek tartom, illúziónak,  amellyel  fölöslegesen kockáztat-nánk emberek életét és szabadságát.Márkus Laci néhány nap múlva megkeresett, és Kerkai nevé-ben visszakérte a küldött pénzt...- Ezzel vége szakadt egy régi, közös gondolat mentén szö-vődött szoros kapcsolatnak, talán mondhatom, barátságnak?- Kerkai pátert másokkal együtt rövidesen ismét visszavittéka  börtönbe,  majd  hosszabb  idő  után  amnesztiával  szabadult.Egyszer fölhívott Ugrin Jóska azzal, hogy Kerkai páterrel szeret-nének fölkeresni. A megbeszélt időpontban csengettek. Kimentema kapuhoz, Kerkai Jenő egyedül állt ott. Rendkívül meglepődtem,majd udvariasan betessékeltem. Kerkait mindig határozottság jel-lemezte. Feleségem, aki korábban nem ismerte, éppen távozott aszobából,  mire  felszólította,  hogy  maradjon.  „Akarom,  hogyhallja, amit mondok!” Kihúzta magát. „Azért jöttem, hogy Sán-dortól  bocsánatot  kérjek,  mert  mindenben  igaza  volt.  Megbán-tottam őt, én most elmegyek a pannonhalmi papi otthonba, nemakartam úgy távozni, hogy ezt a gesztust meg ne tegyem.”Ilyen nagy, jellemes ember volt.Később páter Szörényi Gábor jezsuitától, az Egyházi Szeretet-szolgálat vezetőjétől hallottam, hogy meghalt. Kértem, temetésérevigyen  le  magával.  Amikor  Pannonhalmán  ahhoz  a  teremhezközeledtünk, amelyben a megjelentek a temetésre összegyűltek,találkoztam  Mécs  Lászlóval  és  Endrédy  Vendellel.  A  pannon-halmi papi öregotthonban éltek ők is, azok a papi személyek, akikszabadultak a börtönből, vagy nem akarták már internálni őket, deel akarták távolítani az egyházi közéletből.Mécs és Endrédy szemközt jött  a folyosón.  Szörényi üdvö-zölte  őket,  és  bemutatott  engem.  Endrédy  rám  nézett,  s  csakannyit mondott: „Maga az?” Emlékezett a régi esetre.
119



- Az  Új  Embernél  valószínűleg  nem  ön  volt  az  egyetlenolyan személy, akit a hatalom beszervezett. Nem lehetett könnyűilyen lelki teherrel élni.- Az Új  Ember  kiadóhivatalában  évente  két  alkalommal‒ karácsonykor és  húsvétkor ‒ közös ünnepséget tartottunk.  Azegyik ilyen összejövetelen valaki többet ivott a kelleténél, s márhazafelé  készülődtem,  amikor  megvallotta  nekem,  hogy  ő  azegyik, az Új Embernél ténylegesen beszervezett besúgó. Elmond-ta,  milyen  szorult  helyzetben  van,  rendszeresen  jelentkeznie  ésjelentenie kell. Nyilván nem ő volt az egyetlen. Engem is hason-lóképpen szerettek volna használni.Akik jelenteni kényszerültek az Új Embernél, tudtommal sen-kinek sem okoztak kárt, igyekeztek beszervezett helyzetükben ismegmaradni bizonyos erkölcsi normákon belül. Abban az időbenbátorság kellett ahhoz, hogy valaki ne váljon eszközzé, s ugyan-akkor okosság, hogy ne veresse magát agyon.- A kiegyezés gondolatával magára maradt?- 1960-ban  járunk.  Folyamatosan  igyekeztem  a  koegzisz-tencia  gondolatát  ápolgatni.  Alakult  egy  baráti  társaságunk.Gaizler  Gyula  orvos  és  felesége  lakásán  rendszeresen  össze-jöttünk,  a  Városligeti  fasorban.  Valamennyien  katolikusok vol-tunk.  Nem  valamiféle  „összeesküvő”  társaság  alakult,  hanemvalóban a koegzisztencia lehetőségét kerestük.- Tudom,  hogy  Nonn  Györggyel  hosszú  idő  után  ismétkapcsolatba került,  s ez éppen erre az időre, tehát az 1960-asévek elejére tehető.- Életemben fordulatot és biztonságot jelentett, amikor NonnGyörgy újra  felvette  velem a  kapcsolatot.  Forrai  Tibor,  akinekDizmacsek volt  az  eredeti  neve,  nálam két  évvel  idősebb cser-késztársam  volt  Kolozsvárt  a  gimnáziumban,  Nonn  Gyurkávalegy évfolyamra járt az egyetemen. Tibor volt cserkésztársai közül
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néhányunkkal Magyarországon is tartotta a kapcsolatot. Egy napfelkeresett  az  Új  Embernél,  a  fogadószobában  találkoztunk.Közölte velem, valamilyen ügyben Nonn Györgynél  járt,  szóbakerült a nevem, s Gyurka szeretne találkozni velem. Nonn akkor aKossuth Könyvkiadónak volt az igazgatója. Kommunista karrierjeekkor már lefelé ívelt, de még mindig jelentős pozíciót töltött be.Sváb  katolikus  családból  származott,  két  nővére  apáca  volt.Kolozsvárt megismerkedett a MADOSZ-szal, kommunista futár-szolgálata révén pedig a Szovjetunióval is kapcsolatba került.Nonn  Györggyel  a  parlamenti  időszak  után  hosszú  évekignem találkoztam. Közben művelődési miniszter lett (Révay Józsefkövette őt), majd kinevezték legfőbb ügyésznek, 1953-ban. Akkorkezdődtek a korábbi perek revíziói. Ez elsősorban az elítélt párt-tagok rehabilitálására szorítkozott. Úgy tudom, Perneczky Béla isebben az  időben került  ki  a  börtönből.  Rákosi  hatalomba valóvisszatérése után Nonn Györgyöt leváltották, majd később a Kos-suth Könyvkiadó igazgatója lett.- Mi lehetett a váratlan meghívás hátterében?- Arra  kell  gondolnom,  Nonn  György  figyelemmel  kísértepályafutásomat, amikor nem találkoztunk is. Abból következtetekerre, hogy 1960 kora tavaszán, nem sokkal rendőri felügyeletemmegszüntetése után keresett fel Tibor.Nonn György szinte azonnal azt kérdezte Tibortól, szokott-evelem találkozni. Tibor elmondta, hol dolgozom, milyen beosz-tásban. Majd Nonn György közvetítésre kérte föl: kérdezze megtőlem, hajlandó lennék-e találkozni vele. Ettől nem zárkóztam el.Ezek után az Új Embernél telefonon keresett. Megállapodtunkegy  alkalmas  időpontban,  amikor  hármasban  találkozunk  aKossuth Könyvkiadó igazgatói irodájában.Nonn érdeklődött, mi van velem, s amikor egy félmondattal,de nyomatékos hangsúllyal közöltem, sok minden történt velem,rám nézett: tudja. „Azt is tudod, hogy be akartak szervezni?”
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„Tudom. De miért  próbálkoztak? Előbb meg kellett  volna néz-niük, ki vagy. Ostobák voltak.”- Mi lett a folytatása a felelevenített kapcsolatnak?- A  találkozástól  is  indíttatva  gondolkodni  kezdtem  azon,hogyan  tudnék  kitörni  deklasszált  állapotomból.  Említettem,  ajogi doktori címhez hiányzott még egy vizsgám. Világhy Miklósvolt a jogi kar dékánja. Megkerestem őt, aki annak idején résztvett páter Varga jezsuita atya koalíciós időkbeli értelmiségi köré-nek munkájában, ahol világnézeti és társadalmi kérdésekkel fog-lalkoztunk. Világhy korábban az egyetemi Mária Kongregációnakis tagja volt.Érdeklődtem  nála,  letehetném-e  a  hiányzó  vizsgát.  Enneklehetőségét  mereven  elutasította.  Csizmadia  Andor  ‒  aki  főnö-köm, majd jó barátom volt Kolozsvárt ‒ az egri katolikus egyetemlétrehozásának  kudarca  után  Budapesten  még  el  tudott  helyez-kedni egyetemi vonalon, egy Beér János nevezetű pártember mel-lett.  A közigazgatási jog professzora lett,  majd lekerült  a pécsiegyetemre tanszékvezetőnek. Vele is beszéltem ugyanerről. Meg-ígérte, utánanéz, bár nem könnyű. Bihari Ottó professzor volt adékán, aki Csizmadiára való tekintettel ‒ közben az egyetemekenmegszűnt a korábbi jogi és államtudományi diploma különválasz-tása,  egységes  végzettséget  adtak  ‒  azt  ajánlotta,  elfogadjákkorábbi tanulmányaimat, de mindenből újra le kell vizsgáznom.Csizmadia a maga tárgyaiból ‒ római jog és jogtörténet ‒ fölmen-tett ez alól.- Nyolcgyermekes családapaként nekifogott a tanulásnak?- Ahhoz,  hogy  ezt  a  procedúrát  végigjárhassam,  párt-  ésszakszervezeti ajánlás kellett hozzá. Nálunk, az Új Embernél sepárt, se szakszervezet nem létezett. Erre Csizmadia azt mondta, azÁEH-nak kellene ajánlást adnia. Ott közölték: szó se lehet róla.
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Ezek  után  mentem  el  Nonn  Gyurkához,  kértem  a  segítségét.Hellyel kínált, majd kiszólt a titkárnőjének: hívja föl Csalát. Csalaelvtárs az ÁEH-ban a katolikus ügyek vezetője volt. Előttem folytle  a  telefonbeszélgetés,  Nonn  válaszaiból  következtettem,  mihangzik el a másik oldalon. Gyurka volt kollégájának nevezett, skérte az ajánlást az egyetemi vizsgákhoz. Csala ezek után nyilvánsorolta az én bűneimet, mire Nonn mindig azt felelte: tudja. Nonnvégül vörösödni kezdett,  s ezt mondta a telefonba: „Értsd meg,nem  mondhatsz  róla  olyant,  amit  én  ne  tudnék.  Megértetted?!Vedd tudomásul, én ezt kívánom! Bemegy hozzátok, és aláírjátok,megértetted?!”, majd lecsapta a telefont.A pécsi egyetemhez intézett kérvényemre csak annyit kellettráírnia az ÁEH-nak, hogy javasolnak. Bementem a Szalay utcába,az Oktatási Minisztériumba, mert a forradalom után az ÁEH egyideig a minisztérium keretében működött.Dolgozott  ott  egy budafoki származású férfi,  még 1945-bőlismertem, városházi beosztásom okán. Nálam jóval fiatalabb volt,nem emlékszem a nevére. Tébláboltam a folyosón, kerestem, holtalálom Csalát, amikor a folyosón egyszer csak ez az ember jöttszembe. Mit keresek ott, kérdezte magázva. Majd amikor elmond-tam neki, halkabb hangon folytatta: „Tudja, mi volt itt? Tegnap-előtt  összehívták  az  elnökséget  maga  miatt.  Olyan  felfordulásvolt... Mit csinált?” „Semmit”, válaszoltam, „egy aláírást szeret-nék”.Nonn  telefonja  után  Csala  tovább  jelentette  felsőbb  fóru-moknak az ügyemet. Az ÁEH pártvonalon az MSZMP KB agit-prop osztályához tartozott. A Kossuth Kiadó igazgatójának, tehátNonn Györgynek az agitprop osztály vezetőségi tagjaként olyansúlya volt, hogy megengedhette magának az említett hangnemet, salá is írták a kérvényemet. Nekiálltam tanulni, s két éven belülletettem a vizsgákat.
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- A  disszertációjában  is  hangot  kapott  a  kiegyezés  gon-dolata?Igen.  A lelkiismeret és vallásszabadság s a felekezeti egyen-jogúság a Magyar Népköztársaságban címmel írtam meg a dip-lomamunkámat.  Ebben azt  bizonyítottam,  hogy az  állam és  azegyház  közötti  1950-es  kikényszerített  megállapodásnak  nincsjogérvénye, mert az államokkal csak a Szentszék köthet megál-lapodást,  a püspökök ömagukban nem. Az 1957/22-es törvény-cikk pedig, amely előírta, hogy az egyházi kinevezésekhez elő-zetes  állami  hozzájárulás  szükséges,  alkotmányellenes,  mert  azkimondja az állam és az egyház szétválasztását, tehát ilyen tör-vényerejű rendeletet nem hozhat az állam.A  disszertációmat  beadás  előtt  odaadtam  elolvasásra  Csiz-madia Bandinak, Esty Miklósnak és Nonn Györgynek. CsizmadiaBandi  közölte:  ezt  nem  biztos,  hogy  elfogadják.  Bihari  Ottóbírálta  el  a  disszertációt,  négyest  adott  rá.  Így  kaptam meg  újkeletű diplomámat.- Most már lehetővé vált, hogy változtasson az életén, kitör-jön szorongatott egzisztenciális helyzetéből.- Csakhogy  mihez  kezdjek?  Az  ügyvédi  vizsga  megszer-zéséhez le kellett volna töltenem az ügyvédbojtári időt, ami nyolcgyerek mellett elképzelhetetlen volt. Az Új Embernél Saád Bélaérzékeny szociális magatartása következtében viszonylag konszo-lidált helyzetbe kerültem. Tehát végül nem tudtam fölhasználni adiplomát  annak  megfelelően,  ahogyan  korábban  elképzeltem  akitörést,  de Saád Bélától  ‒  a disszertáció felhasználási  jogánakátengedéséért ‒ ezerforintos jutalmat kaptam, amely akkor jelen-tős összegnek számított. Összehasonlításul:a havi fizetésem még anyolcszáz forintot sem érte el.A ravasz Esty Miklós a disszertációmat pozitívan ítélte meg.Felajánlotta, részfoglalkozásban menjek át jogi tanácsadónak napi
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két órában a Szent István Társulathoz. Akkoriban minden könyvkiadását  ‒  az  ÁEH  tartalmi  ellenőrzése  mellett  ‒  külön  enge-délyeztetni kellett a Szerzői Jogvédő Hivatalban. Saád Béla hatórára  csökkentette  a  munkaidőmet az Új  Embernél,  és a  SzentIstván Társulatnál is kaptam valamennyi fizetést.Közben híre ment a disszertációmnak. Amikor Nonn Györgyelolvasta, azt kifogásolta, hogy Mindszentyről nem írtam semmit.Közöltem vele, ez nem politikai irat, hanem jogi dolgozat, s ő eztmegértette. Miklós Imréék azonban őrjöngtek emiatt.- Az  Állami  Egyházügyi  Hivatallal  volt-e  máskor  is  kap-csolata, helyesebb talán úgy fogalmazni: összeütközése.- Takács József ügye kapcsán fölkerestem egy alkalommal azÁEH-t. A professzort ekkor még nem fosztották meg katedrájától,de állandóan zaklatták. Elmondtam Nonn Györgynek, ki ő való-jában, utaltam paraszti származására, arra,  hogy édesapja koránmeghalt. Igaz, soha nem volt békepap, de semmi ellenséges dol-got nem cselekszik a rendszerrel szemben. Takács József, mivelZemplén Györggyel szemben nem volt hajlandó semmiféle köze-ledésre a békepapi felfogás szerint, de nem is kereste a fölöslegeskonfrontációt,  mégis  zavaró tényezővé vált  az  állam szemében,miközben óriási tekintélynek örvendett a kispapok körében.Takácsra jellemző: emlékszem, egy alkalommal éppen nálajártam Szerb utcai  lakásán,  amikor átjött  a szemináriumból kétvagy három teológus. Kérdezték tőle, mit tegyenek, mert a béke-papi vonalra szorítják őket. Ez az emlékezetes és másutt sokszorleírt  1959-es  eseményhez  kapcsolódik,  amikor  a  kispapok  javarészét  kizárták  a  szemináriumból.  A  békemozgalom  papokattoborzott  egy mozihelyiségben rendezett  nagygyűlésre,  s  erre  aHittudományi  Akadémia  tanárait  és  hallgatóit  is  „meghívták”.Takács József a fiatalok kérdésére a következőt mondta: „Nézzék,fiúk, én civilben ott leszek.” Ezzel tulajdonképpen tanácsot adottnekik.
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Nonn György azt ajánlotta, Takács professzor ügyében keres-sem föl Miklós Imrét az ÁEH-nál. Ő előkészítette a találkozást.Ekkor még nem tudtam, hogy Nonn György valamikor MiklósImre főnöke volt, és Miklós is erdélyi származású. Egyszer rákér-deztem erre, mire Miklós Imre közölte, valóban erdélyi, székely-udvarhelyi. Később tudtam meg, hogy Miklós Imrének alezredesirangja volt az Államvédelmi Hatóságnál. Az ÁEH-s beosztása acivil fedő foglalkozását jelentette. Lehet persze, hogy Nonn Gyur-kának is volt valamilyen magasabb rangja, nem tudom, csak abbólkövetkezetek erre, különben milyen címen utasíthatta volna bár-mire is Miklós Imrét.Miklós  Imre,  amikor  Takács  József  ügyében  fölkerestemszemélyesen, akkor ismerkedtem meg vele, behozatott egy vastagdossziét, amelyben a Takács Józsiról szóló jelentések sorakoztak.Meg-megszólalt lapozgatás közben, mi mindent cselekedett, mireén ‒ legjobb tudomásom szerint ‒ a legtöbb ügyet cáfoltam, mertvalóban nem volt alapjuk. Végül azt ajánlotta, menjen be hozzá aprofesszor. Ezt nem lehet, vetettem ellen, mert most sem tudja,hogy ott vagyok. Arra gondoltam, ha a jövőben változik a viszonyaz állam és az egyház között, Takács professzor komoly tényező,akit számon kell tartani.- Nyilván önről is vezetett hasonló dossziét a hivatal.- Az ÁEH rólam is folyamatosan kapott jelentéseket, és bizo-nyára más szerveken keresztül is információkhoz jutott arra néz-ve, milyen gondolatoknak igyekszem teret adni, s ennek lényegeaz állam és az egyház közötti  viszony javítása,  annak megfele-lően, ahogyan disszertációmban is kifejtettem.Közben Bánk József, az egyházjog professzora is megismertea  disszertációmat.  Kétkötetes  egyházjogi  munkájának  másodikkötetébe lábjegyzetként bevette az én írásomat is.
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- Közben Rómában összeült  a  II.  Vatikáni  Zsinat.  Ekkor‒ igaz, szigorú állami ellenőrzés mellett ‒ néhányan már kiutaz-hattak a világegyház központjába. A magyar állam és a Szent-szék között is megindultak a puhatolódzó tárgyalások. Ezek azesemények mintha az ön gondolatainak érvényre jutását erősí-tették volna.- A II.  vatikáni  zsinatra  az állam kiengedett  bizonyos sze-mélyeket. Az Új Embertől először Saád Béla, majd Mihelics Vidutazhatott Rómába. Mihelics, amikor másodszor készült Rómába,megkeresett:  egy  ott  élő  jezsuita  említette  a  disszertációmat,örülne, ha elolvashatná. Ezért kért tőlem egy példányt. Azt nemtudtam meg, kinek adta oda, s mi lett a kézirat sorsa.Ebben az időben indultak meg a tárgyalások a magyar államés a Vatikán között, amelyek az 1964. szeptember 15-i részlegesmegállapodáshoz vezettek. Nem állítom, hogy írásomnak bármi-féle köze lett volna ehhez, de érdekes egybeesés a disszertációmés a kapcsolatok felvétele Róma és Budapest között.Mindvégig  a  koegzisztencia  lehetőségét  feszegettem  írása-imban:  az  egyház  nyerje  vissza  autonómiáját  a  szocialistaMagyarországon. El tudtam képzelni, egy szocialista országban iskialakulhat az élő egyház típusa, amely függetlenül, hitelesen, arégi, neobarokk vonásoktól mentesen hirdeti az örömhírt, végzi azevangelizációt, így teljesíti a küldetését. Ez volt az elérhető cél,ezt szolgálta az Új Ember is. Az aktív politikai szembenállás aszocialista rendszerrel illuzórikus dolog lett volna: vagy börtönbevezetett  volna,  vagy pedig  eszközzé  válik  a  kezükben,  aki  ígygondolkodik.- Milyen tapasztalatokat szerzett a Szent István Társulatnáltöltött időben?- Ekkoriban  kerültem  szorosabb  kapcsolatba  Félegyházi
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Józseffel, a Szent István Társulat alelnökével. Esty Miklós is másszemmel kezdett nézni rám. Bekerültem a Szent István Társulatigazgatósági választmányába. A társulat elnöke egy kedves öreg-úr, az ismert meteorológus, Réthly Antal volt. Félegyházi azt sze-rette volna, hogy én legyek a Szent István Társulat igazgatója. Azállam azonban ennek mindenképpen ellene volt. Akkor került odaÁkos Géza, papi személy ‒ erős békepapi elkötelezettséggel ‒, akizsarolható is volt.Többen kiálltak mellettem ebben az ügyben, bennem is voltambíció,  de rövidesen nyilvánvalóvá vált,  mindez illúzió.  Min-denáron pedig nem akartam karrierre törekedni.A forradalom idején Bécsben maradt Paulay óriási szolgálatottett a Szent István Társulatnak. Akkoriban ‒ papírhiányra hivat-kozva ‒ meghatározták a megjelenhető könyvek számát. Paulayaz Új Embernek és a Szent István Társulatnak éveken át küldte anyomdai papírt.- Endrey püspök kapcsán ismét exponálta magát az ÁEH-ban.- Valóban, Miklós Imrével később is konfliktusba kerültem.Mindenképpen felügyelni akarták az egyház életét,  s amennyirelehet, belülről bomlasztani. Olyan embereket juttattak pozícióhoz,akik együttműködtek velük. Endrey püspököt kezdetben az államelfogadta  az  Actio  Catholica  élén,  de  később,  1958-ban  őt  isVámosmikolára internálták. Fő „bűne” az volt, hogy Mindszentyletartóztatása után apostoli delegátusként kinevezték Esztergom-ba. Ez még 1948-ban történt. Később nyomást akartak gyakorolnirá, hogy Beresztóczy Miklóst nevezze ki helynökévé. UgyanakkorBeresztóczy  és  Horváth  Richárd,  a  másik  ismert  békepap  márkiközösítés alatt állt.Endreyvel  úgy  kerültem  ismét  kapcsolatba,  hogy  disszer-tációm  egy  példányát  elküldtem  neki  Vámosmikolára.  Aközvetítő pap felkeresett, hogy Endrey szeretne velem találkozni.
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Én azonban nem akartam Vámosmikolára  utazni,  ahol  Endreytegy békepap mellé internálták. Erre Endrey feljött Budapestre, s aNyugati pályaudvar restijében találkoztunk. Azt tanácsoltam neki,forduljon Kádár Jánoshoz. Írja meg a sorsát, és hivatkozzon arra,a koegzisztencia jegyében az egyház nem tudja elfogadni az államvele  szemben  tanúsított  magatartását.  Olyan  helyzetet  kelleneteremteni, amelyben ‒ anélkül, hogy a szocialista rendszert veszé-lyeztetné ‒ helyreállhat az egyház autonómiája, a világegyházbavaló integrálódása.Én szintén írtam egy pro memoriát ugyanerről Kádár részére.Hozzá  nem  jutottam  el,  Sík  Ottóhoz  azonban  igen.  Ő  vezetteakkor Kádár titkárságát. Mint említettem, Sík Endrének volt a fia,nagybátyja pedig a piarista Sík Sándor. Elmondtam Sík Ottónakaz elképzelésemet, Endrey is megírta levelét. Válaszként közöltékvele, az ügyet áttették Prantner Józsefhez, aki államtitkári minő-ségben az ÁEH vezetője volt, s helyetteséhez, Miklós Imréhez.Így  kerültem  az  ÁEH  látókörébe.  Miklós  Imre  veszélyesembernek tartott, de Nonn György jelentette számomra a hinter-landot, ami miatt nem vitethetett el csak úgy egyszerűen az ÁVHnévleges  megszűnése  után  is  ténylegesen  működő  államvéde-lemmel.- Milyen következménye lett a leveleknek?- A Kádárnak beadott iratok hatására felfüggesztették EndreyMihály  kitiltását  a  fővárosból.  Ekkor  került  a  Bakáts  téri  plé-bániára, ahol kápláni lakást kapott. Találkozott Prantner Józseffelis, de az állam még messze volt attól, hogy az általam képviseltkoegzisztencia-elképzelést elfogadják.Endrey  Mihály  ezenközben  összeütközésbe  került  püspök-társaival is. Brezanóczy Pál lett időközben ‒ 1964-ben ‒ címzetespüspök, egyben a püspöki kar titkára, Ijjas József, kalocsai érsek
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pedig az elnök.  Ők, Endreyvel összehasonlítva,  más kapacitásúemberek voltak. Az államrezon szabta meg, meddig megy el az őtolerálásukban, amit ők tudomásul vettek, és maguk is elfogadtáka  békepapok  irányvonalát.  Velük  szemben  Badalik  Bertalanveszprémi és Pétery József váci püspök Hejcén élt, házi őrizetben.A papság jelentős része távol tartotta magát a békepapoktól, ezenszemélyeknek azonban egyházpolitikailag mégis jelentős súlyukvolt.Ebben a  helyzetben  Endrey  kulcsfigura  lett  a  kibontakozáskeresésében. Miklós Imre ismerte kapcsolatomat Endreyvel, illet-ve felfogásomat. Egyszer azt mondta nagy dühösen: „Vegye tudo-másul, Endreyből sohasem lesz megyés püspök.”- Régen esett szó Erdélyről. Szülőföldjével az 1944-es mene-külés után megszakadt a kapcsolata?- Szó sincs róla. Először 1963-ban látogathattam haza. NonnGyörgy ugyanúgy aggódott ‒ családi, rokoni vonatkozásai miatt ‒az  erdélyi  egyházért  és  magyarságért,  mint  én.  Ő tudta,  mi  azegyház szerepe a kisebbségi sorsban élők körében. Akkoriban aszocialista országokba még személyi igazolvánnyal, illetve ehhezkiállított  betétlappal  lehetett  utazni.  1960 után is  a régi  igazol-ványom  volt  érvényes,  és  ebben  szerepelt  korábbi  rendőri  fel-ügyeletem. Ha ezzel megyek haza ‒ még élt édesanyám és kétbátyám ‒,  a  milícián,  ahol jelentkeznem kellett,  látják a  nacio-nálémat,  és  ezzel  szegény bátyámékat  nehéz  helyzetbe  hozom.Ezért  ki  akartam  cseréltetni  az  okmányt.  Beszéltem  a  helyirendőrséggel.  Szén  alezredes  leküldött  az  igazgatási  osztályra,ahol közölték, kicserélik az okmányt. Amikor azonban sor kerül-hetett volna erre, közölték, nem tehetik, mert valaki meggátolta.Erre felhívtam Nonn Gyurkát, és elmondtam neki a történteket.Néhány  nap  múlva  felhívott  az  Új  Embernél,  és  közölte,  nyu-godtan menjek be a rendőrségre, kicserélik az okmányt. Így kerül-tem haza Kolozsvárra.
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- Barankovics István azt ajánlotta önnek, vonuljon visszaminden közéleti, társasági csoporttól. Úgy tudom, a rendőrségifelügyelet  megszűnte  után mégis  kereste  a  megfelelő  szellemiközösséget, ahol egyházpolitikai nézeteit kifejthette.- Időközben Guthy Andor lett a Szent István Társulat elnöke.Jó barátom volt, nyolc-tíz évvel idősebb nálam. Ő is tagja volt aGaizler Gyula-féle társaságnak. Voltunk vagy harmincan ebben akörben. Baráti társaságnak számított, bár az állam biztosan tudottezekről az összejövetelektől. Szesztay András, református szoci-ológus is odatartozott,  akinek lengyel  volt  a felesége.  Lengyel-országban  nem  tudták  megszervezni  a  békepapságot,  helyettekatolikus világiakból életre hívták a Pax mozgalmat, varsói szék-hellyel. Volt ennek egy tagja, aki a második világháború idején,1939  szeptembere  után  lengyel  menekült  szülők  gyermekekéntkerült  Magyarországra.  Itt  is  járt  iskolába,  jól  tudott  magyarul.Eljött  Magyarországra,  és  fölvette a kapcsolatot a magyar egy-házzal.  Saád  Béla  ennek  köszönhetően  kettesével-hármasávalkiküldhette  az  Új  Embertől  a  munkatársakat  Lengyelországba.Utolsóként én is kikerültem, Boér Blankával és Grexa Sándorral(a szerkesztőség és kiadóhivatal két munkatársával) együtt Var-sóba.  Megnéztük a  város  nevezetességeit,  erre  korlátozódott  azottlétünk.Közben azonban megtudtuk ‒ ez már a nyolcvanas évekbenvolt ‒, hogy működik a lengyeleknél a Znak mozgalom, krakkóiközponttal.  Ez  körülbelül  olyan  közösségnek  számított,  mint  aGaizler Gyuláéknál összejáró társaság, de ott engedték őket egye-sületként működni. Kimondottan katolikus értelmiségieket tömö-rített. Stefan Wilkanowicz volt ennek egyik vezetője, aki rokon-ságban állt Szesztay András feleségével. Ezáltal tudtak a mi barátikörünkről, s meghívtak bennünket. Gaizler Gyula, Guthy Bandi,
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Szesztay András és én utaztunk. Szerettük volna, ha velünk tartLukács László piarista pap is, a Vigilia szerkesztője. Ő azonbanaz  utolsó  pillanatban  lemondta  az  utazást,  mert  tájékozódott,tudta,  kikkel  szándékozunk  odakint  találkozni,  s  ebben  nemkívánt részt venni. Ekkor jutottam el Częstochowába is.- Milyen gyakorlati eredménye volt ennek a látogatásnak?- A Znak tagjai bemutattak bennünket Macharski bíborosnakis. Vázoltuk előtte az itthoni helyzetet. Erre Macharski kifejtette,jó lenne ezt valahogy Rómával is tudatni. Bennünk is érlelődött azelhatározás, hogy el kellene juttatnunk Rómába egy emlékiratotaz egész Kárpát-medencei magyar katolikus helyzetről.Sorra vettük, hogy itthon, Csehszlovákiában, Romániában és aDélvidéken  milyen  az  egyházpolitikai  helyzet.  Egyedül  a  Fel-vidéken  nem  volt  magyar  püspök.  Működött  ugyan  egy  Tóthnevezetű  főpásztor,  aki  később,  1990  után  azt  mondta  nekem:„Tudja, én dupla Tóth vagyok.” Nemcsak a neve, hanem a nem-zetisége is az.Elkészítettük az emlékiratot,  ebben a  munkában a  térség jóismerője, Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész is részt vett.Az  emlékiratot  mindenképpen  ki  akartuk  juttatni  Rómába.Előbb  lengyelre  fordítottuk,  hogy  Macharski  bíboros  elolvas-hassa. Ő azt ajánlotta, ne az államtitkársághoz forduljunk, hanemRoger Etchegaray bíboroshoz, aki a Iustitia et Pax bizottság elnö-ke volt. Először Illyés Máriára gondoltunk, Illyés Gyula leányára,hogy fordítsa le franciára. A sajátos szakterület és terminológiamiatt azonban nem tudott vele megbirkózni.- Jól értem, példát jelentett Bibó magatartása, aki nyíltanvállalta nézeteit a politikai kibontakozásról?  Ön ugyanígy nyíltkártyákkal játszott a koegzisztencia gondolatát illetően?- 1983-ban  kerültem  kapcsolatba  Pozsgay  Imrével,  akiminiszterségéről lemondva a Hazafias Népfront elnöke lett. Az ő
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megnyilatkozásaiban, illetve Szűrös Mátyás magatartásában érzé-kelhető volt a nemzeti kérdések iránti fogékonyság.Pozsgay titkára szintén részt vett a Gaizler Gyula-féle körben.Ő  hozott  össze  engem  Pozsgay  Imrével,  hogy  egyházpolitikaielképzeléseinket elé tárjam. Arra akartam felhívnia figyelmét, ahatalom ne a békepapi mozgalommal kössön egyezséget, ne azttámogassa, amikor a mi általunk kiérlelt koegzisztencia-gondolatalternatív lehetőséget nyújt.Pozsgay ajánlotta, vegyük fel a kapcsolatot Szűrös Mátyással,aki moszkvai nagykövetsége után a párt központjában dolgozott, akülügyi bizottság vezetője volt. Az emlékirat ugyanis külpolitikaikérdéseket is érintett, amennyiben a vatikáni magyar viszonyokrais kitért. A Vatikán új keleti politikája ekkor élte a virágkorát. Amemorandum a nyolcvanas évek második felére készült el. MivelIllyés Mária nem vállalkozott a feladatra, Pozsgay ajánlotta, Szű-rösék el tudják készíttetni a fordítást. Tabajdi Csabának, Szűröstitkárának  adtam át  a  memorandum egy példányát,  és  valóbanlefordították franciára.Az emlékirat készítésébe bevontam ifjabb Entz Gézát is, aki-nek édesapja, a professzor, ugyancsak tagja volt az említett értel-miségi körnek.- Ez  elég  nyílt  magatartást  jelentett.  Ebben  az  időben‒ utólag már nyilvánvaló ‒ a színfalak mögött folyt a politikaiátalakítás előkészítése, s talán azért nem meglepő ez az együtt-működő szándék. Rómában is megismerték a dokumentumot?- A fordítást  1988-ban Entz Gézával személyesen vittük leRómába.  Az  út  költségeit  a  kommunista  párton  belüli  reform-szárny ‒ Pozsgay, Szűrös ‒ támogatta. A főtitkár ekkor már GrószKároly  volt,  akivel  Pozsgayék  folyamatos  vitában  voltak,  bárGrósz átmeneti figurának számított Kádár János és Németh Mik-
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lós között.Ekkoriban  jelent  meg,  Köpeczi  Béla  főszerkesztésében  aháromkötetes  Erdély  című történelmi  munka.  Ebből  a  Külügy-minisztérium tíz példányt megvásárolt, és elküldte velünk Rómá-ba, hogy ott is ismerjék meg a határon túli kérdésben bekövet-kezett  elmozdulást.  De  nemcsak  Rómába  utaztunk  el,  hanemBrüsszelbe is, ahol a Habsburg Ottó vezette páneurópai mozga-lom  képviselőivel  találkoztunk.  Mindkét  utat  a  Külügyminisz-térium finanszírozta, ugyanakkor turistaként utaztunk. Entz Gézaöccsének az autójával mentünk, s fel voltunk pakolva könyvekkel,iratokkal. Előzetesen leszóltak a határra, hogy az adott rendszámúautót nem szabad ellenőrizni.Rómában csatlakozott hozzánk az ott tartózkodó bencés szer-zetes, Somorjai Ádám, akinek segítségével sikerült felvennünk akapcsolatot  Etchegaray  bíborossal,  aki  a  lakásán  fogadott  hár-munkat. Etchegarayról, Marseille korábbi bíboros-érsekéről tud-tuk, a pápa személyes barátja, még a zsinaton ismerkedtek megegymással, és amikor Karol Wojtyła pápa lett, kérésére jött Ró-mába, kuriális szolgálatra.- Hogyan fogadta az előterjesztésüket?- Rendkívül  közvetlen  ember  volt.  Azonnal  kézbe  vette  amemorandumot, elkezdte olvasni, majd ránk nézett: „Ki készítetteezt? Hiszen egy francia írta.” Közöltük, az eredeti magyar vál-tozat  fordítását  tartja  kezében.  Mire  ő  így  folytatta:  „Tudják,engem ez azért is különösen érdekel, mert baszk vagyok.” Tehát akisebbségi létről közvetlen tapasztalatai voltak. Így működik azisteni gondviselés.Rómából Münchenbe utaztunk, ahol találkoztunk Kovács K.Zoltánnal,  majd  tovább  Brüsszelbe,  hogy  ‒  mint  említettem  ‒Habsburg Ottó hivatalának is átadjunk egy példányt. Rómában aPápai Magyar Intézetben és az ugyanazon épületben lévő MagyarIntézetben hagytunk Erdély-köteteket. A római magyar követség
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vezetője Misur György volt,  aki utasítást kapott a magyar Kül-ügyminisztériumtól,  hogy  költségeink  fedezésére  juttasson  ne-künk bizonyos összeget.- Kaptak-e valamilyen választ a Szentszéktől?- Közvetlen választ nem, de tény, hogy 1989. január elsején apápai szózat a nemzeti kisebbségek ügyével foglalkozott. SzűrösMátyás, aki ekkor már a parlament elnöke volt, tudomást véve er-ről,  megszakította a parlament ülését,  és bejelentette,  felhívja aképviselők  figyelmét,  hogy  a  pápa  újévi  üzenete  a  nemzetikisebbségek kérdésével foglalkozik.- Ezekben az időkben már sorra alakultak a pártok, illetvelehetőség nyílt egyesületek alapítására is. Milyen körülményekközött tért vissza a közéletbe?- A kommunista párton belül heves vita alakult ki a fönnállóés  leginkább  várható  helyzetről.  Grósz  Károlyt  a  régi,  ortodoxkommunisták támadták a Pozsgay-Szűrös-féle  vonal  előretörésemiatt. Közben Pozsgay megkapta az egyesületek felügyeleti jogát.Addig  ugyanis  minden  egyesület  felügyeleti  joga  valamelyikminisztérium alá tartozott.Két egyesület megalapításában vettem részt. Előbb a Nagy-családosok  Egyesületét  hoztuk  létre,  azzal  a  céllal,  hogy  tár-sadalmi  bázist  építsünk  Pozsgayék  alá.  Majd  pedig  kezdemé-nyezője és elnöke lettem a Márton Áron Társaságnak. Ennek céljaaz volt, hogy legyen olyan katolikus egyesület, amelyik MártonÁron szellemében dolgozik Magyarországon. Később, 1990 után,amikor Rómába kerültem szentszéki követnek, Bittsánszky Gézalett az utódom az elnöki székben.Ugyanakkor  én  voltam  a  kezdeményezője  a  Keresztény-demokrata Néppárt újraindításának. Az említett egyesületek mun-kájából azért is kimaradtam, mert egyre inkább a politikai sze-
135



repvállalás került előtérbe.- A pártalapítás körülményeiről sokféle mendemonda járja:kik és milyen elképzelésekkel fordultak meg ott kezdetben.- A  Kereszténydemokrata  Néppárt  (1947-hez  hasonlóan)1990 előtt is későn indult. Ennek több oka volt. A régiek közülmár sokan nem éltek, mindent újra kellett kezdeni. Antall Józsefis jelentkezett nálunk, és érdeklődött a párt létrejöttéről, helyze-téről. Ugyanakkor a kisgazdáknál is jelentkezett, édesapja ugyanisabban a pártban tevékenykedett. Egyik helyre sem lépett be, csaktájékozódott.Surján  László  is  megjelent  nálam,  ismertem  az  édesapját,ugyanúgy, mint Entz Gézáét.Győzelemre semmiképpen sem számítottunk az első szabadválasztásokon. A Magyar Demokrata Fórum jóval korábban in-dult,  s külföldről kapott anyagi támogatással jelentős szervezetihálózatot épített ki ekkorra.- Milyen konkrét politikai törekvés vezérelte önt?- Úgy  gondoltam,  mindenképpen  jelen  kell  lenni  a  hazaipolitikában a keresztény vonalnak. Köztársasági elnöknek Pozs-gayt  szerettem  volna  ‒  ezt  tudjuk,  megakadályozták  ‒,  hiszenrendkívül  tisztességes  embernek  ismertem  meg,  aki  korábbanazért veszítette el a miniszteri széket és kapta vigaszul a HazafiasNépfront elnökségét, mert szemben állt a régi kommunista vonal-lal. Pozsgay átalakította a Hazafias Népfrontot, hogy ne szatellit-szervezete legyen a pártnak, hanem valóban új szellemiséget kép-viseljen.Németh Miklóssal,  aki  szintén a Pozsgay-irányzathoz tarto-zott, talán két alkalommal találkoztam a Nemzeti Kerekasztal-tár-gyalások szerveződése idején. Engem inkább ez kötött le, kevésbéa párt szervezése. A fő kérdés ugyanis az volt,  hogyan menjenvégbe  az  átalakítás.  Németh  Miklós  katolikus  parasztcsaládbólszármazott, édesapja KALOT-os volt. Velük inkább lehetett volna
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hangot találni és szövetségre lépni, mint az SZDSZ-szel.Ezeket a személyeket azonban 1990 után kiebrudalták a régikommunista vonal hívei, így a Horn Gyula nevével jelzett irány-zat  tagjai.  Németh  Miklós  kegyvesztett  lett,  Szűrös  ugyanúgy,Pozsgayról nem is beszélve. Ha ők hoztak volna létre egy szo-ciáldemokrata baloldalt, sokkal előnyösebb lett volna az országraés a nemzetre nézve, mint a régi pártvonalat követő MSZP, illetveaz SZDSZ hatalomba kerülése.- Milyen volt az Új Ember helyzete 1990 előtt, amely éveketma sokan „puha diktatúrának”, tulajdonképpen demokratikusközállapotoknak tekintenek?- Mindvégig  szigorúan  ellenőrizék.  Szerették  volna  olyanszerepkörbe  kényszeríteni,  mint  a  békepapi  mozgalom  lapját,aKeresztet, 1956 után pedig utódját, a Katolikus Szót. Az egyházegészére vonatkozóan nálunk is ‒ hasonlattal élve ‒ olyan helyze-tet kívánt teremteni az állam, mint amilyenbe a görögkatolikusokkerültek  Kárpátalján:  vagy beolvadtak  az ortodoxiába,  vagy hanem, akkor száműzetés várt rájuk. Így volt ez Erdélyben is, s bármár  nem  éltem  ott,  családi  kapcsolatok  révén  pontos  infor-mációim voltak. Bátyámnak, aki gépkocsival fuvarozással foglal-kozott,  egyik  rakodómunkása  egy  görögkatolikus  pap  volt,  akimegtagadta a belépést az ortodoxiába. Tehát az egyházat egyrésztkorlátozni, illetve fölszámolni akarták, ugyanakkor másrészt esz-közként  fölhasználni  saját  céljaik  érdekében,  mint  ez  a  Szov-jetunióban is történt.- Említette, hogy a hatvanas évek első felében járt hosszúidő után Erdélyben. Milyen élményei maradtak meg ezzel kap-csolatban?- Amikor első alkalommal jártam otthon, Erdélyben, szemé-lyi igazolványommal, illetve az ahhoz kapott betétlappal jelent-keznem  kellett  a  rendőrségen,  és  azt  is  megszabták,  hol  tar-tózkodhatok. Nem hagyhattam el Kolozsvárt.
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Tudtam,  Márton Áron már kiszabadult  a börtönből,  és  sze-rettem volna felvenni vele a kapcsolatot. Azzal nem voltam tisz-tában,  hogy  a  börtönidőket  követő  házi  őrizet  valójában  mitjelent:  rendőrök  állnak-e  az  ajtaja  előtt  a  püspöki  palotában(amely  egyébként  az  erdélyi  fejedelemség  idején  a  fejedelmekszékhelye volt), s minden odalátogatót igazoltatnak-e. Reggel hétórakor indult egy autóbuszjárat Kolozsvárról Gyulafehérvárra, ésromán tudásomra alapozva felszálltam a járatra.Megérkezvén  Gyulafehérvárra,  fölmentem  a  várba,  közbenazt  latolgattam, nem állítanak-e meg már a  bejáratnál.  Egyszercsak  láttam,  hogy  valaki  reverendában  ugyancsak  a  püspökipalota  felé  igyekszik.  Elébe  mentem,  megszólítottam.  Kiderült,teológiai tanár (a püspök a házi őrizetben a közeli teológiára semmehetett át), s megkértem egy szívességre: érdeklődje meg, tud-nék-e találkozni a püspök úrral.Mintegy húsz perc múlva visszaérkezett  a papi személy, ésközölte velem, menjek be az irodába, beszélt Márton Áron titká-rával, a püspök úr szívesen lát. A titkár közölte velem, a püspökúr fenn tartózkodik a kertben, valakivel éppen tárgyal. A Csík-szeredai főesperes járt nála. Amikor megpillantott, elindultak fe-lém, elköszönt a főesperestől, majd keresztnevemen szólítva nagyszeretettel üdvözölt. Azt ajánlotta, maradjunk a kertben, mert ott„a fáknak nincs füle”.Előbb túlestünk a  személyes  érdeklődésen,  majd  meghívottebédre.  Láttam,  nincs  saját  háztartása,  a  szemináriumból  étel-hordóban hozzák át neki az ebédet. Egy civilben lévő nővér segí-tett a püspöknek, aki pálinkával, borral és kávéval kínált.Látogatásom célja az volt, hogy tájékozódjam az ő és az erdé-lyi egyház életéről. Elmesélte letartóztatása történetét, amelynekfenyegető közelsége miatt a székely legények védelemként lovasbandériummal kísérték bérmaútján egyik faluból a másikba.Amikor valamilyen ügyben Kolozsvárra kellett utaznia a püs-
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pökség autójával, útközben állították meg a járművét, és tartóz-tatták le őt. Majdnem hat évet töltött börtönben, s amikor PetruGroza, az erdélyi származású, még a Monarchiában született poli-tikus  lett  a  miniszterelnök,  engedték  csak  szabadon.  Ruhája,amelyben letartóztatták,  időközben tönkrement,  erre  adtak  nekiegy nadrágot és bakancsot, majd beültették egy autóba, s elvittékPetru Grozához. Ő közölte vele a szabadulását. Mire Márton Áronmegkérdezte: és mi az ára? Groza a szemébe nézett: nincs semmiára. Visszatérhet és folytathatja a munkáját.Összesen két, az állammal együttműködő papot tudtak a bör-tönideje alatt a püspökségre helyezni. Ezeket elbocsátotta, olyanmódon, hogy bánják meg bűneiket, és valahová kihelyezte őket.Békepapi mozgalmat azonban nem sikerült létrehozni Erdélyben.- Mégis mutatkoznak némi különbségek az egyes kommu-nista országok között. A hatalom belenyugodott a kudarcába?- Áron püspök elmondta, akadt egy katolikus világi személy,aki hajlott volna arra, hogy a régebbi Státust amolyan békemoz-galomként újraélesszék, tagokat azonban nemigen sikerült talál-niuk. Intő jelként értelmezték, hogy amikor egy ügyvéd át akartalépni az utcáról bevezető küszöböt, infarktust kapott. Később eztbűnvallomásként  elmondta  a  püspöknek.  Márton  Áron  pedig,hogy a Státust  többé ne tudják felhasználni  ilyen célra,  felfüg-gesztette annak autonómiáját.- Más egyéb ügyek szóba kerültek-e?- Ezekről a témákról beszélgettünk, én pedig tájékoztattam őta magyarországi helyzetről. A látogatás után gondolkodni kezd-tem, hogyan lehetne segíteni az ottaniaknak. Mivel újságjuk semvolt az erdélyi katolikusoknak, nemcsak Erdélybe, hanem a csán-gók lakta vidékre is ingyen küldtük ettől kezdve az Új Embert:papi személyeknek, becsomagolva, hogy kívülről ne lássák a pos-tán, mit tartalmaz a küldemény.
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Dávid  László  teológiai  tanár  ‒  egykor  hittanárom  ‒  tizen-három évet töltött börtönben, s időközben ő is kiszabadult. Fogarasra  került,  neki  is  küldtük az újságot.  Néhány példányt meg-kapott, a többit már nem. Később Kolozsvárra helyezték plébá-nosnak, és amikor köztudomásúvá vált, hogy távozik Fogarasról,megjelent nála egy román postai kézbesítő egy zsákkal, s hozta azösszes nem kézbesített Új Embert. Közölte: „Tisztelendő úr, mosthogy elmegy, bevallom, megtiltották nekem a küldemények kéz-besítését, de nem semmisítettem meg őket.”- Hogyan folytatódott az Erdéllyel fönntartott kapcsolat?- Később már évente legalább egy alkalommal hazautaztam.Minden alkalommal fölkerestem Gyulafehérvárt. Közben Rómá-ban összeült a II. vatikáni zsinat, a latin liturgia helyett bevezettékaz anyanyelvi  szertartást.  Ehhez természetesen  semmiféle  litur-gikus könyvük nem volt a romániai magyaroknak.Megbeszéltem a Szent István Társulatnál,  hogy gondoskod-nunk  kell  a  határon  túli  magyar  plébániákról  is.  Annyi  mise-könyvet nyomtattunk ki,  hogy tudjunk juttatni Erdélybe,  a  Fel-vidékre és a Délvidékre is belőlük.Ebben az ügyben felkerestem Miklós Imrét. Korábbi kapcso-latunkról már esett szó. Ekkor árulta el, hogy erdélyi származású,s nyitottságot mutatott az ottani egyházügy iránt. Ő maga refor-mátus,  közölte,  de  tisztában  van  az  egyház  nemzetfenntartószerepével  a  határokon kívül.  A könyvek kinyomtatásának pél-dányszámát  is  az  ÁEH  engedélyezte,  s  Miklós  Imre  elintézte,hogy a  határon túlra  is  jusson  a  kiadványokból.  Párhuzamosanpedig Nyugaton is nyomtattak ki magyar nyelvű Bibliát, a sokakáltal  ismert  Békés-Dalos-féle  Újszövetséget,  amelyből  nagyobbmennyiséget küldött be Paulay az országba. Miklós Imre ahhoz ishozzájárult,  annyit  küldhessenek  ebből,  hogy  jusson  belőle
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Erdélybe  és  a  Felvidékre  is,  ahol  ugyan  nem  volt  ‒  és  azótasincs ‒ magyar püspökség, de a plébániákon voltak kapcsolataink.Gyulafehérvárt azonban az Újszövetségeket évekig zárolni kellettaz állami hatalmak rendelkezése miatt.Az első példányt az új misekönyvből személyesen vittem leMárton Áron püspöknek,  mert  behozatali  engedélyt  kellett  sze-reznie  rá.  A  következő  alkalommal  közölte:  Bukarestben  nemengedik a misekönyvek bevitelét, mert magyar szentek is szere-pelnek benne! Erre Márton Áron kért, próbáljunk valamit tenni:hagyjuk  ki  az  oda  szánt  példányokból  a  magyar  szenteket,  őkúgyis  megemlékeznek  róluk.  Miklós  Imre  engedélyezte,  hogyújabb háromezer példányt nyomjunk ki, magyar szentek nélkül.Miklós  Imre  vadul  képviselte  a  párt  irányvonalát,  de  ennél  azesetnél  előtört  belőle  az erdélyi  magyar  ember.  Arra  is  figyel-meztetett  ‒  ő,  az  államvédelmi  alezredes  ‒,  az  épületben  nebeszélgessek Márton Áronnal, mert mindent lehallgatnak a romá-nok.A modus  vivendinek,  a  lehetőségek  tágításának  egyik  útjátjelentette ez ebben az időben.- A román állam végül beengedte a Magyarországon nyo-mott liturgikus könyveket?- A liturgiában bevezették az A, a B és a C évet, ehhez ké-szült a Lectionárium. A román állam ekkor már presztízsokokbólbeengedte a liturgikus könyveket. A Lectionárium kinyomtatásárapedig  már  Erdélyben  is  engedélyt  adtak.  Márton  Áronnal  valóbeszélgetésünkben néhány nyelvészeti kérdés is előkerült. Nehez-ményezte például, hogy a mindnyájunk, e szép, régi magyar kife-jezés helyett a mindannyian kifejezés került a misekönyvbe.A  Lectionárium  szövegét  kéziratban  vittem  le  Erdélybe,amelyet  Márton  Áron  a  kolozsvári  Minerva  Nyomdában  nyo-matott ki. A nyelvezetét azonban Márton Áron átformálta, aminek
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következtében később magyarországi papok is kérték, szerezzekebből a kiadásból, mert stílusa szebb az anyaországinál.Amikor az első alkalommal voltam nála, feleségem is velemtartott. Bemutattam, s akkor derült ki, a püspök már ismerte őt.Szim Lídia szociális testvér feleségem igazgatónője volt iskoláskorában.  Később Balázsfalván  pénztáros  lett  egy  gyógyszertár-ban,  majd  átkerült  Gyulafehérvárra.  Feleségem levelezett  Lídiatestvérrel,  fényképet  is  küldött  a  családról,  amelyet  a  szociálistestvér megmutatott a püspöknek is, aki elkérte tőle azt. AmikorMárton  Áron bevezetett  minket  az  irodájába,  ott  láttuk  az  író-asztalán a fényképet.Egyszer  arra  kért  Márton  Áron,  beszéljek  neki  MindszentyJózsefről.  Elmondtam  vele  kapcsolatos  személyes  tapasztala-taimat, szigorúan csak erre szorítkoztam, nem említettem másféleértékelést.  Azzal  fejeztem  be:  „Püspök  atya,  Mindszenty  nemazonos Wyszyńskivel.”- A  magyar  katolikus  egyház  történetében  újra  és  újraelőkerül Mindszenty alakja s az ő megítélése. Ez mintha azt isjelezné,  személye  nem kerülhető  meg,  az  ő  működése  a  lehe-tőségek metszéspontját képezi.- Ma  szorgalmazzák  Mindszenty  József  és  Márton  Áron,illetve  más  papi  személyek  boldoggá  avatását.  1964  után  úgynézett ki, a szocializmus talán levetkőzi lenini-sztálini formáját, sa szociális igazságosság ‒ nem a liberális szabadkapitalista gaz-dálkodás  ‒  talaján  kialakul  egy  valóban  humánus  rendszer.  Sebben az egyház, szociális tanítása alapján megtalálhatja a helyét.Történelme folyamán a Római Birodalomtól kezdve végigélt né-hány politikai és rendszerváltozást, s mindig az volt a küldetése,hogy  az  adott  kor  viszonyait  igyekezzék  minél  keresztényibbétenni. A szocialista  világban is  el  lehetett  képzelni  ennek lehe-
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tőségét,  ezért  Róma  megkezdte  a  párbeszédet,  és  nyitott  aszocialista államok felé.Márton Áron ebben a fölfogásban megerősítve érezte magát.Az egyik fényképen Ceaușescu mellett áll. Amikor a pártfőtitkármeghívta  az  egyházak  vezetőit,  Márton  Áron  nem  utasítottavissza, nem jelentette ki, hogy nem áll vele szóba. Ebből azonbannem következett, hogy bármit is feladott volna.Jakubinyi  érseknek talán  Erdélyben  kellett  volna  megfelelőszemélyt találnia, aki előmozdítja Márton Áron boldoggáavatásiügyét. Annál inkább, mert a görögkatolikusok között is nem egyszent életű papi személy található, s Márton Áron mindvégig szo-lidaritást  vállalt  a  [latin  szertartású] katolikusoknál  is  nehezebbhelyzetben lévő görögkatolikusokkal. Amikor bevezették az anya-nyelvi liturgiát, a görögkatolikus egyház hivatalosan nem működ-hetett. Addig a görögkatolikusok ‒ akik román anyanyelvűek ‒ alatin liturgiát végző római katolikus templomokba jártak, de a ma-gyar nyelvet nem értették.Ekkor Márton Áron arra a fölismerésre jutott, hogy az egye-teminek nevezett templomban Denderle, egyik volt piarista taná-rom román nyelven mondja a szentmisét. A templom mindig zsú-folásig telve volt román görögkatolikusokkal.A  görögkatolikusokban  olyan  mély  nyomot  hagyott  ez  aszolidaritás,  hogy  szinte  szentként  tisztelik  Márton  Áront.  Azitteniek nem ismerik ezeket  az összefüggéseket,  ezért  is  jó  lettvolna  erdélyi  posztulátort  kinevezni,  aki  nem  nemzeti  alaponképviseli  Rómában az ügyet.  Ez a  helyzet  késleltetheti  MártonÁron boldoggá avatását.- Közvetítő szerepet is betöltött Márton Áron és Illyés Gyulaközött.- A hatvanas évek közepén egy alkalommal azt kérdezte tő-lem Márton Áron: ismerem-e Illyés Gyulát. „Személyesen éppen
143



hogy”, válaszoltam, képviselőségem idején ő a parasztpárt színeiben ült a nemzetgyűlésben.Márton Áron megkért, keressem fel Illyést, s adjam át nekiüdvözletét.  Telefonon  jelentkeztem  be.  Illyés  megörült,  Flóraasszonnyal  együtt  fogadtak.  A találkozás  végén  Illyés  megkér-dezte,  mikor  megyek  legközelebb  Erdélybe,  s  arra  kért,  előttehívjam föl.  Ismét  személyesen  találkoztunk a  lakásukon.  Illyésátadta  nekem legújabb  művét,  a  Kháron  ladikja  című  esszére-gényét,  elvinném-e a  püspöknek.  Rám nézett:  „Tudod,  én nemvagyok hívő, bár szeretnék úgy hinni, mint ő.” Erre én: „A püs-pök nagyvonalú ember...” Illyés a következő szavakkal dedikáltaa könyvet: „Áronnak, felfelé nézve: Gyula”.Márton Áron hosszasan érdeklődött Illyés iránt, kezébe vettea könyvét, miközben elmondtam az iménti történetet. Nem szóltsemmit,  mosolygott.  A  következő  látogatás  alkalmával  MártonÁron ismét  megkért,  keressem fel  Illyést.  Mondjam meg neki,elolvasta a könyvét, s azt üzeni neki, hogy ő hívő, csak viaskodikIstennel, mint Jákob az angyallal.Ismét  fölkerestem  Illyéséket.  Megrázó  jelenet  következett.Flóra asszony is jelen volt. Amikor elmondtam Illyésnek MártonÁron  üzenetét,  zokogni  kezdett.  Majd  kihúzta  magát:  „Monddmeg a püspöknek, rendelkezzék eszemmel, nyelvemmel, tollam-mal.”  S letörölte a könnyeit.Ezt a történetet elmondtam Takács Józsefnek, és barátjának,Belon Gellértnek is. Illyés temetésekor fölhívott valaki a család-ból ‒ talán Illyés leánya, Mária ‒ hogy menjek egy órával koráb-ban, mert akkor kezdődik az egyházi szertartás. Ennek híre mehe-tett, mert óriási tömeg gyűlt össze.Belon Gellért temette Illyést,  s azzal kezdte beszédét, hogyelmondta a történetet Márton Áronnal, belevéve, hogy Illyés meg-tért. A gondviselés működésének tekintem a történteket, amely-
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ben én  eszközként  szerepeltem az erdélyi  püspök és  a  magyarszellemi nagyság között.Mindvégig igyekeztem jó szolgálatokat  tenni Erdélyért és  aFelvidékért ugyancsak. Végigkísért a nemzeti egység ügye irántérzett  felelősség,  s  ezt  leginkább az egyházon keresztül  tudtamszolgálni.- Kikkel állt kapcsolatban Erdélyben?- Gyulafehérvárt a püspökön kívül csak legközelebbi munka-társaival érintkeztem. Közéjük tartozott Erős Lajos és Jakab An-tal,  aki  később  Márton  Áron  utóda  lett.  Őt  még  Kolozsvárrólismertem,  amikor  a  visszakerült  Észak-Erdélyben  Sándor  Imreszékelyudvarhelyi főesperes lett a helynök. Márton Áron ugyanis‒ mint volt róla szó ‒ lent maradt Dél-Erdélyben.- A  hazai  egyházban  volt-e  fogékonyság  a  határon  túlimagyarok ügyét illetően?- Erdélyi ügyekben magyar egyházi részről elsősorban End-rey  Mihály  püspökkel  tudtam szót  váltani.  Eredetileg  Eipelnekhívták, székely asszony volt az édesanyja.Márton  Áron  halála  után  a  segédpüspököt,  Jakab  Antaltnevezték ki megyéspüspökké. Kolozsvárt régebben Baráth Béla,majd Dávid László lett a plébános. Később Baráth káplánja, Czir-ják Árpád is  ott  szolgált.  Őt azonban elhelyezték,  mert  amikorkáplánként ő végezte a feltámadási szertartást, a templomban kije-lentette: „Kedves hívek, most pedig tanúságot teszünk a feltámadtÚr Jézus mellett, s körbejárjuk a templomot.” A templom falainkívül  minden  egyházi  eseményt  megtiltottak.  Czirják  elindult,kivonult a templomból, a hívek követték, s nagy körmenet alakultki a főtéren. Később megváltozott róla főpásztora és az én véle-ményem is. Baráth Béla arról volt híres, hogy hadarva és sokat beszélt.Egyik ottani  látogatásom idején bementünk a  tízórai  misére a  
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Szent  Mihály-templomba,  de Baráth  még az előző  mise  prédi-kációjánál tartott.  Észrevett minket  prédikáció közben, ‒ felesé-gemet is tanította a kétéves szociális főiskolán ‒ erre elakadt alélegzete, hiszen több évtizede nem láttuk egymást.- Korábban elmondta,  milyen körülmények között vállaltaaz  együttműködést  az  államhatalommal.  Ennek  néhány  évenbelül vége lett. Később azonban újra zaklatták.- 1973‒75 között ismét megkeresett az ÁVO. Más személyekhívtak „beszélgetésre”, mint korábban. Ismert, kiegyezést keresőmegnyilatkozásaim alapján nyilván ellenőrizni akarták, mennyireőszintén  gondolom mindezt.  Már  nem azzal  a  közvetlen  szán-dékkal jöttek, hogy beszervezzenek.Az előzményekhez tartozik, hogy a nálunk lakó Mária nővérrokonai meghívtak magukhoz Németországba, s útlevélért folya-modtam a feleségemmel együtt. Beadtam a kérelmemet, s ennekürügyén vették fel velem a kapcsolatot. Behívtak a Belügyminisz-térium  útlevélosztályának  egyik  részlegéhez.  Egyházpolitikávalfoglalkozó irataimról kezdtek érdeklődni. Mivel ezeket az említetthelyekre is elküldtem, az engem fogadó belügyesnek is eljuttat-tam belőlük egy példányt.Három vagy négy alkalommal jártam benn a hivatalban, de azis  előfordult,  hogy  itthon  kerestek  föl  és  beszélgettek  velem.Elzárkózni  nem  lehetett,  tudtam,  döntő  szavuk  van  az  útlevélkiadásában. Úgy vettem ki, valóban arra kíváncsiak, őszintén az„aki nincs ellenünk, velünk van” szellemében gondolkodom-e.Semmi  konkrétumot  nem  akartak  tőlem.  A  Belügyminisz-térium  emberei  mindenhová  beépültek.  Biztos  vagyok  abban,hogy magát Kádárt is ellenőrizték. A szovjet megszállás alatt azigazi dolgok rajtuk álltak. Aki nem élte át ezeket az időket, fogal-ma sincs erről. Sőt, az akkori közvélemény többsége sem tudta,mi folyik valójában az országban. Én, aki belekerültem mindebbe,
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közelről láttam a hatalom mechanizmusának működését.Egyházpolitikai  tevékenységem  mindvégig  kockázattal  járt.Jellemző, hogy amikor 1990 után megjelentek rólam a „besúgóimúltam”-ra vonatkozó iratok, számos levelet kaptam a legkülön-bözőbb helyekről. Pozsgay Imre így fogalmazott: „Kedves SándorBácsi! Döbbentem olvastam, mit írtak rólad azok, akik abban azidőben semmi rizikót nem vállaltak. S ezek próbálnak most befe-ketíteni.  Biztosítalak barátságomról, s bármiben segítségedre le-hetek, fordulj hozzám.”Seregély István egri érsek és Szendi József veszprémi érsekugyanekkor megköszönte mindazt, amit  az egyházért tettem, ésazt mondták, bízhatok bennük és a szeretetükben.Jelentési kapcsolatban nem álltam a belügyi szervekkel.A jelentésekben olvasható velem kapcsolatban: semmiképpennem vállal  olyan  szerepet,  mint  amilyet  adni  akartunk neki.  ATörténeti Levéltárban föllelhetőek ezek az anyagok. Bírósághozfordultam becsületem ügyében, s a Legfelsőbb Bíróság végzéseszerint „sajnos nincs módunk érdemben foglalkozni az üggyel”,mert csak azt vizsgálhatják, aláírt-e valaki egy adott iratot, vagynem, de azt, hogy mit írt alá, már nem.Végig deklasszált állapotban éltem. Ha valóban vállaltam vol-na bármilyen szerepet az ő oldalukon, nyilván segítenek kijutniebből a helyzetből.- Térjünk  vissza  a  Kereszténydemokrata  Néppárt  megala-kulásának körülményeire. Hogy ennek a kornak a történetét kis-sé  világosabban  lássuk,  beszéljünk  arról,  elegendő  volt-e  azönök elhatározása, vagy a politikai átalakulást felülről is ösztö-nözték?- Németh  Miklós  miniszterelnöksége  idején  kezdtek  újjá-alakulni a régi pártok, köztük a szociáldemokrata párt, noha NyersRezsőék továbbra is a kommunista párton belül szervezték azt.
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Pozsgay egyik  beszélgetésünkben  azt  mondta:  a  keresztényMagyarország elképzelhetetlen keresztény párt nélkül. Ám a réginemzedék  nagy  része  már  kihalt,  ugyanakkor  formálódott  azMDF.  Nem lehetett  figyelmen kívül  hagyni,  hogy Nyugaton  akeresztény pártok komoly szerepet játszanak a politikai életben.Hárman éltünk idehaza az egykori Demokrata Néppárt kép-viselői közül: a nálam tíz évvel idősebb Ugrin József, a KALOTfőtitkára  és  Matheovits  Ferenc.  Ő az 1948-as  időkben konflik-tusba  került  velünk,  mert  hiányolta  radikalizmusunkat,  és  ezértkilépett  a  pártból.  Azt  a  koncepciót  képviselte,  amely  szerinthosszú  távon  kell  berendezkednünk,  ha  nem  is  a  legális  pártkörülményei között. Ügyvédként dolgozott Pécsett, Rákosiék alattbörtönbüntetést szenvedett.A lakásomon jöttünk össze, s határoztuk el, hogy újrakezdjük.A keresztény jelzőt annak idején kénytelenek voltunk elhagyni, deakkor és azóta is ökumenikus alapon álltunk. Most már Keresz-ténydemokrata  Néppárt  néven indultunk az említett  három sze-mély részvételével. A KDNP a Demokrata Néppárt jogutódjakéntalakult  meg  1989  elején,  és  utána  részt  vettünk  a  kerekasztal-tárgyalásokon.Az Arany János utcában, ahol a kisgazdapárt kapott helyet,juttattak nekünk is  egy helyiséget.  Ugrin Jóska kora miatt  márnem tudott aktívan részt venni a munkában, ezért örültünk, hogyleánya, Emese bekapcsolódott a munkába.- Kezdetben kik játszottak szerepet a pártban?- Giczy  György  és  Tóth  Sándor,  az  Új  Ember  újságírójaazonnal jelentkezett, mint ahogyan Füzessy Tibor is. Őt korábbannem  ismertem,  valaki  azzal  ajánlotta,  hogy  bár  a  kommunistaidőkben a  Legfőbb Ügyészségen  dolgozott,  régen jezsuita  pap-növendék volt, aki semmiféle politikai perben nem vett részt. 
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Legfőbb ügyészi és más jogi munkássága kimerült a közönségesbűncselekmények vizsgálatában.Vidékről  is  jelentkeztek,  köztük  többen a  régi  garnitúrából.Surján László az első időkben nem játszott politikai szerepet, ő aNagycsaládosok Egyesületében kapott szerepet.Mivel az MDF korábban színre lépett, sokan először ott keres-tek  szerepet  maguknak,  majd  amikor  mi  is  fölléptünk,  tájéko-zódtak nálunk. Így Antall József is. Személyesen nem ismertemőt, édesapját azonban igen, a régi időkből.Antall  tájékozódó látogatásokat  tett  a  különböző pártokban,így a kisgazdáknál is. Akkor még nem csatlakozott az MDF-hez.Fölmérte a lehetőségeket. Antall, bár a piaristáknál végzett, nemvett részt a keresztény mozgalmakban. A KDNP-vel szemben azMDF nem tekintette magát világnézeti pártnak, hanem a nemzetiliberális, konzervatív és keresztény politikát elegyítve, előbb tár-sadalmi szervezetként dolgozott.Gondolom, a külföldön élő egykori demokrata néppártiak ismozgósították itthoni kapcsolataikat, és fokozatosan így jött létrekapcsolat a német keresztény pártokkal, a CDU-val és a CSU-val.Majd a hollandokkal, Gábor Dzsingisz révén. Ezektől a pártoktólanyagi segítséget is kaptunk.- Később Surján László is a tájékozódó politikusok közé tar-tozott?- Egy alkalommal fölkeresett engem. Arról beszélgettünk, aNagycsaládosok  Egyesületét  társadalmi  szervezetként  meg  kelltartani, annál is inkább, mert a többgyermekes családok, sokan,keresztény szellemiségűek,  s hozzánk közelebb állnak.  Ám azt,hogy az egyesület csatlakozzon a  párthoz, nem tartottam volnahelyesnek. „Az viszont jó lenne, ha te csatlakoznál.”
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Az egyik budai kerületben indult kereszténydemokrata színe-inkben,  de  az  első  választáson  nem  jutott  be  a  parlamentbe.Amikor Rómába kerültem szentszéki  nagykövetnek, lemondtamaz  országos  listán  betöltött  helyemről,  és  ő  lépett  a  nyomdo-komba.  Ekkor  már  egészségügyi  miniszter  volt  az  Antall-kormányban.- Részletesen elmondta, a koalíciós időkben milyen bonyo-lult,  kényes viszony alakult  ki  a párt  és az egyház között.  Mijellemezte ebből a szempontból az 1989-90-es időket?- Gyulay Endre, szeged-csanádi püspök például határozottankiállt  mellettünk.  Mások  óvatosabban  nyilatkoztak,  mint  1947-ben.Természetesen most sem akartunk katolikus párt lenni. Végül22 képviselővel jutottunk be a parlamentbe, s léptünk koalícióra akisgazdák mellett a győztes MDF-fel.A kerekasztal-tárgyalások a választások előtt folytak, NémethMiklós miniszterelnöksége idején. Ő rokonszenvvel nézte pártunkalakulását.  Később  csatlakozott  Pozsgay  Imre  csoportjához,korábban együtt kellett  menetelnie Grósz Károly politikai köré-vel. Az  ellenzéki  kerekasztal-tárgyalásokon  születtek  meg  bizo-nyos elhatározások: a többpártrendszer kialakítása, demokratikusválasztások tartása. Ennek az volt a célja, hogy aztán közös elha-tározással  üljünk  le  tárgyalni  a  kommunistákkal.  Megállapodásszületett az államformáról is: köztársaság, amelynek elnökét a népközvetlenül választja meg.Az ellenzéken belül komoly viták alakultak ki. Az SZDSZ ésa  Fidesz  még  összetartozott,  a  Demokrata  Fórumban  még  éltCsengey  Dénes.  Antall  is  ott  volt,  de  kezdetben  mások  hang-súlyosabb szerepet játszottak nála.Az  Ellenzéki  Kerekasztal  képviselői  kommunista  részről  areformer Pozsgayval tárgyaltak.
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Közben a szovjet megszálló hadsereg még Magyarországonállomásozott,  és  nem lehetett  tudni,  hogyan alakulnak  a  Szov-jetunió belpolitikai viszonyai, ennek következtében miként reagálaz  itt  tartózkodó  hadsereg.  Ez  az  egész  tárgyalásmenetére  rá-nyomta a bélyegét.- Az  SZDSZ  és  a  többi  ellenzéki  párt  között  rövidesenbekövetkezett az első jelentős törés: a szabad demokraták ellenevoltak  a  köztársasági  elnök  közvetlen  választásának,  amit‒ azóta  tudjuk ‒  a  formai  kérdésen  túlmenően saját  hatalmipozíciójuk  miatt  szorgalmaztak.  Ugyanis  titokban  együttmű-ködtek a kommunista párt ortodox, tehát Pozsgayékkal szembenálló vonalával, ami 1994-ben nyilvánvalóvá vált.- Azt  szerettük  volna,  hogy  a  parlamenti  választások  előttválasszon  az  ország  köztársasági  elnököt.  Aláírtunk  egy  meg-állapodást a Magyar Demokrata Fórummal és a kisgazdapárttal,hogy közvetlenül válassza meg a nép a köztársasági elnököt.A furcsaságot az jelentette, hogy a régi parlamentnek kellettmeghoznia a törvényt a köztársasági elnök megválasztásáról. Úgyítéltem meg a helyzetet, Pozsgaynak döntő szerepe van a politikaiélet békés átállításában, s 1983 óta ismerve őt, becsületes ember-nek tartottam, aki komolyan gondolja az átalakítást. Az ország ésa magyar nép iránt elkötelezett személyiség, s nyilván őt választjameg a nép.Antall József azonban paktumot kötött ebben a kérdésben aválasztások előtti utolsó pillanatban az SZDSZ-szel. Ennek lehe-tett következménye az a megállapodás, amely szerint ne a nép,hanem az új parlament válassza meg az elnököt. Antall koalícióspartnereinek előzetes tájékoztatása nélkül egyezett meg ebben azSZDSZ-szel. Ennek kapcsán ütköztem vele, mert az eljárás miattszemrehányást tettem neki: az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain
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másban állapodtunk meg, és ezt ő felrúgta. Erre azt mondta: ezígy van, de Göncz Árpád lesz a jelölt, aki közelebb áll hozzánk,mint az SZDSZ-hez.Antall el akarta kerülni, hogy Pozsgay és az őt követő vonalpolitikai szerephez jusson, s azt akarta, inkább a Göncz Árpád-féle SZDSZ-es irányvonal kerekedjen felül.Végül  népszavazást  írtak  ki  a  köztársasági  elnök  választá-sának  módjáról.  A Magyar  Demokrata  Fórum felszólította  tag-ságát, ne vegyen részt a népszavazáson. S mivel nem mentek elszavazni,  csekély  többséggel  a  parlamenti  elnökválasztás  híveigyőztek.  Antall  tehát  mindent  megtett,  hogy az  SZDSZ elkép-zelése győzzön.- A  választások  után  rövid  ideig  vett  részt  a  parlamentimunkában, majd Rómába távozott. Ebben szerepe volt az AntallJózseffel való ütközésének?- Miután  a  viszonyom  Antall-lal  megromlott,  a  miniszter-elnök  szerette  volna,  ha  minél  távolabb  kerülök  a  belpolitikaiélettől.  Ez  közrejátszott  abban,  hogy  ‒  Jeszenszky  Géza,  azAntall-rokon külügyminiszter segítségével ‒ kineveztek Magyar-ország első szentszéki követének. 1945 után ugyanis 1990 tava-szán állt helyre a diplomáciai kapcsolat a Vatikánnal. Előbb meg-érkezett Angelo Acerbi nuncius, majd ki kellett valakit nevezni aSzentszék mellé.Antall  anélkül,  hogy az  MDF tagsága  tudott  volna  erről,  aszínfalak  mögött  összejátszott  az  SZDSZ-szel,  amelyet  teljesmellszélességgel támogatott az amerikai nagykövet, Mark Palmer.Ez  nekem  is  elvette  a  kedvemet  az  itthoni  viszonyoktól,  ígykönnyebben fogadtam el a kiküldetést.Lemondtam  a  mandátumomról,  ajánlásomra  ekkor  kerülthelyemre  Surján  László.  Antall,  például  azzal,  hogy  Surjánt  aKDNP  színeiben  bevette  a  kormányba,  fenntartotta  a  koalíció
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látszatát, de mindvégig egyszemélyes vezetést gyakorolt. Surján-nal  ráadásul  nem  kapott  politikai  belső  ellenfelet,  mert  SurjánLaci ‒ aki foglalkozása szerint orvos, patológus volt ‒ politikailagsúlytalan személynek bizonyult,  akinek működése a keresztény-demokrata párt elsúlytalanodását vonta maga után. Giczy Györgykésőbb  ugyancsak  gyönge  egyéniségnek  bizonyult,  aki  össze-szövetkezett Füzessy Tiborral. Meggyőződésem szerint őt a pártbomlasztására küldték a kereszténydemokraták közé,  tehát  beé-pített ember volt.A KDNP így szatellit párttá vált. Amikor Rómába távoztam,tiszteletbeli  elnöknek  választottak,  és  Surján  László  vette  át  apártelnöki szerepet. Egy ideig Ugrin Emese még igyekezett a régivonalat  képviselni,  de  semmi esélye  nem volt,  hogy Antall-lalszemben bármiféle véleményt érvényesíthessen. Rómából egy-kétalkalommal  még  bele-beleszóltam  a  hazai  politikába,  de  nemszámítottam már kompetens személyiségnek.- Ezek  után  meg  kell  kérdeznem:  miért  és  hogyan  lettAntall József miniszterelnök?- Nemzetközi politikai és gazdasági erők is közreműködtek ahazai viszonyok alakításában. Antall egyébként tehetséges embervolt, de nagy hibákat követett el.- Mely politikai hibáira gondol?- A lengyelek az átalakulás után el tudták érni, hogy korábbiadósságállományuk  egy  részét  elengedjék.  A  gulyáskommuniz-mus jólétét ‒ Németh Miklósig ‒ jelentős részben nyugati  köl-csönökből  fedezték.  A  korábbi  fegyverkezési  verseny  helyett‒ ami aztán Reagan elnöksége alatt  ismét hangsúlyt  kapott  ‒ afellazítás politikáját követte a Nyugat a kölcsönökkel.Antallnak el kellett volna érnie, hogy a Nyugat az átalakulásfejében  engedje  el  a  kommunisták  által  korábban fölvett  adós-ságokat. Az új rendet nem terhelte volna az adósság, kamataivalegyütt, amelyet ma is magunkkal hordunk.
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Antall miniszterelnöksége előtt járt Amerikában, de hogy ottkikkel  tárgyalt,  kellett-e,  s  ha  igen,  milyen  hűségnyilatkozatottennie,  idehaza erről nem beszélt.  Csak tevékenységéből követ-keztethet  az  ember,  mint  például  az  említett  akció  alapján,amellyel meggátolta, hogy a magyar érdekeket követő Pozsgay-féle  vonal  kerüljön  hatalomra,  helyette  inkább  lepaktált  azSZDSZ-szel, amelynek nemzetközi szövetségesei mind Amerikafelé  mutattak.  Csak  következtetni  lehet  arra,  hogy  Antallnakvalamit vállalnia kellett Amerika előtt. Így nem alakulhatott ki amagyar érdekeket  okosan,  de radikálisabban képviselő politikaierő az országban.- A  Magyar  Demokrata  Fórumon  belül  ennek  hatásárakövetkezett be törés?- Antallnak  kialakult  a  belső  ellenzéke.  Csurkáék  későbbikiválása  ezt  mutatta,  s  ha  Csengey  Dénes  nem hal  meg,  nemtudni,  hogy  ő,  akinek  jelentős  befolyása  volt  a  párton  belül,milyen  irányba  tudta  volna  alakítani  az  eseményeket.  Antallhalála  pedig  végképp  megakadályozta,  hogy  kiderüljön,  merrement volna tovább az ő politikája.- Ezzel  párhuzamosan  a  kezdetben  kiegyensúlyozottnak,konszolidáltnak tűnő KDNP-ben egyre több botrányos eseménytörtént.- A KDNP-ben a tisztességes politikát folytató személyekkelés irányzatokkal szemben egyre inkább Füzessy Tibor és az általafölhasznált  Giczy  György  került  előtérbe.  Kezdetben  abbanreménykedtem, a keresztény társadalomszemlélet alapján dolgoz-nak  majd,  de  akár  Giczy  György,  Tóth  Sándor  vagy  mások  afiatalabbak  közül  nem  kaptak  olyan  előképzést,  amilyent  miP. Kerkai  vezetésével.  Fiatalítani  kellett,  de  nem álltak  rendel-kezésre megfelelően felkészült személyek. Pálos Miklós és Hasz-nos Miklós is sokáig Antallhoz igazodott.- Az 1994-es választások előtt visszatért Rómából.
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- Közben Varga László is hazatért Amerikából, s bekapcso-lódott a párt vezetésébe. Vargától azt reméltem, képviselni tudja arégi  vonalat,  de ő nálam is idősebb volt,  legalább nyolc évvel.Amikor  Rómába kerültem,  elmúltam hetvenéves.  Varga  Lászlótevékenysége végül is kimerült a reprezentációs szerepekben.- Milyen  érzés  volt  a  kiadóhivatali  élet  után  egyszeribendiplomáciai szolgálatba lépni?- A  diplomáciai  megbízatás  teljesen  új  volt  számomra,hosszú évtizedek deklasszált állapota után. Problémát jelentett anyelvismeret hiánya. Gimnáziumi éveimben ugyan tanultam fran-ciául,  de  azt  negyven évig  nem használtam.  Tabajdi  Csabáhozfordultam, s az ő segítségével jutottam el ahhoz a nyelvtanárhoz,aki  1988-as  dokumentumunkat  franciára  fordította.  Az ő  segít-ségével  igyekeztem  felfrissíteni  nyelvtudásomat.  Közben  ismétkapcsolatba kerültem Kada Lajos érsekkel, aki Rómában az egyikkongregáció titkára volt.Néhány  alkalommal  társalgási  órákat  vettem  az  említetthölgytől, majd bizonytalan nyelvtudásom miatt nagy izgalommalérkeztem Rómába.  Akkor  még nem volt  a  követségnek  önállóépülete, a Via Giulián lévő Magyar Akadémia és Pápai MagyarIntézet  épületében  bocsátottak  rendelkezésemre  egy  kétszobáslakást és két szobából álló irodát. Így kezdte meg működését amagyar követség.Közben kiürítették a római magyar konzulátus épületét, hogyazt  adják  át  a  szentszéki  követség  céljára.  Az  akkori  rómaimagyar követ, Misur György lélekben már az átalakuló kommu-nista generációhoz tartozott.- Honnan tudta, mit kell tennie egy nagykövetnek, hogyankell megjelennie stb?- Például  frakkot kellett  készíttetnem,  és  más  öltözékről  isgondoskodnom kellett. Erre nekem nem volt pénzem, a számlákata Külügyminisztérium fizette ki. A nagykövetnek joga van ahhoz,
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hogy feleségével utazzon állomáshelyére, és egy háztartási alkal-mazottat is vigyen magával. Erre a szerepre bátyám leányát talál-tam alkalmasnak.Amikor bementem a külügybe, hogy a kiküldetés részleteirőltárgyaljak, egy régi kommunista tisztviselővel kellett tárgyalnom.Nagykövet úrnak szólított, s a következőt mondta nekem: senkitne fogadjak el a régiek közül követségi munkatársnak.Követségi  tanácsost  kellett  keresnem.  Az  említett  személyajánlott egy tanársegédet az egyetem olasz szakáról. Ő azonbannem vállalta.  Akkor ajánlott  mást,  Vékás Domokost  a  Külügy-minisztériumból,  egy  erdélyi  unitárius  fiút.  Közben jelentkezettvalaki, akinek a leánya valamikor apácajelöltként került Rómába,de  nem lett  szerzetes,  hanem egy  római  magyar  intézménynéldolgozott. Velem együtt végül három személyből állt a követség.- Kada Lajos érsek a szentszéki  belső viszonyokkal ismer-tette meg?- Elsősorban nyelvi  problémáimat mondtam el  neki,  s  kér-tem,  amikor  átadom  megbízólevelemet,  legyen  segítségemre.Castel Gandolfóban fogadott a Szentatya, a megbízólevél átadá-sára,  1990  kora  őszén.  Hatalmas  autót  küldtek  értem  és  fele-ségemért, s két nemes úr kíséretében utaztunk Castel Gandolfóba.- Hogyan  folyt  le  a  megbízólevél  átadása,  találkozásaII. János Pál pápával?- A kapuban ott állt a svájci gárda, s tisztelgésük közepetteléptünk be, majd pedig az alabárdosok végigkísértek bennünket.Egy érsek fogadott, betessékelt egy helyiségbe, ahol mosolyogvavárt Kada Lajos.Majd  kinyílt  a  szárnyas  ajtó,  s  a  küszöbön  megjelent  aSzentatya.  A protokoll  szerint  először egyedül engem fogadott,majd utána a feleségemmel együtt.
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Beléptem  a  Szentatya  szobájába,  ahol  az  érseki  rangúceremóniamester  kezében  tartott  egy  ezüsttálcát,  s  azon  egyboríték feküdt. A szalonnak berendezett helyiségben elővettem azelőre  megírt  francia  nyelvű  szöveget,  s  bele  akartam  kezdeni,amikor a Szentatya odalépett, szelíden kivette kezemből a papír-lapot, rátette az ezüsttálcára, a borítékot pedig átnyújtotta nekem.Majd hellyel kínált. Ezzel a megbízólevél átadásának ceremóniájael volt intézve.Rendkívül  zavarban  voltam.  A beszélgetést  azzal  kezdtem:Szentatya,  deklasszált  évtizedek  után  jöttem,  nyolc  gyermekmellett  sajnos  nem  volt  alkalmam  nyelvet  tanulni.  Kérem,  abeszélgetésben hadd lehessen segítségemre Kada érsek úr.„Meg fogjuk mi egymást érteni”, mosolyodott el II. János Pálpápa. Huszonöt percig beszélgettünk, s egyszerre eltűnt a nyelvinehézség.  A Szentatya  érdeklődött  Magyarország  iránt,  majd  akamarás  figyelmeztette  a  pápát  az  időre,  s  akkor  átmentünk  amásik  szobába.  Akkor  már  ott  álltak  a  fényképészek.  Ekkormutattam be a feleségemet.  A pápa közénk állt,  Kada érsek iscsatlakozott a csoporthoz, Vékás Domokos is, és készültek a fény-képek. Majd a pápa még annyit mondott: örvend, hogy Magyar-országgal felújultak a diplomáciai kapcsolatok.- Ezzel véget is ért a ceremónia?- Beültettek  minket  az  autóba,  mert  az  a  szokás,  hogy  amegbízólevél átadása után a nagykövet ellátogat Szent Péter sírjá-hoz. Egy oldalbejáraton át vezettek be minket a Szent Péter bazi-likába, ahol már várt a bazilika főpapja, egy érsek. Mielőtt belép-tünk volna, nyújtották a szenteltvíztartót. Amikor azonban VékásDomokos következett, diszkréten visszavonták: előzőleg nyilvántájékozódtak, hogy ő nem katolikus.- Diplomáciai  szempontból  hogyan  értékelhető  szűknégyesztendei szolgálata?
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- Követi  időm alatt  semmiféle  diplomáciai  konfliktus  vagykínosabb  helyzet  nem alakult  ki  Magyarország  és  a  Szentszékközött.A  Szentatyával  egyébként  több  alkalommal  is  találkoztam.Évente kétszer fogadta a szentszéki követeket. Előfordult,  hogyerre a Castel Gandolfó-i kertekben került sor. A diplomáciai tes-tület dékánja ‒ az adott helyen leghosszabb szolgálati időt eltöltődiplomata ‒ ekkor az egyik afrikai ország nagykövete volt,  akimár tizenöt éve szolgált Rómában. Amikor a nagykövetek felso-rakoztak,  a testület nevében a dékán szólt néhány szót, majd aSzentatya körbejárt, és az első sorban álló nagykövetekkel sorbankezet fogott.A tajvani követ mellett álltam, a második sorban. A Szentatyamindenkinek a szemébe nézett, és ez általában jellemző volt rá:úgy éreztem,  személyes  kapcsolatba  kerültem vele.  Amikor  azelső sorban oda ért, ahol én álltam hátul, átnyúlt a soron, és kezetfogott velem. A többiekkel nem tette meg ezt a gesztust, ami nyil-ván a magyar-lengyel kapcsolatoknak köszönhető.A másik  eset  Magyarországon történt,  az  1991-es látogatásalkalmával.  Előkészítésében  aktívan  részt  vettem,  az  államtit-kársággal  folyamatosan  kapcsolatban  álltam.  Akkor  ismertemmeg Angelo Sodano bíboros-államtitkárt. A magyarországi láto-gatáson a Szentatyát a repülőtéren fogadták a kormány tagjai és ameghívottak. Majd onnan Esztergomba vitték a pápát, ahol más-nap a bazilika előtt mutatott be szentmisét.Az első sorban ültem feleségemmel együtt. II. János Pál pápaa szentmise után az altemplomban felkereste Mindszenty Józsefés a többi esztergomi érsek sírját. Előttünk haladt el, és amikormegpillantott,  odabiccentett,  majd  amikor  a  következő  lépésmegtételekor fölismerte feleségemet, integetett neki. Ilyen emberigesztusai voltak.
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Diplomáciai  szolgálatomban  akadt  egy  érdekes,  konkrétfeladatom: visszaállítani a magyar honvédségben a tábori lelkésziszolgálatot.  Angelo  Sodano  bíboros  államtitkárral  írtam  alá  amegállapodást.Az első év után Szerdahelyi Csongort,  az Új Ember újság-íróját,  aki ekkor a miniszterelnöki sajtóirodán dolgozott, kértemföl római szolgálatra. Ugyanis a médiatevékenységnek és a PR-nek egyre nagyobb szerep jutott, és a médián keresztül fontosnaktartottam, hogy minél jobban bekapcsolódjunk a világegyház vér-keringésébe.Közben elkészült a Fraknói-villa, amely végleges helyet adotta szentszéki követségnek.  Az emeleti  részen volt a lakásunk, aföldszinti részen pedig az irodák.- A múlt nem kísértette valamilyen formában a római évek-ben?- Egy  János  nevezetű  férfi  volt  a  gépkocsivezetőnk,  aki  amásik, a quirináli követségről jött át, tehát „régi”-nek számított.Misur nagykövet mondta nekem, vigyázzak ezzel a  személlyel,mert  egyéb feladata  is  van.  Már vagy három éve tartózkodtamRómában, s ez időben több alkalommal autóval jöttünk haza fele-ségemmel. Nem voltam karrierdiplomata, követként is az marad-tam, aki voltam, ennek megfelelően érintkeztem munkatársaim-mal is. Ezt mindenki honorálta.János  Budapestről  vitt  bennünket  vissza  Rómába.  S  akkorvallomást  tett.  Elmondta,  mi volt  az  ő feladata  régen: jelentéstkellett tennie arról, hová viszi a nagykövetet, az ott kivel érint-kezik stb. Mire én azt válaszoltam: „János, én ezt tudtam.” Erremeglepődött,  különösen,  hogy  hozzátettem:  „Tőlem  most  isjelenthet, ismeri, látja az életemet, teljesen nyitott.”János ettől kezdve mindent megtett volna értünk.
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- Pályájában a határon túli magyarok ügye, illetve az egy-ház és az állam viszonya állt érdeklődése középpontjában. A dip-lomáciai szolgálat milyen lehetőséget nyújtott ezen a téren?- Abból a pozícióból is megpróbáltam szolgálni a határon túlimagyarok érdekét. Románia nem sokkal utánunk vette fel a dip-lomáciai  kapcsolatokat  a  Szentszékkel.  Az  olaszországi  románkövetség egyik emberét nevezték ki szentszéki követnek. Misurfigyelmeztetett. Vigyázzak vele, mert a Securitate embere.Egyszer  csak  bejelentkezett  nálam  a  román  diplomata.Kiderült, fogalma sincs arról, mit jelent a szentszéki szolgálat, ésarra kért, adjak neki alapvető információkat. Természetesen segít-ségére siettem, annál is inkább, mert az erdélyi magyarok sorsáttovábbra  is  a  szívemen  viseltem.  Ekkor  Jakab  Antal  volt  azerdélyi  püspök,  és  azt  ajánlottam  neki,  meg  kellene  próbálniGyulafehérvárt érseki rangra emelni, oly módon, hogy a szatmári,a  nagyváradi  és  a  temesvári  püspökség  oda  tartozzék.  Ezzel  agyulafehérvári püspök egyenrangúvá lenne a bukaresti érsekkel.Az erdélyi püspökök ennek érdekében levelet írtak a Szent-atyához.  Sodano  bíboros  közölte  velem:  a  Szentatya  ujjongvafogadta  az  elképzelést,  s  azt  ajánlotta:  a  püspöki  kollegialitásszellemében  közösen  kérjék  Románia  római  és  görögkatolikuspüspökei az érseki rang megadását. Ez azonban elképzelhetetlenvolt.Szóban  és  írásban  többször  vázoltam  a  román  görögkato-likusok helyzetét a Szentszéknél. Közben a pápa Bukarestbe láto-gatott.  A  keresztény  egység  érdekében fel  akarta  venni  a  kap-csolatot az ortodoxiával.Akkoriban írtam erről egy beadványt. A kommunizmus előtt agörögkatolikusok száma 1,8  millió  volt  Erdélyben,  a  Regátbancsak  ortodoxok  éltek.  Az  egyik  folyóiratban  megjelent  egytanulmány a román ortodox egyházról. Amikor megtudtam, hogy
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a Szentatya csak Bukarestbe megy és kizárólag az ortodoxokkaltalálkozik, sem a román görögkatolikus, sem a magyar katolikusvezetőkkel nem, az említett tanulmányt lefordíttattam, és elküld-tem Sodano  bíborosnak  azzal,  hogy  ismertesse  a  Szentatyával.Ebből  kiderül  ugyanis,  milyen  helyzetben  vannak  a  görögka-tolikusok.- Miért  volt  elképzelhetetlen,  hogy  a  görögkatolikus  püs-pökök  aláírják  a  Gyulafehérvár  érseki  rangra  emelését  szor-galmazó beadványt?  Hiszen éppen ön említette,  mit  tett  értükMárton Áron.- A  román  görögkatolikusok  az  ortodox  elnyomás  utániévtizedekben  ekkor  tértek  magukhoz,  mintegy  háromszázezrenmaradtak. Ha püspökeik támogatják Gyulafehérvár érseki rangraemelését, végképp magukra haragítják a románságot. Tudni kell,hogy  a  román  nacionalizmus  egyik  fő  terjesztője  az  ortodoxegyház. A görögkatolikus püspökök nem merték vállalni az alá-írást, s ezt megértettem. Saját népükkel kerültek volna szembe.A román-szentszéki diplomáciai viszony helyreállítása után agörögkatolikus püspökök az erdélyi magyar püspökökkel együttközösen ad limina látogatásra érkeztek Rómába. A pápa nemcsakfogadta a püspököket, hanem meghívta őket ebédre. A bukarestiérsek,  Robu is ott  volt,  akinek nagyszüleit még Rabnak hívták.Elrománosított  csángó  családból  származik,  a  román  nyelvűrómai  katolikusok  tulajdonképpen  csángók.  Ő  köszöntötte  apápát,  és  beszédébe  nacionalista  hangot  kevert.  Erre  JakubinyiGyörgy, Jakab Antal  segédpüspöke felszólalt,  és közölte, kény-telen kiigazítani Robu érsek némely kijelentését.A  végén  a  pápa  reflektált  a  felszólalásokra.  Azt  mondta:„Jakubinyi, Jakubinyi püspök, önnek olyan szép olasz neve van,de ekkora magyar szíve” ‒ s mutatta.Amikor  véget  ért  az  ebéd,  II.  János  Pál  pápa  ezekkel  aszavakkal búcsúzott a püspököktől: „Éljen Magyarország!”
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Robu érsek azonnal elviharzott, Todea, görögkatolikus románérsek pedig azt kérdezte: miért mondta a pápa, hogy éljen Ma-gyarország, amikor tudta, hogy ők Románia püspökei. Erre Jaku-binyi  György  azt  válaszolta:  „Talán  tudta,  hogy  többségbenvagyunk.”Todea  a  pápa  megnyilatkozását  nem  fogadta  ellenségesen,hiszen  az  üldözés  idején  annyi  jót  kaptak,  különösen  MártonÁrontól, de ez a kijelentés őt is meglepte.- Gyulafehérvár később mégis megkapta az érseki rangot,igaz,  sajátos  módon:  az  érseki  tartományhoz  nem  tartoznakpüspökségek.- Miután  az  egységes  levél  nem  született  meg,  írtam  egylevelet a Szentatyának. Ebben vázoltam, miért nem érkezik meg aromániai püspökök levele, s indoklását is adtam. Ez még az 1991-es magyarországi látogatás előtt történt. Emlékeztettem a Szent-atyát,  hogy  Szent  István  tíz  püspökséget  alapított  Magyaror-szágon, köztük Gyulafehérvárt. Ha tényleges érsekség nem jöhetis  létre,  de  ha  Gyulafehérvárt  ‒  szufraganeus  egyházmegyéknélkül  ‒  érseki  rangra  emelné,  ezt  a  magyar  nép  ajándékkéntfogadná el.A levelet elvittem a lengyel nagykövetnek, s kértem, II. JánosPál  pápa  személyi  titkárán,  Stanisław Dziwiszen  keresztül  (akiazóta krakkói érsek lett) juttassa el a pápának. Mielőtt a SzentatyaMagyarországra érkezett volna, egy-két héttel előtte Gyulafehér-várt  érseki  rangra emelte,  s ez nyilvánosságra is került.  Fontosténykedésemnek tekintem ezt.A  pápalátogatásra  hazatértünk,  s  utána  itthon  maradtunkszabadságon. Amikor visszatértem, egy levél várt Sodano bíborosállamtitkártól,  amelyben közölte: a levelemben foglalt kérésem-nek a  Szentatya eleget  tett.  Ezt  tekintsem a romániai  katolikusprobléma egyik megoldásának.
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- A román egyház és a román állam hogyan fogadta ezt?- Ettől  kezdve  a  romániai  püspökkari  konferenciának  ala-kítottak egy római katolikus és egy görögkatolikus részleget. AzEurópai  Unióba belépéssel  pedig megnyílhat  a  tényleges érsekitartomány létrehozásának lehetősége.Jakab  Antal  meghívott  érseki  beiktatására.  Nem  akartam,hogy nyilvánosságra kerüljön a szerepem Gyulafehérvár státusátilletően, ezért nem utaztam el Gyulafehérvárra, mert aktív nagy-követként  jelenlétem  bizonyos  diplomáciai  nehézségeket  idéz-hetett volna elő.- Rómában nem éleződött ki a helyzet ön és a román nagy-követ között?- A román nagykövet a nemzeti ünnep alkalmából fogadástadott, amelyre engem is meghívott. Jelen voltak a görögkatolikuspüspökök is.  A diplomácia szabályai szerint elfogadtam a meg-hívást. Az egyik román görögkatolikus püspök, amikor meglátott,így kiáltott  fel:  „Itt  jön a mi őrangyalunk!” Jólesett  ez a meg-jegyzés, amely azt mutatta, honorálták nekem, hogy Márton Áronszellemében tevékenykedem.- Hazai ügyekben ‒ a tábori püspökség létrehozásán túlme-nően ‒ volt-e valamilyen mozgáslehetősége?- A tervezett  budapesti  világkiállításra  (amelyet  elsősorbanaz  SZDSZ  torpedózott  meg)  az  államok  között  meghívták  aVatikánt is. Lágymányoson, a világkiállítás tervezett körzetébennem volt  templom.  Az  államokat  úgy  hívták  meg,  hogy  pavi-lonokat  nem kell  építeniük,  mert  a  magyar  kormány  egyetemivárosrészt alakít ki, s ezek az épületek szolgálnak majd kiállításcéljára. Patakyné Barsi Etelkát (aki egyébként evangélikus) neveztékki a világkiállítás kormánybiztosának. Beszéltem vele, mi lenne,ha a Vatikán elvállalná, hogy felépíti saját pavilonját. Az a gon-dolat vezetett, hogy előbb pavilonnak szolgálva, épüljön az egye-
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temi  városrész  közepén  egy  katolikus  templom.  Levelet  írtamSodano bíborosnak ebben az ügyben. Elfogadta javaslatomat, ide-haza pedig kijelölték a területet, hogy a munkát azonnal el lehes-sen  kezdeni.  Így  indult  meg  a  Magyar  szentek  templománaképítése.Közben az Antall-kormány megbukott, a világkiállítást HornGyuláék lemondták,  de addigra a falak már kibújtak a földből.Akkor helyezte el Paskai László bíboros az alapkövet, benne aziratot, amelyen az én nevem is szerepel, mint a vatikáni pavilon,tulajdonképpen a templom építésének kezdeményezőjéé.Szolgálatom idején Antall József és Jeszenszky Géza külügy-miniszter  is  Rómába  látogatott.  Ezen  alkalmakkor  belpolitikaikérdések nem kerültek szóba.Utódomul  Entz  Gézát  szerettem  volna  látni  a  szentszékinagyköveti  poszton.  Édesanyja erdélyi,  művészettörténész édes-apja  a bécsi  döntés után került  át  Budapestre.  Hatalomra jutottHorn Gyula,  Kovács László volt  ekkor már  a  külügyminiszter.Előzetesen  beszéltem  Tabajdi  Csabával,  akinek  ‒  nem tudom,milyen  ‒  konfliktusa  volt  Entz  Gézával,  ezért  támogatóan,  devisszafogottan  nyilatkozott.  Beszéltem  Kovács  külügyminisz-terrel,  ő azonban lekezelő módon a következő mondatot vetetteoda nekem: „Na, majd meggondolom, de te sem tettél mást ott-léted alatt, csak a határon túli magyarokkal foglalkoztál.”Entz  Géza  helyett  Bratinka  Józsefet  nevezték  ki  utódomul.Amikor a Parlamentben találkoztam Tabajdi  Csabával,  megem-lítettem neki: nem szép, hogy ígéretet tett jelöltem támogatására,mégsem  járt  közben.  Erre  azt  válaszolta:  „Esküszöm,  sosembeszéltem erről Kováccsal.”- Hazatérése után ismét bekapcsolódott a politikai életbe. AKDNP  ekkor  már  túl  volt  számos  válságon,  de  a  párt  vala-melyest még őrizte hitelességét.
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-1994-ben az országos listáról ismét tagja lettem a parla-mentnek.  Ekkor  már  egyre-másra  jelentkeztek  a  párton  belüliellentétek. Kezdetben bíztam Giczy Gyuriban, akit az Új Ember-nél  hosszú  idő  óta  ismertem.  Fokozatosan  azonban  be  kellettlátnom, nem alkalmas a vezetésre. Ráadásul összefogott FüzessyTiborral, és munkájuk következményeként erősödött a párt belsőbomlása.Meg vagyok győződve arról, ekkoriban tudatosan hozta meg aparlament  az  átvilágítási  törvényt,  hogy  ezzel  tönkretegyenekolyan embereket, akik végigkínlódták a kommunista évtizedeket,és ellenállhattak volna a legújabb kori szalámitaktikának.  Ezzelnem állítom azt,  hogy a besúgók között  nem akadtak olyanok,akik karrierért vállalták ezt a szerepet.Amikor  kiderült,  hogy  én  is  szerepelek  a  nyilvánosságrahozott  listán,  ez  számomra  is  új  helyzetet  jelentett.  Közben  apártban megtörtént a szakadás: sokan kiléptek a frakcióból, mertnem értettek egyet a Füzessy-féle pártvezetéssel, s ekkor születettmeg a Kereszténydemokrata Szövetség, amely majd csatlakozotta Fideszhez. Azonban jó néhányan ‒ köztük én is ‒ kikerültek apártból.- Hogyan  viselte  a  nyilvános  meghurcoltatást?  Nem  úgyélte meg, hogy az egykori áldozat újra áldozattá vált?- Igen  kellemetlen  helyzet  volt.  Előbb  megpróbáltam bíróiúton kérni a tisztázást. Cseh Jenő annak idején megmentett min-ket a nyilasoktól, most fia, Cseh Domokos volt az ügyvédem.Egyébként a Történeti  Hivataltól kikértem, és megvannak arólam beadott jelentések. Ezekből kiderül, hogy az utolsó pilla-natig figyeltek. Az 1989-es utolsó bejegyzésen ez áll: nem tartjáklehetségesnek a beszervezésemet. Ez azt is jelzi, hogy az átala-kulás időszakában, amikor már folytak a kerekasztal-tárgyalások,még mindig szerveztek be embereket.
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Akiket  a  kommunista  hatóságok  nem  tudtak  saját  céljaikszerint a szolgálatukba állítani, azoknak maradtak meg a karton-jaik. De ki tudja, hány olyan személy volt, akiknek közben kie-melték a kartonját. Akiket manapság elmarasztalnak és igyekez-nek ügynökmúltjukkal befeketíteni, tulajdonképpen azok, akikkelugyan próbálkoztak,  de igyekeztek ellenállni.  Az én esetembenteljesen erről van szó.Az ügynökmúlttal  kapcsolatos polémia ‒ a törvények értel-mében ‒ arra vonatkozott: ha lemondok a képviselőségről, abba-hagyják  a  sajtókampányt.  De  ha  megteszem,  ezzel  elismertemvolna  a  bűnösségemet.  Ezért  fordultam  bírósághoz.  Közbenkiderült,  úgy  fogalmazták  meg  a  törvényt,  hogy  csak  objektívalapokon  ítélhet  a  bíróság:  aláírta  valaki,  vagy  nem írta  alá  abelügyi dokumentumot. Ha aláírta, a bíróság már nem vizsgálta,miért, milyen körülmények között írt alá, vagy mit tett ‒ illetvenem tett ‒ utána.A Legfelsőbb  Bíróság  megállapította:  érdemben  nincs  jogavizsgálni tevékenységemet ‒ amiből kiderült volna, hogy semmitnem tettem. Valaki azt írta, ez a végzés felér egy rehabilitációsítélettel.A belügyi szerveket ugyanolyan partnernek tekintettem, mintMiklós Imrét vagy másokat, akikkel kénytelen voltam tárgyalni,de mindezt nyíltan tettem.Az ügynökmúlt hullámai után nem szólaltam föl többé a par-lamentben,  a  párttal  is  egyre  inkább megszakítottam a  kapcso-lataimat.  Az  utolsó  alkalommal,  amikor  részt  vettem  és  fel-szólaltam, óvtam Giczy Györgyöt:  ne jelöltesse magát, mert  hanem  választják  meg,  bukott  ember,  ha  megválasztják,  addigimagatartásával erkölcsi hullává válik. Nem hallgatott rám.Formailag 1998-ig megmaradtam képviselőnek. Azóta vissza-vonultan, távolabbról kísérem figyelemmel az egyház életét és amagyar politika alakulását.
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„MEG VAGYOK GYŐZŐDVE ARRÓL,
EKKORIBAN TUDATOSAN HOZTA MEG A PARLAMENT 
AZ ÁTVILÁGÍTÁSI TÖRVÉNYT. HOGY EZZEL TÖNKRETE
GYENEK OLYAN EMBEREKET. AKIK VÉGIGKÍNLÓDTÁK A 
KOMMUNISTA ÉVTIZEDEKET. S ELLENÁLLHATTAK VOLNA 
A LEGÚJABB KORI SZALÁMITAKTIKÁNAK. EZZEL NEM ÁLLÍ
TOM AZT HOGY A BESÚGÓK KÖZÖTT NEM AKADTAK O
LYANOK. AK!K KARRIE RÉRT VÁLLALTÁK EZT A SZEREPET 
AMIKOR KIDERÜLT, HOGY ÉN !S SZEREPELEK A NYIL
VÁNOSSÁGRA HOZOTT LISTÁN, EZ SZÁMOMRA IS ÚJ HELY
ZETET JELENTETT. KÖZBEN A PÁRTBAN MEGTÖRTÉNT A 
SZAKADÁS: SOKAN KILÉPTEK A FRAKCIÓBÓL, MERT NEM 
ÉRTETTEK EGYET A EÜZESSY-FÉLE PÁRTVEZETÉSSEL. S EKKOR 
SZÜLETETT MEG A KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG, 
AMELY MAjD CSATLAKOZOTTA FIDESZ-HEZ JÓ NÉHÁNYAN 
AZONBAN -  KÖZTÜK ÉN IS -  KtKERÜLTEK A PÁRTBÓL.

AZ ÜGYNÖKMÚLT HULLÁMAI UTÁN NEM SZÓLAL
TAM FÖL TÖBBÉ A PARLAMENTBEN. A PÁRTTAL IS EGYRE 
INKÁBB MEGSZAKÍTOTTAM A KAPCSOLATAIMAT.

FORMAILAG 1998-IG MEGMARADTAM KÉPV!SE- 
LŐNEK. AZÓTA VISSZAVONULTAN, TÁVOLABBRÓ L KÍSÉREM 
FIGYELEMMEL AZ EGYHÁZ ÉLETÉT ÉS A MAGYAR POLITIKA 
ALAKULÁSÁT."




