
A Vigilia beszélgetése

Gúthy AndorraI

Feleségével kettesben ma is ugyanazon lakásban élnek, ahová esküvőjük után
költöztek. Az ablak alatti fácskák eközben óriássá növekedtek, s a hajdani csen
des Római-fürdő forgalmas kempinggé változott. Az utóbbi években sok lelep
lező, szomorú szenzációt kínáló riport látott napvilágot. A letisztulásnak, meg
nyugvásnak egyik jele lehet, ha az olvasók érdeklődése a megkínzott és meg
gyilkolt, perbefogott és száműzött hősök után azok felé fordul, akik csendes
szívóssággal vitték tovább az életet.

- Bíró úr, Ön aki 1974-ben vonult nyugdijba a Legfelso1Jb Bíróságról, és 1989
tataszdn köswnt le elnöki tisztéról, amit a Szent István Társulatnál töltött be, hogyan
szakaezoind az életét? Családi vagytörténelmi események tűzték ki benne a lultárjeleket?

-1914-ben születtem, Pestszentlőrincen kezdtem iskolába járni, 1932-ben
érettségiztem. 1938-ban bekövetkezett az Anschluís: attól fogva csak,szorong
tam, hogy mikor éri utol a végzet Magyarországot és engem is. Atéltem a
nyilas-uralmat, behívtak katonának. 1944 tavaszán fogságba estem, ahonnét
csak 1948 július 12-én térhettem vissza. Mikor hazakerültem, már itt találtam
a bálványt: Rákosi Mátyást. Megkezdődött számomra a lavírozás a koránt
sem zátonymentes bírói pályán.

- Hogyan ívelt a karrierje ilyen magasra?
- Eredetileg tanár szerettem volna lenni, de féltem, hogy engem is kicsú-

folnak majd a diákok, ahogy azt mi is tettük. Igy azután apám foglalkozását
követtem, aki szintén bíró volt. Kinevezésemet még Horthy Miklóstól kap
tam, de már akkor kikötöttem - erre megvolt a lehetőség -, hogy büntető

ügyeket nem vállalok. A fogságból hazatérve a bíróságra kerültem, majd
1955-ben az önállóan működő Központi Döntőbizottsághoz. Ezt később

visszacsatolták a Legfelsőbb Bírósághoz mint gazdasági kollégiumot; így ju
tottam oda magam is, ami egyébként elképzelhetetlen lett volna, hisz párton
kívüli voltam és az is maradtam.

- A törvénysértések korában, a párt közvetlen befolyása mellett miképp tudott igaz
ságosan ítélkezni?

- El voltam készülve rá, hogy amennyiben büntetőügyekkel akarnak
megbízni, lemondok. Hál' Isten, ez nem következett be. Volt elég bíró erre
az egyébként jobban jövedelmező feladatra. Két esetet azonban megemlíte
nék. Válással kapcsolatos vagyonmegosztást tárgyaltam, a házasfelek nagy
vitában voltak, sehogy sem tudtak megegyezni. Akkor kaptam a következő

"eligazítást" a párttitkártól: "Az asszony nyilas volt, nem szabad neki igazat
adni!" A bíróság elnökéhez fordultam, aki azt mondta: "Ne törődj a sugal
mazással, dönts a törvény és a lelkiismereted szerint." 1956-ban fordult a

59



kocka: a férj és a párttitkár nyilas múltját kezdték emlegetni. Másik alka
lommmal a Minisztertanács titkársága (nekünk felettes szervünk) pereske
dett egy tervező vállalattal. Háromtagú tanácsnak kellett ítéletet hoznia. Az
elnök így szólt: "Nem vitás, hogy miképp kell döntenünk." En azonban ki
fejtettem. hogy miért van a tervező vállalatnak igaza. "Ha vállalod, hogy
megfogalmazod, én is aláírom" - egyezett bele az elnök.

- Akkoriban mindenkinek együtt kellett menetelnie. Milyen alkalmazkodásra kény
szerült?

- Én is voltam népnevelő. kijártam lakásokra elbeszélgetni. Megkérdez
tem a munkásokat, hogy mi a véleményük népünk vezéréről.Amikor a szegény,
alagsorban sínylődö ember dühösen szitkozódott, hogy "enné meg a fene" -,
akkor a jelentésben azt írtam: "elismerően nyilatkozott Rákosi elvtársról" . Elvár
ták azt is, hogy alkossunk a munkahelyi faliújság működése érdekében. Kitalál
tam, hogy verset fogok írni, mégpedig szonettet. Ez a szigorúan kötött forma
nem engedett meg semmi utólagos beszúrást. A szabadságot dicsőítő versemból
hiába hiányolták Sztálin nevét; nem engedi a szótagszám - hárítottam el az
okvetetlenkedőket. Tanulmányoznom kellett? pártkongresszus anyagát, és szá
monkérték rajtam a világnézeti brossúrákat. Am nem elégedtek meg azok isme
retével, hanem tovább firtatták: "Magadévá is tetted, Gúthy elvtárs?" Valóban
fel kellett készülnöm. hogy kibúvót találjak. Például az anyag filozófiai fogal
mának meghatározásánál "problémám támadt", - hisz a vallásos emberek Is
tent úgy tekintik, mint a tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot. Hát
így Aquinói Szent Tamás is materialistának volna mondható? Abeszámoltató
elvtárs ekkor magasabb ideológiai szinthez irányított, ahol értelmesebb párttag
fogadott, és tovább nem faggatott. Voltak szabad pártnapok is, amiken résztvet
tem,,; Két neves vendégre emlékszem: járt nálunk Szabó Magda és Thurzó Gábor
is. O avval kezdte a beszédét, hogy "Tessék tudomásul venni, én hívő katolikus
vagyok". Ez a hatvanas évek végén történt.

- A becsület megtartásán túl a keresztény tanúságtételre is nyz10tt valamifajta lehe
tőség?

- A Rákosi-időkben kesernyés tréfával mondogattam: Szentlélek elleni
bűnt követ el (a vakmerő bizakodás miatt) az, aki hetijegyet vált a közleke
déshez - hisz semmi garancia sincs arra, hogy hétfőtől szombatig el ne
vigyék, le ne csukják az embert. Ez a rejtőzködés időszaka volt a túlélés
reményében. Templomba ennek ellenére minden vasárnap eljártunk, a körme
neteken is részt vettünk. Már az ötvenes években elvállaltam egyházközségünk
ben a képviselőtestilleti tagságot, majd az elnöki megbízást, avval a feltétellel,
hogy nevemet nem jelentik be az AEH-nál. - Talán ide kívánkoznak a kis
dicséretek, amiket a kollegák meséltek. Egyszer az egyik ügyvéd zaklatottan
rontott ki a tárgyalóteremból - a bíró pökhendi modora bőszítettefel -, és így
kiabált: "Inkább veszítsem el a perem Gúthynál, mint megnyerjem A-nál." Más
alkalommal egy pemyertes nénike imígyen bátorította megszeppent barátnéját
a tárgyalás előtt: "A bíró úr fiatalember, de olyan, mintha apánk volna."

- Milyen htltások érték; és mikortól tekinti magát kereszténynek?
- Azóta, hogy megkereszteltek. Anyám valódi óvodás katekézisben ré-

szesített minket. Hárman voltunk fiútestvérek, bizony veszekedilink eleget,
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ám este ki kellett békülnünk, ahogy az Írás mondja: ne nyugodjék le a nap
a haragotok fölött. Alig kezdtem beszélni, már imádkozni tanított. Szavan
ként mondtam utána a szöveget: Miatyánk - miatyánk; ki vagy - Bandi!

Akárhányszor próbálta, mindig a nevemmel válaszoltam a kérdésnek vélt
szavakra. Hittanáraim főleg csak oktattak, volt azonban közöttük egy, akiben
megéreztem a hitet. O szoktatott rá a vallásos és teológiai irodalom (Prohász
ka, Schütz) olvasására gimnazista koromban. Igen fontos tényező volt éle
temben az egyetemi Mária-kongregáció. Páter Tornyos Gyula és Varga László
jezsuita atyák kiváló nevelőknek bizonyultak. A szociális igazságérzet és te
vékeny felebaráti szeretet szellemében kijártunk a Szent István kórház mö
götti kiserdő helyén létesült nyomornegyedbe. Négyezernél is több nincste
len tengette itt életét. Hulladékanyagból építettek maguknak ólszerú hajlékot,
alkalmi munkából és lopásból tartották fenn magukat. "Pap ide ge ne tegye
a lábát" - zárkóztak el fenyegetően a jámbor vígaszhozóktól. Igy azután,
amit a Páter összekoldult, azt az egyetemisták vitték el a szegényeknek. Mi
ránk nem haragudtak, sőt nemcsak mesedélutánt, de lelkigyakorlatot is tarthat
tam a telepen. Bizonyos idő után páter Tornyos is kijött velünk, persze először

csak civilben. Vele is megbarátkoztak, és így módosították a tilalmat: "Pap to
vábbra se jöhet, kivéve páter Tornyost, mert ő nagyobb kommunista, mint mi."

- A hadifogság megrabolja áldozatait. Nem volt-e mégis valami "hozománya", ami
kor visszatért Szibériából?

- Táborunk a Kuznyecki-medencében nem velünk kezdődött. A háború
alatt lázadó örményeket deportáltak ide. A három év alatt tizennyolcféle
munkát végeztem. Télen is kinn dolgoztunk él szabadban, amikor a hőmér

séklet mínusz 40-50 fokra süllyedt. Minden lábujjam megfagyott, a körmeim
is lehullottak. Testsúlyom majdnem a felére csökkent. Szabadidőben egymást
szórakoztattuk, tanítottuk. Volt antifasiszta klubunk, ahol szovjet felügyelet
mellett - szinkrontolmáccsal - előadást lehetett tartani, szavalóversenyt
rendezni. Bőven volt idő arra, hogy átgondoljam az életem. Miért is élek? Mit
akar velem az Isten? Ehezéssel egybekötött lelkigyakorlatnak látom ezt a
nehezen eltelt időszakot. A fogságban azok is imádkozni kezdtek, akik oda
haza nem szoktak. Gyötrelmeim közepette - mint a bal lator - én is lá
zongtam: vedd el rólama keresztet! De azután egyre inkább a jobb lator
magatartását kértem az Urtól. Imádságos verseket is írtam, miket a fogság
hitelesített. Papírt persze nem hozhattunk magunkkal haza, ezért megtanul
tam őket. - A német tisztek közt t:;gy filozófia professzor is akadt, a római
Szent Gergely egyetemen végzett. O volt az egyetlen pap, - nála gyónhat
tunk, vele lelkibeszélgetést folytathattunk. Szentmisét azonban nem tartha
tott, mert nem jutottunk borhoz. A kenyér is kevés volt. Szokásunkká lett,
hogy minden nap más társunk szelte föl: igyekeznie kellett, hogy egyforma
darabokra vágja, mivel neki mindig az utolsó, tehát a legkisebb maradt. A
szeleteléskor keletkezett morzsákat gondosan összesöpörtük, majd kisorsol
tuk egymás közott.

- A kenyere javát már megette, amikor életének új, közéleti szakasza kezdődött ...
- Valóban öreg embernek érzem magam, mióta átléptem a hetvenedik év

küszöbén. Ekkor kaptam az elnöki megbízást, mely azzal kecsegtetett, hogy
netán parányit lazíthatok az egyházamra rakott béklyón.
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- Bíró létére hogyan került a Szeni István Társulathoz, mely közismerten kiinyvki
adással foglalkozik?

- A Szent István Társulat igen régi társaság, alapszabályát közel másfél
évszázada hagyta jóvá az első, felelős magyar kormány. Olcsó és jó könyvet
adjunk a nép kezébe! - ez a jelszó vezérelte megalakulásakor. Később a tevé
kenységi kör bővült a keresztény kultúra terjesztése érdekében előadásokat is
szerveztek. Századunk elején a Társulat kebelén belül létrehozott Szent István
Akadémia ,több szakosztállyal, jeles katolikus személyiségekkel vállalta ezt a
küldetést. En magaI!' a hatvanas években léptem be az egyesületbe Keresztes
Sándor biztatására. O ugyanis azon a véleményen volt, hogy "ebből még lehet
valami", - hisz akkoriban a Szent István Társulat volt talán az egyetlen fel nem
oszlatott egyházi jellegű társaság. Régi önmagához képest persze megtépetten
vegetált, nyomdáját államosították, a Szent István Akadérniát feloszlatták, a Rá
kosi-időkben pedig ima- és hittankönyvekre szorítkozott a kiadás.

- Miképp esett Önre a választás?
- Mondhatnám, hogy véletlenül kerültem e rangos társaság élére. Elődeim

a tudományos és ,társadalmi élet kiválóságai közé tartoztak, gyakran az arisz
tokrácia köréből. En nem voltam sem hírneves, sem közismert. Arn azt is mond
hatnám, hogy "történelmi szükségszerűség" juttatott az elnöki székbe. Mezei
László akadémikus, a jeles történész volt ugyanis a várományosa, én pedig csu
pán újonan beválasztott elnökségi tag. Akkoriban minden kinevezéshez állami
fejbólintás szükségeltetett. Ennek során Mezei professzor úgy kezdte érezni,
hogy vissza kell lépnie, mert tisztségével az MTA testületét hozta volna zavarba.
Az elnöki posztra világi embert kellett jelölni. 1977-ben nemigen kapkodott sen
ki sem e csupán tiszteletbeli, de kompromittáló hivatal után. En kéznél voltam,
elvállaltam. - Végül azt is mondhatom, hogy Szent István segítségével lettem
az ő nevét viselő Társulat elnöke. Kinevezésem előtt néhány évvel a Szigetköz
ben jártam, ahol a vendéglátó plébános váratlanul felkért, hogy augusztus 20-án
prédikáljak a szentmisén. Szent István királyról mint az egyházban és világban
egyaránt tevékeny világiak példaképéről szóltam a püski híveknek.

- Volt-e a Szen: István Társulatnak valamilyen eloicészítő szerepe a lezajlott forra
dalmi változásokban?

- Negyedévenként tartottunk összejövetelt: elhangzott egy előadás,utána
társulati ügyeket beszéltünk meg. A tagság nagy része (főleg a vidéki papság)
távol maradt, fiatal kevés volt közöttünk. Izgalmas, bíráló jellegű előadás

vagy színvonalas, élénk vita nemigen fordult elő.

Tőlem azt várták, hogyelnököljek az összejöveteleken. Egy kis újítást azért
sikerült bevezetnem. Megnyitó szavaimhoz negyedórás megemlékezést csa
toltam. Beszéltem évfordulókról. méltattam elhűnytakat,megjegyzéseket fűz
tem az elmúlt három hónap eseményeihez. Ertékeléseimben a lelkiismerete
met követtem: szóba hoztam olyat, amit mások elhallgattak, bíráltam, ami fölött
szemet húnytak. Az első széksor a püspöki kar számára volt fenntartva.

- Milyen kifelé irányuló feladata volt?
- Végrehajtottuk a Társulat ősrégi alapszabályának megújítását. Vigyáznunk

kellett, hogy mind az egyházi, mind az állami gyámkodás lehetőségétkizárjuk
abból. Egyéb feladatot nem róttak rám, de úgy éreztem, hogy e tiszt révén
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lehetőségem és kötelességem szót emelni az egyház sérelrnei miatt. Nem ingat
lanok és javadalmak érdekében szónokoltam, hanem az egyház legevangéliu
mibb működésevégett kilincseltem és leveleztem. Ne szóljon bele az állam egy
házi kinevezésekbe; biztosítsanak a pedagógusoknak is annyi vallásszabadsá
got, mint a többi állampolgárnak; oszlassák fel a békepapi mozgalmat, mert
abban a hívek nem a béke szolgálatát látják, hanem a karrier lehetőségétbizo
nyos papok számára! Többször kértem kihallgatást az AEH vezetőjétől.de hiá
ba. Ekkor Aczél Györgyhöz fordultam. Kényes diplomáciai lépés volt ez annak
érdekében, hogy - mint mondottam neki - "az állam és az egyház közti jó
viszony még jobb legyen". HelyzetfeItáró és kéréseket tartalmazó nyolc oldalas
beadványom másolatát a következő nap személyesen vittem el a bíboros úrhoz.
Nem akartam, hogy mástól tudja meg, hol jártam. A bizalmatlanság légkörét nyílt
sággal igyekeztem oszlatni. Szerettem volna elérni, hogya megtehetó kis lépések
nagyobb határozottsággal párosuljanak. AcZ#! György néhány hónap múlva érte
sített, hogy ügyemet alsóbb szintre küldte. Igy végül mégis csak Miklós Imréhez
jutottam. Egy óra hosszat beszélgettünk elnökhelyettese jelenlétében. Többek közt
kifogásoltam, hogy miért csak a sokszor fűtetlen templomban engedélyezik a hit
tanóra megtartását, hisz a plébániahelyiségben is ellenőrizhetik azt. "Mi nem ellen
őrzünk! - válaszolta sértődötten, de aztán megindokolta a korlátozást - a papok
ott másképp beszélnek". Tárgyalásunknak nem lett folytatása. Miklós Imre mindig
kitért előle valamilyen halasztással. Lehet, hogy simulékonyabb tárgyalófelekhez
volt szokva, "Az elnök úr nagyon türelmetlen" - mondta rólam.

1984-ben negyedmagammal Krakkóban jártam, hogy felvegyük a kapcsolatot a
lengyel katolikus értelmiség néhány képviselőjével.Megfordultunk a ZNAK szer
kesztőségében és eljutottunk Macharsky érsekhez is. Nem a Társulat küldött, de
annak tekintélyével egyengettük a régi barátság és együttműködés útját.

- A Társulat, illetve On mit tudott tenni az egyházi megújulásért?
- A lassan, de fokozatosan bővülő könyvkiadást mindenki figyelemmel kí-

sérhette, örömmel nyugtázhatta. Elnöki szerepem a személyes kapcsolatok ápo
lásában állt, Igyekeztem minden püspökkel megismerkedni, rezidenciájában Föl
keresni. Ugy gondoltam, hogy közvetítő lehetek: lássák, tapasztalják, hogy az
egyház pondja nem csak az ő vállukon nyugszik, mi, világiak is felelősséget

érzünk es tettrekészek vagyunk. Igy lettem azután az Uj Ember főszerkesztőjé

vel együtt "a világi", aki szükség esetén külföldön képviselheti ezt a "műfajt".
Három alkalommal került rá sor. A negyedik a Berlini Békekonferencia lett vol
na. Ipper Pál és Bugár Péter készítette fel a delegációt a nyugati tudósítéknak
adandó helyes válaszokra. Kényelmetlenül éreztem magam. Barátaimmal is
meghánytam-vetettem az ügyet, majd levelet írtam a prépost úrnak: visszalé
pek, nem utazom. Ettől kezdve mellőztek.

- 1989 óta díszelnöke a Társulatnak...
- Az vagyok, mert tíz évnél hosszabb időn át viseltem e tisztséget. Hetvenöt

éves koromban leköszöntem. Elfáradtam. Most otthon dolgozgatok. Azelőtt is
megtörtént, hogy lefordítottam egy-egy teológiai könyvet, és fiatalabb barátaim
nak a kéziratból ismertetést tartottam. Utolsó nagy munkám A katolikusok hite
círnű francia nyelvű, felnőtt katekizmus magyarra ültetése volt.

Unger Zsuzsa
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