
Koncz Ta más be szá mo ló ja Tar já nyi Pé ter és Dosek Ri ta A pá pa ha gya té ka cí mû kö te té nek saj tó tá jé koz ta tó já ról

A Ho tel As to ri á ban tar tot ták meg Tar já nyi Pé ter és Dosek Ri ta új kém re -

gé nyé nek be mu ta tó ját. Ta lá ló hely szín vá lasz tás, hi szen köz tu dott, hogy

a szál lo da a párt ál la mi idõk ben kül föl di de le gá ci ó kat, te he tõ sebb nyu -

ga ti tu ris tá kat lá tott ven dé gül, s a

sze mély zet be (a por ta szol gá lat tól a

ve ze tõ sé gig) be épü lõ ÁVH-s tisz tek

pe dig min den lé pé sü ket nyo mon kö -

vet ték – rá adá sul, a kö tet ben is sze -

re pel egy ha son ló ho tel, a kü lö nö -

sebb kód fej tõ te het sé get nem igény -

lõ Castoria né ven. A né ma, ka nyar -

gós fo lyo só kon sé tál va az em ber

még most is el hin né, hogy fi gye lik,

Dosek pe dig egy ki kép zõ tiszt ha tá ro -

zott sá gá val te rel te be az új ság író kat egy kis szo bá ba – el mond ha tó,

hogy a szer zõ pá ros és a Libri tény leg fi gyelt a rész le tek re.

A könyv be mu ta tó ja va  rész ét az tán a volt kom man dós és rend õr

Tar já nyi Pé ter tar tot ta, aki olyan szú ró san né zett a meg je len tek re,

mint ha kö zöt tük is ügy nö köt sej te ne. A pá pa ha gya té ká nak egyik fon -

tos mo men tu ma – II. Já nos Pál 1991-es ma gyar or szá gi lá to ga tá sa –

Tarjányi szá má ra egyéb ként sze mé lyes él ményt is je len tett, mi vel a

Kü lön le ges Szol gá lat fi a tal tiszt je ként részt vett az egy ház fõ vé del mé -

ben. El mon dá sa sze rint ek kor ko moly koc ká za ta volt egy II. Já nos Pál

el le ni újabb me rény let nek, hi szen a ha tal mát meg tar ta ni igyek võ KGB

sze mé ben a pá pa rég óta cél pont nak szá mí tott, és már az Ali Agca-

féle tá ma dást is õk ren del het ték meg. „A vi zit el sõ nap ján tört ki a

moszk vai puccs, a KGB-hez hû ala ku la tok há zi õri zet be he lyez ték

Gorbacsovot, és el fog lal ták a Kremlt” – em lé kez te tett a biz ton sá gi

szak ér tõ, aki a lá to ga tás nagy hor de re jû és ed dig is me ret len rész le te -

i rõl is be szélt. Esze rint a pá pa nem csak mi sét ce leb rált, és hí ve i vel

ta lál ko zott Esz ter gom ban: a szín fa lak mö gött a (hi va ta lo san má ig el

nem is mert) va ti ká ni tit kos szol gá lat min den le het sé ges esz közt be ve -

tett azért, hogy Oro szor szág ban ne tör jön ki a pol gár há bo rú. A pá pa

ha gya té ka egy pon ton ezt a kém játsz mát is be mu tat ja, rész ben a fan -

tá zi á ra ala poz va.

Tar já nyi sze rint ugyan ak kor az orosz ál lam biz ton ság társ szer ve in,

így az ÁVH-n és a Stasin ke resz tül szin tén ha té ko nyan fi gyel te és ma -

ni pu lál ta a Va ti kán mû kö dé sét, a ma gyar ügy nö kök pe dig ki emel ke -

dõ en ered mé nyes adat köz lõ nek bi zo nyul tak. Be szá mo ló já ból és a Pá -

pa ha gya té ká nak is mer te té sé bõl idõ vel olyan, rész ben va lós kons pi -

rá ci ós tör té net bon ta ko zott ki, ami má ig a ha zai köz- és hit élet egyik

szé gyen folt já nak szá mít: hogy a ma gyar ka to li kus egy ház az öt ve nes

évek ele jé tõl egé szen a rend szer vál tá sig te lí tett volt az ÁVH be sú gó i -

val, ügy nö ke i vel, s hogy az egy há zi kap cso lat rend sze ren ke resz tül

egé szen a va ti ká ni meg hall ga tó szo bá kig is el ju tot tak.

„Volt, akit meg fé lem lí tés sel kényszerítettek, má sok kar ri er le he tõ sé -

get lát tak az együtt mû kö dés ben, de el mond ha tó, hogy az ÁVH szin te

min den kit meg tu dott sze rez ni ma gá nak, aki re sze met ve tett. Bi zo -

nyos idõ szak ok ban 10 ma gyar fõ pap ból 7-8 is ne kik dol go zott – kö zel

700 in for má tor ról le het szó, akik nek

mun ká ját kül föl di utak kal, elõ lép te té -

sek kel há lál ták meg” – mond ta Tar já -

nyi. Ál lí tá sa sze rint a tég lák ról, áru ló

egy há zi mél tó sá gok ról a va ti ká ni tit -

kos szol gá lat is tu dott, azon ban kép -

te le nek vol tak a ma gyar egy ház kö -

zös ség meg tisz tí tá sá ra: nem is mer ték

a kö zép-eu ró pai vi szo nyo kat, a he lyi

kém el há rí tás pe dig sok lé pés sel elõt -

tük járt.

A könyv ös  sze ál lí tá sa elõtt Tar já nyi és Dosek szá mos volt tar tó -

tiszt tel és ügy nö ke ik kel ta lál ko zott, és meg döb ben tet te õket, hogy

ezek az em be rek má ig össze köt te tés ben áll nak, élet fogy tig tar tó kap -

cso la tot je lent szá muk ra a kö zös bûn tu da ta: „Egy há zas ság ból köny  -

nyebb sza ba dul ni” – ér zé kel tet te a gro teszk vi szo nyok ere jét Tar já nyi,

hoz zá té ve, a be szer ve zés ben részt  ve võ tisz tek kö zül so kan most is

úgy ér zik, hogy csak a mun ká ju kat vé gez ték, a rend szer vál tás utá ni

kor má nyok pe dig el árul ták õket. Bár az szt-tisztek egy ré sze már is -

mert, az egy ko ri ügy nö kök rõl, be sú gók ról ke vés a nyil vá nos ság ra ho -

zott in for má ció. Az egy ház nem szí ve sen fog lal ko zik a sok fõ pa pot

érin tõ té ma fel tá rá sá val, ahogy a po li ti ka is rend re el zár kó zik az ügy -

nök kér dés boly ga tá sá tól – ál ta lá nos a csend, a ha zai men ta li tás

ugyan is az, hogy ami rõl nem be szé lünk, az idõ vel meg szû nik lé tez ni,

mint ha mi sem tör tént vol na – je gyez te meg Tar já nyi Pé ter.

A pá pa ha gya té ka vi szont pont az zal a le he tõ ség gel ját szik el,

hogy 16 év vel a KGB meg szû né se után is elõ ke rül het egy olyan egy -

há zi ügy nök név sor, amely alap ja i ban ráz za meg mind a ma gyar, mind

a ró mai ka to li kus egy há zat. A re gény alap ve tõ en fik ci ós, de bi zo nyos

sze rep lõk és hely ze tek va ló sak; ezek re a meg vál toz ta tott ada tok el le -

né re is rá le het is mer ni, mint pél dá ul a Castoria szál ló igaz ga tó já ra –

a füg ge lék rá adá sul egy név sort is tar tal maz, bi zo nyí tot tan be szer ve -

zett egy há zi ügy nö kök rõl. A sok sze rep lõt fel vo nul ta tó tör té net több

idõ- és ese mény szál ra bom lik, a rend szer vál tás kö rü li évek és 2005

kö zött vál ta koz va, de ez zel együtt is kö vet he tõ ma rad, az ak ció je le ne -

tek pe dig va ló sze rû nek tûn nek – kö szön he tõ en Tar já nyi ta pasz ta la ta i -

nak. A volt kom man dós el árul ta, õ ta lál ja ki, és sok szor el is játs  sza a

for du la to kat, ami ket az tán Dosek Ri ta önt vég sõ for má ba – a kö zel -

har cot pe dig egy két mé te res plüss mac kó val szok ta imi tál ni, hogy a

le írás mi nél hi te le sebb le gyen. A szer zõk ugyan ak kor nemcsak a be -

ve té se ket, de a sze rep lõk lel ki vi lá gát, ér zel mi hát te rét is igye kez tek

be mu tat ni, ítél ke zés nél kül, hi szen az II. Já nos Pál pá pa sze rint is Is -

ten dol ga ma rad.
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Mint ha mi se tör tént vol na


