
BÖLÖNI DO MO KOS

NE GYŰLÖLJ S NE FELEJTS!

Harai Pál: A bör tön évek pa pi em lé kei, Medgyes, 2010, 144 ol dal

„So kat gon dol koz tam azon, va jon me lyik volt erő sebb pa pi éle tem ben: a hi -
va tá som irán ti el kö te le zett ség, vagy a nem ze tem irán ti. Ne héz len ne el vá -
lasz ta ni. Nem tu dok dön te ni eb ben.”1

„Még a gyo mor is meg ér zi, ha egy meg szo kott ét ren det és táp lá lé kot hir -
te len meg kell vál toz tat ni. Hogy ne érez né meg a lé lek, a gon do lat- és ér ze -
lem vi lág, ha a meg szo kott ból vagy ked velt élet prog ram ból erő szak kal ki szo -
rít ják. A ter ror rend sze rek ál do za ta i hoz nem csak azo kat kell szá mí ta ni, akik
bent vol tak, ha nem azo kat a szü lő ket is, akik gyer me ke ik sor sa mi att ag gód -
tak, a gyer me ke ket, akik el hur colt szü le i ket si rat ták, az őszin te ba rá to kat,
szom szé do kat és így to vább. Va jon lesz nek-e írók, akik az utó kor szá má ra
szak ava tot tan meg örö kí tik a 20. szá zad bor zal ma it, hogy a kö vet ke ző év szá -
zad ok ban ne for dul has son elő olyan sok ször nyű ség, mint amen  nyi a mi év -
szá za dunk ban, oly sok or szág ban elő for dult? Ré gi és be vált meg ál la pí tás:
egy le tűnt kor hi bá it vagy bor zal ma it nem is mer ve ki tes  szük ma gun kat an -
nak, hogy meg is mét lőd je nek. Is ten őriz zen meg et től!”2

Fő tisz te len dő Harai Pál tisz te let be li ka no nok, nyu gal ma zott medgyesi
plé bá nos A bör tön évek pa pi em lé kei cí mű, kö zel másfélszáz ol da las kö te té nek
elő sza vát msgr. dr. Czirják Ár pád Fe renc pá pai pre lá tus, a ko lozs vá ri Szent
Mi hály-temp lom nyu gal ma zott plé bá no sa ír ta. „Harai Pál atya a hos  szú bör -
tön évek alatt kö ze lebb ke rült Is ten hez, ön ma gá hoz, és szen ve dő em ber tár sa -
i hoz. Mes te ré hez ha son ló an ül dö zést szen ve dett az igaz sá gért. Vis  sza em lé -
ke zé se i ből még sem a szo mo rú, ha nem a bol dog em ber szól az ol va sók hoz, és
bá to rít ja, hogy a ku dar cok ban ne es se nek két ség be, az Is tent sze re tők nek
min den a ja vuk ra szol gál.”3 A szer ző ti zen ki lenc éven át szol gál ta a Nagy-
Küküllő-par ti egy ház köz sé get, az ő ne vé hez kö tő dik, töb bek kö zött, a Szent
Ist ván ki rály tisz te le té re Medgyesen fel épí tett temp lom, va la mint a Kolping-
központ, hét vé gi pi he nő ház az if jú ság és rá szo ru lók ré szé re. Nyug díj ba vo -
nu lá sa után a Kolping-ház egyik ki csi szo bá já ban hú zó dott meg. „[Harai
atya] A Há rom szék me gyei Szentkatolnán szü le tett 1928. ja nu ár 25-én, 1947-
ben érett sé gi zett Bras só ban, 1952-ben szen tel ték pap pá Gyu la fe hér vá ron,
Ara don, Sep si szent györ gyön és Csíkdánfalván szol gált. Le tar tóz ta tá sa kor,
1958. au gusz tus 5-én Bras só ban ró mai ka to li kus lel kész. Az Er dé lyi Ma gyar
If jak Szer ve ze té ben (EMISZ) va ló ál lí tó la gos rész vé te le mi att »társadalmi
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rend el len szer vez ke dő cso port fel je len té sé nek el mu lasz tá sa vádjával« ál lí -
tot ták bí ró ság elé, és 1959. már ci us 19-én tíz év bör tön bün te tés re ítél ték, ami -
ből ke mény öt évet a Brăilai Nagy szi ge ten, Salcián, il let ve Luciu-Giurgeni-
ben és Grădinán töl tött. Harai Pál Salciáról sza ba dult 1964. au gusz tus 5-én az
ál ta lá nos ke gyel mi ren de let nyo mán.”4 „Mind vé gig fi gyel tek, sza ba du lás
után is, ál lan dó an, s most is fi gyel nek. Ak kor úgy mint pa pot, s ma gyart,
most mint ma gyart. Tu da tá ban vol tunk: meg bé lyeg zett sze mé lyek va gyunk.
Így él tem pa pi éle te met.”5

„Im re öcsém mi kor az is ko lá ból ha za jött, egy le ve let adott át a kö vet ke ző
cím zés sel: Fő tisz te len dő Vitályos Ba lázs nak Harai Pál ke zén ke resz tül. Azt is
hoz zá fűz te, hogy a vá laszt ne ki kell vin nie. Nem én vol tam a cím zett, csak a
má so dik kéz be sí tő. Ép pen ezért fel bon tat la nul át is ad tam a le ve let. Mint ha
ma gam előtt lát nám most is az egé szet. A le vél fel bon tá sa után, mi u tán
Vitályos el ol vas ta, ko mor han gon an  nyit mon dott: Na, én el va gyok in téz ve.
– Mi baj van, ta nár úr? – Így szó lí tot tam, mert jó val idő sebb volt ná lam, és az
is ko la ál la mo sí tá sa előtt a ró mai ka to li kus gim ná zi um hit ta ná ra volt. – Ne
kér dez ze – hang zott a vá lasz. El ol vas va ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy
a kis sé nem ze ti es ke dő hang ja mel lett tar tal má ban nincs sem mi tör vény el le -
nes. A mé reg ta lán ab ban a ké rés ben le he tett el rejt ve, amely ben kér ték, hogy
a Ta nár úr en ged je meg a bras sói fi a ta lok nak, hogy a hit tan te rem ben időn -
ként ös  sze gyűl je nek. Vitályos Ba lázs nak az volt a vé le mé nye, hogy a le vél
szer kesz tői és kül dői a szekusok. Na i vul én né hány meg gon do lat lan fi a tal ra
gon dol tam.”6

„Tér jen ész hez, hát a ma ga bő re nincs kö ze lebb, mint az in ge!”7 „Măi
Pavele, măi Pavele, ce fraier eşti tu! (Te Pa li, te Pa li, mi lyen os to ba vagy!)
Peste câţiva ani ne întîlnim într-o puşcărie, şi o să regreţi! (Né hány év múl -
va egy bör tön ben fo gunk ta lál koz ni, s meg fo god bán ni!) Domnule maior,
faceţi cum vreţi, din partea mea, am spus. Őr nagy úr, csi nál ják, aho gyan
akar ják, én meg mond tam az ez re des úr nak! Ezek után a szo ba tá vo lab bi
sar ká ban össze dug ták a fe jü ket, és sug do lóz ni kezd tek.”8 „A 79 vád lott pe -
re két na pig tar tott: 1959. már ci us 9–10-én. Az íté let hir de tés már ci us 19-én,
Szent Jó zsef nap ján tör tént. A 79 vád lott 1148 év, az az ezer egy száz negy ven -
nyolc év bör tön bün te tést és tel jes va gyon el kob zást ka pott.”9 „Fo goly tár sa -
im kö zül én vol tam a leg idő sebb, és hogy va la me lyest fel vi dít sam őket, azt
ja va sol tam: éne kel jünk kar ban… Rá zen dí tet tünk a Meg fog tam egy szú nyo -
got, na gyobb volt egy ló nál… cí mű nép dal ra. Én ve zé nyel tem. Hát tal áll -
tam az aj tó nak. Bár a fo lyo só őrök nek vé dő volt a csiz má ján, én érez tem,
hogy ott áll mö göt tem. De nem tö rőd tem ve le, s ve zé nyel tem to vább, hisz
már úgy is ki mond ták az íté le tet. Egy adott pil la nat ban a fo lyo só őr meg szó -
lal: Szunyogmester, az tán hol nap szá mo lunk…! Gon dol tam, be tesz nek a
kar cer be, de vé gül meg úsz tam. Le het, az őrök nek is tet szett az elő adá -
sunk…”10
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A húsz fe je zet re ta golt em lé ke zés tár gyi la gos, íté le tei egy ér tel mű ek, hang -
ne me azon ban gya nú san ke dé lyes. Az em lé ke ző nyil ván kí mél ni akar ben -
nün ket, ma i a kat és ké sőb bi e ket, ezért cso ma gol ja né hol ostyába a ke se rű or -
vos sá got. Akár az öreg ba kák, in kább a vi dá mabb, ked ve sebb dol gok ról me -
sél. Pe dig lán cok ban tar tot ták őket. „Édes apám az ozsdolai er dő ről hord ta a
fát. […] Elég sok he lyen lánc cal kel lett ke re ket köt ni, hogy ne sza lad jon meg
a meg ter helt sze kér. Er re a cél ra nem fe lelt meg a vé kony lánc, vas tag kel lett.
A rab tar tók is vas tag lán cot hasz nál tak, és nem is la kat tal biz to sí tot ták azt,
ha nem »nitolással«. Aki ket ha lál ra ítél tek, azo kat a ki vég zé sü kig ilyen bi lin -
csek ben tar tot ták.”11

Harai Pál szü le tett el be szé lő. Szá má ra va ló szí nű leg az is egyi ke éle te pró -
ba tét ele i nek, hogy az élet szép sé gei he lyett go nosz sá gok ról, ször nyű sé gek ről
kell em lé kez nie, ír nia. Per sze ezt is de re ka san ki áll ja, ho lott alap já ban vé ve
in kább mik szá thi al kat. A fáj dal mas tör té né se ken mind un ta lan át süt a hit ből
fa ka dó de rű. „A pa pi hi va tást vá lasz tot tam és 57 éve élem. Én még élek, de
már nem le het sok hát ra. Ró mai ka to li kus hi te met meg őriz tem. Ma gyar
anya nyel ve met is ha son ló an, és má so kat is er re ta ní tot tam.”12

„Nem hős va gyok, ha nem ál do zat. Eb ben az egész ki ra kat per ben csak egy
sze rep lőcs ke…”13 Per sze a „sze rep lőcs két” is jócs kán meg gyö tör ték. Őben ne
mégsincs gyű lö let.

Mert pap?
Mert em ber.
A ha ta lom ke rék be tör min dent és min den kit. A csont tö rő ke rék kel mi áll -

hat szem ben? Ta lán a pusz ta hit. Le jaj dult ra bok vesz tő he lyi pil lan tá sa a kor -
mos fa lú medgyesi üveg gyár mel lett. A sem mi ből csí rá zó temp lom a ri deg
blokk ren ge teg ben. A bol dog ság, ami kor le rak ják a Szent Ist ván-temp lom
alap ja it, és mi kor két év vel ké sőbb fel is szen te lik.

A ked ves, ke dé lyes es pe res, Harai Pál olyan, mint a köny ve. A köny ve
olyan, mint ő ma ga. Aki azt a kál vá ri át meg jár ta, egy má sik vi lág ban le het ne
fő ügyész. (Kel le ne, hogy.) Harai Pál sze líd sé ge nem evi lá gi. Jó, tu dom, az
egye te me sen sze re tő egy ház épí tő pap ja nem bá to rít hat sen kit gyű lö let re, az -
zal sem, ami kor ön nön po kol já rá sát idé zi fel. Pro tes táns nya kam kö tél té pő
ide ges sé gé vel vá gom sut ba a köny vet, az el ső ol va sást kö ve tő en. Franc ba, él -
nek még pri bék ék, nem sok, de ak kor is: bán tat la nul. Nyu vasz ta nék, ke reszt -
re, va la men  nyit!… Harai Pál mo so lyog, mert meg tör tén het, hogy az élet,
mint az őket bör tön be jut ta tó ha mis le vél: pro vo ka tív.

Rokonszenves, sze ret he tő szer ző. Mert nincs, nem le het ben ne gyű lö let.
A bo csá na tot is sa ját vét ke i ért ké ri. „Ha lá lom után em lé kez ze nek meg ró lam
is imád sá ga ik ban!”14

Köny ve meg döb bent, de nem el ke se rít – in kább él tet, dac ra, ki tar tás ra
kész tet. Jó, hogy így han gol ta: erő re buz dít. Ne kem azt mond ja, hogy ne
gyű lölj, de per sze ne is fe lejts! 
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Jegy ze tek
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