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Plébániám az unalom martaléka. Mint annyi más plébá
niai Az unalom szemünk láttára falja fel a falvakat, s te
hetetlenek vagyunk vele szemben. Egy nap a ragály talán
bennünket is megfertőz, s észrevesszük, hogy megkaptuk
ezt a rákot. Az ember sokáig elél vele.

Ez a gondolat tegnap jutott eszembe az országúton.
Finom eső szemergélt, melyet az ember teli tüdővel szív
magába, s amely egészen a gyomorig lehatol. ASaint·
Vast-i domb felől a falu hirtelen bukkant fel, összepre
selten, nyomorúságosan a vígasztalan novemberi ég alatt.
Minden részéből víz gőzölgött, és olyan volt, mint valami
elcsigázott, nyomorult állat, mely leroskadt a patakzó fű

be. Milyen kicsi egy falui És ez a falu az én plébániám
volt. Az én plébániám, de nem tudtam segíteni rajta, csak
néztem szomorúan, amint belevész az éjbe és elsüllyed ...
Néhány pillanat még, s nem látom. Sohasem éreztem ily
kegyetlenül, hogy mennyire elhagyatott, s mennyire az
vagyok én is. A ködben prüszkölő állatokra gondoltam,
melyeket a kis tehenész az iskolából hazajövet a meleg,
jószagú istállóba hajt majd az ázott legelőkön keresztül...
És ő, a falu is mintha várt volna - nem sok reménnyel
- hogy a sárban töltött sok éjszaka után majd akad egy
pásztor, aki valami valószínűtlen, elképzelhetetlen mene
dékhelyre vezeti.

61 jól tudom, ezek esztelen gondolatok, még én sem
tudom teljesen komolyan venni őket, - álmok... A fal
vak nem kelnek fel egy kis tanonc szavára, mint az álla
tok. Mindegyi Úgy érzem, mintha tegnap este egy szent
felrázta volna a falut.

Mondottam hát magamban, hogy a világot felfalja az
unalom. Persze az ember nem veszi ezt rögtön észre, a
dolog nem egészen természetes. A unalom olyan, mint a
por. Jársz-kelsz, anélkül, hogy látnád, belélegzed, meg
eszed, megiszod, s az oly finom, oly parányi, hogy nem is
recseg a fogad alatt. De ha csak egy pillanatra is megállsz,
rögtön beborítja arcodat, kezedet. Allandóan hánykolód-
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nod kell, hogy lerázd magadról ezt a hamúesőt. Nos, a vi
lág hánykolódik is eleget.

Valaki talán azt mondhatná, hogy a világ már rég
óta megbarátkozott az unalommal, s unalom nélkül az
ember nem is tudna élni. Lehetséges, hogy a magját mín
denütt elvetették, s ha alkalmas földbe hullott, ki is csí
rázott. De rájöttek-e arra az emberek, hogy az unalom ra
gályos? Lepra. Elvetélt kétségbeesés, a kétségbeesés
ocsmány formája, - mintha egy felbomlott kereszténység
indulna erjedésnek.

A Torey-í plébánostól jöttem haza. Jó pap, nagyon
pontos, de én kissé prózainak találom: gazdag parasztok
gyermeke, aki ismeri a pénz értékét s világi tapasztala
taival nagy hatással van rám. A magamfajta fiatal papok
ról beszélgettünk és a szerzetesekről, Hirtelen a szemem
be nézett, nyugodtan és parancsolóan.

- A szerzetesek: szerzetesek, - mondta - én nem
vagyok szerzetes. Apát sem. Nyájam van, igazi nyáj: sem
különösen jó, sem különösen rossz állatok; ökrök, szama
rak,igavonó és munkás barmok. És kecskebakjaim is
vannak. Mit csináljak velük? Nincs mód rá, hogy levág
jam vagyeladjam őket. Egy apát egyszerűen csak kiadja
a parancsot a kapus testvérnek. Ha tévedett, egyetlen
kézmozdulattal megszabadul a bakkecskétől. Én nem te
hetem ezt, mindennel be kell érnünk, még a bakkecskék
kel is. A gazda nem tesz különbséget kecske és bárány
között, s megköveteli, hogy minden barmát jó állapotban
adjuk vissza neki. Az öreg paptársak optimistának tarta
nak, a hozzád hasonló fiatalok mumusnak, szerintük na
gyon szigorú vagyok híveimmel, nagyon katonás és csö
könyös. S mindketten haragszanak rám, mert nincsenek
reform-gondolataim, mint mindenkinek, vagy a cédulát,
amire felírtam ezeket a gondolatokat, zsebemben felej
tem. Hagyomány! dörmögik az öregek. Fejlődés! éneklik
a fiatalok. De én azt hiszem, hogy az ember mindig em
ber marad, s nem jobb ma, mint volt a pogányok idejé
ben.A kérdés egyébként nem is az, hogy mit ér az ember,
hanem hogy ki vezeti. Ó I ha szabad kezet adtak volna vala
mikor az Egyház embereinek! Ne hidd, hogy mézes-kalács
nak látom a középkort: a tizenharmadik század emberei tá
volról sem voltak szentek, s ha a barátok okosabbak is vol
tak, többet ittak mint ma, ezt nem lehet letagadni. De a
legjobb úton haladtunk, hogy új birodalmat alapítsunk,
egy új birodalmat, fiacskám, melyhez a Cézároké csak
ganaj lett volna - békét, a római Békét, az igazit. Közös
. \
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erővel egy keresztény népet tudtunk volna szervezni. A
keresztény nép nem szemforgató nép. Az Egyháznak jó
idegei vannak, nem ijed meg a bűntől, ellenkezőleg. Nyu
godtan farkasszemet néz vele, sőt, Krisztus Urunk példá
ja szerint, magára vállalja. Figyelj ide: az ellenkezőjével

határozom meg neked, mit nevezek keresztény népnek.
A keresztény nép ellentéte: szomorú nép, öregek népe.
Azt feleled erre, hogy ez a meghatározás nem valami
teológikus. Igazad van. De elgondolkoztatja az urakat,
akik a vasárnapi mísét végigásítják. Igen, igen, végígásít-
jáki Csak nem gondolod, hogy heti félóra alatt az Egyház
imegtaníthatja őket az örömre. S még ha betéve tudnák a
tridenti zsinat hittételeít, akkor sem lennének vidámab
bak.

Mi az oka. annak, hogy oly édesnek és ragyogónak
tűnik fel előttünk az az idő, amikor gyerekek voltunk?
Egy kis kölyöknek éppúgy megvannak a maga bánatai,
mint mindenkinek; végeredményben oly védtelen a fájda
lommal és a betegséggel szembeni Az ember azt hihetné,
hogy a gyermekkor és a késő öregség az élet két nagy
megpróbáltatása. De éppen saját tehetetlenségének tuda
ta az, ami a gyermek boldogságának alapja. Mindent any
jára bíz, érted? Jelen, mult, jövő, egész élete, az egész
élet egy tekintetben összpontosul, és ez a tekintet: mosoly.
Hát igen, fiacskám, ha akkor szabadon cselekedhetünk, az
Egyház megadta volna az embernek ezt a határtalan biz
tonságérzetet. Persze. azért mindenkinek meglett volna a
maga adag szenvedése: éhség, szomjúság, szegénység, fél
tékenység. Annyira erősek sohasem leszünk, hogy zsebre
vágjuk az ördögöt! De az ember az Isten fiának érezte
volna magát, itt a csodal Ezzel az érzéssel élt volna, ez
zel halt volna meg - nem pedig könyvszagú gondolatok
kal, - nem. Mert, hála nekünk, az erkölcsöket, szokáso
kat, szórakozásokat, élvezeteket s még a legegyszerűbb

szükségleteket is ez az érzés ihlette volna. A paraszt to
vább is túrná a földet, a tudós logaritmustáblájával ve
sződne, sőt még a mérnök is építgetné felnőttek számára
készülő játékait. De kitöröltük, kitéptük volna Adám szí
véből a magányosság panaszát. A pogányok nem is voltak
olyan ostobák nagy halom isteneikkel: sikerült abba az
ábrándba ringatniok a szegény világot, hogy közvetlen
kapcsolatban áll a láthatatlannal. De ez a trükk ma nem
érne fabatkát sem. Az Egyházon kívül egy nép mindig
fattyú-nép lesz, lelenc-nép. Persze az eshetőség még meg
maradt, hogy a Sátán követeli őket. De várhatják, hogy jöj-
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jön a kis fekete Karácsony-apó! Tehetik cipőjüket a kan
dallóba! Az ördög márís megunta, hogy mindig gépeket he
lyezzen beléjük, melyek alighogy létrejöttek, máris elavul
tak; most már .esak kis csomag kokaint, morfiumot, vala
milyen szemét port rak bele, ami nem kerül sok pénzébe.
Szegény alakok! Még a bűnt is elkoptatják. Nem mindenki
tud ám örülni! Egy kisgyerek hónapokig örül a legkisebb
rongybabának, míg egy öreg unatkozva nézi az ötszáz
frankos játékszert. Miért? Mert elvesztette gyermeki lel
kületét, az üdeséget, az ártatlanságot. A pogányság nem
volt a természet ellensége, de igazán csak a kereszténység
magasztosítja fel, csak a kereszténység emeli az ember, az
ember álmának színtjére. Szeretnék egyszer elkapni egy
nagyképű tudóst, aki maradisággal vádol engem, azt mon
danám neki:. "Nem az én hibám, hogy ilyen mumus-öltö
zetet viselek. Végtére is a pápa fehér ruhában jár, és a
bíborosok vörösben. Jogom lenne, hogy olyan ruhában
sétáljak, mint Sába királynője, mert az örömet hozom. In
gyen adnám, ha kérnétek tőlem. Az Egyház osztja az örö
möt, mind az örömöt, amit e szomorú világnak meghagy
tak. Amit az Egyház ellen csináltatok, az öröm ellen csi
náltátok. Hát megakadályozlak én benneteket abban,
hogy kiszámítsátok a napéjegyenlőség előrenyomulását,

vagy hogy szétrobbantsátok az atomot? De mi hasznotok
lenne belőle, ha magát az életet tudnátok is előállítani,

amikor elvesztettétek az élet értelmét? Főbelőhetnétek

magatokat retortáitok előtt. Gyártsátok az életet tetszéstek
szeríntl Az a kép', amit a halálról mutattok, lassan meg
mérgezi a nyomorúltak gondolatvilágát, beárnyékolja, el
fakítja utolsó örömeiket. Mindez csak addig fog tartani,
amíg gyáraitokkal és pénzetekkel a világot vásárrá zül
leszthetitek, melyben gépek száguldanak szédítően, rézdo
bok zörögnek és tűzijátékok pukkannak. De várjatok, vár
jatok az első néma negyedórára. Akkor majd hallani fog
ják a szót, - nem a visszautasítottat, mely nyugodtan
mondta: "En vagyok az út, az Igazság, az Elet" - de azt
a másikat, mely a mélységekből tör fel: én vagyok az
örökre bezárt kapu, a zsákutca, a hazugság és a kárhozat.

Olyan komoran mondta az utolsó szavakat, hogy úgy
látszik elsápadtam, mert másodszor is töltött borovicskát
poharamba, és másról kezdtünk beszélni. Derűjét nem
éreztem hamisnak, még színleltnek sem, mert azt hiszem,
természete ez a derű, lelke vidám. De tekintete nem tudott
rögtön hozzáhangolódni ehhez a derűhöz. Amikor távozá
somkor meghajtottam magam, hüvelykujjával kis keresz-
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tet rajzolt homlokomra és egy százfrankost csúsztatott a
zsebembe:

- Fogadni mernék, hogy nincs egy filléred sem, a
kezdet nehéz, majd megadod, ha módod lesz rá. Most pe
dig lódulj, és ne beszélj semmit kettőnkről az ostobáknak.

Just Béla fordítása.

TOMMASO CAMPAHELlA:

A SACRA OSTIA

A győzelemnek oka vagy te, éltető kenyér,
Te Isten s ember vagy valóban, burkolat s a tartalom,
A mennyországot földeríted, fogyhatatlan nagy vagyon,
A léleknek, ki lenn a földön Tebelőled él.

És örök létet Nélküled itt hasztalan remél
Az ember, hasztalan keresgél tegnapon s aholnapon,
Ha nem te vagy a támasz és a dicsőséges oltalom,
A kárhozatba kerül innen, oly vígasztalan s ledér.

Ki Hozzád közelít, a mennybe szárnyal,
(Te csodálandó, mennybeli titokl)
S megteIIik a Te ízed illatával.

Az ég, a föld, s tatár megférnek, Diadal, tehozzád,
Te mindenek nyakát meghailítod,
Mert mindenek határán, Istenem, csak Te hatolsz át.

Horváth Béla fordítása.
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