
JAHKOVICH FERENC:

EMBER ÉS EMBER

Csókakő mögül szüntelenül hangzott a fegyverropogás. De a szöl
lőbeli emberek már megszokták, seinte beletartozott a hegy han
gulatába ez a szakadatlan diócsörgetés a sárgaföldesben.

A hajlék előtt diófa sűrű lombja alatt a pap és a paraszt ült
az asztalnál, előttük kOI1sÓ bor és két pohár. A háttérben, alko
nyulóég alatt, idelátszott tarka tetőivel, kisded tornyaival a város.

- Ez olyan ördöngös ember híriben áll, ugy-e'? - mond a
pap.

- A Krisztus? - válaszolta a paraszt, mert a másik SILOlll

szédról volt éppen sző.

- Ahun a'! - hepciáskodott a pap. - Nekem ne mondja
többet senki emberfiáről, hogy Krisztus. Jegyezze meg, hogy
Krísztus csak egy van.

A paraszt elhallgatott erre, a pap meg a bort kezdte dicsérni,
mintha ezzel akarná jóvá tenni, hogy így ráförmedt a régi szom
szédjára.

- Ez az a csiger vőna? - kérdezte hitetlenkedve.
- Az ám. A csiger, - mond a paraszt, mert elhatározta, hogy

minden felelete rövid lesz és ki nem adja a Krísztust.
- Hiszen olyan ez, mint az arany.
- Lássa, még a osigert is borrá változtatja. Ezt is tőle

tanultam.
- Különös ember - puhatolódzott a pap. -- Tudja, van en

nek valami a tekintetében; csak ránéz és rögtön megfogja az em
bert. Mikoriban itt ezt a szöllöt vette taval, én akkor láttam elő

ször. És tudja, ki jutott eszembe? Szent János evangélista.
- Az írást azt mindég magánál hordja, - dicsérte őt a pa

raszt. - Ha leteszi a kapát, könyv van a kezében. Tavasszal is,
a trágyahordáskor ... Hozta a kocsi ganéjt, de könyvet olvasott
az ülésben.

- Milyen könyv lehetett? - töprengett a pap.
- Meg nem tudnám mondani, - kapott észhez a paraszt. De

aztán nyugodtan hozzátette - franciávul vannak azok irva, meg
angolul.

Tudta, hogya pap nem tud sem angolul, sem franciául.
- Érdekes! - mond a pap. - És szereti a parasztokat?

Szerét elbeszélgetni velük? Talán még a politikához is ért...
- Hogy ért-e? Biztosan ért, mert okos ember. Csak nem

politizál.
A pap változtatott egyet a hangján.

- Szerétnék én egyszer összebarátkozni evvel az emberrel,
hallja. Érdekölne : ha egyszer paraszt, hol a csüdában tanulta ösz
sze azt a sok idegen nyelvet?

- Hát, - mond a paraszt, töltve a poharakba. - Igyunk,
hogy el ne fáradjunk.

Tudta, hogy ő van nyeregben. Mert ő mindent tud, de a pap
nem tud semmit.

Van egy unokám, - folytatta - ez az ő fiával jár a gim-
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náziomba. Hát azt mondja, többet tud ez, mínt egy tanár. úgy ki
számítjá a fa árnyékát a magasságából, mint a kétszerkettő.

- Mi a manó! - lelkesedett a pap. .
- Pedig ugy-e, hogyan be tudja kapálni tavasszal a szöllőjét?

- Be ám, - hagyta helyben a pap. - Csak elnézern 01)'-
kor a hajlékból. Engem uccse, úgy csinálja, hogy kedvem volna
még nekem is félretűrni a reverendát. Nem is ártana egy ki
csit, ugy-e?

- Nem papnak való.
- No, éppen tegnap gondoltam - mondta a pap jámboran

amint másztam fölfelé a. sekrestyében a grádicson: teremtő

Isten, vagy. én fogynék meg egy ujjnyival, vagy ez aszószékajtó
volna szélesebb! Mert addig foggyon az ember, amig van mibül,
igaz-e? No lsten éltesse!

Koccintottak megint, de a paraszt hirtelen letottyantotta p0
barát az asztal lapjára.

- Várjunk csak. Van még egy kis kolbászom odabent. Ott
lúg a nád alatt.

- Hallani sem akarok róla, - felelé a pap.
- Ehen a két szüretelőbicsak, - mond a paraszt előkocogván

$, ledobva, amit hozott, az asztalra.
De az még tiltakozott.

Vigye innen, no ne izéljen !
- Egyék no!
- Nem bánom, - puhult meg a pap, - de akkor nem eszek

otthon vacsorát. Holnaptól kezdve egyáltalán nem eszek.
És amint nyelni kezdték a jó falatokat, igy folytatta:
- Tudja, szomszéd, régóta ismerjük egymást, hát magának

megmondom: mikor a nyáron az az asszonyhistória volt itt a
szomszédban, egy kicsit azért meg voltam botránkozva. Mert jól
van. Van itt egy ember, eltűri, hogy Krisztusnak ,szólítsa a hegy
népe egy marék sárgarépamagért meg míesodáért, De akkor más
ban is mutasson ám példát. Mert Krisztus urunk az emberi bol
dogságot a család.i élet tisztaságára alapozta ám. Nem firtatom,
hogy hogy vót, de az én fülem sok mindent meghall. Nem zörög
a haraszt, ha nem fuj a szél. Már a híveimtól hallom.

Elmosolyodott a paraszt éSI csak legyintett.
Asszonyhistória . .. Nincs annak semmi alapja.
Nincs?
Nincs.
Hát akkor hogy vót?
Az van az egészben, hogy a felesége mégiscsak egy jám

bor as szony. Valaki valamit a fülébe súgott. Rögtön ideszaladt a
szöllőbe, megtépte akötözéíleányt. Az ilyennek aztán híre megy...
Mégis csak egy jámbor asszony, talán még olvasni sem tud.

- Nem szeretem én az ilyen próféta embereket, tudja 
ellenkézék a pap. - Megzavarják a lelkek nyugalmát. Hát persze...
Nem is csodálnám. ha ez a dolog is úgy volna, amint mondják.
Ugy-e, az ilyen tudós forma ember, akinek nem ölég az anya
nyelve, hanem köll neki az ángol, a francia, a német, az talán
asszony dolgában sem éri be eggyel. Ismerem a híveimet. tudom,
ők jámborak, elfordítják a fejüket és mindent elnéznek neki egy
marék sárgarépamagért. De mi lesz, ha követni kezdik és egy
szép napon arra ébredek, hogy fölfordult a hegyben az erkölcs,
húsz éves lelki vetésem odavan?
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.,- Ne féljünk kérem szépen, ~ mond a paraszt ravasz erély
lyel. - Mert nincs család a hegyben, ahol olyan szerit volna a
tűzhely, mint ezeknél. Úgy élnek ők, mint két galamo. .. Ita meg
nyelveket.' tud és olvas? Maga mondta a multkor, hogy olvasni
azért köll, hogy közelebb jussunk Istenhez. Az igazi írás mind
odavisz.

. - Akkor mik azok a vasárnapi órák itt a szomszédban?
Mért csödítí ide a híveimet minden vasárnap délután? Ezt mondja
meg.

A paraszt nyelt egyet, bajusza fölugrott, egy pillanatra meg
is rándult a szíve a Krisztusért. Mi lesz most? Mit mondjon? De
aztán meg is nyugodott, legjobb ha a valóságot mondja. Abban
még nincsen semmi.

~ Hát elmennek hozzá az ügyes-bajos emberek. Jótanácsot
csak szabad adni ingyen? Én is az ő tanácsára vetettem az idén
sárgarépát rozs helyett. Annyi lett a sárgarépárn a laposban, hogy
földet veszek belőle. Hát ilyen ember a Krísztus. Aztán kinek egy
levelet, kinek egy kérvényt megír az adóhivatalba, mert gyönyörű

szép írása van ám, mint az a gyöngy. Ugy-e, ha jól van írva, az
urak is mingyárt jobban elolvassák. Ismerek nem egyet, akinek
kijárálta még a rokkantsági segélyt is.

- Én csak azt látom, hogy valami nyugtalanság bontja meg
a hegy régi szép békéjét. Kevesebb a gyónó, áldozó. Egyre gyé
rebben jönnek mísére, létániára. Hozzon össze egyszer evvel az
emberrel, már a híveim nyugalmáért is. Tegye meg nekem, szom
széd, a régi barátságunkért.

A paraszt úgy sercíntgette szakállát az ujjaival, mintha föl
ébredt volna. Hát ennyi az egész? No ezért kár volt úgy meg
ijedni. Aztán megszólalt.

~ Pedig most is azért vagyok itt, mert őt várom. Ahol ni!
Jó estét szomszéd! Jó estét!. .. Jöjjön közelebb. Éppen magáról
beszélünk.

Pár pillanatnyi csend támadt s ahogya pap odapillantott a
szomszédba, egy kuesmás, csizmás parasztember fordult éppen a
hajlék elé. Nyakából lekanyarította a tarisznyát és miután föl
akasztotta a hajlék kilincsére, megindult errefelé. A sárgaföldes
gödörből szüntelenül hangzott a puskaropogás és amint közeledett
ez az ember, kibontakozva az alkonyatból, egyre jobban múlott a
pap félelme, már látta arca szelídségét, göndörödő bajuszát.

~ űljön csak le szépen, ~ mond a pap, megtelve irgalom
mal, mintha a gyóntatószékből beszélne. ~ Foglaljon helyet. Hát
maga az az ember, akit Krisztusnak neveznek?

~ Hozok még egy lopóval, - ugrott föl a paraszt, ki tudja,
örömében-e vagy ijedtében? és le csoszogott a pincébe.

- Én vagyok, - válaszolta a hegyi Krísztus meleg férfi
hangján.

- Maga az, - hagyta helyben a pap. - Szép a beismerés.
Szóval tudja, hogy úgy nevezik és nem tiltakozik ellene?

De az elmosolyodott és megint annyi kibirhatatlan szelídség
gyűlt a mosolyába, hogy a pap elfordította a fejét, úgy folytatta.

~ 'I'isztában van maga azzal, hogy kinek a nevét vette ma
gára? Hogy Istent profanizálja és megzavarja a hívek lelki nyu
galmát? Maga jóravaló embernek látszik. .. Beszélni akarok ma
gával, barátom. Ki kell ábrándítanom. rá kell ébresztenem arra,
mí lesz itt, ha mindenki Istennek képzeli magát a hegyben.
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- Ne tessék rossz néven venni, kérem, ha úgy neveznek.
Tudom, hogy több jót mondanak rólam, mint amennyit meg
érdemlek.

- Maga pásztor akar lenni a pásztor helyett barátom, Pedig
egy akolban csak egy pásztornak van helye.

- Belátorn, hogy vétettem. Azt is tudom, hogy ki ellen. Bo
csásson meg. Egy akolban csak egy pásztornak van helye - és
az ön, plébános úr.

A pap meglepetve fordította vissza fejét és megint az előbbi

szelíd mosollyal találkozott. Igy szólt:
-- Csak kérni szeretném, Ne engedje, hogy Krisztusnak

nevezzék.
- Ha úgy szólítana valaki, tiltakoznám. De azt nem tudha

tom, hogyan hívnak a hátam mögött. Én csak a föld szolgája va
gyok, ember szeretnék lenni, nem Isten.

- Miért szeretne ember lenni, - vetette ellen a pap 
mikor úgyis az?

Most az az előbbi szelíd mosoly átment a hegyi Krisztus
hangjába is:

- Az ember nem lehet elég méltó embernek lenni, - vála
szolta. - Több akarok lenni, mint aminek születtem.

- Hogy-hogy több? Hát mi akar lenni akkor, ha nem az.
lllint aminek a Teremtő teremtette?

- Mint amilyennek a Teremtő megálmodott.
- Tessék? - kérdezte a pap, hogyelrendezze gyorsan a

gondolatát. De a hegyi Krisztus segítségére sietett.
- Nem szeretem a nagy seavakat, - mondta. - Úgy szerét-

nék élni, hogy végül elmondhassam : boldogan éltem.
Kétkedve nézett rá a pap.
- Ha jól tudom, földmíves?
- Igen. S ha valakinek ilyen magas céljai vannak az életé-

vel, a jóakaratú emberek könnyen megkérdezik: te hogyan csi
nálod? Ennyi az egész.

- Talán azt kívánja, hogy mindenki megtanuljon franciául?
- ellenkezett még mindig a pap. De a hegyi Krisztus így felelt:

, - Ö, a boldogság nincs nyelvekhez kötve. Még nemzetekhez
sincs. Aki magyar, az is: lehet boldog.

- Dehát akkor hogy akarja megosztani másokkal a boldogu
lás útját? Hogyan akarja ezt a hegyet itt boldogítani?

Halkan felelt a hegyi Krisztus, úgy, mintha nem is a papnak
mondaná:

- A lelki kincs megosztható, ha van.
- És van? - csapott le rá a pap.
Nem kapott feleletet. A sárgaföldes gödörben még mindig

ropogtak a puskák, kicsipkézve a csendet, amely mint nagy terítő

csüngött alá a hegyről a város felé. A paraszt elősaslagott a haj
lékból, vállán a lopóval s amint az esti fényben hunyorogva meg
állt, kitartotta a bort a világosság felé, hogy meglássa színét.

- A napot keresem és a várost látom, - motyogta, amint
keresztülnézett az üvegen.

- Különös, hogy egy egyszerű ember szájából hallom ezeket,
- sóhajtott a pap. - Szinte hihetetlen, amint látom a kérges ke-
zét, a poros csizmáját. Nincs okom, hogy kételkedjem. De mégis.
Adja kezét. Nem hiszek, amíg meg nem érinthetem.

Ekkor kezet fogtak a hegyi Krisztussal. Azután így folytatta.
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- Munkáskéz ... Istenem Uram ... Én ismerem az embere
ket. Húsz éve vagyok gyóntatójuk. S ha elnézern ott a völgyben
azokat a kis tarka-barka házakat, amint éppen letünik mögöttük
a nap, hát elfacsarodik a szívem, hogy milyen kevés a boldog em
ber azok alatt a tetők alatt. Ön boldog embernek látszik! Mondja
meg, mi a boldogság'?

A paraszt is leült az asztalhoz, vállán a lopóval és ketten néz
tek figyelmesen a hegyi Krisztusra, hogy mit felel? Az pedig ke
zében fogva üres poharát, felfordította az asztalra és. rátette kezét.

- Az ember míndig az után kapkod, ami nincs. Boldog az,
aki a kisebbik részt választja, mikor a nagyobbikat is elvihetné,
Aki nap helyett megelégszik egy csillaggal is. Csillag helyett a
puszta sötétséggel is. Mert magában hordozza a fényt.

Mert a sötétben is megtalálja Istent, - mond a paraszt.
Mert magában hordozza Istent, nem érti? - helyesbíté a

pap.
De élni tud eszével, lelki javaival - helyesbité amaz.
Egyszer egy győnöm .azt mondta: plébános úr, vétkeztem,

láttam az Istent, - példálódzott a pap. - Hogy-hogy? - Két na
pig koplaltam, nem volt munkám, egy fillérem és. akkor az utcá
ról benéztem a bankba. Láttam, amint kinyitották a szekrényt.
Plébános úr, láttam, ott volt az Isten ... Rettenetes pogányság! A
pénz nem boldogság. A pénz a legnagyobb korbács.

~ No, akkor én nem panaszkódhatok. Az én korbácsom elég
rövidre méretett, - mond a paraszt, töltve a poharakba. - Isten
éltesse, szomszéd, a plébános urral együtt,

- Ex ore parvulorum veritas, - felelte rá a hegyi Krisztus.
- Kicsik szájában az igazság, - magyarázta a pap, mutatva,

hogy tud még latinu1.
A paraszt is elgondolkozott erre, aztán így foglalta össze élete

értelmét.
- öreg gyerek vagyok, tölem már nem köIl fölvenni, ha el

jár a szám. Mit tudom én, mi a boldogslág? Dolgoztam öleget, nem
panaszlom. Apám egy földjéből hármat csináltam. De ezzel csak
azt mondtam: több föld, több munka. Több gond. Az asszony meg
halt, a gyerekeim is mind szétröpültek. De olykor kijövök ide a
szöllőbe vasárnap, akkor boldognak érzem magam. Most is az
vagyok.

Megint koccintottak és ittak. Immár szépen esteledett, a sárga
földesben megszünt a ropogás.

- Dehát ki maga tulajdonképpen? - mond a pap a hegyi
Krisztusnak. - Maga tudós embernek látszik, szomszéd, Hol ta
nult nyelveket? Mért túrja a földet? Honnan jött ide? Annyi min
denfélét szeretnék megtudni magától, kedves szomszédom ...

De a hegyi Krisztus most megkötötte magát. Ez az ő titka volt
amit soha senkinek meg nem mondott, ég sokan azt gondolták,
ebben van ereje. Egy idézettel szokott válaszolni csak.

"Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal
Kellene: honnan j ö s s z, - azzal, ecsém: hova m é s et"

Most is, hogy elmondta az idézetet, a pap és a paraszt soká
eltűnödtek annak értelmén. Talán még kérdezni iS' akartak vala
mit, de egyszerre szekatlan dobogás hallatszott a szöllők végéböl,
aztán mindegyre erősödött amesgyén.
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- Nézzék a! - ugrott föl a paraszt. - Ki jön itt lóháton vé-
gig a mesgyén? Valami katona? Mit akar ez itt?

-Talán eltévesztette az utat, - mond a hegyi Krisztus.
De akkor már egész közel hangzott a dobogás, jól ki is lehe

tett venni a katonát, éppen megrántotta a kantárt a ezöllö sarká
nál és odakiáltott:

- Hé, öreg! Hogyan jutok én itt egy igazi útra '!
Maga a hegyi Krisztus válaszolt:
- Csak míndíg egyenest.
Csodálkozó hang volt a felelet a ló hátáról.
- Mihály! Megismerlek a hangodról. Te vagy az, Mihály?
- Én vagyok. - válaszolta a hegyi Krisztus nyugodtan.
A katona leugrott a lováról.
- Kösse meg, öreg, ezt a gebét. Itt nem mehetek el szó nél

kül. Hát te vagy az, Mihály? - ismételgette és közelebb lépett az
asztalhoz. - Látom, csizmát húztál. Elvetted azt a kislányt? Te
boldog ember.

Közben bemutatkoztak. A hegyi Krísetus így mutatta be a
katonát a papnak és a parasztnak:

- Egy régi bajtársam.
Az pedig összeütötte sarkantyús csizmáját és kétszer egymás-

után megismételte:
- Vitéz Kőtelki őrnagy ...
S mint a régi hordöböl. amit váratlanul csapra ütnek, habzott

dőlt belőle a meglepetés:
- Nem tudok szöhoz jutni. Te ismersz: szkeptíkus ember va

gyok, de ez a csodálatos véletlen leszerel. Tíz évvel ezelőtt - em
lékszel? - úgyanígy lovagoltam egy este, nagy gyakorlat után.
Téged keresitelek ésmegtaláltalak egy parasztház előtt... Akkor
még katonaruha volt rajtad. Mi ez? Hisz ez még most is a tiszti
csízmádt ...

- Bizony az. .
- Míndjárt hozok poharat, - ugrott a paraszt. - En-e koc-

cintani muszá].
- Megoldódik egy rejtély... - mond a pap, mint aki csodá

nak tanuja.
A paraszt lámpát is hozott mindjárt, fölakasztotta az ágra, az

asstal fölé. Csak most derült ki, hogy sötét van. Már fénykört ve
tett a lámpa lefelé, megpirosítva az arcokat.

- Szóval elvetted? - faggatta a katona.
- Igen.
- Boldogulsz?
- Igen.
- Családod van?
- Három fiam.
- Brávó! És gazdálkodol egy szép kis asszonnyal itt az Isten

háta mögött, mint egy Robinson Crusoe.
- Isten éltesse! Igyunk a véletlen találkozóra, - mondotta

a paraszt örvendezve. Koccintottak, ittak, aztán négy koppantás
hallatszott, amint letették az üres poharakat.

- Hát teveled mi van? - érdeklődött a hegyi Krisztus.
- Köszönöm, megvagyok - mond a katona változott hangon.

- Mikor te kiugrottál - úgy-e, harmadéves voltál, kérlek alás-
san? - én még elvégeztem a negyedik ákádémíát, utána II vezér..
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karit, azután csak vitézkedünk, kérlek, vitézkedünk. Tavaly meg
kaptam a Signum Laudist.

- Tyühühü! - lelkesedék a pap.
- Gratulálok. Családod van?
- Kérlek szépen?.. Hát minálunk nem megy olyan gyorsan

az ilyesmi. Hogy úgy mondjam: egyelőre még nem vállaltam nem
zetgyarapitó szerepet; azt rábízzuk a polgári osztályokra. Legény
kedem. - mond a katona, dobolva kezével az asztallapján.

Erre a pap is megszólalt.
- Ebben egy kicsikét hasonlít a pályánk. Kezet foghatunk.
- Különben boldogulsz?
- Kérlek, nem panaszkodhatom. Most éppen nagygyakorlaton

vagyunk. Ma itt, holnap ott. Katonasors.
- Gyöngyélet a katonaélet l - mond a paraszt.
- Hát csak megálljuk a sarat, - szerénykedett a katona. A

lámpa vöröseket nyalt szénfekete haján. Kemény arca olyan volt,
mintha úgy lett volna faragva. Pedig minden vonásán látszott,
hogy előkelő.

- Mindenki a maga helyén, - mond a pap és a hegyi Krisz
tusra nézett. Megint megkapta, de már megsimogatta az a szelíd.
ség a hegyi Krísztus arcában, amely szintén szélfújt és napégetett
volt és már eltűnt mögüle az a titok, ami félórával ezelőtt még
oly ismeretlenné tette.

Jankovích Ferenc.

TAKÁTS GYULA:

VERSEK
MAGAS AZ ÉG

Mereng akápolnánk a hegytetőn.

Csipkésen leng az őszi ég.
Hálójában csendesen remeg
a szétfolyó vidék.

Hamuszürke kétség permetez,
és minden emlék ellibeg.
Lelkem csapkodva nekiszáll
a zúgó semminek.

Magas az ég és a lélek
az élet és szarelem rabja,
mint vésett gondolat zihál
tornyos falakba.

öSZI PINCE ELöTT

Nyár van még, de szebb az őszi

béke, mely a télt előzi.

Aszal a nyár. A tél dermeszt.
Zamatot a szép ősz erjeszt.

Könnyű bort és könnyű verset
küldj ajkamra szép szeptember,
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hisz álmomból már is reggel
ízeiddel ébredek fel.

A kóbor nap délen ballag.
Langyosul a pince barlang,
s lassan nyirkos erdő, hajnal
hidegtestű ugarakkal.

Új jegyében vele mentél.
Nem melsgszem aszemednél.
Eszter, fényes, mínt a gerle
sírok rámmért ketrecedbe.

Mint a felhő napos csúcson,
térded kettős halmán úszom,
Tündérsziget kies tájban,
tó és szőlő magányában.

Úgy élek, mint omladó fal,
tünt idejű diadallal,
Romjaimból még jó hogyha
futja majd szűk pince, konyha.

Orma elé, - tán az íd'ő

hogyha megszán - diófa nő.

Kedves árnyék, később csónak
szebb tájakra indulónak.


