
A SZERZETES Irta Égly Antal

Az előző éjjeli válogatásnál a terem létszáma jócskán megcsappant,
mindössze kilencen maradtak. Harmincon aluli csak a fiatalasszony volt
meg a kisfia, a többiek már mind meghaladták az ötvenet. Férőhely most
már bőven akadt, a szalmáért sem kellett ökölre menni. A fiatalasszony
az ajtó melletti sarkot foglalta le, nagy halom szalmát hordott össze,
mély fészket gyúrt és a kicsit, mintha az otthoni elhagyott ágyacskába
tenné, beléfektette. Az apróság a szalma-bölcső puha ölében azonnal rá
gyujtott balkeze hüvelykujjára, néhányat szippantott, aztán elaludt. Az
öregek is aludtak. A nyujtózás váratlan lehetősége elmosta az alig-bizony
talan jövő rettegését. Bár még csak 'kora délután volt, de a kimerült test,
mint messzi tengereken a hirtelen támadt szél, a szorongó lélek segitsé
gére sietett. A fiatalasszonyon kívül csak Vámos néni nem aludt: az ő

lelkének nehéz rakományát nem bírta el ez a könnyű szél. Visszeres lába
sajgott. súlyos és puha teste csak eltörődöttj belső ellenállása lemaradt
a gyötrelmes versenyben és a hideg, mint egy fájdalmas betegség, éles
foggal rágta idegeit. Azonkivül, ha csönd szakadt rá, állandóan rémképek
gyötörték: a képek előbb az ismeretlen helyre parancsolt két nagy fia
köré csoportosultak, majd később, eltűnt rokonok és barátok árnyai kísér
tették. Éppen ezért, ha szerét tehette, beszélt. A szavak függönye mögé
bujt il félelmével.

A nap Budának tartott.
- Már sötétedik ... - súgta Vámos nem.
- A házak is teszik - felelte a fiatalasszony. - Errefelé olyan

borzalmasan szűkek az utcák.
Messziről robbanás hallatszott. Aztán utána még egy. Az alvók meg

sem ébredtek rá.
- Bomba?
- Belövés - felelte a fiatalasszony.
- Ide is jöhetne egy ... nem bánnám - szeme sarkából az alv6kra

nézett. - Legalább vége lenne.
- Isten kezében vagyunk - mondta és megigazította a kisfiún a

pokrócot. - Isten kezében ... - mondta még egyszer és a rövid mon
datot, mint egy láthatatlan pajzsot, újból maga elé vonta. - Isten kezé
ben vagyunk ... - a pajzs mögé bujt, és egy pillanatig biztonságban érezte
magát.

A folyosón léptek koppantak, aztán elvesztek a kanyarban. Az eresz
a napot siratta, kövér könnyeket ejtett az ablakpárkányra: kop ... kop ...
Különben csönd volt, csak az alvók szuszogtak.

- Már csak kilencen vagyunk - gondolta. - Kilenc halálos' beteg.
Lehet, hogy még ma... - nem futott végig a gondolat tövises útján,
megállt a mondat közepéri. Mintegy menekülésszerűen, kisfiára nézett.
A gyerek aludt. A hideg kicsípte arcát.

- Isten?! - súgta az öregasszony, mint egy kérdést. - Egyszer.
több, mint harminc esztendeje már, meghalt az ikerbátyám. Váratlanul.
Gyönyörű fiú volt, sosem láttam szebb férfit nála. Temetés után az embe
rek sugdosni kezdtek: a társára gyanakodtak. Egy s más a rendőrség

fülébe is eljutott. A vége az lett, hogy kihantolták ... - föltámaszkodott
a szalmán, apró szeme sűrűn pislogott, mint a szélfújta mécses barlan
gok mélyén és az ajka lefittyedt. - Én is ott voltam ... Szörnyű volt!
A teste egy nagyot durrant, aztán összeesett, tudja, mint a felszúrt luft-
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ballon. ,. és tele volt féreggel , " Azóta nem tartottam meg az ünne
peket. GyertYá~ gyujtottam, de csak a. család miatt, Itt, belül, érti, lelkem,
meghalt valamí .. , De mióta a két nagy fiam is elvitték, nem lelem a
helyem" .. Az a valami, ami akkor meghalt bennem, megmozdult... és
most fáj ... Itt, lelkem; itt belül ... - a szavakat alig hallhatóan ejtette,
aztán legyintett, s mint aki átadja magát a sorsának, végighevert a szal
mán. - A halál szörnyű. Ször... nyű... - tagolta és a hangja irtó
zattal telt meg, s a tekintetén feltépett sirok árnya ült.

"Halál .. .' hallotta a fiatalasszony. A szó, földöntúli súlyával fülébe
csorgott és mint egy váratlan teher, lehúzta a szalmára. "Halál ..." kös
tolgatta a mély hangok ízét, de sem a szája, sem a lelke nem keseredett
meg. A szó takarta fogalom szétömlött bensejében, mint a levegő a tüdő

ben, vagy, mint a szeretet a szívben. Unnepi csönd szállta meg, és az
egyetlen halottra gondolt, kit eddig látott: az édesanyjára. Fiatalon halt
meg, s mint mondaní ' szokták, szépen. Lefeküdt aludni s többé nem
ébredt meg.

Tíz éves volt akkor. .. Ott állt az ágy mellett s a holtat nézte.
Mozdulatlansága döbbenetes volt és mégis szép. Fehéren és fiatalon feküdt
a gyűretlen vánkoson, mintegy lebegve a zokogás és fájdalom fölött,
csodálatos csöndbe burkoltan és mégis bölcsen, mínt aki tud valamit.
Akkor a torka elszorult, de könny nem jött ki a szemén. Csak nézte
a szép, nyugodt, sápadt arcot, meredten és mozdulatlanul, mint aki a
csodába pillantott.

Mariska ölelte magához, a szolgáló. A család - a törvények paran
csára - körülülte a halottat, ott virrasztottak mellette. Neki Mariska
jutott. Lefektette és Odaült az ágyaszélére. Kezét kemény markába fogta
és beszélt. "Van valaki ..." mondta, "ki az árvákat szívébe zárja: a'
Szűzanya. .. Csak higgyen benne, Klárika ..." súgta, mint egy lopott
titkot. ,,:es Jézuskában is. A mi Urunk Jézus, a világért halt meg, csak
egyesek még nem tudják ezt. " Maga, most már tudja ..."

Mariska ezen az éjszakán rakta le az ő lelkében az Egyház alap
kövét. Ez órától kezdve Mariska két éven át vezette kézenfogva a lelkét.
Előbb az újszövetségi történetek melege ömlött szét a szívében, de később,

maga Jézus is beköltözött a félighúzott tető alá, mert Jézus, a gyerme
kek lelkében jól érzi magát. A visszafelé olvasott imák áhítata mellett
már ott zsongott szívében a Miatyánk békéje, Mózes szigorú arca mel
lett ott érezte Krisztus szelíd vonásait, ki a Törvények védelmében, meg
halt az emberiségért. A dogmákat ekkor még nem ismerte; a hit ösztö
nösen bugyant fel lelkéből, mínt a megsebzett sziklából a forrás vize.
Atyja jómódú volt, öt magát mindenki szerette, tehát a hit lépcsője nem
a földi dolgok előli menekülés titkos útja volt a számára. A legfőbb

boldogságot jelentette! Egy külön-vílág volt, melynek kapuja tárva várta,
s ha átlépte e láthatatlan küszöböt, súlytalanná és vágy nélkülivé vált
és csak lebegett a forró gyönyörűség édes ködében. Régi vallásának
megkopott ruhájában úgy járt a misékre, mint a korabeliek az ártatlan,
de titkos találkákra. De merengővé sem lett és a túlzások iránt sem volt
fogékony: a szertartás áhítata csak mély csönddel gazdagította lelkét,
szívébe önbizalmat öntött, megértést a mások és türelmet a saját apró
szenvedéseivel szemben. Később, már érett korában, pontosan tudta, hogy
ez úton át az élet egyik legföbb kincsét lelte meg: lelkének egyen
súlyát. Mikor áttért - pontosan tizennyolcadik születésnapján, gyón
tatója -egy lobogó szemű karmelita-atya - szóról-szóra ezt mondta
"Az Isten érkezése kiszámíthatatlan. Néha csapások útján, perzselő vihar
bán szállja meg a kiszemelt lelket, de látja, érkezhetik kis falusi cselédek
önfeledt ajkán is: az Isten maga válogatja meg követeit .. .'



- A halál - mondta végül - nem szörnyű - anyja fehér arcára
gondolt. - A halál Isten rendelése, csak ezt érezni kell ...

Vámos néni nem adott jelt: az álom mégis ölébe vette és elvitte
birodalmába. A fiatalasszony szavai, mínt láthatatlan madarak, áthúztak
dZ alvók fölött és a sápadt sarokban, az éledő homályba vesztek. Szemé
nek egyetlen rebbenésével végigfutott a termen: az épület, boldogabb
időkben, iskola volt. Az egymásravetett padok, mínt a rendetlenség felleg
vára, a középen tornyosultak.-

Itt, valaha, gyerekek tanultak ... - gondolta. - Itt ismerkedtek meg
az egyszeregy rideg szabályaival és az Irgalmas-Szamaritánus történeté
vel ... Hová tűnt az Iráa nemes lirája e szívekből? ... Milyen kerülőkön

vitte ezt a fiatalságot a mindig éber sátán, míg ide jutottak, ide az ajtó
elé? ... Hol lehetett az elágazás anya-adta életükben, hol a végzetes taszí
tás e sötét, bozótos mesgyére lökte őket? A régi, vesztett háború leomlott
illúzióinak pora lepte be lelküket? Az omló álmok féltéglái zúzták össze
agyukban az értelmet és verték agyon az emberszeretet és humánum
velükszületett, kristálytiszta üvegedényeit? . " Az emberi lélekben meg
pattant valami; az Irás parancsait a közöny sűrű leve lepte be és mint
II váratlanul felduzzadt csatornák riadt patkányai, az indokolatlan bosszú
és érthetetlen megtorláskeresés vérszomjas fogai vicsorítanak elő az ember
zavaros tekintetéből... Hogyan jutott ez a fiatalság idáig? ... Talán, mert
IlZ egyszeregy rideg szabályai lettek úrrá a világon: az élet elvesztette
hivatásjellegét és a lét számszerüvé egyszerűsödött. Egy élet: egy tál!
Száz élet: egy tál! A számok hideg képletében élők számára az első

tétel az alkalmasabb Talán a mesterekben volt a hiba?1 Nem voltak
eléggé előrelátók, vagy a bölcseség kiapadt agyukból - e kétes értékű

emberi műszerből '-, mint a forró, déli viharok korbácsolta tavak medre?
-Nem látták, hogy alélek kibújt a kereszt árnyékából és hogy a felkor
bácsolt képzelet a keresztet kerékbe törte, kaszával ékesítette, a gyilkos
nyíl jegyét kovácsolta rá. Sőt, ők maguk is, mint tévedt, vagy megron
tott Cyrenei Simonok, fenhéjázón vállukra vették az új keresztet és ön-,
telten beálltak a sorba, melynek éle már a Koponyák-hegyének tövét
ostromolta ... Ez az út csatamezőkkel, bitókkal, véres falakkal szegélye
Kett. Gyilkos gépek zúgnak fölötte, mint kába varjak és röhögve dör
gik: kár ... kár ... A mesterét vesztett tömeg pedig csak megy, diadal
ittasan, a büszkeségtől felhőkig nyúló fejjel, a Golgota felé.

A folyosón ismét léptek kopogtak.
- Kilenc fő - jelentette odakint az ajtó előtt az őr.

- A svédek, állítólag, névsorral. jönnek -_mondta valaki. - Az
előző helyen, órával ezelőtt, már érdeklődtek... - valamivel halkabban
folytatta. - A pedellus is gyanús. Jó lesz szemmel tartani ... Azonnal
kísöpörnil . .. - majd később még hozzátette. - Ebben a helyiségben
még épek az ablakok. A karácsonyfát aztán, itt állítsátok fel. .

"Aztán" ismételte magában a fiatalasszony és a félelem gyomron
vágta. Finom görcs futott át a szívén és a rekeszizmán tovább remegett,
mint a villanyütés. - Talán egy másik helyiségbe terelnek bennün
ket? .. Vagy ... - a fájdalom erősödött.a gyomrában. Térdét felhúzta
és egészen közel símult fiához. - Nem gondolkodni! ... - adta ki a
parancsot; az agya és az idegei lassan lazulni kezdtek. - Nem gondol
kodní ... valami szépre emlékezni: Mariskára ... az első mise izgalmára.
A tömjén édes illatában imbolygó oltárra, hol a Tabernaculum arany
ajtaja úgy tárult fel tízéves szeme előtt, mint a mennyország áhított
kapuja ... A fegyelem már fékbe fogta képzelete kocsiját és az emlé
kezés pallóján gurult vele. - A ház, hol felnőtt, szép volt. A kertben
virágok nyíltak és reggelenként illatuk köszöntötte. " A házassága szép
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volt. . . a kisfiú érkezése ... majd belehalt, de megls szép volt... Es az
is szép és jó,hogy az ura biztonságban van abarátoknál . " Ez erőt ad!

- Szűzanyám I -. sóhajtotta és arcát a szalmába temette. - Egysze!
te is így ejtetted szent homlokod a betlehemi szalmára... Nézd, ez az
én kisfiam. " és a világ tele Heródessel ... A szalma, annak a régi szal
mának kései utóda, meleget lehellt és a lelke megtelt csönddel. Béke
szállt szívére és halkan megismételte a régi mondatot. - Atyám, ha
lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazonáltal ne úgy legyen, amint
én akarom, hanem. amint Te.

A bizalom merev viaszt öntött arcára és mozdulataira és bensejében
mély nyugalmat hordott "szét úgy, hogy mikor az őr másodmagával be
nyitott, vonásai közönyösen hallgattak, mint a mélyen alvók.

- Fel! ... - vezényelte az őr. - Tovább megyünk ... - a csomag~

.halomhoz lépett, csizmás lábával belétúrt. - Egy-kettő! - pattogott és
a szeme pontosan az ő bőröndjén akadt meg. - Disznóbőr ... - mondta
társának elismerőn.

A többiekhez viszonyítva, kiknek előbb még fel kellett ébredni, hama
rosan elkészült: hátizsákját vállára vette, bőröndjét lábához húzta. A gye
reket még nem emelte fel. Megtámaszkodott a falban.

- Csak nem gondolkodni... csak nem gondolkodni. . . - ismételte
magában az utasítást.

Az egyik egyenruhás eltávozott, a fiatalabbik visszamardt. Nem
lehetett több tizennyolc évesnél. Puha szája fölött lágy pihe barnált, arca
rózsás volt, mint a gyermekeké és hangjának hordóját ugyancsak meg
kellett kongatnia, hogy valamelyest férfias színt kapjon:

- Mozgás, mozgási ...
Az öregek totyogva készültek. Szájukban, a hamís fogak alatt, még

őrizték az alvás savanyú íze it és pihent szemükbe csak lassan, nagyon
lassan buggyant vissza a rémület.

Az egyenruhás még mindig a szokatlanul szép bőröndöt nézte,
szinte csámcsogott hozzá a szemével. Aztán fölemelte szemét és a fiatal
asszonyra pillantott. Kezével géppisztolya agyán babrált, mintha egy ki
nem mondott gondolatot szögezne le. Tekintetén gyűlölet és kapzsiság
parazsa izzott, nézése feltűnően nem illet hamvas arcához.

- Honnan hozhatja ezt az izzó gyűlöletet'? - tévelygett ismét el
gondolatai között. - Ezzel született, vagy időközben tanulta el a nagyok
tól, mint egy tetszetős mozdulatott ... Vagy mégis igaza lenne a cinikus
igehirdetőknek,hogy az ember rossznak születik és a teremtés mély vizé
ből úgy hozza magával a gonoszságot, mint úszó a hátán a békanyálat? ...
Szegény fiúI

Végre is megindultak. A pedellus-fülke előtt még ketten csatlakoz
tak a riadt csoporthoz. Nyakukban géppisztoly fityegett, mint mulatságba
igyekvő sváb legényeken il gitár. A portás rokkantan állt a homályban,
mintha gondok terhe alatt nyögne és mikor az él a lépcsőknél lefékezett,
nagy, eres kezével egy szaloncukrot nyomott a kicsi markába.

- Odébb! - mondta az egyik kísérő és -eltolta az öreget.
Csak a szemével köszönte meg az ajándékot. A pedellus szeme mély

barna volt és az öregség fájdalma, vagy valami más sírt a mélyén.
A szemek is mennyire megváltoztak! ... - gondolta a fiatalasszony

már odakint az utcán, s úgy játszott a gondolattal, mint gyerek a csörgő

vel. - Valaha föl lehetett ismerni mélyűkön Krisztus mosolyát ... ma
csupa Annás, Kaifás és Heródes tekint a világba. Még Pilátus ravasz
közönye is ritka.

Az utcán gyéren jártak. A hideg a homály hátán szembe lovagolt
velük. Az ereszekkönnye kiapadt, s az elhullott csöppek gyémánttá der-
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medtek a piszkos köveken; hiú fénnyel csillogtak a homályban. Már nem
is túl-messzíről, lövések dörrentek. Vámos néni lihegett terhe alatt és
meg-megcsúszott a síkos járdán. Arcán lila foltokban ült a félelem árnya.

- Nem birom ... - súgta.
Nem felelt, csak kínyúlt a dugig-tömött füleskosár után és a kis

fiút ölelő karjára füzte. Az őr közömbösen köpött egyet, a nyál azonnal
megfagyott a járdán.

Terhe nehéz volt. Izmait meghúzta, de a szorító fájdalom legalább
elterelte gondolatait. Honnan? .. Maga sem tudta. A sarkon az úttestre
léptek. Itt kényelmesebb volt a járás, mert havon csörtettek.

A hátizsák nyomta geríncét, tán a pléhsajka fordult meg benne? ...
De a lelkében csönd volt, és ez volt erejének forrása. Egyenesen ment,
mintha valaki a láthatatlanból kézen vezetné: sem a hideget nem érezte,
sem a romokat nem látta. Csak a havat figyelte - a hó szép volt! 
és alvó kisfia halk szívverését. Csak a terhének élt e percekben, a féle
lem darabokra tört szívében és elhullott, elmaradt mögötte, mint otromba
bakancsainak fekete nyoma az alvadni készülő tócsákban. Goromba hang
rázta föl:

- Odébb, atyám! Ezek zsidók! - lehelletéből rum párolgott. -
A haza ellenségei. .

Fölemelte fejét: az őr mellett barnakámzsás barát lépegetett. Hon
nan került ide? .. Nem tudta. Itt volt. Egy kapuból lépett ki talán, s
most mellettük haladt. Profilja éles volt; szakállas-rendhez tartozott, s
így korát a rőt szőrszálak erdeje titokban tartotta. Osszevont szemmel
figyelte a homály sátra alatt vonult csoportot, aztán döntött: elvette a
túlterhelt fiatalasszony bőröndjét.

- Szó se lehet róla, páter! - üvöltött a géppisztolyos és elébe állt.
A csoport kettészakadt, majd megtorpant. mint a titkos célok felé igyekvő

hangya, ha váratlan akadályra lel.
- Ez a barát beszívott... nézd... - ordította előre társának az

őr. - Nem lehet, atya!
A szerzetes legyintett és pontosan az utolsó pillanatban elkapta

Vámos nénit, aki megcsúszott.
- Hagyd! - vezényelte az első. - Igy komplett: pappal - és

vihogott. Viccnek szánta.
- Atya, parancs van rá, aki a zsidókat segíti, maga is zsidónak

számít, tudja-e? -.:. kérdezte.
A szerzetes nem felelt; ő is megindult a szélen haladó Vámos néni

vel a karján és kezében a bőrönddel.

Vámos néni ajka remegett, a többiek fásultan az utat lesték, a fiatal
asszony szeme sarkából a szerzetest figyelte: nem volt rajta semmi külö
nös. Sovány volt, de inas; karja könnyedén vitte a terhet. Profilja éles
volt és kis, félnarancsnyi sipkája alól rőt haj kandikált elő. Lábán sarut
viselt, derekáról kötél csüngött alá, a kezefeje csontos volt és eres. Olyan
volt, mint a többi sokszáz szerzetes, ki az országban szanaszét teljesíti
kötelességét töretlen fogadalmának parancsa szerint. Egyszer a fiatal
asszonyra pillantott. Szemének színét már elmosta a homály, de nézése
meleg volt és biztató, mint egy forró üzenet. Ö legalábbis úgy fogta fel,
mert szeretett a váratlan jelekben értelmet keresni.

Egy térre értek. A földet korábbi bomba tépte fel. Rokkant kövek
aludtak a mély gödörben és a fehér hó alatt fekete csönd. Az él megállt.
Egy gyerek futott feléjük, az őr ráfogta pisztolyát. A kicsi megtorpant,
aztán elrohant. A tér néma volt és magányos, mint feledett temetők.

- Lerakodni! '" - vezényelt az őr, de a hangjában izgalom ült.
A másik rumot lódított magába, aztán jószívűen tovább adta a kulacsot.
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A kilenc szivben felsajgott a sejtelem: Vámos néni megrázkódott
és könnyek peregtek húsos arcán. Egy öreg férfi zsebbenyúlt, valamit kt
húzott belőle: a valami sápadtan és sárgán csillogott a dermedt lombok
alatt. Breun bácsi elvágódott és a párja, a sovány, kicsi öregasszony,
ráborult. A fiatalasszony a fának támaszkodott, kisfiát szorosabban ölelte.
szeme elnehezült és az agyában béna gondolatok mankóztak.

. - Anyám ... Szűzanyám... -lehellte és úgy figyelte a többieket,
mintha messzé lenne innen, egy távoli páholyban és a valóság, közben,
semmi egyéb, csak pergő film. . . .

A szerzetes mozdulatlanul állt, mintegy mellképben. Sápadt arcába
fényt hintett a hó. A bőröndöt letette és imént szabadult kezével intett.
A csönd megtelt a mozdulatával, szinte zengett. Az intő kéz mutatóujja
most kinyúlt, az ég derengő kékjére rajzolódott. A riadt szemek az irányt
követték, s csak akkor eszméltek rá, hogy egy teherautó pontosan előt

tük torpant meg. A fék nyikordult, hangja mögött rozsdás kulcsok zörög
tek. A kocsiról bundás férfiak ugráltak le. Szőke hajuk világított a mély
homályban.

- A svédek! ... ,- kiáltotta az őr és káromkodott. - Mindenütt
van spiclijük.

Az egyik férfi iratokat vett elő. A reflektor tompított fényéhél neve
ket böngészett rossz kiejtéssel. A társa korábban kitöltött átvételi-elismer
vényeket nyomott a géppisztolyos kezébe. A magosban egy repülőgép

berregett, motorja kattogott, mint a kenetlen varrógép. Pillanattal később

három csattapás hallatszott, a fák megrázkódtak belé. A fiatalasszonyt
erős kezek emelték a megosba. már csak a kocsi tetején látta, hogy ö
volt az utolsó.

A szerzetes a három fegyveressel odalent maradt.
- Ot is! ... - kiáltotta Vámos néni és a szerzetesre mutatott.
- Nem szerepel a névsorban - felelte németül a kocsikísérők

egyike.
A teltszájú őr egy utolsó pillantást vetett a bőröndre. Tekintetén

elrontott mulatság romjai feketéltek. .
- Es most ö itt marad? - sikoltotta túl a begyújtott motor zúgását

hisztériásan Vámos néni. - O! ... Nézze - fordult a fiatalasszonyhoz.
- Nézze, a két lator már közrefogta ... A két lator ... - lehellte.

A fiatalasszony merőn nézett lefelé. A szerzetes még ott állt a hop
ponmaradt kísérők között, Magos volt, szinte fölibük nőtt és egy éles
csillag péntesen a feje fölött ragyogott. Nem bírta levenni róla a szemét,
De ő már ilyen volt: szerétett váratlan jelekben értelmet keresni.

A kocsi szűk utcán gurult velük. Már nem túl messzíről, ágyúk szavát
hallották a sűrűsődő estében: hangjuk zokogott, mint szíyükszakadt haran
gok rekedt zúgása.

- Csak a-nevét tudnám? .. - sóhajtotta Vámos néni és mint a
gyerek, szívében bő hittel, így tervezte hangosan. - Jom-Kippurkor
azért elmondok érte egy maszkert.
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