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I r r a Rónay György

l.

Szabályosan, glédában, mint a katonák, sorakoztak a domboldalon
a házak. Piros cseréptetős, egyforma épületek. Húsz-huszonöt esztendeje
csak pár csenevész akác síny.ödött itt a gyarló homokon; háznak, élet
nek nyoma se volt. Akkor csődbe került a csahoji uradalom és parcel
lázni kezdték a földeket, ezt a sivár partot is. Elzinte nehezerr ment,
később szaporábban. Elsőnek néhány nyugdíjas merészkedett ki a város
ból. Hogy se a kemény téli szelek nem söpörték el, se a nyári melegek
nem pörkölték ki őket, lassacskán má Jok is nekibátorodtak: altisztek.
kisebbrendű tisztviselők a meqyeházáról. egy-két tanárember. Míkor
végül "állomást is kapott. Csahoj semmiben sem különbözött többé azok
tól a családíházas, cementjárdá s telepektöl, amelyek a nagyobb városok
övezetében szinte egyik napról a másikra bújnak elő a földből.

A házak előtt többnyire gyepszőnyeg, viráqok, itt-ott rózsa vagy
szőlőluqas: hátrább kis konyhakert, gyümölcsös. A dombra kapaszkodó
főutca két partján betonárok az esők után lezúduló víznek. Fönt a tetőn

a templom, eqyszerű. szűrke betonépület. A templomtér sarkán a paró
kia. Mellette üres telek, benőve míndeníéle bokorral. bodzával, elvadult
orqonával. Azon túl tekintélyes ház, utcára néző hat zöldredőnyös abla
kával: az elnök háza.

Ha valaki fölmegy a nyolc lépcsőn. mely a tér színtjéről arra a föl
töltött, mellvédes kis térségre vezet, amelyen a templom áll, aztán meg
kerüli a templomot s a szentély mögött kitekint a vidékre: meredeken
alázuhanó lejtőt lát, melynek vadon zöldjéből csak elvetve ütközik ki
egy-egy háztető pirosa vagy palaizürké]e, a lejtő aljában szük völqyet,
közr pen a nagy ívben kanyarodó vasúttal, a völgyön túl fenyves hegy
oldalt s rajta is túl, a látóhatáron még nagyobb. egyre halványodó hegy
gerincek csípkézetét.

Balkéz felől, ahol a vasút befut a völgybe s ahol egy lomha, kövér
hegy bivalyháta kezd kiemelkedni a síksáqból, kémények füstölnek, félig
még körülállványozva nagy fehér épületek derengenek a vastagon ter
jengő koromfelhök alatt s a fcketesalakkupacok és salakgátak közt
négyszögletes tavak poshadnak. melyekbe egy-egy kerek betonszáj
okádia időnkint a tajtékzó vizet.

Az ott Csahej-bánya.
2.

A parókiát a tér felől magas kőkerítés, az üres telek felől eqyszerű.

korhadozó Iakerítés övezi. Néhány időmarta szál ki is fordult már be
lőle.· A résen nyilván ki- é3 bejártak, mert a paplak tornácától valósá
gos kis gyalogösvény ve7et· odáig, s a résen túl, az üres telken át az
elnök háza felé, ahhoz a kisajtóhoz. amely a tekintélyes épületet és ter
jedelmes kertjét őrző drótkerítésben nyílik.

Hanem az ösvényt kezdi föl verni a gyom s befonni a tarack, mintha
régóta nem ha iználnák.
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3.

Amig élt, az öreg plébános míndennapos vendég volt az elnök há:
zanál. Együtt kezdték itt a telepen, az elnök meg a plébános. Együtt
nagyobbítottak meg a templomot s épitették fel utóbb a- kultúrházat,
együtt vezették az esztendők folyamán egyre gyarapodó' egyházközsé
get. A pap nem sokat értett a pénzüqyekhez,: az elnök viszont annál in
kább otthon volt az ilyesmiben; mínt vállalkozónak. építőmesternek félig.
meddig hivatásához tartozott a számolás, kalkulálás, A pap ráhaqytá:
örült, hogy nem kell törödnie vele. Akárcsak a háztartással.

Magányos ember volt, se anyja, se lányrokona. aki' gondozta' volna;
egyetlen húga messze a Dunántúlra ment férjhez s épp 'elég veszödsé
get adott neki a hat gyereke. Ahqgy Csahojra került. a pap házvezető

nőt fogadott, hirdetés után, plébánosi ajánlással, s meg 'is volt vele békes
ségben két kerek esztendőn át. A harmadíknak az elején történt. hogy
az esti alsós nál az elnök egyszerre csak letette a kártyát.

- Lajoskám. ha nem haragszol meg, mondanék én neked valamit.
A pap megijedt, hogy utóbb még az építkezessel van baj. Azon a

tavaszon kezdtek neki a templomnak. már folyt a tetőn a planírozás;
úgy tervezték, az új szentegyházban ünneplik a karácsonyt. Csak nem
akar visszalépni a vállalkozástól az elnök?

Nem, egészen másról volt szó, a házvezetőnőről.

- Ez a boszorkány valósággal kifoszt téged. Lajoskám. Az egész
telep erről beszél, ezen háborog. Mert tudod, itt aztán nincs titok. ilyen
kis helyen egymás veséjébe is belelátnakaz emberek. nemhogy a kosa
raba. Egyszóval rendszeresen meglop. fizetett tolvajt tartasz a házadban:
Nem igaz. Emmácskám?

Az elnökné fölnézett a kézimunkajából és rábólíntott.
Míntha nehezére esett volna a szó és nem akarna többét mondaní:

Aztán egyszerre fölállt. Odament a kártyaasztalhoz es harciasan meq
állt az elképedt plébános előtt.

- Úgy bizony, főtisztelendő úr. Én ugyan rneqfoqadtam, hogy hall
gatok nem kenyerem beleszólni a más dolgába, meg aztán még azt gon
delnák. akarok vele valamit, hiszen tudja, milyenek az emberek.

- Ó, kérem - tiltakozott zavartan a pap.
- Hát akkor tudja meg, főtisztelendő úr. hogy az a nőszemély á

szemét is kilopja. A liszttel, a zsírral, a cukorral.v. Háta jó Isten áldja
meg, minck maguknak kettejüknek öt kiló zsír egy hónapra? Fürdenek
maguk a zsírban? Ó dehogy, kérem. A csomagokba kell, amiket a fiának
kűldöz. Úgy bizony; mert a fiával persze nem dícsekedettel magának.
No hát azt eteti a maga lisztjével. zsírjával, annak küldözqetí doboz
számra a maga cukrát. Fölsüti süteménynek. Ha nem hi'szi. kérdezze
csak meg az Ilonkát apóstán.

- De. mit csináljak? - dadogta a pap.
-- Mít? - kiáltotta kipirulva az asszony. - Ki kell rúgni'
~ Szepen fölmondasz nekielsejére - lépett közbe az elnök.

Magyarázkodnod sem kell, utóvégre jogod van hozzá, hoqyelküldd.
Aztán többet ne is töröd] a dologgal, majd mí elintézzük. Ezek a gya~

korlati ügyek, nem valók nektek. szellemi embereknek.
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S mert a plébános megkockáztatta a kérdést, ki fogja rendben tar
tand a házat, ha elküldi az asszonyt. az elnök ösazeráncolta a homlokát.
mintha erősen gondolkodnék, aztán mintegy helyeslest várva a felesége
felé fordult s úgy felelte:

- Hát főzni mi is főzhetünk rád, ha éppen arról van szó, amig
egyenzsbe kerül a dolgod ... Meg az; án -- tette hozzá kis szűnet után 
ott a Lenke néni. .. Tudod, van nekem egy özvegyasszony rokonom Pes
ten. derék. dolgos. igénytelen nő, ráadásul volt is már papi háznál, még
pedig jó helyen. a nagybátyám őeminenciájánál, esperes korában, Ha
akarod. akár reíerádát is kérhetsz tőle - mondta nevetve. Mivel pedig
a plébáno} tíltakozva forditotta ki két tenyer ét a képtelen tréfára, hogy
ilyesmivel háborgassa a püspököt. az elnök fölvette a kártyát.
~ No, akkor hát a holnapi postával írunk Pestre Lenke nénémnek.

- mondta s oly keményen hívta ki a makk királyt, hogy az asztalon
megrezzent a halványzöld búrás petróleumlámpa.

4.

Igy került az elnök állástalan özvegyasszony naqynenje házvezető

nőnek a csahojí plébániára. Oszre elkészült a templom is. Télen ugyan be
ázott egy kicsit s a tavaszi olvadások idején jó fél méternyire fölfutott
a falakban a víz. de az elnök még azon a nyáron kivezényelt néhány
kömüvest, javíttatott valamit rajta s azóta úgy-ahogy állja az esőket,

havakat. A telep nőtt, terebélyesedett; új arcok tüntek föl. új házak
épültek; a fiatalok fölnőttek, lakodalmat ültek, kieresztelőt tartot.ak: az
öregek fejét lassan belepte a hó s volt, aki lefeküdt és nem kelt föl többé;
sír sír mellé sorakozott a jeg,wyék szegte csahojí temetőben. A pap vé
gezte a teendőit. mísézett, prédikált. összeadta a fiatal párokat. meg
keresztelte a visító kis újszűlőttekz t, ellátta a végső útravalóval a hal
doklókat, eltemette a halottakat, esténkint meg alsózgatott kílencíq, féi
tízig is olykor a szemszedban az elnökéknél. Igy teltek csöndben. békes
ségben az évek,

Változni nem változott semmi, legalább is nem igen vették észre.
A gyerekek, akiket csak az imént készített elő első áldozásra, egy szép
napon szárnyrakaptak, mint a vándormadarak s beköltöztek a városba.
iskolába; hanem vakácíókra vissza-visszatértek, mutáló kamaszhangjuk
fölverte a telep csöndjét. S ettől fogva ebben a ritmusbani folyt tovább
az egyszerű élet.

Mi történt? A kamaszok legényekké serdűltek. bajuszt növesztettek
q udvarolni kezdtek a lányoknak. akik egyik vakációról a másikra meg
nyúltak. levágták a varkocsukat és a szemük megtelt nyugtalan lobogás
sal. Mi történt? A postás Ilonkát epével operálták; bérmálás volt; kultúr
házat avattak; a doktorék szolqálója a vonat elé vetette magát. És a:
esti alsósok átalakultak kemény tarokkpartikká.

Eleinte csak a pap járt az elnökékhez. Egy este aztán bekopogta
tott a főtanácsos. leült gíbicelni; harmadnap magával hozta a doktort
9 így most már együtt volt a négyes a tarokkhoz. Kevertek. osztottak:
huszonegyfoqás. ultimóbuktatás közben megbeszélték a világ folyását



· - Míccoda derék társaság! -'- jegyezte meg időnkint a doktor és
elégedetten píllanto.t a töltöttgalamb feleségére. aki a hangulatlámpa
melegbarna tényében horgolt és pletykált az asszonyokkal. Régóta be
vea.tték a telepre a villanyt; mint az őskort, emlegették azokat az éve
ket. mikor még petróleum mellett vakoskodtak.

- Skíz 03Zt nem oszt - mond.a a pap, mikor a falióra elütötte a
·kilencet. Lejárt a kör. Szedelödzködtck, búcsúzkodtakt az asszonyok
férj ükbe karoltak s még sokáig hallatszott 'a lejtős főúton távolodó
hangjuk.

- No. eitesszük magunkat holnapra ~ mormolta a plébános, ki
lökte a drótkerítés kiskapuját s átvágott a cserjék közt az üres telken,
rnelyre némi gyér világos..ágot vetett az utcai lámpa. Megszokta a korai
Iekvé.t, kivánta már ilyenkor az ágyat.

Néha azonban, kűlönösen ha az elnőkék Ieketekévéval kínálták a
társasáqot, a plébános érezte, hiába feküdnék: le, nem jönne álom a sze
mére, A szívaríüstös meleg szoba után jól is esett néki a szabad levegő.

Fölbaktatott a lépcsőn a templom térfokára. megkerülte a sötét épületet
s a szentély mögött amelIvédre könyökölve alátekintett a völgybe.

A fekete hegyek alatt száz-és száz lámpa hunyorgott; itt-ott alvadt
vizű kis tócsákba futott össze a fény. Látta az állomáson a szétáqazó,
majd megint egybesikló sineket s a vágányokat. m. lyek. megkerülve az
állomást. a bányatelep felé kanyarodtak. Örökös volt odalent a mozqás:
apró mozdonyok futkostak össze-vissza. vagónókat vonszoltak meg taszí
gáltak; két tűzszem gyúlt kí. a salakhegyek közt s egy mozdony lihegve
vontatott be egy hosszú, szénnel rakott teherszerelvényt az állomásra.
A kiírtök és kémények szakadatlanul ontották éi füstöt. mely vastagon,
mozdulatlanul ült meg a bánya fölött. mint egy kárhozott mennyboltozat.

Időnkint fölhallatszott egy-egy síp izó s az ütközök csattogása.
A pap beletartotta arcát a szélbe, mely ezeken az őszi, téli, kora

tavaszi éjszakákon egyenletesen. szünet nélkül zúdult Ie a hegyekből a
síkság. a város felé. Elnézte sokáíq odalent azt a nyugtalan. Ismeretlen
világot. Csahoj-bánya. Az is Csahoj: azok is az ő hívei ott: akik: a korom
lepte kis bányászházakban alusznak és akik a föld alatt dolgoznak. Az a
telep a völqybzn talán tizszerIs akkora már, mínt az övék itt fönt a lej
tőn. Eszébe jutott a szöke kis hítokta.ónő a bányatelépí iskolából. ahogy
a karácsonyestéjükre hívja. könyörög neki. még a kezét is összeteszi
hozzá. .

- Meg kell tennie. főtisztelendő úr; úgy örülnének neki, olyan meg.o
tíszteltetének éreznék. Hát még ha ott mondaná nálunk az éjféli misét ...

- Nem lehet. Esztike. értse meg. nem lehet.
Az elnökékhez volt hivatalos a gyertyagyujtásra; lehetetlen tett

volna megsértenie öket. hiszen annyi jót tettek vele. Egy napon vacsora
után azért megpendítette náluk a dolgot: az éjféli misét. Persze nem most,
hanem majd egyszer, valamikor jövőre.

Az elnöknének megállt a kö' őtű a kezében.
- Megörült az az Eszter? Még ilyet. Éjféli misét a telepen! Nem

árulná el, hogy akkor nekünk ki misézik? Vagy talán kutyagoljunt< loe a
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telepre, sétáljunk be az ellenségeink torkába? Igazán kedves. Nem is ér
tem, Lajos, hogy egyáltalán foglalkozik ilyen képtelen gondolattal.

- Ez mind azért van - lépett közbe szokása szerint csitítóan az
elnök -, mert az illetékesek nem válogatják meg eléggé az embereiket.
Az én időmben egy fiatalembernek meqvoltak a maga inasévei; míg azo
kat le nem szolqálta, hallgass volt a neve. Ezeket a mai fiatalokat Illeg.
jóformán ki se bújtak a tojásból, márís anyakunkra szabadítják. Csupa
zöldfülű világmegváltót. Itt van ez az Eszter, hát kell ennél jellemzőbb
eset? Ahdyett, hogy valami komoly helyre küldték volna, ahol lehiggad.
kícsiszolódík, ídeültetík a pereputtya kellős közepébe. Persze aztán apja
anyja, sógora-komája mind c iak ellenünk uszítja. Átvinni az éjféli misét
a telepre! Méltóztassanak talán fölfáradni a templomba, ha olyan nagy
az igényük arra az éjféli mísére. De ördöqöt van rá igényük. Ez az eHész
nem más, mint újabb kísérlet a mi jogaink csorbítására. Újabb próbalko
zás a hagyományok ellen. Meg í s mondorn alkalomadtán a nagybátyám
nak,' nem jó vége lesz ennek az intelligencia-ellenes politikának.

- De hiszen úgy tudom, éppen őeminenciája kívánta, hogy Eszter
a telepre kerüljön - jegyz zte meg ártatlanul a pap.

- Őeminenciája öreg és az aulistái az orránál fogva vezetik - csat
tant föl ingerülten az elnökné. __o Igazán .ideje volna már. hogy egy ki
csit tájékoztasd - vetette oda az urának. Aztán békülékenyen' a pap felé
tolta a borospoharát. -- Legyen szíves. Lajos, egy ujjnyit abból a
vörösből.

... Er1'2, ilyesmikre gondolt a plébános álmatlan estein. fönt a tetőn.

a mellvédre könyökölve. Szomorú lett, maga se tudta, mi sajdul meg
váratlanul a szívében. Az elmaradt éiféli míse talán? Az elmaradr szere
tet, ami odalent várta? Kabátja alá bdurakodott él szél. Megborzongott,
tőle; hazabandukolt a parókiára,

5.

Ahogy az idő múlt, egyre magányosabbnak érezte magát, Teste el
nehezült, szelleme is megfáradt. Néha lehívták a bányatelepre egy-egy
haldoklóhoz. s amíg megkente a szentclt olajjal a szíkár, szíjas, munká
ban elnyúzott tagokat, komor, bizalmatlan tekinteteket érzett a hátában.
Föllélekzett, mikor véqre kiléphetett a szabadba, a csenevész akácokkal
szegett salakos gyalogútra.

- Derék nép ez -- mondta a sckrestyé s, rnintha a gondolataiban
olvasott volna -, csak a sorsa nchcz. Aki ritkán kap jó szót. előbb

utóbb rosszat gyanít a jóban is. Meg aztán, tetszik tudni, aki azzal keresi
a kenyerét. hogy naponta ?zembenéz a halállal. ..

így fecsegett. így bölcselk. dett az öreg, így tartotta szeval a hall
qataq plébánost. Olykor negyedórát is várniuk kellett a sorompónál. mig
befut a gyors, vagy nagy sípolással. pöföqéssel, zászló- és lámpalengctés
sel eqybctolnak egy szerelvényt. Sokszor cqész csoport torlódott egybe
Kerékpáros férfiak, bányá-zok, akiknek letelt az aznapi munkájuk s most
hazafelé tartottak valamelyik szomszcd falub. Kendös asszonyok, karju
kon kosárral: egyik-másik halk dícsértesséket rebegett feléje. És gyere-
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kek; félénk falkába verődve bámulták s riadtan kapták el a tekintetiiket
róla. ha megpróbált rájuk mosolyogni. .

Végre fölemelkedett a sorompó. A pap elgondolkozva kerülgette a
tócsakat. Mennyi munka volna itt. Megismerni ezeket az embereket,
megbarátkozni velük, föloJdani a gyanakvásukat. Törődni egy kicsit az'
életükkel. Megtanulni a nyelvükön beszélni.

Lassitaniuk kellett: a kaptató tövébe értek s hegynek föl mindket
tejüknek nehezére esett már a járás. A leveqöböl Ia.isacskán eltünt a
koromszag. Barátságos, meghitt fény sugárzott az ablakokból. Egy-egy
árnyék köszönt felé az utcán, s a bolt előtt a főtanácsos öblös hangja:
~ Honnan, honnan, szentatyám? Ma este visszaadjuk ám a tegnapi

volátot'
Mert estéről estére folyt a játék s egyikük se tudta volna megmon

dani, hány hosszú esztendeje már. Verték. egyre csak verték a blattot
a savanyú siller mellett s a Iötanáczos mennydöröqve sujtott le néha a
doktor pagátjára. .

- Elszámoltam magam -- hebegte a doktor, s az elnök félig dühö-
sen. féliq tréfálkozva szapulta: .

--- Hogy is ülhetek le ilyen pancser alakkal. ..
~ Skíz oszt nem oszt - mondta a plébános és megkeverte a

kártyát.
Otthon aztán, mert az utolsó években rossz .alvó lett, leemelte pol

cáról ezt vagy amazt a kön yvét, ceruzát, papírt tett maga elé és készült
a vasárnapi prédikációra. .sok minden megfakult, ő maga is megkopott
az esztendők során, de ez a: egy megmaradt: a prédikáció. Soha ké~zü~

letlcnül él szószékre nem lépett, soha a rögtönző képességére nem bízta
maqát: lelkiismeretesen készült hétről-hétre s hovatovább ez lett az egyet
len öröme;. áh ogy az úntig ismert szöveg egyszerre megvilágosodik az
értelme előtt s megtelik valami új jelentessel. amire addig soha nem gon
dolt. Ezen a téren művelte is magát, meghozatta a friss könyveket s
újabban néha éjfélig is elolvasgatott.

- Tegnap megint nagy dorbézolást napott - incselkedett vele oly
kor 82 elnökné -, háromnegyed tizenkettőkormég világos volt az ablaka:

-- Vaksi mulatság az! -- legyintett á plébános. - Romlik a sze
mem. összefutnak a sorbk előttem...

Pápaszemet csináltatott, de alig hordta pár hétig, máris erősebb

kellett.
Akkor aztán egy délután, ahogy a templom körül sétálgatott, meg

megállva s próbálgatva, vajjon ki tudja-e még venni azt a néhány szét
szórt házikót a szemközti hegyen, csatlakozott hozzá s belékarolt az el
nök. Furcsa pár voltak, a pap, kissé pocakosan. májbeteq színével, dér
lepte hajával, s mellette dús szöke bajusszal piros-pozsqásan, vállasan,
majd kicsattanva az élettől, az elnök.

-- Rovszkedvünek látszol az utóbbi időben, Lajoskám. Csak nincs
valami baj?

A .papot hirtelen idegenkedés fogta CI a bizalmaskodó hangra.
- Nem, dehogy - próbált védekezni -. Csak tudod, a kor ... Nem

nundenkit faragtak olyan kemény fából, minr téged. - Igyekezett ne-
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vetni hozzá, de egyszerre olyan erővel szakadt rá a magányosság érzéser

hogy elesuklett tőle a hangja. - A szemern is - mondta küszködve
a szemem is, tudod ...

- Éppen ez .az -' csapott le az elnök -. Ha tovább strapálod,
sose fog helyrejönni. Pihentetni kell, kimélni.

- Kimélni ---'- legyintett bágyadtan a pap, de az elnök nem hagyta
szóhoz jutni.

- Jó, jó, tudom, vannak dolgok, ahol nem kímélheted. utóvégre
misézni például mégse misézhetik más helyetted. De ne haragudj, az ad
mínisztralív munkával aztán igazán fölösleges:n gyötröd magad.

- De hát mit c .ináljak? - kérdezte a plébános, mint már annyiszor.
-- Fogadni kell rá valakit. Egy olyan jól szituált egyházközség,

mint a míénk, ennyit igazán megengedhet magának. Főként haa papja
egészségéről van szó. .

- Igen, igm; csakhogy nem lesz az túl nagy megterhelés? - aggá
lyoskodott a plébános.

:- Attól függ - mondta óvatosan az elnök --o Attól függ, kit al,
kalmazunk.

A pap megállt, hunyorogva tekintett le a völgybe, melynek kocso
nyás zöldjében hol meqjelr nt, hol újra eltűnt il vasútiörház fehér foltja

- Attól függ, kit alkalmazunk -- ismételte elgondolkozva.
- Nézd, Lajoskám - mondta az elnök --, én ezt az egész dolgot

megbeszéltem már a pénztárosunkkal. meg egyik-másik tanácstaggal. Egy
idegennek minimálisan kétszázat kellene adnunk. No. ne jjedj meg, 01
csóbban meqússzuk. Tudod, az én Jutka lányom mo st végezte el Pesten
a tanárit, de ezekben a háborús időkben, mikor sose tudni, hocvan for
dul a szerencse. nem akarom, hogy távol legyen a háztól. Ilyenkor csak
tartson össze szepen a család. Szóval Jutka szívesen elvállalja. Legalább
nem únja magát itthon és neked is meglesz a segítséged. Fizetünk vala
mit neki, hogy pofája legyen a dolognak, ne mondhassa senki, hogy amo
lyan kéz kezet mos alapon megy. Százat, százötvenet. majd ezt még fixí
rozom apénztárossal. A következő ülésre már be is vihetjük az ügyet:
garantálom, nem lesz ellenzéke.

Fürkészve nézett a plébános arcába. Az megérezte, visszanézett rá.
de nem látta, csak elmosódó körvonalát, rnert s~eme csupa könny volt
a megerőltetéstől. Egy pillanatig úgy érezte, mintha bekötötték volna él

szemét s magára hagyták volna egy kör közepen. mínt a gyermekjáték
ban. Honnét fog fölcsattanní valami hang, valami taps vagy csúfolódó
kacagás? ..

- Szóval ebben maradunk - mondta az elnök és karjánál fogva
vonni kezdte a lépcső felé -. Holnaputánra összehívjuk a tanácsot.
És talán az lenne a formája a dolognak, hogy tekintettel egészségi álla
potodra. te kérnéd irodai segéderő alkalmazását. Akár most is meqírhat
juk a beadványt...

6.

Aztán átrohant Csaho] fölött is a háború. A visszavonuló csapatok
fölrobbantották a patak fölött az országút hídját s egy-két háztetőt akna
szílánk ért. egyébként azonban nem esett komolyabb kár. Lent a bánya-



telepzn megindult a munka, fönt a tetŐIlJ kitárta kapuját a templom. Soha
annyi embert nem látott még, mint akkor az évvégí hálaadásen. A papot,
ahogy a szeszékre lépett, meglepte ez a sokaság, ez a sok ismeretlen arc
a félhomálybart. Az izgalmak megviselték. fáradt volt s időnkint szédü
lés foqtael. Mig beszélt, egyre az ídcqen arcokat nézte, de azok zártak
voltak, kőkemények, nem árultak el semmit. Hanem egyszerre, az oltá
ron égő gyertyák sápadtan rángatódzó visszfényében míntha megmozdul
tak volna. Míntha egybefolytak volna, egyetlen óriási, árkokkal tele
vésett Krísztus-arccá.

A pap megdöbbent. A mondat közepéri elakadt a hangja. Az intel
ligencia padjaiból, érezte, kiváncsi, gúnyos, rosszalló pillantások fordul
nak feléje. Még egy pillanat s ö ;,zeomlik, leborul a szószéken s arcát
tenyerébe temetve följajdul a rémülettől. Görcsösr n belekapaszkodott a
korlatba. Lehunyta. aztán lassan, rettegve fölnyítot a a szemét. Mint
ahogy függönyt húznak sz ét, úgy oszlott el a lá.omás. Mintha két fekete
szárny lebbent volna a falak felé. É3 most már ismét csak a bányászok
merev szíklaarcát látta. '

-- Kissé indiszponált voltál - jegyezte meg az elnök a sekrestyé
ben, amint boldog újesztcndöt kívánt a tanácstagok élén -. No majd
helyreütjük valami jóféle szíverösítövel.

A pap még imádkozott egy keveset, aztán ikíkémlelt a sekrestye
ajtón. A templom ürzs volt. Fölvette a kabátját, kalapját, kilépett a hí
deg estébe.

Nem mcssze a lépcsőtől. a fogadalmi kereszt alatt, kissé félrehú
zódva negyven-ötven főnyi csoportot vett észre. Tüstént meqí imerte
őket s önkéntelenül hátrahökölt. Az a gondolata támadt, hogy őrá vár
nak, tőle akarnak valamit, De már nem vonulhatott vissza: nyomában
ott toporgott a sekrestyés. és különben is kilépett már a tzmplom árnyé
kából egy lámpa fénykörébe.

- Meg kell adni, kivágták a rezet - motyogta mögötte az öreg -.
Tán újévet jöttek köszönteni ilyen szép processzióval.

A pap mely lélekzetet vett és nekivágott a térnek. A csoportban
félszeg mozgás támadt. A plébános egy pillanatra megtorpant; már-már
odalépett hozzájuk; de hírtelm elfogta a szorongás. Leszegte a fejét;
megemelte a kalapját és tovább sietett. Érezte, amint arcát elönti a pír,
mínt egy ves-zöfutáson.

Nz m az üres telken át ment, hanem a főutcán s ott csöngetett be
az elnőkék kapuján. Hozzájuk volt hivatalos szílveszterí vacsorára.

7.

A háború végetért, de a megbolygatott embertömeg még sokáig hul
lámzott. Voltak csahojiak, akiket valami hirtelen ösztön cqyszerre az
Alföld vagy a Dunántúl felé szólított, és voltak, akik itt vagy amott a
világban mintha csak arra vártak volna, hoqy valamelyik meqüreszdett
csaboji házban üssenek tanyát. Március derekán például az öreg kántor
nak levelet hoztak Szegedről a menyétöl, N <ID is volt többé nyugta, míg
őssze nem rakta a motyóját s föl nem kéredzkedett e9Y délnek tartó
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tehetatuóra. Így kavargott az ország népe; elfelejtett rokonok jöttek láto
gatóba. elveszettnek hitt fiúk toppantak be; egy szép tavaszvégi délután

. megérkezett, csak úgy gyalogosan, az elnök unokaöccse is. Apját-anyját
megölte, lakásukat szétdúlta a bomba; nem volt senkije Pesten. össze
szedte hát, ami a pusztulásból megmaradt s elindult Csahoj felé, ahol kis
diák korában a vakációkat töltötte a jó magaslati levegőn. Az-elnök szive
sen látta. különö.ien mikor kiderült, hogy Jóska a romok közül némi kis
aranyat is hozott magával a hátizsákjában.

Húsz éves fiatalember volt s nem sok vizet zavart. Hálából, amiért
befogadták, igyekezett hasznossá tenni magát a ház körül, fát Vágott.
vizet hordott. gondozta a konyhakertet. délutánonkint meg fölment a
kórusra s próbáigatta a gyermekkorában ráragadt gyér zonqoratudomá
nyát, Lassankint egész tűrhetően eljátszotta félkézzel a Zeng a harangot.
meg a Nyujtsd ki mennybőIt.

Egy nyári vasárnap nekifohászkodott s. végigkisérte az éneker a
nagymisén.

- No, van már kántorunk -- lelkendezett a doktor a templom
előtt, de az elnök leintette.

- Ez csak olyan kocakántorság.
A gondolatot azonban jónak találta. Fonyeremeny ez az állás egy

húsz éves kamasznak. Széper» eltarthat ja magát belöle. s az ő válláról Li
leesnék ez a váratlanul rászakadt teher.

Óvatosan fogott hozzá, kerülgetve a dolgot; gyanakvóvá tc tte az;
idők változása.

- No, mégiscsak lecsendesedik lassan a világ, visszazökkenünk a
kerékvágásba, hála Istennek. Most aztán már ezt a kántorkérdést is
előbb-utóbb meg hl! oldanunk.

A tanácstagok, a hangadók azonban mos; is csak a régi jó cimbo
rák voltak, ismerték a gondolatát is. Az egyszerübbje pedig ment szepen
a kolomposok után.

- Mit kell azon megoldani? - hangzott itt is, ott is a válasz. -
Meqoldódott az magától. Megérdemli az a lapa] Jóska gY'~rek. eleget
fáradozo.t eddig ingyért. - S mcrt az.elnök .egy kícsit szabódott: ~.

Csak sose tíltakozz: Tokon ide, rokon oda, neked semmi dolgod vele,
majd mí m'gválasztjuk. Itt nőtt föl. szinte a mi fiunk; s csak nem enge':
dünk be magunk közé idegent? Különben is. össze kell tartani a nehéz
időkben.

A pap nem emelt kifoqá it. Kedvelte ezt a szolqálatkész, hallgatag
fiút, aki esténkint fölolvasott neki a könyveiből s beszámolt a telepi hí
rekröl, mende mondákról. A háború szétugrasztotta a tarokkpartit s az
emberek kűlőnben is víaszahúzódtak, maguknak éltek; a plébános is több
nyire otthon üldögélt, legföljebb e:ténkint sétált egy keveset a templom
körül az újdonsült kántor karján. Valami furcsa, félszeg bizalom nyila
dozott benne a· fiú iránt. A szentély möqött, ahogy megcsapta arcát a
szél. megállt olykor s elnézett a völgy felé.

- Hiába - mondta -. nem látom. Csak egy kis vibrálást látok.
annyi az egész.

Pedig hogy szerette volna látni. Nem a szeme miatt, nem az alant
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csillámló száz és száz kicsi fényért. Hanem csak hogy lássa, hogy any
nyíval is több köze legyen hozzá. Mert ahogya templom körül bakta
tott a kántorral. ahogy otthon üldögélt a szobájában, ahogy vaksíri a bre
viáriummal küszködött, egyre a telepre gondolt, a bányászokra. a gyere7
kékre, akik ijedten rebbentek szét az útjából, a füstmarta akácokra. me
lyeken mint rongyolt tüdő a csenevész lomb, a piros téglaházakra, me
lyeknek falát vastagon bekpi a korom; egy boldog napról ábrándozott
egyre, sztkrázó téli délelöttröl, vagy szelid nyári alkonyatról. litánia után.
amikor a füstfelhőket olvadtarany fénnyel ragyogja be a leáldozó nap;
elképzelte, hogy lent van a telepen, egy új templom előtt a bányászok
közt s már nem fél tőlük többé, legyőzte magában ezt a riadtságot, meg
találta hozzájuk az utat, szívükhöz a szót, s ki tudja mondaní végre, amit
napról-napra jobban érez, úgy, hogv szinte fojtogatja már, itt ül a rnel
lén, a torkán. mint egy asztmás görcs, mínt egy duzzadt seb: hogy SZ'?

retí öket.
- De hát mit csináljak? - motyogta magában tehetetlenül. Késő

volt; fáradt volt és meqtört. Ahogy az ablakhoz húzott karosszékben
kuporqott, számbavette magában az életét. Ccöndes, szürke, egyszerű

élet. Kereste, hol rontotta el. De nem akadt benne semmi zökkenő. semmi
kisiklás. Szmmí harc, semmi merészség. S most itt van ezen a szíqeten,
itt fönt a tetőn, kívül a világon.

- Befontak:, behálóztak - mormolta -. Befontak. behálóztak...
Feje lelankadt, elnyomta az álom. Hogyan is tudná széttépni ezt a

hálót, öregen, vakon, kimerülten? A Jóska szép gyöngédzn begöngyöl
gette a lábát a teveszőr takaróba.

8.

Szemközt, a zöldredőnyös házban az elnök is nekiült olykor a
számadásnak. . Szivarra gYUjtDtt, még békebeli trabukóra, hátravetette
magát a karosszékben s nézte a bodorodó kék füstöt. Elégedett volt;
úgy érezte, megtette a dolgát. A lánya állá .ban. Árván maradt unoka
öccsének kenyeret adott a kezébe. Vagyonát úgy-ahogy megmentette.
Nem tört meg se a teste, se a lelke. S itt áll a vártán. harcra készen
A pap kidőlt mellöle s magában. a Izlke mélyén el is árulta őt. Őt. őket.

mindnyájukat. Az elnöknek finom szima.ja volt, meqsejtette, mi megy
végbe az öreg plébános lelkében. Rokkant lélek, nem bírja az idők ter
hét. Nem baj; ő résen áll, megvédi ezt a várat a pap ellenere is.

Ha ezeken a dolgokon tünődött, mindíg egy rajz jutott eszébe az
iskolás történelemkönyvéből.Az egri vár. Vastagfalú erőd egy hegy te
tején, s lent a völgyben sátor sátor hátán, a véqelá.hatatlan török, tábor.
Ez a tető. ez a templom. ez a főutca: ez az ő váruk. A csahojíak vára.
Az egyház vára. Az Isten vára.

S ott lent a bányatelep. a rohamra készülő pogányok. Az elnök néha
azon kapta magát. hogy türelmetlenül várja, sürqetné, ha lehetne, a plé
bános halálát.

- Nzm ilyen ember kell ide a mai időkben - mondta olykor a fe
leségének -. Erö, bátor.iáq, fiatalság. Egy új Kapisztrán ...
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· - Olyan pap, aki hozzánk húz s nem cimborál a hátunk mögött a
prolikkal - szállította le a történelmi képzelgéseket a valóság sikjára
az asszony -. Szegény Lajos, egy kicsit meghibbant vénségére.

így aztán szinte meqkönny. bbültek. amikor egy e ;te beállított a
Jóska a hírrel. hogy az öreg plébános békesséqqel elaludt az Úrban.

9.

Rövidesen megérkezett helyébe az új pap. Szíkár, szűkszavú fiatal
ember volt, kicsit érdes modorú.

- Neveletlen paraszt - mondta az elnökné, mikor nyak nap is
eltelt s hiába várta vízítre.

- Nem ér rá - jEgyezte meg bosszúsan az elnök -. Lent udvarol
a bányászoknak. No csak udvaroljon, majd megüti a bokáját.

S vár.ák izgalottan, hogy mcqüsse. Csakhogy hiába várták. A fiatal
pap nem sokat beszélt. annál többet dolgozott. A tetőről gyanakvó sze
.a1'.k kísértek minden lépé .ét, Mit mond, mí, művel, kivel beszél. Míkor
botlik meg. mikor jelenthetik föl a püspöknél. .

- Jegyezni fogom a prédikációit - füstölgött a főtanácsos s evan
gélium u.án valóban kitett a térdére egy iskolai irkát. De a pap csak a
szeritírást magyarázta, hol a leckét, hol az evanqéliumot, végig az egész
ádventen. Egy sztvvel, E.gy ajakkal tizteljétek Istent, a mi Urunk Jézus
Krisz.us Atyját. Isten békessége, mely mind, n érzelmet meghalad, oltal
mazza meg sziveteket és elméteket Jézus Krícztu.ban. S a negyedik vasár
napon: ne ítélj. tek idő előtt, míq el nem jön az ur. ki majd a :;ötétség
rej.ekeit is megviíágítja és a szívek szándékát napfényre hozza.

- Ez a Iickó egyre vakmeröbb lesz - jegyezte m. g mise után a
Iötanáccos -. Ideje volna az orrára koppintani. Nem szeretern az ilyen
célozqatasokat,

- Ugyan - hessentett egyet az elnökné -. Csak nem képzeU,
hogy célozgatni mer? Nézze kérem, ne lásson mindenütt rémeket. Primi
tív kis papccska. azt kárá.ja. amit a -szemínáríumban bemagolt. S ilyen
embert küldenek ide' manapság!

- Ilyen exponált' helyre - tódította meg a doktor -. Ahol minden
szónak sú.ya van.

Betértek egy kupica pálinkára az elnökekhez. Ott aztán. ahogy föl
hajtották a szilvóríumot s Emn.ácska kínálni kezdte a sós süteményt, az
elnök azt mondta:

- Nagyon tévedtek, ha az hiszitek, hogy ez az ember afféle ár
tatlan, naív ki; szent. Hetek ó.a figyeltetem; utóvégre ha az aula nem
ism. ri az emberét. kö elesséqcrnnck tartom, hogy pásztorával szemben
is oltalmazzam a nyájunkat. - Egyre emeltebb hangon beszélt, megille
tődve a szavai ünncpélyesséqetöl. - Egy ideig még várok; mrqvárom.
amíg betelik a mérték. Hanm akkor aztán kenyé-törésre viszem a dolgot.

Többet nem mondott, bármennyire faggatták is az új pap bánya
telepi üzelmei felől. Kikísérte a v. ndégeket; jelentőség eljesen búcsúzott
el tőlük, mint csata e.őtt tisztjeitől a hadvezér. Jutka jőct futva a .elker
át a parókiáról: mcqvárta, egyű t fil. ntek be a szebába. Ott a lány le-
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dobta kalapját. táskáját a kanapéra: az apja csak .mcst vette észr", rajta.
milyen földúlt.

.. Képzeljétek. kirúgott, mint egy cselédet!
A pap megköszönte az eddigi fáradozását s közölte vele. hoqy az

újesztendőben már nem tart rá igényt. Azt a kevés munkát maga is el~

vé~zi. Takarékoskodní kell, a telepi kápolnára. Persze. a törvényes vég
kielégitéssel. ..

Az elnök leült, fölugrott, járkált. meqtorpant: úgy érezte, menten
szétvetí a düh .

. - Ehhez még nekem is lesz szavam! ._. csíkoroqra s rázta öklét él

parókia felé.
Ilyen viharok közt érkezett el a karácsony. Feszült izgalomban,

mint egy csataterre. vonult ki az intelligencia a tízórai naqymísére.
A templom zsúfolva volt; egyetlen pad állt üresen. oldalt a szcntélyben.
a többi mind tömve, az első kettő is, meIyben emberemlékezet óta mín
díg a csahoji elökelöséqek ültek. Abba a szentélybelí padba tuszkolta be
az elnök a hölgyeket. Ö maga tüntetően állva maradt mellettük, nem is
annyira az oltár. mint inkább a hajó felé fordulva. Éles. harcrakész te
kintettel rnérte végig a tömeget. Aztán fölharsant az ének. DícSÖ3é~1

Istennek, békesség embernek.
Mintha ezer és ezer torok, mintha száz meg száz harsondzúgta

volna. Telten. öblösen, ércesen zengett. árnyalás nélkül, mintha a szívek
böl szakadna föl, mint az áradás. Ahogy azt énekelték, magasan. kitar
tottan; dicsőség, s aztán: békesség. a hangorkán nekizúdult a Falaknak.
mcgrengette a templomot. színte .szétvetette a szentélyt. Az elnök kono
kul állt. küszködött ezzel a hatalmas hanggal, me1y lecsapott rá. mellen
ragadta. megrázta. fölkapta s megforgatta. mint szél a' pelyvát. Szétve
tette a lábát, s hátát nekivetette a falnak. Azt gondolta: be
törtek a barbárok. Keze ökölbeszorult a bekecse zsebében.

Ekkor a pap kifordult az oltárnál és olvasni kezdte a leckét, Pál
apostolnak a zsidókhoz írt leveléből. az első részből. az elsőtől a tizen
kettedik versig.

-- ... Azok elmúlnak. te ellenben megmaradsz; mindannyian mint il

ruha elavulnak és mint az öltözetet kicseréled őket és elváltoznak. te
ellenben ugyanaz vagy és a te éveid el nem fogynak.

Az elnök leszegte a fejét s az ajkát rágta. Egy-egy szóval teltebbea
szállt felé a hang; ilyenkor érezte, sejtette, hogy a pap- feléje fordul.
Mint a ruha elavulnak ... Az öreg plébánosta gondolt ... Kícseréled öket,
és elváltoznak, Mívé változhatott odalent a föld alatt? .. Kícseréled
őket. Nem, nem engedi, hogy kicseréljék. Levessék. mínt az" elavult ru
hát. Kínevessék, félrelökjék. eltapossák. Fölnézett. kihívóan. keményen
az úJ pap szeme közé. Azzal a szándékkal. hogy belézavarja a prédiká
cíóba,

De a pap visszanézett rá s végtelen nyugalom és szelídség tükröző
dötta szemében. Az elnök elkapta a tekíntetét: a hajó felé fordult. Ar
cokat látott egymás mellett, egyformán színte a feszült, áhitatos figye
lemben. mint egy zsúfolt rajzon. S a szemekben ugyanazt a nyugalmat'
és békét látta, mint az imént a plébánoséban. Fényt. ami nem múlik 'el.



hanem megmarad. A ruhák elavulnak és kicserélik őket. elváltoznak és
meqsemmísülnek, dz ez a fény megmarad és ki nem alszik. ez a fény.
amit fölgyujtott a szíklaarcok mögött az új pap. Egy pillanatra valami
fájdalmat érzett. a kirekesztettség fájdalmát. Aztán nyomban meqkemé
nyitette a lelkét.

Otthon a főtanácsos várta.
- Kérlek. ez több a soknál. Hogy még a templomból is kiszorita

nak... Még ma beadom a lemondásomat.
-- Én pedig a helyemen maradok! - vágott az asztalra az elnök. 

És megmutatom...
Elakadt a szava. Mit akar megmutatni? Töltött a szílvóriumból.

odakoccintotta pohárkáját a Iötanácsoséhoz.
-- Egészségedre - mondta mogorván.

10.

A püspök ebédutáni feketéjét szürcsölqette a dolqozószobájában,
mikor a titkár bevezette hozzá. Töpörödött, beesett ajkú. egészen kopasz
kis öregember volt a főpap. Megrázta azezüsthangú kis csönqöt, mely
az íróasztalán állt s még egy csészét hozatott. Reszketös. kekeres kezé
vel azt asztal melletti szék felé intett.

- Isten hozo.t, fiacskám. Olj le. tölts magadnak kávét. - S rnint
mindiq, elkezdett panaszkodni. inkább csak szokásból, mint komolyan. -.
Jól esik ilyenkor. ebéd után; mert tudod. már csak ez a kávé tartja b:n
nem a lelket. nem is tudom. mi lesz. pa elfogy. Másfél kilót vittek cl
tőlem - mondta színte sírósan.v-> másfél kílót, az én koromban egy
életre való adagot. Ha hallasz valahol eladó kávét. okvetlenül ird meg.
vagy üzend meg a papotokkal. mert én elpusztulek kávé nélkül. _.- Mig
beszélt. fejét kissé Félrefordítva. rekíntetében egy parányi gúnnyal für
készte az elnök arcát. Aztán meglepö gyorsasággal lecsapott rá ..- Pro
tekciót akarsz? Tudod. nem szeretem az ilyesmit. Az izmber nem azért
püspök. hogy állásokba duqdossa a pereputtyát. Kűlőnben is vége é'

protekciónak.
- Nem. nem. Isten önzzen - mentegetödzött az elnök és zavará

ban kortyolnikezdte a feketét.
- Akkor a papotokra akarsz panaszkodni. No. mondd csak bátran.

Ha megittad. tölts még eggyel. De vigyázz. nekem is hagyj egy ujjnyit.
Az elnök szepen elképzclte magában a vonaton az audienciát. előre

elkészítette a mondatokat, előre megfogalmazta a fordulatokat. melyek
kel majd lassan, ráterelí a szót a dologra; meglepte. kihozta sodrából e z
a lerohanás.

- Kegyelmes atyám - dadoqta. de a püspök közbeintett.
- Ezt mind hagyd el. A többit mondd. Összevesztetek?
- Nem - mondta az elnök -. Méltóztatík tudni.. az öreg plébá-

nosunk meghalt... .
- Tudom. Elég tehetetlen volt már szegény öreg. Isten nyuqosz

talja. Nem ebbe a világba való. No ck a Jóisten elszólította és küldött
helyébe újat, fiatalt. Hát csak halljam. mi a baj vele. -- S megint félre-
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hajtva fejét, azzal a kis gúnnyal, a szeme sarkából pillogva feléje: - Új
.söprű jól söpör?

Az elnök feszengett, nem értette, míféle tréfa ez. Játszik vele ez az
öreg/cmber? Mintha kis türelmetlenség villant volna meg a pergamenarcon.

Az elnök nekifohászkodott s egyvég.éb. n kítálalta a panaszát.
A püspök lehunyta a szcmét, úgy hallqa.ta. De az is lehet, hogy aludt
egyet közben. Az elnök már régen abbahagyta s a főpap még mindig
mozdulallan arccal, húnyt szemmal kuporgott a széken, Aztán végre föl
nézett.

- Értem. Szóval kitúrnak a templomotokból.
- Nem egészen igy, de ha meg méltóztatik engedni. ..
- Jó, jó, ne nyargalj a szavakon. Elfoglalják a helyeteket, mondod.

Nem igy van?
- De igen.
- Ej. ej - hümmögött a püspök -. És mondd csak, másutt nincs

is hely abban a templomban? -- kérdezte ártatlanul. De nem várt vá
laszt, nyomban folytatta: - Kellemetlen lehet, nagyon kellemetlen. Kép
zelern, a feleséged önaqysáqa..; Egy kic iit, hogy úgy mondjam, bánt
hatta az illatuk, nem igaz? A fokhagymaszag. Ilyenkor, a kolbász
szezonban ...

Fölnevetett, száraz, kurta kis károgással. Az elnök n:m tudta, mit
tegyen s hogya püspök komolyan beszél-e, holmi magunk között modor
ban, vagy tréfál éi csúfolódik. Tanácsosabbnak tartotta tréfának venni
a dolgot s udvariasan nevetett egyet.

- Bizony, fokhagymaszagúak -- mondta a püspök s rá-ráhunyor
gott félighúnyt pillái alól -. Akárcsak a zsidók Galile ában. Képzeld el
azt a re.ngeteg embert, körben a tó partján s olyan közel hozzá, hogy
az arcába lehe/tek. Mert azok aztán Ial.ák ám a hagymát, nemzeti elz
del volt náluk: az Úr Jézus meg csak állt köztük és dehogyis útálta őket.

Mondta, egyre mond.a, hiszen emlékszel rá. Boldogok ezek, boldogok
azok. Boldogok vagytok, mídön szidalmaznak és üldöznek benneteket;
és - folytatta s egy gyors, pengeéles pillantá ,t vetett rá -- hazudván
míndzn rosszat mondana rátok. - Egy pillanatnyi szünet után hozzá
tette, hangsúlyozva: --- Érettem.

Úgy látszott, mintha a sok beszéd kimerítette volna s el izenderülne.
De abban a pillanatban, ahogy az elnök megmozdult a széken, fölpat
tant a szeme.

- Töltsd ki azt a maradék kávét - mondta.
Az elnök engedelmeskedett, aztán fölállt.
- Hát én nem háborgatom tovább. kegyelmes atyám.
- No csak maradj - mondta él főpap -, hiczen jól elbeszélqetünk.

Hol L tartottunk? Persze, a zsidóknál, Galileában. Érdekes dolog ez,
fiacskám. Mind elmentek hozzá, [udeából, a tíz városból. a Jordánon túl
ról. Akikkel eddig senki nem törődött. Hozzá vitték a betegeket és a
nyavalyákban és kínokban sínylődöket. az ördöngősöket és holdkóroso
kat. Talán meg se kell gyógyítani őket. Csak éppen ápolgatni, gyógyit
gatni. Vigasztalni. Törődni velük, ahogyan az Úr Jézu> törődött. Hiszen
úgy szomjaznak egy kis szeretetre.
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Lehajtotta a fejét s többe nem szólt. Hagyta, hogy az elnök föláll
jon, lehajoljon, megcsókolja a gyűrűjét s elinduljon az ajtó felé. Akkor
azt mondta:

- Várj, fiacskám, egy pillanatra.
. Nehézkesen fölemelkedett a karosszékből és odatipegett botjára tá

maszkodva az - elnökhöz. Csak most látszott igazán, mílyen töpörödött.
válláig sem ért a férfinak.

- Tudod, fiacskám, csak azt akarom mondani - botjáva! cl szö
nyeg míntáit rajzolgatta '-, én a te helyedben nem veszödnék többé ezek
kel a dolgokkal. Átadnám szepen a helyemet másnak. Minek is ragasz
kodnék egy ilyen terhes hivatalhoz?

- De kegyelmes atyám - lépett hátra az elnök --o Meqfussak.
cppcn most, ezekben a veszélyes Időkben?

A püspök elmosolyodott, finoman, gúnyosan s egy kicsit talán szo
morúan is.

-- Veszélyes idők? Nzm, fiacskám. Tudod mi ez? A szüret ideje.
Amikor kipréselik a szőlőt. Amikor mínden új munká st megfogadnak az

.Ürísten szölejébe. No, Isten áldjon. rnen], fiam. békességben.
Az elnök még eqyszer lehajolt, hogy megcsókolja a gyürűt, és a

püspök apró keresztet rajzolt hüvelykjével a homlokára. Közben melyen
az arcába nézett, a szemébe, melynek sarkában egy könnycsepp csillo
gott, a szégyentől vagy a megaláztatástól. Egyszerre megszánta ezt a
gőgös, uralomvágyó, féktelen embert. Megveregette az arcát, akár egy
gyereknek.

- Bizony, fiacskám, kikopunk lassan. Szoktad Szent Pált olvasni?
Elavulunk. mint a ruha és kicserélnek. mint az öltözetet. Én is várom.
váram, hogy az Ürísten kicseréljen. hiszen ideje volna. Elrnúlunk, fiacs
kám, a földön, "te ellenben megmaradsz" - mondja Szent Pál. Vagyis
hogy az Isten az ő egyszülött Fiának. "Te ellenben ugyanaz vagy és a
te éveid el nem fogynak." És egyedül ez a fontos.

Kituszkolta a férfit az ajtón; az ablakhoz tipegett s kinézett a kertre.
Elismételte ezt a verset: "Te ellenben ugyanaz vagy és a te éveid el
nem fogynak". Valahogyan könnyű, boldog, jókedvű lett tőle, s egyszerre
csak azon kapta magát. hogy valami régi. együgyű kis gyerekdaJt dúdol
ott az ablakban.

Henri de Régnier:
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TENGERPARTON
Nyúlj itt a parton el és vedd a két kezed
Közé, hogy elsaitáld e sok homokszemet,
MeJy szöke és a nap tüzén arannyal éq:
S hunyó szemekkel így nézd el merengve még
A tiszta víztükőrt s az áttetsző eget
S ha majd szelíden és tűnődve erezed.
Hogy ujjad könnyű már s nem húzza semmi :,ú!ya.
Csukott píllád amíg lassan kinyílna újra.
Gondold meg, életünk így küldi visszatérve
Tűnő homokszemét az örök partfövényre.

Szeozerdu-Csenqerq József forditása


