
,
HAROM NAP

I r t a ~1 a g y a r F e r e II e

Az első nap

Forró nyarr vasárnap délután ~olt. A főtér házai jóllakcttan
szuszogtak az ebédutáni csendben. Csak a Tag-vendéglő kug'Iizója
menydörgött fel időközönként, hogy ébrentartsa a toronyban szol
gálatot tevő tűzőrt.

Kapu nyikordult a keskeny Sóház utca felől s nemsokúra
könyvvel a hóna alatt egy férfi haladt át a Szentháromság téren.
Egy visszhangos utcán lekanvarodott a Fürdő felé, ahol már
csavargaita és pengette húrjait a cimbalmos. Betért a nyári
vendéglőbe, mert nem tudta megállni, hogy mégegyszer le ne ül
jön abban a Iugasban, ahol egy héttel előbb - az érettségi vizsga
áldomásán - a kékszemű Küllő Katalin és Skribeczki tanár til'
között oly lelkesen és szinte már közunalomig Iú.ita, hogy: íg}
élni szép ... így élni jó, így oly vidám az élet ... !

Sört kért.
Elmerengve nyalogatta a jéghideg italt a még üres zöldven

déglő közepén, azután fizetett és továbbment.
Bebarangolta a kiserdő útjait, letelepedett a Kopaszkő kiug

rójára, ahol alkonyatig olvasott. Megszakításokkal, mert időkö

zönként az ifjúkor ssínhelvétől búcsúzgató férfi szemével simo
gatta végig a harangok és ódon falak városát. A főtér négysző .
gűre kiképzett szép rajzát. Középen a bástyatornyos templomot
össze-vissza járó régi órájával. A templom előtt a fehér szob
rot, melyre télen deszkabódét borítanak védelméül a márványkő

nek, a gondolatnak és a város hűséges verebeinek. A Korona
kávéház és szálloda testes, sárga épületét. a kékf'estő, az órás, a
posztókereskedő, lószerszámos, kötélverő, mézeskalácsos, kegyszer
árús, temetkezési vállalkozó üzleteit és a koporsós boltja alatt a
borpince bolthajtásos bejáratát. A püspöki palota térre néző ha
talmas ablakait s távolabb a szeminárium fehérfalú épülettömb
jét. a hatalmas kertet és körülötte a düledező kőfalat.

No, és a parkot, ahol hajnali záporok után nyögdécselve haj
ladozó öregek szedegetik a csiperke-gombát.

Köröskörül pedig a hajlotthátú kültelki házakat•. melyek nya
ranként főttkukorica és tormaszesz egybekeveredő illatát árasat
ják.

Mindez oly szép innen, a hegyoldalról, és marasztalóan magá
hoz ölelő.

Pedig holnap reggel a többiekkel együtt ő is felutazik a fő

városba és beíratkozik az egyetemre.
Alkonyatkor nagy kerülővel indult el hazafelé. Még letelepe

dett a téglagyár melletti meredély szélén é.-; - tniként gyermek:-
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korában tette _. kavicsokat dobált le a ruélybe, a békanyúlas
téglagyári tó vizébe.

Már szétteregette sötét Iátylát az est, mikor rálépett a Suhogó
patak h íd.iára.

Megállott a hídon, a lármásan rohanó patak felett. Ráhajolt
a korlátra és sokáig nézte a kövek zöld" hátán lesikló vizet. Hall
gatta a vágtató víz muzsikáját,

Hogy szalad ez a víz a megomló partok között l Mintha senuni
köze nem lenne a világhoz! Pedig madarak isznak belőle, halak
szűletuek benne, köveket görget, vásznat fehérít és szeurivet szal
lit, malmokut és fűrésztelepeket hajt, hajókat visz a Tiátán,

Kimondhatatlauul nagy dolog a víz. Kúlönös törvenvei vall
uak, Akárcsak az ember életének.

Egyre mélyebben hajolt a korlát fülé, Gondolatai egy ütt rohan
tak a száguldó v ízzel. Valósúggal áteresztette magán PJlt a tán
colva hömpölygő elemet, a csurgó, loccsanó, zuhogó, örvényekbell
mo rajló víz szertelenül «sapongó ze'néjével együtt. S akkor cgy
szer-recsak érezte, hogy elválik a híd a földtől, emelkedni kezd
a vízben tükröződő esti csillagok felé és valami rohanó, kavargó,
anyag, mindcnt átható zúgás veszi körül.

Ki tudja meddig tarthatott ez a valószínűtlen lebegés. Csak
arra emlékszik.. hogy megszólalt a székesegyház harangja és uj
ból érezte karjai alatt a híd karf'áját, lába alatt apaIlót. Ahogr
a harangszó lágyan elterült a város felett - a házak, a gyárak,
a homályba vesző kiserdő és a patak felett -- míntha megszeli
dült volna a víz és mora.ia békésen ősszeölelkezett a harang sza
vával.

Vajon megtudja-e valaha, hogy mi\;olt az, ami befejeződött

és mi az, ami elkezdődött akkor, amikor lelépett a hidról ~
Míg hazafelé igyekezett' a pillogó fényekkel szegett szűk ut

cákon, kör ülőlelve tartotta a hídon töltött időnek ez a testetlen
érintése. Fülében még sokáig. ott visszhangzott a zúgó viz és
zengő harangszó összekapaszkodó muzsiká.ia s a hang, melyet
életében először hallott. Nem, nem a í'ülével, hanem a szivével.

Elhaladt a székesegyház előtt, ahol a nyitott ajtón át kiszú
rődtek az esti zsolozsma foszlányai. Nehány latin szó csodálatos
vísszhangot keltett benne.

Omnesvias meas praevidisli ...
Tu [ormast! me, et posui.sti super me manum tuam ...
Quo ibo lz spiritu tuo et quo a facie tua lUf/iam? ..
Quia tu posedisti renes meos:
susceuistt me de utero matri» meae ...

A vacsoránál kissé szótluuabbuak mu tatkozott a szokottuál, tie
.;ztílei arra gondoltak, hogy mégisesak nagy nap a holnapi, ami
kor érettségizett fiuk az cgyetcmre indul. Végeredrueuvbeu már
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az életbe, ahogyun uioudun i szoktá k. Apja eJi) IS hozta a dol
got mindjárt, ahogyan bef'ejeződött az evés.

- Hát, utaztok-e holnap]
- A többiek igen ... Én nem megyek!
-- Nem mégy f ...
- Nem megyek, édesapám!
- Ejnyeno!. .. Hát in i leszl
- Itt maradok.
- Hogyhogy itt maradsz.f ... Hol marudsz Z. .. Mi nek ma-

I'adsz~... Csak nem akarsz te is kaluposnrester lenni enny i l~
kolával!

Mennyire örült volna titokbau ez a derék kalaposmester, ha
a fia most azt feleli, hogy de igenis ennyi iskolával --- s ha kell,
még többel i s - ide állok rnelléd, a formázó korongok mellé, a
szalmiákszesz gőzébe. mert annyira szerétlek apám, hogy nem tud
lak elhagyni, mert igen sokra becsüllek. mindeukinél többet vá
rok a te dolgos, fürge két kezedtől...

De a fiú nem ezt mondta.
- Itt maradok, mert... Mert pap ezeretnék lenni!
Tudjátok hogy van az, amikor a sebeseu vágtató vonat fék

Jel eg'yszerre nyögve rászorulnak a kerekekre Mindenki a másik
arcát nézi a vonaton. Senki nem szól, csak a tekintetek kérdez
getik, hogy ini történhetett. Azután egyrnásután rángatják le az
ablakokat és behallatszik a veszteglő mozdony piheg'ése.

Az anya, aki a vacsoraasztalt már leszedte és ruosogatni ké
szült, a félig nyitott ajtón át hallotta a fia szavát s most halott
sáppadtan ült le egy konyhai székre. A mosogatóedénybe kiön
tött forró víz párája hiába nyalogatta arcát, az egy re fehérebb
lett. Mit tehetnek ilyenkor az édesanyákl Megkapaszkoduak a
kötényük összemarkolt sarkában s nem tudják hogy mitől, vagy
miért, csak hull a könnyük.

A pereekig tartó szótlanság után apja szólul t meg valami ua
gyon gyengéd bátortalansággal.

- Dehiszen soha nem beszéltél erről, kisfiam!
- Valóbau soha nem beszéltem róla! ... N em is gondoltam rú!

Se tegnap, ~e tegnapelőtt! Soha! Még a mai lU1POJl sem! Csak
most, ahogy hazafeléjövet átjöttem a Suhogó hídján. egyszerre ...
Én nem tudom ezt nektek megmagyurúzui, apám!

- Gondolkozni kell még ezen, fiacskám! ...Mert rettenetesen.
gyötrelmesen nehéz dolog lehet az papnak lenni!... Hiszen én
csak örülnék neki ... No, dehát ... úgy gondolom, hogy ami ilyen
hirtelen jön, el is múlik majd. Azért csak be kellene íratkoznod
az egyetemre is. A nyár még itt van, előtted. Őszig ráérsz dÖJJ
teni, megf'ontolgatni ... Igy van-e, Sándor-I

Sándor az idősebb fiú a háznál, aki végér;ényesen leszego
dött az atyai 'mesterség mellé s most meglehetősen megdöbbent
lélekkel töltögotte egy í'alád ika felett a jövő hétre való eigurcttát.

Egyébként vidám szivű ember volt, aki személyes harútságba n
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állott miudeu kalappal, melv a keze közé került valaha s mielőtt

afestőlébe mártotta volna, mindegyikhez volt egy-két kedves
szava.

Mesterségének és a kisvárosi köztisztelet várományosának ez
zel az örökölt fölényével szólalt meg most is, hogyeloszlassa a
komor felhőket a szülőház felől.

- Hogy így van-e, vagy nincsen íg~', ahhoz eg'y.ikünk sem
ért, mert mind a mai szent napig a mi cégünk legfeljebb kala
pokat gyártott a papoknak, de magát a pap~ágot nem próbál
tuk ... Az ő dolga! ... Én nem szólnék bele, upárn ! . .. Minden
esetre - s itt nem tudta már megállani, hogy széles ajka mosoly
ra ne húzódjék - eggyel több pap lesz az egyházmegyénkben,
aki pontosan tudja majd, hogy rnit akarsz neki eladni nyúlszőr

helyett!
Ezen jóízűen és szívből nevettek.
Nemsokára kinn a konyhában is megcsörrentek a tányérok a

mosogatótálban.
•

Felszentelése után előbb egy mezővárosba került. Munkája
egyáltalán nem volt megerőltető. Ideje is bőven akadt, hogy el
merüljön vallásbölcseleti tanulmányaiban. Valósággal beleásta
magát könyveibe és jegyzeteibe. Még egy esztendőt sem töltött
itt s a káplánszeba falait beborították a könyvek.

Mennyi bonyodalom támadt ezek körül a könyvek körül.
amikor új állomáshelyére küldték, a tanyavilág szélére! Kevés
ke pénzét ládadeszkákra és szegekre költötte. Nagy körültekin
téssel esomagolta, hogy új helyén majd könnyebben és gyor
sabban rendezhesseel a könyveket. Mennyit lótott-futott Iuva
ros után, cipekedett és izzadt a vasúti feladás nál. A ládák mégis
megkésve és szétfeselve érkeztek meg. S még itt is napokba ke
rült, amíg a vasútállomástól távolfekvő plébániára vihette őket.

Plébánosa - egy kevésszavu és testileg már fáradt ember
- igen nagy Hzeretettel fogadta, de a sok láda, a mindenfelé
halmozódó könyvoszlopok láttán nem állhatta meg, hogy meg
ne jegyezze:

- Jó lett volna ezeket a ládákban hagyni. Domine! ... Nem
könyvek kellenek ide - sóhajtotta -- hanem jó lábak és csiz
mák, elnyűhetetlen tüdő és vízhatlan kabátok, acélsziv és széttép
hetetlen kedély... Gondolom, hogy ezeket is magával hozta! ...

Nem volt könnyű dolga, amíg a tudományos munka asz
kézisét, a tanulmányokban eltöltött órákat felváltotta a pasz
toráció aszkézisével és í'élnapja.ival, szekerezéssel, gyaloglás
sal, étlen-szomjan való tanyajárással másvallású tömbökben el
szórt hívei között. De elérkezett az idő, amikor már nemcsak
hogy nem sajnálta előbbi kényelmes helyét, hanem hálával gon
dolt főpásztorára, amiért ebbe a fizikai és lelki pusztaságba
küldte, Hosszú útjain -. ezekben a kimerítő gyalogjárásokban
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- sosem csüggedt, inkább fellobogó szívvel lelkesedett a mun
kájáért. Azért, hogy ilyen töretlen és elhanyagolf őstalajt szánt
hat, az evangélium jóhírét ilyen helyen hordhatja szét, ahol
századok mostoha elhanyagoliságában ezt a J úhirt valósággal
most hallják először. Van-e nagyszerűbb Jeladat egy pap szá
mára, mint nagyapákat. apákat és unokákat egyszerre, egy asz
talnál imádkozni tanítani. Misót mondani egy alacsony tanyai
házban, ahol az emberek leülnek a földre, vagy rúkönyökőlnck
az oltárra a szent cselekmények gyermeteg csodálatában. Ahol
felnőtt emberek fejére csurran a keresztvíz és ősziilő fejjel elő

ször mondják : Gyónom a Miudenható Istellnek ...
Most mindez itt van előtte.

Ki tudja mi mindent kap ruajd cserébe azért, hogy könyvei
átmenetileg a ládákban maradnak. Végeredmónybeu ezek a ko
pár tanyai utak is arrafelé vezetnek, amerre a val lásf'i lozúfin
útjai: a lélek sötétjéből Isten világossága felé.

A második nap

Rakoncátlan és élesfogú szélfiókák kergetóznek körülötte,
amíg a nyálkás dűlőúton a szélvágta esőben bőrig ázva a belso
tanyák felé iparkodik. A rozzant kerékpár -- molv m ost inkább
hátráltatj a, m in t segíti - minduntalan kiszökik alóla.

A mogorva időhöz társul szegődik a téli napnyugvás hirte
len leszálló sötétje is, pedig még csak négy kilométernyi út van
mögötte, hét pedig előttc addig a tuuvú.ig, ahol váriák.

Várják a hívei. Ök maguk kérték, amikor legutóbb egy te
metésen itt járt, jőjjön el közéjük még karúosouy előtt. Most
jobban ráérnének meghallgatni a beszédjeit, megtuuu luák az imád
ságokat és a karácsonyi éneket. Siitőékn('\ gyü\ekeznének ÜSl

sze, ahol a nagvszobában uegy vcuen- ötvenen is elférnek.
Amíg ő itt a széllel, esővel 6s uttalan úttal küzd, azalatt

az emberek talán már meg is érkeztek Sütőékhez. Bizonyára so
kan lesznek. Nemcsak a rrielegre fűtött szoba telik meg majd
velük, hanem a konyha és u kamra ajtaját is kinyitják, hog)
ApÓ, aki évek úta bénán fekszik. az is halljon mi ndent. Kőréj«

telepszenek majd és hallgatják. A végén talún még haza seui
akarnak mel1I'IÍ. csak beszéljen akár reggelig js!

Ezektől a gondolatoktól felme\egedve könIl) ebbr-u lép már :t

kavargó szélben, mely valósággal tépdesi vizes ruháját.
. Amikor összefagyottan megérkezik, m.indössze kilenc em
bert talál együtt, a háziakat is heleszúm ítva.

S ez a kevés ember is áaítoz.vu hallgatja szepeu elgondolt be
szédjét. Egyenként elszállingóznak a világtalan <'~ecakúhan ta
nyáik felé.

Mikor a vendéglátó családdal esryedül marad a vacsora szót
lanságában, nagyon nehéz megá.l ln i, hogy elö IIP törjenek köny
nyei.
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Sütőék a fiatal papot befektetik az ágyukba. Ők a kemence
rnellé, a földre ágyaznak. Pedig jobb lenne most neki ott a föl
dön, annyira alul érzi magát s valahonnan, egészen mélyről tör
nek fel esti imájának igéi is. Csak hajnal felé alszik el. Rövid
és ébrenlétbe csapódó nyugtalan álmában idősebb, nyúlánk pap
lép hozzá, betakargatja, megtörli ver itékező homlokát és így
szól hozzá:

- Egyrnásutún jönnek majd, testvérem, az ilyen utak és es
ték, amikor úgy látod, hogy nem éri meg ... és hogy tévedés volt ...
. ,. hogy vissza kellene térned ... De nem a te dolgod, hogy mérics
kélj és itélj felőle: érdemes-e!

f;letének és papságának abban az időszakában, mely ezzel a
nappal kezdődött sokszor emlékezett a különös álomra és az öreg
pap szavaira. S bár ádázul rohanta meg. mindenfajta kísértés _.'
a legkitartóbb mégis az a vágy maradt, hogy sz inte emberfeletti
munkájának eredményét meg-lássa. Hogy jeleket kapjon az em
herektől és Istentől. Hogy igazolódjék életét elhatározó élménye,
amikor ott a Suhogó-meuti kisvárosban áthaladt a patak hídján.

Ehelyett miféle jeleket kapott! Ebből az időbő! való feljegy
zései tanúskodnak róla.

"Csak hosszú hónapok után láttam he, hogy plébánosomnak
igaza van. Ebben a távpusztoráolóban -- ahogyan ő nevezi
minden energia, minden önfeláldozás szétpuf'Ian ... Hiveim is így
látják. Egy-két nap itt semmi t nem ér ,- mondogntják - jőj

jön ide közénk! Akármelyikünk fedele alatt megler l, .. Míkor
végre megkaptam az engedélyt, hog-y egvelöre egy kísérleti idő

szakra kikőltözhetek, sehol nem vállalnak."
. "Sütőélmél meghalt az öregumber. Üzennek értem, hogy a

kamrát valami kis fizetségért kiadják. Kiköltözöm. Csak később

köz.lik, hogy kosztra nem vá llaluak, A sorkosztolás miatt még
többet kell gvalogolnom, mi nt ha a plébániáról járnék ki!"

"Karácsony. Nem érkeztek meg- idejében az imakönyvek es
szeritképek. Didergő szivvel áJJok első éjféli m isó.iük utúu az
oltár előtt. f:s üres kézzel."
. "Az ünnepek után felkeresett eg-y tuuvasi. Közölte. hog'Y ők

heköltöznek a városba. A házát saivességből átengedi. Lehet, hoO'y
később arról is lehet szó, hogy eladja ... Rozoga épület, de mi:rt
no lehetne belőle tanyai kápolna és lelkészlak7 ... Eg)' hét múl
va szekérrel beállít a gazda és elviszi a használatomra ittha
gyatt néhány bútordarabot is. Nemhogy g)'al'uJiodnék u kis ház.
hanem fogy. Mi lyen jó lenne most, ha itt lennének a könvveirn
s volna egy fekvőhely... " .

..Gvertvuszentclőkor ujból megjelenik a gazda. Eladásra kí
nálja a házat. Qsszehívom h íve imet, be.iárom a tanyákat, hogy
segítséget kérjek. A legtöbb helyen azzal fogadnak, hogy vagy
rendés templomot, vagy semmit, de inkább semmit, mert ha
tcmplom van, akkor egyházi adó i" van. A katolikus papot ők
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pedig azért becsülték,. nier-t nem kért to liik péuzt! . __ A véte/ill'
első részlete k ülönös modou mégis összejöi.!"

"Házasulókat oktatok. Tegnap a menvasszony elsu-ta magát az
oktatás alatt. Szülei nem akarják engedni, hogy én eskessem
őket. Azt mondiák, a reformátusoknak szép nagy templomuk
van. Miért jőjjenek esküdni ebhe a rozoga kis hajlékba! Fel
ajánlom, hogy benn a faluban tartsuk uz esküvőt a plébánia
templombun. Hát a katolikusoknak iH va u rendes tcm p lruuuk!
- kérdezik csodálkozva."

"Tegnap megkaptam az engedélyt kis "templomunk" építél"é
hez. A házhoz L alakban nagy szobát éllítünk. Ez lesz -Jézus
háza. Mellette a konyhából sekrestve és egyhúzközségi iroda.
Hátul az én szobám. Nem -tudok aludni a tervezgetés örömé
től.. _ Hajnal fclé ví llámlaui kezd és hatalmas égiháború tör
ránk. A másfélórás zápor alig hagyott valamit a kilencezer vá
lyogból, ami még kinn a határban várta, bogy hazahordjuk."

"Harminckét gyermek félig előkészült az elsőáldozásra, s en
húsvét óta tűdőgvulladásbau fekszem, Már másodszor ebben uz
évben."

"Egy beteg csecsemőt hoznak a sz.iilei. hogy imádkozzam fe
lette és gyógyítsam meg. Megkérdezem, meg van-e keresztelve'?
Majd, ha meggyógyul! --- feleli az apja. Megkeresztelem. Egész
éjjel imádkozom, hogy életben maradjon. Másnap meghal. (Uram!
Szabadíts meg engem a kísértéstől, hogy még m ind ig jeleket
kérjek tőled!j"

"Szép őszi n ap volt. A falak már tetííllHlgasság-hall áll tak.
Plebánosom üzent értem. EJgy szekér léeért meut a városba..l ó
darabon elhozott. Az emberek tréfálkoztak velem, hogy megsz(i
köm a munka neheze elől. A .Iordulónál leszálltam és átvág-tam
toronyiránt. A Sebes-diilőnél egy fa alatt megpihentem. Ott jött
először ez a furcsa köhögés és utána szédirln! kezdtem .. _ Kilen
cedik hete vagyok a kórházban, s úgy tűnik, hogy még mi ndig
nem érkeztem meg' a plébániára. Uton vagyok valahol a tanyák
és a felhők közott .. '. Ma az első nap,. hogy annvi . erőm vau :
leírhatok néhány sort és imádkozhatout. _. Uram! Hála neked
czekért a vércsomókért, melyekkel hajnalou ként beh illted párnú
lilat és takaróruat, zsebkeudőru szélét, hog'~ m ost már III i lill ig
lássam, mennv ire szeretsz l"

"Ma elhagyhattam a kórhúzat. Püspököm egy n~1Pféllyes fa
lu nyugalmas plébániájára küldött, Vajon le:-;z-e· ertiru a hanna
dik aszkézishez: az áldozatéhoz l .. ."

A harnuulik nap

A patak mentén opálsai II ü köd terjPug ti" rátelepsz'i k a .doln
bok vállára. Eltakarja a didergő falvakat. A szél nvugtalun si
kolyokkal riogatja az éjszaka árnyait, ébresztgeti az út mentcn
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szunnvadozó nyárfákat, hog:y ügyeljenek a mcstoha időben útra
keltek lépéseire.'

Az állat azonball nem hisz a nyárf'áknak s azért inkább a
kerékvágást tapogatja. Botorkál az egy ló a sötétséggel összefo
gódzott ködben H nyekeregve zakog mögtitte a g'yámof talan sze
kér.

Az ülésdeszkán egy ázott ember gubbaszt. Talán aludhatna
is. ha melegebb gúnyában indult volna útnak, de ki tudta. hogy
ilyen messze van ei a fu lu f Hajnalban még' szép idő igérkezett,
a nappal is türhető volt. De alkonyattájt feltámad t a szél, esett
is valamicskét H most már csak a zsebei tá ián érez egy kis me
leget, hát odaduma a kezét. A gyeplőt úgysem kell tartani ezen
az úton. Néha megszuunyud s felébredve úgy tűnik, hogy már
évek óta botorkál ebben a sötétségben.

A falu, ahová megérkezett, temetővel kezdődik. Csupa fehér
márvány, meg kőkereszt villog feléje. Ilyen temetőt öfeléjük nem
látni. Akácfák szegélyezik és orgouabokrok. A temető sarkán ket
téválik az út. Egyik a domboldalnak vág, músik a patak mellé
szegődik és kettészeli a falut.

A ló megáll és most már várja a gyeplővel való parancso-
lást, Valaki szembejön a szekérrel.

- Merre lakik itt a jwp'/ - kérdezi to le az ázott ember.
- Menjen csak Qgyenesen.
Nemsokára ott áll a szekér II plebáni a épülete előtt. Az ember

sokáig kereng a tágas folyosón, aru ig valahová benvit.
- A mi tisztelendőnket keresem. aki idejött.
Bevezetik cl káplán szobájába. '
- Szekula bácsi! - kiállt rel a pap- Hogy kerül ide t
- Hát megvallom. nehezen, mert igen messzire került tő-

lünk!.,. ,. .Elhoztam a könyveket, meg a gabonát.
- O, a könyveiru. " Mivel érdemlern meg, hog); ilyen utat

megjá rjon miattam 7
- Ráérő az idő. Semmi sem halasztódik. Egyszer csak el kel

lett hozni. Hiszen a magáé. Mit kezdenénk Illi ezekkel a könyvek
kel?", A búzáért meg megdolgozott.

- üljön csak le, ide mellém, ne ... Beszéljen, hogy vannak l
hogy élnek?"

- Megvagyunk ! Tologatjuk H napokat l'S esztendőket, egyiket
a másik után.

- Hát a pap1", Az utódolJl",
- Az ám egy belevaló ember! Megy minden a keze alatt,

mint a karikacsapás", Kész a kistemplom. Megvan a harangláb
i{ét haranggal. üf oltár .. , Képek .. , Egyszóval, ami kell .. , Ta
vasszal bérmálás lesz. A temetőnek való helyet is kihasitottuk .. ,
Dehát minek is mondom én már ezeket itt magának, .. Örüljön.
hogy ilyen szép helyre került s ne sokat törődjék azzal a mi sár
fészkiinkkel. .. Nem is hinné az ember, "hogy ilyen papházak il'!
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vannak, mint ez itt ne ... Mennvi szoba van ebben ugyanbiza ~ ...
S miesoda falak... Nohát a tisztelendőúr igazán rászolgált erre·
a helyre, azt nem lehet mondani... Csak egy kicsinykét meg
szűrődött...

A vendéget megvacsoráztatták s úgy döntöttek, hogy legjobb.
lesz ha itt a káplán belső szebájában altatják.

Vacsora után még sokáig elbeszélgettek. Beszélgetés közbell
a tanyai ember többször is bele kezdett, hogv neki volna valami
kérése ... No, de az reggel is ráér ... Nem sietős!

Talán reggelig is beszélgetett volna a pappal, ha az nem
küldi ágyba.

- Feküdjön le Szekula bácsi. F~n még egy kissé fennmara
. dok. Imádkozgatok.

Nemsokára hallatszik a tanyai ember egészséges, mély léleg
zése ... Pedig még nem alszik. Időközönként meg-megszólal.

- Kérdezhetnék én valamit, tisztelend6 úr I
- Mondja csak!

Nem unják el maguk ezt a sok imádságut l
- Tudja, ez a mi papi zso lozsmánk, amit minden nap elmon-

dunk.
- Nem magyarul van, ugy-e~

- Nem, latinul!
- Azért 'érti, ugye ~

- Értem, Sze kula bácsi!
- Nem mondana belőle legalább egy kurrácskát, ...ha mair

ilyen papi házban alszom, legalább részem legyen ebben is.
A fiatal pap előrehajlik. a pihenőszékell és fennszóval, lassan

olvasni kezd:
- Uram, 're próbára tettél és megismertél engem... Előre

láttad az utakat, melyek rám vártak ... Van-e hely, hová lelked
elől bújhatnék és tekinteted elől elfuthatnék ...

Mikor hallja, hogy a vendég uj ból mólyeu lélekzik, abba
hagyja...

- Mondia, csak mondja! ... Hallgatom én! Még nem alszom...
Alighanem nem is tudok elaludni, amíg' meg nem rnondom, hogy
én tulajdonképpen miért is jöttem ide ... Erről az imádságról
most eszembejutott.

- No, mondja csak, Szekula hácsi!
A tanyai ember nagy sóhajtással fog beJe.
- Biztosan emlékszik még, hogy amikor maga meg-keresztelte

az én kislányomat, másnap meghalt az a csöppség. I<Jn akkor 
hiszen tudja .- az öklömet ráztam, ha csak gondoltam is magára.
s ahogy csak a számon kifért, szidtam az Istent. .. Eltelt egy kis
idő s egyszerre nekem jól kezdett menni. Minden szerencsével
fordult ki a kezem alól. .. Kezdtünk gyarapodni. Én ezen sokat
gondolkoztam, hogy hogyan lehet az, mikor én elég vagyok ma
gamnak és sose kérem sem a mások, sem az Isten segítségét. ..
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Egy~zer erről beszéd is volt közöttünk s a feleségem - tudja,
milvon jóravaló lp,lek - azt találta niourlan i, hogy hát arra nem
gondolok, hogy valaki imádkozik érteliJ".. talán maga, akit ha
csak lehetett, el is kerültem. lVleg, hogyakislányunk .- mert az
csak ártatlan volt - vigyáz ránk. Attól a naptól kezdve sokat
megfordult a fejemben, hogy ebben lehet valam i. Azóta egyre
gyakrabban érzem, hogy bármerre járok-fordulok, ez a kis ártat
lan elkísér engem. Velem van, de nem tudom megfogni és meg
ölelgetni. Igen-igen kívántam, hogy valamiféle inódon ez a csöpp
ség még visszatérjen az én életembe....De miért hosszítsam a
szót! Karúcsony táj án gyerekünk születik ... , én nagyon szeret
ném... nagyon szepen ldmlém... úgy akarnánk otthon, hogy ...
hogy maga mégegyszer eljönne urihozzánk és ujbó l megkeresztelné
ezt a gyereket ... Nézze, én nem tudom megmondani, mért kívá
110m ezt olyan nagyon, hogy ide is elbóklásztam uriatta ... Talán
nyugodtabb lennék ... Talán magu is őrülne neki ...

A pap csuk sokára jutott szóhoz,
- Nagyon örülnék, Szekula bácsi!
- Nohát, akkor aludjunk! Jóéjszakát!
Hamar elaludt, a pap pedig ottmaradt a széken a térdein

fekvő breviáriummal. Eloltotta a kis olvasólámpát és az ablak
sötét foltján át arrafelé nézett, ahol a tanyák világa összehajlik
az éggel.

Itt aludt el - jóval hajnal előtt - még mindig a szokásos
köhögési rohamra várva. De az most elmaradt.

Almában u iból otthon járt a haraug'ok és ódon falak városá
ban. Forró vasár-nap dél utáu volt. Könyvvel Ho hóna alatt átha
ladt a Szenthúromság-téren. Sört ivott a nvár i vendéglőben, ahol
Szekula bácsi a Küllő Katalin fülébe énekli, hogy: így élni szép ...
Skribeezki tanár úr pedig trombitát fúj. Bebarangolja a kiserdő
útjait, letelepszik a Kopaszkő oldalán s látja, hogy az apja háza
helyén egy másik ház áll, melvnek kis torony van a tetején. Ka
vicsokat dobál li téglagyári tóba. V ég ül hazafelé indul fl leszálló
estben. Most lép rá a Suhogó hídjára ...

Az álom itt végetér, s a szív megáll.
A hajnal hideg fénye besur-ran az ablakon és szürkéskék szem

fedőt borít a megkínzott emberi arcra.

"
Távol onnét, egy tanyukőzpont apró házában most ébred a

másik pap. Az, aki utána jött. Gvorsan öltözik. Kilép a pitvarba>
Hagyot szi npant a friss levegőből 6;; hizakodó arcát il hajnal pi
rosodo Iéuyébe törli. Ajkán il Prima himnuszával.

.Jam lucis ortu suiere.
Deum precemur suqrplice« ...

Odalép az udvar közepére ácsolt haranglúbhoz és meghúzza
a kiesi harangot.

319


