
A "BÜKKÖS". - DENIS TÁVOZÁSA
(RF;SZLET "AZ EMMAUSI RONGYSZEDÖK".BÖL)*

Irta Boris Simon

Henry megnyujtotta a viharlámpát.
- Ma este már nem jön érted a teherautó, nagyon havazik, szólt oda

Denis-nek, aki éppen befejezte a csomagolást, - Ma éjszaka még itt
alszol.

Denis kitenkintett a vagon kis ablakán. Elgondolkozva nézte, hogyan
borítja el a téli alkonyat és a hó a Bükköst. Olyan volt az egész a hó
viharban, mintha egy örvénylő hajótörésből emelkednének ki a fák csú-
csai, a sűrű bokrokon s a rongyszedő-raktáron szinte hullámzott a hó
tömeg. A sátrak és a többi vagonok már nem is látszottak. Sehol semmi
világosság.

A ».40 embernek; 8 lónak« szánt vagon volt a konyhájuk, ebédlőjük

és hálószobájuk. A sarokban Tardi apó a .vacsorát főzte egy parányi
tűzhelyen, a vagon másik végén a szalmazsákok és ágyak közt egy má
sik kis kályhában pattogott a tűz. De ez a két tűzhely sem tudta fel
melegíteni a gyatra menedékhelyet, melyet a szél át meg átjárt. A meny
nyezetre erősített lámpa úgy ingott a szélben, mint egy hajókabinban.

A tűzhely mellett foglalatoskodó Tardi, Marco, Henry, az ágyban
fekvő lázas egyetemista, Kurt, a hegedűművész és .Denis négy bajtársuk
hazatérését várták, akik a két kilométernyire fekvő szomszéd külvá
rosba mentek borért, hogy így ünnepeljék meg Denis távozását, aki nyolc
hónapi »tanulmány« után visszatér az Emmausból a· Szemináriumba,
hogy szubdiákónussá szenteljék. Azért jött ide, hogy mielőtt megteszi
az elhatározó lépést, megismerje az életnek és a szenvedésnek ezt a
nagy próbáját.

Kurt, az osztrák menekült ágya szélén ül, a sarokban, s hangolja a
hegedűjét. Minden este játszik legalább egy negyedórát. hogy ki ne jőj

jön a gyakortatból. Szegény művészkeze a kemény munkában s a nagy
hidegben napról-napra veszít valamit hajlékonyságából. fürgeségéből;
kétségbeesve látja, hogyan tűnik el ez a művészkéz a vörösrefagyott me
revujjú munkáskéz alatt.

De a hajdani bécsi gimnáziumi tanár meg akarja akadályozni a tel
jes deformálódást, ezért veszi elő minden este hegedűiét. egyetlen kin
csét, melyet magával tudott hozni a számkivetésbe. Brahmsot, Mozartot,
Lisztet játszott, de társai valeert és divatos slágereket követeltek, Marco
is elővette gitárját, s a hegedű átsiklott a könnyü dallamokra. Sok szép
estét töltöttek így a vagonban, s Denis csomagjai fölé hajolva úgy gon
dolta, talán ezek voltak életének legjobb pillanatai.

A szomszédos ágyon dermedt tagokkal feküdt az egyetemista. AI
modott nyitott szemmel és köhögött.

- Mi a csodát csinál ennyi ideig ez .a légionista meg a többi, -
mormolta. - Tegyetek még szenet a kályhára.

Szenet ... amit a vashulladék és a salak közül összeszedtek az úton.
- Add ide a takaródat, - szólalt meg ujra az egyetemista,
Ez a szegény fiú nem maradhat sokáig a Bükkösben: itt nem kap-

* Borts Simon könyvéről és Emmausr6l 1. a Napl6 erről sz6ló cikkét.
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.hat ápolást. Nehány nap mulva bekerül egy kórházba, onnan talán egy
.szanatóriumba.

Ezelőtt két héttel, egy rongyszállító teherautóval visszatérve, Denis
akadt rá Neuíllyben, amint egy kapuhoz támaszkodott.

- Könnyű magának, van fedele, én a Boís-ban alszom. Van taka
rója, nekem csak a rajtamvaló ruhám van. Van kályhája; előttem csak
az út van, egész éjjel járok, nehogy megfagyjak.

Lehet-e panaszkodni ezek után, ha a hideg átfúj az ócska vagon re
pedésein, ha a rosszul záródó ablakok minduntalan megrezzennek a nagy
szélben, s az egész alkotmány ingadozik a kerekeket helyettesítő ge
rendákon?

Egy száraz ág kopog a tetőn ütemes, apró kopogással. Abeszűremlő

víz tócsává alakul a padlón, a tábori ágyak alatt, a szalmázsákok mel
lett. A hideg dohányfüst, a nedves gyapjú és bőr, a test párolgása, a
piszkos vödör szaga összeszorítja a torkot, s az emberek úgy érzíkv mínt-
ha a vagon lassan úszna velük a sárban. -

Denis nézi, nézi ezt a gyomorúságos menedékhelyet, s a szive ősz

szeszorul: mi lesz velük, rní lesz a társaival, akiket itt hagy ebben a
szerencsétlen pusztaságban? Neki nem volt előttük más tekintélye, mint
a hitéé, a meggyőződéséé, de ezek mind, akár hittek, akár nem, ezt el
-ismerték. Nem térített meg senkit, de mind tisztelték benne a jövendő

papot. Vajjon visszfénye volt-e az érzelmeinek, mellyel Pierre atyát
övezték, kinek Denis itt képviselője volt? Nem térített meg senkit. De
ki tudja? Tardi apó felfedezett a gyüjtött holmik között egy feszületet.
Megtísztította, kijavította és a vagon falára akasztotta. Azt mondta,
hogy ez szerencsét hoz s az Atya örülni fog, ha meglátja, mikor láto
-gatóba jön, - és senki sem ellenkezett vele. És a kereszt a falon egy
hótJaP óta várja az Atya látogatását. - Denis most távozóban Reá bízta
ezeknek az elveszett embereknek kis csapatát.

- Meglátod, ezek leisszák magukat az éjjel a faluban, - mondta
.az egyetemista.

Ez valószínűnek látszott. Ok índítványozták, hogy ünnepeljék meg
-együtt Denis távozását. De ha egyszer bekerültek a kocsmába, ott bizo
nyára le is ültek. S ha egyszer elkezdenek inni, megfeledkeznek az idő

ről és csak hajnalra vetődnek haza, mikor már Denis elment. A légi
onista nem birja a bort és egészen bolond, ha maláriás rohama erőt

vesz rajta.
De egyszerre beszéd hallatszik, lépések közelednek: ezek ők. Belép

-nek a vagonba, hóval elborítva, káromkodva rázogatják magukat és hat
üveget tesznek le az asztalra,

*
Egy óra mulva mind a hat üveg üres volt, és Tardi apó végre is

engedett s a másnapi bor adagból is kiadott két literrel.
- Hét óra, - tűnődött Denis, - úgy látszik a kocsi már nem jön,

s ma este is itt alszom még.
Körülötte mindenki énekelt, szólt a hegedű, pengett a gitár:
"Visszatértek már a gólyák ...«

Tardi apó taktusra ingatta nagy fejét, a légionista, aki a legizgatot
tabb volt, poharával verte az asztalt, az egyetemista ujra lefeküdt s
-elaludt a nagy lármában. Alig hogy befejezték ezt az éneket, Marco új
ba kezdett s rövid tapogatódzás után Kurt hegedűje is megtalálta az
egyszerű melódiát s a hangok ujra nekiereszkedtek: ••Párís hídjai
alatt ...«
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Henry hangja csintalan, csirkefogó csúsztatásokkal, a légíontstáé
szabálytalan, érdes, brutális kitörésekkel. A mennyezetről függő petró
leumlámpa kemény árnyékokat vont az arcokra, melyek az elragadta
tás bizonytalan mosolyában omlottak el. Elfeledték a Bükköst, a muzsi
ka varázslata hidat vert ebből a téli elhagyatottságból a szabadság, me
legség és gondatlanság világa felé. Mindegyiküknek megvolt a maga
szomorú titka, de a gitár és a hegedű valamennyinek a nyár ünnepéről

beszélt, a szép vasárnapok báljairól, a napsugaras erdők idilljeiről, késő

esti hazatérésekről a Szajna csónakjain, nevető, szép leányokkal az éj
bemerülő külvárosí fények közt, virágzó hársak illatában. Hegedűje fölé
hajolva, Kurt otthon maradt feleségéhez és kislányához beszélt; Denis
maga előtt látta magányos, egyenes és kemény útját, ahol nincsen helye
az' emberi boldogság ilyen képeinek.

Nagy szükségét érezte a magánynak és a csendnek, szeretett volna
kimenni az éjszakába. Hirtelen megszakadt a harmónia; a légionista
vállon ragadta és fülébe ordította:

- Ezt hallgasd meg, ide hallgass, te kis csuhás!
Borgőzös lehellete Denis arcába csapódott, szemei vérben forogtak,

amint énekelni kezdett:
»A .camareti lányok mind ártatlanok-
A gitár és a hegedű elnémult, s Denis azt gondolta:
- Na tessék, megint ezek a buta nóták.
»De ha az ágyamban vannak ...-«
- Hallgass, - mondta Henry. - Már a multkor is énekelted.
A légionista nem birta a bort, ha maláriás rohama kezdődött. Sze

mei megvető gyűlöletben égtek, szája gonosz dühhel ferdült el. Denis
nem mozdult s nem igyekezett vállát kiszabadítani az idegesen markoló
kézből. Csendesen felemelte a fejét, hogy ne izgassa a dühöngőt.

- Jól van, jól van ... váltsd a lemezt.
A másik annál hangosabban üvöltötte:
»A camareti lányok szépek, ha nem is jók ...«

Kurt megszélalt mély hangján, melyen egy kicsit érződött az idegen
akcentus:

- Hallgass. Fogd be a pofádat, eredj lefeküdni.
A légionista hirtelen megállt, lassan az osztrák felé fordult, össze-

húzta vörös szemeit:
- Te, te boche... sziszegte.
Hirtelen csönd lett.
- Nem - mondta egyszerre Henry és Denis, - ne mondd ezt.
- Jól van, jól van.
A légionista felindultságaegy csapásra rnegszünt, Lesüppedt a pad

·ra, lehajtotta fejét s a kezei reszkettek. A gitár halkan ujra szólni
kezdett.

Kurt halálsápadtan elrakta a hegedűjét.

- Kimegyek, járok egyet, - mondta Denis.

*
Becsukta az ajtót s arcát odatartotta a hulló hópelyhek csókjának,

tüdeje a szoba füstös levegője után úgy lélekzette be a pompás hideg
szelet, mintha havasok patakjának tiszta vizét inná, Elindult a förgeteg
ben, hogy utolsó istenhozzádot mondjon a Bükkösnek. Botladozott a ke
réknyomokon, a ragadós hó a sarkához tapadt, félvakon a »hangár«
felé tartott, melynek még a nagy hideg előtt kiöntött hat cerrientoszlopa

414



úgy állt sorban, mint őrtálló katonák. Elment mellettük, megsimogatta
őket: »Isten veletek, a pajtasok majd befejezik a megkezdett munkát.«

Balra, egy bükkös bozót mögött Richaux-ék vagonjában még vilá
gosság látszott. Denis megállt a kerítés mellett. A kutya előbújt hordó
óljából, s ugatni kezdett.

- Csend legyen, Diana, - mormolta Denis.
Egy pillanatra azt gondolta, bemegy a vagonba elbúcsúzni a csa

ládtól. De a gyermekek bizonyára alusznak már, s az ernmausi teher
autó minden pillanatban itt lehet. Megsimogatta a kerítést.

- Isten veled.
Elhaladt a nagy hársfa alatt, mely a telep közepén állott. Kopasz

ágai csendesen himbálództak a hó alatt. - Megölelte a nedves fatörzset:
- Isten veled.
Tovább ment az úton, kifeszített drótok és fakarók között, ahol két

másik vagonlakás volt, egy autóbusz váza és két sátor. Itt is, ott is
ki szűrődött valami gyenge világosság a hóvalborított vásznon keresztül.

- Isten. veletek. Eljön a szabadulás órája:
A legnagyobb sátorban volt az árúraktár. Itt válogatta, mosta, zsá

kolta Denis a szemétlerakodó helyen összegyűjtött rongyokat és papi
rosokat. A kifeszített dróton lógott még nehány száradni kitett rongy
darab. A fagytól keményen úgy mozogtak, mínt lábuknál fogva felakasz
tott, sebesült madarak.

- Isten veletek.
Megsimogatta a kút káváját, melyet a bajtársak maguk készítettek

cementből, és a régi vadászkunyhó sárból tapasztott falát, ahol szerszá
maikat tartották. Atment a fenyővel szegélyezett cserjéserr és kijutott
az útra. Rátámaszkodott annak a bükknek a törzsére, melyre ki volt
szegezve a jövendő telep terve. A havas szélroham egyenesen nekiron
tott a síkság mélyéről s megnyögette feje fölött a deszka címerpajzsot,
mely a Bükkös reménységét hordozta.

Amikor ezt a táblát tavasszal az Atya ídeszögezte, ez a terület, 
mely tulajdonképen sem nem külváros, sem nem vidék, sem nem erdő,

sem nem mező, - nem volt más, mint vadak bozótja egy elvesző út
végén.

Egy család jött az Emmausba fedelet keresni. A Clos Fleuriben már
nem volt lehetőség elhelyezésükre. Akkor vette meg az Atya ezt a tá
voli földet.

Richaux, a drancy-í útfelügyelőí hivatal volt alkalmazottja, hajlék
talan munkanélküli, feleségével és két gyermekkel szállóról-szá1lóra ván
dorolt a városban, akárcsak a Vautíer-család, s ez minden éjszaka 900
frankot jelentett. Aztán maguk előtt tolva a két gyermekkocsit, cso
magjukat a vasúti raktárban hagyva, egész éjszaka jártak, bolyongtak,
rettegve a csendőröktől, mert az asszony szerint azok elveszik a sze
gények gyermekeit, és a menhelybe teszik. Három napig az Oíse partján
a földön feküdtek, rníután eladták szegényes holmijukat, fehérneműt,

ruhát s egy csomó kacatot a zsibvásáron. Bekerültek a Vöröskereszt köz
pontjába, ott elszállásolták őket nehány napra, majd megadták Pierre
atya címét.

Amikor elkezdték mesélni az Atyának históriájukat, az nem hagyta
folytatni:

- Majd elhelyezzük magukat.
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Már aznap este itt aludtak egy sátorban. Másnap az Atya munkát
ajánlott nekik a szomszédos szemétlerakodó helyen. Néhány nap mulva
egy rongyszedő különítmény érkezett az Emmausból s elfoglalta a 40
embernek, 8 lónak feliratú vagont. - Majd más családok is kerültek
ide, sátrakban, vagy más kerekes alkalmatosságokban. Richaux megbí
zást kapott, hogy legyen az együttes felelőse. Függetlenné váltak az
emmausi többi rongyszedőtől.

Az építkezést a tavasszal kezdik meg.
Ez a tábla tartotta ébren ezeknek a kisiklott embereknek remény

ségét és bátorságát. Éppen úgy el vannak ők választva a civilizált vi
lágtól, mint a vad-nyugat első telepesei.

*
Nekitámaszkodva a fa törzsének, Denis szenvedett attól a gondo

lattól, hogy mindezt el kell hagynia s be kell lépnie egy másfajta szám
kivetésbe. Életének legdrágább óráit itt élte le.

És mit mondjon majd a Szeminárium rektorának, aki majd kikér
dezi tanulmányútjáról ?

- Ott tudtam legjobban azt az életet élni, mely eszményeimnek
megfelel. Valóságos emberek közé beékelve, mindenestül együtt élve
velük. Látva sok igazságtalanságot, némán, itéletmondás nélkül (ez volt
a legnehezebb) - s harcolva hevesen sok más igazságtalanság ellen. Sze
retni Istent azokért, és azok helyett, akik nem szeretik. Ezek az emberek
mindíg tiszteletben tartották :meggyőződésemet. bár erőszakosak, része
gesek, csüggedtek. cinikusok és verekedők voltak. De megtanítottak en
gem a szegények ártatlanságára. és a szerencsétlenek szolidaritására
(tegnapelőtt mílyen egy-kettőre s egészen maguktól összegyűjtötték a
narancsot a kórházban fekvő Guy számára). És csalódásaimat is a Krisz
tus kezébe tettem le. Ugy sűllyedtem bele az emberiség sűrűjébe, mint
a gabonamag meghal az anyaföldben. De élőbben kerülök ki belőle. Fel
fedeztem az imádság értelmét, felfedeztem, hogy az ima maga is cse
lekvés, és teljességgel nélkülözhetetlen, ha az ember aktiv életet él.

A hó szemébe csapódott, elvágta lélekzetét, beszivárgott a nyakába,
de ő egyre csak azt ismételgette: »élőbben, élőbben.« Melléből mint a
hullám, úgy tört föl az öröm, a sötét, néptelen, hóvíharcíbálta éjszaká
val szemben.

Ekkor hallotta meg a teherautó távoli zörgését.

*

Belépve a vagonba egy szempillantás alatt látta az egész szeren
csétlen helyzetet ... Ugy látszik egy verekedés mindent elpusztított: a
felfordult asztalt az öreg Tardi próbálja lábraállítani, a padló teleszórva
eltört borosüvegek darabjaival, bor- és vérfoltok mindenütt, egyik pad
eltörve. Marco a lavórban mossa Henry száját, melyből ömlik a vér. A
többiek az ágyakat hozzák rendbe, melyeket színtén nem kímélt meg a
felfordulás.

- Elegem van ebből a légíonistából, - mondja Tardi. - Mondd
meg az Atyának, hogy nem akarjuk tovább tűrni magunk közt.

- Hol van? - kérdi Denis.
- Kiment; nem tudjuk hova.
Denís felkapta. táskáját, csendben kezet fogott a még míndig hara-



gos férfiakkal, s egy utolsó pillantást vetett a feszü1etre: »Tehát minden
vereséggel végződik ?«

A küszöbön Tardi apó a vállára tette a kezét, és láthatólag nagy
zavarban motyogta:

- Tudod, mit beszéltünk az előbb egymás közt? ! Hogy majd meg
kérjük az Atyát, küldjön ujra egy ilyenféle alakot, mint te... egy ...
egy ...

Az öröm áradata hirtelen elöntötte Denis szívét.
- Azt akarod mondani, hogy egy kispapot?
- Igen. Én ugyan, ami engem illet, nem vagyok hívő, tudod, de

ezek a fiúk érzik, hogy te valami olyan dolgot képviselsz, ami megha
ladja a mi értelmünket. F:s hogy erre nekünk szükségünk van.

»F:n Istenem, - gondolja Denis, - s végigfut rajta a borzongás, 
ezek megéreztek valamit a szentségből rajtam keresztül- ...

Lehajtotta a fejét és megindult egyedül a teherautó felé, mely az
úton várt rá.

A kerítés mellől melléje lépett egy árny.
- Isten veled, Denís, - mondta a légionista.
Denis nem felelt. A másik mellette lépkedett, majd azt mormolta:
- Ha te velünk maradtál volna, ez nem történik meg.
Denisben ujra felszökött az öröm áradata: ó, ha az ember nem

csak békességes lehet, hanem békeszerző is.
- Ne beszélj erről az Atyának, - kezdte ujra a légionista. 

Nem kell neki bosszúságot szerezni ezzel a históriával. Mondd inkább
neki, hogy kímélje magát. En ... én elmegyek holnap. A viszontlátásra ...
Add a kezedet.

Fordította Sprenger Mercedesz
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