
A KÖLCSÖN írta Fekete István

A dolog még a nyáron kezdődött. A templom már üres volt. Kint a vere
bek csiripeltek a porban és a napsugár arany nyalábja meleg ragyogással esett
be az ablakon.

A szentek komolyak voltak, de nem haragosak, mintha érezték volna, hogy
ilyenkor sok a munka és kevés a káromkodás a faluban. Az oltár virágai felett
egy méhecske döngött áhítatosan és az örökmécs kis lángja mozdulatlanul
lebegett tér és idő felett.

A kopott kövek felett 'a csend suhogott. Csak a sekrestyében motoszkált
még a harangozó: az öreg Dékány András. Most tette el a míseruhákat, Aztán
belépett a szentélybe. Megszekott meghajtás után végignézett a ragyogásban
úszó templomon. Rendben volt minden. A zászlók katonásan álltak a padok
mellett, a szenteltvíztartóba holnap önt egy keveset, mert ilyenkor nyáron
gyorsabban fogy. Mégegyszer keresztet vetett s ekkor szeme megakadt az egyik
perselyen. Tegnap olvasta az újságban, hogy némely istentelen emberek temp
lomot raboltak ki. Nem is csoda, ha ilyen hitványka lakatok őrzik a perselyt.

Odalépett, meghúzta a kis lakatot s az ki, is nyílt azonmód. - No, fene 
uram bocsá -, ha valaki látná, még azt hihetné ... és visszaigazította a laka
tot. Majd holnap szól.

Amikor kezét a kilincsre tette, megállt. Ez így nem lesz jól. A lakat nyitva
van. Akárki belenyúlhat. Gyerekféle. Meg kell olvasni a pénzt és jelenteni.
Ez a helyes.

Kemény, igaz léptekkel ment vissza a perselyhez. Zörögve kinyitotta a te
tejét és tartaimát kalapjába öntötte. Nem dugdosva, 'nem csendesen. Akárki
láthatja, ez tiszta munka. És körülnézett a templomban. Húsz forint kilencven
öt fillér összesen.

Ekkor beszédet hallott a templom ajtaja előtt és elpirult. Még csak az
kell, hogy bedugja valaki az orrát ... a víz se mossa le annak a hírét ... És a
pénzt hirtelen visszaöntötte a perselybe. Zörgött az az istenverte bádog, keze
is remegett, amíg helyére tette. Szeme az ajtón. Ha valami imádságéhes vén
asszony belép ...

De nem jött senki.
Rátette a lakatot is és fohászkodva nagyot sóhaitott: No, kutya lakat, én

sle nyúlok többet hozzád! Még hogy szégyenbe maradjak ...
És elballagott hazafelé.
Másnap csak egy pillantást vetett a perselyre, de nem szólt senkinek. Mért

-szóljon ? Azt is mondhatják, több volt benne.
Harmadnap nem tudta megállni, hogy bele ne nézzen. Hátha más is tudja

a lakatot? De a pénz olyanformán volt, mint elóbb.
Elmúlt egy vasárnap is és hétfőn pár krajcárral mintha több lett volna

benne. "
Pár nap múlva a templomdombot kaszálta. Ez az ó [árandósága, A temp

lom dombra épült és alatta van a falu. Nem sok az a kis széna, ami összejön
körülötte, de olyan, mint a selyem. Nehéz is kaszálmi, inkább harmattal. A
hajnali harangszót hamar elrántotta. A kaszakő ütemesen végig nyálogatta a
kasza élét, aztán nagy gonddal alásuhintott a cérnavékony fűszálaknak.

Mise után az asszony meghozta a reggelit. A kis kosarat letette az ár-
nyékba.

- Megvárhatom. amíg megeszi ...
- Ne várd, Rozál. Dolgod van neked is.
Amikor a rendet kivágta, megreggelizett. Becsattintotta bicskaját és bele

nézett a kosárba. Aztán belenyúlt. Tapogatott benne. - Elfelejtette - mondta
végre. - Hát ilyen vízeszű ez az asszony ...
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Elővette pipáját, de abban sem volt dohány. Mérgelődött és szívogatta az
üres pipát. Pénz nincs nála és ő hitelbe nem vesz. Nem! Azt rnondanák, az
öreg Dékány András már a dohányt is hitelbe veszi ...

Ilyen szégyent ő nem vesz magára. Hazamenjen ? Ez naplopás lenne.
Megállj Rozál - dörmögött -, ezért rád adom a tisztát ...

És keservesen nekilódította a kaszát.
De a pipa úgy hiányzott, hogy arról nem is jó beszélni. A szájában ke

nyéríz volt, egy kis halvány szalonnaízzel vegyest. de hiányzott a tetejéből az
a finom, jó pípaíz, ami olyan, mint a rnogyoró. Mit, mogyaró ... Mandula!
Megállj, Rozál!

Jól esett volna köpni is hébe-hóba - csúszik ilyenkor a kaszanyéí -,
de az is olyan vékonyán sikerült, hogy tiszta szomorúság volt.

Tíz óra tájban már nem bírta tovább. Néha a templomra pillantott es
ilyenkor azt mondta: - András, azt nem töhetöd ... azonmód elnyelne a fOO ...

De azért - az ördög tudja hogyan - a rendek meggörbültek és végük a
templomajtó felé kanyarodott ...

A' falu csendes volt. Egy-két puha, pelyhes felhő úszott a torony felett. A
sánta Varga Szabó kutyája kint ült a kapujuk előtt. A plébános kertje felett
egy gerle repült. Ez volt minden élet, amit látott, mégis úgy érezte, az egész
falu szeme rajta van.

- Visz már az ördög, András - támasztotta sóhajtva kaszáját a templom
falának - és belépett a templomba.

Szépen keresztet vetett - kicsit mélyebben hajolt meg, mint máskor 
és kivett a perselyből öt forintot. De ekkor megrettent. Szent Péter szobra,
mintha ránézne ...

Az öreg Dékány kicsit meghajtotta fejét. - Ot forintot vettem ki, izent
'atyám. Láthattad. És kölcsönről van szó ...

Amikor a dohány tüzet fogott, egyszerre más szemmel nézte a dolgot.
- Holnap megadom, aztán vége. Még kamatot is teszek hozzá ...
Igen, de másnap éppen nem volt otthon heverő öt forint, a kamatról nem

is beszélve ...
És este csúnyán leszidta az asszonyt, aki mérgében elszaladt a boltba és

húsz csomag dohánnyal jött vissza.
- Ide teszem a polera - szíszegte -, ha kell, vegyen magának, de velem

ne istentelenkedjen.
Dékány András nem örült a dohánynak. Ű már reggelre igérte szent .Pé

ternek a kölcsön visszafizetését, de így most erről szó sem lehet. A pénz az
asszonynál van. Húsz napra itt a dohány. Húsz napig tehát várni kell, amíg
pénzben kérheti ki a dohány árát.

- Ott se kamatozik, itt se kamatozik - vigasztalta magát András, de
azért másnap tapintatosabban forgolódott a templomban és szent Péter ke
mény arcára csak akkor nézett, amikor kifelé ment.

- Nem csodálom - csukta be az ajtót -, ha nem néz rám Úgy~ mínt
máskor.

De történt ennél nagyobb baj is, Az öreg András alig várta, hogya dohány
elfogyjon a polcról és - ide sekrestyés-mivolt, oda sekrestyés-mivolt - olyant
káromkodott, hogy majd a ház gyulladt ki, amikor az úiabb húsz csomagot
meglátta a polcon. Szerencse még, hogy az asszony nem volt otthon.

De ez még mind nem minden! Másnap tíz forintot kapott az asszonytól,
hogy vásároljon ezt-azt, úgyis ott jár el a bolt előtt, hát adolgafelől meg
teheti ...

A boltos ki is mért rendben mindent, András pedig a zsebébe nyúlt. A
nadrágzsebbe, Aztán a kabátzsebbe sőt a mellényzsebekbe is ...

Egy kis csend támadt.
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Az a -rókaképű Dömötör Zsiga ott dülleszkedett a pult mellett és nem áll
hatta meg szó nélkül:

- Valamelyikben csak benne lesz, ha bele tette, András bátyám ...
Dékány András ekkor már vörös volt. Ide tette, ez biztos! Ujjai ekkor mé

Iyen kotortak a zsebbe és megtalálta - nem a pénzt, verje meg a Pilátus 
hanem a lyukat. Elveszett !

Dömötör Zsiga kajánul vigyorgott, a boltvezető pedig azt mondta: - Majd
meghozza, András bácsi.

- Meg! De addig nem viszem el a portékát. Most jut eszembe: kitettem a
sekrestye-ablakba ... hogy el ne vesszen. Nem maradok adós, ezt tudhatja
akárki - és végigmérte azt alófejű Zsigút. Végigmérte ez igaz, de a hátán is
érezte az utánaszálló vigyorgást.

- Most már lesz, ahogy lesz - dobogott a templom felé. A hűvös homály
egy kicsit lehűtötte, de a mcreg még benne volt. Felpattintotta a persely fede
lét és kiszámalta a tíz forintot. Aztán félszemmel szerit Péterre nézett s a nagy
szent arca fagyosan haragos volt.

- Méltán haragszol szentatyám, de a családi békesség is valami ... Aztán.
az a staniclifejű Zsiga a boltban... de, mondom, kölcsönról van szó! Meg
adom!

A templomajtó bedördült utána és a visszhangzó falak, mintha valamit ki
áltottak volna utána.

A boltban már nem volt ott Zsiga - ez is nagyon bántotta - és a bolt
vezető olyan mellékesen seperte be a pénzt, mintha itt egy becsületbeli kér
désről nem is lett volna szó.

De az idő - dacára ezen nagy eseményeknek - nem állott meg. A tarlók
felett elúszott az ökörnyál, hamarabb ásított az este és az éjszakát alig bírta
az erőtlen nap kiseperni a faluból.

Dékány András pedig lesütötte a szernét, amikor a szeriteket porulgat ta.
Szent Péterhez azonban egyáltalán nem is közeledott.

- 'I'őrölgesd le, fiam - mondta az egyik ministránsnak -, addig én el
rakom a ruhákat.

És csak a sekrestyeből leselkedett ki, de így is Iáthatta, hogy a főszerit

milyen mórgesen tartja kinyujtott kezében a Iculesokat.
Az öreg Dékány alig evett már. Valaminek tőrtennic kellett.
De ekkor már ősz volt. A szőlőben megforrt a bor és daloltak a leg~nyek

vasárnap esténként. Ilyenkor már sejtelmesen sötét a templom s András éppen
végzett a harangozással, amikor, valami ijesztő zúgás indult el odakünt. András
aggódva fülelt, hogy mi lesz ebből és felzaklatott lelke remegni kezdett. A Zél"

gás olyan volt már, mint az égzengés s ekkor - Úristen! - vakító Iónvcsóva
vágott be az ablakon.

Szent Péter hatalmas alakja - vagy csak az árnyéka? - f,ekmelknd?tt,
karja óriásira nyúlt és úgy látszott, hogya kulcsokat menten András fejé
hez vágja.

- Jézus! - roggyant meg az öreg ember ... de aztán elhunyt a fény, el
halt a zúgás és András maga sem tudta hogyan, reszketve kívül találta magát
a templomon.

A templom előtt egy autó állt. Azt kérdezték, merre van a kultúrhiz ?
Dékány András nehezen eszmélt rá, hogy ettől volt a nagy világosság. Et~úl,

az igaz, de hogy a főszent hozzá akarta vágni a kucsokat, az is igaz : Ami
bűn. az bűn és ezt ő már tovább nem állja.

Kér az asszonytól, vagy kér a plébános úrtól, de kifizeti.
Keveset aludt akkor éjjel.
Reggel azonban úgy határozott, hogy mégis inkább a plébános úrtól kér ...
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Mise után már köszörülte a torkát, hogy elmondja kérését, amikor a fiatal
plébános megszólalt:

- András bácsi, nekem beteghez kell mennem. A falunak vendégei jöttek
és megnézik a templomot. Mutasson meg nekik mindent.

András megmutatta az oltárt, a képeket. A szobrokat csak úgy futtában ...
Amikor elmentek, Andrásban szétzsíbbadt az öröm, mert húsz forint bor

ravalót adtak.
Különös szép nap volt akkor. Napsütéses, dérezüstös őszi nap. Hosszan né

zett a vendégek után, aztán odalopakodott a perselyhez, keményen felpattin
tottaa fedelét és a húszforintost a perselybe dobta. Aztán felemelte fejét és a
vastag oszlop baloldalán kileskelt a kulcstartó Szent Péterre.

Az őszi nap arany glóriájában a szent 'arca mintha nem lett volna olyan
komor, mint máskor, de egyáltalán nem volt barátságos, amint Andrásra né
zett.

Ezen elgondolkozott. Annyira haragudna rá Szent Péter? Visszaigazította
a lakatot és most már az oszlop jobboldalán lesett félszemmel a szentre, aki
nyilván nem gondolt arra, hogy András most a másik oldalon nézi, mert innét
nézve, határozottan mcsolygott.

És elmosolyodott András is. Öreg ember volt mínd a kettő és mind a ket
tőnél kulcsok, csak András kulcsai ehhez a kis templomhoz szóltak, aminek
minden porcikáját híven és becsülettel őrizte.

Ebben most már - azt hiszem - nem is kételkedik senki.

•
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Egy neves francia rnérnök, André
Lamouche, aki matematikai és fizikai
dolgozataival, főleg pedig Einstein
meglátásainak népszerűsítésével tudo
mányos téren is tekintélyt szerzett ha
zájában, legutóbb "A harmonikus el
mélet" címmel a mindenség egységes
szemléletének kidolgozására vállalko
zott. Művének első kötetében a fizi
kai-matematikai, második kötetében a
biológiai kutatások eddigi eredményeit
használta fel. Erről a második kötet
ről szól Louis Bounoure tanulmánya,
amelyet a eritique tett közzé. Rendkí
vül tanulságosnak érzem ezt a tanul
mányt, egyrészt, mert egy gondolatéb
resztő munka bírálatán keresztül fel
fedi a mai biológia alapvető problé
máit, másrészt, mert érdekesen mutat
rá e problémák filozófiai megközelí
tésének nehézségeire.

*
Minthogy Lamouche nem szakbioló

gus s így a biológtát illetően másod
kézből dolgozik, Bounoure szükséges
nek tartja, hogy mindenekelőtt a tu
dományos specializálódás kérdését vi
lágítsa meg. Ennek a specializálódás
nak előnyeiről és hátrányairól sok

I r i a Mihelics Vid

mindent elmondtak már, alapjában
azonban a vita - Bounoure szerint is
- meglehetősen meddőnek tűnhetik

fel. Egyszeruen szükségességnek kell
tekintenünk a specíaltzálódást, ame
lyet az okok sokasága hoz magával.
Ilyen az egyre aprólékosabb munka
megosztás, amelyre a modern társa
dalom épül, azután az egyéni képessé
gek különbözősége, a mai technikák
bonyolultsága, az emberi tudás növek
vése s általában annak a folyamatnak
igényei, amelyet közönségesen hala
dásnak hívunk. Akkor is tévednénk
persze, ha azt hinnők, hogy a teremtő

alkotásokban és a felfedezésekben a
minuciózus szakosodás lenne a döntő

tényező, mert ami még nélkülözhe
tetlenebb: továbbra is az egyén zseni
je. Elismert specialista lehet valaki
valamely tevékenységben, de ezzel
még nem válik a saját tárgykörében
sem csalatkozhatatlanná. Megesik,
hogy a kitűnő rnérnök is túlbecsüli az
anyag ellenállását, vagy a kitűnő or
vos is hamis díagnózísra következtet.
Remekül értheti valaki a "clair-ob
scur" összes fortélyait. s mégsem lesz:
belőle második Rembrandt. Már La
Bruuére is beszélt művészekről és tu-
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