
PÁTER PAPA írta Timár Máté

Napok óta változatlan hevességgel dúlt a harc. Legfeljebb a tél ha
még hevesebben nála. úgy kustolta, seperte élesszállú viharseprőjével az
óriási pamacsokban aláomló havat, hogy látni szinte nem is lehetett
benne, menni is alig, s azokat a fehérleples katonákat is majd feldöntő

gette egyszerre, akik hol előrerohamoztak. hol visszahúzódtak tűzfegy

vereik védelmébe a váltakozó hadisiker kényszeríörvényei ezerint. De
nemcsak vélük volt ilyen goromba az elemi idő, az ellenfeleikkel, a mély
sárga, fakózöld. és fekete egyenruhásokkal, sőt az alig kimerészkedő pol
gári lakossággal is. Még azit sem vette különbségszámba, hogy a fehérek
lágy szláv nyelven, a civilek, és a mélysárgák magyarul, fakózöldek és
feketék darabos germán nyelven káromolták, vagy jajongták az Istent,
ha pirosra .festette a patyolat havat a lepergő vérük. Hiszen a havas or
kán orgonázása elnyomta ezt ,is, sőt a hidegaoélú fegyvereket is hópalást
jával takarta időnként, azok azonban meg-megrázkódtak, levedlették a
puha takaróf s az öblöstorkú ágyúk bumm-bumm-jától a ta-ta-rázó gép
fegyverek dobverésével a különféle kézi gyilkolóeszközök fütyörészéséig
árnyalódva olyanellenhangversenyt rendeztek a hóviharnak. rniritha
eszeveszett karmestetük az andante-t egyáltalán nem, csakis a crescendo-t
ismerte volna. S ilyenkor nemcsak a rohamozó vihar sztrénzenélése ma
nadtalul, hanem a néma város is újra meg újra haldokolni kezdett. Om
lottak a romos falak, lángnyelvek nyaldostak a fakó fellegekkel alacsony
égre, emeletek szakadoztak. szilánkokká tört bútorok, jajt csörömpölő

üvegcserepek hullottak alá, s a kettőstornyú templom harangjai önma
guktól megkondultak, mintha a kárhozott lelkeket a háború sátáni mi
séjére csalogatták volna ...

Az ikertornyú templom, és mögötte majdnem egészen rombadőlt

rendház ott állott az egymásnak, meg a téli zivatarnak feleselő két front
vonal között. A senkiföldjén. Megtépázva is szilárd kerítés-kőfalait oltal
mazó fedezékül használta mindkét fél, ha rohamra indult a másik ellen,
vagy visszafelé űzték, mielőtt a célját elérhette volna, A templom is, a
kolostor is üresnek, életnélkülvalónak látszott. A templompadlásról oly
kor rémült galambok rebbentek az égre, vagy ereszkedtek a földre, esi
pegetni a havat, meg az ehető hulladékokat - rebbenesrekész félelem
mel figyelve azokat is, akik galambnak, azokat is, akik golubnak, azo
kat is, akik Taube-nak nevezik őket -, de a jelenlétük méginkább ki
'hangsúlyozta a két épület ürességet. Hiszen önző az ember, a nyelve is,
csak akkor fogalmazza élőnek a világot, ha ő is a nyitott tenyerén nyü
zsög ...

A majd-egészen rombadűlt rendház refrektóriumában, szakálasan,
kialvatlanul, s meglottyant kövérséget cipelve le-fel űzte a félelem a jó
ötvenes Márkus atyát, az elmenekült szerzetesi közösség gazdasági elől

járóját, aki vagyonőrizőnek hátramaradt, Délig két fráter is osztozott a
rémületén, de az ebédkörüli tűzszünetben vizért osontak, s azóta sem
tértek vissza. így egyedül vigyazza az elfalazott templomi kincseket, a
rejtett élelmíszerraktárt, könyvtárat Márkus atya, s főleg önmagát, ami
a legnehezebb. Szomjas, szinte lázas bele, csakhogy a rémülete még ha
talmasabb, ígyhát a reménységre szomjúhozó lelkét itatja inkább a két
nyelvű német-latin míssaleból, amit még Insbruckból hozott magával
harmincnéhány esztendőkkel ezelőtt ...



Fiant aures tuae intendentes,
in vocem deprecationis meae.;;

Csakhogy ez is semlegesen idegen majaszt most, a szomjúhozó lelke az
anyanyelv után áhítozik a félelem riessusinge alatt ...

Hogy is énekelte világtalan nagyanyám - kérdi szavatlan önmagá
tól -, aházvég enyhclyén, ahol üres szemgödrein meg-megrángtak a
szemhéjak a napfény meleg simogatására?

Hallgasd meg midőn elődbe

Esdekelve jut szavam ...

A saját hangját hallani is megnyugtató, így hát beszél, úgy, ahogy
kiszakad belőle, anélkül, hogy ösztönszülte mondatait ellenőrzése alá
rendelné a tudat. Jobbadán a környezetére se figyelmez, a sarokbazsú
folt asztalokra, padokra, a hideg kályhára, a tucatnyi üres vaságyra 
melyekről biztonságba menekültek az atyák napokkal a nagy omlás után
--, legfeljebb a hatalmas keresztre olykor, előtte a térdeplőre, hiszen ar
rafelé küldi a rnondatai szaggatott szövevényeit ...

Hallgass meg Krisztus Urunk - sóhajtja, és becsukja a könyvet. 
Hallgass meg, és ments ki ebből a sanyargattatásból. A nagyanyámat is
meghallgattad. Megélte, s az volt Iázári oéletének koronája, amikor no
vicius lett az unokája. Hogy simogatta "látó" új jaival a reverenda anya
gát, s áradt, egyre áradt belöle a szó. Ugye püspök is lehet belőled, Már
kus? Szerzetes leszek, nagyanyám, barát. Jó, jó, de azért lehetne, nem?
Lehetne, persze - hagyta reá, annyiszor a két hét szabadság alatt, már
már maga is hitte végezetül. Miért ne? Pázmány Péter bíboros lett ...
Mostmár mosolygástérő az egész. Az érseki béres fiának nagyot kellett
álmodnia ahhoz, hogy főléberepüljöna valóságnak. Az itthoni nyomorúlt
nak, s a távolinak is, hogy a rendi fokozatokon is inkább csak az elnéző

irgalom billenti át. A hite mechanikus, a képességei gyenge közepesek.
a fellépése bizonytalan, az énekhangja rikácsolás, szónoki adottságai nin
csenek. Páter Átlag, Páter Márkus, a Jézus Hadseregének géhása, akinek
csak a pocakja nagy. Páter Zsírosbödön ... csúfoló cédulacska az élés
karom ajtaján, nyi'lván valamelyik örökké éhes novicius versikéjével:

Egér, patkány szaladj,
Zsizsik, légy, és pók fuss,
Mert e templom papja
Zsírosbödön Márkus.

Ez ő itten magárahagyatva. Egy méltatlan szolga a Melchisedek rend
jéből, aki megcsalatkozott az elrendeltetésében, s méginkább önmagá
ban. Egyetlen missiós küldetése a szülőfalujában - amit szerénytelenül
a testvéreivel provokáltatott ki a plébánostól -, majdnem hogy ásítá
sokba fulladt. Úgy látszik hiányzik a neve a kegyelem nomenklatura
jából. S most itt van, nagyon fél, az oroszoktól is, a németektől is, a há
borútól is, önmagától is, s önmagának sem meri bevallani, mert ábránd
nak is túllégies. hogy valaha is felfelé nézhétne bárki reá ...

Míg gyötri önmagát, IS társként, 'kínzótársként ,ét rémület rnint sem
leges harmadik szernólyt, odakint csend lesz. Olyan mély csend, szeron
gató, és idegesítő, rnelyben benne zsong az alig abbamaradt égi, és földi
háború mínden feszültsége, A félbeszakadt, és az elkövetkező, A fül szinte
hiányolja a gyilkos lármát, s a test a lúdbőrözés okát. S maga, Páter

601



Márkus a vizet, a vizet, a vizet. A torka száraz, a ny-elve kenetlen fordul
a szájban, a gyomra dobként feszül, s a vágy színte állativá növe..kedík
benne. Ak!korává, mely még a félelmet is maga alágyűri.

S ez a vágy csúfondárosan zsondul bele: Most lépj át önmagadon, s
bizonyítsd be, hogy hibás rnérlegen mértek, Márkust

S valami racionális oktejtéesel megmérhetetlen dolog történik véle.
Vödröt vesz, keresztet hint magára, és elindul. Úgy, mintha nagyon tá
volra menne, pedig nagyon közel az a távol. A templom előtt a vízvezeték
elosztó kútja tele van vizzel - mondták a testvérek -, mellette kampós
ra görbített dróthuzal, azzal merigetik a környékbeliek. A kolostorudvar
vasas tölgyfaajtaja előtt felsóhajt: Uram, Jézus segíts! De azért vissza
totyog, és egy seprűnyélre törülközőt szegez fehér lobogónak ...

Odakint szemközt vágja a fehér fénylés, s arcát ráspolyozza a hideg.
Inát a maradhatnék markolássza, agyát a döbbenet: Romok míndenütt!
És a kilátás se más. Ott a fehérleplesek, ágyúk, fegyverek, amott a míeink,
meg a németek kényszerírdgye. Felülről la galambok ijesztik, amint alá
ereszkednek drmi. S mindez együtt. Minden lépés fáj, mánden centiméter
önlegyőző merészség, mínden rnéter a végtelenség része, s önkínzó pa
ranes is egyben: Rajta Márkus, előre! Itt a karnpós huzal, hajolj érte .3

hóra, rá a vödrödet, ereszd alá, buggyanted meg. Már tele is? Hát akkor
szusszants jutalmul egyet, töltsd meg, öblögettesd kitágult tüdőd-et a tiszta,
ózongazdag téli levegővel. Hiszen csend van, puha, mint a vatta, mély
mint a béke ...

Lihegve váltogatja lábait a szállaló homályban, s jól esik látnda, hogy
a szemközti ház kaputorkában kiles egy öregasszony. A kezében edények.
Talán idejön. Hátha tud valamit. A fehérleples félen mintha cigaretta
parazsa izzana. Távolabb, nyilván a pihenőhelyükül szolgáló házban ba
lalajka pendül. Többszólamra énekelnek, de csak ennyit ént belőle: sná
bele Katjusa. Mégtávolabb mikrofontorzította magyar beszéd: Hon
védek, gyert-ek át! A német-magyar félen telj-es némaság. Lesi Márkus,
várná az öregasszonyt, IS osak akkor néz újra körül, amikor az tíz-húsz
lépés után fejétv-esztve visszarohan a kaputorkába. Fél-fejfordulattal az
okát is meglátja, de már későn. Egy fehér hóleples közeledik feléje. Vö
dörrel. A nyakában géppisztoly lóg. Úgy mélyed belé a közeledő látvány
ijedelme, mint valami tűhegyű, kampós sasköröm: Értem jön, csak csal
étek a vödre! Reszket a keze, lötyögteti a vizet, a torka elszorul, a térde
ólom, a szíve 1épen verdeső madár. S a fehér hóleples odaér. Voda 
rnondja, és mosolyogva meríti a vödröt, majd ezt kérdezi: Mit főzöl va
csorára, babuska? Érti Mánkus, szlovákokkal vegyes vidékről való, s ta
lán nem is fél utána annyira, s helyette inkább az fáj, hogy kövér öreg
asszonynak nézték. Voda _. feleli szárazon, de már újra citerázik, mert
rájőn a bábuska okára, A reverenda! Ha megtudja. hogy pap vagyok 
agyonlő! De nem lövi. Újra azt kérdezi, mit főz vacsorára, miritha azt
hinné az előbbit nem hallotta jól, IS azután azt mondja: Vojna szkorő ka
put bábuska, s lépi övéi felé az első lépést. Márkus is, de előtte körülnéz,
s la német fertájon fény vilLanását látja. Ne! - ikiáltaná, de a torkolat
tűz villanását követő hang megelőző, éppen akkor, amikor az eltalált
fehérleples leroskad, és puha hóvánkosát festeni kezdi a vére. Szétrág
egy káromkodást, utána már-is őt biztatja: Fussál babuska! Bisztra, bísztra!
Márkus áll, kezében a vödörrel, minta tehetetlenség szobra, Gondolat
elemek kergetőznek az agyában. Az ágen a nem-mel, az azért, a de-vel,
az akarat az akaratnélkűliséggel, IS mösztönző az előítéletekkel. Pedig
az utolsó galamb is felreppent mellőle a toronyba, úgy csapkodott a szár-
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nya, mínt a viharba sodródott hajó vitorlája, rnielőtt összetörne. S a csend
törő Iövésre felébredtek a fegyverek, a kapugádorokból előinaltak a szun
dikáló szelek, s az elült hó úgy kavaregni kezdett újra, mirrt amikor a
púpozott liszteskosárba ököllel sújt a részeg. De ő osak állt, míg megérett
benne az első önálló akarat: Gyere fiam, hazaviszlek, és bekötözlek! Szi
szogós válasz: Majd értem jönnek! Ne okoskodj, gyere. Gépfegyversoro
zat is biztatta őket, s a vértócsa méginkább. A sebesült alig tud f,elállni.
Magas fiú, lenszőke. A rendház ajtaja előtt már úgy támaszkodik a Már
kus vállára, mintha az eleven mankója lenne. Vánszorognak. Ismét utól
éri őket egy golyó. Kilyukasztja a vödröt, melyből ívben, ahogy a kis
gyerekek pisilnek fogyatkozva folyik a víz, elegyedve a hóban a vérrel.
Arefeiktóriumig jó félig kiürül, IS a másik felét pirosra festi odabent a
fehérleples vállsehének buzogása, rníg kíhámozza, ápolja, kötözi a másik.
A fiú sziszeg, de tartja magát. Olykor a szája szélét rágja, s beszél, be
szél, nehogy üres felvonóvá válljon a gégeöble. s beleszállhasson a jaj-
szó... .

- Köszönöm néni. Hogy szólítsalak?
- Márkus a nevem. Hát téged, hogy hívnak?
-- Mitrof'án ...
Forog a pólya, villog a gondolatok sora, ahogy odakint a fegyver

-csövek.
Megmondjam neki ki vagyok? Jobb, mántha ó veszi észre ...
Nem babuska ez! Nagy kereszt a falon, előtte a térdepelő, s a ru-

hája is ...
Jobbkezét a géppisz:tolyrateszi ...
- Mitrofán, én nem vagyok ...
A sebesült szája megráng. s a szava is hidegebb ...
- Pap vagy?
- Szerzetes ... monoh . .. tudod mi ,az?
- Tudom... anagyanyám zagonszlki... ott lakik a Troice Szer-

gieva Lavra monostor tövében. . . sssz. .. annyi ott a monoh , .. rnínt a
fű a réten. " csak azt nem tudom, minek ...

A sebközötö kéz akaratlan szorít, s a gégeöböl liftjébe beleszáll az
első leplezetlen jajszó ...

- Ne annyira. . . jaj ... fáj
Összekúszálja bennük az egymásrautaltság alig tápászkodó 'hangula

tát. A bizalmatlanság tolakodik elébe. Kisiklatja a gondolatokat, megvál
toztatja a szemek tükrözését, s magát a romos menhelyet is, ezt a vihar
tépett hajócskát sodorja, egyre sodorja az indulatok, és gyűlölködés óee
ánja felé. Már ott is lebeg a szélén ...

Istentelen ... - gondolja Márkus, s száz meg'egy újság, könyv, szó
beszéd előítélet újul fel benne -, istálótemplomok... Jegyilkolt pa
pok ... ha. fele igaz annak, amit híreszteltek róluk ...

Mindez azonban nem izzik gyűlöletté benne, osak a szívébe villan,
mínt az éjszakába a távoli villámlás - hiszen nem megszállott Ő, ahhoz
is puha -, a kötöző kezek szakavatott mechanikája lélektelen lesz tőle
mégis, el egészen a következő jajig ...

- Te pap ... te monoh , .. jaj . " ne annyira!
Kínoz, megöl - gondolja hozzá, s rengeteg mást is, ami világnézeté

ből következik -, de én nem hagyom magam!
Hirtelen felugrik, sebesült válla előrelendítésével segíti elerőtlene

dett testét - amin azonnal átvérzik a kötés -, de vissza. is hanyatlik
azonmódúlag a vaságyra a harmadik jajszóval a száján ...
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A fejük fölött megmozdul a tető, alattuk a föld, s bennük a rnellé
rendeltség kényszere ...

Miért hozott volna Ide, ha meg akarna ölni? Miért kötöz be? Szelíd
areú vénember ... figyeld, de ne bántsd!

Majdnem gyerek még ... felebarátom ... egyedül sem vagyok any
nyira, amióta átt van ... Talán a társai is jónéven veszik ... S a németek?
Mondta Páter Szaniszló, hogy papokat akasztottak az oltár fölé a Rajna
vidéken . " Az irgalomnak különben sincsen se vallása, se nemzetisége ...

Mély dörrenés, dübörgő omlás a rendház másik szárnya felől ...
- Ne haragudj, Mitrofán, talán egy kicsit erősen nyúltam hozzád ...
- Te se papa fájt ... Mondd, hogy is hívnak?
- Márkusnak A híveink Páternek. atyának, anyelveteken otyec-

nak szólítanak. - S mert újra mozdul a szőke ifjú, atyás dorgálással
toldja: - Látod, ugráltál. s ha elül a tűz, ismét mehetek vízért!

Aknavetőpárbaj odakint, s bent barátkozni kezd a tűzzel a víz. Nem
oltja ki, az se forralja, megférnek együtt ...

- Mitrofán!
- Tessék, pater ...
- Mi voltál civilben?
- Németszakos tanátjelölt ... Nem félsz kimenni vízért papa?
- Nagyon félek, Mitrofán! De add ide azt a fegyvert, törheti az 01-

daladat ott az ágyon!
Nem adja, de becsúsztatja a párna alá ...
- És, ha félsz papa, miért mersz kimenni?
- Mert hiszek az Istenben, Mitrofán! És te?
- Én az emberekben hiszek!
Úrákig, sokáig, végtelenbetűnően hosszú ideig kell arra várnia, míg

elfáradnak a fegyverek, elcsitul a mesterséges, és természetes vihar a fa
lakon kívül. Mitrofán megeszik egy üveg savanykás meggybefőttet, azu
tán elszenderedik, de álmában rátör a láz. Valami Olgát emleget, valakit:
professzoroz, és Goethe Erlköníg-jéből idéz:

Wer reitet so sp~it durch. Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind ...

majd fáradthéjú szemeit kinyitja, s olyan halkan súgja, érteni is alig:
- Voda , " vizet, papa... voda ...
Márkus totyogó nehézkességgel feláll ...
- Megyek Mítrotán .... hozok ... várjál nyugodtan ...
Bár egyáltalán nem nyugodt ő maga sem. Viaskodik a félelmével:

Még mindíg lőnek ... a hóseprű is süvít ... de... erre a fiúna boroga
tást kéne tenni. . . szenat hozni a tűzre. .. eredj öreg Márkus, ered; ...

S a lefegyverező félelem ellen szinte menedék, hogy van kiért. Olyan
ez, mint amikor a közellátási nehézségek idején megnőtt a szükséges
sége, Majd Páter Márkus elintézi - rnondta a házfőnök -, az ő szelíd
sége rést nyit a hatóságok szívén, És elintézett míndent. Ha elküldték újra
ment, kért, kunyerált, A gettóba is bement. Belerúgtak? Újra! S észre
vették, hogy van. Ha nem is rétori éke a rendnek, nem is tudós agy, le
ezerelő lelki vigasztalás, csak Páter Zsírosbödön, alája is jelölt olyan ös
vényt az Isten, melyen másoknál biztosabban tud járni ...

Erőt merít fontossága hitéből, kimegy, szenot hoz, ápolja a tüzet, s
elindul vízért. Két edényt is cipel, s ahogy feketesége az esthomályon át
derengő fehéreéget kettémetszi, áthaladva rajta, olyan, mint amikor meg
mutatkozík a sors . . .
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A fegyverek üres csöveibe újra beledudorászik a csend. Nyolc óra
van, de rnintha éjszaka lenne, valahol 6Z éjféli áthajlás után. Félhomály.
Fogatlan szájüreg benne a vízgyűjtő torka. Olyan, mintha a haldokló vá
ros az utolsót vicsorítaná halálos kínjában. Esni kezd a hó. A megszelí
dűlt szél éppencsak ingatja az aláhulló óriási hőszemeket. A megbontott
templomtető letépett csatornaja csattog, s a csend sokszorozva Ielna
gyítja a zaját. Koporsó szegezés, Szinte fáj hallani, ahogy éreznie is azt,
hogy fél, hogy sodródó falevél a viharban, szürke közkatona az úr had
seregében, sarzsija sincsen, éppenosak alkalmasnak, alig-megfelelőnek

mérte az a földi mérce, mely felett a hatalom, a hírnév, a népszerűség

diosfényébe emelkedtek mások. Nem baj ez, megmarad ő szürke géhás
nak, az üdvösség kopottkönyökű iktató-kiadójának, csak míndig megmu
tatkozna legalább az, hogy igy is szükség van reá ...

An a vizesakna sötét torka ,fölött, és elveszti az időt, mert keresi ön
magát. Furcsán, és bizarrul hősök után forog az agya, akikhez hasonlít
hatna, de nem talál. Szerény, alázatossá alázott gyávaságában rninden
féle szenvedések árán megváltható nagyszerűség ellen tiltakozik az ösz
töne, igy a szentek példájáig el sem merészkedik. Kaszap István, a kis
fehérvári novicius jut az eszébe, aki béketűréssel nőtt a kínhalála fölé.
De ettől is megijed. Én orditanék, vonaglanék, sírnék, !ha nagyon fájna
valamim - gondolja. - Tavaly még a kapusfráter is kinevette a fogfá
jós óbégatásomat. Azt mondta: Akkora feneket kerit egy lyukas fognak,
Páter Márkus, mintha ikreket szülnel S azután regényhősök jutnak az
eszébe. Karl 301'is, Huysmans La oathédrale-jának alázatos öreg szerzetes
disznópásztora, s az ügyefogyott, botladozó papfigura a Graham Green
Hatalom és dicsőség-éből. Olyanféle kiválasztódással is megelégedne, csak
ne lenne olyan, amilyen ...

Ö, én balga - sóhajtja, miközben visszatér a valósághoz, és korához,
habitusához mérvo fürgén megmeríti az első edényt, - jó, hogy nem pré
dikálok itt az ágyúk torkában, miközben szomjas lázban fetreng az a
fiú. .. - Elmosolyodik. - Olyan erősnek, Hatainak is jó lenne lenni .
Néninek nézett a kutyafülű ... Azt mondta, hogy az emberekben hisz .
- S maga is csodálta, hogy semmi ellenérzés sincsen benne Mítrofán
iránt ...

Ahogy megmeri a második edényt hóropogást hall a németek felől.

Riadtan felegyonesodik. Egy feketeruhás áll öt méternyire hozzá álcázó
lepedővel ,'1 hátán, s másik kettő is közeledik, de kúszva. Az álló fojtott
eréllyel kérdi: .

- Te vagy az a pap, aki alkonyatkor bevitted azt a sebesült ruszkit ?
Citerázik a térde ...
- Jawohl, Herr Offízier!
Hibátlan németsége meglepi a másikat, már barátságosabb ...
- Gyere gyorsan, elvisszük, kihallgatjuk, megtudjuk tőle a hadál-

lásaikat!
Márkus dadog .
- Az nem lehet Herr Offizier ... sebesült ... szerit falak védik ...
Géppisztoly lendül, IS a száraz kacagás furcsa kisérőzene hozzá ...
- Egy bolsevikit ... egy istentelent?
A puha öregember nyöszörög ...
- Nem engedem tisztúr . . .entschuldigen SLe, bitte... es ist un

möglích ...
A másik kettő is közelebb ~úszik, sikoltozik alattuk oa hó ...



- Pofa be. . . indulás... - A géppisztoly csöve gombori koccan. 
los, 100 ...

A gyávaság mozdítja, a félszeg embersége bénítja. Megbotlik a víz
húzó drótban. és elesik ... Azt mondom, hogy nem bírok felállni - gon
dolja, de kimondand nem meri. - Most lő agyon... Domine, non sum
dígnus - suttogja, s feljajdul, mert a faarcú, magas német oldalba-
rúgja .

- Los, los, csuhás!
- Van neked Istened, Herr Offizier ?
- A Führer! - Újra belerúg. - Auf!
A fehérleplesek feléről, ahogy a kukorioa pattog a rostán, akkor ka

szál el Márkus fölött az első géppisztolysorozat. A két kúszó menekül
visszafelé. A tiszt meginog. Krucífíkszet ropogtat, és rázuhan az öregre.
Ömlik a "ére. Jajgat. Mánkus alig bír kimászni alóla ...

- Vigyél be ... ne hagyj itt ... - könyörög a sebesült. - Ne hagyj
itt, tisztelendő úr, katolikus vagyok. ...

Úgy vonszolja a bejáratig, mínt valami lyukas Iiszteszsákot.vmelyből

a liszt helyett piros "ér folyik Belül az udvaron Ieteszi, visszaszalad a
vödrökért. elreteszeli az ajtót, és leroskad mellé. Olyan fáradt, míntha
a világ gondját cipelte volna. A tüdeje lyukas fújtató. A félelme elvisel
hetetlen, s mégsem pihen sokáig ...

- Öleld át a nyakam, és segíts magadon egy kicsit, mert nem bír
lak - pihegi, s áttántorognak az udvaron ...

Kívül két halálzenekar [átszdk. Rakéták tűzijátékoznak. S bent a re-
fektóriumban Mitrofán felemeld a fejét ...

- Hoztál vizet, Páter Papa?
- Hoztam, Mitrofán, de légy türelmes, itt egy másik sebesült ...
Már látja is, ösztönösen előhúzza a géppisztolyát a párna alól, majd

visszateszi, s minden vízcsobbanásra megrándul a cserepes két ajka ...
Márkus kötözi a jajongó németet - az is majdnem gyerek még -,

s közben panaszkodik ...
- Érted jöttek volna ... belémrugdosott ... s most látod, itt van!
Néhány korty felfrissíti Mitrofánt. A bekötözött német ájultan f~k

szik kétágynyira hozzá. Az öreg barát közöttük ül egy sárnlin. Azenélö
falióra a keresztfához megyek melódiájával jelzi a tízet ...

Mitrofán furcsát kérdez ...
- Mondd, kikhez állsz közelebb, Páter Papa? Hozzájuk, vagy hoz-

zánk?
- Önmagamhoz szeretnék, fiam ...
- Nem értelek, de jó ember vagy ...
Azután elcsendesednek mindahányan, Csak a föld rezeg alattuk, csak

a tető inog felettük, csak az ösztön riadozik bennük. Mítrofán Olgát be
cézi álmában, a német sturmot vezényel, s Márkuselőrebókoló fejjel hor
kol a sárnlin . ..

* * *
Egy perc addig tart, míg hatvanig számokiz ...
Egy óra, míg háromezerhatszázig ...
Egy nap nyolcv«n'hatt'zernégyszáz.,.
Egy hét hatszáznégyezernyolcszáz ...
És az elmúlt hét a romos rendház falai között?
Azt kiszámítani nem lehet. Nincs az alfabétának anny'i betűjele. ahány

az ehhez szükséges egyenlet ismeretlenjeinek jelöléséhez kellene. AttI:
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zivatar is belefáradt a találgatásába. Úgy megszelídült, mint az izgága
ember, ha méltó párjára lel. A hó megkásásodott, elpíszkosodott, Itt-ott
Ioces-poccsot vetett. Magasabb lett az égbolt. Megritkultak a fellegek. S
'hallgatnak az ugatóstorkú fegyverek is, osak az unokatestvéreik hang
versenyeznek még a nagy folyamon túl, a teknőshátú hegyre épült vár
körül, de a zenebonajuk majdnem dongómorgásszámba megy, mire a
kéttornyú templom előtti térre ér ...

A fehérleplesek levedlették az álcázó fehérségüket. s elvonulásra .ké
szülődnek a néma ölőeszközeik körül. A másik utcaöbölben mélysárga,
fakózöld, és feketeruhás halottak. Némelyiknek úgy fagyott a hóra az
arca, ahogy végső kínját beleharapta. A fehérleplesek között utcagyere
kek lábatlankednak. Bojtorjánként ragad rájuk az idegen nyelv. No, nem
valami puskini színten, olyanformán, mirrt a tengerészangol, vagy a le
vantei. Valami orosz, valami német magyar kötőszavakkal összeféreelve,
és sok-sok mimika kézzel-lábbal. A vezérforma rongyos suhanc már eg,é
szen otthonos. Fejedelmi fövege a két fülét, sőt a nyakát is rejtő ron
gyos mi cisapka, melynek égrecsapott ellenzője alól fürgén pislog elő két
vizslatóegérszeme ...

Odamegy a parancsnok törzsőrmesterhez, a nagybajszos ukránhoz.
és ezt kérdezi tőle:

- Gyagya, neked vifil klopci?
A törzsőrmester barackot nyom a fejére ...
- Tri. " Dva malcsík. odna doeska ... - S ujjával is mutatja az

€gyet, a kettőt, sőt a két fia, és a leánya között lévő nemi külömbséget
is, hogy. félreérthetetlen legyen. - És neked hány testvéred van?

- Öt, én vagyok a legnagyobb ...
- Itthon van az apád?
- Kaput ... a vojnában , " a Donnál ...
Kis szeplős gyerkőc az egyik ágyú vonószerkezetén ülő tatárra bámul.

A ferdeszemű katona eszik. Téglaforma kenyér utólját mártogatja a csaj
kájába, melyriek knístálycukor van a fenekén. A kis szeplős üres szájjal
együtt nyeldes véle egy darabig, s végülis kinyögi:

- Iván, daj kleba!
A tatár nem helyesbíti, hogy ő Ahrned, a mindennapi magyar nevét

:kérdezi teleszájjal. s utána is mondja:
- Kenjer ... - s letör néki egy darabkát ...
A vízhúzónál asszonyok összebújt. zaklatott nyája, s vénasszonynak

öltözött leányole A trécselésük is riadozó. Balladai ...
- Igaz, hogy Mariskat bántották?
- Hárman. A vici leszaladt a patrulért, erre kettő elszaladt, egyet

meg agyonlőttek...
S következő versezakként csapzott fehérköpenyest kísérnek a halot

tak utcájaból. Nem kerülgeti őket, átlép rajtuk, s olykor feljajdul, mert
a kísérői géppisztolyaggyal egyengetik .

- Ez volt az egyik, aki elszaladt - S azután összebújvareszket-
nek megint, mert a cukros tatár odakiabált: Kisasszun, daj vada ...

Tellenek a vizesedények. de nem sietnek. Olyan jó megfürödni ebben
a langyos csendben a sok idegtépő óra, nap, hét után, szinte a környező

látvány iszonyatát is lemossa a szemek Iriszéről. A temetetlen halottakat,
a romokat, a pusztulást. A távoli ostromzajt is feloldja, Távolabbra tolja,
mintha két idegen világot mezsgyézne el egymástól a rombadöntött vi
lágvárost kettészelő folyam ...
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Az cmladékos rendházból kilopakodó, rekedtes énekhangot annál kö
zelebb lengeti a csend. Az asszonyok felfigyelnek reá, s olyan is akad kö
zöttük, aki imára kulcsolja a kezeit ...

- Temet az öreg barát ...
- Melyik?
- Az a nagyhasú ...
- Akdt Páter Zsírosbödönnek csúfoltak?
- Azt mondják, sok sebesült katonát megmentett ...
- Egyedül?
- úgy. A többi atyák elmenekültek. Éjszakánként ki-kijárt, és ~

hátán cipelte befelé őket, magyart, németet, ruszki t , vegyesen, személy
válogatás nélkül ...

- Érdekes, a leghitványabbnak látszott. Szál zöldségért is félórákig
alkudozott a piacon ...

- Nem mindig az a valaki, aki a napfényes oldalon jár ...
S valahol a lelkek mélyén lakozó misztikum rnéhében születcrk a le

genda, miközben az cmladékos kőfalak felett átrepül agyatrahangú res
ponsorium, mely szólóvá szegényedik, hiszen egyazon személy a kántor.
és a pap ...

Et ne nos indueas in tentatinnem ...
Sed libera nos a malo

Márkus atya temeti azt a fekete németet. aki túszként el akarta hur
colni Mitrofánt, s azután a romos rendházfalak között iszonyatos halál
tusáját vivta. Lázában saját karjáról rnarcangolta a húst, a "csodafegy
verrel" fenyegette a világot, mintha az ördög dühöngött volna benne, hogy
az utolsó félórájában tehetetlen esettséggel sírjon, mint egy gyermek. Fo
gadkozzon: Szent Antal, minden évben öt misét mondatok, ha életben
maradok; Esengjen az édesanyja után: Mutterchen, miért is nem hallgat
tam reád, amikor a Jugendtől féltettél: s igazságtalanságról pityeregjen :
Meg kell halnom, pedig még nem is éltem! S rnost temeti Márkus atya.
Egyszemélyben kántor is, pap is felette. A nyitott sírja körül összesereg
lett nyolc végtisztességadó öt nemzetből való: Két magyar, egy cigány,
két orosz, két német, és egy örmény. Katona míndahány. A kilencedik.
Mitrofán, gyógyszerért, orvosért ment reggel, a tűzicsend második nap
ján, s a tizedik, az a Jevgenij Lifsíc nevezetű komisszár ott nyugszik alig
rnéternyire a fekete német kiásott sírjához, melynek fenekén köpenyével
letakarva ott fekszik a halott. A komisszárt Mitrofán temette tegnap
előtt - kunta beszéddel, s az internacionáléval -, den sírját neki is a
két magyar panaszt, Kovács István, és Lakatos József ásta, akik most
mindjárt majd Síegfried Reímseheíd SS sturmführerre domborítják a
földet. István, és József egészségesek. Még a Mitrofán, és a fekete bemen
tésének éjszakáján hágtak át a falon egy piktorlétra segitségével, holtra
rémitették Márkus atyát, s azóta barátcsuhában járnak. Holott Józsefre
formátus. Bezörgettek a refektórium sötétített ablakán, illendő Dicsér
tessékkel köszöntek, s Márkus atya hasztalan fogta rájuk alázálmokban
fetrengő SSgéppisztolyát: Allj, vagy lövök; ő hátrázott mégis, azok egyre
nyomakodtak feléje ...

- Minden házimunkát elvégzünk, tiszteletes úr - mondta tempó
san Lakatos József -, csak adjon helyet, míg ez a nyomorult háboru
végetér ...

Kovács István egyre súgdosta neki: Nem tiszteletes ez, te, hanem
tisztelendő; a szószóló csak ballagott a maga nyomán ...



- Ha ruhát is ád a tiszteletes úr, két heti robotot teszünk érte a
templom felépítésénél ...

- Baj lesz, ernberek - dadogta az atya ~, maguk nem sebesül
tek ...

- De kettőnknek kilenc gyerek mondja, hogy édesapám ...
Erre befogadást nyertek. A páter Ieberetválta a bajuszukat. Felövez

ték magukra a csuhát, s azóta úgy ténykednek. hogy nézni is ÖI1öm.
Rendbehozták a beomlott konyhát, kitakarították a földszinti cellákat,
a rombadűlt szárny omladékából kíválogatták, és máglyába rakták a
használható egész téglákat, felváltva cipelték a sebesülteket, virrasztot
tak mellettük, csak a vízért járt Márikus atya - na és a sebesültekért-,
nehogy a falakon kívül felismerjék őket. Tisztelik lis. József megfogadta,
ha hazaér a keresztelőre - merthogy vastagodva hagyta otthon az asz
szonyt -, Márkusnak keresztelteti a hatodik Lakatos-ivadékot ...

Domine exaudi orationem meam ...
Et clamor meus ad te veniat ...

Mit mond? - kérdezi a kálvinista.
- Imádkozik, de hogy mit, nem tudom sugja Kovács István, s

aláhajlik á másikra, mert jó-öles kiskun, míg József karikalábú, mokány,
kis hajdú .. ~

- Hát aikkor milyen ikatolikus vagy?
- Hallgass!
A többiek is hallgatnak. Iván, a vénebb orosz kajsza pravoszláv ke

reszteket rajzol magára. Szergej, a másik orosz azt találgatja, ugyan hány
ágyúvallőhetilk azt a várat? Gazsi, a cigány, Rózsiját, s a két rajkóját.
a két bajornémet a távoli hazát idézgeti, s Titrán, az örmény fenn kószál
a honi hegyeken, ahová az Ararát hókuesmás csúcsa is odalátszik az or
szághatáron túlról. De azért mindnyájan szeretik ezt a kövér öreg papot,
csak éppen megfejteni nem tudják. Úgy fél, hogy nézni is 1'OooZ, s ime
megmentette az életüket. Ugyan mi adott néki erőt? Aki hisz, azt gon
dolja: az Isten; aki nem hisz úgy Ítéli: az emberi jóság; s mindkét tábor:
róla lehetne megmintázni a félelem szobrát ...

S a félelem eleven szobra temet. Pedig ő sem a ezertartáskönyv be-
tűit látja, hanem az elmúlt hetet, melynek izgalmai Jobbadán még el sem
ültek benne. Szorongatják a torkát, hárfáznak ;él; szíve húrjain, tépfuk az
idegeit. S valahogy mégsem kellemetlenek. Valami borzongatóari jó érzés
is zsondul beléjük: Segítettem másokon, letiportam az esendőségemet, ta
lán többet érek annál, amennyireeddig értékeltek! Gyűlölködni nem tu
dok, harcolni se, de úgy látszik néha a szelídség is fegyver a haragvó V'i
lágban ...

S jóleső igazolás, hogy ennek a sokfelől összesodródott nyáj máris
<l tanújelét adta ...

A leghamarabb Mitrofán, az a kedves fiú, legutoljára Siegfried, ez
a halott fekete, s egyetlen köszönöm erejéig Jevgenij, a komisszár is, ami
kor a halálos verejtéket letörölte a homlokáról. Lehet, hogy csak az ir
galmas mozdulatot köszönte meg - fiatal volt, hitte az elvét, türelmet
lenül hitte, s lám egy hete még ő is gyűlölte, félte, ördögnek hitte őket,

pedig ő öreg -, de az se számítana, csak meggyógyult volna. Egyedűl az
az érzés számít, hogy másokon segíteni - a rászorulókon segíteni min
den személyválogatás nélkül -, olyan jó érzés, amihez nincsen fogható,
Mint az első rniséje a felszentelése után. Orvosság a tehetetlenség ellen,
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értéket ád, ha csalódtunk önmagunkban, mert adott helyzetben esendő

ségünk felülmúlására, Ietíprására képesít ...

Requiem aeterman dona ei Domine,
Et lux perpetua luceat ei ...

Hogy is volt?
Ma egy hete szőktek el a fráterek. Még aznap idekerült este beci

pelte Miitrofánt, s ezt a megszállott Síegfredet is. :Éjfél felé József, és Ist
ván jöttek, hajnalban Gazsi, a cigány, de az a hátsó falon átal. Ott rej
tőzködött a farmezsgyés házban, s egy csupasz ecetfa áthajló ágán eresz
kedett alá. Csúnya lőtt seb éktelenkedett a combján. Azt mondta, szökött
katona, s a brácsás földije nem merte rejtegetní tovább, mert ott már
a győztes fehérleplesek hadifoglyokat szednek. Lehet, hogy nem mon
dott igazat, a kenyérzsákjából ezüst evőeszközök potyogtak alá - István
talált rájuk reggel -, de a sebe igazi. :És az étvágya is. Azután Jevgenij,
oa komisszár, Iván, Szergej, meg 'I'igrán, az örmény került a gondviselése
alá. A fehérleplesek támadtak, s' az elleníelük úgy tett, mintha visszavo
nult volna. Egészen iközel engedte őket. Látta ő jól. Vízért aikart menni,
a roham láttára visszahúzódott, és az Istvánéik téglamáglyájáról lesett
át a kerítés fölött. Aikkor még dühöngött a vihar. Ömlött a hó, sodorta.
Alacsonyan szálló repülőgépek bombáztak a közelben, és a légnyomás
"beharangoztatott" a halálnak. S a fehérek rohamoztak. Öt métert előre,
azután elfeküdtek, lőttek egy sort, és újra: Davaj bigoml

A temetési ezertartás néma várakozásba megy át ...
Ivánt, az idősebb oroszt oldalbalöki Szergej, a fia-korú orosz ...
- Iván Vasziljics, ez a Páter Papa elgondolkozott - súgja neki -,

Nézd, úgy bámul a semmibe, mint valamd szerelmcs ...
- Nicsevó - feleli az öreg -, ne zavarjuk benne. Jó ember, azt

mondta Mitrofán is, pedig ő student ...
- Emlékszel Iván Vasziljics, mekkorákat nyögött alattunk?
- A korrusszár alatt össze is esett, mégis bevitte ... Az pedig azt

mondta neki, hogy a pópák dologkerülő ingyenélők...
- No-no, Iván Vasziljics ... én is komszomolísta vagyok ... de ez

nem olyan. " ez jóember, igazat szóltál ...
- Ha rajta múlik, a komisszárt is meggyógyította volna ...
Azt vitte be harmadiknak. Arnikor észrevette hol van, el akart men

ni. Mitrofán csitította le. Azt kiabálta: Nem kell az irgalmad! Azért te
szed, hogy a míeínk előtt érdemeket szerezz általa. Olyan türelmetlen
volt, harcos, minta Páter Prior. S mégis kimondta szegény feje azt a kö
szönöm-öt a végén, nyugodjon ...

Hirtelen körülnéz, visszaijed a jelenbe, tévedésből megismétli a
Requiem aeternam-ot, de olyan nagy benne az emlékezés sodrása, hogy
máris sodorja visszafelé ...

Másnap a feketék rohamoztak, s akikor meg ezt a két szelíd wehr
machtos bajort cipelte be. Alázatosak, és hasznosak. Parasztok. Josef, a
lábsebes tépéseket csinált egy lepedőből, Hans félkézzel is jó tűzrakónak

bizonyult, s az oroszok is megszekták őket. Mitrofán népdalokat gyűj

'tött tőlük, arniknek a kótáját Tigrán, az örmény is megtanulta. Tigrán
nak fejsebe van, olyan a kötés turbánja alatt, mint egy török, de azért
úgy kezeli a szájharmonikát, akár egy egészséges. Gyorsritmusú, keleti
melódíákat játszik rajta ...

Úgy ellágyul, mint arnikor az édesapa a családjáról beszél ...
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A két bajor IS sugdosódin ...
- Te Hans - mondja Josef -, ha hazajutnék. meghívnám egy

nyárra ezt a Páter Papát ...
- A szájarnból vetted ki ...
S egyikük sem hiszi, hogy hazakerül ...
Fekszik a fekete köpennyel letakart halott a sírgödör Ienekén, s fö

lötte gomolyognak a sorsok. Megomlik a mart. Valahol a folyamon túl
ágyúznak rendületlenül. Talán attól, talán azért, hogy felette a jelenük
höz térüljenek az élők ...

Márkus atya is, ..

Requieseat in pace ...
Amen ...

Kapavágás földet hint a halottra, s jelt ád Istvánnak, meg József
nek, a két sirásónak. akik takarják is menten. Ö a Miatyánkot kezdi, La
tinul, magyarul, németül, és szlovákul mondja az első sorát, hogy min
denki értse, de azután ismét elhűtlenedik tőle, de mostmár a jöven
dőhöz ...

Még néhány napot várok, azután elmegyek a ferencesekhez az atyá
kért. A Páter Prior nyilván örül majd, hogy megőriztem mindent, s azt
kérdezi: Nem bántotta senki, Páter Márkus? Nem, Páter Prior, semmi
leülönösebb nem történt velem - feleli majd. Ha mindezt elmondaná,
Háry Jánosnak hinnék. Azt gondolnak, hazudik. Ami történt, az nem
következik az alkatából. Történt, az Isten tudja hogyan, s azt is, hogy
rniért, de jó, hogy történt. Ha húznák a fogát, ordítana. Libabőrt ránt a
háta, hacsak a vvalahavolt mártírok szenvedéseíre is gondol, Gyarló,
esendő ember. Ez a véletlenség - legyen a múlté. Sok dolga lesz. Zör
geti a kamrakulosokat, alkudozik a petrezsélyemre. Kirajzszegezik az aj
tajára:

Egér, patkány szaLadj,
Zsizsi/c, légy és pók fuss,
Mert a templom őre

Zsírosbödön Márkus ..

A rétorok tündökölnek, az egyházatyák harcolnak a hitért a hitetlenek
ellen, s ő, a kegyes szolgálat Iyukaskönyökú iktató-kéadója eltörpül mel
Iettűk. Hiszen csak engedelmeskedni tud, és félszegen szeretnd, Gyűlölni

azokat sem, akik a túlsó parton vannak. Ezt kell hát felelni a házfőnök

atyának: Senuni különösebb nem történt velem Páter Prior, csak na
gyon féltem ...

Domború már a Siegf'ried Remscheid sírja a J evgenij Lifsioé mellett.
Oszlik az invalidus-gyászsereg. Josef, az idősebb bajor odamegy Ivánhoz
az Ukrajnában hadizsákmányolt néhány orosz szavával:

- Pán, tabak tyebe [eszt?
Iván azt feleli, hogy ő nem úr, úr a Jóisten, meg az angliszkí cár, s

a zsebe fenekére kotor. Csipetnyi mahorkát csomóz a bajor tenyerébe.
A ,papirost, a bumágát Szcrgej tépi hozzá egy ciril betűs újságból, s
rrundahányan rágyújtanak a Kovács István ön,gyújtója felett ...

Béke ez már a javából, s nem csoda, ha Márkus atyának beleköny
nyesedik él szeme. Ezt szereti ő,ez a lénye, még akikor is, ha vísszaszür
kül benne Páter Zsírosbödönné ...
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Lakatos József máris a "rohotra" gondol.
Holnap rendbehozzuk a templomot is, tiszteletes úr ...
- Jól van, József ... Hozzon fel a pincéből krumplit, papríkást fő

zünk ...
Nehézkesen. totyogva befelé indul ...
Milyen egyszerű lenne minden, ha az emberek nemcsak a bajban

férnének így össze, mint ez a kényszeresalád.
A nevét hallja ...
- Páter Papa, Páter Papa!
Riadozva a kapu felé fordul. Mitrofán közeledik egyaranyosvállú

tiszttel. IS nyomukban hat-nyolc katonával, alkdJk hordágyat, élelmísze
reket cipelnek. Sereghajtónak orvos, s két szanitész. vöröskereszttel a
karján. kz_ ajtó nyitva marad utánuk, s vízhordó asszonyok kukucskál
nak be rajta. Féltijk a kövér barátot, pedig nem kell azt félteni. Mitrofán
már messziröl ránévet. A hóna alatt töviskoronás Krisztus-kép, Nyilván
valamelyik széjjellőtt templomból való ...

- Páter Papa - kiabálja ajándékozó örvendezéssel -, Páter Papa,
nes:ne, hoztam neked egy "bogát" ... egy "istent" ...

A templom előtt a rongylabdát rúgják az utca gyerekei. Kíabálnak :
Idesuetolj Dratvás! Henc volt, pápaszemet a bírónak! De azért a torony
galambjai nyugodtan fürödnek az akna körüli loccs-pocesban, nem ria
doznak már. Érzik, hogy ez az eljövendő mindennaphoz tartozik .•.

S odafenn a fakó fellegeken átdereng a nap, úgy, ahogy a lába
dozók először mosolyognak a hosszú-hosszú halálos betegség után ...

-
KÉT OSZTRÁK KÖLTÖ

Christine Lavant épp úgy a mai osztrák líra legjelentősebb képviselőí kÖ1Jé
tartozik, mínt Christine Busta. Az utóbbi verseéből 1964 májusában már kö
zö1'tegy csokorra valót a Vigilla rövíd bevezető ismertetéssel, Hajnal Gábor
és Rónay Gy:Ö~.fordításában.

A magyar olvasók előtt a színtén 1915-,ben született Christine Lavant neve
sem ismeretlen: néhány kölneményét már közölte a Nagyvilág. Fojtott szen
vedélyű, mágikus Iírája, mély keresztény ihletével, csupa metafizikus feszült
ség; mintha áflandóan valamí varázsos holdfény ragyogna tájain (egyik állan
dóan visszatérő kulcsszava a hold). Szinte alvajáró bűvöletben rnozog, a lélek
alig fölfogható üzeneteire figyelve, és a tépelődések "kereszt jegyében" fogant
szenvedélyeível. Látnoki és hallucinativ költészetének egyes hangjai olykor a
misztikusok lfrai szimbolikájálnak modem változataiként hatnak.

C H R I S TI N E L A V A N T V E R S E I

ATRAiKOM A FAf.,ÜT
(Ich verlege die Ortsclhaft)

Atrakom a falut balr6l jobbra,
ne kelljen többet a kriptában laknod,
örö,kre távoli táj marad az
örökre ampolna nélkül.
Tán jobbkéz felől majd fázni fOQs~,

mert kezdetben a nap még engedetlen,
hét holdfordul6 is kell neki tán,
míg áttöri burkát, mel'll olllan,
sokszorosan keménll.
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