
Zárójelben megjegyzem, hogy husz. év múlva hasonlo eset történt szín
magyar vidéken, mikor Nagykaposon voltam plébános. Sutka ügyvéd bará
tom panaszkodott tréfásan, hogy egy rágalmazást pert nem tudott felvenni,
mert az öregasszony, Veres János mokcsakenézi lakos anyósa, az esés követ
keztében elvesztette beszélőképességét s az ő nevében a vő nem perelhette
rágalmazásért a szomszédot, hogy "bika kípiben" agyonverte a Veres anyó
sát s ezt széltében-hosszában terjesztette.

Ezeket a dolgokat le kellett írnom, mert tudatuk beivódott gyengéden
reagálo idegzetembe, testembe-lelkembe, titokzatos félelmek gyötörtek egész
ifjúságomban, majdnem kassai tanárkoromig, s ezek a motívumok sok
versembe is belekerültek később.

•

A LEGENDÁRIUM LEGENDÁJA
lria DÉNES GIZELLA

Maurus püspök magas, barna írópolca előtt álldog~t. Kezében penna, arcán
mély tűnődés és csaknem gyermekes mosolygás. A vastag, habarcsos mésszel va
kolt falak között lágy,templomian áhítatos csöndesség. A gerendák között, a
boltívek fÖlött egerek vidáJm cincogása és futása rezzent. De lenn, kívül a falakon,
a palota térségében, a két toronnyal magasló Bazilika előtt lüktető em
beri zsivaj: duhaj kiáltások, gondtalan nevetések, szekerek zörgése, lovak pat
kóinak éles csattanása.

Kora délelőtt volt, valamivel a reggeli után. Káplánja, papjai az írószobában
forgat ják a hártyákat s váltják a permát. Künn az ablakok előtt magasló fák
ágai deresen, köd és dér kéklő fátyolában dideregtek. Ilyentájt, rideg-hideg de
cemberi időben nem következnek a püspöki városba magányos mezei papjai s
ügyes-bajos hívei. Tél ez immár, igazi gondolkodás, elmélkedés és végső szám
adás ideje.

- Most l - gondolta, - Most talán irgalmas lesz hozzám az úr s megengedi
nekem, hogy .. ,

FölemeLte írópolca [apját. A fiókból finom hártyalapokat terített maga elé s
a rárótt sűrű, helyenként áthúzott szavak fölé írt sorokba temetkezett, Hol olvasta, hol
éneklősen mondta, Máskor bele írt, újból áthúzott s közben némi boldog meleg
ség járta át. Időnként kiröppent tekintete a Bazilika szegletes terére s a rajta
zsongó külső világra.. De csak nézett míndent és nem látta még a tornyokat sem,

.amelyeket annyira szeretett. A külső vonalak nemcsak a ködben, a zúzmarás,
'deres decemberi télben mosódtak össze, de Ielke forróságától is. 6, mílyen jó,
hogy most nem kell beszélnie senkivel és nem kell magyaráznia; a főpásztor

most boldog a magányban, ahol csak a maga gondolataival, Iáthatatlan lelkének
titkaival töltekezik. És mílyen jó az is, hogy a mélyablakvágások, a sárgás per
gamennel, körülragasztott. kissé vaksi ónos ablakok eltakarják szállását, és csak
nem éjszakai csendességbe húzódva hajolhat polca fölé... Időnként, ahogy pen
nájának finom hegye végigcirókálta a hartyák habos lapjait, s a penna sereené
sét is hallotta, alázatosan mcsolygott s a magesságba nézett, míntha élő valakit
látott volna.
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- Tu autem Domine: miserere nobis! - sóhajtott nagy bizakodással s egy
pillanatig még az ajtóvágásra boruló mozdulatían függönykárpitokat nézte. 
Könyörülj rajtam, én Uram, Istenem!

Akkor rnélyen belekavart a sűrű, kékesszürke bodzalébe és írni kezdett. Úgy
hajolt a polc fölé, mímtha mély :vizek aljára kívánt volna tekínteni, Válla meg
meghullámzott. feje meghajolt. Kicsat éneklősen. akár a zsolozsmák Iectióít,
mormolta maga elé, amit a hártyára rovogatott, "EGO QUIDEM MAURUS: Isten
il:egyelméből püspök."

Hirtelen meglebbentek a súlyos függönykárpitok és éles hideg nyomult a cel
lányi szobába. Maurus csaknem fájdalmasan megrezzent, és a papírlapokra ta
karta széles tenyerét, Homloka beráncosodott. Mély-rnély sóhajtással nézett kö
rül: mint aki titkos távolból érkezik. Dénes papot látta, kedves káplánját sűrű

hajával s nyugtalan, untalan száguldásra lendülő karcsú alakjával.
- Fiam, fiam! - mondta csalatkozottari dünnyögve, öregesen. - Annyi

minden fordul, változik körülöttünk az időben, de te Dénes káplán csak ma
radsz, aki voltál: érkezel, amikor nem várnak s távozol, amikor tartanak, akár
a szél. Am legyen meg veled és általad is Isten akarata!

A "káplán" immár erősen ezüstös haja tövéig elveresedett. Kissé szégyenkez
ve kapaszkodott a vasszürke posztófüggönyökbe, s bár lénye komoly férfi időre

mutatott, szemében ifjúi könnyűség és kedv mutatkozott.
- Nem mondta Püspök atyám, hogy magában kíván' elmélkedni és mun

kálkodní.
Maurus gondosan megrázta a tollat, s míg felszáradt belőle a bodzalé sűrű kék

Iestéke, letette a hárrtyalapok rnellé, Szeme meghűvösödve, csaknem feddően

csillant.
- Nem kívántam, fiam! Mert én semmit sem kívánok. semmit sem cselek

szem magam szántára, csak amít a szükség rám parancsol. Am bevállom gyön
geségemet, azért én is szeréttem volna valamit cselekedni így magamban. De
nemcsak magamnak, Dénes káplánom, harnem ...

A Káplán még rníndíg a függönykárpit előtt állt akár őrködő katona. A püs
pök meleg mosollyal feléje intett.

- Csak a kard hiányzik a kezedből, holott pap lennél és kereszt illik hoz-
zád ... Mondd hát, miént érkezel ilyen váratlanul és szelesen?

- Nem magamért - hadart a káplán -, nem magam szántára ...
A püspök ráin<tellt.
_ Te sem, fiam! TUdom, te sem a magad szándékát, magad akaratát telje-

síted. Ne félj, hanem mondd, amiért jöttél!
Dénes káplán almozdult a függönyöktől. Két hosszú lépésset elérte az író

polcot. Féltérdre bocsátkozott, rnegtekert, pecsétes papírlappal a kezében.
_ Most indulnak Száva Szerut Demeter apátságábra az alapító levéllel. Eddig

úgy tartottuk, hogy apostoli áldással indítjuk el, a fontos. okmán~ainkat. .. ,
Maurus a 'OOOllllaiIl rezgő hártyalapokra nezett. Haja, szakalla - Jollatta

Dénes káplán - csakolyan deres, akár az ablakok előtt rezgő ágak. Széles, ma
gos homlokán s arcán mély-mély barázdálc.

_ Ezt a papiruszt nézzed csak, fiam - mondta csendes zavarral - s ezeket
a betűket, itt!

Dénes káplán fölállt, háta mögé rejtette a tekereset s engedelmesen ráhajolt a
hártyalapokra, a gondosan kerekített lilásszürke betükre. Hangosan olvasta a soro
kat: "LEGBNDARIUM SANOT! BENEDICTI, SANCTI ZOERARDI ...'"

Felnézett püspökére, aki fejjel volt magasabb nála és években apja lehetne,
rnost mégis szégyenlős gyermekként pillogott előtte.

- Szent András és Szent Benedek remeték legendája lenne ez, Püspök
atyám?

- Igen. Ha az Úr irgalmas lesz hozzám és annyi idő múltán, annyi erős

szándék és forró óhajtás után végre rákezdhettem. amit ifjúkorom óta őrzők ma-

552



garnban, s hártyára vethetem rendünk két szend remetéjének legendáját. Mert
Dénes fiam, az idő nemcsak országunk és népünk fölött múlik, de mímagunkban
is! Innen-onnan húsz esztendeje kormányzem ezt az egyházmegyét, és mi mín
deneket éltünk mi magunk is ebben a húsz esztendőben, ami visszatartott és
hátráltatott a Iegendáríumban!

Dénes káplán a palotatéren zsongó zsivajra figyelJt és az ablakok előtt szál
longó deres zúzrnarapíhéket nézegette.

- Húsz év bizony - mondta szelesern és lelkesen. - Kemény évek voltak,
de sok érdemes harc is, Püspök atyám!

- De az nem legendárium, fiam! Inkább hatalmas história, ami el se férne
ilyen könnyú, finom hártyalapokra! Hogy marta egymást a nép és a nagy ki
lilly, hogy következtek a harcok országban és ellenseggell Bizony sürgős és fon
tos leLt volna, és talán kötelességem, ha egybevetem ezt a húsz esztendőt itt
rnogöttünk, s magunk életével az országát! Csak vegyük föl: István királyunk
felejthetetlen szép búcsúzasát hosszú betegsége után e földi világból! Tudta ő,

fiam, hogy halála után megkezdődnek a véres marakodások és égi segítség ol
talmát kérte népének. És jött a harc velencés Péterrel és német szövetkezéseí
vel, hogy csaknem hűbérbe kényszerítette hazánkat. Aztán idebenn Aba Sámuel
mozdulása a nép nevében, holott csupán a maga hatalmát akarta. Végül megvakí
tott Vazul herceg Iíaínak harcai, míg Endre királyunkhoz jutottunk. Bizony
hányúra kívánkoznék az a kemény pillanat, amikor velencés Péter árulását sze
mére vetették, avagy amikor Gellért püspökünk megfenyítette Aba Sámuelt s
megjósolta annak gyászos pusztulását, mire a pogányság kitört a berkekből és
halomra gyilkolták papjainkat... Bizonyára kötelességem lenne feljegyezni a
véres és siralmas napokat, püspöktársaim vértanúhalálát és leginkább a láng
szavú Gellért úr szégyenletes elpusztítását, bárha ellene nem is lázadoztak a
pogányok, sőt tisztelték kegyes életéért és fáradhatatlan munkásságáért; Ha nem
indul el Csanádról és nem kerül bele a kettős áradatba, Aba Sámuel úr meg
Vazul fiainak csapatai közé, őt se bántották volna, akárcsak engem. De ki mér
heti föl annak a vad, hatalmas harcnak erejét és forróságát, melyben több volt
a fájdalom, mint a gyűlölet? István királyunk nemcsak bölcsességével, de szívével
is érezte a pogányság titkos és kemény ellenállását terveivel szemben: azért is
kereste a szövetkezéseket Kelettel és Nyugattal egyaránt. Ha visszagondolok arra
a régi nyárra, amikor Bazilikánk és városunk védőszentjének, Szent Péter apos
tolnak búcsúünnepére csaknem az egész világ küldötteí érkeztek hozzánk: akkor
is azt a célt szolgálta, hogy külső hatalmak segítségével megtörhesse a belső

ellenállást és az ellenállás után egységes, dolgos, kemény nép alakulhasson a
szertehúzó törzsekből és családokból, Mindezekből is láthatod, Dénes fiam, hogy
tudom és felfogom sorsunkat. Én, a püspök, mégis méltóbbnak tartom, hogy in
kább a remeték alázatos életét dicsérjem, mint a gyilkos harcokat soroljamí
Hozzá úgy érzem, Endre úr királyságával kissé megpihenhetünk a harcokban; s
mivel tél is van és nem parancsolnak országos gyűlésekre. szállásunkra húzód
hatunk és Zobor hegyére látogathat a lelkem, a remetékunyhóban a legendá
riumot rovogatom,

Dénes káplán közönyösen nézte a hártyakat és kissé mogorván a szállongó
zúzrnarát,

- Az áldást add hát, Püspök atyám, és már megyek is ...
Maurus a tekercsen függő pecsétet nézegette s a beléje nyomott jegyeket vizs

gálta.
- Egyezerötvenhét - morrnolta öregesen, - Húsz és egynéhány évvel több

püspökségem, húsz és egy évvel kevesebb István királyunk halála óta... Be
nedícite fiam; hát indítsátok el!

Keresztet jelölt a tekercsre, Dénes káplán pedig két hosszú lépéssel a füg
loionykárpitnál termett. Itt hirtelen megállt, rnert valaki befelé nyomakodott és
egybekeveredtek. Zömök, égőszemű legény dobbant a terembe, köszöntést fe
lejtve.

553



- Teméntelen idegen érkezett II palotába, de szavukat senki se érti.
Dénes káplán szígorúan ráfényitett.
- Sose okosodsz, Gyure! András kapitány, édes jó apád megtaníthatott volna

az illendőségre ott Vashegyen. Hányszor mondtam, hogy Püspök atyánkhoz csak
a szelgálatos tiszt avagy a belső pap bejelentése után lehet belépni?!

A legény fújt, kissé meghajtotta ugyan fejét a püspök előtt, de tovább hadart.
- Kit kérdeztem volna, hol kérdeztem volna? Napos tiszt, belső pap is ka

puban ácsorog, szolgák, cselédek, katonák, robotosok között s nézi a nagy kí
sérettel érkezett jövevényeket. Vince pap dörmögi, hogy tengeren túlról érkeztek.

Maurus püspök mély sóhajtással kulcsolta kezét papíruszai fölé.
- Jól van, Gyure fiam, sokszor nem árt a cselekvő elszántság s nem mindlg

szükséges a meggondolt okoskodás, meg bókolgatás! Mí nem felejtettük el, hogy
mit köszönhettünk neked, amikor Vata úr berontott palotankba s te végig kiáltoz
tad minden zugát, hogy ítt vannak a csímbókosok: püspök atyánk aranyát kö
vetelik meg az életét is. De tudd meg, Gyure fiam, nem aranyat követeltek Vata
úr harcosaí, hiszen tudván tudták, hogy Mór püspöknek abból ugyan kevés va
gyon, inkább krőníkáínkat, pecsétes törvényiapjainkat keresték volna nagy indu
latukban s persze azért is, hogy adjunk áldást a maguk lázadására! Az életemet sosem
követelték, hiszen vér vagyok velük és nem idegen, miként papjainkiról sorol
ják. Hanem azért csak szokd meg a rendet, amire Dénes káplán tanít, akármekkora/
idegen csapat érkeznék és akár a tengeren túlról is ...

Gyure erre szégyenkezve kibotorkált. Maurus pedig sóhajtva egybehajtogatta
finom hártyalapjait és polca mélyébe rejtette.

- Majd egyszer, Dénes káplán. Egyszer, talán halálom előtt mégis egybevet
hetem, miként szükséges, Ha majd igazi békét érünk, és nem parancsol velünk
se lázadó magyar, se tengeren túli idegen.

Dénes' káplán gyorsan rábaiolt a halászgyűrűre. de megcsókolta alatta a
püspök kissé száraz, de meleg kezét is.

- Akkor hat bebocsáttom az érkezőket, akik míaét mosj nem rovógathat a
legendáríumba Püspök atyám, bárha tél is lenne ...

CSIGAHÁZ

1.

Csigaház
láz az áhitatban.
Van-e még erő

a szavakban?
Ha örvényt kavar
szivben a láz,
elmúlást ringat
a tört-csigaház.

554

2.

Tenyeremen pár pikkelye a
halnak.
Ha minden életből

végképp kitakarnak,
sírásom velem marad.

3.

Kóc,
valaha haj volt,
mégis lobog.

Vékey Tamás


