
A IHIASOINIIMIÁS*
írta SZARKA GEZA

A Papi Otthon gondnokának ajtaján a piros gomblámpa égett annak [eléül,
hogy most senkit sem fogad. Ennek ellenére erősen kopogott valaki az ajtón.
Moór gondnok kissé ingerülten szólt ki: "Nem lehet. Nem látja, kérem, hogy
a piros lámpa ég?!"

- Nagyon fontos ügyben szeretnék ...
A gondnok kedvetlenül nyitott ajtót. Hajóstiszti egyenruhába öltözött, jó

harmincas férfi lépett be. Markáns érdes-piros arcán mintha a távoli sós vizek
és csípős szelek űzenetét hozta volna.

- Bordy Miklós hajóstiszt vagyok.
A gondnok arca egyszerre fölengedett.

Örvendek. Isten hozta nálam. 0, hogy nem tudott jönni legalább négy
héttel előbb! Boldogult Káli esperes úr nagyon, nagyon várta önt. Persze nem
kapta meg a levelemet ...

- Csak most, hogy hazaérkeztem ahajónkkal Indiából. Tessék mondani,
hogyan történt a baleset?

- Hát kérem, ez valósággal tragédia. A boldogultat nagyon izgatta a freskó
a folyosón: Krisztus levétele a keresztről... Hogy az szerinte nem Dorfrneís
ter, mint ahogy el' van könyvelve. Valami jelzés van az egyik lator keresztjé
nek harántfáján. Ezt eddig D. M.-nek azonosították. Nos, a boldogult kétségbe
vonta ezt. Szerinte a jelzés F. M., tehát Franz Maulbertsch. De ezt alaposan
meg akarta vizsgálni, tetszik tudni nyugtalan, kereső ember volt... És kérem,
bejelentés nélkül fölmászott egy magas könyvtári lépcsőlétrán a képhez, meg
csúszott, és leesett... Combnyaktörés.

- Persze kórházba vitték.
- Természetesen. Hősiesen viselte fájdalmait ott is, itthon is, mikor félig

gyógyultan visszaszállították. De a lelki megrázkódtatás nagyobb volt, mint a •
testi baj. Isten ujjának tulajdonította az egészet... hívásnak a végső szám
adásra ... és ...

Elhallgatott.
- ... és?
A gondnok kissé elgondolkodott, aztán halkan - míntegy önigazolásul 

folytatta:
- Tetszrk tudni, én néha az Otthon lakóinak utolsó szavait... üzenetét föl

szoktam venni magnóra, hogy a hozzátartozókkal, ha jelentkeznek, közöljem a
végső üzenetet ... Ebben az esetben is így történt. A boldogult különösen sür
gette a magnó-fölvételt, mikor a kórházból visszahozták lényegi gyógyulás nél
kül. nyomorékként . " A végén tüdőgyulladás vitte el. Önt mint közeli rokonát
emlegette, és ezt hagyta önre ...

Egy csomagra mutatott.
- Azt hiszem, iratok vannak benne és talán takarékkönyv is. A magnó-te

kercsekre vonatkozólag külön megkért, hogy ismertessem a tartalmukat ...
- Elviszem magammal, és majd otthon ...

'Ez volt Szarka Géza utolsó novellája, melyet közlésre a Vigiliához beküldött. A követ
kező levelet mellékelte hozzá: "Egészségi állapotom miatt nem tudtam megbeszélni a szer
kesztőséggel a csatolt riovellám témáját, de a szépirodalomban talán nem is míridíg fon
tos ez. Ezért minden apr-ópos nélkül küldöm be csatoltan »A hasonmás« címü elbeszélé
sémet.

Tudom. a téma kényes, de az én megítélésem szerínt emberileg hiteles, irodalmilag
igaz, és ez az a hagymaszár, amelyen talán felkúszhatom az esetleges elkárhoz (tat) ás
szakadékából. Nem hiszem, hogy tárgyilagos katolikus (vagy nem katolikus) olvasó világ
nézeti szempontból (az emberiességet is beleértve) kírogásothamá. ovatossagböt mégis el
olvastattam két nagymüveltségü, prominens papi emberrel (egymástól függetlenül), egyik
sem talált kifogásolnivalót az egyház szempontjából sem. Irodalmi értékelésüket nem köz
Iörn, ez klzáró1a,g a szrekesztöség dolga a jelen esetben ..•

Baráti köszöntéssel: Szarka Géza"
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·' --- Nem kérem, mi ezt nem adjuk ki, ez a mi archívumunkban marad, kü
'önösen az olyan életvallomás, rnínt ez... Szigorúan bizalmas jelleggel kezel
jük ...

- Akkor megkérhetern gondnok atyát ...
A gondnok udvariasan meghajolt, és máris megindHotta a magnót. A ké

szülékben megszélalt Káli Béla esperes hangja:
- Életem utolsó napjait élem... Az Úr keresztje előtt estem le a jobb la

tor lábánál ... Én ezt jelképnek fogom föl. Szerétnék most, földi utam végén gyar
lóságaim, vétkeim és tévelygéseim után mindent őszintén elmondani, ahogy ese
ményekben gazdag életem lepergett.T'Nem szépítek semmit, de nem is torzítok.
Az én életem és pályám legyen mementó arra, hogy a bátor gátlástalanokat
gyakran kíséri a siker, a szerencse. de Szent Agoston mondása is igaz, hogy tud
niillik "a bűn büntetése maga a bűn".

Apám falusi kovácsmester volt. Micsoda kemény, küzdelmes élet ez! Reggel
négykor föl a dologidőben. rnert a gazdák akkor mennek a mezőre, és nemegy
szer patkolní kell vagy laposvasat élesíteni az ekébe. Én belekóstoltam a ko
vács-sorsba ís.. mert kamaszvirtusból vagy szükségből még a nagykalapáccsal is
rávertem. Anyám - Isten nyugtassa - mindenáron papot akart faragni belő

lem. "Nézd, fiam - mondta -, Baloghéknál is, Kövecséknél is, Németh Anti
éknál is van papfiú. Milyen büszkén mennek az anyák vasárnaponkint kispap
fiúkkal -a templomba! Aztán meg semmibe se kerül a tanításuk .. ."

- De én nem akarok pap lenni, édesanyám!
Akkor a mi plébánosunkkal hozakodott elő: hatvan hold príma föld a pap

tagen, aztán meg a párbér meg a többi. Ha végigmegy a falun, mindenki kezet
csókol neki ...

~ De nekem nem kell a hatvan hold meg a kézcsók l
- Miért?
- Csak! Nem akarom!
Többet nem szóltam, pedig meg kellett volna mondanom, hogy én családot

akarok és feleséget. Szégyelltem magamat. Hát még ha kimondtam volna szívem
titkos vágyát, hogy én színész akarok lenni, drámai hős, mint a Bodonyi, mert
a legjobb szavaló voltam az osztályban, és mindenkit tudtam utánozni.

- De mink nem tudunk ám tovább taníttatni - erősködött szívósan anyám.
- Apád reumája egyre erősebb, az öcséd pedig még kicsiny.

Én azonban megrnakacsoltam magamat; nem és nem! "Akkor mész a mű

helybe. Az üllő mellé, Az izzó vas mellé, A rúgós lovakpatáihoz. meg a sín
hajlításhoz l"

Nem engedtem. A hatodik osztály után beálltam a műhelybe, rávertem a
nagykalapáccsal. feltört a kezem, fojtogatott a műhelyszag meg a széngáz a fúj
tatókörül.

... Összel szeminarista lettem. Győzött az anyám. Nem színművész, hanem
koplaló-művész lettem, mert akkoriban a gazdag püspökök kiscselédei, a szemi
naristák a legtöbb szemináriumban igencsak gyatra kosztot ettek. Nem egy ka
pott tüdőbajt közülük, "Majd ha plébánosok lesztek, kárpótoljátok magatokat!"
Persze közben keresztül kell esni a káplán-sorson is. (Mi magunk között a káp
lánt tréfásan "esperesek egerének" hívtuk, mert félig-meddig ő is a nyomorgók
felekezetéhez tartozott.)

Én szerettem boldogult anyámat, mert élt-halt a családjáért. de azt, hogy
beleerőltetett a papságba, sohasem tudtam neki elfelejteni. Két szép emléket
azért kivittern a szemiriáriumból. Az egyik a spirituálisom volt. Igazi szerit em
her, aszkéta, ami azokban a liberális időkben nagy szó volt. Sose felejtsék el,
tisztelendő urak, Szent Agoston mondását - hangoztatta nemeg,yszer: - "Köny
nyebb a testet Ieígázni, mint ki elégíteni !"

Gyönyörűen tudott beszélni a coelibátusról is. A természetfölötti élet gyöké
réről, Jézusról, a Mintáról, az Örök Főpapról. Még most is a fülembe cseng,
amint fanatikus meggyőződéssel mondta, vagy inkább kiáltotta, és ismételgette:
"Caritas Christi urget nos! Caritas Christi urget nos! Krisztus szeretete sürget
bennünket! Vagy alter Christus legyen a pap, vagy pedig önző agglegény lesz
belőle!" Igaz, én is próbáltam magamra ölteni Krisztus papi vonásait, de tartó
san nem ment. Visszavedlettem a régi, megszekott bőrömbe. Mélyen a földben
gyökereztem, nem a foghatatlan égben, Néha meg is vetettem magamat ezért, de
aztán mínd erősebb lett bennem a fölmentő itélet: "Te az erőszak áldozata vagy.
Muszáj-pap. Nem pásztora, hanem harapós komondora leszel anyájadnak."
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Egyszer meggyóntam lelki gyötrelmeimet a spirinek. Szinte fölkiáltott örö
mében: "De hiszen akkor a kegyelem harcol magában, fiam! Akinek nincs küz
delme a lelkéért, annak a hite holt!" Ha őmellette élhettem volna továbbra is,
másként alakult volna az életem. Azt, hogy a fölszentelés előtt, amikor még el
vileg lehetett volna, nem vetettem le a reverendát, elsősorban az ő szuggesztív
hatásának köszönhetem.

A másik szép emlékem a szemináriumi életből kurzustársam, akit sétáló
partnernek rendelt 'mellém aspirituálisunk. Misztikára hajlamos perceimben 
mert ilyenek is akadtak - angyalnak képzeltem őt, mint amilyen Tóbiást kí
sérte vándorútján. Született jó ember, mintha nem is tudna vétkezni. Sokszor
úgy éreztem magamat mellette bűnös, esendő gondolataimmal és vágyaimmal,
mintha az ő erényeinek elrendelt ellentéte volnék. Oszintén megvallom. néha
le is néztem magamban előírásos, primitív jámborsága míatt. De most, hogy
visszagondolok arra az időre és későbbi példás papi életére, öreg 'fejjel, kifacsart
szívvel, azt gondolom magamban, talán ezekre mondta a galileai Mester: "Bol
dogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa". - De igazság ez?
Az egyik Tóbiás angyalának születik, a másik talán Absalonnak, a Gonosz cin
kosának?! Ez a mysterium iniquitatis - mondja az egyház. Akkor úgy éreztem,
hogy e mögé a fogalom mögé bújtatja tehetetlenségét azzal szemben, amit nem
tud megmagyarázni ...

Aztán kimentem az életbe tele tetterővel, ambícióval. Úgyis mondhatnám:
Idealizmussal. Tiszavárra kerültem, ebbe apolipként szétnyúló, behomót alföldi
városba. Persze Legényegylet meg Caritas. A szervezés papja lettem. A princípá
lisom jólelkű, de lusta ember volt, én csupa alkotókedv. Sikert sikerre halmoz
tam. Hiúságomnak hízelgett egy-egy elkapott megjegyzés:

- A legcsinosabb pap Tiszaváron.
- De kár, hogy pap! Szívesen hozzámennék feleségül.
Egyszer aztán fölkért szónoknak egy hazafias tömeggyűlésre. Tán tízezer

ember is szerongett a Fő-téren. A Teremtő hatalmas hanggal áldott meg. És még
valamivel: káposztafejeknek tudtam nézni a hallgatóságot, fölényesen tudtam ve
le játszani, hiszen - mint mondtam már - színész szerettem volna lenni. Tom
boló sikerem volt. Bár ne lett volna!

Nemsokára megjelent az Asszony. Szép volt és finom. Szóval az a tipikus
veszedelmes fajta. Úgy jött hozzám, mint egy .,fejedelemhez. "Magának szűk ez
a kis Macedónia, magának képviselőnek kell lennie, aztán följebb,... följebb
az országos nagylétrán." Kinevettem, és beleszerettem. A férj foglalkozása me
gyei iparfelügyelő volt, nagy korkülönbség, sokszor napokon át kiszálláson. Az
asszony a Nőegylet titkára; hivatalosan is sokszor találkoztunk.

Oszinte, nagy érzés volt. Akkor tudtam meg, hogy az Úristen egyik legna
gyobb ajándéka a szerelern. Az élet beteljesedése, mert a végtelent éli meg ben
ne az ember ...

Hogy ezek után a hatodik parancsról meg a házasságtörő asszonyról hogyan
prédikáltam? Az előbbit lehetőleg mellőztem, az utóbbit pedig ügyesen fölhasz
náltam a házasságtörés csűrő-csavaró mentegetésére... Az vessen rá követ, aki
közületek bűntelen!" - mondta Jézus. Senki sem merte megkövezni, és Jézus,
aki pedig bűntelen volt, megbocsátott neki. Igaz, hogy hozzátette: "Menj, de töb
bet ne vétkezzél!" Ezt azonban eltompítottam, vagy elhagytam. Persze a kon
szekrációval is nehézségeim támadtak. Már nem tudtam igaz hittel és meggyő

ződéssel mondani, hogy "vegyétek, és egyétek, mert ez az én testem ..." A szí
vemmel ugyan hinni akartam, de megvert. bűnös eszem már nem tudott benne
hinni. Számtalan méltatlan misém és áldozásom volt - bár a konszekráció a
hívek részére ekkor is érvényes volt, Istennek hála.

Aztán megszületett a fiam. A névleges apa nem mert, de nem is tudott volna
tiltakozni, mert első gyermeke születése után valami idegzavar következtében
beteg volt, és nem akarta a világ elé vinni férfiszégyenét. Inkább vállalta az
ál-apaságot ...

Furcsa élmény volt apának lenni ilyen körűlmények között. A tolvaj érez
het ilyesmit, amikor tudja, hogy a másik szobában a lakás ura alszik.

A mi plébániánk városi plébánia volt, a város volt a kegyúr, ami azt je
lenti, hogyavárosplébánost a tanács és a kisgyűlés választja. Az én öreg, jó
indulatú, kényelmes principálisom nyugdíjba készült.

Akkor a püspök berendelt magához az aulába.
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- Neked, fiam, nem szabad pályáznod a plébánosságra, Gondolhatod, miért.
Adok neked egy jobb plébániát száz ,kilométerre innét.

Megdermedtem. Szólní se tudtam. A püspök beleegyezésnek vette -hallgatá
sornat. Én eltávoztam, és pártom nyomására megpályáztam a plébániát. Nagy
többséggel választottak meg, annyira népszerű voltam. A püspök vétójogát em
legette, de aztán mégsem élt vele. Nem akart botrányt és rossz viszonyt a ta
náccsal. Nekem azonban meg kellett ígérnem. hogy szakítok az asszonnyal.
Oszintén meg is fogadtam, egy ideig álltam is fogadalmamat, de nem tudtam
teljesen megtartaní. csak diszkrétebb lettem.

Édesanyám vágya tehát teljesült. Egy nagy vidéki város első plébánosa let
tem, ez sokkal többet ért hatvan hold paptagnál .. , Beiktatásomon ott volt sze
gény, sírt a boldogságtól. Vagy. anyai szíve talán meglátta a fényes külsőségek

mögött az én vergődő, meghasonlott lelkemet? Fél év múlva követte jó apámat,
aki már évekkel azelőtt meghalt.

Engem elkapott a közszereplés szenvedélye. Belevetettem magam a politiká
ba. ünnepi vezércikkeket írtam a helyi lapba, országos ankéteken szónokoltam;
de ha most visszagondolok azokra az időkre, látom, mennyíre hamis vágányori
futott az életem. Mondjam, hogy bizonyos értelemben az egyház vonata is? Hi
szen éppen a legaktívabb. legnagyobb hatású papjai léptek a közszereplés po
rondjára ahelyett, hogy inkább a lelkek pasztorálásával, a szegények, a kizsák
mányoltak ügyével törődtek volna. Persze voltak kivételek is, csakhogy nem ele
gen. Én a többséghez tartoztam, a nyilvános szereplés színpadán ágáltarn. Saj
nos jóval többet a kelleténél. Szinte Krisztus lettem, bár azt is meg kell mon
danom, hogy őszinte, meggyőződéses aktora.

Képviselőnek is fölléptem. A párt, no meg a fiam anyja beszélt rá. A vá
lasztás előtt megjelent nálam Vince, az én hajdani szemináriumi kurzustársam.

- Nem szabad föllépned. Béla - mondta határozottan. - Ne kompromittáld
. a szerencsétlen keresztény pártot, amelynek a vezére maga' is erkölcsileg kifo

gásolható családi állapotban él. Rólad is sok mindent beszélnek, és félő, hogy a
mendemondának valóság az alapja.

Kicsit elszorult a torkom, de aztán egyházjogi féligazságok mőgé menekül
tem: hogy mi világi papok, ellentétben a szerzetesekkel, nem teszünk tisztasági
fogadalmat, mi csak a nősülésről, a családalapításról mondunk le.

Azt a szomorúságot, amit ezen a jámbor, fegyelmezett arcon láttam! Sokáig
egy szót sem szólt, s végül csak ennyit mondott:

- Te nem Istenben gondolkozol, Béla.
Igaza volt: én emberben gondolkoztam.
Megválasztottak képviselőnek. Nagy ünneplés, nagy cécó. De a siker örömé

be egy kis üröm is vegyült. Fiam, noha név szerint Bordy volt, kezdett félelme
tesen hasonlítani hozzám. Húsz lépésről látni lehetett, hogy az én arcomat hor
dozza. És ezt ő is tudta. Gondoskodott róla az emberek szája, meg a saját tük
re is ...

Ezt az árulkodó arcot, ha bensőmben volt is valami férfi öröm, Isten csa
pásának tekintettem. Akadálynak. Eltüntetni ezt a gyereket a nyilvánosság
elől! ... Uram, Istenem, de egyszerű vagy sokszor mondanivalódban! Szinte gics
csesen egyszerű. Káli Béla megszegte coelibátusi fogadalmat, betört egy holt
életű családba az élet jogán, hát büntessék meg a bűnével: vegye föl a fia haj
szálnyira az ő arcát!

Próbáltam jó messzire eltávolítani, persze özvegy anyja beleegyezésével. A
soproni erdészeti egyetemre küldtem, de csak adósságot csinált, nem tanult, és
én fizethettem nyakló nélkül, csakhogyeldugjam a tiszai nyilvánosság elől a
hasonmásomat. Félelmetes gyerek: mintha minden potenciális gyarlóság, ami
bennem lappang, nála kitört volna, kihívóan és gátlástlanul. Isten bocsássa meg,
de nem tudtam szeretni ezt a szerencsétlen fiút.

Ráadásul, sajnos, a politikában is csalódtam. Túl naiv és hiszékeny voltam.
Azt képzeltem, hogy én majd attöröm a vasfalakat. amiket a szociális reformok
elé állítanak. Mert minden emberi gyarlóságom mellett is szívemben mindig a
szegény emberek pártján álltam. A kovács fia majd megmutatja a sok szájke
reszténynek és igazgatósági tagságokkal lekenyerezett politikusoknak! Pontokba
szedtem a legsürgetőbb szociális tennivalókat, köztük is a legfontosabbnak a
radikális földreformot tartottam. Felsz6lalásom nagy vihart kavart a pártban is,
a parlamentben is, és utána az egyik pártvezér diszkréten félrehívott és megkér-
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dezte tőlem, hogy sokba kerül-e a fjam taníttatása. Bizalmasan azt is közölte ve
lem, de igazán csak jóakaratból, hogy értesülései szerínt egy baloldali bulvárlap
leleplezésre készül ellenem, hacsak ...

Ekkor történt a rettenetes tragédia: a fiam öngyilkosságot követett el.
A magnó megállt. A hajós mereven nézett maga elé. Csak nagysokára sóhaj

tott föl: - Vajon mit vallhat még ezután?
- Az első pillanatban, megvallom. megkönnyebbültem, de aztán föllobbant

bennem az apai érzés. Hátha én is oka vagyok a fiam tragédiájának? Hátha a
sok hányódás, az előlem való kényszerű menekülés túlterhelte idegrendszerét?
Ketten egy arccal a tilalmas világban túl sokan voltunk, menjen el hát a gyen
gébb! .. , Még szerencse, hogy egy súlyos influenzával leplezni tudtam a világ
előtt belső összeomlásomat ... Negyven fokos lázzal vivódtam napokon át, föl
vettem a végső szentségeket, de az edzett kovácsvér kiállta a nagy próbát, és
végül talpra álltam.

Akkor megjelent nálam a fiam. Az ő szervezete is kibírta a tíz adag altatót.
Az első percben úgy néztem rá, mint egy hazajáró lélekre; de aztán melegség
öntötte el a szívemet. Kitártam a karomat, és hosszú évek óta először magam
hoz öleltem.

Mikor végleg elment tőlem, sokáig magamba roskadva gondolkodtam. Leper
gett egész életem lelki szemeim előtt, sikereim, kudarcaim, botlásaim, vezeklé
seim ; kettős életem; a jóság és a tisztaság utáni vágyam föllángolásaí, hogy
szakítok az álarcos élettel, letépem arcomról az álarcot; de nem sikerült: raj
tam ragadt, torzan, összenőve az igazi arcomrnal. Lesújtva feküdtem a pamla
gon, hiszen már javában lábadoztam. És ennek a kavargásnak majd minden
mozzanatában éreztem, láttam, hogy mögöttem ül az atra cura, az én döbbenetes
hasonmásom: szegény, meghajszolt fiam. És akkor, mint sauli fény, hirtelen vil
lant át az agyanom : hátha azért kapta az én arcomat, hogy örök mementó le
gyen számomra. Nekem Krisztus hasonmásának kellett volna lennem, de nem
lettem az: utamba állította hát Isten az én saját hasonmásomat figyelmeztető

nek. És én küzdelmeimben, tusakodásaimban, bűneimben és jótetteimben öntu
datlanul is megértettem ezt a féltő, könyörtelen figyelmeztetést: és azóta az Ég
küldöttét látom az én szerencsétlen, mellózött gyermekemben. Édes fiam, bocsáss
meg nekem!

A magnót nem indították meg többé. Nem is volt rá szükség ; már csak
néhány könyörgő szó és fohász volt a szalagon.

CSANÁD BÉLA VERSEI

Iíárho~at

Kiáltások
a t'isszhangtalan éjszakában
Akik sohasem találkoznak
Ez a legborzalmasabb
a külön élő éjszakák hidegje
Hangok
a csönd kifosztó keretében
Képek
a ~emmi falára akasztva
Hívások
a,z értelem villámfényébe fagyva
Hazátlanság
nem létező otthonok igézetében
Félelem
a halál vigasza nélkül

Veroniha kendője

Nem akartam én mást,
csak letörölni
az izzadt, véres arcot.
De kell-e vigasztalás
végtelen szenvedésben?
Mit ér a gyönge kéz
halálba roskadónak?

Nem tudtam tenni többet.
Azóta hordom arcát,
s felmutatom a világnak:
Nézzétek,
ez az ő arca!
Ez az én arcom!
Ez mindnyájunk arca!


