
van a színpadon "siker" és "bukás". Az a közönség, mely a művet nem terem
ti újra, megbuktatja.

A tánc szemiózis, Ez a legteljesebb szemiózís, mert az egész emberi való
ságot felhasználja. Az egész ember táncol. Minden más művészet csak egy em
berrészletet állít munkába, a tánc a teljes embert miridenestűl dolgoz tatja. Akár
kartán c, akár lábtánc, akár hastánc, vagy akár spicetánc legyen is, míndíg
dolgozik benne a maradék nélkül való, kihagyás nélkül tevékeny totális lény.
Az nem tánc, amiben nem az egész ember táncol. Minden táncban az egyéni
eszmélet táncol, akármilyen szándéka is, van vele. Minden táncban ember szól
az emberhez, eszmélet az eszmélethez. Mindenképpen eszméletcserélés van itt,
még akkor is, ha nem ugyanazt az anyagót adja át, amit átvesz. Az eszmélet
csere lényegében azt jelenti, hogy' egyeszméletátvétel van, behatolás a másikba.
A közlés maga nem a tartalom kicserélődése, hanem átvétel, összekapcsolódás,
közlekedés, Nem lehet másképp érteni ezt a közlekedést, mint úgy, hogy olyan
átlépés, mely a két eszméletet lehetőleg azonos tartalmúvá teszi. De ennek az
azonosságnak sok híja van. Ez nem leképezés, mint volna valami másolat, ez
él. közeltelepátián át való közlekedés. A közönség eszméléte a táncos eszméle
tének nem másolatát, hanem hatását adja. Ennek a hatásnak íntenciója az, hogy
befogadjon másolás nélkül. A közönség újrateremti a mozdulatrnűvet.

Belevegyiti a saját eszméletének teremtő erejét, Lényegében beleépíti saját
időszintézisét. Ez a két ídöszíntézts, az alkotóé és abefogadóé egyesülten adja
a tánc művészí hatását. A közeltelepátia funkcionáló ereje a nézőtér erőterébe

merült eszméletek közös játéka. Gondolatvonalak futnak át a téren, időbeli ta
lálkozások az eszméletek átéléseiben. Ezeket nem meríti ki a mozdulatrezonancia
képessége. Ez annak az eszméletközösségnek a feltétele, mely a nézőtéren meg
valósul a tánc időtartamában. Addig tart, míg a tánc le nem jár. Ez a tánc
közeltelepátiájának Időtere vagy Térideje.

A közeltelepátia természetesen nem materialista, hanem tisztán eszméletnyelven
beszélő gondolat. Úgy várja a gondolatot, mint Bergson filozófiájában a múlt
megmaradása várja a következő emlékezetfunkelót. Hatásra készen, szellemi lét
Iehetőségben. Mióta csak filozófia van, azóta míndíg él a szellemi lét valósága.
Lehet gondolatformáknak nevezni a teozófusokkal, lehet ideáknak hívni Plátó
val, vagy közeltelepátiának a mí gondolatunkkal. amely nélkül a mozdulatrezo
nancia sem teljes, hanem csak a valóság fele. Legfeljebb fél arca. Arra a va
lóságra gondolok, amellyel - láttuk - Bergson válaszol a múlt megmaradásá
nak hol-kérdésére. - Hol marad meg? - ,,3 szellemben", Ez annyit jelent,
hogy a te egyéni szellemi valóságodban. Vagy: A Szellemi Valóságban. Vagy
abban a Hyperfízíkában, amelyrő} Teilhard beszél, vagy abban az infraspiritua
lizrnusban. Akár matéria nyúl a szellem felé, akár szellem az anyag felé a ket
tősben egyformán a Szellem az úr, az irányító, teremtő valóság, - és talán
nincsenek is ketten.

PAPI SORS '77
Írta SÍKT GÉZA

A kerengőről épp az udvarra látni. Kicsit lejtős. Ha valamelyik ministráns
nagyot talál rúgni, a labda lassan tovább gurul a virágok közé. A harsogó csa
pat ilyenkor riadtan elhallgat egy pillanatra.. A sekrestvés kinéz a félig föld
alá süllyesztett helyiségből. rájuk mordul, majd szellőzteti, hajtogatja tovább
a miseruhákat. Az egyik gyerek megunja végül a mozdulatlanságot, és óvatosan
bemászik az ágyások közé. Nemsokára ismét magasra csap a hangulat, zen
genek a diadalittas, kiáltások, és a jövő Albertjei tovább rúgják góljaíkat; pusz
títják a rózsákat.

- Öket nézem legszívesebben - mondja L. atya, aki elém jött a lépcső
feljáróig -. Az utcára nem megyek ki. Félek a tömegtől. Idehúzok egy széket
és nézem a gyerekeket. Közben beszívom a napi levegőadagomat;

L. atyát gyerekkorom óta ismerem. Én is minístráltam neki, évekig; Ak
koriban úgy tanultunk ministrální, hogy előbb bevágtuk a latin szöveget, és
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meglehetősen somogyi dialektusban válaszolgattunk, ahol pedig nem jutott
eszünkbe semmi, ott mormogtunk valamit. L. atya ilyenkor elnézűen mosolygott,
és jól tagoltan elmondta ő maga a választ, amit nekünk kellett volna monda
nunk. Az évek során teljeslen megőszült. Arca azonban most is kicsattanóan
fiatalos. Teológiát tanított, filozófiát is, aztán az a hír járta, hogy plébánossa
nevezik ki a kis hegyi templomban. De akkor már nem szívesen mozdult ki a
rendházból. Félt.

- Kávét?
Lassan, aprólékos mozdulatokkal tömi meg a kávéfőzőt, Közben a szobá

ban nézelődöm. fl.. fogasori a malaclopó meg egy fehér ing. A könyvek lefoly
nak a polcról, Helyet követelnek maguknak a földön, íróasztalon. Agya mellett
kis asztal. Azon egyetlen könyv szerénykedik: Gabriel Marcel: Sein und Haben.
1935-ben jelent meg.

- A francia eredeti is megvan. de ezt jobban értem.
Közben kifolyik a kávé. A szobácska egyszeriben barátságossá válik. Ka

vargatjuk a gőzölgő, fekete levet, nézegetjük egymást.
- Az a legérdekesebb - L. atya tűnődve forgatja a könyvet -, hogy ő

rájött valamire. Valami olyanra,amit a filozófia nem mindíg hajlandó elismerni.
Kortyint a kávéból, cigarettát tol elém.
- Istent, az embert és a világot nem lehet elválasztani egymástól. Egy

szerre kell kérdezni rájuk, hogy egységben lássuk mindazt, amit mí világnak
nevezünk. És ami még érdekesebb: a filozófiai gondolkodás csak érintheti a
nagy titkokat, de sosem oldhatja meg egészen. És - cinkosan kacsint - itt kez
dődik a hit.

- Felhasználja olvasmányait a prédikációkban ?
Tűnődve mosolyog,
- Három misét mondok vasárnaponként. Egyet délelőtt. Azon sok a fiatal.

Oket nagyon foglalkoztatják a filozófiai problémák. Látom a szemükön. A déli
míse közönsége nem szereti a prédikáelót. Míndig az órájukat nézik és Iészke
lődnek. Nekik érdekeset kell mondani. Időszerút. Ezért nézem a televíziót. Az

, ebédlőnkben van a készülék. Ott üldögélek esténként, és tűnődöm, vajon nézik-e
ezt azok, akikkel majd vasárnap délben talátkozom. Este inkább az idősebbek

jönnek. Nekik igyekszem "elmesélni" mindazt, amit délelőtt komolyan mond
tam. No, és persze a szentek életéről beszélek. Legszívesebben Szent Ferencről.

Ismered a gubbiói farkasról szóló történetet. Ferenc egyezséget kötött a far
kassal, hogy etetni fogják, s akkor nem bántja a falusiak állatait. Sajnos, ma
napság egyre rítkábban kötünk ilyen kollektív hasznú megegyezéseket. Csak az
a fontos, hogy a mí állatainknak ne essék bántódása. A szomszédom jószága
már nem érdekel.

Az íróasztal egyik sarkában könyvbölcső. a másikon összehalmozott, negyedrét
vágott cédulák halmaza.

- Ezekre írom a Iétogatóímat, Kis életrajzok. A múltkor egy lakótelepi fiatal
barátom volt itt. Panaszkodott, hogy nagyon magányos. "Miért nem keresel ba
rátokat?" - kérdeztem. "A munkahelyernen dolgozom - válaszolta -, nem
érek rá barátkozni. Otthon? Otthon meg a szomszédaímat sem ismerem. Mín
dent tudok róluk, mert a leghalkabb szavaik is áthallatszanak a falon. De
szólní még nem szóltunk egymáshoz." Bizony ezt is észre kell vennie a pap
nak. Elmagányosodunk és nemcsak az öregek lesznek egyedül, hanem a fiata
labbak is.

Cseng a telefon. Felveszi a kagylót, felcsillan a szeme. Ez az egyik köte
lék, mely a külvtlághoz fűzi.

- Tudsz várni egy kicsit? Valaki szeretne gyónni.
Nyakába keríti a' malaclopót, kiviharzik az ajtón. Magamra maradok. Kint

megint a virágok közé hullhatott a labda, mert nagy csönd támad. A szoba
másik oldalán megremegnek az ablakok. Villamos húz el a ház előtt. 

Járkálok. Az ablak alatt kis asztalon zöld növények. Köztük fénykép. Idő-

sebb asszony mosolyog rám. L. atya édesanyja vigyáz a fiára.
- Még egy kávét? Vagy iszol valamit?
Megint szemben ülünk egymással. Egészen eltűnik a fotelban. Lesüllyed a

rugók közé,
- Egész nap jönnek. Gyónók. Meg olyanok is, akik csak emberi szóra vá

gyakoznak. Múlt pénteken lehívtak. Beültem a gyóntatószékbe, várorn, hogy
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mondja a bűneit. Csak hallgat. "Segítsek?" - kérdem. "Nem, csak tessék be
szélni!"

Belekortyolunk a borba. L. atya madárlátta sós süteményeket tol elém.
- Te se kérdezel semmit. Csak hallgatsz.
Kikaparom .a jegyzetfüzetemet. Benne a kérdések, melyeket előre megfo-

galmaztam.
- Mondd az elsőt!

- A napirendjéről akartam kérdezni.
- Ott van a falon. Másold le, ha kedved tartja!
Eszerint L. atya reggel ötkor kel. Hétköznaponként legalábbis, Ö mondja az

első mísét hajnali hatkor. Hétkor reggeli. Fél nyolctól tízig gyóntatás. De gyón
tat délután is. Öttől háromnegyed hétig. Este hétkor megint ó mondja a misét.
Délután háromtól ötig egy nagy fekete K. betű szeli át a napirendet.

- Készülés. Azt jelenti. A vasárnapi beszédekre. Soka1lod a napi két órát?
Ebben benne van az is, amit ilyenkor olvasok. Mert annak is míndíg van
haszna. Majd legközelebb. Vagy azután. Vagy csak évek múltán, De egyszer
minden sor megtérül. Akár úgy, hogy észrevétlenül beépül az emberbe, s hir
telen, egy adott szituációban felbukkan. Megmozdul a tudatalatti, és felszínre
búknak elfeledettnek hitt sorsok, történések.

- Nem, nem vagyok freudista. Észrevettem, hogy ezt akarod megkérdezni.
Nem hiszek abban, hogy az ember legfontosabb gondolati rétege a tudatalattijá
ban van elrejtve. Nem hiszek az öröklődő mítoszokban, De azt hiszem, hogy
amit olvasunk, amit látunk, az míndenestől a míénk. A személyíségünk elvá
laszthatatlan része. A múltkor prédikáció közben, ahogy beszéltem, incselkedni
kezdett velem egy mondat. Felbukkant bennem, és egyre élesebben vetődött
tudatom falára. A Jelenésekről beszéltem, de folyvást erre az egy mondatra
kellett gondolnom : ,Elhatároztam, hogy útrakelek és szétvetem magam körül
ezt a szőrnyű korallbörtönt.' Végül nem volt mit tennem, egyik nagy gondol
kodó azt írja - mondtam, éSI végre kiböktem a mondatot -, induljunk hát el
mí is, vessük szét korallbörtönünket, és lépjünk ki a világba, hagyjuk, hogy
átjárjon az élet árama. A mise után azzal jött be egy ismerősöm, itt dolgozik
az ügyvédi munkaközösségben.: 'Atya, ma nagyszerűen prédikált. És az az idé
zet. " Az volt a Iegrernekebb.'

A polchoz siet. Kapkodva túrni kezd a könyvhalmazban. majd diadalmasan
kiemeli az egyiket.

- Tessék! Ez az! Claudel Ma Conversionja! És ő még azt is hozzáteszi. ..
várjunk csak, megpróbálom pontosan fordítani... "Az Oceán után való ki
mondhatatlan vágy volt ez!" Az Óceán, Ugye mílyen szemléletes kép? Az em
ber ki van szolgáltatva az elemeknek, csak hánykódik, utat keres, és mégis
rnindig visszatér az Óceánra. Mínt az öreg halász a tengerre. Hemingway
öreg halásza. Egyik legkedvesebb könyvem. Háromszor-négyszer is elolvastam,
de míndíg újra kezdem. Az a szokásom, hogy amiről úgy érzem," nagy mű, azt
többször is! elolvasom. így vált személyes ismerősömmé Pierre Bezuhov. így
rendít meg évről évre Raszkolnyikov. És tengerre szállok évenként az öreg
halásszal. De vannak új felfedezések is. Mindig vannak.

- Hogy jut könyvekhez?
- Rendtársaim, akik kijárnak, megveszik a Könyvvilágot. Megjelölöm ben-

ne, ami érdekel, és ők elhozzák.
- Mióta nem ment ki a rendházból ?
Elkomorodik. Mintha rács rnögött állna. Olyan börtönben, melyet maga

emelt a saját útjába.
- Nyolc-tíz éve.
- És a temetések?
.- Nem temetek. Elvégzik helyettem a többiek. Én meg mísézek és gyón

tatok helyettük. Nem tudok kimenni. Vagy öt éve egyszer kísérletet tettem.
Két-három lépés után úgy elszédültem. hogy a falba kellett kapaszkodnom.
Azóta meg se próbálom. Nézem a kertet, meg a gyerekeket. És: olvasok. A
könyvek idevarázsolják a világot. Az úíságok híradásai alapján meg elkép
zelem, mílyen is a mi folyton változó környezetünk.

- Nem hiányzik az utca? A nyüzsgés?
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- Nem. Hiszen a pap így is találkozik az emberekkel. Sorsok százai tá
rulnak ki előttünk, SI nekünk ugyanúgy rendet kell tennünk az emberi éle
tekben, mínt az orvosoknak.

- Nem irigyli azokat, akik napról napra kijárnak?
Gondterhelten forgatja a poharát.
- Nézd, ezt nagyon nehezen értheted meg. Ember vagyok és pap. Az em

bernek fáj a szíve, mikor arra gondol, hogy a többiek most élvezik a nap
fényt, járkálnak az utcán-. A pap itt is megtalálja a hivatását. A négy fal kö
zött is el tudja vezetni azokat, akik "kinti" kétségeikkel és kérdéseikkel jön
nek hozzá.

- Mik a leggyakoribb problémák, melyekkel lelkipásztori gyakorlatában ta
lálkozik?

- A zsinat óta észrevehetően megváltozott az, amit hívésnek. hitnek ne
veznék. Az embereknek ma ez a legfontosabb. A hit. Az, hogyan hihetnek;

- Több a kétkedő?

- Éppen nem! Régebben, amikor hajlottunk arra, hogya teológiát úgy
értelmezzük. mint az ésszel fölérhető igazságok rendszeres dokumentálőját,

sokszor mí magunk zavartunk meg egyszerű embereket, akik bizonyos dolgokat
nem értek fel ésszel, és így azt hitték, rosszul hisznek. A zsinat óta egyre
fontosabb megértenünk és megértetnünk. mílyen nagy szerepe van a hitben
a személyes döntésnek Hinni annyit jelent, mírrt átélni valamit. Beckett
Godot-ja míndíg vár. Talán Istent. Nem elég várni! Nem elég abban remény
kedni, hogy a szellem nagykorúsága hozza a megoldást! Istennek elébe kell menní.

Felpattan a helyéről. Körözní kezd a szobában. Hat lépés az ajtóig, hat
vissza.

- Kétkedés? Azt hiszed, csak a modern ember privilégiuma, hogy kétel
kedik és lázadozik? Ismered Jób könyvét?

Megint ás a könyvek között. Az új Bibliát emeli le a polcról, majd né
hány régebbi kiadást. Szakadozott, sokat forgatott példányok. Egyikből térkép
hullik a földre. Idegesen berúgja az íróasztal alá. Ugrom, hogy felvegyem, de ö
nem sokat törődik az elhullajtott papírral. Felüti az egyik példányt és már
olvassa is. Félszemmel látom, hogy piros ceruzával jelet tett a lap szélére:

- A kilencedik fejezetből idézem :

Ha kiáltásomra feleletet adna,
akkor sem hihetném, hágy hallgat szavamra.
gJyetlen hajszálért a földbe tapos,
sebeimet ok nélkül szaporítja.

Nem hagyja, hogy egy kissé lélegzethez jussak
inkább keservekkel etet jólakásig.

Behajtja a könyvet, és visszaül a fotelbe. Izgatottan gesztikulál:
- Az, aki ezt írta, teljesen átélte a modern ember sokat emlegetett vál

ságát. Perbe száll az Istennel, csapásainak okát kérdezi, hiszen ártatlannak
érzi magát. Az ilyen kérdésekre és kétségekre régen tekintélyi érvekkel vá
laszoltunk. Ma már tudjuk, ennek nincs értelme. Ha a tüzet szétverjük, az
okát nem szüntettük meg. Az emberekkel meg kell vitatni személyes prob
lémáikat, és valahogy arra kell rávezetni őket, hogy az ő személyes létük,
míndaz, amit tesznek, beleilleszkedik egy nagy egészbe, amelynek végső célja az,
hogy elérjük az üdvösséget. Nagyon szellemesen és ötletesen írja Nyíri Tamás,
hogy míndnyájunknak kézbesitették a mennyeí lakomára szóló meghívót, de
rajtunk múlík, ott leszünk-e. Nos, a lelkipásztornak manapság úgy kell olvasnia
és olvastatnia ezt a meghívót, hogy aki kapta, megértse, és ki tudja válasz
tani magának azt a ruhát, amely a legünnepíbb.

Megint felugrik, az íróasztalához siet. Leül, szinte beleveti magát a karos
székbe.

- Milyen gyakran halljuk manapság, hogy a kereszténységnek legnagyobb
gyengéje: azt tanítja, hogy el kell viselnünk a rosszat, s majd kárpótlásul el
nyerjük az égi jutalmat! Nem vitatom: volt, amikor ilyen sematikusan ér
telmeztük az üzenetet. De ma egészen másként ,látjuk a dolgokat, a világot és a
világgal való kapcsolatunkat. Abban élünk, tehát vállalnunk kell realitásalt. Ha
úgy látod, hogy az életben valami nincs rendjén, nem nyögni, sóhajtozní kell,
hanem tenni. Cselekedni! Keresni a kiutat! Ez a felnőtt keresztény magatartás!
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Kopogtatnak. A rendház portása dugja be a napi postát. Valóságos levél
halmaz. L. atya túrni kezd a levelek· között.

- Egy-egy levélben rejtőzhet tragédia, de hozhat nagy-nagy boldogságról
szóló híradást is. Tessék! Ez a fiú azt írja, hogy lánya született, és szeretné,
ha én keresztelném. Ez meghívó. Még míndíg küldik, pedig évek óta nem
megyek sehová. Ez pedig - nyolc sűrűn teleírt lapot lobogtat -, ez pedig
minden héten ír. l!:s én minden héten válaszolok. Válságba jutott. Nem ta
lálja Isent, Én írok, írok és írok. Hátha valamelyik szavam megint vissza
hozza neki, amit keres. De az is lehet, hogy nem. Én míndenesetre válaszolok.
Ez a kötelességem. Mí nem dobhatunk a szemétkesárba egyetlen levelet sem.
Minden szót meg ken hallani. Sokszor épp a csendesek kiál tanak a leghango
sabban.

Belemerül a levelekbe, képeslapokba. könyvekbe. Mintha megfeledkezne
arról, hogy ott vagyok. A könyvespolcot nézem me~nt. Teilhard de Chardin
mellett Heidegger. Tolsztojok piros kötésben. Ez még a régi sorozat. LE!b."-'1!
polcnyi kék vászonba kötött Tóth Tihamér.

- Felülre tettem. Ahová nem érek föl.
- És leveszi még?
- Miért tagadjam? Leveszem.
- Gyakran?
- Nem. De ezek a könyvek is mondanak valamit a történelemből. Volt

egy korszak, amikor egy rétegnek az volt az ideálja, hogy "a jellemes if júhoz"
legyen hasonló. Ezt a korszakot ebből a sorozatból lehet megismerni, és nem
a róla szóló elemzésekből. Aztán jött egy korszak, amikor sokan útra keltek,
rnínt Kerouac hősei. Ez a másik véglet. Ezt is ismerni kell, hogy kialakítsuk
magunkban az egészséges, középút tudatát. A végletek sohasem egészségesek,
de végletek nélkül nincs haladás. Valamin mindíg túl kell lépnünk.

Egy polccal lejjebb Sík Sándor Összes versei. Mécs László Aranygyapjú című

kötete.
- Verseket is olvas?
- Ritkán. De a prédikációkban remekül használhatók. Legalábbis az

igazán nagy versek. Én minden karácsonykor elmondok legalább egy szakaszt
a Betlehemi. királyokból. Sík Sándornak a konferenciabeszédeit forgatom ál
landóan. Mícsoda élmény volt! Ha beszélhetne még, talán én is erőt vennék
magamon, hogy elzarándokoljak meghallgatni. Bizony kiadhatnának belőle egy
teljes kötetnyit. Ma úgyis nagy a divatja ennek a kifejezésnek: "zsinati szel
lem". Sík Sándor míndíg azt bizonyítja nekem, hogy ez a zsinati szellemiség
már régóta készülődött az egyházban. Csak egy olyan, formába öntő, kegye
lemre hagyatkozó egyéniség kellett, mint János pápa volt, hogy a maga teljes
mívoltában jelentkezzék.

Tovább nézegetjük a polcot.
- Ez talán a legkedvesebb könyvem. Vagy ha nem is a legkedvesebb, de

biztos, hogy benne lenne a lakatlan szlgetre vitt könyvcsomagomban.
Kis füzet: Loew atya beszélget~sei.
- Hadd olvassam el az egyik legelgondolkodtatóbb részletet. Címe: A hit

kalandja. Valahogy az én életemre illik. Hallgasd csak meg a végét. Vedd ön
vallomásnak: "A kutató munka lázát nagy csend és nyugalom váltja föl. A
bonyolult felépítmények eltűnnek. Igaz, a rutinmunka, a megszokás, homok
rétegképződéssei vagy partomlással is fenyegethet. De a mélyben ott van, él,
kereng, pezseg a hit, és mindenbe életet önt. A hitetlen nem tud erről semmit,
kívülről nem láthat semmit, és mint a sivatagi turista, könnyelműen kockáz
tatja meg: Hát csak ez a hit? Az új hivő kötelessége megmutatni, hogy ez a
hit valóban fűtl és megváltoztatja egész életét."

Hallgatunk Az életalakító hitre gondolunk mindketten.
- Kívánesi vagy még valamire?
Jegyzetfüzetem után nyúlok. De mégsem lapozok tovább. Nézem L. atyát,

kezében az önvallomást rejtegető könyvecskével. Szerétném megkérdezni, bol
dog-e. De a kérdés triviális. Hogy is szabadna ilyesmi után érdeklődni attól,
aki nap nap után forgatja a Szentírást, és értelmezheti az üzenetet?

Lassan felemelkedik, s egy fekete bőrbe kötött kötetet ad a kezembe. Az
újszövetségi szentírás egy réges-régi példánya. A hátsó lapokon változó kéz-
írással bejegyezve a születések és a halálok dátuma.
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- Egyszer majd végérvényesen becsukja valaki ezt a könyvet. Odaírja
az én nevemet, s a halálom pontos idejét. Én maradtam egyedül a családból.
És ez a könyv mégis él tovább. Amit benne leírtak, nemzedékről nemzedékre
hat és táplál. Lehet, hogy néhány évtized múlva megint új aspektusaíra, új
féle értelmezési lehetőségeire lelnek rá a tanításnak. De az alap akkor is az
marad, amit itt leírtak. Hogy Jézus élt, tanított, kereszthalált szenvedett és
föltámadt. Hogy megtanította számunkra az üdvösséget. Ez a lényeg. És hidd
el, nagyon nagy dolog, hogy ezt az eszményt én is hirdethetem és szolgálhatorn,
Esendő emberek vagyunk mí, papok is. Látod, én nem merek kimozdulni innen.
A másik évek óta nem szól senkihez. A harmadik fölött megállt az idő. De
mindegyikünket elküldtek egyszer, hogy műveljük a szőlőt, A szerszárnunk ki
csorbult. A kezünk öregesen remeg. Lépni nehezen lépünk, messze elmaradunk
a fiatalabbak mögött, De a magunk médján azért még eldolgozgatunk. Nem
mondom, a fiatalabbak többet bírnak. Csak elnézern némelyiket. Tanít, mísé
zik, temet, gyóntat, kirándul, olvas. Én már néha fáradtnak érzem magam.
Ilyenkor az ember egyre többször néz a múltba, S ha azt látja, hogy az a
szőlő, amelyet ő kapott művelésre, termést is hozott, akkor nem mond többet,
csak ennyit: "Uram, legyen meg a te akaratod."

Szavait csengőszö metszí el. A folyosó visszhangozva veri vissza az éles
berregést.

- Az ebéd.
Már kabátban vagyok. Könnyedén megérinti a karomat.
- Megkérhetnélek valamire? Hozzál légy szíves tíz deka darált kávét.

Innen a szomszéd kávéboltból. Az Omnlát szeretem,
Az utcáról visszanézek a rendház kapuja felé. Ott áll a félhomályban.

Aggodalmasan figyel kifelé, nem ér-e baj.

PÁLOS ROZITA VERSEI

Három Mária kép
,;Odvözlégy magasság, melyet
emberi gondolat föl nem ér;
üdvözlégy mélvség, melyet
angyali szemek se láthatnak be."

IKON

A czenstochowai pálos kolostorban

betű pontossággal
megfogalmazott szemek

a nézőt

átdöfik

l'uharedők lejtésébe kent
örökvalót a képíró

ki nem ismert perspektívát
se t'ilági rendet

festékébe kevert bizonnyal
a szentek porából is

mit szenteltvízzel
meghigítgatott

munkája által álmodott
ő üdvözülni s üdvözíteni
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e hittel ültetett
öledbe igazi Istent

szívünknek Anyja
Má1'ia

FRESKO

A római Priscilla katakombában

miközben Caracalla thermái
pompázón felmagasodtak

a földalatti mécsvilágnál
Valaki festett

- Ö magnélküli fogantatás
a tufába vésett sírkamra falán

tőled távolodóban
hanyatlás minden

MATEK SALvl\.TORIS

V ásári Madonna

nem irtózol a bűnösöktől

mert nélkülünk
Istennek anyja nem lehetnél




