
külső világot és környezetet nem vett és nem is vetheti el: ez éltető eleme.
Az individuális merevségtől megszabadult. feloldódott közösséggel együtt járja
át a szellemi világ ereje m i n d a z t, a m i a z e m b e r h e z t a r t o z I k. A kö
vet, amiből templomát építette, rnűvészetét; amivel díszítette, a kenyeret, a .bort,
a vizet és mínden mást, amit ott felhasznál. A közösségí mísztíkumnak ez az
átérzése nem elválaszt, hanem összeköt. Embert emberrel, embert a világgal, és
mindent a mindenütt jelenlevő és mindenen át"ragyogó Örökkévalóval.

PAPI SORS '77 (II)
Irta SIKl GtZA

A község papját nagy szeretettel fogadták. Ennek már tízegynéhány éve.
Azóta megszámlálhatatlan alkalommal tettek panaszt ellene a felsőbb hatósá
goknál, megfenyegették, hogy elmaradnak a templomból, sértegették. az is elő

fordult, hogy reggelre kelve fenyegető feliratokat lelt a plébánia vaskos kőkerí
tésén, O azonban makacs kun ember, és a helyén maradt. Behúzta a fejét a
válla közé, összeharapta a száját és várt. Bízott az időben.

1. Allegro furioso

A falucska a völgyben fekszik, szó'ők karéjában. Hétköznap délutánonként
egészen elnéptelenedik, aki teheti, igyekszik fel a domboldalba. Errefelé tüzes, jó
borok vannak. Az!: mesélik, a labancok úgy veszítettek el egv ütközetet, hogy
túl sokat időztek előtte a pirrcékben. Vendéglátómnak is van két hold szőleje.

Családjával együtt a szövetkezetben dolgozik, az is a boráról nevezetes leginkább.
Korán jött idén a tavasz. Lent a faluban szinte megreked a por, de' itt fönt,

a hegyélen metszőn tiszta a levegő. A pince előtt lilünk,összeeszkábált asz
tal mellett, rogyadozó székeken. A bográcsban pörkölt piroslik, bor alá való.
A házigazda olykor megkeveri a paprikás levet, hagymafejeket dobál bele egész
ben, aztán még a nyelet paprikát, fehér bort is valamelyest.

•Házuk a templom meUetti utcában' van. Innen föntről is jól látni piros
cseréptetejét. Könnyen megismerszík, ' rnelyik ' az új, melylk a régi ház. AZ újak
élénk színekben tarkállnak. a régiek inkább bordók.Építenek szépen, a falu
Iegvége, amit itt némi nagyzolással újtelepnek neveznek, lassacskán felóvakodik
a hegyre, az új épületek számára le-Ieharapnak egy darabot a földből. A temp
lom teteje is szép piros, messzíről látni, hogy gondot fordítanak rá.

- A templomot nézi? - Házigazdám, úgy látszik, követte tekintetem irá
nyá'\!.

- Szép templom.
- Ez? - Olyan éles a hangja, mínt a kés - Ez magának szép? A régi, az

igen! De ez... Nem is értem a népeket, hogy tehetik be a lábukat.
- Maga is panaszt tett a papjuk ellen? '
-Nekem ez nem papom!
- Panaszt tett?
- Ha akarja tudni. én írtam alá másodiknak a kérelmet. Hogy helyezzék

el innen. Mert csúfot I1zött az Úl'istenből! '
Békülékenyebben hozzáérinti poharát az enyémhez. De a tekintete kemény

marad. .
- Kitették a Szűz Mária szebrot. Azt a szép régi szobrot, Karjában tartja a

fiát. De olyan aranyosan volt az megcsinálva, hogy sztnte . gügyögött. ts
tessék, kitette a templomból! Idehozott valami nagyhgjú rnűvészt, mert
m'ndjárt látni lehetett az ilyenen, hogy művészember, olyan loboncos nagy
haja volt, meg annyi bort ivott, hát az meg, kérem, csinált ide valami szörnye
delmet. Csak néztük, néztük, azt hiCtük a szemünk is káprázik. A vasárnapí
nagymise után beküldtük a Bénit, a világi testület vezetőjét, hogy kérdje már
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meg a papot, mí a. szándéka ezzel. Ö meg azt mondía, az oltár fölé szánta. No,
ha ő odaszánta. akkor én többet be nem teszem ide a lábam. Nem is mentem
azóta templomba.

- És a család?
- A feleségemre keményen rászóltam. ,Asszony, ha beteszed a lábad a

templomba, letöröm a derekadat!' Bólogatott szaporán, de az a gyanúm, be
surran azért, ha nem figyelek.

- Neki tetszik az új szobor?
- Az asszonyok nem értenek az ilyesmihez. Asszony neve hallgass, míkor

komoly dologról van sző, Az a régi szobor olyan volt, hogy épp meg nem szó
. lalt. Ez meg? Se eleje, se hátulja, Tisztesség ne essék, de még csak nem is

asszony az! Ki látott már ilyen asszonyt? Az arca hosszú. Pedig hát Mária
volt a világ legszebb asszonya. Annak biztos kerek arca volt, nem igaz?

- Nagyon jó a bora.
- Ugye jó? Pedig tavaly majdnem elment abba a szörnyű időbe. De amí

maradt, az remek. Olyan a színe, mínt a napfény I
- A papjuknak is van szőleje?

- Volt neki, de eladta. Képzelje csak, amikor leverték a főoltár fölötti
freskót, hogy újat csináljanak, eladta a szőlőt, hogy kifizesse azújat. No aztán
mí lett az újból? Nézze csak meg, én nem is mondok magának mást. Menjen
le, nézze meg jól alaposan. A püspök úrnak aztán meg is írtuk világosan.
hogy ez kérem gyalázat, világ csúfja. A Béni szépen tud fogalmazni, hát ő

azt írta, hogy ez istenkáromlás.
- És? .
- Mit és?
- Mit válaszolt a püspök?
- Az? Egyik délután szalad ám be az unokám a kertből. .Nagyapa, itt

a püspök úr!' No, mondom, azt már megnézem magam is. Ahogy voltam,
hosszú gatyába, kimentem a kertbe, odaálltam a kőkerítés mögé, azt lestern, mit
csinál a püspök. Nem csinált az az égvilágon semmit. Kiszállt az autóból,be
ment a templomba, ott maradt egy ideig, aztán kij öte. Mielőtt beszállt a kocsiba,
kezet fogott a pappal, meg is csókolta utána. No, mondom az unokámnak,
én már nem nézem tovább ezt a gyalázatot. Mérgembe föl jöttem ide a szőlőbe,

aztán jól meghúztam a hébért.
- Mit szóltak az emberek?
- Mit szóltak? Morogtak. Aztán már nem ill morogtak, Szép lassan vissza-

szokott a gyengébbje a templomhoz. De én nem! Meg a Béni se! Mert a mí
gyomrunk nem vesz be míndent, kérem. Azért mert modern időket élünk, azért még
nem lehet az egyszeru emberrel mindent megetet'ni. Az aSziiz Márla jó volt
az én nagyapámnak, akkor jó nekem is. Azt ne vegye el tőlem senki!

Tüzel az arca a méregtől, Békülékenyen emelem magasra a poharam. Szür
csölünk a borból, Megfőtt a pörkölt, jó nagy adagot mer a fatányérra, űvegból

ecetes paprika is kerül hozzá. Ezen a vidéken mást nem esznek a Iríss húshoz.
- Egészségére.
- Isten hozta!
Eszünk. A nap lassan lefelé araszol a hegyhát mögé. A völgyből harangszó

úszik fel. Egyébként csend van. Békés, nagy csend.
- Megnézi?
- A templomot? Persze, hogy megnézem! Csak ma este nem akarok már

zavarogni.
- Helye van?
- Nincs. Nem számíá>ttam rá, hogy itt maradok éjszakára.
- No, figyeljen ! Ha ezen az ösvényen megy itt lefelé, a keresztnél kettéválik

az 'ut. Menjen jobbra, aztán az első háznál kiabáljon: Jóska bácsi, az öreg
Mihály küldött! Azoknak szép, nagy tiszta szobájuk van. Ott megaihat éjszakára.

- Köszönöm.
Indulok. Még koccintunk egyet, aztán lassan bandukalok !e-felé a szű;~ ös

vényen, me1y egy helyÜtt az erdővel határos. Vendéglátérnat már nem látom
de hangját utánam hozza a szél;

- Ha látta, ne felejtsen el visszajönni!
Tölcsért csinálok a kezemből, úgy ordítok víssza;
- Jövök majd!
Még kiált valamit, de a hangot már elviszi a szél.'
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ll. Andante

Kicsit később ébredek a tervezettnél. Már csak a szótalan, kedvetlen öreg
asszony van ottnon. Bántottát süt, papríkat szőr rá. Reggeli után fizetni akarok,
barátságtalanul rnorog, de nem fogad el pénzt. V.-ben ajándékba kaptarn egy
kis bányászlámpa utánzatot, fából. Azt mutatom neki. Felcsillan a szeme. Fo
gatlan szája mcselyra nyílik.

A templom közelről kisebb, mtnt gondoltam, Az 1800-as években építhették.
Ezen a vidéken jó néhány hasonló akad. A bejárati vasalt kapu engedelmesen
nyílik. Bent üvegfal különíti el a belső teret. Rajta remek asztalosmunka:
fából készült hirdető tábla, több színben. Jegyesoktatás, híttan a kicsiknek,
hittan a nagyobbaknak, gondolatok a hétre, a hér szentjei. A nagy falap sarkában
versek, gyöngybetűkkel másolta le valaki Sík Sándor Mária és Márta című

versének végét:

A küszöbön ültek,
Atölelve tartották térdüket
~s sírtak.
Aztán felálltak,
Az egyik kosnra: öltött
~s kenyeret tett a kosárba.
A másik korsót vett a kezébe
~s olajat öntött a kors6ba.
Aztán átkarolva egymást
Elmentek
A názáreti Máriához.

Belül minden egyetlen középpontba fut össze. Mintha egy nagy homorú
tükör gyújtópontját tervezte volna meg az építészmérnök, l!:s kőzépen, a sugarak
visszaverődésének metszéspontjában áll a szobor, Hosszúkás, sápadt arc, mint
az ikonokon. Szeme a magasba réved. Ujjait végtelen finom mozdulattal f11zi
össze. Egyetlen tömbből faragta ki a művész, csak arra ügyelt, hogy az arc
s a szem minél kifejezőbb legyen. A test többi része: nyers fa, mely még
most is az erdők lélegzetvételét lopja ide.

A főoltár fölött a freskó. Modern alkotás, Hirtelenében nem is találja a
szem a tőalakot, aztán mégis rátéved a bal sarokban álló megtört emberalakra,
s többé már nem tud .elszakadní tőle. Krisztus Pilátus előtt? Vagy: Krísztus a
főtanács előtt? Vagy: Krisztus az örök emberi ítélőszék előtt? Bármelyik cím
találó. Ebben a képben összesűrűsödik mindaz, amit a művészet manapság fij1
jCgJ'zett' a. folytonos ítéletről, az ismétlödő. kereszthalálról, a szenvedés meg
újulásáról. Pilinszky Jánosnak egy ritkábban idézett versét írnám mottóul a
fresköhoz:

Esti mise, téli vecsernye,
éjféli Úrfölmutatás,
miként a hó hl/,Ugat a meglepett
fák alján, ahogyan csupán
téli égbolt, erős, szilárd,
úgy vérzenek jók, rosszak együtt,
bárányok, füvek, farkasok
halálunk monstranciájában,

(Ahogyan csak)

Nem tudom mennyí idő telt el, mióta -beléptem. Vajon meddig ülhettem a
padban, mely félkörívben fut a szembemiséző oltár körül. Fél oráíg? Óráig?

Kint mellbevág a fény. Káprázva botorkálok lefelé a töredezett kólépcsőkön.

- Ugye, nem idevalósi?
Nehéz megkülönböztetni az embereket, Fekete ruha, fehér ing, nyakkendő

nélkül. Bajusz. Szakállas arcot egyet sem láttam eddig. Ennek a szép szál embernek
azonban tekintélyes szakálla van.

- Maga is a templomot nézi, mint a többiek.
Mintha magának beszélne. Nem is vár válaszra. Képzeletbeli monolőg tö

redezett félmondatait görgetí föl magából.
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-Legalább tetszett?
- Nagyon.
- A freskó is?
- Az talán még jobban.
- Mert II régi freskót, amit ez a pap leveretett, az én nagyapám festette.

Feseő volt. Ezen a környéken abban az időben ő festette újra a romló freskókat:
Mit lehet erre mondani? Allunk a templom előtti térségen. Áz ismeretlen

ismerős botjával ábrákat rajzol a porba.
- Maga is haragszik a papra? - kérdezem végre, hogy megtörjem a suta

hallgatást.
- Nem haragszom.
- Tetszik a freskó?
Rám néz, nem válaszol. Szó nélkül sarkon fordul és elindul lefelé, a Fő

tér irányába. Ott ~a kocsma is. Meg az új élelmiszerbolt, amelyet együtt épit
tetett a tanács és a termelőszövetkezet, önkéntelenü! lódulnék utána, de aztán
megakad a szemem néhány gyereken, akik kidoböst játszanak a plébánia kert
jében. Arnyas, nagy fák borulnak föléjük. ELen a vidéken nem láttarn egyebütt
olajfát. Két pad is akad, nem olyan sétatéri. finom ülésű. Látszik, hogy kézzel
barkácsolta valaki.

Mtntha verébcsapat közé csöppentem volna. A gyerekek is olyan egyformák:
szőkék, kék szeműek.

- Tetszik a bácsinak ez a pad?
- Tetszik hát!
- Az én apukám faragta!
- Az én apukám pedig segített villanyt szerelni a tiszl!elendó bácsinak.
- Mi pedig pénzt adtunk a haranghoz.
- Az én anyukám minden héten kitakarítja a templomot.
- Az enyém mossa a teritőket.

Amikor egy pillanatra csend lesz, közébük dobom a bombát. De itt nem
robban.

- Nektek tIetszik az új freskó?
- Jaj, nagyon szép!
- Sokkal szebb, mint a régi l
- Nagyapáéknak nem tetszik, de a pap azt mondta, nagyon szép.
- Az én édesapám azt mondta: rnűvészí munka.
Hallgatom a csivitelésüket. Ez a nemzedék fog ígazségot szolgáltatnl a mo

dern egyházművészetnek. De vajon ki szelgáltat igazságot azoknak a papoknak,
akik ezért a modern müvészetérf küzdöttek? Akiknek kerítésére szitkokat és
fenyegetéseket írtak? Akiket el akartak helyeztetni s megfenyegettekr

- A tisztelendő bácsihoz tetszett jönni?
- Nincs itthon, gyóntatni ment.
- Mi. vigyázunk a házra.
- Tessék visszajönni egy 6ra múlva.

III. Allegro. "Sehr lebhaft"

- Nézze, nincs ebben semmi különöa - A plébános széles mozdulatokkal
kitlÍl'ja az ablakot. Bezuhog a délutáni napfény.' Ez is szekatlan. A legtöbb papi
szoba félhomályos. O a fényt szereti. --:" ~n már gyermekkoromban i!'l feste-:
gettem. Aztán ráföttem. hogy a művészethez nincsen elég tehetségem, De arra
talán van, hogy megítéljem, mi a szép és ml a giccses.

- ön szerint az egyszerű emberek a gfceset kedvelik?
- At't6l függ, kl mit szokott meg. Akit a komoly rnűvészethez szoktattak,

annak a gyomra nem veszi be az olcs&r és az űreset. Sajnos nálunk nem iko
nokon nevelkedett az egyszerű emberek többsége, hanem moso'ygó gipsz-szeb
rokon. Tudja milyen rornbotás volt ez? Micsoda ízlésficam?

- Nem fél, hogy Don Quijote-i harcot vív?
- Azt hiszem, Németh Lászlót ábrázoJ.fa egy karikatúra m~ a Tanú ide-

jében. amint fejjel nekiront a szélmalomnak. No, és manapság kicsoda Németh
László? Negyven év kellett hozzá, hogy a Don Quijoté-ból nemzeti klasszlkussá
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legyen. Valahol mindent el kell kezdeni. Rengeteg mindent kell újrakezdenünk
nekünk is. Ha nem kezdjük el ma, holnap már szemrehányást tesz a következő

nemzedék, hol késilekedtünk.
- Látom, sok verset olvas. .
- Nem szoktam. Ezeket a köteteket apránként gyiijtöttem össze, hogy el

tudjam magyarázni a versek jelentését agyerekeknek.
- Az iskolában nem magyarázzák el?
- Az iskolában elmagyarázzák azt; amiről úgy gondolják, hogy nem tudják.

De mi mindent nem tudnak! A vízözönt, Noé bárkáját, a paradicsomot, sorol
jam még? Aki manapság hittanra jár, hamarosan elképesztő előnyben lesz
azokkal szemben, akiknek hatalmas utánjárásukba kerül, hogy megértsenek egy
magyar verset. Egy húszéves fiatalember volt itt tegnap este. Bent dolgozik a
városban, ha jól tudom villanyszereIő. Versesköretet hozott, olvassam el. Ki
nyitotta a legszebb versnél, s arra kért, magyarázzam el. Nem vallásos gyerek,
De tudta, hogy ennek a magyarázatáért ide kell Jönnie.

- Megnézhetem a kötetet?
- Tessék.
Mezei András: FehéT a fehéTell. Az "inkrimináLt" költeménynél papirlap

van benne.
- Olvassa csak el. 'Nagyon szép vers! Mostanában nagyon sok szép verset

hoznak a gyerekek. No, olvassa I
~s Jézus akkoT visszatért, Es megtőrvén a kenyeret
mtg a kivégző-osztagok ismét az asztal/őTS' im
körlLlvették a zsinagógát - ott az utolsó vacsOTán
Nagypénteken a templomot. vére, húsa megtestesiUt.

Sorolván máT a tú csapást
benn, benn a hamuszin Tabbik,
megérlették az áldozat
kTtszt~$i körfOTgásatt.

- Ugye szép? No, most elmondom, mit nem értett belőle a fiatalember. ,Nyolc
általánost végzett, most valami továbbképzőre jár. Nem tudta, mi az a zsina
góga, s nem hallott még nagypént"ekrőI. Semmit nem értett a középső strófából,
mely a vers lényegét hordozza. A tíz csapást hírböl sem ismerte, és nem tudta,
mit jelent a krisztusi áldoZ8lt. Szóval, a költő megírt egy nagyon szép verset,
s az átlagos közönség nem ért belőle egy mukkot sem. Hát, így vagyunk' vala
hogy ezzel az én freskómmal meg a szobrommaL De ezt már félig-meddig
megszetették.

- úgy vettem észre, az idüsebbek ...
- Jaj, azok rettentő makacsok! Ha egyszer azt mondja, hogy ő nem lép

be a templomba, nem Jön bizony, ha kényszerítik sel A múltkor az ~yiknek
az unokáját kereszteltem. Eljött a templomkapuig, aztán leült kint eg.v padra,
s ott "pöfékelt. Fél szemmel befelé figyelt, de be nem jött volna a világ mín
den kíncséért sem. Mert mit szólna a sógor, a koma?

- Nem rohant ajtóstól a házba ezekkel a képzőművészett alkotásokkal?
- Ne haragudjék, nem valami szellemes kérdés. Ugyanígy azt is megkér-

dezhetné, hogy a zsinat nem rohant-e ajtóst61 a házba. Ha- mindig csak egy
helyben állíngálunk, 'nem lépünk előbbre egy tapodtat. sem.

Az ablakból épp a gyerekekre látok Kidobósoznak rendületlenül.
- Jaj, meg sem tudom kínálni. Borom nincs, míöta-eladtam a szőlőmet.

- Hallottam. Hogy kifizethesse a freskó árát.
- No, azért ez túlzás. De úgy éreztem, fölösleges egy plébánosnak a szőlő.

Művelni nem érek rá, ha meg kiadom részes rnűvelésre, annak olyan kizsák
mányolás szaga van. Megvagyok málnaszörpön is. Anyám fózi. Kér?

Finom, édes szörp, Egy-egy szemnek megmaradt a fele.
- No, és tetszett a freskó meg a szobor?
- Gyönyörnek!
- .Látja, akkor érdemes volt. Amikor a szobrot felállfttattam a templom-

ban, az elsó vasárnap fele annyi ember volt itt, mint máskor Éjjel azt írta
valaki a plébánia kerítésére: "Reszkess, te istentagadó!" Aláírásokat gyűjtöttek.
hogy a püspök úr nevezzen ki mást a plébánia vezetésére. Azfán szép lassan
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kezdtek visszaszállingőzni. Egy. . . kettő. . . három . . . Ha találkoztu nk az ut
cán, még zavartan félrenéztek, a k al apjukat p öd örget ték. de a nagymisére m~r

eljöttek. Most már ' csak négy-üt i dős bb gazda marad el, de az t h iszem , ük
se végleg.

- Mesélték, hogy fenyegető leveleket: is kapo tt.
- Egész gy űjtem ényern van belőle. Az II szerenes ém. hogy ismerem az

írá suka t. Este bedobta va laki a levelet fi kertbe, másnap odame nte rn hozz á a
piacon, és azt m ond tam : Nézze, J ani bác si, nem kell magának irk álnia . ot t
a kapu, azon is m egta lál. így az tán lassan elmaradtak a levelek is.

- Sokan járnak ide megcsodá in i a templ ornot ' "
- J öv ögetnek. S tudj a , az a legérdek esebb, hogy az em berek kezden ek

büszkék lenni rá . " A szob ro t keres i ? Hát, azt bizony érdeme s ' m egn ézn ie ! Vagy :
az új freskónkra k íváncsi? Bizon y. ilyet nem sokat lá tha t !"

- Új tervei nincsenek?
- Hogyne volnának! Szer étn ék keresztet csin áltatni a ' bej ára t fölé . Egészen

modern keresztet, sima f áb ól.
- Ezt is ellen érz ésse l fogad ják m ajd?
- A múltkor itt volt az egy ik legh an gosabb gaz da. Ki tett az asztalra há rom

ötszázast . Azt m ondta: Tisztelendő úr, szólt az asszony. hogy keresztet a kar
csináltatní, de még nincsen elég pénze hozzá. Hát, ilyen szégyen megeshetik A.-n .
de nem a m í fal unkban. Mondj a el vasárnap a szó székről , m enny i pé nz h ibázik,
aztán meglesz.

- Meglesz va lóban?
- P ers ze. J öj jön el jövőre, nézze csak m eg, milyen gyönyörű keresztünk lesz !
Ép pen lemaradtam a buszról. A következő csak hat' óra körül jön , add igra

gyal og is beérek a vasúthoz.
A szől őhegy alatt, már -már túl a fa lu n kiáltást hallok :
- Megn ézte?
Kézzel intek, m ert a szél viszi fl hangot: igen.
- Tetszett?
Megint igen t intek.
Mih ály bácsi áll egy ki csi t a hegytetőn, aztán n agyot legyin t. Hi ába, neh éz

megérteni ezt a vil ágot.

Réti .,Zoltán : Gyászhír (ak varell )
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