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A pokol ördögei rohannak így elő. Az előbb még tavaszi csöndben úszott a
békésen elnyújtózó, poros falusi főutca. Az egyetlen élelmiszerbolt előtt támasz
kodó fekete kendős öregasszonyok arcukat fürdetik a napban, s megbotránkozva
tárgyalnak valamit. A korcsma ajtaján az imént húzták le a redőnyt, s az utolsó
hadfiak most békétlenül imbolyognak száműzetésük keserű érzésével vívódva,
nyelvükön még az utolsó sör habjával. A Ruházati Bolt előtt a két eladólány
kuncog, egymás fülébe sugdosva olyan titkokat, melyek nem szabad, hogy is
meretessé váljanak az avatatlanok számára. S most egyszerre felbolydul az utca.
A harsogó csengőszö még ott veri sivító visszhangját, de az iskolás fiúk előőrsei

már az utcára rontanak, és' tömött táskátkkal püfölve egymást, ordítozva lódulnak
neki a hazafelé vezető útnak. Hátrább a leányok jönnek, szépen, sorban, egymás
kezét fogva. S végül a tanító néni, hóna alatt könyvekkel, arcán némi remény
telenség fellegével.

A falhoz húzódom, míg a verekedő csoport elviharzik mellettem, aztán a ko
moly arcú, középkorú asszonyhoz lépek.

- A görög katolikus papot keresem. Meg tudná mondani merre lakik?
Végigmér, aztán a lányok után kiált, akik még míndíg rendezett, kettős so

rokban ballagnak egymás oldalán.
- Marika! Gyere csak ide, kislányom!
Copfos kislány válik ki a csoportból. Sárga bőrtáskáját a hátára szíjazva viseli,

tavaszi kabátját szepen összehajtva a karján tartja.
- A bácsi édesapádat keresi. Vezesd haza hozzátok, szépen.
A kövezett főútvonal minden átmenet nélkül földútba torkollik. Ezen a vidé

ken már a kevésbé jómódú parasztemberek házai állanak. Mínden' faluban rögtön
látni lehet ezt a különbséget : a modern, olykor emeletesnek tervezett házak után
hirtelen a régi párasztházak világában találja magát az ember. Itt a kert hosszan,
lomhán nyúlik el a ház mögé, a cserepeknek is híja van, s hátul, az udvar végében
jélképes rácsozat védelmezi a baromfiakat.

Csendesen ballagunk. A kislány fél lépéssel előttem. Látszólag gondolataiba
mélyed, de olykor-olykor hosszú szempillái alól rám emeli tekintetét. Nagy fekete
szeme huncutságot rejteget.

- Ebédre tetszik jönni?
- Dehogy! Csak édesapáddal szeretnék egy kicsit elbeszélgetni.
- Pedig ma nagyon jó ebéd lesz. Paradicsomleves és vargabéles. Tetszik

tudni, milyen a vargabéles?
Tudatom mélyéről néhány általam is ismert étel képe villan elő, A vargabéles

nincs köztük.
- Édesanyám tésztát gyúr, hosszú tésztát. Aztán elkeveri édes tehéntúróval

és kisüti. Borzasztó finom!
Meglehetősen komornak ígérkezik a vendégfogadás. Kutyák acsarognak a ke-

rítések mellett, hörögve igyekeznek tágítani a drót kicsiny réseit.
- Nem félsz tőlük?

- A, dehogy! Csak íjesztgetnek,. A bácsi fél?
Tétován rázom a fejemet. Fél szemmel azt a hatalmas korcs ebet lesem, ame

lyik a leghangosabbnak és legvadabbnak látszik, s hörögve nyargalászik a kerítés
mentén. Ha kijönne... .

- No, már itthon is vagyunk! Az a piros cseréptetős ház az, amelyik előtt
az ágyások vannak. Ha kinyílnak majd a virágok, messzíről érezni lehet a sza
gukat, Nyáron, ha nyitva tartjuk éjjel az ablakot, a szobába ís bejön a szag.

Ebben az utcában ez az egyetlen ház, malynek nincs kerítése. Inkább csak
a telekhatár végét. jelzi néhány bokor s egy általam ismeretlen növényfajtából
kialakított sor. Az udvar jól látható az utcáról is. A [ókorára nőtt barackfák
között kötél feszül, pelenkákat lebegtet rajta a lanyha tavaszi szél. A kert végé
ben hatalmas termetű jérfi bajlódik az ásóval. Amikor megpillant bennünket,
kezét a nadrágja szárába törölve, végigsimít izzadó homlokán, s felénk közeledik.
Először a lány homlokát csókolta meg, aztán fölegyenesedik, s felém nyújtja la
pátnyi tényerét.

- Isten hozta.
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Nem kérdez semmi mást. Honnan jövök, mi a célom, hová megyek? Semmit.
Óvatosan megszorítja a kezem, s a nevét is elmormolja.

- Mondd meg, Marika, édesanyádnak. hogy eggyel több terítéket tegyen.
Vendégünk-lesz.

- Nem azért jöttem. Szeretnék...
- Majd elmondja. Ebédidő van, biztos megéhezett. Látom messziről jött.
- Honnan látja?
- Poros a cípője. Nálunk, errefelé inkább sárban tapos az ember. Meg a

kofferjét is cipeli. .
A bejárati ajtón előreenged a házba. Most már az ő kezében himbálódzik az

útitáskám. Az előszobából balra nyílik a konyha.
- Gyere már ki egy pillanatra! Vendéget hoztam l
A háziasszony a főzés pírjával arcán jelenik 'meg a konyhaajtóban. A résen

sokat ígérő illatok úsznak elő. Nem látszik arcán a szokott háziasszonyi izgalom,
melyet a váratlan, bejelentés nélkül érkező vendég híre vált ki. Kötényébe törli
kékeres, kidolgozott kezét, s rám mosolyog.

- Azt mondta Marika, nem ismeri a vargabélest. Hát, nálunk majd megis
merheti.

Szabadkozni sem marad időm, házigazdám máris benyom a fürdőszobába.

Langyos vizet csorgatok kezemre, s kislány komolyartcal friss, ropogós törül
közőt nyújt, hogy abba töröljem.'

- Én vasaltam.
- Gyönyörű': ilyen szépen tudsz vasalni?
- Már keményíteni is tudok. De mosni még édesanyám szokott.
Az ebédlőben már megterítettek. Két nagyobbacska fiú is előkerül valahon

nan. Megmondják a nevüket, s rajtuk sem látszik semmi zavar. A fiókos szek
rény felett aranyrámába keretezett fénykép vonja magára figyelmemet. A család.
Három fiú, a kislány és az ötödik gyerek a mama ölében.

- Józsi aki a piaristáknál bentlakó - mondja a házigazda, s a legnagyobbik
fiú felé int.

Közben a háziasszony az asztalra tette a gőzölgő levesestálat. A házigazda az
asztalfőhöz lép, megvárja. míg mindenki a helyére lép. Nekem maga mellett mutat
széket. Aztán lassan, világosan artikulálva, nagyon átszellemülten elmondja az
asztali áldás szavait.

Ebéd közben nem beszélgetünk. Amikor a valóban nagyszerű vargabélesnek
is a végére érünk, a házigazda komótosan, lassan pi pára gyújt, s megkérdezi:

- Iszik egy kis bort?
- Ha ön is.
- Ilyenkor nem szoktam. Csak este. De legfeljebb egy pohárral.
Szopogatjuk a Parádi vizet. Az áttetsző üvegben egymást kergetik a bubo

rékok. A háziasszony eltűnt, bizonyára a kicsit eteti a belső szobában. A kislány
leszedi az asztalt, a fiúk is elvonulnak Ieckéikkel, De időről időre megjelenik a
kisebbik a számtan munkafüzettel.

- Ezek a gépespéldák jól megszédítik az embert. Próbálta már megoldani őket?
Bólintok. Lelki szemem előtt megjelennek az ördöngős masinák, melyekbe két

oszlopban számok menetelnek be, s aztán a harmadik kapun ismét kifelé, de
más alakban, s az elme kétségbeesve kutatja törvényüket.

- Nos hát - nagyot szíva pipájából, bodor füstfellegeket eregetve a mennye-
zet felé - kitaláljam miért jött?

Rágyújtok a cigarettára, s várakozón figyelem.
- Jegyesoktatás?
- Nem.
- Beteg valaki a családban?
- Hála Istennek, .pem.
- Akkor szabad a gazda.

. Torkomat köszörülöm. Nem is olyan könnyű megfogalmazni jövetelem célját.
Az az igazság: kívánésí vagyok, hogyan él ma Magyarországon egy görög katolikus
pap, aki ráadásul nagy családja mellett a maga szűkebb családjáról is gondos
kodik. Mínt lehet a kettőt összeegyeztetni? Milyen lemondással, vagy éppen mek
kora haszonnal jár ez a kettősség? Ezek a kérdések azonban a jóízű pipafüstben
valahogy jelentéktelenekké váltak.
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Valamit mégis eldadogtam. Közben a háziasszony feketét' hoz, s maga készí
tette pogácsát tesz az asztalra. Aztán odaül férje mellé. Kezét az ölében nyug
tatja. Fél szemmel minduntalan a másik szoba felé figyel, melyben lassacskán
csillapodik a gyereksírás. "Mindjárt elalszik" - suttogja a férjének, s mosolyog,
Mint a barokk angyalok.

- Tudja, amikor én gyerek voltam, nagyon keservesen alakult a család sorsa
- mondotta töprengve a házigazda -. Apám napszámba járt. Mi heten voltunk
gyerekek. S az volt az ünnep, ha friss kenyér került az asztalra. Ismeri a cibere
levest? Az országutak mentén gyümölcsfákat telepítettek, a szegény asszonyok
oda jártak, s a hullott gyümölcsből főztek levest. Hát az volt minden második
nap. .

A szomszédban egy pillanatra felsír a kisgyerek, aztán csönd támad. Az
asszony feláll, lábujjhegyen beleskelődik, majd visszatér. "Elaludt" - suttogja,
s mi is halkabbra vesszük a szót.

- Minden áldott nap tíz kilométert gyalogoltunk az iskoláig. Télvíz idején
sosem mentünk egyszerre, mert felváltva hordtuk az ép. cipőket. Jó tanuló voltam.
Az egyik év végén jutalomkönyvként egy Szentírást kaptam. Amíg láttunk, azt
faltam. Merthogy nálunk még petróleumlámpával sem világítottak. Drága volt
a belevaló: És bennem akkor -rémséges erővel megmaradt egy jelenet. Emlékszik,
mikor gyerekeket visznek Jézus elé, de a tanítványok elküldik őket, hogy ne

_ zavarják az üdvözítőt. No, de ezt érdemes pontosan idézni. ..
A könyvespolchoz lép, vaskos Szentírást emel le a polcról. A megjelölt rész

nél nyitja föl. A lap széle kicsit berepedt. arról árulkodik, hogy sokszor volt kéz
ben a kötet.

"Jézus azonban így szólt: .Hagyjátok csak a gyermekeket, s ne akadályozzátok
meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.' Azzal rájuk tette
kezét és tovább indult."

Visszaül a székre, a Szentírást kinyitva maga elé teszi az asztalra.
- Olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekeknek. Elgondolkodott már ezen?
- Nézze, ezen nemcsak én gondolkodom, hanem a teológusok is sokszor ele-

mezték e szövegrészt, .
- Persze, elemezték, mi is elemeztük a főiskolán nem is egyszer. De hogy

mi lakozik a gyermekben! Ki tudhatja azt igazán? Csak az, aki belülről ismeri
őket! Csak a szülő, nem?

- Biztos, hogy ó a· legjobban. De aki komolyan veszí papsága pedagógiai
hivatását, az is mélyről ismerheti őket.

Megint a pipáját szívja, mosolyog,
- Hozzál már valamit inni! Szárazon nem lehet erről beszélni.
- Csak ne izgasd föl magad!
Az asszony eltűnik, de máris megjelent a kislány, és suttogva kérdez valamit.
- Nem bánom. Csak gyere haza idejében.
Poharak csörömpölnek. Szilvapálinka szaga tölti meg a szobát.
- Egészségére:
Összekoccintjuk a poharakat. A felesége csak beleérinti a nyelvét a tüzes italba.
- Nézze, tudom, mit akar mondani- ő sem ivott sokat, egy kortyot talán

, hogy nekem az öt gyerek gondja-baja mellett kevés időm marad. Kevesebb,
mínt annak, aki egész életét, mínden percét a hivatásának szenteli.

- Hát, nem tagadom, ilyesféle járt az eszemben.
- Amikor a gyerek hazaérkezik a szünetekre, vagy meglátogatjuk néha, va-

lósággal rajong a tanáraiért. Hogy azokhoz mindig be lehet kopogtatni, rníndig
a rendelkezésére állnak, bármikor kérhet tőlük akármit; a lehetőségek végső hatá
ráig segítenek rajta..

- Hát éppen ez az ...
- No jó! De azt a gyereket mégis én ismerem igazán! Én tudom, mit jp.lent

gyereknek lenni! Mert én mostam a pelenkáját is! Meg virrasztottam mellette,
amikor lázas volt, és az orvos csak nem jött! Az emberben a saját gyerek meg
mozdít egy olyan érzést, amelyet csak az érezhet, akié. Aki látja, hogyan fejlő

dik, érik, teljesedik. Ismeri az Oszövetség egyik legszebb és legérdekesebb ha-
sonlatát? Ismeri? •
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Válaszomat sem várva lapozza föl Izajást. Hangjában meghatottság és pátosz
izzik, amint a valóban magában álló parabolát olvassa:

Örülj, Jeruzsálem,
s ujjongjatok ti is, mind, akik szeretitek,
Öl'üljetek és vigadjatok,
akik gyászoltatok miatta!
Hogy tejével táplálkozzatok

- és jóllakjatok vigasztalása ölén
és elteljetek gyönyörrel
dicsőségének emlőjén.

Mert ezt mondja az Úr;
Ime, kiárasztom rá a békét, mint a folyamot;
és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsőségét.

Ölükben hordozzák csecsemőiket,
és a térdükön becézik őket.

Mint a fiút, akit az anyja vigasztal,
úgy vigasztallak meg én is titeket;
(Jeruzsálemben leltek vigasztalást.)
Ennek láttán örülni fog szivetek;
csontjaitok, mint fű, sarjadoznak.

Míg olvas, a f~leségét figyelem. Az asszony szeme sarkában könnycsepp je-
lenik meg. A pap visszahelyezi a könyvet az asztalra és rám tekint. Hallgatunk.

- Csodálatos, ugye?
Bólintok. A cigarettám után kotorászem.
- Emlékszik? Máténál van 'egy 'rész, amelyikben az Úr arra figyelmeztet, hogy

az igazi nagyságnak az a titka, hogy kicsinyek legyünk, mint a gyermek. No, per
sze, ez nem a termet kicsinységét jelenti. De szerintem a gyermeki lélek kicsinysé
gétől van mít tanulnunk. És a család összetartozása, a napi surlódások és a napi
gondok épp ezt a tanítást teszik teljessé. .,

'-- Kérdezhetek valamit?
- Persze!
- Nem sértődik meg?
- Hiszen a vendégem!
- Szoktak veszekedni?
Az asszony elmosolyodik. A férje kezére teszi a magáét. Rebbenő mozdulat.
- Szoktunk. Legutóbb éppen tegnap különböztünk össze. És tudja min? Azon,

hogy mí legyen ma ebédre. Mert én szoktam bevásárolni reggel, hazafelé jövet.
Mondom, vargabéles? Hiszen az volt a múlt pénteken is! De amikor a gyerekek
úgy szeretik - így az asszony! Szó szót követett, végül alaposan összevesztünk.
Nekem akkor eszembe jutott az a buta amerikai film, amit a tévében láttunk
valamelyik szombat este. Amikor a házaspár kijön a .templom elé, és azon kez
denek vitázni, miért esik az eső. Majdnem elnevettem magam. És akkor odajön
a kislányom, azt mondja szemrehányó hangon: "Anyu sír". Sír o;- mondom én,
kicsit meg is sértődtem - sír. Mit csináljak vele? "Hát, vigasztald meg!" Miért
én? "Mert te kezdtél kiabálnil" De hiszen ő is kiabált! "De te kezdted!" Nem
én kezdtem! "De igen! Menj be, és mondd meg neki, hogy nagyon szereted a
vargabélest l" Hát így aztán vargabélest ettünk ebédre,

- Az ilyen kis perpatvárok nem veszik el sok energiáját? Nem idegeskedik
fölőslegesen? Nemcsak magára figyel, befelé, amikor pedig öntől azt várják,
hogy mindenkire elfogulatlanul tekintsen?

- Nem mondom, a családi ügyek miatt sokszor telve vagyok feszültséggel.
De az életben más feszültség-tényezők is vannak. A papi életben is, nem?

- Mire gondol.?
. - Tudja, akinek fúl sok szabad ideje van, nem mindig sáfárkodik vele jól.

Kíhallgatásra megy a püspökhöz, panaszkodik a paptestvérére. Mi itt esténként
néha összejövünk. Hol a római katolikus papnál, hol az evangélikusnál. A múlt
kor il. római katolikus azt mondja: a szomszéd községben dolgozó pap elszipkázza
a híveimet. Egyre többen járnak át oda. Már a gyerekek közül is vittek keresz
telni. Jel~nteni fogom a püspök atyának. Én meg majdnem azt mondtam neki:
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ne jelents te semmit, hanem nézz alaposan magadba, hátha ott kellerie tenned
valamit! Hátha még jobban, még többet lehetne dolgoznod a híveidért. De aztán
nem szóltam. Jobb a békesség. Kicsi helyez, öröklődik a harag.

- Én nem tartom ezt a papi élet jellemző feszültségének, ne haragudjék.
- Én igen. A papi életnek egyik legnagyobb veszélye a magány. Régen "a

cella magánya" kifejezés jelkép volt. Ott születtek a nagy gondolkodók és a
nagy -misztikusok, Manapság aki magára húzza a cellája ajtaját, s nem figyel
kifelé, az életbe, iszonyúan magányossá válik. S a magányos, megkeseredett ember
magában sem, másban sem érzékelheti a gyermek lelkét. Isten országát úgy
kell elf'ogadnunk, befogadnunk, megélnünk. mínt a gyermek. Nézze csak meg
Márknál a tizedik fejezetben. Felolvassam ?

- Köszönöm, emlékszem rá. Aki nem úgy fogadja Isten- országát, mínt a
gyermek, nem jut be oda. De mi köze ehhez "a cella magányának"?

- Aki magányra ítéli magát, aki teljesen megszakítja a világgal való kap
csolatot, aki vélt sérelmeit mondja fel magának, és nem létező sebeit ápolgatja,
elveszti azt a képességet, hogy tudjon elfogadni. Nézzen csak körül, vajon a
csalódott, magányos, keserű öregek tudnak elfogadni? Pedig mennyível inkább

. el kellene fogadnunk azt, amit Isten ajándékoz!
- Amit mond, elvezet a szerzetesi életforma kérdéséhez. Ön szerint törvény-

szerű, hogy a szerzetesek magányosak?
- Nem. De a legtöbb nálam biztos magányosabb.
- De ezt a magányát megoszthatja Istennel.
- Megoszthatja, igen. Látom, ön is óvatosan fogalmaz. Tudja, nekem vannak

szerzetes ismerőseim. Köztük egészen kitűf1ő emberek. De ezek a valóban csodá
latra méltó férfiak is sokszor közömbösen mennek el a másik cellában levő társuk.
mellett.

- Bocsásson meg, hogy közbevágok. Szerintem ez már a szeretet tökéletesíté
sének kérdése. És ehhez nem feltétlenül van szükség családi kötelékekre.

A kislány a szebába lopakodik. Anyjához oson, s a fülébe súg. Az asszony
bólint, s mond valamit férj épek.

- Ne haragudjék, el kell mennem. De várjon meg! Egy óra múlva vissza
jövök. Nézze meg addig agyerekeket.

A szoba nem lehet nagyobb húsz négyzetméternél. -Az egyik oldalon emeletes
ágyak, a harmadik szinten most senki sem alszik. A kislány ágya a másik sa
rokban áll. Két íróasztal van még a szobában, A harmadik gyerek a szekrény
lehajtható tárnlájánál írja a leckéjét. A· másik oldalon könyvespolc. A maradék
falrész egyetlen dísze finoman lakkozott kereszt. .

- Jó, hogy tetszik jönni - fogad a kislány a régi ismerős bizalmával
le kell rajzolni egy mesét. \

- Melyik mesét?
- Hát tessék mesélni valamit.
Hirtelenében csak a farkas és a bárány meseje jut eszembe. A két fiú is abba

hagyja a munkát, hallgatja a gonosz ordas ravaszságának ősi" történetét.
- No, most tessék lerajzolni! ,
Kiveszi táskájából a tolltartót, a fiókból a színes ceruzákat. Mikor is rajzol-,

tam utoljára bárányt? Kezdek izzadni. Váratlanul szakadhatott ránk ez a tavaszi
forróság.

- A bácsi tud rajzolni?
- Hát, nem vagyok éppen festőművész.

- Mert a Feri tud.
- Hát, miért nem ő rajzol?
- Neki számtan leckéje van.
Már hozza is. Bogárszemét bizakodással függeszti rám. Hátha megtörténik a

csoda. Nézzük csak! "A négyzet két szemközti oldala egyenként 5/3 arányban
megváltozott. A terület nem változott. Mi történt a kerülettel ?" Te jóságos ég!
Mi történt azzal az átkozott kerülettel ? .

- Papír is kellene.
A gyerek nem lepődik meg. Papírlapokat varázsol elém, lejárt számlák, jót

állási jegyek hátlapjára vázólom föl a négyzetet. Az agyam üres.
- Édesapa is míndíg fölrajzolja a mértan példákat.
- Vele szoktad megoldani őket?
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- Csak .ha nem értem. De neki sem míndíg sikerül.
- Miért? Nem tudja? ,
- Apa mindent tud. Csak egy idő után mérgesen azt mondja: látom, nem

figyelsz, így· nem lehet magyarázni, és akkor elmegy.
Apám képe jelenik meg előttem a messzi múltból. ültünk a papír előtt.

Csapok nyíltak, kádakba csurgott a víz, s azt kellett volna kiszámítani: mí tör
ténik, ha elzárjuk az egyik csapot. ültem a papír előtt. A február végi nap be
csurgott a szobába, de a víz nem akart csurogní, Befagyott.

"Nem megy?" - kérdezte, és a fejemre tette a kezét. "No, figyelj!" És le
rajzolta a kádat, aztán a csapokat. A víz kék volt, s egyre magasabbra emelkedett.
"Mindjárt kifolyik!" - dadogtam. "No, most elzárjuk az egyik csapot!" - mond
ta bíztatóan, s feketével besatírozta az egyik vízsugarat. Aprólékosan, gondosan
satírozott, míg végleg eltúnt a víz kékje. "Most már könnyű lesz l" Mcsolygott
és számolni kezdett. Nőttek-növekedtek a számoszlopok, teltek a lapok, de a kád
ellenállt az ostromnak.

"Hisz te nem is figyelsz!" - kiáltott apám elszörnyedve, s fölpattant, "Nem,
így nem lehet dolgozni!" Elment, becsapta az ajtót, és bizonyára lélegzett egy
nagyot. Aztán évekkel később én is így lopakodtam ki a lányaim szobájából,
sértett bizonytalanságban, a kádak pedig máig őrzik titkaikat.

Nos, tehát, nézzük azt a négyzetet. Úgy, szépen, pontosan, hogy minden oldala
egyforma legyen. Mert ugyebár a négyzet minden oldala egyenlő. Igen, ez igazi
négyzet lett. Még nem remeg a kezem, a szabad kézzel rajzolt egyenes vonal
nagyszerűen sikerült.

Ferit azonban míndez nem érdekli. Ö a bárányt rajzolja, amint az ordas mel
lett a vizet issza. Maríka pedig a babáját ringatja. Ha jól meggondolom, mégis
csak disznóság. Mi itt izzadunk - én különösen - ő pedig elvonult az álmok

'és a mesék birodalmába.
- Hát magát is befogták?
Rémülten nézem az órámat. Már egy órája küzdök a feladattal!
- Sikerült megoldania?
A teleírt papírlapokat nézi. Kissé zilált lesz a tekintete. Kedélye elfelhősödik.

"Mert nem figyelnek - morrnogja -, sosem figyelnek. No, majd este!"
Feri csalódottan néz rám. Valamit dadogók az arányos mennyíségekről, majd

menekülésszerűen távozom, Az ebédlőn átmegyünk, egyenest házigazdám szobá
jába. Pontosan: a felnőttek lakosztályába, melyben most az új jövevény is helyet
kért magának. Az édesanyja ágya mellett ott a rácsos kis ágy, a szőnyegen el
hagyott csörgő árválkodik.

Az éjjeli szekrényerr könyvek, papírlapok. Legfelül Kírkegaard Vagy - vagy'"a.
Alatta a calcuttai Teréz anyáról szóló könyvecske, s néhány elszámolás.

- Gyönyörű idő van. Nincs kedve kíülní :a tornácra?
- Nem tudja, hánykor indul az esti vonat?
- Hát, nem marad itt éjszakára?
- Holnapra már elígérkeztem.
- Kár. De van még ideje, bőven. Majd kiviszem mctorral. Jegye van?
- Megváltom az indulás előtt.

Térül-fordul. Megint a pogácsás tálat hozza, de az iménti halmot ismeretlen
kezek megtépázták már. Szerétném az egyházközségéről kérdezni, a hívekről, a
szokásokról, de makacsul visszatér előbbi beszélgetésünkhöz.

""-0 Szokta olvasni a Szolgálatot?
- Igen.
-:- Talán nem rníndegyík számát ismeri. A hetvenes évek legelején jelent meg

az egyik, "Papok és szerzetesek - ma", ez volt az összefoglaló címe. Ebben volt
-egy szentírási ima papokért. Megtanultam, el is mondom legalább egyszer na
ponta. Magamért. Magunkért, akik a papi szelgálatot vállaltuk és látjuk el. így
kezdődik: "Add Urunk, hogy a lelkipásztorokat eltöltse a tiszta szívből, 'jó lelki
ismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet".

- Ezt nem azért mondja, ugye, mert csak úgy eszébe jutott? .
- Nem. Azért mondtam el, hogy megérezze: nálunk a szeretet a legdöntőbb.

- Hiszen mindenütt az kell, hogy a legfontosabb legyen!
- Igen. A szeretetbe minden belefér. De hadd mondjam el az ima egy má-

sik passzusát is: "Add Urunk, hogy meneküljek a gazdagság vágyától, a .sok
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esztelen és káros kívánság kelepcejéből amelyek romlásba és kárhozatba döntik az
embert; törekedjek inkább igazságos lelkületre és tekintsem az igénytelenségtől

kísért [ámborságot a nyereség bő forrásának".
Kicsit hallgatunk. Az ösvényen egy mezőgazdaságí gép zúg el nagy lármával.

A mezőn gyerekek kergetik a labdát óriási zsivaj jal.
- Nehezen élnek?
- Nem vagyunk gazdagok. Legalábbis földi javakban nem dúskálunk.
- A fia taníttatása sokba kerül?
- Egyházmegyés ösztöndíjas.
- Pap lesz?
- Szeretném, ha az lenne.
- De így is elég sokba kerül a taníttatása, nem?
- Ezer forint körül. Az utazás is drága. S hát a többi' gyereket is szeretnénk

rendesen fölnevelní.
- Elég erre a jövedelme?
- Éppen.
- A felesége is dolgozik?
- Nem. Ö itthon van. Amíg csak három gyerekünk volt a könyvelésen dol-

gozott. Tudja van itt a téesznek egy melléküzemága. De négy gyereknél ez már
nagyon nehezen megoldható. Öttel pedig... '

- Nem hiányzik a keresete?
- Mondok magának egy történetet. Amikor megszületett Maríka, .s a felesé-

gem hazajött a kórházból, leültünk egy este megbeszélni, hogyan legyen ezután.
Mondtam, szeretném ha itthon maradna. Ezzel ő is egyetértett. De míből élünk
meg? Elő a papírt, tollat. Adjuk -össze, mekkora az a minimális összeg, amiből

kijövünk. Akárhogy számoltunk, vagy ezer forint hiányzott. Néztük egymást, az
tán az asszony szeméből kiesett a könny. Másnap bejött az egyik hivem, s azt
mondta: Nézze, tisztelendő úr, nekem se ingem, se gallérom, olyan egyedül va
gyok, mint az ujjam. A feleségem meghalt, a gyerekem kiment Amerikába, azt
sem tudom, él-e, hal-e.. Én figyelem magukat, látom, hogy szegényesen vélnek.
Fogadjon el tőlem annyit, amennyit nélkülözni tudok. Mondtam, erről szó sem
lehet. Akkor elissza. Ne tegye! Vannak nálam szegényebbek -is. Nem nagyon
vannak, mondta, eiTefelé nem szegények az emberek. Aki dolgozik, megtalálja
a számítását. Mit cifrázzam? A feleségem itthon maradt. Tudja, én addig is
sokszor olvastam azt a példabeszédet, melyben arról van szó, hogy az Úr még
a hajunk szálait is számon tartja. De most éreztem igazán, mít jelent ez pon
tosan. És el sem tudnám mondani, hányszor éreztem még' ugyanezt a csodálatos
segítséget. Amikor az embert már-már elnyelik a hullámok, egyszer csak fölé
be nyúl egy kéz, és kihúzza a bajból. És nekünk nem marad más, mínt hogy
imádkozzunk.

- Nem figyelte meg, hogy az imádság újabban elgépiesedik?
- Dehogynem! Hiszen a gépek korát éljük! A templom előtt áll az autó, a

motor, s az ember fél szívével azért arra gondol, hogy tankolni kell, hogy ki
kelI cserélni valamelyik hibás alkatrészt, egyszóval csak a fél lelkünk van Isten
felé irányozva, a másik már teljesen belemerült a maga apró-cseprő ügyeibe.

- Mondja meg őszintén, a család sok baja nem vonja el Önt is sok mindentől?
- De. Biztosan. Am sok rninden iránt ugyanakkor nyitottá is tesz. Már

mondtam, hogya világgal való kapcsolatteremtés egyik lehetősége a család. Aki
nem ismeri a míndennapí élet ezer gondját-baját, az sokszor nehezebben érti
meg az embereket. Hogy miért tartanak olyan rettentő fontosnak valamit. Hogy
miért aprózzák el - legalábbis látszólag - magukat. Sokszor nem is olyan ap
róságok ezek. És az' életben forogni egyszersmind a szeretetgyakorlat nagyszerű
alkalma! Erre kellene elsősorban felkészíteni azokat .a fiatalokat, akik a papi
hivatást választják.

- Úgy értsem, megreformálná a papképzést?
- Ez nem az én asztalom.
- De ha mégis?
- Hadd ne válaszoljak.
Alkonyi ásnyak ereszkednek alá. A levegő lassan hártyásodik. A halastó felől

kiáltásokat hallani. Nehézléptű parasztember közeledik a ház felé. Messziről emeli a
kalapját. Amikor idegent lát, tétovázik.
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- Jöjjön csak, Kolozsi bácsi!
Az ember beóvakodik a tornácra, aztán szabódva helyet foglal. Hogy nyugod

tan beszélhessenek, engedélyt kérek, hogy kicsit körülnézhessek a kertben. Lassan
sétálok a bukszusok között. Látszik, asszonyi kéz tartja rendben a növényeket.
Hátul, a majdnem a halastéig nyúló udvar végében barátságos disznó röfög. Ket
recekben nyulak. Marika épp most eteti őket.

- Megtanultad már a leckédet?
-- Igen, édesanyám kikérdezte. A bácsi is ki szekta kérdezni a leckét a gye-

rekeitől?

Néha tényleg nem ártana! Ha az ellenőrzőben sorakozó jegyekre gondolok,
hirtelen lelkifurdalás kerít hatalmába. Persze, jobban oda kellene nézni.

- A bácsiéknál is vannak nyulak?
- Nincsenek. Nem tudnánk hová tenni őket.

- Nekünk galambjaink is voltak. Apuka értett a postagalambokhoz.
- Mi ' leszei, ha megnősz?
- Mi? Hát feleség! \
Nézzük a nyulakat. Orrukat a rácshoz nyomják, várják a következő falatokat.
- Ideje indulni.
Az állomás motorral öt perc. Hiába szabódom, házigazdám megváltja a vo

natjegyemet. s egy zacskót nyom a kezembe.
- A feleségem pakolta az útra.
A vonat hamarosan begördül, .Felszállok, a fülkék majdnem üresek. Intege

tünk, aztán egy kanyarodó lassan elnyeli a szálfaegyenes alakot.
Nyítogatni kezdem a csomagot. Pestig, még hosszú az út. Először egy papír

hullik ki belőle. Nyuszit rajzolt rá valaki, s odaírta szép, nyomtatott betűkkel:

"MARIKÁTOL".

ÖLBEY IRÉN VERSEI

A gondolat szépség, mélység és élet,
B gondolat szent gyötrelmében élek.

Súlyos ajándék, inkább iga.z s átok,
kötésig tüskés rózsák között járok.

I.

Súlyos ajándék, megts édes, könnyű,

amerre járok, hull a könny s kösöntyű.

Aki· nincs benne, soha meg nem érti.
Mi az. életem? Fájni, tudni, égni.

II.

Mint a garázda
arany darázs, ha
dünösen az emberre csap,
marj fulánkoddal,
iizz éjjel-nappal
termékeny gondolat.

Alhony a Balatonnál

Fonllódon láttam ezt a képet:
B nap a fénylő vízbe lépett.

Olyan volt, mint űzött vadállat,
mit a .vadászok éltaláltak.

Belegázolt a hűvös vízbe,
hogya lőtt seb lázát enyMtse.

S hogy belső szomját csillapítsa,
a hideg vizet itta, itta,

míg lebukott remegve, holtan.
S a vére szétfolyt a habokban.
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