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Ülünk a kerti padon, lehunyt szemmel nézünk a napba.
- Tavasz, ez már tényleg a tavasz.
- Érezni a szagán.
- A tizedik tavaszom itt, ezen a plébánián. Az életem egynegyede.
- S úgy érzed, megérte?
- Szép volt, néha keserves. De mindig szívvel-lélekkel csináltam.
Feláll, elnéz a kapu felé; mintha várna valakit. Furcsa így reverenda nélkül, kockás ingben,

kordnadrágban. . .
- Mire emlékszel vissza legszívesebben?
- Voltak szép szertartásaink, éjféli misék, körmenetek, ezekre dőlt a nép. De a legszivesebben

mégis a meghitt beszélgetésekre gondolok, hittanórákra, gyónással felérő vallomásokra akár egy
kávé mellett, vagy sétaközben az utcán. Megnyíltak néhányan, talán segltettem nekik - már ez is
megér tíz esztendőt. ,

- S mi volt a legkeservesebb?
- Hogy egyre kevesebben jöttek. Csökkent az évi áldozók; a keresztelők és a házasságkötések

száma. Szomorú siker: csak a temetés egyre több. Tudod, itt a peremvárosban sok a válás, nap
közben gyerekek százai csatangolnak az utcán, az emberek többségénél nem beszélhetünk nor
mális családi életről. Mellékfoglalkozás, kiskert, kocsijavítás - mi lesz az együttélésből 't Tudom,
a házasság szentség, de formáját mindig az adott kor igényeihez és a házasfeleknek egymáshoz
kell alakítani. A sok válás, a töméntelen hátrányos helyzetű gyerek, a növekvő alkoholizmus vi·
szont azt mutatja, hogy ez nem sikerült. Azegyház sokat tehetne, de nem úgy, hogy még mindig
a polgári családeszményt védelmezi. '

- De vannak bizonyos valláserkölcsi előírások, amelyek - újszövetségi alapon - kétezer éve
változatlanok.

- Nem az előírásokkal van a baj, hanem a betartásuk szellemével. A szeretetre kellene építeni,
a kölcsönös megértésre és nem, vagy nem csak a·szabályokra. Nem attól keresztény egy házasság,
hogya szülők és a csemeték együtt járnak templomba, hanem attól, hogy egyéni és közösségi,
hitbeli és gyakorlati célokat tűz maga. vagyis a család tagjai elé. A kereszténység a krisztusi üd
vözü\éstan, az evangéliumi szeretet és a humánum világnézete, nem száraz paragrafusok gyűjte

ménye ...

A peremkerületnek, ahol a mai házasság egy-két jellemző típusát igyekeztem fölleIni, százezer la
kosa van. Jobbára munkások, nagyüzemi és szövetkezeti dolgozók; de a kertvárosban legalább
nyolc-tízezer tisztviselő és értelmiségí is él. Az 1980-as népszámlálás adatai szerint a népesség
56,5 százaléka még nem töltötte be a 40. életévét, tehát - több évszázados múltja ellenére - ifjú
külváros ez. Ifjú főleg Budapest belső negyedeihez képest, hiszen a VI. kerületben például
- amely népességstatisztikai szempontból átlagosnak számít - a 40 ésen aluliak száma a lakosság
45 százalékát sem éri el. Idekint csaknem 20 százalékkal több a házas férfi és nő, mint a belső ke
rületekben (igaz, a válás is gyakoribb), s jóval magasabb a természetes szaporulat.

A kerületben 8 római katolikus, 5 református, l evangélikus, I unitárius, 2 baptista, l izraelita
és I adventista templom, illetve imaház működik. A gyakorló hivők száma viszonylag magas: a
katolikusoké 10 ezerre, a két nagy protestáns felekezethez tartozóké 6 ezerre tehető, s akisegyhá
zak tagjai is lehetnek 6--700-an. Iskolai hitoktatás gyakorlatilag nincs, a nyolc katolikus temp
lomban tavaly összesen 400 fiatal járt hittanra, Egy felmérés szerint szentmisén valóban mind ke-
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vesebben vesznek részt, de több -legalábbis kerületi összesítésben - a keresztelő és a házasság-
kötés. S éppen a két új lakótelep plébániáján. . . "

A napsugár a padhoz cövekel.
- Míndjárt fél öt. Ötre jön két fiatal pár.
- Jegyesoktatásra?
- Tulajdonképpen katekézist kellene tartanom nekik. Fogalmuk sincs a Szentírásról, a meg-

váltástanról, a legelemibb liturgiai formákról.
- S akkor miért járnak egyáltalán?
- Nem hiszem, hogy szülői parancsra, bár ilyen is előfordul. Valami felszínes igényük lehet,

hogy: na, azért adjuk meg a módját annak az esküvőnek. . . Persze nem mindenki ezért jelentke
zik, de ez a két pár, úgy érzem, igen. Azért is kell külön foglalkoznom velük.

- Évente hány esküvőt tartasz? .
- Húszat talán. "
- S a két-három évvel ezelőtti tanítványaid közül mennyien járnak ma is rendszeresen temp-

lomba?
- Ezt pontosan tudom: hárman. Két feleség, egyikük a férjével. Visiont négy párom elvált,

kettőben gyerek is volt.
Jobbjával hátranyúl, megtör egy rügyező bodzavesszőt, de - kissé lógva - az ágon hagyja.
- Hogy visszaforr-e vagy sem, attól függ, mekkora a repedés. Ha mély, leszárad, ha felszíni,

talán begyógyul. Függ a széltől, a naptól, az esőtől, a bokor belső nedveitől. Meg tőlem, tőled,

nem szakítjuk-e le ...
- Házasfelek nem jönnek?
- Ritkán. Inkább egyedül az asszony. Hogy iszik a férje, nem bír a kamaszgyerekkel, védekez-

het-e a terhesség ellen.
- Erre mit felelsz?
A bodzabokorra sandít.
-'A legfontosabb a házasság és a család fenntartása:- szeretetben. Mit tanácsoljak egy három

gyerekes asszonynak, aki - teszem azt - másfél szobában él, férje éjjel-nappal dolgozik, ő gyesen,
neveli a lurkókat.jalpal a lakásosztályra. a boltba; az orvoshoz? Mondjam, hogy ne védekez
zen? A lelkiismeretére kell hallgatnia, nekem is a magaméra.

- Fordulnak-e hozzád szexuális problémákkal?
- El~fordult már. Szociológiai vizsgálatokból, riportokból, orvosi szakkönyvekből tudjuk,

hogy az emberek jelentős hányadának nem zavartalan a nemi élete. A puszta kielégülés hajszolá
sa, a másik iránti közöny, a férfi kulturálatlansága, durvasága szétrombolhatja a legszebben in
duló kapcsolatot is.

- A pszichológusok szerint ezen sokat segíthet, ha a felek már a házasságkötés előtt .: úgy
mond - kipróbálják egymást.

- S gondolod, hogy csak a szexuális próba számít? Ha megísmerik egymást szellemi és érzelmi
téren, teljes ember a teljes embert, akkor a kölcsönös nemi örömszerzés sem lehet gond - ezt is
mondják a pszichológusok.

- Ha megtudod a jegyesoktatásra járó menyasszonyról és vőlegényről, hogy már van testi
kapcsolatuk, lebeszéled őket róla?

- Kötelességem felhívni figyelmüket az Isten és az egymás iránti felelősségre. De hangsúlyoz
nom kell azt is, hogy a szeretet a legelső krisztusi parancs. Az én célom és az övék ugyanaz: ha
szeretik egymást, keljenek egybe, s maradjanak együtt egy életen át.

Kende Lőrincékhez szombat délre vagyok hivatalos. A városhatáron, szeba-konyhás házban
lakn~ húsz esztendeje.

- Miért költöztek ide, Lőrinc bácsi? Magának, úgy tudom, szép földje volt a falujában.
,- "Föld az volt, közepes föld, amolyan inárcsi föld, De jönni kellett, mert jött a tsz is, én meg

nem akartam összetalálkozni vele. Gondoltam, itt könnyebb a megélhetés. Nekem is, a gyere-
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keimnek is. De a lányom visszament, visszavitte az ura, a fiam meg tavalyelőtt öngyilkos lett
- már mennék magam is. '

- Miért lett öngyilkos?
- Nem tudom. Mindene megvolt, pénze, kocsija, nője. Csak lelki 'nyugalma nem volt neki.
Teritett asztal vár a szobában. Régi parasztbútorok, a falon szentképek, a sarokban tévé. Az

asszany nem ül közénk, hordja be az ételeket s összefont karral figyeli, ízlik-e a férfiaknak.
- Jobb szerettem a föld mellett, de hiába, igy akarta a gondviselés - mondja megbékélve az

öreg. - Városon egyszerűbb, de unalmasabb. Azért szép életet éltünk. Négy gyermekünk szüle
tett, csak kettő meghalt kicsiny korában. Háború volt, éhezés volt, elvitte őket valami kórság.

- A lányt és a fiút vallásosan nevelték?
- Küldtük a templomba őket, de egy idő után megmakacsolták magukat. Főleg a Ferkó. Ági-

ca vallásos, templomi esküvője volt. Hű, arra kivonult a fél falu meg az egyháztanács ...
- Maguk közt soha nem volt nézeteltérés? •
- Ebben nem. Néha pöröltünk, nem szóltunk egy-két napig - mi más lett volna? Legyen rend

az ember lelkében!
Leszalad a pincébe borért. Teri néni leül az ágy szélére:
- Jó ember ez az én uram, az Isten áldja meg. Kicsit iszik, de melyik férfi nem szereti a borti?

Soha nem vert, a kölkeknek is csak akkor vágott oda, ha nagyon muszáj volt.
- Hány éves korukban házasodtak össze? '
- Ö huszonkilenc volt, én huszonegy. Hozott hét hold földet, én hatot, dolgoztunk, becsülettel.

Szeréttük egymást. Csak... adott volna még egy fiút a Jóisten, akkor most nem lennénk
, magunk.

Közelebb hajol, huncutul csillog a szeme.
- Nagyvérű ember volt ez mindig, de jó katolikus, nem nézett más menyecskékre. Én meg el

tűrtem szépen.
- Tűrte?

- Hát? Az csak a férfinak jó, nem? Hadd teljék benne a kedve. Mondom, csak lett volna még
egy fiunk ...

Jön az öreg, a harmatos üveget óvatosan az asztal közepére helyezi.
- Ezt kóstolja meg! Hazai!
Teri néni ugrik,' leszedi il tányérokat, hozza afeketekávét.

; - A lányuk eljön olykor?
- Mi megyünk inkább. Három szobájuk van, eiaiszunk náluk. Vigyázunk az unokákra, míg

ők elmennek a presszóba vagy a moziba. Nagyon szépen élnek, a gyerekeket is megkereszteltet
ték. Jólesik, hogy ott lehetünk.

A lakótelep házai: megannyi szögletes tojás. Félórás keresgélés után jutok el a megadott címre,
az A utca B épületének C lépcsőházába, ott is a hetedik emeletre.

- Mit parancsol?
Vékony fiatalasszony nyit ajtót.
- Vezéréket keresem. Vezér Tibort és a feleségét.
- Én vagyok Vezérné. A férjem nincs itthon.
- Riportot készítek a telepi családokról.
- A férjem nincs itthon - s már csukná az ajtót.
- Nem beszélgethetnénk mégis pár percig?
- Beszélgetni? - svégigmér tetőtől talpig. - Azt lehet. De nekem ne riporterkedjen.
Kétszobás lakás, olcsó modern bútorok.
- Iszik valamit? - s már hozza a konyakosüveget. - Én szoktam egy keveset,'de csak ha jon

valaki.
- Sokat van egyedül?
- Egészségére!
'A heverő fölött feszület, a könyvespolcon kopott Biblia. Mellette Tolsztoj-, Hasek-, Moldova

kötetek, verseskönyvek, útleírások.
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- Olvasni nagyon szeretek. Tanárnak készültem, de nem vettek fel a főiskolára, akkor kerül
tem a gyógyszergyárba, Ötödik éve ott dolgozom.

~ A férjével is ott ismerkedett meg?
- Igen, egy klubdélutánon. Megszerettük egymást. Fél évig jártunk együtt, akkor azt mondta,

elvesz nem bírja tovább. Mert én nem adtam oda neki magam, azt rtem. Ö se nagyon erőltette,
tudta, hogy vallásos vagyok, jött velem a templomba. Utána mindig sétáltunk, este moziba men
tünk. Boldog voltam.

Újra tölt, enyhén remeg a keze.
- Megesküdtünk, a Belvárosi templomban volt a menyegzőnk. Nászútra Prágába mentünk.

A paradicsomban jártam, elhiheti. Húszévesen abban a gyönyörü városban. Sétáltunk a Mold
va-parton, kirándultunk, söröskocsmákban vacsoráztunk ... Itthon albérletbe költöztünk, szé
pen éltünk egy évig, két évig. Vállaltunk két gyereket, az ugye hatvanezer forint, a gyár segítségé
vel megkaptuk ezt a szövetkezeti lakást. Vártuk, hogy... szóval hogy megjőjjön a kicsi.

- Három évi házasság után végre teherbe estem. Nagy volt az öröm. De a negyedik hónaptól
állandóan szédültem, émelyegtem, iszonyú fájdalmaim voltak. Feküdnöm kellett, kiírtak beteg
állományba. Hiába, nem tudtam megtartani. Az ötödik hónap végén ...

Szavai a műszálas szőnyegre hullnak.
- Azt mondta a doktor úr, többet ne próbálkozzunk, mert rámehetek. Van valami belső

rendellenességem.
A rojtozat sima, mintha az imént fésülték volna.
- A férjem eleinte nem szólt, vigasztalt. Aztán csak sóhajtozott, hogy azért jó volna egy gye

rek. Azt javasoltam, fogadjunk örökbe egy csecsemőt, de erről hallani sem akart. Nem fogja más
fattyát fölnevelni. Kezdett elhidegüIni tőlem, míg aztán nemrég ... sejtheti ... Most már válni
akar. De én nem. Szeretem, csak vele tudnék élni. Azt mondja, a meddő asszonyt az egyház is el
választja. Ö nem tud olyasvalakit szeretni, aki nem ajándékozza meg legalább egy gyerekkel.

- Már nem lakik itt?
- Hetenként csak egyszer-kétszer jön haza, .szerdán és szombaton. Ma milyen nap is van?
- Péntek.
- Igen.
Elnézést kér, de még be kell vásárolnia, utána főz, mosogat - szalad az idő. Elbúcsúzom.
Az üveg az asztalon marad. .

Kallós Gábor harmincesztendős,a kertvárosi negyedben lakik, s az egyik helyi általános iskolá
ban tanít. Édesanyja és felesége szintén gyakorló pedagógus.

A fiatalember nemrég majdnem fegyelmit kapott.
- Nem itt járok templomba, többnyire bekocsizunk a gyerekekkel a városba, szeretjük a zenés

miséket. De az utam itt vezet el a plébánia előtt, már.régóta szúrta a szemem a kidőlt-bedőlt kerí
tés. Mondom a plébános úrnak, ideje volna megcsináltatni. Azt feleli: anyagra még csak futná az .
eklézsia kasszájából, de mesterekre már nemigen. Na, akkor tudok segíteni! Mester is kellett, de
a segédmunkát elvállaltam a diákjaimmal. Kijöttünk egy-két délután, kevertük a betont, hord
tuk amaltert - hamar meglett az egész.

- S ezért fegyelmi jár?
- Végül csak figyelmeztetést kaptam, azt is azon a címen, hogy nem jelentettem előre az igaz-

gatőnak, Talán tilos a városszépítő társadalmi munka? - kérdeztem, s erre nem tudtak mit
válaszolni ...

- Én mindig hittem - folytatja -, mindig csak megerősítésre volt szükségem, nem bizonyíték
ra. Isten létét - szerintem - a világ létezése igazolja. Valaminek a nemléte viszont bizonyíthatat
lan, ezt a dialektikus materializmus is elismeri, Pascal szerint úgy kell élnünk, mintha Isten létez
ne. De ennek csak akkor van értelme, ha tényleg létezik. Hát éljünk úgy ...

- A gyerekeit, a tanítványait is e szerint neveli?
- A lányaimat teljes határozottsággal. Az iskolában ... ott a kereszténység szellemét próbá-

lom belopni az óráimra, s akin látom, hogy fog, azt elküldöm hittanra, elsőáldozásra. Szeretnek
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a srácok, azt hiszem, őszinték hozzám. Sokat focizunk együtt, játék közben meg utána sok min
den kijön belőlük.

Felesége, Ilona asszony csöndesen ül.mellettünk. Szörpöt hoz, pogácsát kínál, de a társalgásba
nem kapcsolódik be.

- Egyetért a férjével?
- Valahol a dolgok legmélyén igaza van. A kereszténység olyan megalapozott világnézet és

életforma, hogy ... egyszerűennem lehet csak úgy lesöpörni. Ágostontól Teilhard de Chardinig
mi mindent a felszínre hozott ...

- Szavaiból arra következtetek, hogy ön szimpatizáns, de nem hivő.

- Ha Gáborral nem találkozom, még szimpatizáns sem lennék. De ő - nem a szavaival, hanem
a magatartásával- meggyőzöttarról, hogy az istenhit pozitív töltésű, előrevivő valami. Nem hi
szek, de szeretném, hogy a vallásos emberek - köztük a férjem, agyerekeim - úgy éljenek, ahogy

.a hitük megkívánja. És emelt fővel járhassanak a világban.
- A világnézet soha nem robbantott vitát maguk között?
- Soha - felel a férfi. - Az élet mindennapi dolgaiban egyetértünk, szeretjük egymást. Én

egyébként - fordul az asszonyhoz :- nem mondanám, hogy nem hiszel, inkább azt, hogy keresel,
vársz valamit. Tisztán élsz, meg fogod találni.

- Kisebbik lányunk mozgássérült, járógépet használ - Ilona lehalkítja a hangját. - Nekem
óriási erőt adott a Gábor hite, az, ahogy ő a gyerekkel bánt és bánik. Másképp összeroppantam
volna. Mindezt látva valóban fölmerült bennem, hogy Isten nélkül nem lenne ekkora ereje az
embernek sem.

Gábor elmosolyodik.
- Egyszer azért majdnem összekaptunk. Tudja, én már kamaszkoromban buzgó ministráns

voltam, megfordult a fejemben, hogy beállok papnak. Végül aztán - anyám példájára - tanár let
tem, de a másik hivatás mindig ott mocorgott bennem. Tavaly nyáron olvastam az Új Ember
ben, hogy bárki felvételizhet a Hittudományi Akadémia levelező tagozatára. Jelentkeztem.

- Ebből lett a veszekedés?
- Ilonka megijedt. Ö is pedagógus, tisztában van vele, mivel jár mlndez, ha megtudják a főnö-

keim. De a lényeg az, hogy végül beiratkoztam.
- És ha elvégzi?
- A végbizonyítvány -r sajnos - nem jogosit fel semmire, még diakónusi szolgálatra sem. De

tudni fogok valamit, szerintem ez sem kevés.
- Valóban féltem, de most már örülök, hogy jelentkezett - teszi hozzá az asszony. - Ki mire

hivatott, válassza azt. Merje választani! A langyosokat kiköpi-az Úr ... így mondják, ugye?

TURAI KAMIL VERSEI

Dal
hihetetlen! este óta
csillapíthatatlan hévvel
cseng a csontjaimban édes
bizalom és szeretet .

iszap-puha gyűlöletből

fuldokolva felmerültem
s megláttam a Nap tükrében
ultramarin-szememet -

Olykor
jó hogy van papír
jó hogy van szoba
jó hogy van vi/ág
jó hogy van halál

kár hogy nincs halál
kár hogy nincs hitünk
kár hogy csak papír
lapon élhetünk
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