
Monsignor Quij.ote fölkerekedik
irta GRAHAM GREENE

1981 augusztusában közöltük Graham Greene új regényének egy részletét Hogyan lett
monsignor Quijote atyából? címen. Most ugyanennek a regénynek újabb részletét mutatjuk
be, melyet a szerző a Vigiliának küldött, megbecsülése jeiéül.

Azok számára, akik az előző részletet nem olvasták. röviden osszefoglaliuk az előzménye

ket: Quijote atya, EI Toboso plébánosa épp vénséges vénkis Fiatja kormánykerekénél ül- a
kocsit neves ősének lova után Rocinanténak keresztelte -, amikor egy, a Madrid-Valencia-i
autóút szélén veszteglő fekete Mercedest pillant meg. A kocsi szemmel láthatólag elromlott,
s vezetője, akiről utóbb kiderül, hogy püspök, ugyancsak gondban van. Quijote atya meghív
ja magához, s megkínálja - mint állítja - szerény ebéddel is. A püspök elfogadja a meghívást.
Ízlik neki minden, amit az atya gazdaasszonya elébe tálal: a marhasült, a saláta, a bor - azt
mondja, ilyen pompás, porhanyós marhasültet még soha nem evett. Csak azt nem tudja, hogy
az a marha valójában lóhús .. Quijote atyának többre nem telik. Az ebéd végeztével Quijote
atya ott hagyja kényelmesen ejtőző vendégét,fog egy kanna benzint és visszatér a lerobbant
Mercedeshez .. gyanúja beigazoládik, a kocsiból csak egyszerűen kifogyott a benzin. De a jó
pap nem akarja zavarba hozni a püspököt, inkább bemaszatolja a kezét, s hazatérvén azt
mondja vendégének, hogyakocsinak nem volt komoly baja, sikerült megjavitania, s most
menetkész. A püspök hálásan távozik. Előbb azonban elmondja, hogy a pápai kúrián szolgál,
s rövidesen visszatér Rómába.

A történet fordulópontja, hogy Quijote atya levelet kap a saját püspökétől (akivel nagyon
is hűvös viszonyban van) ..a püspök közli vele, hogy Róma valamilyen megmagyarázhatatlan
okból úgy oontött, Quijote atyát a monsignori ranggal ruházza fel. Ez viszont, írja a püspök,
annyit jelent, hogy el kell hagynia EI Tobosót, mert kinevezése rossz vért szűlne a szomszé
dos plébánosok kiizt, így hát valami szélesebb tevékenységi kört keres számára. Ez komoly
csapás, gazdaasszonya sirvafakad a szomorú hír hallatára. Quijote atya nehéz szívvel hagy
já ott a falut .. körbejár, búcsúlátogatásokat tesz, többek közt a falu kommunista polgármes
terénél is, akivel igen jóban van.

Egy hétre rá, hogy Quijote atya megkapta a püspök levelét, La Mancha tarto
mányban helyhatósági választásokat tartottak, s El Toboso polgármestere váratlan
vereséget szenvedett. "A jobboldal erői újraszerveződtek- mondta Quijote atyának
-, s most egy újabb generalissimót keresnek" - s valami általa jól ismert cselszövény
ről beszélt az autószerelő, a hentes és egy másodosztályú vendéglő tulajdonosa közt,
aki - úgy látszik - fejleszteni akarja az üzletét. A tulaj, mondta, pénzt kapott egy ti
tokzatos idegentől, és új mélyhűtőt vett rajta. Ez valami módon, amit Quijote atya
képtelen volt teljes mélységében felfogni, súlyosan befolyásolta a választás eredrné-

,. • I
nyet.

.. Én mosom kezeimet El Tobosóért - szögezte le az ex-polgármester.
- Engem meg elkerget innét a püspököm - vallotta be Quijote atya, s elmondta az

egész szomorú történetet.
- Ezt előre megmondhattam volna. Így jár az ember, ha bízik az egyházban.
- Nem az egyház tehet róla, hanem a püspök. A püspököt soha nem álltam, Isten

bocsássa meg. De magát, kedves barátom, magát őszintén sajnálom, amiért úgy
cserbenhagyta a pártja, Sancho.
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A polgármestert Zancasnak hívták, akár az igazi Sancho Panzát Cervantes törté
netében, s bár a keresztneve Enrique volt, megengedte, hogy barátja, Quijote atya,
tréfából Sanehónak szólítsa.

- Ehhez a pártnak semmi köze. Ezt mindössze három ember művelte velem - s is
mét elősorolta a hentest, az autószerelőt, meg azt a mélyhűtő-ügyet. - Minden párt
ban akadnak árulók. A maga pártjában is, Quijote atya. Ott volt teszem azt
Júdás ...

- És a magáéban Sztálin.
- Ne hozza fel megint azt az áporodott régi históriát.
- Júdásé még régibb.
- VI. Sándor ...
- Trockij. Bár azt hiszem, róla ma már szabad különvéleményt alkotni. - Vitájuk-

ban nem volt sok logika, de ennél közelebb soha nem jutottak a veszekedéshez.
- És maga hogy vélekedik Júdásról? Hisz az etióp egyház szentként tiszteli.
- Sancho, Sancho, túlságosan eltér a véleményünk ahhoz, hogy vitatkozhassunk.

Menjünk el inkább hozzám, és igyunk meg egy pohár konyakot ... Ó, elfelejtettem,
hogy a püspök megitta az utolját. •

--;- A püspök ... és maga hagyta, hogy az a csibész ...
- Ez más püspök volt. Jó ember, de akkor is ő hozott rám minden bajt.
- Akkor jöjjön inkább maga énhozzám, és igyunk meg egy pohár becsületes

vodkát.
- Vodkát?
- Lengyel vodkát, katolikus országból valót, atya.
Quijote atya most kóstolt először vodkát. Az első poharat valahogy ízetlennek

érezte - a másodiktól már jókedvre kerekedett. - "Sancho, hiányozni fog magának a
polgármesterkedés" - jegyezte meg.

- Elmegyek pihenni egyet, úgy tervezem. Öt éve már, hogy ki sem tettem a lábam
El Tobosóból. Hiszen csak vólna kocsim ...

Quijote atyának eszébe jutott Rocinante és elgondolkodott.
- Moszkva túlságosan messze van - folytatta a polgármester. - És amellett hideg

is. Kelet-Németország meg ... oda egy csöppet se vágyom. Németet láttunk eleget
itt Spanyolországban.

Tegyük fel, gondolta Quijote atya, hogy engem Rómába száműznek. Rocinante
olyan messzire sose jut el. Sőt a püspök még missziós területről is beszélt. Rocinante
napjai meg vannak számlálva. Azt nem hagyhatja, hogy ott haljon meg az út szélén
Afrikában, s kibelezzék a sebváltóért vagy egy ajtókilincsért.

- A legközelebbi állam, ahol a párt van uralmon, San Marino. Még egy pohárral,
atya?

Quijote atya habozás nélkül nyújtotta a kezét.
- És maga mihez kezd, atya, távol Tobosótól?
- Amit parancsolnak. Odamegyek, ahova küldenek.
- Hogy prédikáljon a megtérteknek, mint itt?
- Könnyű ezen gúnyolódni, Sancho. Kétlem, hogy valaha valaki teljesen megtért

volna.
- Még a pápa sem?
- A pápa se, talán még ő se, szegény. Ki tudja, mi jár az eszében éjszakánként az

ágyában, miközben imádkozik?
- És maga?
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- Ó, én éppolyan tudatlan vagyok, mint a híveim közül bárki. Több könyvet 01
vastam, mikor mégtanultam, ez minden, -de az ember felejt. , .

- Mégis elhiszi ezt a sok szamárságot: Isten, Szentháromság, Szeplőtelen Fogan-
tatás ...

- Hinni akarom. És azt, hogy más is higgye.
- Miért?
- Hogy boldogok legyenek.
- Akkor igyunk még egy kis vodkát. Többet ér, mint az álhit.
- A vodka elfogy. Máris fogy.
- A hit is. -,
Quijote atya meglepve pillantott fel. Eddig elszántan bámulta a poharában az

utolsó csöppeket.
- A magáé?
- És' a magáé.
- Miből gondolja?
- Ilyen az élet, atya, piszkos munkát végez. Úgy múlik el a hit is, mint a vágya

nők után. Kétlem, hogy maga kivétel az általános szabály alól.
- Mit gondol, megártana nekem még egy pohárral?
- A vodka még soha senkinek nem ártott.
- A múltkor csak néztem, hogya motopói püspök mennyit megiszik.
- Hol az a Motopo?
- In partibus infidelium.
- Én már rég elfelejtettem azt a kevéske latint is, amit valaha tudtam.
- Nem is mondta még, hogy valaha latinul tanult.
- A szüleim azt akarták, hogy pap legyek. Ezt még sose mondtam magának, atya.

In vodka veritas.
- Szóval ezért tud az etióp egyházról? Egy kicsit meglepett vele.
- Az ember agyába mindenféle haszontalan apróság beleragad, akár a csónak fe-

nekére a kacsakagyló. Erről jut eszembe, olvasta, hogy a szovjet űrhajósok megdön
tötték az űrben az időtartam-rekordot?

- Tegnap mintha hallottam volna valami ilyet a rádióban.
- És az egész idő alatt mégsem találkoztak egy szál angyallal sem.
- Olvasott már, Sancho, a világűr fekete lyukairól?
- Tudom, mire akar kilyukadni, atya. De a lyuk szót csak képletes értelemben

használják. No, még egy pohárral. Senki püspöktől ne féljen.
- A maga vodkája reménnyel tölt el.
- Miféle reménnyel?
- Valami halvány reménnyel, mondaná maga.
- Ki vele. Mondja meg. Miféle reménnyel?
- Nem tudnám megmondani. Kinevetne. Valamikor talán majd megmondom,

hogy miben reménykedem. Ha Isten megadja hozzá az időt. És magának is, persze.
- Többet kéne együtt lennünk, atya. Akkor talán én téríteném meg magát Marx

tanaihoz.
- Van Marx-kötete idehaza, a könyvespolcán?
- Persze.
- A tőke?

- Az. Az is. Megvan. Már rég nem olvastam. Hogy őszinte legyek, bizonyos része-
it mindig is... Nos, távoliak ... azok a statisztikák az angol ipari forradalomról.
Gondolom, maga is talál a Bibliában unalmas részeket.
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- Istennek hála, senki nem kivánja tőlünk, hogy Mózes negyedik vagy ötödik
könyvét tanulmányozzuk, de az evangélium igazán nem unalmas. Uramisten, nézze,
hány óra! A vodkától fut így az idő?

- Tudja, atya, maga az ősére emlékeztet. Az is hitt abban a sok lovagregényben,
ami már akkor is idejét múlta ...

- Életemben nem olvastam egyetlen lovagregényt.
- De egyre csak olvassa azokat a poros teológiai könyveit. Azok a maga lovagre-

gényei. És ugyanúgy hisz bennük, mint ő a magáéiban.
- Az egyház hangja nincs időhöz kötve, Sancho.
- De igen, atya, nagyon is. A maguk második vatikáni zsinata még Szent Jánost is

idejétmúlttá tette.
- Micsoda szamárságokat beszél.
- A mise végén nem olvassa többé Szent János szavait: A világban vala, és a világ

őáltala lett, és a világ őt meg nem ismeré.
- Hát ezt is tudja?
- Ó, néha be-betérek a templomba a mise végén - csak hogy megbizonyosodjam

róla, hogy az enyimek közül nincs ott senki.
- Én most is megmondom.
- De ne hangosan. A püspöke nem engedné. Maga olyan, mint az őse volt, aki ti-

tokban olvasta a lovagregényeit, csak az unokahúga meg az orvosa tudott róla ...
- Hogy maga mennyi szamárságot összebeszél, Sancho.
- Mindaddig, míg el nem lovagolt Rocinantén, hogy lovagi tetteket hajtson végre

egy olyan világban, amely már nem hitt e régi históriákban.
- Egy oktondi ember társaságában, akit úgy hívtak, hogy Sancho - vágta rá Qui-

jote atya kissé ingerülten, amit nyomban meg is bánt.
- Igen, Sancho társaságában - ismételte a polgármester. - Miért is ne?
- A püspök aligha tagadhatna meg tőlem egy rövid szabadságot.
- Magának Madridba kell mennie, hogy beszerezze az egyenruháját.
- Egyenruhámat? Miféle egyenruhámat?
- A bíborharisnyát, monsignor, meg a bíbor ... hogy is hívják azt az izét, amit a

gallérja alatt hord?
- Pecherának. Ostobaság. Engem senki nem kényszeríthet rá, hogy bíborharis-

nyát viseljek és bíbor ...
- Tagja az egyház hadseregének, atya. Nem utasíthatja vissza a rangjelzéseit.
- Sose kértem, hogy nevezzenek ki monsignornak.
- Persze kiléphet a hadseregből.

- Maga ki tudna lépni a pártból?
Mindketten megittak még egy pohár vodkát, és bajtársias hallgatásba merültek,

olyan hallgatásba, amelyben az álmoknak helyük van nagyra nőni.

- Gondolja, hogy a kocsija el tudna vinni kettőnket Moszkváig?
- Rocinante ahhoz már öreg. Útközben lerobbanna. Moszkvát a püspök amúgy

sem tartaná alkalmas helynek a szabadságra.
- Maga már nem a püspök szolgája, monsignor.
- De a Szentatya ... tudja, Rómáig talán még eljutna Rocinante.
- Rómára nem vagyok kíváncsi.
- Rómának kommunista polgármestere van, Sancho.
- Egy eurokommunistára én éppúgy nem vagyok kíváncsi, mint maga egy protes-

tánsra. Mi baj, atya? Bántja valami?
- A vodkától támadt egy álmom, .s most egy újabb pohár vodka kioltotta.'
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- Sose bánja. Nem szokta a vodkát, s most a fejébe szállt.
- Hogy lehet egy álom ilyen vidám ... aztán átvált szomorúságra.
- Tudom, mire gondol. Néha énrám is így hat a vodka, ha egy kicsit sokat iszom.

Hazakísérem, atya.
Quijote atya kapujában elbúcsúztak.
- Menjen és dőljön le egy kicsit.
-- Teresa ilyenkor ugyancsak furcsának találná. Meg aztán a breviáriumot se

mondtam még el.
- Már nem kötelező.

- Az ember nehezen. szakít a szokásaival. A szokás vigaszul szolgálhat, még az
unalmas is.

- Úgy van. Ezt, azt hiszem, megértem. Az is megesik néha, hogy én meg a Kom-
munista Kiáltványban merülök el.

- És megvigasztalja ?
- Olykor ... egy kicsit. Nem nagyon. Csak egy kicsit.
- Majd adja kölcsön. Valamikor.
- Talán utazás közben.
- Maga még hisz az utazásunkban? Nagyon kétlem, hogy jó útitársak volnánk,

maga meg én. Akkora szakadék választ el minket, Sancho.
- Nagy szakadék választotta el az ősét is attól, akinek a nevén szólít engem atya,

és mégis. .. .
- Igaz. És mégis ... - Quijote atya gyorsan elfordult. Bement a dolgozószobájába,

levette a polcról a breviáriumot, de alig olvasott el belőle pár mondatot, elnyomta az
álom, s mikor fölébredt, mindőssze annyira emlékezett, hogy álmában valami nagy
fára mászott, hogy leverjen egy fészket, üres, száraz, törékeny fészket, valamelyik el
múlt esztendő maradványát.

* * *

Quijote atyának ugyancsak össze kellett szednie a bátorságát, hogy megírja a leve
Iet a püspöknek, s még inkább, hogy pár nap múlva felbontsa a választ. Kurtán kez
dődött -- "Monsignor" - a megszólítás csípett, mint az ecet - ,.EI Toboso a püspök
ség legkisebb egyházközségeinek egyike, s alig hiszem, hogy kötelezettségeinek terhe
nagy súllyal nehezedett volna a vállára. Mégis kész vagyok eleget tenni kérésének, s
szabadságának idejére egy fiatal papot küldök EI Tobosóba, Herreira atyát, hogy tá
vollétében híveinek gondját viselje. Bízom benne, hogy mindaddig nem kezdi meg
szabadságát, amíg meg nemgyőződik róla, hogy Herreira atya megismerte egyház
községének valamennyi problémáját, s így nyugodt lélekkel bízhatja rá a híveit. El
Toboso polgármesterének a legutóbbi választáson elszenvedett veresége arra vall,
hogya dolgok menete kezd jó irányba fordulni, s lehet, hogy egy fiatal pap, aki oly
éles eszű és tapintatos, mint Herreira atya (Salamancában morálteológiából szerzett
doktorátust és mindenki nagyra becsüli) jobban ki tudja használni ennek előnyeit,

nfint egy idősebb. Mint bizonyára sejti, levéllel fordultam Érsek urunkhoz a jövője
érdekében, s nem kétlem, mire szabadságáról visszatér, sikerül Monsignor számára
oly munkakört találnunk, mely alkalmasabb, mint amit El Tobosóban betöltött, és

. Monsignor életkorának, rangjának is jobban megfelel."
Ez a levél még annál is rosszabb volt, mint amire Quijote atya számított, s most

aggódva várta Herreira atya érkezését. Megmondta Teresának, hogy Herreira be
költözik a hálószobájába, s megkérte, neki meg próbáljon valami összecsukható tá-
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bori ágyat keríteni a nappaliba. - Ha nem találsz - mondta -, nekem a fotel is meg
teszi, az elég kényelmes. Délutánonként úgyis ott szoktam szunyókálni.

- Ha fiatal, aludjék ő a fotelban.
- Pillanatnyilag még a vendégem, Teresa.
- Ezt hogy érti, hogy ... pillanatnyilag?
- Valószínűnek tartom, hogy a püspök őt nevezi ki utódomul. Vénülök. Teresa.
- Ha olyan vén, akkor csak ne menjen el csavarogni ... a jó ég tudja, hova. Azt

meg hiába várja, tőlem, hogy én majd más papra dolgozom.
- Adjunk neki egy eshetőséget, Teresa, adjunk egy eshetőséget. De a csudálatos

lósülted titkát semmiképp el ne áruld neki.
Eltelt három nap, és Herreira atya megérkezett. Quijote atya, aki épp az ex-pol

gármesternél járt beszélgetni, az ajtóban lelte, elegáns kézitáskájával. Teresa, kezé
ben a konyharuhával, elállta előle a bejáratot. Lehet, hogy Herreira atya természet
től is sápadt volt, de most idegesnek látszott, s papi gallérján villogott a nap. - Mon
signor Quijote? - kérdezte. - Én Herreira atya vagyok. Ez a nő nem akar beengedni.

- Teresa, Teresa, ez nagyon nem szép tőled. Hova tetted a jó modorodat ? Megjött
a vendégünk, eredj, és hozz az atyának egy csésze kávét.

- Nem. Köszönöm. Kávét nem iszom. Éjjelnem tudok aludni tőle.

A nappaliban Herreira atya habozás nélkül elfoglalta az egyetlen fotelt. - Erő

szakos egy nő ez - mondta. - Megmondtam, hogy a püspök küldött, s erre valami
vaskos gorombaságot válaszolt.

- Mint mindannyiunknak, neki is megvannak az előítéletei.

- A püspök ennek nagyon nem őrült volna.
- Nos, nem hallotta, s mi nem fogjuk megmondani neki, ugye?
- Meg voltam döbbenve, monsignor.
- Szeretném, ha nem szólítana monsignornak, szólítson atyának, ha tetszik. Elég

öreg vagyok, az apja lehetnék. Dolgozott már plébánián?
- Közvetlenül még nem. A püspök úr titkára vagyok három éve. Akkor végeztem

Salamancában.
- Lehet, hogy kezdetben majd nehéznek találja. Itt, EI Tobosóban, sok a Teresa

féle ember. De bizonyára hamar beletanul. Miből is doktorált? Nem jut eszembe ...
- Morálteológiából.

- Hát igen, nehéz tárgy, én legalábbis annak találtam. Majdnem megbuktam be-
lőle ... még Madridban is.

- Látom, Heribert Jone megvan a polcán. Német. De nagyon helyesen gondolko
dik:

- Sajnos, én évek óta ki se nyitottam. A morálteológia, gondolhatja, az egyház
községi munkában nem játszik nagy szerepet.

- Szerintem alapvetően fontos. Például gyóntatásnál.
- Ha eljön a pék vagy az autószerelő- elég ritkán - a problémáik általában na-

gyon egyszerűek. Nos, én megbizom az intuíciómban. Arra nincs idő, hogya gond
juknak a Jone-ban utánanézzek.

- Az intuíciónak, monsignor ... bocsánat, atya ... szilárd alapon kell nyugodnia.
- Ó, persze, persze, szilárd alapon. Úgy van. De akár az ősöm, talán én is jobban

bizom azokban a régi könyvekben, amelyeket akkor írtak, amikor Jone még a vilá
gon sem volt.

- De az ön ősének könyvei csak a lovagságról szóltak.
- Hát, a maguk módján, lehet, hogy az enyémek is. Keresztes Szent János, Szent
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Terézia, Szalézi Szent Ferenc. És a Szentirás, atya. "Menjünk föl Jeruzsálembe, és
haljunk meg vele." Ezt Don Qoijote sem mondhatta volna szebben.
~ Ó, persze, a Szentirás, hát persze, persze - hagyta rá Herreira atya olyan ember

hangján, aki valami jelentéktelen semmiségben enged az ellenfelének. - De akkor is,
Jone morálteológiai kérdésekben nagyon helyesen gondolkodik, nagyon helyesen.
Mit is mondott, atya?

- Ó, semmi, csak egy közhely, amit nincs is jogom kimondani. Csak annyit szeret
tem volna hozzátenni, hogy Isten szeretete szintén szilárd alap.

- Természetesen. De nem szabad megfeledkeznünk az Ő igazságáról sem. Egyet-
ért velem, monsignor?

- Ó, igen. Gondolom.
_. Jone nagyon világos megkülönböztetést tesz szeretet és igazság közt.
- Ugye, ön végzett titkári tanfolyamot. atya? Már úgy értem, Salamanea után.
- Természetesen. Tudok gépirni, és dicsekvés nélkül mondhatom, hogy kitűnő

gyorsíró vagyok.
- Teresa bedugta a fejét az ajtón. ~ Süssek ebédre egy szelet marhahúst, atya?
- Két szeletet, légy szives, Teresa.
A napfény megint megvillant Herreira atya gellérján, ahogy megfordult: akár egy

tükörtávíró jelzése, de milyen üzenetet közvetít? Quijote atyának az jutott eszébe,
hogy soha ilyen tiszta gallért, sőt ilyen tiszta embert nem látott még. A bőre olyan si
ma és fehér, hogy az ember azt hinné, azt se tudja, mi a beretva. Hát igen, gondolta,
nagyon is soká éltem El Tobosóban, azért lettem ilyen faragatlan paraszt. Nagyon
nagyon messze vagyok én Salamancától.

Végül mégiscsak eljött az indulás napja. Rocinantét az autószerelő, bár meglehe
tősen vonakodva, menetkésznek nyilvánította. - Garantálni semmit sem garantálha
tok- mondta. - Öt évvel ezelőtt kellett volna ideadnia. Mindegy, Madridig akkor is
elviszi.

- S remélem, vissza is - mondta Quijote atya.
- Az más kérdés.
A polgármester alig volt képes féken tartani a mehetnékjét. Semmiképpen sem

akarta megvárni az utóda beiktatását. - Fekete fasiszta. Visszatértünk Franco
idejébe.

- Nyugodjék a lelke békében - mondta rá Quijote atya szinte önkéntelenül.
- Nem volt annak lelke.
A csomagtartó megtelt a poggyászukkal. a négy láda tisztességes manchegan bor a

hátsó ülésre került. - Az ember nem bizhat meg a madridi borban - mondta a pol
gármester. - Ez legalább becsületes szövetkezeti.

- De miért menjünk épp Madridba? - kérdezte Quijote atya. Kispap koromban
szívemből utáltam, azóta se jártam ott. Miért ne mennénk inkább Cuencába? Azt
mondják, nagyon szép kisváros, s hozzánk sokkal közelebb van. Nem szeretném
Rocinantét túlfárasztani.

- Cuencában nem kap bíborharisnyát.
- Bíborharisnyát ! Eszem ágában sincs bíborharisnyát vásárolni. Nekem nincs

annyim, Sancho, hogy bíborharisnyára pazaroljam.
- Őse illő- tisztelettel viseltetett a kóborlovagok egyenruhája iránt, még ha sisak

ként kénytelen volt is egy borbélytányérral beérni. Maga kóbor-monsignor, tehát bí
borharisnyát kell húznia.

- Az ősömről azt rnondták, bolond. Azt mondják majd rólam is. És szégyenszem
re hoznak vissza. Persze biztos, hogy egy kicsit bolond is vagyok, ha egyszer megcsú-
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foltak ezzel a monsignor címmel, és úgy megyek el, hogy erre a fiatal papra hagyom
EI Tobosót.

- A pék nincs róla valami nagy véleménnyel, s a magam szemével láttam, hogy bi
zalmasan beszélgetett azzal a reakciós vendéglőssel.

Quijote atya ragaszkodott hozzá, hogy ő vezessen. - Rocinanténak megvannak a
maga bogarai, és azokat csak én ismerem.

-- Rosszfelé indult.
- Még haza kell néznem, ott felejtettem valamit.
A polgármestert kint hagyta a kocsiban. A fiatal pap - tudta - a templomban van.

Szeretett volna még egyszer utoljára egyedül lenni a házban, ahol több mint harminc
évet leélt. Különben is otthon felejtette Heribert Jone morálteológiáját. Ke
resztes Szent János ott volt a csomagtartóban, úgyszintén Szent Terézia és Szalézi
Szent Ferenc. Kissé akarata ellenére megígérte Herreira atyának, hogy ezeket a régi
könyveket e modernebb teológiai művel fogja kiegyensúlyozni, amit ugyan kispap
kora óta ki se nyitott. Helyesen mondta Herreira atya: - Az intuíciónak szilárd ala
pon kell nyugodnia. - Ha a polgármester elkezdi Marxot idézgetni, Heribert Jone
atya válaszként még hasznosnak bizonyulhat. Különben is kicsike könyv, a zsebé
ben is elfér. Pár percre leült a fotelbe. A fotel az évek során a testéhez idomult, s a
gödre éppoly meghitten ismerős volt, mint őse számára a nyereg hajlása. Hallotta,
hogy Teresa kinn a konyhán az edényekkel matat, s közben mérgesen morgolódik.
A reggeli magány szokott zenéje. Még a mogorvaságát is hiányoIni fogom, gondolta.
Kint a polgármester türelmetlenül megnyomta a dudát.

- Elnézést, hogy megvárattam - mondta Quijote atya, s Rocinante mély hangon
fölmordult, ahogy sebességet váltott.

Szólni alig szóltak egymáshoz. Mintha kalandjuk furcsasága súlyosan nehezedett
volna a kedélyükre. A polgármester egyszer csak hangosan kimondta a gondolatát.
- Valami közösnek mégiscsak kell lennie bennünk, atya, különben miért mennénk
együtt?

- Talán ... talán a barátság az?
- Annyi elég?
- Majd kiderül.
Nem szóltak, több mint egy óra hosszat. Megint a polgármester törte meg a csön

det. - Mi bántja, barátom?
-. Épp csak hogy elhagytuk La Manchát... és úgy éreztem, semmi se biztos

többé.
- A hite sem?
Ezt a kérdést Quijote atya válaszra sem méltatta.

GÖNCZ ÁRPÁD fordítása
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