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"Az Egyház él- dolgoznak érte"
(Egy plébániaépítő naplójából, II. rész")

1984. március
6. A tavaszi offenzíva előtti utolsó napok. Kezdődik a visszaszámlálás. Remek nagy

böjt lesz az idei. .. Ahogy a bányarágta hegyoldalakat nézem Pilisborosjenőnélvagy
itt a Gerecse szélén, eszembe jut, hogy ez a ház is porból lesz - és előbb-utóbb porrá
lesz. .. A lényeg tehát nem a ház, hanem a benne várható élet!

7. Hamvazószerda. Megjött a mezötúri tégla. Két óriás teherautó tehetetlenkedik.
Fordulni képtelenek. A patak hídja S tonnás. Óvakodnak tőle: ők 22 tonnások. Fél
óra, amíg kerülő úton, lassan, araszolva be tudnak tolatni a kertbe. A többi már pil
lanatok alatt megy. Darujukkal a raklapokra csomagolt "Thermoton" téglát könnye
dén a fűre teszik ...

A délutáni hittan után - ha jól sejtem - részleges mozgósítás a mennyben. Behívják
a tartalékos őrangyalokat is. A plébános Pestre megy.. Vigyázok, hogy a lakott terü
leteken a loo-at ne lépjem túl. Nem érzem bűnnek. A hagyományos morális szerint:
casus perplex . .. Hamarább nem indulhattam - később nem érkezhetem. Az iskola
nővérek várnak. Olyan tiszta szerétettel. olyan barátságos tisztelettel fogadnak, hogy
ismét zavarban vagyok. Számomra ez egy más világ, igen szép más világ. .. Az épü
letben várakozó, áhítatos csend; a folyosók tiszták, minden a helyén, minden ízlé
ses . .. Valahányszor náluk vagy hozzájuk hasonló népeknél járok, megrohannak a
gátlásaim: "Nem vagyok méltó ... ". Hová jutunk, ha nem találnak jobbat azok, akik
többet érdemelnének. Vezetem a liturgiájukat. Kissé szabálytalan a kezdés, de azt hi
szem, hogy ezért Jézusunk nem haragszik. Két vezető nővér a tabernákulum elé tér
del. A rend és az iskola nevében bocsánatot kérnek ... A hamvazás után néhány hal
kan súgott bátorító szó kíséretében egymásnak kereszteket ajándékoznak. Nekem
kettő is jut. .. A végén azt gyanítom, hogy én gazdagabb lélekkel távozom, mint ök.
Hazafelé jóváteszem vétkemet. Majdnem lépésben megyek. Hazáig csendben. Az él
ményeket rakosgatom a szívemben. Egyetlen vigaszom, mentségem, hogy nemcsak a
liturgiában, hanem az életben is, az építkezésben is az Úr a főszereplő. .. Ma éjjel
már csak az alázatért imádkozom. Ha az rendben lenne, akkor sohse tudnánk leron
tani az Úr rnűvét, az "opus Dei"-t.

9. Már késő este van. Még mindig várok. A tévét nézem, hogyelűzzem idegessé
gem. Nézem, de alig értem. Jancsó Faustusán töprengek. Hova a pokolba fogja még
járatni - bolondját járatni - "védencét"? Csak nem lesz kereszténnyé, netalán épít
kezni kezd? Vége ... Mármint a gondolataimnak. Csengettek. Megjött a segítség.
Jancsó mélabúja pillanatok alatt eltűnik. Vacsorát fözünk, koccintunk ... Gyerekkori
emlékek, mai hírek, holnapi tervek. .. Hangos és felszabadult a társaság. A feleségek
otthon maradtak. Állítólag irigykednek is egy kicsit. Van is miért ... Hiszen ahol
ketten-hárman összegyűlnek Jézus nevében, ott a jó hangulatnál is több van ... (Mt
18,20).

10. Reggeltől estig csattog a csákány, forog a lapát. Az alapokat ássuk. Közben újból
megszólalnak a harangok. Egyszerre mind a három. Ez az egyezményes jelünk. A
tömegmunkák szignálja... Futnak, kerékpárral jönnek az asszonyok. Átrakják az

* A napló első része megjelent a Vigilia 1986. januári számában.
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útban lévő téglahegyeket. A szódástól óriás szifont kapunk kölcsönbe - ingyen. Dél
körül már harmincan is dolgoznak. A munkavezető kapkodja a fejét. Túl gyors a
tempó. A tervrajzokat is állandóan figyelni kell. El ne tévedjünk . .. Ebédet hoz
valaki - 20 személyre paprikás csirkét. Az egyik elsőáldozó kisfiú is lapátol velünk, és
köztünk tolja a talicskát egy leszázalékolt rokkant is... Oly szép ez az egész.
Csendben, magamban álmélkodom. Mi tartja össze ezt a nyájat, mi hozta őket ma
ide? Valaminek, Valakinek már lenni kell a szívük mélyén ... Jézusom, ha ma jönnél
vissza - és ide, azt hiszem, találnál hitet a földön ... (Lk IB, B).

ll. Nagyböjt első vasárnapja. A szokottnál többen vannak, hiszen ma is van ham
vazás. Esztergomi utasításra megszámoljuk a misére járókat. Az lBOO lakosú község
ből - a szombat estével együtt - 323-an vettek részt a szentmiséinken. Van, aki gratu
lál, hogy "ez csodálatos".... Nem tudom, sírjak-e, vagy nevessek ... ?

Délben vendég állít be. Befejezte az orvosi egyetemet. Most magánúton teológiát
tanul. Ezt jött átbeszélgetni. Délután néhányan útra kelünk. Az egyik közeli plébánián
a Dorog környéki képviselőtestületekküldöttei tartanak közös gyűlést. Az okos elő

adás után szentmise. Megható a látvány. Az ország elkereszténytelenedett tájainak
egyikén most telve a templom. Értelmes, elkötelezett férfiak, zömmel bányászok,
gyári munkások... imádkoznak, áldoznak. Öröm velük lenni. Ez az élő virág a sír
hanton, oázis a sivatagban. Ezekiel jele a csontmezőn ... A pusztába kiáltott szó nem
felesleges ... , a gyermek nem halt meg, csak alszik (Mk S, 39) ... Ezek az emberek
iszonyú munkával előbb felépítették önmagukat, majd saját fészküket, s most az
Egyházat építik ... - csak legyen, aki ültessen, prédikáljon, prófétáljon ... !

13. Két nap óta csákányozunk. talicskázunk. Újabb és újabb arcok tűnnek fel. Fél
füllel hallom, amint valaki nyakig az egyik árokban épp azt meséli, hogy már nyolc
éve nem járt a templomban. .. Ahogy jobban odafigyelek, látom, olyan bedobással
dolgozik, mintha engesztelne. .. A bitumenes hordó alá hajnal óta rakjuk a tüzet.
Szigetelnek. A statikus megküldte a legújabb alapozási tervét. A munkavezető döb
benten nézi.

A rajz szerint még sehol se vagyunk. Mélyebbre kell mennünk. Az embereink csak
humorizálnak: "Hja, az Egyház sziklára épül ... " A felsős lányok követ hordanak, a
fiúk talicskáznak, a kicsik fogócskáznak a már kiásott alapokban . .. Remek móka
egy építkezés!

14. Hajnali fél négykor írom e sorokat. Nem tudok aludni. Túl töménynek ígérke
zik a mai nap kínálata is. Esztergomba kellene mennem, mert továbbképzés lesz a
.Jiazassagjogból". Igen ám, csakhogy jön a homok, jön a válaszfaltégla. várjuk a ge
rendát. Itt nyüzsög majd a fél falu, s közben egy beteget is el kell látnom. Hittanórára
kellene készülnöm. Ismét torlódnak a megválaszolatlan levelek ... Egyre hiányosabb
a zsolozsmám. Mostanában az adorációk is valahogy kicsorbulnak. Estére már harc
képtelen vagyok. Át kéne térnem Jézus módszerére. A kora reggeleket kellene az Úr
nak ajándékoznom - úgy mint most. Úgy látszik, nemcsak az álom hordozhat üze
neteket ... Testem álmatlansága a lélek lehetőségétjelzi.

IS. Tegnap tavaszi fesztivál, valóságos népünnepély volt a kertünkben. Az apák
tovább ástak, a fiak talicskáztak. a lányok marháskodtak, majd Iapátoini kezdtek. A
nagyanyák élelmet hoztak. Régi viccek, apró történetek elevenedtek fel, kl-kitört a
jókedv ... egyszóval mindenki remekül "szórakozott". Alkonyatra a munka elfogyott,
és kiderült, hogy az eddigi pénzt is sikerült "elverni" . .. - Tapoleáról végre hír
érkezett, hogy most már hozhatjuk a hőszigetelő anyagot. Igaz, hogy holnaptól
4O%·kal drágább. .. Most csend van. Ünnep van és nyugalom. Se pénz, se munka ...

16. Valahányszor egy könyörgésben vagy egy prefációban "föld és ég't-röl van szó,
összerezzenek ... A derekam kezd nyilaIIni. Az én mostani "paraliturgiámban" a föld
- a kubikosmunka alfája és ómegája. Az amerikai drámaíró, Thornton Wilder, amikor
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mesterien ábrázolta egy fanatikus hittérítő karakterét, ezt adta címül: "Sorsom az
ég" . .. Ha meg tudnám írni életemnek e fura szakaszát, bizonyára ezt adnám címül:
"Sorsom a föld ... " Kérem Jézust, ne akarjak senkinek se térítője lenni, mentsen
meg a fanatizmustól. A hivatásom maradjon meg az Ő művének, amit nem én válasz
tottam (Jn 15, 16), amire más övez fel (Jn 21, 18), ami sorsom (ApCsel 1, 26).

17." ... és mégis mozog a föld!" - Galilei annak idején ezt csak hitte. Én tapaszta
lom is. Igaz, hogy kissé másként. Kertünkben megmozdult az a föld, aminek meg kel
lett mozdulnia. Igen sok vendégmunkás érkezett. A számítógép-programozó, az épí
tész, az állatorvos, a vegyész, mindenféle diák - a maradék földmunkákat elvégzik. A
téglát, a homokot, a köveket kézhez készítik ... A kezdőzsalukat megcsinálják. Kirob
banó nevetés, egészséges lárma ... Az ifjúság jelent meg öregedő falunkban.

18.Megérkezett az épület kicsinyített mása, a makett. Körbeálljuk. bámuljuk. Ez a
feladat. Óriások nézik a csöppnyi Gullivert. Így könnyű. .. Csak nehogy úgy fordul
jon az arány, hogy a feladat lesz az óriás, mi pedig a törpék ...

19. Először fordult elő, hogy amikor megköszöntem a mieinknek a munkát, halkan
valaki így válaszolt: "Mi köszönjük!" Ezért a mondatért már megérte elkezdeni az
egészet.

20. Nagyon hidegen indul a nap. Mínusz hat fok van. Megérkeznek a kőművesek.

Segítség egyelőre egy szál se. Aztán jön valaki. Kérdem tőle lelkesen: "Ugye szép lesz
az épület?" Kitérő a kurta válasz: "Sajnálom magát! Én megmondtam előre ... l"
Döbbenten nézek, de hogy mért sajnál, arra már nem jut idő. .. Hagyom a szívem
szomorúságát. Itt a behemót mixeres kocsi a készbetonnal. Üzengetünk szerteszét.
Percek alatt jön az áldott nyugdíjas gárdánk. Aztán néhány fiatal férfi is ...

Közben futár érkezik az Eternitgyárból. Vihetjük a palánkat! Hirtelen melegem
támad a nagy hidegben. Te jó ég! Miből fizetünk? Mivel hozzuk el? Nem sokat tépe
lödhetek, mert újra itt a .míxer". Röpülnek a kövek a mély alapokba. Cuppannak,
fröcskölnek. Mosakszom. Indulok kölcsönpénzért, fuvarért. raklapért. Délután le
győzöm az ellenszenvem és odamerészkedem a mixeres sofőrjéhez. Mogorva, szótlan
férfi. Kinálom egy pohár üdítővel. Egyszerre megoldódik a nyelve. Mentegetőzik:

haza kell mennie. Beteg a kisfia, kórházban van. Őt szeretné meglátogatni... 
Áldom az őrangyalom, aki súgta, hogy ne féljek szeretni ezt a fura alakot ...

Teljesen átfagyva még teszek-veszek az udvaron, majd temetésre indulok, két misét
mondok, éjszakába nyúlón jegyesekkel beszélgetek... aztán: vége. Pontosabban:

. Ivegem ....
21. Ma a leendő borospincét mélyítjük, alapozzuk. Közben két kocsi hordja a kész

betont. Vagyunk elegen. Ott hagyom-a nyájat. Nekivágok a nagyvilágnak, mint a régi
kolduló barátok. Hátha csurran-cseppen valahol.

22. Kora reggel találkozom a daruskocsival. Ismét a kocsmánál. A fuvarosok számá
ra ez az egyetlen fix pont a mindenségben. Evilág origója. Az Eternit előtt félelmetes
hosszan kígyózik az autósor. Ez az ország egyetlen palagyára. Kedveszegetten téb
lábolok a kapu körül. Egy percen belül észrevesz egy falubeli. Ritkán látott hittano
som sose látott apja. .. Segít a maga médján. Harsogva hív be az irodába: "Csak erre
tessék, plébános úr!" Megelőzöm a várakozókat - mentegetőző pillantásokat vetve
jobbra-balra. A pénztár a kedvemért negyedórával hamarabb nyit ki. Ott hagyom a
frissen kölcsönkért vagyonkát, hívom adaruskocsit . .. Lehagyjuk a pécsi, a bécsi és
a ki tudja még hová igyekvő kamionokat. Máris rakodunk. A hatalmas csarnokban, a
surranó, perdülő targoncák közt enyhe lelkiismeret-furdalast érzek. Erre Jézus nem
rnondaná, hogy hátul álltunk, megigazultabban mentünk haza (Lk 18, 14), most in
kább arra vagyunk illusztrációk, hogy "a világ fiai okosabbak a maguk nemében a vi
lágosság fiainál" (Lk 16,8).
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23. Egész nap óriási a munka. A férfiak jókedvűek. Az egyik asszony viszont rend
kívül ideges. Aggódó szemmel figyel. Jól csinálják-e, nem lazsálnak-e? Sűrűn teszi a
megjegyzéseket. Vibrál körülötte a levegő. Végül óvatosan, tréfálkozva rászólok.
Sírva fakad. .. Már sajnálom. Hiszen a költő szavával "értem haragszik". Alkonyatig
dolgozunk, helyesebben: dolgoznak ... , mert nekem - Arany János szavával - "nézni
is tereh" ... A borospincénk torka, mint egy metrólejáró, büszkén mered az ég felé.
Zsaludeszka érkezik három különböző helyről is. Valami állandóan történik, nyuga
lom egy pillanatra sincs. Ahogy vagyok, egymás után két hittanórát is tartok ... Be
esteledik, és még meg se mosakodtam . .. Feljogosítva érzem magam, hogy lekéssem
a keresztúti ájtatosságot. Csak utólag jut eszembe, hogy koszosan, izzadtan milyen
"stílusos" lett volna az egész napi keresztút befejezése ...

24. Az építkezés harmadik szombatja. Ismét jött egy közösség vendégmunkára.
Ketten közülük betegek, mégis dolgoznak. Az udvaron erdő emelkedik az összeszö
gelt zsaludeszkákból. A hittanra jövő-menőgyerekek élvezik a fölfordulást. A nagyob
bak nekiálInak takarítani. Kinn döngölik a pincetetőn a földet. Benn a konyhában
halászlét főznek az ajándékba kapott halakból. Most a kertünk Tibériás tavára emlé
keztet. .. Jézus itt van a közelben. Néz minket. Engem néz. Rám-kérdez: "Szeretsz
engem?" (Jn 21, 16). Mit is, hogy is válaszoljak? Hiszen érte teszek mindent.

26. Ragyogó tavaszi nap. A statikus végre elkészült soron következő rajzaival. A
kertben égetik az évtizedes gazt. Füstszag, földszag . .. Egy-két előbújó zöld fűszál ...
Rózsás, békés a kedvem. Ma semmin sem dühöngök. Mindennek örülök. A hittan
után, az iskola előtt csöppnyi kis cigánylányok csimpaszkodnak belém. Egyfolytában
csivitelnek: "Plébános bácsi, minek neked ez a ház ... ?" Halál komolyan válaszolok:
"Abban fogunk bújócskázni! Jó lesz?" .. , Lelkesen bólogatnak. és velem együtt már
előre örülnek ...

29. Néhány napig szünetel az építkezés. A falu népe a szőlőbe megy, a kertjét ássa.
A plébános rendbe szedi a szobáját, önmagát. .. Elvégzem a gyónásom, készülödom
a következő csatákra ...

31. A mai műszak reggel hattól este hatig tart. Vendégmunkásaink napszálltakor
nem kapnak "dénárt", hiszen nem egyeztünk meg ilyesmiben, a nap "terhét és hevét"
együtt viseltük - szeretetből. Az "utolsó" is annyit kap, mint az "első" (Mt 20, 14): egy
hálás kézfogást. Aztán magamra maradok. Elrakom a szerszámokat, beszedem a
gyógyszereket. .. és mondom az esti imám.

Április
1.Vettünk egy "telt házat" a Thália Színházban. Ismét az "Akárkit" nézzük a dorogi

széntnedence híveivel. Előtte közös szentmisén veszünk részt. Hatszázan vagyunk.
Zsúfolva a tágas budapesti templom. Zúg az ének. Rengeteg a gyónó, áldozó. Az el
szigeteltségükben is kitartó keresztényeink végre most bátrak, felszabadultak. A helyi
plébános őszintén meghatódik. Felhív lakosztályába. A falusi paptestvérekkel el
fogódottan bámuljuk a hatalmas méreteket, a puha bőrfotelokat, a finom pohara
kat. .. Hallgatjuk az emlékeket, hogy "régen élet volt ebben a házban. .. Ötvenen,
hatvanan is kártyáztak itt ... " Csöndben egymásra nézünk... Amikor ismét az
utcára érünk, fellélegzünk. A mieink között vagyunk. Nem cserélnénk senkivel, bár
eddig nem értünk rá kártyázni. .. se mi, se ők ...

2. Esős, ronda az idő. Iskolai szünet. A lelki ügyeimmel kész vagyok, máshoz pedig
nincs kedvem. Állandósult közérzetemmé vált a fáradtság... Tudom már, mit
tegyek: aludni fogok! Éppen a fülemre húzom a pokrócom, amikor csengetnek. Meg
jöttek az ácsok. Leléptek hamarább a munkahelyükről. Megérkezik az újabb adag
készbeton is. Önti a gép. Kilazul az egyik zsaludeszka. Mint árvízkor a gátszaka
dás . .. A hatalmas nyomás következtében ömlik a szürke massza. Térdig a matériá-
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ban kapkodunk a hevederek után. .. Oszlopok, padlók, cserepek, százas szög, kala
pács - minden egyszerre kellene. Közben csendben ázunk, mert természetesen az eső

is esik ...
Újabb óriás kocsi tűnik fel a kapuban - megjött a bányakő is ... S hogy az anyagvi

lágba nehogy túlságosan belevesszek, egy idős bácsi állít be. Még most is siratja a
nemrég holt feleségét. Behívom. Beszélgetünk. Panaszkodik: "üres a ház, ... jó
asszony volt ... 52 év alatt egy pofont se kapott ... "

3. Ismét itt a betonoskocsi. Rohanok segítségért. Elkéstem, már el is indultak. Az
ablakokból figyelték. Maguktól is tudják, hogy kell a segítség. .. Egyre jobban össze
szokik a nyugdíjasaink brigádja, Az eső tízpercenként megered, majd eláll. Nem tudja
lelohasztani a jó hangulatot. Egyre inkább a munka körül forog minden. Szellemem
lassanként beszűkül... Lopva, szorongva figyelem magamon a hülyülést - mint a
regénybeli idióta pékinas, aki zsenialitása tetőpontján rájön, hogy fejlödése megáll,
majd visszafordul. .. (Virágot Algernonnak) ... Esténként úgy ülök az Oltáriszentség
előtt, mint egy bamba döngölöfa, Egy a reményem, hogy van teológiája a "hülyülés
nek" is: a "kenózis", vagyis Jézus mintájára lemondás a dicsőségről, a szeretet szolga
sága (Fil 2, 6-8).

5. Hideg van. A hőmérséklet nullponton. Köd terjeng. A nap csak lassan győzi le a
homályt. Megérkezik az utolsó előtti téglaszállítmány. Jelzek a harangokkal. Jönnek
is, de már jóval gyérebben, mint a múltkor. .. Megkezdődtek a tavaszi munkák ...
Még javában rakjuk a téglát, amikor befut a mai napi mixer-beton is. Ismétlődik a
nagy jelenet. Az óriási gép gyanútlanul bejött a kertünkbe, és azonnal be is ragadt a
sárba. Félóra tipródás, alkalmi útépítés. .. Sikerül kinyomni. Eddig rendben volna,
de most mi lesz? Perceken belül jön a nagy ötlet, a "sarokba szorított ember bravúr
ja". Az utcáról 20 méteres csúszdát építünk. Már ömlik is a folyékony beton a fene
ketlennek tűnő alapokba. Délutánra ezzel kész volnánk.

Az esti misén alig van hangom. Utána gyóntatok. aztán maradok... Soká. Csak
nézem a főoltárt takaró nagy lila leplet - az ormótlan kereszttel ... Végre mozdulok.
Zárom a kaput. Valaki megszólít a sötétben. Közli, hogy sajnos a zsaludeszkákat azon
nal vissza kell adni. Lejárt a kölcsönzési idő, hosszabbítani nem lehet. " Egy asszony
megy el mellettünk. Zsörtölödve megjegyzi, hogy "nagyon lassan dolgoztak, nem úgy
kellett volna ..." Köd van. Fagypont. Egyelőre a homály győzött. Egy jó azért van
ebben a napban - az, hogy elmúlt ...

6. Elsőpéntek. "Szívem első gondolatja" - ma ismét újabb probléma. Rendezetlen
az egyik fuvarszámlánk. Indulok. Közben ezt is, azt is elintézem.

Délután gyerekeket viszek fel Pestre. Megígértem nekik. Ők még jók és ártatlanok.
Megérdemlik. Boldogan betelepszenek a fényes mozipalotába. Én kinn maradok. Az
utcasarkon didereg a lelkem. Megfulladok menten ... Valakivel beszélnem kellene.
Nagyon szégyenlem, de ki akarok valamennyit önteni a "kehelyből", mert sehogy se
kerül el, és úgy látszik, én még nem nőttem fel hozzá (Mt 26, 39)... A mozi hoz
legközelebb lakó rokon lelket keresem. Restellem a gyengeségem, de érzem, most
hagyni kell, hogy egy kicsit szépen szeressenek, Halkan panaszkodom. Megért. Az
okos választ eddig is tudtam, de hogy most mástól hallom, sokszoros az ereje. .. A
filippi levelet (Fil 2, 6-8) nem szabad túlteljesíteni. Az "önkiüresítés" nem jelenthet
"öncsonkítást" . .. Az alázat kötelező, az Isten adta értékek viszont boldogan sokszo
rozandók, bármekkora is legyen miattuk az ellenszenv vagy a féltékenység ...

7. Úgy látszik, a mai nap a csúcs. Peströl senki, helyből senki. Az ácsok megjöttek.
Egyedül fogadom öket. Elkezdjük a munkát. Sebes tempóban húzom a szögeket a
bontott deszkákból. Aranyos fénnyel cirógat a tavaszi nap - én meg mint egy morcos
medve. Szótlanul izzadok. Hittanos gyerekek érkeznek lelkendezve. Küldöm öket to
vább. Nem értik, mi bajom van. Két férfi jön. Beállnak ök is. Észre sem veszem öket.
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Besüppedtem a bánatomba. Barátom, aki a mai munkát vezeti, valami súlyos prob
lémával küszködik. Sápadtan. tétován tesz-vesz... Aztán egy óvatlan pillanat. Már
csak a félig ürült pálinkásüveget találom . .. Ő totál kárral dülöngél, majd egy
téglarakás tövében elalszik. Sajnálom. Bízom benne továbbra is. Jézusnak ajánlga
tom: "Uram, akit szeretsz, beteg" (Jn ll, 3). - A munka a nap hátralévő részében
vezető nélkül megy tovább. Félelmetes csend üli a kertet... Már bánom reggeli
bénaságom, csendben fohászkodom, hogy csak ezt ússzuk meg valahogy... Néha
néha átvillan az agyarnon, hogy meg kéne gyónnom: " ... építkezni kezdtem, egyszer;
ígérem, többé nem vétkezem ... "

to. Az áldozaton gondolkodom. Bármilyen nagy, lehet hogy észre se veszik, meg se
köszönik. Más az áldozat és más a hatása. Csak a produkciót szokták megtapsolni ...
Az áldozat más. Mélyebb, csendesebb, rejtettebb. Itt nem tudja a jobb kéz. mit tesz a
bal. .. Csak ketten tudnak róla: aki meghozza, és Az, aki a rejtekben is látja ...

Mennyei Atya. bocsásd meg ezt az írást! Kicsempészem a rejtekből ...
17. Nagykedd. Tegnap este oly fáradtan dőltem az ágyamba, mint egy maratoni

futó, aki tévedésből többet futott. Ma reggel fél hétre ígérték a cementet, és akkor
kellett volna a kavicsoskocsival is találkozni. Egyik sincs. " Utánuk eredek. Kiderül,
hogy a kavicsos rossz helyre indult, a cementes pedig elfelejtette. Embereink ezalatt
persze várnak ... A délelött rámegy, amíg minden rendben lesz - és a helyére kerül
a 100 mázsa cement meg a 40 köbméter kavics. Déltájban vendégek állítanak be. Örö
met akarnak szerezni a magányában porosodó papnak. Örülök is, meg a fene is esz
egyszerre. .. Izgulok az este miatt. Gyarlóságomban egyetlen lelkigyakorlatot azért
mégis elvállaltam. Most aztán ihatom a levét... Délután, rettegve egy esetleges
újabb csengöszótól, szedegetem gondolataim. mint anyám tyúkja a szemeket ...
Gyanútlanul nézem az órám. aztán ráérősen elindulok a kicsinyke budai kápolnába.
A fáradtság miatt is lassan megyek, meg nem is akarok túl hamar zavarni. Mire m~g

érkezern. kiderül. hogy már háromnegyed órája vár rám a zsúfolt kápolna. Múlt éjjel
nem húztam fel az órám .. , Pillanat alatt tomboló a jókedvem, hiszen teleológiája
van a bajnoknak. Közel a Sátán, mert itt az Isten! (Lk 22, 21-32).

18. Nagyszerda. Egész nap jövés-menés, ácsok. anyagok ... Alig húsz percet tudok
készülni az esti beszédemre. Hullámokban tör rám a fáradtság. Aztán menthetetlenül
indulnom kell a városba. Ijesztő tömeg vár ismét. Rettenetesen röstellern mondani
valóm kicsiségét. Egyetlen reményem, hogy az az egy-két morzsa, ami jut az éhesek
nek - hiszen valamit jegyzetelnek meg magnóra vesznek - az az Úr asztaláról hullik
(Mt 15. 27). A végén a Te Deum alatt elfordulhatok, és már csak a tabernákulumra
nézek: "Te vagy, Uram. én reményem. ne hagyj soha szégyent érnem ... l" A tömeg
nem akar oszolni. Gyónók és beszélgetök várnak csapatostul.

20. Nagypéntek. Minden különösebb pátosz nélkül élem a jeles napokat. A múlt és
a jelen. Jézus keresztje és a sajátom - egybemosódik. Sok a ministráns, a padok is
telve. Szépen énekelnek, mindenki áldozik. A szertartás végén rövid mozgófilmet
vetítünk Jézus haláláról. Kezdetlegesen szinkronizálom... Az egyszerü eszközök
magas höfokon közvetítik a kegyelmet. A sötétben itt is, ott is halk szipogás. Érzik,
átélik. hogy más dolgozik, más szenved értünk ...

21. Nagyszombat. A fél délelőtt elmegy a ministránspróbával. Este mégis teljes a
kavarodás. A gyereksereg vidám és zajos. Legyözhetetlenül rendetlen. Hirtelenjében
két lámpát is eltörnek. Élnek. Nem tudok rájuk haragudni. Nem- hiszem, hogy a bib
liai idők kölykei jobbak lettek volna. Indulnom kellene a húsvéti gyertyával, de az
utolsó pillanatban észreveszem, hogy hiányzanak a kis gyertyák... Nosza, kapko
dunk - és mégis szétterjesztjük a Fényt. .. Bedöglik a mikrofon - és mégis imádko
zik a templom. .. "Itt más Erő az úr!" Elméretezett liturgiánk tömbjéből leamputá
lok egy-két számukra teljesen érthetetlen részt. Próbálom a holt rubrikákat életre
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támasztani. A tavaszt igyekszem behozni a befagyott lelkekbe. A liturgia-tanárom
infarktust kapna, ha ezt látná, de nekem most nagyobb szempont (vis maiorl), hogy
Jézus lát, látja, hogy a népem semmit se lát. .. Indul a körmenet. A tavalyinál jóval
többen vagyunk. Harangzúgás és énekfoszlányok közt kerülgetjük a régi plébániát s
mellette az építési területet. Engem közben a Kísértő kerülget. Csúfolódik velem 
"lesz már hová lehajtani a fejed ... ", "lesz már nagyobb csüröd ... "! Úgy kapaszko
dom a szentségmutatóba, mintha Jézus vinne engem ... Agyamban a fohászokkal ke
verednek a gondok, a gondolatok. Még egy új típusú Mindenszentek litániája is
zsongani kezd bennem: "Könyörögjetek érettünk! Szent Zakeus, aki vendégül láttad
az Urat és négyszeresen jóvátettél mindent , Szent Márta és Mária, akik házatok-
ban Jézusnak szolgáltatok és Őt hallgattátok , Szent Péter anyósa, aki otthonod-
ban meggyógyultál, amikor Jézus téged meglátogatott ... , Szent Márk édesanyja, aki
befogadtad tágas termedbe Jézust és övéit ... Könyörögjetek érettünk!"

23. Húsvéthétfő. Este tízre vége a vendégjárásnak. A szokottnál is nyomottabbnak
érzem magam. Mindenkivel csak az építkezés a beszédtéma. Olyan Lázár vagyok, aki
ugyan feltámadt, de a követ senki sem hengerítette el előle, s a fátylakat is rajta felej
tették ...

(Folytatjuk)

HALINA POSWIATOWSKA

* * *

néha
kegyetlenül visszavágyva
régi arcommal
jelenek meg az embereknek
hajdani lábaimmallépek
és nevetve régi kezeimmel
érintem meg öket

de elárul
átlátszó böröm
amely mintha papírból volna
mozdulatlan árnyékom
és az hogy miután elmegyek
nem marad utánam semmi nyom a hóban

akkor egyszerre megijednek rádöbben nek
rémülten elhúzódnak tölem
roppant fehér teret engedve nekem
amelynek nincs határa.

Gömöri György fordítása
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