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Hontalan vágy

A harmadrendű, poros műút egyik hajlatánál temetési menettel találkozott a nagy sárga
autó. Csak a festő ült benne. Lassított, majd le is állította a motort, fejére igazította
nagyszélű szalmakalapját és kilépett a kocsiból.

Az elhaladó menet nemcsak szomorú, de nyomorúságos is volt. Többnyire kopott
- .vének vonszolták magukat a bokáig érő porban s a porral együtt szállt bánatos énekük a

kéklő magasság felé.
A gyászkocsí mögött parasztszekér zörgött; néhány nagyon öreg rokon rázódott rajta,

meg a nagyon öreg pap.
Olyan dűlőútra kanyarodott a menet, amelynek végében mihasznának tűnő, ritkás

akácerdő állt - ez volt az új temető. Miután az utolsó ember is letért a kövesútról, a festő

lassan utánuk lépkedett. Követte a gyülekezetet, amely egészen bevette magát a portóI szürke
akácosba. Komótosan haladt, a menet ritmusában. Közben a kalapját is levette, amellére
szorította és olyan bánat ült az arcán, mint akinek mindenki másétól eltérő,külön gyásza van.

Afekete népek a sír köré álltak és énekeltek. Valakiészrevette a közéjükvegyült festör és
rövid suttogás, meg ámuldozás keletkezett. Az öreg pap is felé fordult s enyhe
csodálkozással úgy emelte meg a kezét, mintha üdvözölni, vagy megáldani akarná az
ismeretlent. Aztán szünetelt az ének, csak a pap imája hallott.

Újvolt a temető - mindössze néhány tucat friss halom domborult a csenevész akácok
alatt. Gyorsan hervadó virágok és kókadt koszorúk díszítették a hantokat. Nagy volt a
hőség; gyorsan szárított mindent; ropogott a leégett apró fú a népek léptei alatt, csak
néhány különösen szívös gyomnövény bokrosodott itt-ott.

Amikor ismét énekelni kezdtek, a festő is együtt énekelt a gyülekezettel. Roggyant öreg
mellett állt, aki drótkeretes pápaszeme mögül olvasta az éneket s amikor észrevette maga
mellett az idegent, felé emelte kissé a szent könyvet, hogy a magas férfi is láthassa a
szöveget. A nagydarab, ősz hajú idegen röpke, hálás pillantást vetett szomszédjára, de
aztán nem nézte a könyvet, mert kívülről tudta az éneket. Gyerekkorából tudta, amikor a
kántor mellett kántáló fiúként segített a túlvilágra énekelni a megholtakat. Ismerős volt
számára a sírgödörből kilapátolt jószagú, nyers anyaföld is, és most - életében először 
erős vágyat érzett, hogy odabújjon ő is, ahová a halottat eresztették, akinek a koporsóján az
állt, hogy élt hatvanhárom évet. Annyit, mint a festő élt eddigi hányattatása alatt.

Miután véget ért a szertartás, indult a pap a szekérhez, hogy visszadöcögtesse magát a
társuló vénekkel a faluba. A festő utánalépett.

- Elnézést, uram... Kérhetném, hogy maradjon velem néhány percre. Majd én
hazaszállítom az autómmal.
Tűnődöttkevéssé a pap, de aztán intett a bámész népeknek, hogy induljanak s ő maga az

idegenhez társult.
- Egyetért velem abban, uram, hogy jobb helyet is lelhettek volna a másik világba

költözők számára? Nem temetőnek való ez.
Gyöngyözött a hőségben a pap arca. Zsebkendőt húzott elő s míközben megtörülkö

zött, bizonytalanul mondta:
- A temető attól válik ternerövé. hogy temetnek bele... Majd kiformálódik az

arculata. Kiformálják a halottak és otthonukká teszik ezt a helyet.
- Másfajta fákat kellene ide ültetni - tekintett körbe a festő. - Szomorüfüzeket,

olajfákat, hársfákat . .. Ezek a halottak fái, nem az akác.
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- Meglehet - bólintott a pap. .
A félig megépült halottasházhoz érkeztek s a festő tégladarabokat kerített, amiket a

papnak ajánlott, a házfal hűvösében. Ő maga is letelepedett. Nagyszélú kalapját a térdére
akasztotta.

- Azt mondja, atyám, hogy a halottak majd otthonukká teszik ezt a helyet?
- Bizonyára - bólintott a pap.
- Hiszen a halottak otthona a mennyország! Csak addig van szükségük a földi

otthonra, amíg élnek. Utána az ég viseli gondjukat.
Újra megtörülte tarkóját a pap, aztán a nagyon fáradtnak látszó, idegen arcra nézett.
- Engedelmével... semmit nem tudok a kilétéről. Nem tudom megítélni, hogy mit

céloz ez a beszélgetésünk. .. Okom lehetne azt hinni, hogy gúnyolódik.
- Ne higgye, atyám. Gondolkodom csupán a közeli jövőről. Pár nap múltán idekerülök

én is és tudni szeretnérn, hogy mi lesz azután? ...
Még jobban megnézte magának a pap az idegent s kissé felvonta egyik szemöldökét.
- Fél a haláltól?
Az idegen a falnak döntötte hátát és lehunyta szemeit.
- Talán inkább a bizonytalanságtól. .. Hajdanábam itt éltem. Negyven éve, hogy

elmentem innen.
- Rokona volt az elhalálozottnak és azért jött most ide?
- Talán ... Amennyiben mindannyian rokonai vagyunk minden létezőnek... Ameny-

nyiben mindannyian Isten teremtményei vagyunk. - Hirtelen kiegyenesí~ettederekát és
gyöngéden megérintette a pap vállát. - Öntől hallottam ezt, atyám. Öntől tanultam
hittant gyerekkoromban... Elmentem innen valamikor és most visszajöttem, akár
Odüsszeusz - meghalni az eredeti honban.

- Tanítványom lett volna? - vonta fel most mindkét dús szemöldökét a pap és
rábámult a magas idegenre.

- Igen - bólintott lassan a festő. - És nem mondható, hogy túlságosan jó tanítvány
lettem volna. Kétségeim voltak. Sokat gyötrödtem ezek miatt a kétségek miatt.

- Megértem - tekintett maga elé a pap. - Kevesen jutnak el a felísmerésíg, hogy
Isten közelébe nem az emberi okoskodás vezet, hanem a hit... Valóban itt élt
gyermekkorában?

- Miért állitanám, ha nem lenne igaz?Máskülönben nem a hitről akarok vitázni. Kérni
szeretnék valamit.

- Megteszem, ha tudom - bólintott a pap.
- Temessen el engem. .. itt - mutatott az akácos felé. Higgadtságát izgalom váltotta

fel s hangja és mozdulatai zavart tükröztek, amint belső zsebébe nyúlt és elővette tárcáját.
- Engedje meg, hogy előre kifizessem... Nem él már itt a faluban senki, akitől ez
elvárható lenne. - Apap tiltakozása ellenére átadta a pénzt, aztán gyorsan felállt. - Most
pedig menjünk. Ahogyan ígértem, hazaviszcm.

Pár nap múltán holtan találták a festör a temető bejáratánál. A nagy sárga autóban hevert a
teste és amint az orvos megállapította: különlegesen gyorsan ölő méreg végzett vele.

Semmiféle papírt nem találtak nála, ami kilétét igazolhatta volna, így hát azt írták a
koporsóra: Ember Fia, élt 63 évet.

Elvégezte a pap a szertartást, ahogyan megígérte. Akikemlékeztek rá, hogy beszélgetett
vele, váltig faggatták, de nem tudhatott mást, mint amit tudott: Ember Fia volt a megholt,
aki talánvalóban a faluból indult el életútjára s talán boldog volt időnként, meg szenvedett
időnként, akár minden más emberfia. •

Ennél több nem maradt fenn róla, pusztán az itt leírt história, amit nekem az ismerős

öreg pap mcsélt el.
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