
RÓNAYLÁSZLÓ

Papi sors '90

Talán oroszóránk volt, talán másmilyen, nem emlékszem pontosan. Harmincegynéhány
esztendő alatt megfakul az emlékezet. A jelenet azonban ma is előttem van: át kellett
vonulnunk a másik osztályba, ahol padja mellett állt Z. Nem ismertem, az alsósokat nem
volt szokás ismerni. Annyit tudtunk róla, értelmes fiú. Szóval áll a padja mellett. Fejét
lehajtotta, arcán a szégyen pírja. A padon pedig irtózatos rendetlenség. Könyvek,füzetek,
tollak, ceruzák. Tanárunk nem szölt, csak égnek emelte a szemét, "Mi lesz belőled?" - ez
volt ebben a kétségbeesett tekintetben. Kamaszok voltunk, röhögtünk, aztán visszaözön
löttünk osztályunkba, és elfelejtettük az egészet.

De most, amikor újra találkoztam Z-vel, a kisváros komoly arcü plébánosával, olyan
élességgel merült fel bennem a régi emlék, mintha ma történt volna. Mert íróasztalán a
rendetlenség ma is elképesztő. A hajdani füzeteket félig írt papírlapok váltották föl, az
iskolakönyveket szakmunkák. Akisasztalon jegyzetpapírok, újságkiVágások Egyméltóság
teljes szüette szekrény és díszes térdeplő egészíti ki a szoba berendezését. Afalon kereszt
és XXIII.János pápa bekeretezett fényképe. Az íróasztalon két fémbe rámázott képecske
búvik elő a halmok alól: őszes asszony az egyiken, Márton Áron a másikon. Erdélypüspöke
éppen a szentelésére indul.

- Kérsz kávét?
- Ha van.
Gyors mozdulatokkal nekikészül a kávéfőzésnek Finom mívű porceláncsészéket hoz,

cukrot tálkában, ezüst fogóval.
- Ennyi luxust megengedhetek magamnak, nem?
Isszuk a kávét. Szörakozottan lapozgatok az egymásra dobált könyvek egyikében.

Cédula hullik ki belőle, rajta kézzel írt versidézet.

Zengő harangszó:pompás ünnepély
csattint a fényképész: görnyed bele.
A Mendelssohn-nászinduló zenél.
A pap! S a kereszténységjön vele.

Hölgyek térdelnek: csupasz vállukat
kínálva kokottan és fotogénen.
Az urakon konjunktúra-frakk:
karórájukat szemlélik diszkréten.

Fut a mozi: liturgikus színház
a tőkét és a jóízlést ünnepli.
Csak egy szó suttog: "Istenkáromlás!"
Az Úr szava, de Őt nem hallja senkí.

Egy tanulmányból másoltam ki. A Ieremtű dicsérete volt a kötet címe. Öt éve
jelenhetett meg a Pruggnál. Akkor csak azért tetszett, mert modernnek éreztem. Most már
időszerű is. Az egyetemistáknak akarom felolvasni. Így élünk mi itt és most.
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- liturgikus színházban?
- Nem. Néha olyan érzésem támad, mintha az egész, amit átélonk, hatalmas színházi

előadás volna, amelyben mi vagyunk a szereplők. Vannak, akik fószereplőknek hiszik
magukat, s a többieknél hevesebben törtetnek előre, mások szerényen a háttérben
maradnak. Ebben az előadásban milliók statisztálnak, s akik játszanak, azok sem ismerik jól
a szerepüket.

- Szoktál színházba jámi?
- Hát hogyne! Másképp nehezen tudnék szöt érteni a fiatalokkal. Pedig, hidd el, néha

nagy megpróbáltatást kell átélnem. Hol vannak azok a régi színházi ünnepek ... ?
Emlékszel még M. tanár úr zenedélutánjaira? Akkor kedveltem meg a zenét. És azok a
vasárnap délelőttök a Mátyás-templomban! Egy ideig énekes akartam lenni. Aztfín pap
lettem. Énekes miséken csillogtatom a tehetségemet.

- Nem értem, mit akarsz mondani ezzel a verssel.
- Láthatod, aláhúztam benne a konjunktúra-jrakk kifejezést. Ez tetszett legjobban.

Manapság nagy divat nálunk öltözéket, mezt cserélni. Erről jut eszembe: jársz még
meccsre?

- Már régóta nem. Ez nem foci.
- Én sem. De a Sportot azért elolvasom. Szöval, a konjunktúra-frakknál tartottunk. Ha

visszanézel az elmúlt három évre, nem többre, csak háromra, igazat adhatsz nekem. Annyi
üldözött és kifosztott ember jelent meg a színen, ahány partizán volt korábban. A
múltkoriban olvastam az üldözött katolikus fószerkesztőről.Az egyik hívem hozta a lapot:
"NéZZe csak, plébános úr". Elolvastam. "Hát nem szörnyű? Szegénynek még most sem
szolgáltatnak igazságot!" "Mit tenne, mémök úr?" - kérdeztem. "Természetesen
visszahelyezném a fószerkesztői székbe." Akkor elmondtam neki, amit én erről a
szerencsétlen üldözönrőltudtam és tudok. Amerre járt-kelt főszerkesztő korában, nem
azt kereste, mit tehetne az egyháZért, amelyet képviselnie kellett volna, hanem mindenütt
kötelességének érezte elmondani, hogyan nevezte ki őt annak idején ...

- ... Az egyházi főhatóság ...
- Ó, nem! Az akkoriban nem nevezhetett ki fószerkesztőt. Nem. Ót a Hivatal nevezte

ki. És azzal dicsekedett, hogy a kultúrpolitika akkori irányítója rendszeresen felügyeli a
munkáját. Aztán elküldték, és az egyik egészen baloldali folyóiratban lelkesült bírálatot írt
az ország akkor első emberének tanulmánykötetéről.Aztán kilépett az Írószövetségből.
Elmondjam, kikkel együtt?

- Sejtem.
- Aztán visszalépett. A könyvét, úgy hallottam, némi "hivatali" nyomásra jelentette

meg évekkel ezelőtt az egyik kiadónk, a másik makacsul ellenállt. És most üldözött, a
sebeit mutogatja. Mondd meg őszintén: nem színháZ az egész? Még megérjük, hogy
gytijtést rendezünk az ilyesfajta üldözöttek javára.

- Annak idején is ilyen indulatos voltál?
- Befelé rágtam magam. Annak idején nagyon kevesen voltak, akik nyíltan is ki merték

mondani az indulataikat. Az indulat amúgy sem jó tanácsadó. Nem visz semerre sem.
Thdnunk kell megbocsájtani és okosan felejteni.

- Okosan?
- Igen. Elfelejteni a bántásokat, elfelejteni a sérelmeket, hiszen Krisztus nálunk

sokkal nagyobb és súlyosabb sérelmeket szenvedett és megbocsájtott. Különben is,
ha ismered az evangéliumokat, sehol sem mondta, hogy rózsalugasban fog jámi az
egyháza. De azért a múlt tapasztalatait nem szabad mindenestől, megemésztetlenül
félredobnunk. Keresnünk kell a hiteles embereket. Ha kevesen vannak, el kell kez
denünk nevelni őket,mert a mi egyházunknak ma sok-sok hiteles emberrevolna szüksége.
Ezeknek a hiteles embereknek szerintem igenis joguk van kihajítani a pénzváltókat, s
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mindazokat, akik zsibvásárrá tették vagyteszik az atyai házat. Mondd, téged is P. tanított
matematikára?

- Hajjaj!
- Emlékszem, kihivott egyszer a táblához. Persze nem tudtam megoldani a példát.

Először csak körözött körülöttem, aztán bömbölni kezdett: "Maga, fiam. .. nem hiteles
ember! Maga marha!"

- Ez hogy jutott most eszedbe?
- Sokszor gondolok rá mostanában. Ót ilyen hiteles embemek éreztem. Tette a dolgát

ott, abban, ahová Isten és a rendje állította. mle el tudtuk fogadni az átkokat, mert érez
tük, hogy a legjobbat akarja kihozni belőlünk, a saját eszközeivel a matézis szent csar
nokát akarta megtisztítani a kufároktól. De tudott szeretni is. Mert olyan ember volt, aki
mindig másokra nézett, és sosem önmagára. Hát, ilyen emberekben van nekünk
hWlyunk.

Elmesélek neked egy igaz történetet, hogy megértsd, mire gondolok. A mi plébánián
kon elég régóta működikegyjórészt értelmiségiekból álló csoport. Egy orvos a vezetője,

vannak tagjai között tanárok, mérnökök, egyetemisták, de vannak háziasszonyok, sok
gyerekesek, nyugdíjaSOkis. Elég gyakran megkérdezik tőlem,hogyan látom, mi a teendő a
mai politikai viszonyok között, miképp kell itt nekünk, keresztény-katolikusoknak állást
foglalnunk? Nekem megvan a személyes véleményem és állásfoglalásom, de arra nem
érzem magamfölhatalmazva, hogy azt másokra ráerőltessem.Gondoltam, meghívom az
egyik újraszervezódött párt sokat látott emberét. Vitatkozzanak, mondja el a véleményét,
hátha termékenyítőszempontokat kapunk.

- Ót hiteles embernek gondoltad?
- Azért hívtam. De amikor már mindent megszerveztünk és a meghívókat is

szétküldtük, lemondta a beszélgetést, mert meghívást kapott aznapra az egyik nagykö
vetségre. Nem mondom, biztos jobb vacsorát evett, mint amit itt kapott volna. Mégis fájt a
dolog, s láttam, a híveknek is rosszulesett.

- Ettől még igazán hiteles ember lehet.
- Persze. Csakhogynekünk olyan hiteles emberek kellenek, akik őszintén elmondják a

véleményüket, ha ezt várják tőlük. Akik tájékoztatnak, akik értékeket tudnak felmutatni,
vagy legalább azt az utat, amely az értékekhez vezetne. .. Bocsáss meg, nem kíná.ltalak
semmivel. Iszol valamit?

- A vérnyomásom.
- Az enyém is. Mostanában néha mintha hangyák mászkálnának a fejem búbján.

Mondta is a sekrestyésünk: "Plébános úr, nem szabadna annyit dolgoznia!" Nem
szabadna. .. nem szabadna. .. De akkor ki fog dolgozni? Ki látja el a papi feladatokat?
Ketten vagyunk. Ha valamelyikünk kiesik, látványosan összeomlunk. Hát, ugye ezen is
segiteni kellene valamiképpen. Kicsit összeszorul a szívem, amikor taIálkozom egyik.
másik régi fiúval, osztálytársammal, iskolatársammal, akikkel együtt voltunk szemina
risták. Ballagnak az utcán az unokájukkal.

- Kiugrottak?
- Dehogy! Kirúgták őket a szelllináriumból. Emlékszel, nem is egyszer volt ilyen

politikai akció. Aki tiltakozott, azt kirúgatták. Gondolt arraakkor valaki,mit jelent ezmajd
húsz-harminc év múlva? Még iskolJba jártunk, amikor a rendi kispapokat is majdnem
testületileg szórták ki, mert nem voltak hajlandók B-nak asszisztMni.Annak a papnak, akit
felIDggesztett a Szentszék. De itt misézett és áldást osztott.

....,. Ismertem. Művelt, kedves ember volt. Sz-n is taIálkoztam vele nyaranta. ott volt a
nyaralója

- Tényleg nagyon kedves ember volt. A nyaralóját meg sosem láttam - szerencsére.
De a magyaregyház történetébenvállalt ésvégigjátszott szerepe - aznem volt kedves. Az
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bizony sötét szerep volt. Mit gondolsz, mennyit ártott egesz egyházunk hitelének az
ilyesfajta szerepvá11aMs? El tudod képzelni, hogy egy egyház szervesen fejlódhetik, ha
mesterséges kiválasztás érvényesül benne? Ha ennek a kiválasztásnak a szempontjait
kívülrőlhatározzák meg? Hapapjaink közül néhányan fejbólintó Jánosokként vettek részt
olyan döntések meghozatalában, amelyek ellen üvöltve kellett volna tiltakozniuk?

- Próbáltak volna tiltakozni ...
- Az igaz. De helyeselni azért nem kellett volna! Nézd meg csak a lengyel

katolikusokat. Nem véletlen, hogy ott az egyháznak olyan hatalmas szerepe volt és van a
megújulásban. Nekünk meg az arcunkat kell keresnünk. Figyelnünk kell a tükörben,
igaziak-e a vonásaink.

- Ne haragudj, képtelen vagyok szabadulni attól a gondolattól, hogy mellékvágányon
vagyunk. Rendben van, elhíszem. hogy hiteles emberekre van szükségünk, hogy nem
látjuk tisztán a jövő útjait, hogy rengetegen cserélnének és cseréltek álarcot. De nem
szabad elfelejtenünk, hogy erőtlenségünkben is van hatalom. Megmutattad az előbb A
1i!remt6 dicsérete címú kötetet. amelyből a verset másoltad ki. Abban A szó ereje címú
tanulmányban volt egy másik vers is, s ha jól látom, azt is kiírtad. Akkor most hadd
emlékeztesselek erre:

Én olyan sok mindent elfelejtek
a/egtöbbet
csakpár dolgot nem

A kis angol táncosn6t nem
piros cip6ivel.
Az ég6 Bergabornt sem
az Bgernordwand el6tt.

A halottakat sem
mésszelleöntve.
Ahogy ragyogtak a boldfényben.

Szép angyalok idejét
koszorúval hajukban
és géppisztoly az övükben.

A levélszekrényben egy cédula:
hagyd el házadat.
És egy másik:
Jézus volt nálad.

Jézus, ki az?
Egy galileai
egy szegényember
lázadó.

Nagyhatalom
és Er6tlenség
mindig
ma is!

Nem tudok szabadulni attól az érzésemtöl, hogy ott keresed a hiteles embert, ahol nem
érdemes. A magyar egyház most tényleg az erőtlenség stádiumábanvan, és nemcsak a saját
hibájából. De nekünk itt belül is hiteles emberekre van szükségünk, függetlenül a
politikát6l.

- Ebben egyetértünk. Elég sokszor meditálok, vajon hogyan teljesítjük mindazt, amit
teljesítenünk kell és lehet. Katolikus iskolákat kell felállitanunk, mert a társadalom igényli
azokat az életértékeket. amelyeket a vallásos nevelés alakit ki és szilárdit meg. Tehát már
ma meg kell kezdeni a jövő katolikus pedag6gusainak nevelését. Lelkipásztorkodnunk
kell, nagyobb mértékben és SZélesebb körben, mint eddig tettük és tehettiik. Válaszol
nunk kell azoknak, akik kérdéseket tesznek föl. Napr61napra több a kérdező. Segítenünk
kell a családok tekintélyének visszaszerzésében. És hát a szociális feladataink ...

- Azt hiszem, a szociális gondok most nagyobbak, semhogy egyháZunkmegoldhatná
őket.
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- De amennyit a magunkerejéből tehetünk, azt kötelességünk megtenni. Az egyház
nem lehet Róbert bácsi. Ennél többre van küldetése. De kettőzött, háromszoros
figyelemmel kell lennünk azokra, akik éheznek és szomjaznak. Sajnos rengetegenvannak, s
nemcsak a lélek igazságaira éhesek. És amit én a legfontosabbnak érzek: nekünk is,
tényleg, vissza kell nyernünk a hitelünket. Ezt pedig csak kérlelhetetlen, mély önvizsgálat
tal érhetjük el.

- Szerinted mi a teendő?

- Ezt képtelenség felsorolni.
- Mégis ...
- Szerintem a legfontosabb az, hogy megmozgassunk minden jószándékú és tenni

akaró embert. Az egész egyház tenni akaró és tudó részét. Papokat és világiakat.
- Emlékszel még a hajdani nagy vitára a világiak nagykorúságáról?
- Én akkor még egész fiatal voltam. Szinte gyerek. De most már nem vitázni kell erről a

kérdésről. Ha akarjuk, ha nem, tudomásul kell vennünk, hogy egyházunk feladatait csak
közösen tudjuk ellátni. Avilágiaknak ehhez nagykorúaknak kell lenniük, nekünkpedig úgy
kell megosztanunk velük a lehetséges megosztandókat, hogy tényleg felelős, érett
felnőttekneknézzük őket.

- Nálatok jól működik az egyházközség képviselőtestületiszervezete?
- Működhetne jobban is. Nézd, beszéljünk őszintén. Van itt egy neuralgikus pont. A

pénzügyek. Amikor kinevezésemet megkaptam, s átnéztem a plébánia errevonatkozó elszá
molásait, döbbenten ébredtem rá, hogy az iratok felét egyáltalán nem értem. Nekem fogal
mam sem volt a bizonylati fegyelemről. Ilyesmiről nem tanultunk, s káplánkodásom idején
sem találkoztam ezzel a kérdéskörrel. Teljesen kétségbeestem. Engem le fognak csukni!
Akkor az is megfordult a fejemben, hogy innen menekülnöm kell, mielőtt nagy baj lesz.
Ahogy az iratok közt lapozgattam, találkoztam egy névsorral, amelyben azokat sorolta fel az
elődöm, akik a plébánia területén élnek és diplomával rendelkeznek. Volt köztük nem egy
pénzügyi szakember. Azonnal felkerestem őket, s azóta nekem nincsenek ilyen gondjaim.

Egy papnak iszonyúan sok feladata van. Ezeket azonban azokon a területeken,
amelyeket nála okosabban és jobban oldhatnak meg mások, rájuk kell hagynia. Bizalom
mal, ráhagyatkozással. Amikor hosszas harc után engedélyt kaptunk ahittanterem
megépítésére - volt egy korszak, amikor építkezni már lehetett -, ezt az itteni
mérnökök tervezték, itteni kivitelező irányította a munkát, amelyben mindenki, aki csak
tehette, részt vett. Egyszer leraktak itt valami iszonyatos mennyiségű téglát. Láttam, hogy
küszködnek vele, kimentem, hátha segíthetek. Odajött hozzám egy torony. Tényleg
akkora volt az az ember, mint egy torony. Kicsit akadozott a nyelve, s feltámadt bennem a
vágy,hogy egy kis szódát is leheljen rám, ne csakbort. Avállamra tette a tenyerét, majdnem
összeestem a súlya alatt. Azt tagolta nagyon óvatosan: menjek csak gyóntatni vagy a
betegekhez, ne ártsam bele magamat abba, ami nem az én dolgom.

Talán szerenesém volt. Én azonban rettenetesen hiszek a kegyelemben. Vakmerően
hiszek. Mert már sokszor megtapasztaltam, hogy a Lélek tényleg itt fú körülöttünk. csak
hagyni kell és át kell adnunk magunkat az áramának. Meggyőződésem,hogy az egyetemes
magyar egyházat is ez a Lélek segítette át a bajokon és a megpróbáltatásokon. Miért ne
segítene, amikor most egy új helyzetben vagyunk, de megint csak rászorulunk?

- De nekünk is közre kell működnünk, nem?
- Persze! Mindenkinek közre kell működnie. Ott, ahová a sors rendelte, a tehetsége sze-

rint. Mint ahogy mindenkinek őszinténszámot kell vetnie önmagával is.Aztán ki kell nyújta
nunk a kezünket a másik emberfelé, és együtt, egymás kezét szorítva, el kell indulnunk - elő

re. A magyar emberre az a jellemző, hogy amikor mennie kellene, akkor meditál vagyvitat
kozik. Mi addig fogunk várakozni és huzakodni, amíg Európa népei elrobognak mellettünk, s
mi még mindig tétován nézelődünk. s azon vitázunk, hogy haladunk-e, pedig csakállunk.
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- Mintha prédikálnál.
- Ne élcelődj! Inkább mondok valamit. A múltkor gyönyörű homiliát írtam magam-

nak, előre dörzsöltem a tenyeremet: ez aztán hatásos beszéd lesz. Már a miseruhámat
vettem, hangolt a zenekar - havonta egyszer zenekar működik közre a nagymisén,
szívességből-, amikor egyszer csak azt mondja az a néni, aki avirágokat gondozza: "Drága
plébános úr, olyan szép beszédet mondhatna ma a szegények királyáról." Sejtheted,
Krisztus király ünnepe volt, én pedig a világ királyairól akartam szönokolní, akik, lám,
elmúlnak, de az igazi király megmarad. Épp a karomat nyújtottam a ruha fölvétele közben,
úgy is maradtam egy pillanatra. Mint egy szobor. Mit mondjak, a szegények királyáról
beszéltem. Rengetegen voltak, egy pisszenést nem lehetett hallani. A mise után
egymásnak adták a kilincset, igen, ilyen beszéd kell nekünk, erre van sZükségünk! Akkor
arra gondoltam, megint a Lélekszólt, de emberi alakot választott magának. Szígorü emberi
alakot, mert M.néni igencsak kardos menyecske, engem is leteremt, ha nemveszem észre

. valamelyik mestermúvét a vázában.
- Ne haragudj, elszaladt az idő.

- Akartam is mondani, de hát a vendéget mégsem illik kitenni.
- Igazán vendégmarasztaló búcsúszavak.
- Thdod mit, maradj csak nyugodtan. A templomi hirdetőremeg kellene fogalmazni

egy szívhez szölö írást arról, hogy jöjjenek minél többen a hétfői megbeszélésre. Fel
szeretnénk tölteni a kórusunkat fiatalokkal. Elmegyek gyóntatni, adok papírt, csak
fogalmazz nyugodtan!

Mit mondjak? Életem egyik legnehezebb fogalmazványa volt. Amikor kifelé mentem,
átadtam egy idősebb úrnak, aki számoszlopok összeadásával bíbelődött. ~ plébános úr
kérte" - dadogtam zavartan. Elolvasta. ,,A plébános úr szebben fogalmaz" - mondta
megbocsájtó mosollyal. "Első próbálkozásra ez is megteszí." S látva riadalmamat: "Ne
csüggedjen, megy ez még jobban is!"

KÁROLYIAMY

A teremtés utolsó napja

Az állatok kicsit odébb álltak,
a lélekzetnek csak lehét kapták,
nem az egész lélekzetet,
így jutott nekik agyag-agy,
de kárpótlásul ember-szemek.

Ők az alnuiból se kaptak,
mi nyeltük le a tudatot,
így lett vagyonunk a világ,
s ők szegények lettek, de ártatlanok.
Az az ó1jási lélekzet,
ami életet leheli,
az teremti féltestvérr!ink
és bélésnek belénk rejti el.
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