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(az árulás)
Most indulnak, most kell, hogy induljanak, Balázs nyitott szemmel bá
multa a mennyezetet, a hatalmas istállóra emlékeztető hálóterem
ben a hortyogás, a nyöszörgés, a fogcsikorgatás, a vaságynyiszor
gás és egy, valamelyik párna alatt lapuló Sokol táskarádió neszeiből

szövődött össze a koranyári éjszaka csöndje, "alI you need is love",
amit csak néha borzolt föl a Széchenyi utcán elrobogó egy-egy autó
és a Strázsahegy felől felugató géppisztolysorozatok hangja, éjsza
kai lövészet, az orosz katonai bázisról egyre sűrűbben hallható lő

gyakorlatok fölkavarták a várost, különféle szóbeszédek járták,
amelyek foszlányai a kapucinus gimnázium kollégiumának falai
közé is beszivárogtak, "le akarják rohanni Csehszlovákiát", "meg
akarják félemlíteni a magyar lakosságot", ilyen és hasonló, suttogva
terjedő hírek tartották izgalomban a fiúka t is, de Imre atya, az igaz
gató úgy három és fél órával ezelőtt a vakációt megelőző utolsó
előtti szombat esti litánián, a lelkiismeretvizsgálathoz néhány
szempontot adva minderre csak így reagált, merthogy éppen behal
latszott a templomi áhítatba egy elnyújtott géppisztolysorozat, "az
ördög nem alszik", halk kuncogás futott végig a félsötét templo
mon, a tömjénillat és a koranyári melegben erősebben párolgó ka
masztestek szaga keveredett a megszentelt falak között, sűrűnek

tűnt a levegő, mintha valami robbanásveszélyes elegy szaporodott
volna föl benne, de ezt, lehet, csak később magyarázták bele; a
tízéves érettségi találkozón fölidézve Imre atya disszidálásának má
ig ismeretlen körülményeit, "megfenyegették", mondta valaki,
"menekülnie kellett", "dehogy: elzavarták, útlevelet adtak neki,
csakhogy eltűnjön", a jólértesültek egyike azt is tudni vélte, hogy
nem ez a kétértelmű megjegyzés volt az igazgató valódi vétke, ha
nem hogy a rendi gyűlésen állítólag megnevezte a besügöt,

Most indulnak, Balázs nem látta őket, alig szűrődött be valami
fény az utcáról a negyedik emeleti hálóterembe, a Vastag Laci
egész éjjel ciripelő rádióján a luxemburgi adó mondta a híreket,
most indulnak, Balázs nem látta őket, de tudta, egyikük most kel
ki ruhástól az ágyból, cipőjének sarokvasa mintha koppanna a
kövön, nem tudnák csöndesebben ?!, lehet, hogy nem alszik még
mindenki, akinek aludnia kellene. A harmadik ágyon Boka lerúg
ja magáról a takarót, nesztelen fölrántja a sodrony és a matrac kö
zé rejtett mokaszinját, halkan csettint a nyelvével, Balázson kívül
csak három szempárnak kell most rá figyelnie, de mi van, ha egy
negyedik is?, Boka a ruha fölé magára kanyarítja a fürdőköpenyét,

mintha csak egy éjszakai cigire ballagna ki, okos, gondolta Balázs,
de rossz előérzete mégsem hagyta nyugodni, valami van a leveg6
ben, ne menjetek!, villanyoltás előtt még egyszer próbálta lebeszél-
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ni barátját erről a kilógásról, de Boka egyre hajtogatta, hogy Áj
rinnak születésnapi bulija van, "sweet little sixteen, erről nem le
het lemaradni", Balázs kihallotta a hangsúlyából, hogy Boka most
gyávának tartja őt, de ezt semmiképp sem akarja a szemébe vág
ni, "majd azt mondom, hogy te utóvédnek maradtál bent", Boka
hónapok óta nem bír magával, a párizsi diáklázadásokról szállin
gózó hírek mozgósították benne a lázadót, hiába hangzott el a
kettes magatartásjegyrőlszóló fenyegetés, nem volt hajlandó levá
gatni a haját, "emberi jogok is vannak a világon", és május elejé
től minden második-harmadik éjszaka néhány órára kiszökött a
kollégiumból, "ha már lázadást nem merünk csinálni...", néha
csak üldögélt a Duna-parti köveken, egyszer állítólag beugrott Áj
rin nyitva hagyott ablakán, de erről egy szót sem lehetett kiszed
ni belőle, lehet, hogy annyira nem is volt fontos, mintha csak az
önbecsülésének tartozott volna ezekkel a korlátdöntögetésekkel.
Barátai, akik most Balázst kivéve vele tartanak, egészen véletlenül
szereztek csak tudomást Boka kimaradásairól, Sasvári egyszer
vad nyiszorgásra ébredt, amely Boka ágya felől hallatszott, vala
mi nagy izgés-mozgás volt, de nem olyan, amely a legtöbb pok
róc sötétjében szinte mindennapos, aztán néhány pillanat múlva
fölgyulladtak a lámpák, Gottlieb testvér állt lihegve az ajtóban,
sovány nyakán kidagadtak az erek, mintha rohanvást jött volna
föl a negyedik emeletre, "fölülni!", kivörösödött arccal ordítozott,

. izgatottan végigbaktatott az ágyak sora között, és néhány fiúról
lerántotta a takarót, "begerjedt buzi", morogta valamelyikük, de
Gottlieb ezzel most mit sem törődött, ide-oda kapkodta a fejét,
senki sem értette, mit akarhat, sosem csinált még ilyet egyetlen
prefektus vagy tanár sem, hát hogy jön ehhez ő, ez az éjjeliőr, Sas
vári hallani vélte, hogy valami olyasmit morog a fogai között,
hogy majd adok én nektek kiszökdösni éjszakánként; mivel a
szúrópróbaszerű takarólerángatás nem járt eredménnyel, minden
kinek az ágya elé kellett állnia, röhígcsélve, dohogva vagy ásítoz
va álldogáltak pizsamában vagy félmeztelenül az ágylábnál,
nyolcvan egészséges kamasz, Gottlieb testvér vonásai néha eny
hülni látszottak, hogy aztán újra idegesen megfeszüljenek, végül
dúltan kimasírozott ateremből, a kijáratnál egy szó magyarázat
nélkül lekapcsolta a lámpát és becsapta maga mögött az ajtót, va
lószínűleg csak Sasvári vette észre, hogy Boka párnája alól egy
összegyűrt nadrág szára lóg ki néhány ujjnyira.

Valami van a levegőben, Balázs csak ennyit mondott a mosdó
ban, a fogmosást lezáró két gargalizálás között, bár harsogva cso
bogott a víz a csapok alatt húzódó hosszú bádogvályúba, nem le
hetett biztos benne, nem hallja-e valaki más is a beszélgetésüket,
így nem mondhatta el, hogy Gottlieb testvér az ügyeletes ezen a
hétvégén is, aki nagyon szeretné bizonyítani nélkülözhetetlensé
gél. Teofán atya egy elejtett megjegyzéséből következtetett erre
Balázs, "talán ez lesz az utolsó szolgálata", Teofán már régen ész-
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revette. hogy valami már megint nincs rendben Gottlieb körül, a
fiatal paptanár úgy látta, különös arckifejezéssel közeledik a fiúk
hoz ez a majdnem ötvenéves férfi, balsejteimét egyedül az igazga
tóval osztotta meg Teofán, /Inem volt ez jó se papnövendéknek,
se civilnek", óvatosan igyekezett szemmel tartani Gottliebet, akit
inkább látott sunyinak mint alázatosnak, mindig készségesnek
mutatkozott, figyelmes volt/ de mintha túlságosan is, figyelme
mintha leskelődés lett volna és kukkolás, /lhát az szörnyű volna,
ha csak egy homokszem is tapadna az iskola címerére", düny
nyögte Teofán ki nem mondott aggodalmaira Imre atya, az igaz
gató/ és azonnali hatállyal fölmentette Gottlieb testvért fürdőmes
teri megbízatása alól, ami az alagsori tusolóban a heti egyszeri
osztályonkénti zuhanyozás vezénylését jelentette, Gotika, ahogy a
fiúk csúfolták, attól kezdve a sekrestyében töltötte ideje nagyobb
részét, miseruhát hajtogatott, kelyheket törölgetett, bort és vizet
porciózott a kis üvegkancsókba, faszenet hevített a litániák előtt a
tömjénezéshez. precízen kikereste és kijelö1gette a misekönyvben
az előírt szövegrészeket, pontosan és megbízhatóan dolgozott,
csak azt fájlalta, amikor a házfőnök atya elrendelte, hogy a litur
giában segédkező fiúkat nem kell többé ministránsruhába öltöz
tetni, elmaradt az az egy-két ártatlan érintés, amikor a csipkés
szélű bő ingek redőit igazgatta az izmos kamaszhátakon, nem
csak Teofán és az iskolaigazgató, de a házfőnök atya is kellemet
lenül érezte magát, hiszen semmi bizonyíték nem volt Gottlieb el
len/ a lapos pillantásokat és a futó érintéseket talán nem kellett
volna baljós jeleknek látni, de mégsem tudták nem annak látni.

Valahogy újra fölparázslott az egészen soha ki nem hűlt gya
nakvás a rendházban, nézték egymást a szerzetesek a refektóri
umban a boltívek alatt, vajon ki lehet az, akitől minden a fülekbe
jut, és vajon hányan vannak azok, akik tudják, hogy amazok ott
mindent tudnak, lehet, hogy egyeseknek az a dolguk, hogy ezt
tudatosítsák a többiekben, vajon hányan vannak, akikkel rend
szeresen találkozik valaki, lehet, hogy úgy kellene kérdezni, há
nyan vannak, akikkel nem, hányan, akiket nem zaklat senki azért,
hogy beszéljen, és ők mivel érdemelték ki ezt a kegyelmi állapo
tot, és egyáltalán, az-e a fontos, hogy ki találkozik velük, vagy az,
hogy ki súg?, az a kérdés, ki áll szóba velük, vagy az, hogy mit
mond el nekik és mit nem?, ha nincs kísértés, nincsen erény sem,
de ha az ember a lejtőre kerül, van-e megállás?, de hát elkerülhe
tő-e a lejtő?, mutasson valaki egy talpalatnyi sík felületet ebben a
házban, ebben a városban, ebben az országban, vagy akár az élet
ben/ lehet itt becsületesnek maradni?, a romlottság talán az ember
létállapota, már az ősbűn óta, de hát ez nem valamiféle cinikus
mentegetőzés?, minden mentegetőzés cinikus, a cinikus, a félelem
terméke, én is félek, te nem?, legföljebb annyi bátorság maradt
bennem, hogy ezt be merem ismerni, legalább olykor, imádko
zunk és árulkodunk, imádkozunk, mert árulkodunk, vagy éppen
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árulkodunk, hogy imádkozhassunk. Keserű töprengései közben
Teofán atyának eszébe jutott az a majdnem húsz év előtti augusz
tusi éjszaka, amikor megjöttek a ponyvás teherautók, Gottlieb
testvér nem volt képes kijönni a vécéről, az egyenruhások azt hit
ték, el akar bújni, pedig csak annyira, mint a szükségét végző

vadállat, kivonszolták, percek alatt összefélte magát szerencsétlen,
úgy, bűzlő csuhában taszigálták föl a többiek mellé a kocsira, "be
szart barát", ordították utána, ő reszketett és szégyenkezett, "mi
lesz velünk?!", rimánkodott, míg Arisztid atya rá nem ripakodott,
ne ezt szégyellje, ez csak kellemetlen, azt szégyellje, ami ennek az
oka, a bűn és a kishitűség. ha már megalázták, ne hablatyoljon itt
az emberi méltóságról, végre félreérthetetlen jelet adott magának
az Isten, olyat amilyet, hogy szarban van, énekeljen inkább Te
Deumot ezért a fájdalmas, de reményteljes fölismerésért, az ávó
sok sehogy sem értették, miért zeng a ponyva alól a kicsit reszke
tő hangú, de elszánt istendicséret; a testvér kétszer akart később

öngyilkos lenni, de talán mégsem akart igazán, mindig idejében
rátaláltak, talán csak a gyóntatója tudja, mit akart jelezni ezekkel
a kétségbeesett, segélykiáltásnak is felfogható kísérletekkel, most
is itt áll, szemben, ő lenne a hatalom füle?, minden szerdán egye
dül indul sétára a hegyre, nem nehéz elképzelni, de ő lenne az
egyetlen fül?, a hatalom, úgy tűnik, legalább sztereóban hallja
mindazt, ami elhangzik ezek között a falak között, nem marad ti
tokban semmi, lehet, hogy ezzel a szörnyűséggel az Isten figyel
meztet minket, mint őt akkor a saját mocskával, "olykor nem
vagy túl tapintatos, Uram", el kell innen menni, de hát hova le
het innen mennie egy szerzetesnek? lehet, hogy most éppen az a
hivatás lényege, hogy kitartsunk, hogy ha kell, akár egyedül ma
radjak, aki nem, s anélkül, hogy a csuhám ujjával fényesítgetném
hozzá a glóriámat.

Teofán atya minderről csak egyszer, hosszú évekkel később be
szélt Balázsnak, régi kedves tanítványának, amikor az az újra in
duló városi napilap riportereként nyomozni kezdett az utóbbi év
tizedek szömyűségei után. "Többet tudok annál, amit elmondha
tok", dünnyögte az öregedő pap, "de talán sokkal kevesebbet an
nál, hogy egyáltalán szabad volna megszólalnom", aztán másra
terelte a szót, Gottlieb testvér akkor már régen halott volt, Boka
Jancsi pedig, akit azon a bizonyos éjszakán, amikor "volt valami
a levegőben", tényleg leleplezett és beárult, talán több helyen is
az a szerencsétlen, Boka meg második éve a főnöke volt már Ba
lázsnak, a Víziváros és Vidéke című helyi újság főszerkesztő he
lyettese. Néhány hónapja, egy fárasztó nap után beültek a Város
kapu sörözőbe, és valahogy a régi időkről kezdtek beszélgetni,
csapkodták a térdüket. nevetésüktől zengett a ház, egymást érték
a régi történetek, jut is eszembe, végül is hogyan buktatok le azon az
éjszakán?, Boka elkomorodott, valami másról kezdett beszélni, mi
kor Balázs visszatért a kérdésre, csak annyit dünnyögött, hogy
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Gottlieb testvér Imre atyával együtt várta őket a kert falának tö
vében. Balázs arra már emlékezett, hogy a tanév végéig hátra lé
vő napokban mindenki erről suttogott, Bokát viszont hiába fag
gatták. Balázs kezdte furcsán érezni magát, eszébe jutott, hogy az
ilyen eseteket korábban mindig kirugatás követte, Bokáék viszont
szeptemberben megkezdték a negyedik évet, Gottlieb soha többé
nem vállalhatott éjszakai ügyeletet, csak a sekrestyében tett-vett,
és mindig magányosan sétált a kertben. De hát valaki csak besúgott
benneteket, árulás történt, vagy nem?, erősködött Balázs, régi barátja
és újabb keletű főnöke viszont csak legyintett, "hülye diákcsíny
volt az egész", Boka mintha elkedvetlenedett volna, "árulás?,
ugyan, nagy szavak ezek. ..", dünnyögte, Balázsnak meg lassan
összeszorult a gyomra, belebámult a maradék sörébe, és megpró
bálta kiverni a fejéből a formálódó gondolatot, nem, ez nem lehet
igaz.
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