
A vakolatangyal 
A vízivárosi jezsuita templom egy kis térre nyílik, szinte ráborul. Két, 
égre emelt tornyával olyan, mintha nyújtózkodna, hogy felérjen a 
fölötte magasodó bazilikához. S bár az ügy reménytelen, a templom 
méretei így még eltúlzottabbnak tűnnek ehhez a múzeumok és is-
kolák által háromszögbe pántolt térhez képest. Délibábos júliusi na-
pokon, a hűvös Pázmány Péter utca felől érkezőnek úgy tűnhet, mint-
ha a templom megtántorodna, s neki kellene dőlnie a szomszédos 
rendháznak, nehogy felboruljon. A Prímás-sziget felől érkező dunai 
szél itt fordul vissza, hogy aztán beszorulva a szűk kis utcákba, szin-
te nekirobbanjon a szemközti Tamás-hegynek. Ott aztán megforgatja 
a fákat és táncra perdül az égbolt kékjét szilánkokra törő dankasi-
rályokkal. Az egész olyan, mint valami szerelmi cirkusz. 

A templom előreívelő homlokzatán helyezkedik el a súlyos, sö-
tétbarnára pácolt, díszesen faragott főkapu, rajta hatalmas vaskilincs, 
amely mint tőkesúly tartja egyenesben az épületet. A kapu befelé, 
a hűvös előtér falára nyílik, ami miatt a vakolat a rendre nekicsapódó 
kilincs magasságában lehullott, s egy lélek-fehér, huncut forma kis 
trombitás angyalt vájt a szürke falba. 

Amikor a kis lurkót felfedeztem, rendkívül meglepődött, de rög-
tön igyekezett visszatérni tettetett semlegességébe, mintha csak egy 
kis seb lenne a falon, semmi több. A lelepleződés nyilván váratlanul 
érte, mert az emberek ez idáig tudomást sem véve róla mentek el mel-
lette. Nem látták. Én azonban megtorpantam, s alaposan megnéz-
tem magamnak. 

Vállára lógó, parókaszerű haja, kis, kerekded krumpliorra, hegyes 
álla és kecskeszakálla volt. Szemei csukva, mintha aludna. Hosszú, 
fehér, hálóingszerű, elől két gombbal összefogott ruhában oldalra for-
dulva állt, lábai ki sem látszottak a lebernyeg alól, mintha egy formás 
kis bárányfelhőn utazott volna, szinte úszott a meszelt falon. Szárnyai 
a hátán összezárva, kezében trombita, feje felett a szent buzgalom 
izzadtságcseppjei mint glóriafoszlányok lebegtek. Jópofa kis fickó-
nak nézett ki, szívesen megcsiklandoztam volna, hogy kibillentsem 
felvett szerepéből, de pánikszerű mozdulatlansága visszatartott az 
ismerkedésnek ettől a kissé tolakodó formájától. 

A hazaúton végig különleges felfedezésem körül jártak a gondo -
lataim, de nem mondtam el senkinek. Alig vártam a következő va-
sár napi misét, hogy újra láthassam újdonsült barátomat. Valahogy 
éreztem, hogy közünk lesz egymáshoz. 

A mise kezdete előtti utolsó pillanatban léptem be az épületbe, s 
nem is mentem előre a padok közé, hanem mindjárt ott az előtérben, 
a falnál helyezkedtem el úgy, hogy rálássak a kis fickóra. Igyekez-
tem közömbösen ácsorogni, mintha csak véletlenül kerültem volna 
oda, de közben a szemem sarkából figyelgettem a kis vakolathiánynak 
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álcázott angyalkámat. Látszólag nem történt semmi, de a közgyó-
nás alkalmával, amikor azt hihette, hogy nem figyelek, észrevettem, 
hogy a szemhéja alól, óvatosan engem vizslat. Mosolyogni való volt 
kíváncsisága, de benne voltam a játékban: úgy tettem, mintha mi sem 
történt volna. Egyre bátrabban és hosszabb ideig felejtette rajtam a 
szemét, én azonban továbbra is szent ájtatosságot mímelve az oltár 
körül sürgölődő papra koncentráltam. Igyekeztem elaltatni gyanú-
ját, hogy aztán amikor ellankad az óvatossága, lecsapjak rá. 

A templomban látszólag minden a maga megszokott módján zaj-
lott. A liturgia keretbe foglalta az emberek ég felé törekvését, az or-
gona csordultig betöltötte a teret, a gyertyát formázó lámpák pedig 
úgy pislákoltak, mintha tényleg gyertyák lettek volna. Az oltár kö-
rül egy harmincas éveiben járó, kifejezetten sármos, fiatal atya irá-
nyítgatása alatt ministráns gyerekek botladoztak túl hosszú ruhá-
ikban. Az Úrfelmutatás pillanatában az egyikük elsiette a csengetést, 
de a pap egy bátorító félmosollyal és szemöldökének apró rángásával 
jelezte neki, hogy még ne. A kis vakolatangyalkám felkuncogott. 

Úgy éreztem, eljött az ideje a leleplezésnek. Határozott fordulat-
tal eléje penderültem és egyenesen az arcába vigyorogtam. Megrettent, 
s reflexből becsukta a szemét, de nyilván érezte, hogy elkésett, így 
szégyenlős szempilla-rezegtetés mellett szép lassan rám emelte túl-
világi fényben játszó tekintetét. Merő esdeklés volt ebben a nézés-
ben. Olyan félelem, hogy megsajnáltam. Az egész kis jószág sápadt 
volt, mint egy márványszobor. Hosszú másodpercekig csak némán 
bámultuk egymást, majd a kis angyalka óvatosan szájához emelte 
a trombitáját, s még mindig engem figyelgetve megfújta. S bár hal-
lani konkrétan nem hallottam semmit, mégis pillanatokon belül érez-
tem azt a belső rezgést, amit a kis hangszer a lelkem mélyén elindított. 

Aztán forogni kezdett körülöttem a templom, a város, valami el-
lenállhatatlan örvény magával ragadott és húzott egyre lejjebb, el-
tűntek a színek, és én mintha valahonnan, egy üvegfal mögül szem-
léltem volna a körülöttem zajló eseményeket. Egyszer csak váratlanul 
újra ott álltam a templom végében, előttem katonai ruhába öltözött 
emberek sokasága némán térdelt az oltár felé fordulva. Leheletük, 
mint a halál fluiduma, kis ködfelhőként távozott az orrlyukaikon ke-
resztül. Elfojtott, néma zokogás és az ércnyelvű harangok gyászos 
sikongása remegett a levegőben. Az öreg pap ónszínű arccal mor-
mogott valamit latinul, de nem értettem belőle semmit, mert messze 
volt és háttal állt nekem. Volt az egészben valami hideg, halálosan 
kék hamisság, valami brutális disszonancia. 

Ekkor váratlanul a távolból hatalmas robbanás rázta meg az épü-
letet, minden megdermedt, a toronyóra mutatója tizenegy óra har-
minckét percnél megállt, s néma csend ült a városra. Az emberek cí-
mer-mereven ragadtak bele utolsó mozdulataikba, arcukon a páni 
félelem hamuja szürkéllett, s fejük felett a semmiből hirtelen szár-
nyas fekete lovak jelentek meg. 

— A halál ménese — villant át az agyamon. 
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Hirtelen nagyon egyedül lettem. Szememmel ijedten kerestem a me-
nekülés útvonalát, de a lelkemre telepedett magány mint valami nagy, 
sötét, puha állat vett körül. Mozdulni sem bírtam, s a mellkasom tá-
jékán olyan erős nyomást éreztem, hogy alig kaptam levegőt. Éreztem, 
hogy a rettegés hideg verejtéke csorog végig a hátamon. Ordítani akar-
tam, de nem jött ki hang a torkomon. A gyomrom görcsbe rándult, és 
soha nem tapasztalt erejű, émelygő hányinger vett erőt rajtam. 

Ekkor azonban a templom festményekre, freskókra és szoborfor-
mákba szorított angyalai váratlanul mozgolódni kezdtek. Kiszakadva 
évszázados mozdulatlanságukból körbe-körbe kezdtek röpdösni a 
mennyezet alatt. Rengetegen voltak, kicsik, nagyok, áttetszőek, ezüs -
 tösek, aranyszínben pompázóak. Mindegyikük kezében harsona, amely 
olyan bánatosan szólt, hogy szétfacsarta a lelkemet. Láthatólag a fe-
kete lovak sem bírták ezt a hangot, mert néhány másodperc után vág-
tában hagyták el a templomot. Az angyalok utánuk. 

S ekkor mintha rólam is lehullottak volna a láthatatlan bilincsek, 
hirtelen nagyon könnyű lettem. Kifutottam a jeges utcára és követtem 
e furcsa égi lényeket. Néhány perc múlva a közönyösen hömpölygő 
Duna partján találtam magamat, s döbbenettel láttam, hogy fekete fel-
hőbe burkolózik a híd, vagy legalábbis ami maradt belőle. A zöld vas-
szerkezet középső része ugyanis teljesen hiányzott, az erőszakos am-
putációban roncsolt huzalok hamut ziháltak fájdalmukban. Karácsony 
másnapja volt. A megszületendő gyermek örömhírének bejelentése 
helyett az angyalok véres küzdelemben csatáztak a háborgó folyó fe-
lett az egyre szaporodó és egyre mohóbban rabló fekete lovakkal. 

Néhány percnyi döbbent bámészkodás után visszatértem a 
templomhoz. Nem tudom miért, de ellenállhatatlan kényszert érez-
tem, hogy visszamenjek. A templom kapuja tárva-nyitva állt, az épü-
letben azonban egy árva lélek sem volt. A gyertyák égtek, az oltá-
ron még ott árválkodott a kehely. Végtelen elhagyatottságérzés kerített 
hatalmába. Csak álltam ott lehajtott fejjel tehetetlenül, amikor a há-
tam mögül halk trombitaszólóra lettem figyelmes. Megfordultam, 
s a bejárati kapu melletti falon az én apró angyalomra lettem fi-
gyelmes, aki becsukott szemmel játszott a hangszerén. 

Ekkor egészen mélyről, a gyomrom tájáról jövő bizsergés kerített ha-
talmába. Minden forogni kezdett, a szemem káprázott, s aztán már csak 
arra ébredtem, hogy a földön fekszem. Emberek álltak körülöttem és 
ijedten bámultak. Néhány másodpercbe beletelt, amíg rájöttem, hogy 
hol vagyok. Elájulhattam. A szememet azonnal az ajtó melletti fal-
szakaszra függesztettem. Nem volt ott semmi, csak egy apró seb a fa-
lon, ahonnan lehullott a vakolat. Nem hasonlított angyalra, akárhogy 
is erőltettem a fantáziámat. 

Mégis, mintha messziről egy különös trombitaszólót hallottam vol-
na. A szememmel azonnal a templom toronyóráját kerestem. Tizenegy 
óra harminckét percet mutatott. Ekkor a körülöttem ijedező emberek 
legnagyobb döbbenetére elmosolyodtam. Rögtön tudtam, hogy pár 
száz méterrel arrébb a híd újra áll.
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