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1.

Nem mondok Klaudiuszról semmit addig, amig be
nem számolok arról, hogy miért hívják Klaudiuszt Klaudiusznak. Mert mégis csak furcsa, hogy valakinek Ördögvölgyön ez legyen a neve. Csibi, Lapaj, Franyó, Karesz, meg ilyesféle akad erre éppen elég. De Klaudiusz?
Ez a furcsa nevű fiú a legelhagyatottabb városszéli utcában lakott az anyjával. Az utcát ócskán világították
meg és az a néhány égő, ami a sötétben jelezte, hogy
merre húzódik az Árok utca, nem sokáig szolgálta a közvilágítást. Vagy a srácok csúzlijának esett áldozatul,
vagy valamelyik szoba-konyhában égett ki a körte, s a
legközelebbi díjmentes beszerzőhely kétségtelen a szomszédos lámpaoszlop volt. Természetesen a szomszédos,
mert általában mindenki szerette, ha a háza előtt világos
van napnyugta után is.
Az Árok utca mindenképpen megérdemelte a nevét,
mert házsor csak egyik oldalán húzódott, a másikon iuott fákkal szegélyezett posványos árok. Az árkon túl
gnmd, a grundon túl vasúti töltés, a vasúti töltésen túl
meg alighanem a világ vége. Már tudniillik az árokutcai
világ vége. Az árokban jól lehetett ugrálni, télen meg
csúszkálni, a grundon focizni, a töltésen ródlizni, de,
hogy a töltésen túl gyanított világvége mire jó, arra történetünk megindulása idején még nem derült fény. Bár
az Árok utcai fiúk együttese kiváló és kezdeményező
szellemű galeri volt, annyira azonban még nem vitték,
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hogy felderítették volna a lehetőségeket, amik egy aránylag elérhető közelségben húzódó világvégében rejtőzhet
nek.
Nos ennek a galerinek volt, ha nem is a legkitűnőbb,
de mégis átlagos mértéket megütő tagja történetünk hő
se: Klaudiusz.
Klaudiusznak kerek volt a feje és szegény volt az édesanyja és e két, logikailag egyáltalán össze nem tartozó
tény volt együttes oka annak, hogy Klaudiuszt Klaudiusznak hívják.
Egy szép napon ugyanis a szegény asszony úgy találta,
hogy fiacskájának nagyon torzonborz a frizurája. És mert
éppen nem akadt pénze, hogy egyetlenét fodrászhoz
küldje, s mert a kezeügyébe eső virágcserép éppen a kerek kobakra illett, hát rá is nyomta és a nagy ollóval saját
kezűleg a cserép alól [ölöslegesen kilógó hajzatot lenyisszantotta. Ettől a költségmentes műveleUől a fiúnak
tagadhatatlanul nagyon eredeti frizurája lett.
Történt, hogy ebben - az egyébként jelentéktelen idő
ben - a könyvpiacon megjelent a hires könyv az ismert
cinunel: "Én, Claudius". És a borttólapon Claudius római császár képe volt látható. A könyv, természetesen
borítólappal együtt, a Hamu utcai könyvesbolt kirakatába került, s minthogy az iskola is a Hamu utcában volt,
nem sokáig tartott, amig a fiúk felfedezték, hogy a híres
Claudius császárnak éppen olyan a frizurája, mint az ő
Árok utcai haverjuknak, vagy inkább fordítva, mert az
egészen világos, hogy a császár már régen hordta ezt a
frizurát, amikor Tóth Pista az Árok utcából még nem volt
sehol. Innen aztán, hogy nem a Claudiusbóllett Tóth Pisla, hanem a Tóth Pistából Claudius. Pontosabban, aho-
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gyan krétával ráfirkálták a ház sárga falára, ahol lakott:
Klaudiusz.
Klaudiusz egyébként ebben az időben azon járatta az
eszét, hogy végleg a szenes szakrnának szenteli életét.
Nadrágja az utolsó ével koptatta az iskolapadban, aminek nem az iskolapad, hanem a nadrágja látta kárát és év
vége felé egyre sűníbben tették fel a kérdést az illetékesek: ki mi akar lenni? Az egyik ez, a másik az, volt, aki
cgyszer ez, másszor amaz, de, ő Klaudiusz kezdettől fogva kitartott a szénszakma mellett. Ennek persze megvolt
az oka.
Az Árok utca cmbcrségesebb része keresztezte a Hanm utcát és a sarkon volt egy kis Tüker-telep. A Tükertclcpnck fuvarozott Bandi bácsi, aki az Árok utca másik,
tehát embertelenebb végén lakott, még néhány házzal túl
Klaudiuszékon. Bandi bácsinak volt egy gebe lova:
Szekfő. Azzal fuvarozott.
Egyszer az öreg kisérője, Kolecz, kimaradt. De abban
az évben szokatlanul korán köszöntött be a hideg idő, és
kellett a tüzelőt fuvarozni, mert az emberek fáztak. Bandi bácsi éppen akkor ért nagy bosszúsan a Tüker-telep
elé, antikor Klaudiusz az iskolából jövet.
- Akarsz pénzt keresni, te gyerek? - szólt le neki a
bakról a fuvaros.
Hogyne akart volna Klaudiusz. Tulajdonképpen mást
sem akart az élctbcn, mint pénzt keresni. Sok pénzt. Mert
odahaza az anyjától mindig csak azt hallotta, hogy nincs
pénz. Sohasincs elég belőle. Ezt egyébként másoktól is
hallotta éspedig elég gyakran. És ebből az a belátás kerekedett a kerek kobakjában, hogy a pénz olyasvalami,
anliből sohasem lehet elég.
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- Akarok - mondta tehát a fiú majdnem dacosan és elpirult.
- Akkor nyisd ki a kaput.
Klaudiusz nekitámasztotta a könyvvel - füzettel teli
táskáját a rozzant léckerítésnek és nagy igyekezettel kitárta a kaput.
Az öreg behajtott a telepre.
Amikor a mázsánál megállt. hátraszólt
- Gyere ide.
A fiú készségesen odafutott. A táskáját kint is felejtette az utcán.
- A táskád. te gyerek!
Klaudiusz visszaszaladt érte.
- Tedd ide a bakra.
Ez bizalmas felszólítás volt és a fiú újból elpirult. ezúttal az örömtől.
- Új munkaerő? - érdeklődött a telepvezető. amikor
elómászott hivatalos helyiségéb61. egy pokoli melegre
fűtött bódéból.
- Majd meglátjuk - felelte óvatosan az öreg.
- Na ott a lapát. rakd meg a kosarakat. Klaudiusz nekifogott. Ötven kilót kellett egy kosárba rakni. Amikor
megtelt a kosár Bandi bácsival ketten fellódították a nem
túl magas kocsira.
- Tíz kosárral lesz - mondta a telepvezető - meg egy
mázsa fa.
Klaudiusz ugyancsak azon volt. hogy meg legyenek
vele elégedve. Hamar el is készültek.
- Ügyes fiú vagy - dicsérte meg a telepvezető. de
Bandi bácsi nem szólt semmit. Mindketten bementek az
irodába az adminisztratív ügyek intézésére. A fiú ott áll-
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dogált a kocsi körül és nem tudta, hogy mit csináljon.
Mások is jöttek a telepre, a különféle ámt mustrálgatták,
meg a táblácskákat, amire a szén ára fel volt írva. A kis
nyeles táblákra a telepvezető krétával írta fel a számokat
és beleszurkálta a szénkupacokba.
- Ez nagyon drága - mondta egy asszony és rábökött
egy halomra.
Zsíros, fekete, darabos szénhalmaz volt.
- De megéri! Nagy a kalóriája - szólt oda egy toprongyos öreg, akinek foltozott üres zsák lógott a hátán.
- Azért csak drága - védte a maga igazát az asszony.
- No, nem is nekünk való.
Az öreg odébb állt, a legolcsóbb szénrakást kereste.
- Nagyon vizes a fa - hallotta a háta mögött Klaudiusz
és éppen meg akart fordulni, hogy megnézze, amikor
nyílt az iroda ajtaja és Bandi bácsi lépett ki rajta rákvörös
képpel a benti hőségtől. Papíros volt a kezében.
- Ülj föl - parancsolta a fiúnak és maga is felcihelódött a bakra. Míg kapaszkodott, a papírt az ajka közé
szorította. Amikor elhelyezkedett, kezébe vette a gyeplőt
és rászólt Szekfúre: - Gyi!
Lassan, méltóságteljesen gördültek ki a Hamu utcára
és Klaudiusz úgy találta, hogy innen fentről, a bakról,
egészen másnak tűnik a világ, mint amonnan alulról, az
ócska, repedezett aszfaltjárdáról.
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2.

Kati és Zsuzsi ikertestvérek voltak. Ezt bárki első pillantásra megállapíthatta róluk. A hatást fokozták még azzal, hogyegyfonna mhát és frizurát viseltek. Az összecserélhetőség veszélye miatt az iskola bölcs vezetősége
úgy intézkedett, bogy ha Kati "A" osztályos, akkor Zsuzsi a "B" -be járjon. Arra persze gondolni sem mertek,
hogy végeredményképpen az osztályokat is föl lehet cserélni a tízpercben, ha történetesen az A-ban olyan óra következett amelyre Kati nem készült, Zsuzsi viszont fú.üa
a leckét. De korántsem meIjük állítani, hogy ez tényleg
meg is történt volna. Ám a lehetősége ilyen cserének
mindenesetre fennforgott.
Kati és Zsuzsi nemrég értek haza az iskolából. Egyik
táska az egyik sarokba repilIt, a másik a másikba. Kati
kinyitotta az ablakot, Zsuzsi indult a konyhába, Kati takaritani kezdett, Zsuzsi meg főzni. Minden volt a lakásban, ami egy modem háztartásban csak elképzelhető.
Porszívó, és padlókefélő, fridzsider és mosógép, rádió és
tévé, csak éppen papa nem volt meg mama sem volt. Papa azért nem volt, mert korán elment otthonról és későn
járt haza. Üzemi főmérnök volt, rengeteg mlll1kával. Mama meg azért nem, mert tavaly elvitte a nagy influenzajárvány. Ezért Kati és Zsuzsi teljhatalommal rendelkezett
a lakásban és a háztartásban, azonkívlil a ritkán látott papa szíve fölött is.
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A villany tűzhelyen nagyon sistergett a mirelit-borsó a
szobában meg ide-oda búgott a porszívó, amikor az előszobában megszólalt a csengő. Kati nem hallotta a porszívótól, de Zsuzsi félretolta a borsót és kijött
a konyhából. A csengő újból megszólalt és Zsuzsi emiatt
dühös lett. Kinyitotta az ajtót és mérgesen kiszólt:
- Nagyon sürgős?
Jóképű, erős fiú állt előtte kerek fejjel és furcsa frizurával. Amikor meglátta, majdnem elnevette magát.
- Mit akarsz? - kérdezte és tetőtől talpig végigmérte a
srácot.
- A szenet hoztuk.
- Te?
- Én.
Zsuzsi egy pillanatig gondolkodott.
- Mindjárt lemegyek.
Becsapta az ajtót és beszólt Katinak:
- A szenet hozták. Menj le a pincébe.
- Épp most?
- Épp most.
Kati kikapcsolta a porszlvót és a konyhaszekrény tetejérőllcvette a pincekulcsot. Zsuzsi bement a papa szobájába és az íróasztal fiókból kivette a pénzt. Kati lement a
pincébe, Zsuzsi meg kiment a kocsihoz.
- Jó napot Bandi bácsi. Jó szenet hoztak?
- Kitűnőt csillagom. Nincs ebben egy szem por sem.
A fa meg egészen száraz. Majd meglátod.
Klaudiusz elpirult, mert tudta, hogy az öreg nem mond
egészen igazat.
- No gyere, öcsém, tartsd ide a hátad. Majd a kisasszony megmutatja, hogy merre vidd.
középső
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Klaudiusz nekitámasztotta a hátát a kocsinak, Bandi
bácsi meg odanyomta neki a szélső kosarat. A fiú válla
fölött hátranyúlt a két kezével és megfogta a kosár fülét,
amint azt a szénhordóktól megfigyelte.
- Össze ne roskadj alatta, csak ötven kiló az egész.
Klaudiusz megfeszítette az inait, kissé előrehajolt, hátára húzta a kosarat és elindult.
- Nem is olyan nehéz - gondolta - csak kicsit nyomja
a hátam.
Zsuzsi elkísérte a lépcsőig.
- Itt menj le, és balra a folyosó végén van a pincénlc.
Azzal rákönyökölt a korlátra és úgy leste, hogya fiú
hogyan cipekedik. A kosár akkora volt, hogy az egész
hátát befedte.
Klalldillsznak rogyadozott a térde a lépcsőn lefelé, de
a világért sem mutatta, hogy életében először cipel szenet a hátán.
- Most balra? - szólt vissza olyan hangon, amin megérzett, hogy könnyed akar lenni.
- Igen. Aztán egyenesen végig a folyosón.
A folyosó jó hosszú volt és a végén lámpa égett. A
lámpa alatt állt valaki. Klaudiusz megizzadt mire odaért.
- A Sárosiék pincéje? - kérdezte anélkül, hogy felnézett volna.
- Csak lépj be egyenesen. És a bal sarokba öntsed.
Klalldillsznak földbegyökerezett a lába. Ez a hang!?
Hirtelen fölpillantott és ott állt előtte ugyanaz a lány,
aki az előbb a kocsitól beküldte.
- Jaj!
A kosár füle kicsúszott a kezéből, az egész rakományt
letálalta a pinceajtóba.
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- Mafla! - kiáltotta Kati és félreugrott.
Klalldiusznak remegett a lába, az arca izzadtság ban
fürdött.
- Ho ... hogy kerülsz ide? - dadogta és megtörölte a
homlokát.
Kati rögtön megértette, hogy miről van szó és elnevette magát.
- Hamarosan megtudod. De most fogd ezt a lapátot és
hányd be hamar, mert az öreged h5börög majd, ha soká
mész.
Kiemeit egy másik lapátot és segitett lapátolni. Egykettőre készen lettek. Klaudiusz felkapta az üres kosarat.
- Igazán rendes vagy - mondta és eliigetett a hosszú folyosón a lépcsőn fölfelé. Az üres kosár ide-oda lóbálódzott a hátán.
Amikor a kocsihoz ért csak Bandi bácsi fogadta. Kelletlenül rámordult.
- Kicsit lassú vagy. - Amikor meglátta a fiú izzadt piros arcát engedékenyebben hozzátette: - De elsőre megjárja.
Klalldiusz feldobta az üres kosarat a kocsira és újból
nekitámasztotta a hátát a szélének. Az öreg ráigazftotta a
második ötven kilót.
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3.

Böllér plébános úr nagydarab ember volt és szerette a
pedáns rendet. A káplánja azonban, a Kis tisztelendő
amint történetesen a neve is mutatja, éppen ellenkezőleg
kistermetű vékonydongájú és izgága emberke volt. Azt
nem merjük állítani, hogyaplébánosával ellentétben, a
rendetlenséget szeretle, de biztos, hogy nem lelkendezett
annyira a rendért, mint termetes főnöke. A plébános
azonkívül konzervatív volt, a káplán forradalmár. A plébános azzal védte az Egyház érdekeit, hogy minden rendelkezését, előírását, hagyományát, szokását hííségesen
őrizte, védte, tartósította. A káplán meg úgy vélte, azzal
szolgálja Egyházát, ha újít, ha modernizál, ha gátlás nélkül elveti ami régi, avult. Bár igy állt a dolog, a plébános
mégis szerette káplánját és a káplán a plébánosát. Nem
is panaszkodtak egymásra, csak az Úrnak.
Böllér plébános egyik reggel a szentmiséje után igy
imádkozolt.
"Uram, ez a kis atya a maga szeleburdiságával még
szétzülleszti a nyájamat. Illetve a Te nyájadat, amelyet
rámbíztál. Légy szíves mérsékeld ezt az esztelen buzgalmat, mert ha a dolgok így mennek tovább stb., stb ... "
Ugyanabban az időben a káplán atya is leborult az Úr
előtt. Ő is panaszkodott:
"Uram, nagy keresztet adtál nekem. Te tudod, hogy én
szeretem a plébános urat, de ezt a maradiságát nem szeretem. Olyan penészszagú ... Hiszen így a fiatalok mind
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clkopnak tőlünk! Márpedig, Uram, a fiatalságé a jövő ...
stb., stb."
Az Úr meghallgatta mind a két szolgáját, egyiknek
sem felelt semmit, csak mosolygott ... De az Úr mosolya
jót tett mind a kett6jüknek, mert az ima végeztével úgy
kelt fel mind a kettő, hogy egészen megkönnyebbült.
Mind a ketten bizonyos reménykedő bizakodással azt
gondolták: az Úr csak nem hagyja tönkremenni Egyházát!
Így aztán megbékélve indultak a napi munkának. A
plébános leült az irodában, hogyelrendezze, amit a káplánja tegnap délután valamelyes költői rendetlenségben
hátrahagyott, a káplán meg tréningmhába bújt és biciklire kapott, hogy felkeresse a srácokat. Feledtetni akarta
velük azt a rossz benyomást, amit a plébános tegnapi hittanórája nyomán bennük nyilván kialakult.
De nem jutott messze. A plébánia előtt kocsi állt, tele
szénnel és borlzű hang köszönt rá abakról:
- Jó napot.
Böllér atya ezen megbotránkozott volna, de a káplán
egyáltalán nem.
- Jó napot, - köszönt vissza. - Nekünk hozták a szenet?
- Maguknak.
- Jó - mondta a káplán és biciklijét visszatolta a kapu
alá, aztán lement és kinyitotta a pinceajtót.
Meg kellene mutatni ennek a legénynek, hol a pince dörmögte Bandi bácsi, amikor Kis atya visszatért.
A káplán végigmérte a kerekfejű fickót.
- Te szenet hordasz?
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Klaudiusz nem tudta, hogy a kérdésben fiÚ a fontos. A
"Te" vagy a szén? Azért így válaszolt.
- Én hordom a szenet.
- Akkor megmutatom, hova hordd.
Odaugrott a kocsihoz és hátára rántotta a szélső kosarat.
- Fogd a másikat és gyere utánam.
- Nem hallod? - kiáltott rá Bandi bácsi, hogy megrökönyödését leplezze.
A fiú hátára vette a következő kosarat és a káplán után
eredt.
Hamar lehordták az egész rakományt, mert Kis tisztelendő végig kitartott. Mikor kész voltak, hozott Bandi
bácsinak egy üveg bort meg egy poharat.
- Meg ne rázzon, fater, mondta és a markába nyomta.
- Ketten vagyunk - adta le a figyelmeztetést az öreg.
- Ő sem jár rosszul - nyugtatta meg a fiatal pap.
Behlvta a fiút a kapu alá, mert megeredt a hó. Csendesen hullt, szállingózott.
Épp akkor ért oda Böllér plébános is, akihez csak most
jutott el a szénhordással járó, plébánián szokatlan, rendellenes hangú, különleges zaj. Anúkor meglátta szénportói maszatos káplánját egy hasonlóan maszatos fiú társaságában, komolyan megdöbbent.
- Mi van itt? - dörögte szigorúan.
- Csak volt. .. - mondta szelíden a káplán.
- Hát akkor fiÚ volt itt?
- Szénhordás.
- Te hordtad a szenet? - rivallt rá a fiúra, akiből egyáltalán nem nézte volna ki, hogy erre a munkára alkalmas
legyen.
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- Ketten hordtuk ...
- Ketten?! - botránkozott meg a plébános és boi a
káplánjára nézett, hol a fiúra.
- Hogy hívnak téged? - állapodott meg végül tekintete
a fiún.
- Klaudiusznak.
- Miii? - kerekedett el a szeme az idős papnak - Klaudiusznak kereszteltek? Ez a neved, Klaudiusz?! Mi?!
- Csak a fiúk bívnak így ... Meg mióta szenet bordok,
a környéken így ismernek.
- Örvendek a szerencsének, bogy megismerhettelek,
Te Klaudiusz. De mi a rendes neved?
- Tóth István.
- Na ez már beszéd.
És miért hívnak Klaudiusznak?
- A fejem miatt.
- A fejed miatt? Hát mi van a fejeddel?
- Azt mondják olyan a fejem, mint azé a császáré a
könyvön. A könyvesboltban.
A plébánosnak valami derengeni kezdett. Mosoly jelent meg a szemében, aztán amint nézte ezt a szénporos
arcú Klaudiuszt, a mosoly átáradt egész, jóságos arcára.
- Nesze - mondta és a markába nyomott néhány forintot, majd ismét komoly lett.
- Káplán koromban sohasem hordtam szenet - mondta Kis tisztelendő úrnak. Néhány percig hatásos szünetet
tartott és mert senki nem szólt, sarkon fordult és faképnél
hagyta őket.
- Maga pap? - kérdezte Klaudiusz esetlenfll mikor
magukra maradtak és tátott szájjal bámult rá.
- Miért? Olyan nagy baj az?
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- Nem tudom ...
Egy darabig hangtalanul álltak a kapu alatt. A két
szénporos, fekete arcból olyan furcsán világítottak a fehér szemgolyók. Klaudiusz tekintete zavart volt, bizonytalan, a kápláné csupa szeretet.
- No szervusz, Klaudiusz.
Két markos kéz találkozott férfias kézszorításban.
Mert Klaudiusz már tudta, ha az ember kezet fog, akkor
hadd ismerje meg a másik, hogy férfival fogott kezet.
Bandi bácsi jelent meg az utca felől. Az üveget és a
poharat hozta.
Jó bomk van - mondta. - Legközelebb hozzunk tüzelőt? - hunyorgott ravaszul.
- Hát, ha szigorú tél lesz, talán nem is soká.
- Jó - felelte az öreg.
Ő is kezet fogott a káplánnal.
- Na lódulj kifelé - mordult aztán a fiúra. - Még három helyre kell mennünk délig.
Elindultak. A káplán csak állt a hosszú boltives kapualj közepén. Azok már kint voltak az utcán. Sűrűn hullott
a hó. Klaudiusz nuclőtt kocsira ült volna, visszafordult.
A káplán még nlindig ott állt, ahol az imént beszélgettek.
Őket nézte. Klaudiusz elröstelte magát, hogy visszanézett és gyorsan felugrott Bandi bácsi mellé a bakra. Anlikor Szekfű elindította a kocsit, újból hátrafordult. Pedig
nem is akarta. De a kapu alatt már nem állt ott a pap.
Maga sem tudta, hogy miért, dc sajnálta, hogy már
nem állt ott.
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4.

Igazán nem tehetek róla, hogy ez a történet olyan
szénporos történet. Tulajdonképpen Klaudiusz az oka
mindennek. Miért is választotta ezt a szakmát? - No meg
ez a korán kezdődő és hosszantartó hideg tél. Mert Kati
és Zsuzsi elég gondosak voltak és igazán jókor megrendelték a tüzelőt. És eleget is rendeltek. De akkor váratlanul beköszöntött a korai hideg. Mi mást tehettek, minthogy a Hamu utca és az Árok utca sarkán található legközelebbi kis Tiiker-telepen szerezzenek be gyorsan anynyit, amennyi elég lesz a nagy szállítmány megérkezéséig. Nem is lett volna aztán semmi baj. De a hideg olyan
makacs volt, hogy a két kis gazdasszony aggódva szemlélte, mint apad a készlet a pincében. Mi mást tehettek
megint? Egy zimankós napon, amikor fújt a szél és hordta a havat, pedig április volt, és Húsvét is elmúlt már, eltalpaltak újból a Hamu utca és Árok utca sarkára és újból
rendeltek öt mázsa szenet a javából és egy mázsa fát a
szárazából.
Délutánra már hozták is. Zsuzsi elment vásárolni a
sarki Csemegébe, Kati meg lement a pincébe. Zsuzsi vacsorára vásárolt egyet-mást a hidegbiifés tálakról. Ott sorakoztak egymás mellett a kivilágított hűtőszekrényben.
Egy kis kaszinótojást, egy kis majonézes halat, sonkát
aszpikban, franciasalátát, meg hasonló friszfrászokat anliket az ilyen lányok, akik szűk nadrágban és lűsarkú
cipőben járnak és télen is úgy öltöznek, mintha enyhe
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május volna -, különösen szeretnek. Állítólag azért, mert
olyan guszta! De lehet, hogy ennek más oka is van. Esetleg, hogy nem kell főzni, de még melegíteni sem. Zsuzsi
esetében azonban erről szó sem volt! Vagyis legalábbis
nem egészen. A Sárosi családban az apa izlése leányai
izlésévcl ebben az ügyben találkozolt. Ez különös, de
tényleg igy volt. Persze ez az izlésmegegyezés nem a
nadrágra, cip6re májusi öltözetre vonatkozott, csupán a
hidegkonyha készitményeire. Ha az előzőekre Kati-Zsuzsi papája itt-ott megkockáztatott valami megjegyzést,
azt "de papa, hol élsz te?!" - felkiáltással és néhány puszival vették le a napirendről.
Szóval Zsuzsi friszfrászokat vásárolt a Csemegében,
Kati szenet vett át a pincében, a papa meg hazatérőben,
éppen most szállt le a sarkon a buszról. Nagyjából egyszerre találkoztak össze mind a hárman az előszobában.
- Szia, apu - mondta Zsuzsi - nézd, mi lesz ma vacsorára.
A nejlon hálóból kezdte kihúzigáIni a friszfrászokat.
Kati közben azon mesterkedett, hogy főmérnök papáját
téli bundájából kihámozza.
- Szervusztok - Mondta a papa gondterhelten, amint
illik is egy vállalati mmérnökhöz, akinek vállát hatalmas
vállalata, továbbá saját két lánya jövőjének gondja
nyomja.
Zsuzsi megcsókolta az apját, és Kati és készült, hogy
ezt tegye, amikor a papa kénytelen volt visszah6kölni atlól, amit Kati csókra csücsörített száján látott.
- Kati, neked fekete a szád széle! - mondta meglepetten.
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- Pedig nem is ettem epret - nyelvelt Kati és keze fejét
visszájáról végighúzta a száján, aztán megnézte.
- Tényleg - állapította meg, látva a fekete csíkot a keze fehér bőrén. - Megcsókoltam azt a szenes fiút - tette
hozzá magyarázatképpen -, biztosan attól van.
- Mit csináltál? - horkant föl a főmérnök-papa és maga sem tudta, hogy egy lányos apának ilyenkor miként
kell viselkednie.
- Mit csináltál? - ismételte meg a kérdést, hogy zavarát némiképp leplezze - csókolóztál a szenes fiúval?
Zsuzsi a háttérben lóbálta a nejlonhálót és kuncogott.
- Nem, apus, azt nem mondtam. Csak megcsókoltam.
Sárosi úgy gondolta, hogy szigorúnak kell lennie.
- Úgy? Szóval tetszik neked az a szenes legény? ráncolta össze a homlokát.
- Ugyan, apa - nev ette el magát Kati.
- Hát akkor szeretném tudni, hogy egy lány miért csókol meg egy fiút, ha nem azért, mert tetszik neki? - Picit
elgondolkodott, majd hozzátette: Pláne, mikor fülig
szénporos! Méghozzá lent a pincében!!!
A főmérnök már egészen föl volt háborodva.
Zsuzsi csak egyre kuncogott a háttérben és lóbálta a
kaszinótojást, meg a franciasalátát, meg a többieket.
- De apus, mit gondolsz rólam? - komolyodott el most
Kati is. - Azért csókoltam meg, mert megsajnáltam.
Képzeld sírt. Lent a pincében sírt.
- És miért sírta el magát az a szenes fiú lent a pincében?
- Mert én megkérdeztem és ő elmondta, hogy nagyon
szegények, mert az édesanyja özvegyasszony és neki is
azért kell hordani a szenet, pedig még iskolás ...
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Kati hangja elérzékenyedett, de a papa továbbra is szig0I11an nézett rá.
- Ha nlinden embert megcsókolsz, akit megsajnálsz,
akkor jól nézünk ki. - Megint egy pici szünetet tartott,
aztán hozzátette: - Amilyen jó szíved van ... l
Már majdnem ellágyult, de hamar megemberelle magát:
- Menj és mosd meg a szád - parancsolta szigorúan és
összeszorított ajakkal bement a szobába.
Mikor betette maga mögött az ajtót, Zsuzsi odalibbent
Katihoz és közelről megnézte Kati szénporos ajkát.
- Muris - állapította meg, beszökkent a konyhába és a
nejlonháló végleges kicsomagolásához fogott.
- Neked muris, de annak a szegény fiúnak nlilyen az
élete?
Egyre jobban potyogtak a könnyei. Mire a fürdőszo
bába ért, már valósággal bőgött.

22

5.

Az ember nem hinné, hogy egy ilyen szenesfiú szénporos arcára cuppantott puszi, nem is olyan bagatell dolog, amint az első pillanatra látsz ile Mert ami Kati szájaszéIén, mint gyanÍltkeltő feketeség jelentkezett, Klaudiusz maszatos arcán hasonlóan gyanÍltkeltő fehérségként
világított. Méghozzá, többé kevésbé felismerhető módon
követve az emberi ajak ívelését.
Olga, Klaudiuszék udvarának kiismerhetetlen lakója,
mindenesetre felismerte, mert éppen akkor ért a kapu elé
és a kapu előtt világító lámpa alá, amikor Klaudiusz.
Olgának mandulavágásÍl, éles fekete szeme volt, azonkívül fekete haja, amit középen elválasztva hordott és ettől olyan fura lett az egész lány.
Megállt és máris szikrázott a szeme.
- Ez mi? - kérdezte minden bevezetés nélkül és mutatóujjával a fiú képére bökött, oda, ahol a gyanúslvelésú
fehér folt világitott az egyébként szénporral belepett ábrázaton.
Klaudiusz, nem tudni honnan, de rögtön megértette,
hogy miről van szó. Elpimlt és azt nyögte:
- Szénpor.
Majd tettetett élénkséggel megkérdezte:
- Most jössz a suliból, Olgica?
- Ki csókolt meg? - engedte el füle mellett a kérdést
hizonyos kegyetlenséggel a feketehajÍI.
Klaudiusz dühös lett, mert Katira gondolt.
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- Mi közöd hozzá?
- Úgy? Szóval, csókolóztál? nyen szénporosan? He?
Olgica csipeíre tette a kezét és félig lebocsátott szempillái alól leste a fiút.
- Nem csókolóztam, és hagyj békén.
Olga azonban féltékeny volt, mert az igazat megvaUva
imponált neki Klalldiusz mióta szenet hordott. Egyetlen
fiú sem dicsekedhetett az iskolában azzal, bogy maga keresi a kenyerét. Egyenesen az arcába nézett:
- Rendes fiú nem csókol meg senkit. Érted?
Ismét leengedte a szempilláit és kissé félrebillentette a
fejét:
- Csak azt, akit majd feleségül fog venni. .. - tette
hozzá sejtelmesen. És hogy nyomatékot adjon annak,
amit mondott szemét ismét kinyitotta egészen és határozottan kijelentette:
- A Kis atya mondta, tudod?
Klalldiuszban zavaros érzések támadtak, de azt az
egyet biztosan tudta, hogy Kis atya a barátja és ba itt lenne, most a pártját fogná.
- Nem hiszem, hogy Kis atya ilyet mondott - felelte
bizonytalanul.
Olga megérezte, hogy ő irányitja a beszélgetést.
- Megkérdezbeted tőle - biggyesztene el az ajkát. Ha akarod tudni, még azt is mondta, hogy csak vallásos
lány lehet jó feleség.
Klaudiusznak akaratlanul is Kati jutott eszébe, és az,
hogy vajon vallásos-e az a lány. Mert azt nagyon is tudta,
hogy Olga mindig a templomban lóg, meg Kis atya nyakán.
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- Majd megkérdezem - mondta - és most megyek
mosakodni.
- Az nagyon jó lesz. Nehogy anyád meglássa!
Klaudiusz tisztában volt azzal, hogy mi az, amit anyunak nem szabad meglátnia és önkéntelenül is végighúzta
a kezét az arcán. Az áruló fehérség eltűnt a maszatos képen.
- Csókolom - köszönt, amikor belépett a párásleveg6jű konyhába. Sapkáját az ajtó mellett, a foga sra akasztotta.
Anyja a sparherd előtt állt és kavart valamit.
- Mosakodj meg. Itt a meleg víz.
- Igen.
Klaudiusz kihúzta a lavórt az asztal alól, rátette a székre, levette a forróvizes fazekat a tűzről és öntött belőle a
lavórba. Aztán a csap alá tartotta és hideg vizet eresztett
hozzá. A fazekat is feltöltötte hideg vizzal és visszaálHtotta a helyére. Lehúzta a zubbonyát, ócska pulóverét,
meg a szén poros ingét és komótosan mosakodáshoz fogott.
A konyhában csend volt, csak anyja szöszmötölése
hallatszott a tűzhely körül, meg a víz locsogása, amint
mosdott.
- Anya -, szólalt meg kis idő múlva óvatosan, mindkét kezével arcába csapkodta a vizet - az Olga hazudós ...
- Miért gondolod?
- Csak ... Tudom ...
- Hazudott neked?
A fiú elpimlt és a törölközőbe temette az arcát.
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- Azt mondta, hogy aKis atya a csókolózásról beszélt
neki. Ez nem is igaz. Ő nem szokott ilyenről beszélni.
- Miért gondolod?
- Csak ... Gondolom ...
Vállat vont és helyére akasztotta a törölközőt.
- Nem lehet egy szavát sem elhinni.
Az anyja hallgatott, Ő sem szólt többel. Felvette az ingét, amiben iskolába szokott járni.
- Ülj le és egyél.
Levest tett eléje. Némán kanalazta.
- Kérsz még? - kérdezte az anyja, mikor a tányér üres
lett.
- Nem - intett a fejével és megnyalta a kanalat.
Az anyja most gombóc ot rakott az asztalra. Ettől megvidámodott és szaporán nyeldeste a falatokat. Ízlett neki,
szilvalckvár volt benne.
- Anyus - szólalt meg, amikor már úgy találta, hogy
eleget evett - igaz, hogy csak az a lány jó feleségnek, aki
vallásos?
Az asszony meglepődött. Ilyesmiről sohasem szokott
szó esni közöttük.
- Ezt is Olga mondta? - kérdezte óvatosan.
- Igen. Hogy nekik meg a Kis atya mondta.
- Hát kérdezd meg őt - rázta le magáról a kényes témát az anyja és mosogatáshoz fogott.
Klaudiusz visszakezével megtörölte a száját és felállt.
- Köszönöm a vacsorát.
Úgy tett, mintha dolga volna a szobában, de alapjábanvéve csak a gondolataival bújt el az anyja elől.
A szobában is be volt fűtve. Mióta szenet hordott, van
tiizelőjiik elég. Lckuporodott a kályha elébe. Kis piros
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fénycsík húzódott a lába előtt a padlón. A kályha alsó ajtaja nyitva volt. Ült és gondolkozott. A képe egészen piros lett a hőségtől. Kis idő múlva újból kijött a konyhába.
- Anyus - kezdte - ha igaz, hogy csak vallásos lány
lehet jó feleség, akkor csak vallásos fiú lehet jó férj?
Mondd anyus ...
Az asszony nem értette, hogy mi van a fiával. Kezdik
érdekeini a lányok? Vagy tényleg, az Olga mondott neki
valami butaságot?
- Csak nem akarsz megnősülni:
- Neeeeem ...
Klaudiusz a füle tövéig elpirult. A rosszul világított
konyhában ezt nem lehetett látni, de az anyja tudta, hogy
a gyerek lángvörös.
- Na, írdd meg a leckét - mondta parancsoló hangon
és azon gondolkozott, hogy melyik lányon akadhatott
meg a szeme.
A fiú szót fogadott. Az asszony egész este azon törte
a fejét, hogy mit kellene tenni a fiával?
Már mind a ketten ágyban voltak, amikor halkan megszólalt.
- Amit pedig kérdeztél, jól teszed, ha Kis atyával beszéled meg a dolgot.
Klaudiusz nem válaszolt. Oldalára fordult és arra gondolt, hogy talán újból templomba kellene járni. Aztán
Kati jutott eszébe. Meg volt róla győződve, hogy Kati
vallásos. Hanyatt feküdt és anyja felé sandított. Már
aludt. Hallotta jólismert egyenletes légzését. Jobb kezét
6vatosan kihúzta a takar6 alól és keresztet vetett. Aztán
elkezdte a Miatyánkot, de belesült. Újból megpróbálta,
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de megint elakadt. Rákezdett hannadszor is. Hiába, nem
ment.
- Jöjjön el a Te országod, legyen ... legyen ...
De fiÚ legyen ... ? Mi is legyen ... ?
Elkezdte hadanú előlről. Hátha így eszébe jut.
... a Te országod, legyen ...
Most eszébe jut fiÚndjárt, hogy fiÚ is legyen. Igen, már
a nyelve hegyén van.
- Legyen ... legyen ...
A szeme lecsukódott. Mélyen, puhán süppedt feje a
nagy párná ba. De a szája nyitva maradt. Álmában sem
tudta befejezni amOlIdatát.
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6.

Klaudiusz fejének - bár csodálatos fej volt, amit a környéken mindenki elismert -, mégis időre volt szüksége,
hogy benne bizonyos dolgok megérlelődjenek. Mert kivülről kerek volt ugyan ez a kobak és a cserép segítségével körülnyirott hajzat még kerekebbé tette, belülről korántse mutatta ezt a tökéletes formát. Tudniillik a kerek
egyszerűséget és lezártságot. Éppen ezért jó néhány napra volt szüksége mig megérlelődött benne az elhatározás,
hogy a dolgok felől, amiket neki Olga mondott, mégiscsak meg kellene kérdezni Kis atyát.
Néhány napig füstölgött benne ez a gondolat, de mert
borús volt az idő, meg ködös, továbbá hűvös és nyirkos
és mert a nap sem akart már úgy IMszik ezen a tavaszon
egyáltalán kisütni, legyintett egyet, de persze csak úgy
magában és azt mondta: nem érdemes. És persze ezt is
csak úgy magában mondta, már ahogyan ő szokta.
Egyszer aztán egy reggel arra ébredt, hogy fényes esIk
húzódik végig az ágyán és felfut egészen az orráig. Ez
nagyon meglepte és ijedtében utána kapott, de akkor meg
a kezén is megjelent a fényes esik. Klaudiusz erre megtörölte a jóizű alvástól kissé nedves szemét, felült az
ágyában és elmosolyodott. Nyújtózott egyet és átpislantott a szomszéd ágyba, de az üres volt, mert ma szombat
van és anyja jókor kiment a piacra. Ettől még jobban felvidult, mert eszébe jutott, hogy ma nem kell sem iskolába menni, sem szenet hordani. Kiugrott tehát az ágyból
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és csak úgy mezítlá b odatalpalt az ablakhoz és lerántotta
róla az agyonfoltozott függönyt. A keskeny fényes csík
egyszerre csak elszélesedett és szétterpeszkedett mindkét
ágyon, leugrott az ágyról a padlóra és ferdén fclkúszott a
szemközti falra. Az ég ragyogóan kék volt, és a kelő tavaszi nap vidánlan kandikált be a szemközti kopott háztető fölött éppen Klaudiuszék szobájába.
A fiú nekitámaszkodott az ablakpárkánynak, orrát rányomta az ablaküvegre és kibámult a napsütés nyomán
páráktól gőzölgő udvarra. Az udvar üres volt. Azaz,
hogy nem egészen. A bejárat felől ugyanis a szomszédék
tarka macskája lopakodott Olgáék ajtaja felé. De az udvar közepén, amikor a tavaszi fényárba ért, lustán leült
és a talpát kezdte nyalogatni. Klaudiusz elmosolyodott.
És amikor a macska nyújtózott egyet és tovább indult, ő
is megropogtatta a csontjait és elindult a konyhába.
Akkor odakint valahol nyilt az ajtó és a tarka macska
nyávogott egyet.
Klaudiusz odaosont a konyhaajtóhoz és kilesett az ablakon.
Szemközt, az udvaron Olga állt, kezében kis bádogedény. A macska odafutott hozzá és a lábához hízelkedett. De Olga nem kapta ölébe a kis bestiát, ahogyan
máskor szokta, mert most szépen volt öltözve, hanem letette az edényt a földre. Cili azonnal megfeledkezett a
hízlegésről és nekiesett a langyos tejecskének.
- Cilike - mondta negédes hangon Olga és úgy tett,
nlintha meg akarta volna simogatni, de nem nyúlt az állathoz. Ujjai a hát vonalait követve csak végigfutottak a
szőrzet fölött. Cili ügyet sem vetett rá.
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Olga egy darabig nézte a lefetyelő macskát, aztán
visszalibbent a lakásba. De mindjárt újból megjelent, kis
fekete könyv volt a kezében. Klaudiusz úgy látta, hogy
egy pillantást vet az ő ajtajuk felé aztán elindult - a fiú
nagyon jól tudta -, a templomba.
Klaudiusz eddig derűs arcán futó árny jelent meg. Valami kedvetlenség kúszott fel a szíve mélyéről, de maga
sem tudta, hogy miért. Megfordult és körülnézett a konyhában. Az asztalon ott feküdt egy darab kenyér. Utána
nyúlt és majszolni kezdte. Közben leült a hokkedlire és
előre nyújtotta a lábát. Ekkor vette csak észre, hogy mezítláb van. Maga alá húzta tehát a csülkeit és megette a
kenyeret. Aztán visszament a szobába és öltözni kezdett.
Amikor leült az ágya szélére és a zokniját húzni kezdte, akkor mintegy áramütésre döbbent rá, hogy mi is vette el a napsütéses tavaszi jókedvét. Olga! Igen, Olga! Illetve ...
Hamar felöltözött és megint odaállt az ablak elé.
- Hátha nem hazudott Olga - mondta magában néhány perc gondolatnélküli töprengés után.
Mozdulatlanul állt egy darabig, aztán testsúlyát ráengedte az egyik lábára. Kis idő múlva a másikra. Majd
megint vissza. Klaudiusz ide-oda himbálta magát s közben nem tudta eldönteni, hogy higgyen-e Olgának, vagy
sem?
Ha hisz neki, akkor egyszerre rengeteg tennivalója
akadna. Akkor el kell mennie Kis atyához, tisztázni vele
ezt a dolgot. .. Akkor meg kell tudni, vajon Kati vallásose? És ehhez ő ugyan hogy fogjon hozzá? Aztán ... aztán
ezentúl neki is templomba kéne járni? De mit fog ő ott
csinálni? Énekelni nem tud, imakönyve nincs. Meg aztán
31

minden nap kell menni, mint Olga? Vagy mit kell neki
csinálni? Fogalma sem volt, de nagyon félt mindattól
ami reá vár, ha Olga tényleg igazat mondott.
Egészen beleizzadt.
Eljöu az ablaktól, ahol egyre vastagabban öntötte be
melegét a nap, és újból kiment a konyhába.
- Olga hazudós - állapitotta meg magában és hozzáfogott, hogy kihamuzza a sparherdet.
Kivitte a hamut a ku kába, sietett vissza és örült, hogy
nem találkozott senkivel.
Amikor megmosta a kezét és a szemét is megnedvesitette, az a gondolata támadt: hátha Olga mégis igazat
mondott. Ettől megint zavarba jött.
Újból ott állt az ablaknál és ide-oda himbálta magát.
Egyszer úgy gondolta, hogy Olga hazudik, és nagyon
szerette volna, ha ez tényleg igy is lenne. De aztáJI megintcsak felötlött benne: de hátlla nem?
Észre sem vette, hogy anyja hazaérkezett és mögötte
áll.
- Te mit csinálsz itt?
Ijedten fordult meg, mint a tettenért betörő és elpirult.
- Semmit - mondta és rántott egyet a vállán.
- Nyisd ki az ablakot - rendelkezett az anyja. - Megáporodunk ebben a dohos levegőben.
Kiment a konyhába és kosarából kirakosgatta az asztalra, amit a piacról hozott.
A fiú szót fogadott.
- Pityu - hallotta kintről az anyja szavát.
- Tessék?
- Tejfölt elfelejtettem. Eredj, hozzál.
- Mindjárt ...
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Ide-oda motoszkált a szobában, pedig tulajdonképpen
nem volt senuni dolga.
- Jössz már? - türelmetlenkedett az anyja.
- Megyek, no ...
- Itt a pénz.
- Nem kell. Van nálam.
Zsebre tette a kezét és kioldaIgott az udvarra.
Ahogy kiért a tavaszi napsütéstől pezsdülő utcára lassan megjött a kedve. Szemközt az árokparton cigányok
üldögéltek, túl az árkon pedig srácok fociztak.
- Klaudiusz, gyere! - kiáltották, amikor meglátták.
- Nem érek rá!
- Kisütött a Lizi, nem kell már szenet hordani!
Pufi két kézre fogta a labdát és úgy röhögött, hogya
hája csak úgy rengett belé.
- Ne röhögj, add ide a labdát - mérgelődött egy kis
hegyes arcú szőke.
- Na hallod?! Klaudiusz a Lizi vetélytársa!
Pufi fulladozott a nevetéstől.
A kis szőke hörcsög jól hátbavágta.
- Hogy meg ne fulladj. Csak azért. Tudod?
Pufi köhögőrohamot kapott.
- Marha, Giliszta - hörög te bosszúsan és hozzávágta
a labdát.
- Csak ezt akartam - nlgott bele hatalmasat Giliszta és
a labda éppen Klaudiuszhoz ívelt.
- Gyere, Klaudi! De a lasztival együtt - bíztatta egy
jókötésű barna fickó az Árok utcai császárivadékot.
- Mondtam már, hogy nem érek rá. És itt a labdátok.
- Az anyja a piacra küldte - gúnyolódott Pufi és újból
röhögni kezdett.
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- Már rég megjött a piacról! Tudod'?! - védte meg az
anyja becsületét Klaudiusz. - Ha tudni akarod, a plébániára megyek.
Visszarúgta a labdát és faképnél hagyta öket.
Néhány lépéssel odébb döbbent csak rá, hogy mit is
mondott. A járása meglassúdott. Még hallotta a háta mögött a fiúk kiabálását, de nem értette, hogy mit mondanak. Biztos volt benne, hogy rajta röhögnek. Ő a plébánián'?! De tényleg, mit is keresne ö ott'? Jó, a szenet elviszi. Az rendben van. Az üzlet. De most'? Olga az oka
mindennek. És, ha tényleg hazudott neki'? Akkor még ráadásul a papok ki is nevetik. A fene egye meg! Most persze a srácok lesik, hogy tényleg oda megy'? Csak nemjöhet öt perc múlva vissza egy pohár tejföllel a kezében'?
Akkor aztán igazán kiröhöghetik. De az biztos, hogy annak a dagadt Pufinak aháját megcsapolja egyszer.
Befordul! a Hamu utcába és magában azt latolgatta,
hogy előbb a tejfölt vegye-e meg és azután menjen a plébániára, vagy inkább előbb beszéljen Kis atyával és majd
utána vegye meg a tejfölt. Rövid töprengés után úgy döntött, hogy előbb a plébániára meg. Mert az a pap még azt
találja hinni, hogy neki hozta a tejfölt.
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7.

A nap hosszában sütötte a Hamu utcát és ettől egész
sárga lett, mély kék és ibolya ámyékokkal. Az emberek
jöttek-mentek a tavaszi napsütésben, már ahogyan általában szombaton jönni-menni szoktak: az asszonyok kosarasan, szatyrosan a bevásárlás, piacolás lázától és az otthon váró sok munka sürgető hivogatásától sietősen, a ráérő férfinép őgyelegve, fecsegve, a gyerekek meg ugrándozva, kiabálva, úgy, ahogyan az ilyen szép tavaszi napon gyerekekez illik. Klaudiuszt annyira elfoglalták gondolatai, hogy nem sok ügyet vetett erre a látványra, mert
miután tisztázta, hogy a tejföl vásárlást meg kell előzze
a paplátogatás, most azon mOlfondlrozott, hogy miképpen bonyolitsa le az utóbbit. Mit mondjon, miért jött?
Már látta magát a káplán ajtaja előtt, irulva-pirulva és izzadtan, és kényelmetlen érzés vett rajta erőt. Talán mégis
előbb a tejfölt kellene megvenni és bazavinni. Hiszen
anyjának biztos szüksége van rá. Ha bemegy a paphoz,
ki tudja, mikor szabadul? És egyáltalán: érdemes-e bemenni hozzá? Inkább megveszi a tejfölt és a Labda utca
felé kerti! haza, és hátul bemászik a keritésen. Így a srácok nem veszik majd észre ... Igen, igen - lelkesedett
magában Klaudiusz - ezt fogja tenni.
Tőle szokatlan határozottsággal rézsút átvágott az út
másik oldalára és irányt vett a templommal szemközti
Közértbe.
De vesztére.
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Alig lépett fel az úttestről a járd ára a nyitott Közért ajtón kilibbent valaki. Valaki, akinek láttán Klaudiusznak
földbe gyökerezett a lába. Az a valaki világoskék szoknyát és hófehér blúzt viselt, a nyakában meg aranyláncocskán kis keresztet és a kezében - még ez is hozzá! egy poharas tejfölt lóbált.
Klaudiusz nagyot nyelt és a füle tövéig elpirult.
A jelenség átsietett az úttesten, könnyedén fellépdelt a
templom lépcsőjén és eltúnt az oszlopok mögött. A fiú
felhúzta a másik lábát is a járdára, de olyan lassan, mintha ólomból volna. Nem szerette a váratlan helyzeteket és
irtózott attól, ha gyorsan kellett határoznia. Most pedig
kellett és ő ezt tudta. Odaódaigott a Közért előtt húzódó
kerítéshez és félig ráült a kőaljazatra. Az emberek körülötte jöttek-mentek, üzletbe be, üzletból ki, mint a méhek
a kaptárba akácvirágzás idején. De nem sok ügyet vetett
rájuk. Ült mozdulatlanul és várta, hogy valami okos dolog az eszébe jusson.
Először is teljesen lehetetlennek tartotta - és ez hamarosan világossá lett előtte -, hogy az a lány őt esetleg poharas tejföllel a kezében meglássa. Viszont tejföl nélkül
nem mehet haza. A tejfölvásárlást tehát el kell halasztani. Mikor eddig jutott bizonyos szilárdságot kezdett magában érezni. Ett6l megbátorodott és felállt azzal az elhatározással, hogy mégiscsak bemegy ahhoz a paphoz.
Már indult volna, amikor a Közért ajtaján Juliska néni lépett ki hatalmas kosárral a kaIján és rászólt:
- Hát te mit csinálsz itt?
Klaudiusz úgy tett mint aki elmosolyodik, de nagyon
bárgyú képet vágott és, hogy leplezze azt ami benne végbemegy, gyorsan azt mondta:
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- Majd segítek hazavinni, jó?
- Persze, hogy jó - lelkesedett Julcsa néni. - Tudtam
mindig, hogy jószívű gyerek vagy.
Szerencsére Juliska néniék nem laktak messze, csak a
sarkon túl a második házban, szemben a nagyakácfával,
s így hamar odaértek. A teher persze meg sem kottyant
Klaudiusznak. A szeneskosár jóval nehezebb szokott
lenni, mint Juliska néni kosara.
- Jószívű gyerek vagy - ismételte meg a kövér aszszonyság előbbi megállapítását, amikor a konyhába értek. Kivette a kosarat Klaudiusz kezéből és az asztalra
tette. A fiú el akart inalni.
- Várj csak - mondta Juliska néni és kotorászni kezdett a cikóriakávé, a kristálycukor, a Rapid, a mustár, a
finom rétesliszt, a leveskocka, meg a többi jópénzért vett
hétvégi portéka között.
- Nesze - húzott ki diadalmasan az összeturkált kosár
fenekéről egy forintos csoki t. - Ezt az unokámnak vettem, de mert nem jött elémbe segiteni, hát a tied.
- Köszönöm, nem kérem ... húzódozott Klaudiusz.
- Mi az, hogy nem kéred? - szuszogott az asszony. Itt van és kész.
Erélyesen a markába nyomta.
- Köszönöm, már nem szoktam ...
- Nem szoktál. .. nem szoktál csokit enni? - húzta fel
szemöldökét Juliska néni. Mi az, hogy nem szoktál? Persze, te már keresel? Hát mire megy el a pénzed? Elfüstölöd, meg eliszod, mint a többi jópipa?
- Neeem - tiltakozott a kerek fej.
- Na hát akkor. Addig van jó sorod, amig gyerek vagy.
Most pedig fogd és ereggy a dolgodra.
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Nem lehetett tovább ellenállni. Klaudiusz fogta a csokit és kiódalgott az utcára. Indult vissza a templom felé.
Na most már mehet tejfölt venni, nem fog találkozni azzal a lánnyal. De amikor odaért, csallelassúdott a járása.
Hátha mégis bent van még? Kereszt is volt a nyakán, biztosan szeret sokat imádkozni. És ha éppen akkor jönne ki
a templomból, amikor e; a tejföllel a KözértMI, és meglátná, hát elsüllyedne szégyenében.
Egy darabig tétovázott akkor hirtelen eszébe jutott:
meg kellene nézni, bent van-e még? Hát persze! Ó, hogy
erre nem gondolt azonnal. Egészen megvidámodolt eUe;1
az elhatározástól, újból átvágott az úttesten és nekiindult
a templom lépcse;jének. Már föltette a lábát az else; fokra,
amikor szorongás fogta el. Visszahúzta gyorsan a csülkét
és körülnézett, nem látja-e valami ismere;s. Fe;leg a srácok. De a srácok persze futballoztalc. Töreidtek is eik most
azzal, hogy Klaudiusz templomba készül!
Pedig készült. Kissé lassacskán, kissé félénken és vegyes érzelmek közt, de mégis készült, illetve megtette
hozzá az első lépést. Lábát újból felrakta a templom lépcsőjére. Lépett volna e; - hogy a srácok nem mutatkoztak
sehol - másodikat is, de a templom bejáratában megjelent a világoskék szoknya és Klaudiusznak ette;l földbegyökerezett a lába.
Kati egyenesen a fiúnak tartott és mosolygott.
- Szervusz. Mit csinálsz itt?
- Föl akartam menni - nyögte elvörösödve a szeneslegény.
- Szoktál templomba jámi?
- Nem - felelte gyorsan és e;szintén, de teljesen meggondolatlanul.
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- Hát akkor. .. ?
Kati kissé félrebillentette a fejét és úgy nézett rá.
- Csak. Fel akartam menni.
Klaudiusz a cipője orrát vizsgálta.
A zavart csendet Kati törte meg:
- Már nem hordasz szenet?
- Ma nem. Mert szombat van. A Tüker ma nincs nyitva. Nyáron hetenként csak háromszor hordunk. Hétfő,
szerda, péntek.
Mint jól betanult leckét, úgy hadarta ezt.
- Majd, ha rendelünk szenet újból, elhozod?
- Hát persze! Nagyon szívesen! - A fiú úgy érezte,
hogy szilárdul a talaj a lába alatt.
- Te szoktál máskor is templomba járni? - buggyant
ki belőle merészen.
- Miért kérded?
- Csak.
- Szoktam.
Klaudiusznak melege lett a szive táján. Valami föloldódott benne.
- Tejfölt vettél? - kérdezte és mosolyogni kezdett.
- Igen.
- Én is azért jöttem.
Kis szünet után hozzátette:
- Édesanyám küldött.
- Édesanyád biztos jól tud főzni ...
- Meghiszem azt - húzta ki magát Klaudiusz, mintha
terrnetével is akarta volna bizonyítani, hogy az anyja jól
főz.

- Meglátszik rajtad - mondta elismerően Kati.
Klaudiusz lovagias akart lenni.
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- Terajtad is, hogy templomba jársz.
- Csacsi vagy - mondta a fehér blúz tulajdonosa és elnevette magát.
A kerek fej nem tudta, hogy miért csacsi, sőt bizonyára nem is csak csacsi, hanem egyenesen szamár, és ezért
újból a cipője orrát kezdte vizsgálni, sőt el is pirult. Amikor lehajtotta a fejét, akkor vette észre kezében Juliska
néni forintos csokiját. Zavartan Katira pillantott és feléje
nyújtotta.
- Nesze!
Aztán a nyomaték kedvéért hozzátette:
- Nagyon finom ám! Forintos.
Kati jobb kezében tartotta a poharas tejfölt, nem nyúlhatott azonnal utána. De nem is akart. Pillanatra elszégyelte magát emiatt, de csak úgy befelé.
- Igazán kedves vagy - mondta aztán lassan és a tejfölt áttette a bal kezéhe.
Nem akarta megbántani a szenesfiút, de nem is akarta
megfosztani a csokitól. Biztosan nem jut gyakran hozzá.
Hirtelen mentőötJete támadt. Elvette a csokit, a poharas tejfölt leállUotta a lépcsőre, fürge ujjával gyorsan kicsomagolta a csokoládét és kettétörte.
- Felezzük meg. Testvériesen. Nesze.
Klaudiusz nagyot nyelt, nem tudta, hogy mit mondjon.
De, ha tudta volna is elkésett vele, mert Kati a markába
nyomta a fél csokit és oly hirtelen szökkent el mellőle,
hogy mire a klaudiuszi frizura tulajdonosa magához tért,
már nyomát sem látta semerre. Egy darabig tétován állt,
fél lába még mindig a templom lépcsőjén, fél kezében a
csokival.
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- Megeszem a csokit és megveszem a tejfölt - határozta el végre és úgy is tett.
Amikor a Közértb61 kijött, jutott eszébe, hogy eia plébániára akart menni. De most így tejfölösen? Meg az
anyja is biztosan várja már ... Fordult egyet, hogy indul
hazafelé. De, jaj, a Hamu utca végén éppen akkor tüntek
fel a srácok.
- Hű, az áldóját! - nyikkant föl Klaudiusz, és gyorsan
me~született élete eddigi leggyorsabb elhatározása.
Atfutott az úttesten és becsöngetett a plébániára.
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8.

A káplánnak motorja volt és a motor a káplánok kezében általában veszedelmes jószág. Mert a motor vagy
üzemképes és akkor a káplán nincs otthon, vagy nem
üzemképes és akkor otthon van ugyan, de szerel. Márpedig egy káplánt, aki overallban, fülig olajosan szerel
ugyan mire is lehet használni?
Böllér plébános úr teljes - nem éppen megvetendő súlyával és általánosan elismert és tiszteletet parancsoló tekintélyével-, pontosan ezt a nézetet képviselte. Pedig tulajdonképpen nem is volt egészen igaza. Azért "tulajdonképpen", mert a fenti megállapítás általánosítás, és az általánositások sohasem igazak, és azért "nem is egészen", mert Kis tisztelendő úr ugyan sokat szerelt és sokat motorozott, de azért mindig lehetett őt mindenre
használni. Sőt! A motorját is erre állította be és nem csavargásra. A szerelésre meg persze azért volt szükség,
hogy megsokszorozza papi tevékenységét. Betegellátás,
beteglátogatás, halálesetkor a gyászolók meglátogatása,
a szorgalmas ministránsok jutalom-motorozása, sőt az
egyházközségi tagoknak szóló gyors üzenetközvetítés is
mind a káptalani motoron bonyolódott le és ilyenkor a
plébános mégiscsak megbékélt, hogy motoros káplánja
van. Tulajdonképpen inkább csak elvi kifogása volt a
motor ellen és azért, hogy legyen miért zsörtölődnie.
Mert szeretett itt-ott morgolódni-zsörtölődni. Azt hitte,
ez hozzátartozik a szakmához. Mámunt a plébánosi
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szakmához. Ezt ei így örökölte, egykori plébánosa is - Isten nyugosztalja - sokat zsörtölődött. Azért is lett ember
őbelőle.

Szóval, ez az egész motorügy a tekintély és a nevelés
érdekében felszínen tartott mondvacsinált ügy volt. Legalább is itt a Böllér plébánián. De bánnint is áll a dolog,
tény, hogy akkor, amikor Klaudiusz Katival a templom
lépcsőjén tárgyalt, a káplán atya a kert végében a motorját szerelte. Persze fülig olajosan. És az is igaz, hogy
ugyanakkor a plébános úr a kertnek rózsákkal szegélyezett kavicsos útjain föl-alá sétálgatva imádkozta a papi
zsolozsmát és amikor a kert végében fordult, nem állhatta meg, hogy rosszalló pillantást ne vessen a motorra, a
motor alá terített mocskos sátorlapra, a sátoriapon felsorakoztatott szerszárnokra, az olajos overalIra és az olajos
overalIba bújtatott olajos káplánatyára. A káplánatya
azonban nem sokat törődött főnöke kevésbé megértő pi 1lantásával és vidáman dudorászva szerelt. Az illendőség
és tisztelet kedvéért azonban valahányszor termetes fő
nöke a közelben imádkozott, lehalkHotta a dudorászást.
Ezt a magában véve idilli olajos és imádságos csendet
egyszerre csak éles berregés szakította meg. A káplánatya azonnal felugrott, hogy megy ajtót nyitni.
- Maradjon csak - intette le a plébános - fejezze be
gyorsan. Hátha éppen beteghez kell mennie.
Ő maga pedig végigdöngött a kerten, az oszlopos tornácon és a hosszú, kissé homályos folyosón és ajtót nyitott. Az ajtón kívül valaki megköszörülte a torkát és azt
dünnyögte: Jó napot kívánok.
A termetes pap paprikavörös lett, de ezt nem lehetett
látni, mert a folyosó hűvös árnyékba burkolta az arcát.
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Kettőt szusszant, azután feltűnő szelídséggel, ami korántsem volt összhangban vörös képével, megkérdezte:
- Mit akarsz?
- A káplán urat - felelte az ajtón kívül a tétova hang.
- Motort szerel - felelte kurtán a plébános.
- Hát akkor ...
Klaudiusz kissé meglóbálta a kezében a tejfölt, ami a
megkönnyebbülés jele volt. Lám ei mindent elkövetett,
hogy beszélhessen Kis atyával, de rosszkor jött. Motort
szerel.
A pap kilépett a napsütésre, arca egészen megenyhüit,
vaskos ujjaival a lehajtott fejű fiú álla alá nyúlt és felemelte a kerek kobakot.
- Hiszen te vagy Klaudiusz! - kiáltott fel tréfásan ugye, hogyeltaláltam?! Te vagy az?!
- L . .igen - mondta a leleplezett császári névrokon.
- Na gyere beljebb - hlvta jóságosan Böllér tisztelendő úr, és kézen fogva bevezette a hűvös folyosóra. - Hát
mi járatban vagy?
Ez igen egyszerű kérdés volt és ei szeretett volna hasonló egyszerűséggel felelni, de hát fogalma sem volt,
hogyan lehet egy mondatban elmondani azt amiért ő jött.
És bár a hatalmas ember jósága feloldotta benne a kezdeti félszegséget, mégis inkább Kis atyának szerette volna ... Hiszen ők már hordtak együtt szenet. .. Nem szólt
tehát semmit, csak állt tanácstalanul és a falon lógó képekre tévedt a szeme.
- Na gyere - invitálta újból a plébános - majd bent elmondod. Bevezette az irod ába és leültette.
Az irodában is hűvös volt, itt is képek lógtak a falon,
meg egy nagy feszület. Éppen szemközt az ajtóval, a két

44

ablak között. Tisztaság ragyogott mindenfelé. Ez tetszett
Klaudiusznak.
- Ülj le.
A pap széket tolt alája és maga is letelepedett. A fiú a
tejfölt óvatosan az asztal sarlc.ára állitotta. Böllér atyai
szeretettel figyelte ezt a mozdulatot és csendesen mosolygott.
- Hát most mondd el szépen, miért jöttél.
Klaudiusz nagyot nyelt és izgatott lett. Kicsit fészkelődött a széken aztán leeresztve a szempilláit kivágta a
titkát:
- Azt mondta az Olga, hogy csak vallásos lány jó feleségnek. Igaz ez?
A hangja majdnem ellenségesen csengett. S6t most a
szemét is rászegezte a papra. Böllér atya pillái alig észrevehetően megrezdültek.
- Melyik Olga mondta? - kérdezte rövid szünet után
óvatosan.
- Az Ányos Olga - felelte Klaudiusz olyan elszántsággal, mint a régi római, aki tudta, hogy a kocka el van vetve.
- Hm - hilmmentett a plébános.
Csönd támadt az irodában, de a kertben fel búgott a
káptalani motor. Amikor elhalkult az atya megkérdezte:
- Miért akarod te ezt tudni?
Ez meglep6 és váratlan kérdés volt.
Tényleg, tulajdonképpen miért is akarja ő ezt tudni?
- Csak - felelte kurtán, mert maga sem volt egészen
tisztában magamagával.
A pap megérezte, hogya fiú lelkének mélyén komplikált dolgok gomolyognak.
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- Meg akarsz talán nősülni? - kérdezte mosolyogva,
hogy időt nyerjen a gondolkodásra.
- Nem - rázta meg a fejét gyorsan Klaudiusz.
- Hát akkor igazán nem fontos még ez a dolog a te
számodra.
- De fontos.
- És miért?
- Mert ha feleségnek a vallásos lány jó, akkor férjnek
is csak vallásos fiú.
A papot meglepte avaslogika.
- Mondasz valamit.
- Dc Olga hazudós.
- Biztos vagy ebben?
- A mi udvanmkban lakik.
Ez ugyan nem volt direkt válasz, de errefelé Ördögvölgyön igen nyomós érvelés.
- Ebben nem hazudott.
A pap elgondolkozott és nem akarta tovább folytatni
ezt a beszélgetést. A motor újból felbúgott éspedig
hosszan, egészségesen.
- Ne foglalkozz te még ilyesmikkel. Mire jó ez?
- Dc a srácok szoktak ilyesmiről beszélgetni.
- Túl fiatalok vagytok még ehhez.
Kopogtak és választ sem várva az ajtó hirtelen kinyílt.
- Jó a motor, plébános úr. Nem kell beteghez menni?
- Nem köszönöm - mondta gyorsan Böllér atya és felállt.
Klaudiusz is felállt és azt makogta: Dicsértessék ...
- Hát te itt vagy? - vidámodott el Kis atya.
- Már megyek haza - mondta zavartan Klaudiusz.
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- Haza viszlek motoron. Úgy is ki kell próbál nom. Na
gyere.
Máskor Böllér atya lemondóan sóhajtott volna, de
most örült neki.
- Csak eredj - bíztatta. - Az atya nem fordít az árokba.
- A tejföl! - kiáltott utánuk dörgő hangon, mikor már
majdnem a kapun kívül voltak.
Kis atya szaladt vissza érte. Nem akarta Klaudiuszt
szégyenben hagyni. A fiú ezt kedves dolognak találta.
Jól esett neki. De a "köszönöm" azért nem jött ki a torkán.
- Kapaszkodj belém - rendelkezett a fiatal pap.
Klaudiusz bal karjával átölelte a túlontúl karcsú papi
derekat, jobb kezében meg a tejfölt tartotta. Az atya berúgta a motort, gázt adott és a csupa-olaj, maszatos pap,
meg a császári név szénhordó tulajdonosa kifüstöltek a
plébánia nyitott kapuján a tavaszi napsütötte Hamu utcára.
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9.

Böllér plébános úr gondterhelt volt a vacsoránál. A
káplán atya azt hitte, hogy a motor miatt gondterhelt és
ő is hallgatásba burkolózott. Kanalazták a levest. Gulyásleves volt vacsorára. Egyik sem sietett, mindketten a
gondolataikkal voltak elfoglalva.
- Tessék, vegyen még - kínálta Böllér atya fiatal káplánját, amikor üres lett a tányéIja. - Ma sokat dolgozott
- tette hozzá.
- Sok baj volt a motorral - jegyezte meg Kis atya és
a merőkanál után nyúlt.
- Igen ... De nekem is volt ugyanakkor bajom azzal a
fiúval. .. mondta a plébános lassan, elgondolkozva.
- Klaudiusszal? - mosolygott egyet a káplán.
- Igen.
Mindketten elhallgattak. A fiatal pap kanala finoman
koccant, amint nekiütódött az üres tányér aljának.
- TöIthetek? - kérdezte és a vizeskancsó után nyúlt.
A plébános nem feleIt és ő megtöItötte mindkettőjük
poharát. Csak a poharakba csurgó víz locsogása hallatszott. A káplán megtörölte a száját az asztalkendővel és
ivott. Amikor letette a poharat, Böllér atya hátratolta a
székét.
- Azt kérdezte ez a fiú - kezdte nlinden bevezetés nélkül -, azt kérdezte: igaz-e, hogy csak a vallásos leány lehet jó feleség?

48

- Hát persze. hogy csak az - fogta meg a problémát a
káplán az egyszerűbb végéről.
- Lehet. hogy igaza van - mondta óvatosan a plébános
-. de in most az a meglepő ...
Félbeszakította a mondatát. hirtelen felkelt és föl-alá
kezdett járkálni a szobában.
- Mi a meglepő? - kérdezte a másik.
A testes pap visszaült a helyére. .
- Hány éves ez a Klaudiusz?
- Most végezte az általános iskolát.
- Tehát tizennégy. Ha ugyan meg nem bukott.
- Nem bukott. Közepes tanuló.
- Hát akkor hogyan járhat egy tizennégyéves fiúnak
ilyenen az esze?
A káplán atyának egyszerre sok minden jutott eszébe
ezzel kapcsolatban. Tudta. hogy ez nemcsak olyan kamaszos rajongás féle. hanem a koraérettség jele. Az élet
tilkáról az iskolában sok mindent tanulnak a gyerekek!
Aztán itt van a koedukáció! A film! A tévé! Az egyszobás lakásokban a gyerek minden tévéfilmet végignéz.
akár neki való. akár nem. A szülőknek nincs lelkierejük
kikapcsolni az adást. És ezzel nyugtatják meg magukat.
hogy úgysem érti a gyerek! Pedig érti! Mennyire érti!
Persze a maga módján. És egy-egy jelenet. egy-egy kép.
vagy történet megmérgezi a lelkét. a fantáziáját. Az emlék jól elraktározódik benne. És ki tudja. mikor kezd hatni és hogyan?
- Az ifjúság ma koraérett - mondta röviden és öregesen sóhajtott egyet.
- Maga többet akart mondani - nézett rá élesen a plébános.
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- Nagyon összetett kérdés ez, plébános úr.
- Akkor annál inkább kell vele foglalkoznunk.
- Igen ...
Böllér atya újból fölállt és elsétált az ablakig. Kibámult a sötétkék tavaszi éjszakába. Mélyet szívott az
akácillattal terhes levegőből, és anélkül, hogy megfordult volna, azt mondta:
- Persze tavasz van.
- Én azért megyek közéjük - engedte el füle mellett a
megjegyzést a káplán -, hogy jobban me$értsem őket,
azért kell a motor is. Azért vagyok olajos. Ok is olyanok.
A plébános összeráncoIta a homlokát. Gyorsan akart
valamit mondani, de meggondolta magát. Megfordult és
a káplánjára nézett.
- Lehet, hogy igaza van.
Szelíden és lassan ejtette ki a szavakat.
- A sok válás is azért van - bökte ki kedvenc gondolatát a káplán - mert fiatalon kötnek házasságot. Nemiségükben érettek ugyan, de jellemükben teljesen ki forratlanok.
- Igaza van ebben - helyeselt a plébános némi gondolkozás után - hogy túl fiatalon kötött házasságok bomlanak fel leginkább.
- És persze mindennek a gyerek issza meg a levét.
Igaz, a keserű léből jut az elvált szülőknek is. Mégiscsak
megtörik az életvonaluk ... Lám rnáris csalódtak az életben, az emberekben - mert hiszen anyós is van a világon
- és leginkább persze egymásban. A férj fizetheti a tartásdíjat, az asszony meg egyedül kínlódhat a gyerekkel.
És persze másodszor is meg akarnak házasodni. Hiszen
fiatalok! De ki az a rendes lány, aki szívesen megy férj-
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hez elvált emberhez, akinek a fizetését gyermektartás
terheli. És hol az a férfi, aki szívesen veszi a nyakába
idegen gyerek gondját?
- Igaza van káplán úr. És én még hozzátenném: és üdvösségük is nagy veszélyben forog. Hiszen a szentségi
házasság felbonthatatlan. A második házasságkötéskor
jönnek aztán a lelkiismereti aggályok, nyugtalankodások.
- Még jó, ha vannak ilyenek. A legtöbb elhallgattatja
a kellemetlenkedő belső hangot és még szerencse, ha halálos ágyán észretér.
- Azt hiszem tapasztalta már, hogy sok ember ilyenformán lesz ateista. Azért nem hisz Istenben, mert valami
nyomja a lelkiismeretét, amit Isten számon kér egyszer
tőle. Ugy oldja föl félelmét, hogy tagadja, hogy volna valaki, aki tetté t tőle tényleg számon kéri. Ezek így okoskodnak: nekem kellemetlen, hogy van Isten, tehát ne legyen.
Valahonnan halk tánczenét hozott az északai szellő és
autó dübörgött el a plébánia előtt. A nyitott ablakok megremegtek. A plébános, aki a beszélgetés alatt az ablaknál
állt lassan odajött az asztalhoz és leült a káplánjával
szemben. Két súlyos kezét rátette az asztalra.
- Mit lehet itt csinálni? - kérdezte és szemöldökét magasra felhúzta.
- Tőlem tetszik ezt kérdezni?
A kövér pap elnevette magát.
- Hát nincs más a szobában.
- Az a baj, plébános úr, hogy mi mindent magunk akarunk megoldani. Más szektorban - mosolyodott el finoman - már régen összeiiltek a szakemberek, tanácskoz-
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nak, tanulmányoznak, közvéleményt kutatnak, statisztikát állítanak össze és keresik a megoldásokat a problémákra. Mi, papok ...
A plébános egy kézmozdulattal félbeszakította.
- Nekünk van egy tévedhetetlen tanító hivatalunk,
vannak egyházi elöljáróink, s mindenek felett van Szentlélekúristen!
- Igen. De a jó favágó is csak éles fejszével tud jól
dolgozni. Én azt hiszem, plébános úr, hogyadogmákra,
meg az elöljárókra, meg magára Szentlélekistenre hivatkozva elmulasztjuk meg tenni ami a mi kötelességünk
volna. A fejszét köszörülni kell.
A plébános érezte, hogy olyan területre tolódott a beszélgetés, ahol ritkán értették meg egymást. Tudta ezt a
káplán is. Hja, két generáció! És méghozzá igazi korforduló idején! Így a szakadék még tátongóbb. De mivel lehet ezt áthidalni?
Böllér atya felállt és föl-alá sétált a szobában. Kezét a
hátán összekulcsolta. A szoba falán lógó feszület előtt
pillanatra megállt, és feltekintett rá. Aztán megfordult és
elment a másik falig. Ott megfordult és megállt.
- Azt hiszem igaza lehet káplán atya. De persze mi
még régi iskolában nevelkedtünk. Maguk könnyebben
megértik ezt a kort. Hiszen jórészt benne születtek már.
Kis szünetet tartott, aztán felsóhajtott:
- Bár volnék én is fiatalabb még!
Odalépett az asztalhoz és keresztet vetett. Elmondta az
asztali áldást.
Mindketten csendben felmentek a templomba. Nem
gyújtottak lámpát, csak az örökmécses fénye világitott
szeliden.
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Amint ott imádkoztak egymás mellett, a káplán lopva
oldalt pillantott. Meglepetten látta, mily kicsinnyé lett ez
a nagy darab ember ott az imazsámolyon az Úr előtt. Ő
is számon tartotta, hogy van szakadék a két generáció
között. Ő is szerette volna áthi~alni, csak nem tudta, hogyan, nem tudta, hogy mivel? Onként elen ül is eszébe jutottak a plébános utolsó mondatai. És amint ezeken gondolkozott, és amint ezt az imádkozó embert így maga
mellett látta, megértette, hogy egy dolog van, ami a szakadékot át tudja hidaln i. Az alázatosság az.
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10.

Sütött a nap és harangoztak. de Olga nem mozdult az
árnyas fa alól. Pedig vasámap volt és misére harangoztak. Mozdulatlanul és lustán támaszkodott a ferdetörzsú
akácnak ott az árokparton és a fiúkat figyelte. A srácok
az árkon túl. jó kőhajításra fociztak. A játék vihara néha
közelebb sodorta a gyerekgomolyagot az árokparthoz és
így OIgához is. Úgy tett mintha nem érdekelné a dolog.
szempilláit félig lebocsátotta, valójában azonban élesen
figyelt. Most Pufi rúgta a labdát. a kis szőke beléfejelt.
pontosan a barnaképú lábára, az meg hatalmasat belerúgott, de nem az ellenfele kapuja felé, hanem, neki a fának, amely alatt Olga állt. Recsegve hullott néhány gally
a lába elé. de a labda fennmaradt a fa tetején. A lány nem
mozdult.
- Halló. Jóska nem arra a kapu! - üvöltötte Pufi vörös
képpel és lihegve.
- Csacsa, hozd le a labdát - rendelkezett a barnaképú
Jóska és karbafont kézzel megállt az árokparton, szemben OIgával.
A kis szőke ugrándozva szaladt le az árokba és egykettő ott termett Olga előtt a másik oldalon.
- Eredj innen - mondta, hadd rázom meg a fát.
A leány se nem mozdult, se nem szólt.
- Hallod? - vörösödött el a kis Csacsa - eredj innét,
mert odábbl6dítalak!
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- Mindjárt beváglak az árokba - mondta lustán a fejjel
nagyobb Olga.
- Halljátok, srácok? Be akar vágni az árokba! Majd
mindjárt beváglak én ...
Neki is ment volna, de Jóska átkiáltott:
- Ne nyúlj hozzá!
Néhány ugrással ott termett Csacsa mellett, fél kézzel
hátratolta és megállt Olgával szemben. Egy darabig némán mustrálgatta, aztán csendesen megszólalt:
- Miért nem mentél misére, te szent boszorkány? Már
harangoztak.
- Mi közöd hozzá!
Olga fölpillantott, de összehúzott szernrései mögül
alig látszott a fekete szeme.
- Te szoktál templomba járni - mondta Jóska megvet('jen.
- Már leszoktam róla.
Olga lassan mondta ezt és nyugodt hangon.
- Hagyd a frászba! - kiáltott át Pufi. - Rázd le a bőrt
és gyere.
Jóska úgy tett, mint aki nem hallotta Pufit.
- És miért szoktál le róla?
Most a többi srác is kiabálni kezdett.
- Vedd le nekik a labdát - mondta Olga csendesen.
- Nem veszem le, anúg nem felelsz.
A leány félreálIt és megrázta a fát. A labda Jóska lába
elé pottyant.
- Dobd át nekik, akkor majd megmondom.
A fiú kicsit tétovázott, aztán lehajolt a labdáért és átrügta. Olga arcán fölényes mosoly suhant át.
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- Mindjárt jövök - küldte a labda után az üzenetet Jóska. A fiú megérezte, hogy alul maradt és most egyenlíteni akart.
- És most megmondod, hogy miért szoktál le róla,
vagy kitekerem a nyakad.
- Te kis csacsi - nevette el magát Olga és féloldalról
nézett a fiúra.
Jóska elpimlt, jobban mondva bama arca még bamább
lett. Lcszcgtc a fejét, széles válla előrelendült. Egy darabig küszködött magával, aztán halkan de határozottan
ennyit mondott:
- Szóval becsaptál? Majd lesz rá gondom, hogy megtudjam.
Megfordult és indulni akart, de Olga utánaszólt ...
- Hiszen megmondom! Nem akartalak becsapni!
A fiú lassan megfordult és zsebre tette a kezét. Olga
most egészen tágra nyitotta a szemét és ártatlan képpel
az arcába nézett.
- Azért, mert Klaudiusz is templomba jár.
- Klaudiusz?
Pillanatnyi csend támadt, csak a [iúk csatazaja hallatszott az árkon túlról.
- És mióta? - kérdezte aztán Jóska.
- Amióta egy lányt megismert, aki templomba jár.
- Ez jó vicc. Klaudiusz templomba jár egy lány kedvéért. Azelőtt lányra rá sem mert nézni, templomba meg
akkor ment, anukor szenet vitt a papoknak.
Olga elnevette magát.
- Ez jó, nu?
Ismét lebocsátotta a szempilláit és sejtcImesen megkérdezte:
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- Már nem tartozik a galerihez?
- Nem tudtuk, hogy ez történt vele. Majd megbeszélem a srácokkal. És te ezért hagytad abba a templomot?
- Láthatod, hogy Klaudiusz képmutatásból jár templomba. Utálom a képmutatást. Tudod, ezért ...
- Na gyere már! - hangzott át az árkon túlról- hagyd
a frászba a szent boszorkányt!
A srácok csak így hívták egymás között Olgát. A lány
összehúzott szemmel pillanton az árkon túlra.
- Ha akarod, most bebizonyíthatod, hogy nem vagy
szent boszorkány. Tudsz focizni?
A fiú kérdésében volt jó adag gúny és sajnálkozó lenézés.
- Tudok - mondta Olga a foga között.
- Akkor gyere.
Mindketten átrnásztak az árkon.
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11.

Klaudiusz kiborította az utolsó adag szenet, visszabaktatott a kocsihoz, és fellökte az üres kosarat a kocsira.
Bandi bácsi a féllel tárgyalt. Kissé el volt érzékenyülve
és akadozva forgott a nyelve, mert már estére járt és reggel óta fuvaroztak. Végre meglett az alku és az öreg felcihelődött a bakra. A fiú mellé telepedett.
- Gyi - mondta Bandi bácsi és markába kapta a gyeplőt.

Egy darabig némán ültek egymás mellett, az öreg fuvarost a szesz nyomta, Klaudiuszt meg a fáradság. Amikor a sarokhoz értek, autóbusz robogott el előttük, meg
kellett állni.
- Hóó6!
Ha már álltak, az öreg felhasználta az alkalmat és kOnilményesen rágyújtott. Szekfű lógó füllel és lógó orral
álldogált a rúd mellett. Mikor a vékony szivar már égett,
újból kezébe vette a gyeplőt, de még nem indított.
- Te gyerek - mondta kissé botladozó nyelvvel- menj
el Sárosiékhoz és mondd meg nekik, hogy holnap jön jó
szén ... Hogy hozzunk-e nekik?
Nagyot szívott a szivarból és rászólt Szekfúre:
-Gyi!
Szekfű rántott egyet a kocsin és Bandi bácsi meglódult
az ülésen.
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- No, no, bolond jószág - méltatlankodott az öreg, és
mikor egyensúlyát újból megtalálta, könyökével oldalba
bökte Klaudiuszt:
- Érted?

......

- Anya - toppant be a konyhába Klaudiusz - most
mindjárt el kell mennem.
- Aztán hova?
- Meg kell mondanom egy vásárlónknak, hogy jó szén
érkezett. És vigyiink-e neki?
- Ilyen sürgős?
A fiú kicsit elpirult.
- Bandi bácsi mondta.
- És meg se mosdasz? Nem is eszel?
- Dc igen - felelte vontatottan a fiú.
Aztán, amilyen vontatott volt a felelet, olyan körülményes lett a mosdás, és gondos az átöltözés. Az anyjának
is [eltúnt, de nem szólt.
- Ülj le és egyél.
Klaudiusz gyorsan evett és indult.
- Messze kell menned? - kérdezte az anyja.
- Nem nagyon ...
Anlikor kint volt az utcán jutott eszébe, hogy rosszul
felelt. Azt kellett volna mondania, hogy messze. Hátha
soká ottmarad? Akkor anya megint nem hagy békét neki.
Hol voltál? Miért jössz olyan későn haza? Már te is csavarogsz, nlint a többi jómadár - meg i1yesféléket hallhat
núg csak el nem alszanak.
Végig sietett az Árok utcán, és nekivágott a Hamu utcának.
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A Hamu utca jó hosszú és véges végig jól világitott.
Klaudiusz befordult tehát az első mellékutcába. Igazán
nem fontos, hogy most valakivel találkozzék. Ide-oda tekergett a zegzugos külvárosi utcákon míg végre - valóban észrevétlenül - eljutott Sárosiék házához. Fölmászott a második emeletre, de mire fölért már úgy kalapált
a szive, azt hitte kiugrik a torkán.
Az emeleten a lépcsővel szemben nagy papirlap lógott
Sárosiék ajtaján. "Aug. l-éig nyaralni mentünk. Üzeneteket, postát kérjük a szomszédnálleadni." A papiros alján nagy nyil jelezte, hogy melyik szomszédról van szó.
Klaudiusz tétován állt a mogorván lelakatolt ajtó és a
nagy papirlap előtt. Most mit csináljon? Becsöngessen a
szomszédékhoz? De ő se nem postás, se üzenetet nem
hozott ... illetve mégis. De persze arra válasz is kellene.
A szomszédék meg biztosan nem tudják ...
Megvakarta a füle tövét.
Új gondolata támadt. Hátha mégis megbeszélték a
szomszédékkal azt a széniigyet! Csak be kell akkor csöngetni hozzájuk! De ilyen későn? És ha már alszanak?
Majd jóllegorombítják ...
Valaki jött föl a lépcsőn és Klaudiusz riadtan félreálIt.
Idősebb férfi tolta be a kulcsot a nyillal jelzett szomszédék zárjába és kinyitotta az ajtót. Klaudiusz nagyot
nyelt.
- Kérem szépen - mondta már majdnem elkésve, mert
a férfi épp hogy be nem tette maga után az ajtót. Most
kitárta, és végignézett a fiún.
- Mit akarsz?
- Kérem, Sárosiéknak hoztam üzenetet.
- Jó. Gyere be. Mindjárt.
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A férfi eltűnt az ajtó mögött és kis idő múlva vidáman
és mosolyogva ugyanazon az ajtón kilépett a Sárosi kislány.
Klaudiusz nem tudott számot adni arról amit érzett,
csak bámult és a száját is nyitva felejtette.
- Szervusz - mondta a lány. - Mit akarsz?
- Szenet - dadogta Klaudiusz - azaz, hogy akartok-e
szenet, mert most jó szén érkezett?
- Hát persze. Azért maradtam itt,mert vártuk az üzenetet. Klaudiusznak némiképpen visszatért az önbizalma.Lám, mégiscsak jó volt, hogy most este átjött és,
hogy megszóIította azt a férfit.
- Mikor hozzuk? - kérdezte és kissé kihúzta magát.
- Minél hamarabb.
- Holnap délelőtt jó lesz?
- Persze, hogy jó.
- Mise után, amikor már itthon vagy.
- Nem megyek misére.
- Neeem??
A lány futólag összeráncolta a homlokát, aztán villant
egyet a szeme. Finoman elmosolyodott.
- Már nem.
A fiú zavarba jött. A padlóra szegezte tekintetét és
jobb kezével kabátja alját gyúrta.
- És miért nem? - kérdezte halkan.
- Minek járjak? A mai világban?!
- Én sem jártam... csak ... csak amióta láttam, hogy te
jársz. Egészen elvörösödött és nem mert a lányra nézni.
A leány arcán gúnyos fintor jelent meg.
- Akkor te is abba hagyhatod, mert mondom, hogy
nem járok.
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Klaudiusz homloka gyöngyözni kezdett. Nem tudta,
hogy nút mondjon. Csak nem vallhatja be ezek után,
hogy ő jó barátságban van a fiatalabbik pappal, meg,
hogy tulajdonképpen elég jól rászokott már, hogy elmenjen vasárnap a templomba. Bár lehet, hogy elmegy tőle
a kedve, ha ez a lány tényleg nem jár többet. Meg aztán
eleget nevettek a srácok is. De az imponált nekik, bogy
lány kedvéért teszi. Igaz, hogy nem mondták, de Klaudiusz tudta, hogy így van. Ha most már ez nem jár többet
núsére, és ő mégis, akkor fogják csak igazán kinevetni.
Lassan felemelte a szemét és megdöbbenve látta a gúnyos fintort a lány arcán. Ettől dühös lett ... Most még ez
is kineveti?!
- Hát ha akarod tudni, én továbbra is fogok járni!
Sarkon fordult és kiment. Nem is köszönt. Lerohant a
lépcsőn. A kapun éppen jött be valaki. Vigyázatlanul neki ment.
- Na - morogta indulatosan és kiviharzott az utcára.
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kellett elhagyni. Az alvás ugyanis trópusi időben kötelező. Az állomásépület felől most búgó hang hallatszik, aztán a jelzőharang egyenletes kongatása.
- Mindjárt itt lesz - állapítja meg a nekihevült főmér
nök és arra felé tekint, amerről a vonat érkezését várja.
- Apus, egyenest lemegyünk fürdeni, ugye? - szabja
meg kérdésével a délutáni programot a lánya.
- Persze, persze - mondja elgondolkozva a papa és kis
szünet után hozzáteszi - ha kedvetek van.
- Biztos, hogy van kedvünk. Ilyen hőségben! Majd alszol a strandon apus.
Apus tudja, hogya strandon nem lehet aludni, de azért
megadóan válaszolja:
-Jó.
Most a kanyarodón túl dübörgés hallatszik. Aztán zihálva feltűnik a mozdony.
Melege van, erősen fújtat. Mögötte a vagonok engedelmesen gurulnak. Izzik a tetejük. Forgalmista szalad ki
az irodából piros sapkával, hóna alatt a zöld palacsintasütő. Valami megnevezhetetlen izgalom árad el a kis állomáson, pedig semmi emlitésreméltó nem történik, és
Sárosiékon és a forgalmistán kívül nincs is senki a sínek
előtt. Dehát persze szerelvény fut be és az mégiscsak valami egy állomás történetében. A mozdonyt megállitja a
mozdonyvezető, a vagonokat megállítja a mozdony. A
meglehetősen üres vonatról mindössze ketten szállnak le.
Egy kendősfejű néni nagy kosárral és egy fiú fürdőnad
rágban és trikóban. Szandál a lábán. Sárosiék hiába tekergetik a nyakukat, akit várnak, nem mutatkozik.
- Nahát! Nem jött! - méltatlankodik a főmérnök.
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A pirossapkás felemeli a zöld palacsintasütőt, a mozdony szusszan egyet, aztán mégegyet és az egész szerelvény lassú mozgásba jön. Akkor az utolsó kocsi legvégén valanu zavar támad. Ajtó vágódik, kiáltás hallatszik,
valami fehér gomolyag jelenik meg a lépcsőkön, aztán
totty, a fehér gomolyag lehuppan a földre, visszainteget
a vagon felé és egyenesen irányt vesz Sárosiék felé.
- Nahát - kiáltja már messziről- majdnem elaludtam!
Szervusztok!
A papa egy kicsit meg van ijedve, és egy kicsit dühös.
Ezért sápadt és ráncolja a homlokát.
- De apus - kiáltja nunden apai fájdalomnak az okozója és egyéb fölösleges magyarázkodás helyett átöleli
az apját.
Persze i1yesntinek nem lehet ellenállni. A szigor felolvad az ölelésre, ölelés a válasz és anti történt elfelejtődik.
És igy van ez jól. Ilyen hőségben nem érdemes gyarapitani, amitől inkább szabadulni akar az ember.
Újabb hőhullámtól.
ot ot ot

Este van. A hold süt, a békák brekegnek, a szúnyogok
eszeveszettül csípnek. A Balatonon már csak ilyenek a
nyári esték. A hold ezüsthidat is vert a vízen Tihany tól
egészen Aligáig, majdnem addig a padig, ahol Kati és
Zsuzsi ülnek a vízparton. Kati szívesen átsétálna az
ezüsthídon Tihanyba, vagy ki tudja, azon túl még hova,
de Zsuzsi úgy véli, hogy ez szamárság. Örül, hogy végre
itt van. Semnu kedve gyalogláshoz, mégha ezüsthídon is
visz az úl. Ez a kiHönbség kettőjük között.

65

Apus újságot olvas a szúnyoghálóval borított ablakok
mögött. Általában csend van, csak a szálló felől hallatszik őIÜlt tánczene. Szerencsére nem túl hangosan, mert
elég messze van. Majdnem a legszélső nyaraló az övék
Kenese felé. Rajtuk túl már csak a Helmeciék vannak és
egy most épülő vityilló. Azokat még nem is ismerik.
- A te Klaudiuszod kitett magáért - tereli az ezüsthídról reálisabb tárgy felé a beszélgetést Zsuzsi.
- Olyan jó szenet hozott? - kérdi gyanútlanul a másik.
- Persze. A kedvedért.
- Ez kedves tőle.
- Még mást is megtett a kedvedért.
Kati összeráncolja a homlokát és gondolkozik.
- Ugyan mit? - kérdezi, minthogy nem tud rájönni.
- Képzeld, templomba jár.
- Azt láttam. De, hogy az én kedvemért?
- Persze. Ő maga mondta.
Kati elgondolkozott, aztán vontatottan megkérdezte:
- És te mit feleltél neki?
- Én? - Zsuzsi elmosolyodott. - Azt feleltem neki,
hogy már nem járok templomba.
- Igazán, ezt válaszoltad?
- Ezt.
- Igazat mondtál.
Kati halkan sóhajtott egyet.
Zsuszi alig észrevehetően vállat vont és lopva a testvérére pillantott.
- És képzeld, megkérdezte, hogy miért?
- És mit mondtál neki?
- Ugyan, a mai világban?!
- Ezt mondtad?
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- Ezt.
- És Ő mit felelt?
- Irtó dühös lett és azt kiabálta, hogy ő bizony továbbra is fog járni.
- Veszekedtetek?
- Á, dehogy. Egyszeruen faképnél hagyott.
- Azt hitte, hogy én beszélek vele?
- Persze. Úgy látszik nem tudja, hogy ketten vagyunk.
Vagy összetévesztett.
Kati kicsit elgondolkozott. A csendben csak a békák
brekegése hallatszott.
- Azért nem szép tőled, hogy kihasználtad a helyzetet
- mondta aztán. Marék kavicsot vett fel a sóderezeU útról
és ujjai közt pergetve visszahullatta a földre.
- Gondolhatod, hogy nem féltékenységMI tettem kacagott Zsuzsi.
- Csacsi vagy.
- És különben is látod, azt mondta, hogy csak azért is
fog jámi!
- Csak mérgében mondta. Nem biztos, hogy meg is
tartja.
Most Zsuzsi hajolt le kavicsért. De csak egyet vett fel
és mélyen bedobta a vízbe. Hallották a csobbanást amint
beleesett.
- No, még jóvá lehet tenni - mondta Zsuzsi békít6en.
- De miért nem igazítottad helyre mindjárt?
- Hiszen mondtam. hogy faképnél hagyott?! Egyenesen elviharzott!
- Majd fogok érte imádkozni.
- Tetszik neked?
- Sajnálom.
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Kati fölállt és nyújtózott egyet.
- Neked még soha nem tetszett fiú? - szólt utána Zsuzsi.
- Tudod, Zsuzsi, hogy nem.
- Nekem sem ... Azaz, hogy ...
Ő is felállt és megigazitotta a haját. Kati csendben állt
mellette és az ezüsthidat nézte. Talán valami vallomás
következik most, gondolta.
- Menjünk aludni - inditványozta Zsuzsi és a hangja
olyan józanul csengett, mintha nem is volna holdsütés,
meg ezüsthíd, meg békakoncert, meg varázslatos balatoni éjszaka.
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Pufi elővette a pepita zsebkendőjét és köriilrnényesen
kifújta az orrát. Ez arra volt jó, hogy időt nyerjen és rendezze a gondolatait.
- Igazad van - mondta azután. Nem kérdeztem semmit.
- Nahát - zárta le a párbeszédet Jocó.
Pufi újból hanyatt feküdt és tovább szuszogott a náthája miatt és Csacsa is, mert a bőrt javította. Nagy igyekezetében a nyelve hegyét is kitolta zárt ajkai között balfelől.

- Ezt már nem lehet megjavítani - állapította meg kis
múlva. Mindig újból kiszakad. Mellette.
- Ne is vesződj vele - szólt oda Jocó. - Majd szerzünk
másikat.
- Básikat??? - ült fel újból Pufi, de mert látta Jocó
vésztjósló tekintetét gyorsan újból visszafeküdt. - Hát
persze - mondta - szerzünk básikat.
- Te ló - torkolIta le Jocó -, most nem ez a fontos.
- Dem? Én azt hittem.
- Most Klaudiusz a fontos.
- Persze, Klaudiusz a fontos. Hápci!
A fiú üjból felült és érdeklódéssel sandított Jocó arcába.
- Csacsa, hagyd abba és figyelj ide.
- Figyelek - mondta a kis szőke és félretette a vacak
labdát.
- Tudjátok miért hagyott itt minket Klaudiusz?
- Miért? - rándította meg a vállát Csacsa -, mert maridő

ha.

- Bondtam én is - fuvolázta Pufi és újból tüsszenteni
készült.
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- Hát ha tudni akarjátok a templom kedvéért hagyott
itt minket.
Kis szünetet tartott a nagyobb hatás kedvéért, aztán
folytatta:
- Templomba meg egy lány kedvéért jár.
- Tisztára megbolondult - állapította meg Pufi.
- Meg - hagyta helyben Csacsa.
- Na majd én kigyógyítom a bolondságából.
- Kigyógyitod?
- Ki.
- Mi is segítünk neked.
Csacsa harciasan feltűrte az ingu.üát.
- Nem úgy, te tök.
- Miért? Majd én jól fejbeverem. Attól kigyógyul.
Majd meglátod.
- Attól csak bakacsabb lesz - vélte óvatosan Pufi.
- Majd leszoktatjuk azt a lányt a templomról, akkor
neki is megjön az esze. Az mégiscsak piszokság, hogy
egy lány, meg a templom kedvéért otthagyta agalerit.
- Na és hogy akarod? - érdeklődött Csacsa -, hiszen
azt sem tudod, hogy kiről van szó!
- Olga majd megmutatja.
- Te bízol a szent boszorkányban?
- Látod, hogy átállt hozzánk.
- Jól focizik, az igaz.
- Hát, hogy jól, az túlzás, de lehet belőle valami. Aztán meg jó ha a galerinak női tagja is van.
- És mivel bizonyítja. hogy tényleg átállt hozzánk?
- Már nem jár többet templomba. Azt mondta, hogy
az élete legnagyobb áldozata, de a kedvünkért meghoz-

za.
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-Hm ...

Csacsa bizonyos kétkedéssel hiimmentett.
- Majd meglátjuk. Te beszéltél vele ...
- És bi a terved? - érdekl6dött Pufi.
- A terv em ... ?
Jocó összehúzta a szemöldökét és merészen, fölényesen a távolba nézett. Csacsa meg Pufi bizonyos tisztelettel figyelték.
- A tervem? - ismételte meg Jocó hatásvadászóan a
kérdést. - Elraboljuk a n6t és átképezzük. Állítom nektek, hogy nem fog többé templomba járni. Sőt Klaudiuszt is észretéríti.
Pufi kissé elsápadt.
- Biért kell ehhez elrabolni - kérdezte óvatosan, mert
nem szerette a komplikált dolgokat.
- Mit félsz te dagadt - tapintott a lényegre Csacsa. Ha eredményt akarunk, neki kell menni a dolgoknak.
Újból föltúrte az ingujját és harciasan maga köré nézett.
- Ha félsz, mehetsz - mondta megvetóen Jocó és elbiggyesztette az ajkát.
- Dem félek és dem megyek sehova. Csacsa, ha akarod tudni, bingyárt beverem a pofádat.
- Ilyen dáthásan? - csúfolódott a kis sz6ke.
- Ilyen dáthásan - erősködött Pufi, feltápászkodott és
6 is kezdte felgyűmi az ingujját
- Hát, ha akarod beverhetem az orrod - ugrott fel Csacsa harciasan, bokszoló állásba helyezkedett, s núg bal
öklével arcát takarta, jobb öklét előre lendítgette Pufi
náthás orra irányába.
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- Azonnal üljetek le - rendelkezett Jocó ellentmondást
nem tűrő hangon. - Miféle marhaság ez? Én itt egy nagyszabású galeri-tervet adok elő nektek, ti meg egymásnak
akartok menni. Majd Klaudiusz orrát törjétek be, ne egymásét.
Csacsa vállat vont és abbahagyta a bokszolási előké
születeket.
- Ő kezdte - mondta sértődötten Pufi.
- Most nem dumálunk, hogy ki kezdte, ki nem kezdte,
hanem idefigyeljetek.
A két srác morogva újból letelepedett a kopár gyepre.
- Hát hogy akarod? - kérdezte kis szünet után Csacsa,
de a hangjában volt valami kelletlenség.
- Megtudjuk, hogy mikor megy templomba.
- Hogy tudjuk meg?
- Ez az Olga dolga lesz.
- Olga dolga, nagyon jó - vihogott Csacsa - Olga dolga ...
- Ne nevess, mert hazaküIdeiek.
- Jó, jó. Nem mondtam semmit. Szóval az Olga ...
- Ő majd megtudja, hogy mikor megy templomba az

a nő.
- Mi meglessük és elraboljuk.
- Világos nappal?
- Hát neeem. Majd sötétben ...
- Majd a kedvedért nem kel föl a nap, hogy sötét legyen a mise idején.
- Hát akkor hogy lesz?
- Klaudiuszt valami ürüggyel visszatartjuk. Aztán 01gávai megüzenjük, a srác beteg. Látogassa meg. A nő eljön. Olga bevezeti az üres telekre. A fáskamránk hátsó
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falát kilazítom. Mi ott focizunk a grundon. Amikor jönnek körülvesszük őket, sajnálkozunk Klaudiusz felett,
ajánlkozunk, hogy elkisérjük és amikor a fáskamrához
élÜnk, belökjük és kész. A többit aztán bizzátok rám.
- Állati jó - lelkesedett Csacsa. - De ki foglalkozik
addig Klaudiusszal.
- Majd te.
Csacsa nagyon sajnálta volna, hogy egy igazi nőrab
lásból kimaradjon és ezért elkeskenyedett az arca.
- Tudod J ocó - mondta kissé nyugtalanul -, hogy én
nem tudok olyan jól dumálni, mint Pufi. Meg ő be sem
fér a deszkarésen a sufnitokba. Inkább ő kösse le Klaudiuszt.
Pufi, aki nem túlzottan szerette a váratlan helyzeteket
hamar ráállt volna a dologra, de a becsületet csak meg
kellett menteni.
- Félsz, hogy Klaudiusz rájön a zűrre és hülyére pofoz

nu.'?
- Klaudiusz nem verekedős. És különben is ...
- Mit tudod te? Ha nő van a dologban! No de hát én
majd elbánok vele. Csak bizzátok rám!
- Nem bánom - mondta leereszkedócn Jocó - ha akarjátok, megegyezhettek egymás között.
- Bár beg is egyeztünk - sietett Pufi a helyzetet rögziteni és ezúttal Csacsa sem ellenkezett vele.
- Akkor srácok, senkinek egy szót se! Olgával csak én
tárgyalok. Értitek?
Csacsa vállat vont és a szakadt foci után nyúlt.
- És mi lesz a focival?
- Szerzünk egy újat.
- Jó pofa vagy. Honnan van gubád hozzá?
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- Nem guba kell, hanem foci. Az meg van az ÖTC öltözőjében.

-Hm ...
- A nénikém takarítónő az ÖTC sporttelepen ...
- Az nem jó. Nőket nem lehet ilyenbe belevinni. Ha
baj van mindjárt elvesztik a fejüket és mindent kifecsegnek.
- Begvan? - ütött homlokára Pufi - Begvan! Bajd
Klaudiusz szerez nekünk.
- Honnan gondolod?
- Da hallod. Ő a templomban biztos ismeri, hogy hova
teszik a pénzt. Bajd begszerzi nekünk a bőr árát.
Pufi kihúzta magát és fölényesen körülnézett. Büszke
volt az ötletére, meg örült is neki. Hogyisne, hogy őt az
ÖTC-pályán elcsípjék focilopásért!
- És honnan gondolod - kérdezte lassan Jocó és élesen
nézett a dagadt fiú szemébe -, honnan gondolod, hogy
Klaudiusz hajlandó lesz a kedvedért templomot fosztogatni?
- De, dem kell bindjárt az egész templomot kifosztani.
Hápci!
- Jó, jó. De hogy akarod rávenni?
- Ha a srác vissza akar térni hozzánk, ami biztos, ha a
nő elmarad mellőle, ez legyen a feltétel, hogy visszafogadjuk.
- Mi legyen a feltétel? - érdeklődött Csacsa, akinek
ezúttal nehezebben fogott az agya.
- Bi? Hát az, hogy begszerzi nekünk a foci árát a
templomból.
- Nem rossz - állapította meg Jocó. - De ez csak a
második lépés. Előbb a nőt kell elintézni.
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- És addig ne is focizzunk?
- Úgy sem ériink rá, míg ezt az ügyet el nem intézzük.
Jocó kihúzta magát és körulhordozta a tekintetét,
mintha egész bandát szemlélne.
- És biztosíthatlak benneteket, hogy nem fogunk soká
várakozni.
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Amikor Ignác bácsi megkondította a harangot Klaudiusz a konyhában ült és látszólag újságot olvasott. Nem
olvasta, csak a kezében volt az újság és magában azon
tfintktött, hogy elinduljon-e az esti misére, vagy nem? Ha
a lány nincs ott, minek? De haragjában azt mondta, hogy
igenis el fog járni továbbra is. Hát most menjen, induljon?
... Úgyis mindegy. Az a lány úgy sem tudja meg, hogy
ott volt-e, vagy sem? Akkor meg minek lődörögjön ott
egy óra hosszat?
De, ha csak tréfált? Ha csak 6t ugratta, s mégis ott
van? Összehajtotta az újságot és letette a konyhaasztaira.
Lassan felállt és odament az ablakhoz. Tudta, hogy az
anyja a szobában, ugyancsak az ablaknál, az 6 szakadt
ingét foltozza. Délután kimosta, most megvarrja, 6 meg
holnap reggel felveszi. Abban megy munkába. Bandi bácsihoz. Azt is tudta, hogy az anyja, most az üveges ajtón
át lopva őt lesi, hogy mit tétovázik ott az ablaknál. Mert
Klaudiusz tisztában volt vele, hogy az anyja tudja, hogy
ő most valami körül határozatlankodik.
Ez bosszantotta. Ott állt az ablaknál, kibámult rajta, de
nem látott semmit az ablaküvegen túl. Még olgát sem,
aki most terelgette a Cilit a pince felé.
- Nem mész el? - hallotta anyja kérdését a szobából
és anélkül, hogy meggondolta volna önkéntelenül felelte:
- Már indulok.
Az asszony nem kérdezte, hogy hová, mert a fia eléggé kiöltözött, tudta, hogy nem focizni megy a prérire a
srácokhoz. Különben is az utóbbi hetekben eléggé kerülte a társaság ukat. Ebből persze megint már következteté-
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seket vont le és türelmesen várta, hogy a fia mikor jelenik meg az udvarban egy leányzóval.
Szóval Klaudiusz sejtette mit gondol az anyja és ettől
egészen piros lett. Azt is tudta, hogy ha az anyja nem
szól most közbe, valószínfileg nem is indult volna. Valahogyan szégyellte, hogy ilyen dolgokban olyan határozatlan. De persze, ez nem szénhordás. És végtére, ha el
is indul, nem kell neki okvetlenül a templom felé venni
az útját.
Amikor kilépett az utcára, olyan hangosan hallotta a
harangszót, hogy egészen elcsodálkozott. Úgy látszik erre hozza a szél a hangot. Csakhogy a szél egyáltalán nem
fújdogált, de még szellőcske sem.
- Most hová menjen?
Végignézett magán. Hát ebben a ruhában csak nem
mehet a prérire? vagy a grundra? Esetleg moziba, vagy
cukrászdába ... De mit csinál ott egyedül? Vagy pláne, ha
ott vannak a srácok!
Attól még jobban félt, hogy találkozik velOk. Rádöbbent, hogy egyedül akar lenni. Még Sárosiékhoz elmenne, hogy tisztázza azzal a lánnyal a múltkori beszélgetésüket. Ehhez még érzett magában némi erőt. Kifaggatná,
miért járt eddig templomba? És miért hagyta abba ilyen
hirtelen. És, hogy akkor fi sem akar többet. .. Dehát Sárosiék nyaralni vannak és az a lány is csak azért maradt,
hogy átvegye a szenet. Egész idő alatt, flÚg a 15 mázsát
lehordta a pincéjükbe, egy szót sem váltottak. Pedig ott
állt a kocsinál és számolta a kosarakat. Amikor az utolsó
kosárral indult, ő is velement. Folyton csak az óráját nézte és azt mondta: Siess! - Nekem nem sürgős - felelte ő
vissza konokul, de mert a lány kérő hangon szólt: - Kér79

lek siess! - úgy el kezdett futni az utolsó kosár szénnel a
hátán, hogy az alig érte utol. Le is vágta a szenet a sarokba, fordult és rohant el. Nem akarta, hogy borravalót
nyomjon a markába.
- Várj! - hallotta maga mögött a kiáltást, de volt eszében megállni.
Kint föllökte a kosarat a kocsira és fölugrott az ülésre.
- Gyerünk - szólt oda Bandi bácsinak.
- De sürgős, sandított rá az öreg, de mert tényleg nagyon meleg volt és álldogálni az italbolt előtt is lehetett,
rászólt Szekfűre:
- Gyi!
Klaudiusz csak akkor törülte meg ingujjával izzadt
homlokát, amikor már nekilódultak. Nem nézett hátra, de
tudta, hogya lány most ott áll a kapuban és utánuk. bámul
kezében egy húszassal. ..
Arra eszmélt föl, hogy valami hiányzik körülötte,
vagy benne, ami az elóbb megvolt.
- Ja, a harangszó ...
Maga sem tudta, hogy miért, lassan elindult az elnémult harangszó irányába. Mire az Árok utca végén a Hamu utcához ért, már tudta, elmegy a misére. Éspedig
bosszúból. Csakazértis. De lelke mélyén ott lappangott,
az a be nem vallott kívánság vagy vágy: hátha mégis ott
lenne!
Már mind a két haranggal húzták, amikor a lépcsőn
fölmászott és a templomba belépett. Az orgona szólt, a
pap már az oltárnál állt. Éspedig a nagy, testes pap. A vékony cingár, most bújt elő valahonnan az oltár mellől,
kezében vastag, fekete könyv, és szemlesütve jött a
gyóntatószék felé. Ezt a szokását Klaudiusz már ismerte.
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Úgy tűnt neki, hogy Kis atya, amikor közelébe ért, rápillantott és kissé elmosolyodott. Ez jólesett neki. Legalább
valaki, aki őt ismeri itt ...
Aztán eszébe jutott, hátha tévedett. Hiszen észre sem
vehette, annyira leszegte a fejét ...
Most ő is körülnézett. Csak most. Eddig hordozgatta
magában annak a bizonytalan örömnek a lehetőségét:
hátha Ó itt van!
Nos nem volt itt. Talán még nem jöttek haza a nyaralásból. .. Vagy jönni fog, de majd később ... Ez azelőtt is
előfordult néha ...
Egykedvaen áUt és várt.
Nem történt semmi.
A mise a szokott módon folyt, de persze ő nem értett
belőle semmit. Állt és unatkozott. Néha csöngettek,
olyankor egyesek letérdeltek, mások mélyebben meghajtották magukat. Volt, aki semmit sem csinált. Úgy mint
ő. Általában a férfiak. Ez most feltant neki. Nem az,
hogy nem térdeltek le. Ezt már máskor is megfigyelte.
Hanem, hogy férfiak is vannak a templomban. Egy-két
srác is volt. Hozzá hasonló. Még néhány évvel idősebb
is. Most vette észre, hogy egyiket, másikat ismeri is. A
szénhordásból.
Ettől bátrabb lett és jobban körülnézett. Szeme újból
odatévedt, ahol Kati szokott ülni, illetve térdelni. Mert
azt megfigyelte, hogy elég sokat imádkozott térdelve. A
helye most üres volt. Nem foglalta el senki. Pedig körülötte ültek. Mintha ezek is várnák, hogy jön. De nem jött.
Nem jön az már többé ...
Akkor megakadt a szeme a Kati helyével szemben egy
szobron. Eddig föl sem runt neki. Egy nő volt. Földgo-
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lyón állt, a földgolyón kígyó tekeredett, a kígyónak alma
volt a szájában. A kígyó fején taposott a nő. No, bátor
egy nő lehet - gondolta magában, hogy mezítláb a kígyó
fejére mer lépni.
Akkor fölpillantott a kezére. Az imára volt kulcsolva,
úgy mint Katinál is látta.
És az arca?
Klaudiusz megdöbbent. Egészen a Kati arca! Komoly
és mégis mosolyog. Valami jóság van rajta. Jó asszony lehet. Ha levágnák a haját, egészen olyan lenne, mint Kati.
Észrevette, hogy ez lehetetlen. Hogyan lehet egy kőszo
bor haját lev ágni?! De, ha ez a lány megnövesztené a magáét! Legközelebb meg is mondja neki. Úgy találta, hogy
ez a nő nagyon szép. De mit akar ő mondani? És kinek?
Megint elkedvetlenedett. Csak állt és nagyon egyedül
érezte magát. Most vette csak észre, hogy a pap kiment
az oltártól és Ignác bácsi oltogatja a gyertyákat. Az orgona szólt még ugyan, de az emberek jönnek kifelé. Még
el is sodorják őt. Maga sem tudta miért, ő nem ment a
többivel. FélreálIt és csendben maradt.
MAr a lámpákat is oltogatták, de ő még mindig ott állt
hátul, a gyóntatószék és a szenteltvfztartó között. Nem
gondolt semmire, nem akart semmit, még csak azt sem
érezte, hogy most valamit akarni, vagy tenni kellene.
Nem nehezedett rá a szokott határozatlansága. MAr csak
egy lámpa égett valahol a középtájon, meg egy piros
lámpácska az oltár előtt. Érdekes, hogy ezt is csak most
vette észre. És mégis tudta, hogy aza piros lámpa mindig
égni szokott, nappal is, mint mikor az úttestet felbontják
és piros lámpával jelzik, hogy vigyázat, nappalra aztán
elfelejtik eloltani. Itt vajon mire kell vigyázni? Hirtelen
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éles fénycsík vetődött a lába elé, elnyújtott háromszög
alakban. Fölkapta a fejét. A gyóntatószék ajtaja nyílt.
Onnan jött a fény. De Kis atya már el is oltotta, ismét félhomály lett körülötte. A pap odalépett hozzá.
- Mi van veled, kisöreg? - suttogta és annyi szeretet
volt a hangjában, hogy Klaudiusznak bizseregni kezdett
a szíve táján.
- Jó lesz haza menni, mert már csukják a templomot.
Vagy volna valami megbeszélni való?
A káplán arra gondolt, ha most tényleg akad na valami
megbeszélni való, akkor elkésik a vacsoráról és a plébános úr dörrnögni fog. De azért nyugodt maradt és megismételte a kérdést:
- Akarsz valamit?
- Az ki? - buggyant ki egészen váratlanul a kérdés
Klaudiuszból, annyira váratlanul, hogy a fiút magát is
meglepte a bátorsága. A kezével a női szobor felé bökött.
A káplán követte az esetlenül levegőbe emelkedő kezet. Finoman elmosolyodott.
- Az, fiam? Az Istennek anyja.
Pillanatnyi csend támadt közöttük. A fiatal pap nem
magyarázkodott tovább, a fiút pedig megdöbbentette a
felelet.
- Az Istennek anyja? - kérdezte és csupa kérdőjel volt
az egész emberke.
- Jó éjszakát! - mondta, aztán hirtelen megfordult és
kiment a templomból. Odakint sötét volt.

......
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Amikor hazaért, eszébe jutott, hogy Olga alighanem
várja a farakás mögött. De azt is tudta, hogy az anyja
meg vacsorával várja.
Most mit csináljon?
Ha bemegy vacsorázni, és utána megint azt mondja,
hogy el kell menni, akkor anyja majd faggatja, hogy hova, meg miért, meg, hogy már alig van otthon, meg vigyázzon, kivel áll szóba, és persze megkérdezi, mennyi
pénzt visz magával.
Ha viszont most egyenesen hátrarnegy, akkor legfeljebb az a szemrehányás éri, az anyja részéről, hogy hol
volt ilyen sokáig? Azt meg egy vállrándítással el lehet
intézni.
Úgy döntött tehát, hogy egyenesen hátrarnegy a farakás mögé.
Az udvaron sötét volt, bár egyik másik ablak ki volt
világítva, de nem sok fényt adott. Az udvar középvonalát
választotta, ott osont nyHegyenesen hátra. A nagy farakás a háttérben sötétlett. Akkor hányták össze, amikor tavaly az udvarban terebélyesedő két kiöregedett platánt
kivágták és összedarabolták.
Olga ott ült egy fahasábon és Cilit simogatta. A macska az ölében dorombolt.
- Tudom, hogy templomban voltál - mondta halkan,
amikor Klaudiusz megjelent. - Azért nem haragszom,
hogy megvárakoztattál.
- Mit akarsz? - kérdezte a fiú kelletlenül. Valahogyan
tartott ettől a lánytól, mert eszes volt és gyorsabban kapcsolt mint ő.
- Ülj le. Nagyon fontos.
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Kicsit odább húzódott, hogy helyet adjon. Klaudiusz
letelepedett.
Olga szünetet tartott és Cilit simogatta.
- Talán észrevetted - mondta aztán -, hogy már nem
járok templomba.
- Észrevettem - felelte tompán a fiú.
- Te pedig jársz ...
Klaudiusz kényelmetlenül érezte magát és nem felelt.
- Talánt azt hiszed, hogyelítéllek érte? - A hang bársonyosan simogatott a csendes éjszakában. - Egyáltalán
nem
Újabb szünet.
- És tudod, hogy miért nem járok ide templomba?
-Nem tudom.
- Miattad Pista. De azért máshová járok ...
- Miattam? - lepődött meg a kerek fej. - Miattam
jársz máshová?
- Nem, te csacsi. Hanem miattad nem járok ide. Hadd
higgyék a srácok, hogy elhagytam a templomot.
- Hát akkor melyik templomba jársz?
Ez kellemetlen kérdés volt és ki kellett kerülni.
- A fiúk valamit terveznek ellened, mert ott hagytad
őket.

- Nem hagytam ott őket!
- Dehogynem. Azt mondják a templom miatt.
Klaudiusz elvörösödött.
- Na és? - mondta Klaudiusz. - Nem vagyok hozzájuk
kötve.
- Én is azt gondolom. De nem érdemes velük újat húzni. Amikor a fülembe jutott, hogy valami készül, lassan
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elhagytam a templomot és aztán bizalmukba férkőztem,
Teérted, Pista, tudod?
Klaudiusznak melege lett. Nem a srácok, hanem Olga
miatt. Mit akar ez tőle?
Olga nem is szólt többet, csak Cilit becézgette. A kerek fej nem ismerte ki magát a dolgok szövevényében és
miközben Katira is gondolt, esetlenül megkérdezte:
- Hát akkor mi legyen?
Olga finoman összehúzta a szemét. Tudta, hogy ez az
ő pillanata. Lassan felállt.
- Vigyázz magadra, Pistám - suttogta aggódással átszőtt, simogató hangon, s oly nesztelenül illant el Klaudiusz mellől, hogy mire a fiú felocsúdott már árnyékát
sem látta a sötét éjszakában .

......

Amikor ágyba bújt és eloltotta a villanyt, az anyja már
aludt. Örült, hogy elkerülte a kérdéseket. Ő nem tudott elaludni, a feje kóválygott. Az Isten Anyját látta maga előtt,
jóságos arcával, aztán meg Olga fekete fejét, amint suttogja: a fiúk valamit terveznek ellened ... Ő ellene? De
miért? Mert otthagyta őket. Dehát ő nem hagyta ott!
Azaz ... tényleg az utóbbi időben nem igen ment feléjük ... Hordta a szenet. Most van a szezonja. Aztán meg
ha maradt kis ideje inkább otthon pihent. Vagy elment a
templomba. Ez igaz ... No, majd holnap megmagyarázza
nekik ... Dehát Olga?! És honnan tudja? Persze mondta,
beférkőzött közéjük ... A templomot is elhagyta, illetve
más templomba jár. .. Szóval becsapta őket ...
A templomról megint a szobor jutott eszébe. Hogyhogy az Isten anyja? Sohase gondolt arra, hogy az Isten86

nek anyja is lehet. De hogy mezitláb jár és nem cip6ben?
Meg, hogy rá mer lépni a kigyó fejére ... Különös kigyó
lehet, hogy almát eszik ... De lehet, hogy nem is akarja
megenni, csak ellopta. Biztos ellopta annak a szép nőnek
a kertjéből, de észrevették és most rajtavesztett. A szeme
is kidülledt úgy rálépett a fejére. Ronda egy féreg, az biztos ... És milyen szép az Isten anyja! Csak az a lány
olyan szép mint ő ... Hm... Ha megkérdezné, bizonyára
elmondaná, hogy mi van azzal a kígyóval meg az almával? Meg is kérdezhetné tőle, hogy igaz-e, hogy a szép
nő kertjéből lopta és azért lép most a fejére? .. Dehát,
hogyan kérdezze meg, ha nem jön többet a templomba ...
És a szenet is elvitte már nekik ... Legközelebb majd jövőre, hacsak nem lesz megint kemény,. hosszú tél...
Jobb oldalára fordult, mert eddig hanyatt feküdt és lehunyta a szemét.
... Olga is meg tudná mondani, dehát. ..
Újból látta maga előtt a lány sötét alakját, ott a farakás
homályában. A macska az ölében ült és simogatta .
.. .Pistám - suttogta ... de olyan furcsa volt a hangja.
Klaudiusz nem is hallotta még igy ... Úgy érezte, hogy
vér túdlll a fejébe, a szive hevesebbe n ver. Megriadt saját
magától, hirtelen felült és kinyitotta a szemét. Csend volt
a szobában, csak az anyja egyenletes Iélegzését hallotta.
Valahol messze egy vonat fütyült. Végig simított a homlokán és visszafeküdt az átforrósodott párnára. Újból felemelkedett kissé és megfordította a párnát. A másik oldala hűvös volt, jólesett az arcát rászorítani. Behunyta a
szemét és örült, hogy hűvössé lett körülötte az éjszakai
világ .
.. .lsten anyja - suttogta akaratlanuI. ..
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Megint látta maga előtt a szép nőt. Jóságos tekintetét.
Egy darabig mintha szelíden nézte volna. aztán megmozdult az ajka .
.. .Vigyázz magadra Pistám ... suttogta - vigyázz magadra ...
Másnap reggel nagyon sajnálta. hogy ezt valóságban
tulajdonképpen Olga mondta neki és nem az a szép nő.
az Isten anyja.
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tükör. És csacsogtak és csevegtek, és bízelegtek, úgy,
hogy nem lehetett velük mit kezdeni. És nem volt mit
tenni, mint hallgatni és engedni, hogy kényeztessék.
Hja, az üzem az egészen más. Amikor megkezdték az
elterelő dumálást, akkor ő finoman, fölényesen bátratolta
székét és csendben, de nagyon élesen és batározottan azt
mondta:
- A taktikázást hagyjuk. Térjünk a tárgyra.
És nem engedett kibúvót, mellébeszélést, köntörfalazást, szószátyárkodást, ravaszkodást. Mindenki tudta,
hogy most tényleg a tárgyra kell térni.
De próbálja csak meg ezt a fogást a lányaival szemben!
De apus! Ilyen melegben! És két ilyen csitrivel! Hiszen még hűvös időben sem telik semmi okos dolog két
ilyen női fej ből! Hát még most! És el is felejtetted, bogy
Pesten megfogadtuk, hogya Balatonon semmi okos dologról nem beszélünk.
És hiába ment ellentámadásba, hogy biszen ti folyton
komoly dolgokról beszélgettek egymás között, nevetve
intették le: ugyan apus, a legnagyobb szarnárságokról beszélgetünk! És ha erre azt felelte, bogy őt a lányai szarnárságai érdeklik, bát egyik lányától jobbfelől, a másiktól balfelől kapott egy cuppanós puszit az alábbi szöveggel: Ezek a mi szamárság aink, apus!
Minthogy a dolgok így álltak,. Sárosi főmérnök a legnagyobb gondban volt és mert semmiképpen sem akart lemondani arról, hogy leányainak tisztességes és körültekintő nevelést adjon, kénytelen volt taktikát változtatni. A
nyílt érdeklődés helyett, az óvatos megfigyelést választotta. Ez persze hosszú és körültekintő eljárást igényelt, de a

90

főmérnök

papa úgy gondolta, hogy még nem olyan veszélyes a helyzet, hogy azonnali és erélyes intézkedésre volna szükség. Nem faggatta tehát tovább lányait, hanem figyelte őket. Egyszerre túlzottan kíváncsi lett arra, hogy
mit olvasnak, a strandon kivel barátkoznak, fiatalokkal,
felnőttekkel és azok gondolkozásmódjából, jelleméMl,
érdeklődési köréből próbált visszakövetkeztetni. Megleste, hogy mit csinálnak, amikor azt hiszik, hogy ő délutáni
álmát alussza. Figyelt arra, hogy miről beszélgetnek, miket kérdezgettek, ha hármasban vannak, vagy ha egyik,
vagy másik lányával csak négyszemközt maradt. Érdekelte, hogy mi a véleményük a legutóbb megnézett filmről,
erről, vagy arról az ismerősükről és éjszakánként, és mikor már csend volt a házban és csak a hullámverés egyenletes és andalító csobogása hallatszott a part felől, vagy a
békakoncert brekegése a nádas irányából, akkor, igen akkor magányosan és egyik cigarettát a másik után sz[va,
azon mesterkedett, hogy megfigyelései anyagát valami
szerves egésszé, érthető megoldássá illessze egybe. Ez a
művelet nem volt egyszeru. Szégyenkezve kellett bei smernie, hogy milyen kevéssé ért a nők lélektanáboz, bogy
a hallottakból és látottakból mily kevéssé tudja az ok és
okozati összefüggéseket kihámozni. - Nyilván mert a nők
nem logikusak - és végül is mély sóhajjal zárta le töprengéseit, bevallván maga előtt, bogy ő tulajdonképpen magára maradt, sajnálatraméltó, lányos apa, és könnyebb az
ő bonyolult üzemének bonyolult ügyeit intézni, mint lányai hétköznapi titkait megfejteni. És ez a gondokkal teljes sóhajtás olyan mély és aggodalomrnal tele volt, hogy
Kati, aki szintén nem tudott elaludni, halkan átszólt a
szomszéd szobából:
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- Apus. valami baj van?
De apus nyilván nem hallotta kis madárlcájának óvatos
csipogását. azért még mélyebbet sóhajtott, eloltotta a cigarettáját és a fal felé fordult azzal a szándékkal, hogy
gondjai elől alvásban keres enyhülést. Lehunyta a szemét. de a háta mögül neszezést hallott. s eMI éles lett az
álom határán már-már eltompul ó hallása.
- Apus, valami baj van?
Sárosi főmérnök hirtelen megfordult és felült.
Kati állt az ágyánál. Hosszú hálóinge majdnem a földig ért és haja kócos volt attól, hogy a párnán álmatlanul
ide-oda forgatta a fejét.
- Hát te miért nem alszol? - rivalt rá folytott hangon
szigoníságot núrnelve.
- Azt én is kérdezhetem tőled. apus - adta vissza a
kérdést Kati és félrebillentette a fejét.
- Honnan tudod. bogy nem aludtam?
- Olyan nagyokat sóhajtozol.
A kislány leült az ágya szélére és megsimogatta az apja takarón nyugvó kezét.
- Tudjuk. hogy valami gondod van.
No nézd csak. gondolta a főmérnök. ő akarja leleplezni a lányait és a végén még őt leplezik le.
- Ti adtok gondot nekem, kislányom - változtatott
akaratlanul is taktikát Sárosi.
- Azt sejtjük. Pedig semmi okod nincs rá. Igazán.
- De ti titkolt ok előttem valamit.
- Nem titkolunk semmit. Hiszen úgyis tudod ...
- Én tudom? Mit tudok?
- Hát. .. hát. ingatta meg kócos fejét. hogy hogy Zsuzsi nem akar templomba jönni.
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- Vagy úgy?
A főmérnök végigtúrt a haján. Erről tudott. Persze,
hogy tudott erről.
- Ennyi az egész?
- Ennyi. Ez nem elég neked, apus?
Kati hangjában szemrehányás volt. Apa ismerte lányai
különböző felfogását ebben a kérdésben. Nem avatkozott
a dologba. Úgy gondolta, ha majd benő a fejuk lágya, keressék meg maguk a helyes utat. Ő egyébként nemigen
ért rá ezzel a problémával foglalkozni, annyira lekötötte
az uzem. Hitt a maga módján, hiszen valamikor szerzetes
gimnáziumban tanult, bitt már csak azért is, hogy feleségét élőnek tudja, akivel egyszer találkozhat. De hite
meglehetősen önző volt, mert éppen a felesége miatti elkeseredés állitotta szembe Istennel. Tudta, ez a kislánya,
aki itt áll most az ágya előtt bosszú hálóingben, mezítláb,
kusza szőke hajjal és a kezét simogatja, valóságos angyal, de nehezen tudta elképzelni, hogy a másik, aki
egészségesen szuszog a kOszöbön túl, kevésbé lenne angyal, azért mert megharagudott Istenre, éppen az anyja
miatt.
- Ő bátrabb, mint én - állapította meg magában Sárosi
-, de persze Zsuzsi nem járt szerzetes iskolába.
- Apus ...
A kislánya hangja térítette magához gondolataiból.
- Igen ... igen ... Katikám, most menj szépen aludni.
Kati lehajolt és gyengéden megcsókolta az apja homlokát.
- De te is aludj, apus! Igazán ...
A meztelen lábak végigosontak a padlón, aztán csend
lett az egész házban.
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Amikor a második padhoz ért, beoldalazott és letelepedett a szoborral szemben. Leült. Aztán lassan és kiváncsian föltekintett a szoborra. Szép volt a szobor, a fiú
csak nézte, nézegette. - Az Isten anyja - suttogta magában. És újból elcsodálkozott, hogy az Istennek anyja van.
Valami zaj hallatszott hátulról, talán valaki bejött, s (j
önkéntelenül hátrafordult. Egy vékonyka alak állt a szenteltvíztartónál. Ott, ahol ö szokott álldogálni. Újból elörefordult és eszébe jutott, hogy (j pontosan odaült, ahol az a
lány szokott ülni. Ezen kicsit elgondolkozott. Úgy vélte,
hogy nagyon is illik, ahhoz, hogy az Isten anyjához ilyen
közel üljön. De (j mit keres itt? Valami szégyenérzet-féle
szaladt át rajta és fél(jsen a szoborra pillantott. No nem, az
Istan anyja nem haragudott. Éppen olyan jóságosan nézett
rá, mint az imént. Ez megnyugtatta és alig észrevehetöcn
vállat vont. Nem is mozdult többet, ült csendben.
Meggyújtottak még néhány lámpát a templomban, és
egyre többen jöttek be. Valaki végigballagott a templomon előlr(jl hátra, kulcscsörgés és ajtónyikorgás hallatszott. Aztán néhAny másodperc múlva megkondult a harang. Ignác bácsi húzta. Negyed óra múlva kezdődik a
mise.
Ahogy nagyobb lett a világosság a templomban, Klaudiusz észrevette, hogy mennyi virág van az Isten anyjának lábánál. Sem a földgömböt, sem a kígyót, sem az almát nem láthatta. Jobb is - gondolta -legalább nem mutatkozik az a ronda féreg. Nézegette a virágokat. Nyárvégi virágok voltak, cinnia, meg (jszirózsa. Valaki leült
melléje. Nem fordította oda a fejét, valahogyan megérezte, hogy ez nem illik. Ignác bácsi gyújtogatni kezdte a
gyertyákat az oltáron. Most eléje ült egy gyerek. Kés(jbb
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jött egy görbehátú asszony, az meg a gyerek mellé telepedett. Halkan pusmogtak, de nem értette, hogy mit. Valami könnyedséget érzett a baloldalán, leheletnyi mocorgást. A szomszédja letérdelt. Óvatosan odapillantott. A
szíve hevesen kezdett dobogni. Fehér blúzt látott és világoskék szoknyát. És olyan tekintetet amilyen az Isten
anyjáé volt. Mintha visszatükrözte volna a nézését.
Akarta mondani, hogy milyen ez a tekintet, de nem találta a megfelelő szót. Ignác bácsi újból végigballagott a
templomon. Most megkondult mind a két harang. A vastagabb, meg a vékonyabb hangú. Egy kis csöngő is megszólalt a szentély felől. Kezdődött a mise. Klaudiusz meg
egyre törte a fejét, hogy milyen ennek a leánynak a nézése. Amikor meg szólalt az orgona Mtrafordult, hogy
megnézze. Észrevette, hogy az a valaki még mindig olt
áll a szenteltv1ztartó mellett. De most már világos volt és
megismerte. A mandulaszemű Olga volt. Gyorsan elkapta a fejét, hogy észre ne vegye, akkor jutott hirtelen eszébe - Ártatlan! Persze, ártatlan a nézése ennek a lánynak.
Milyen egész más, mint az Olgáé!
Olga már régen figyelte Klaudiuszt. Amikor Kati belépett és mellé ült, elsötétült az arca. Egészen vékonyra
húzta össze a szemét és úgy figyelt. De nem látott semmit. Mintha azok ketten ott elől észre sem vették volna
egymást. Persze elfogta az imént Klaudiusz pillantását.
Észrevette-e? Nem-e? Nem tudta. Csupa szokásból bemártotta ujját a szenteltvíztartóba, térdet hajtott és kiment.

......
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A préri felől kesernyés ízű füstszag húzódott a homályba burkolódzó házak felé. Az utcai világítást még
nem gyújt ották meg, még nem volt egészen sötét. Az ég
szürke volt, a városból fölszálló gőzök, por és füst ráült
a házak tetejére és rőt fénnyel verte vissza a belvárosi
reklámok fényét. A prérin túl néhány gyárkémény rajzolódott az opálos égre, de a kesernyés füstszag sokkal közelebbről érkezett: a vasúti töltés tövébö!. A tűz is idelátszott az Árok utcába, és a lángok kÖIÜI időnként árnyak
imbolyogtak.
Olga lemászott az árok egyik oldalán, könnyedén átIépeU az alján posványosodó szennyes vízen, felsietett a
másik oldalon és a tűz felé tartott. Fele úton volt, amikor
meggondolta magát, nagyot keIÜIt bal kézre és a töltés
aljához lopódzkodott. Onnan közeledett nesztelenül a tűz
felé. Egyre sötétedett, a lámpákat meggyújtották az Árok
utcában, de csak kevés égett, foghijasan, és a fényük nem
ért ide a préri szélére. A leány vagy ötven lépésre a túztől
óvatosan megállt és lassan leguggolt. Éppen jókor. Csacsa ölnyi száraz gazcsomót dobott a parázsra és a lángok
nagy recsegés közepette hatalmasan fellobbantak. Jocó
és Pufi kissé elhúzódtak a túztő!.
- Marha vagy, Csacsa - méltatIankodott Pufi -, még
megégeted a böriinket.
- Most ne veszekedjetek - előzte meg a szóváltást Jocó -, hanem ülj le Csacsa és beszéljük meg a teendőket.
Olga megígérte, hogy eljön.
A lány közelebb csúszott a fiúkhoz. A töltés alján kis
mélyedés vezetett, abban kúszott előre.
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- Ha jönne - vélte Csacsa bosszúsan, hogy belefolytották ami kikívánkozott - akkor látni lehetne. Egész az
árok utcáig ellátni.
A srácok mind arra néztek.
- Hát lehetne látni, ha jönne - vélte Pufi is.
Jocó hallgatott. Ő megbízott Olgában.
- Biztos becsap minket - mondta kis szünet után Csacsa. - Hol templomba jár, hol nem. Múltkor is rajtacsíptem. De azt mondta, hogy csak Klaudiusz után leselkedik. A fene tudja, hogy lehet-e neki hinni?!
Pufi, aki dübös volt rá, mert Olga semmibe se vette a
hájas fiút, ebben egyetértett Csacsával:
- Jocó, én is azt mondom, legyél óvatos.
- Én is azt mondom - szólalt meg Olga, vagy öt lépésnyire a hátuk mögött és felállt. - Legyetek sokkal óvatosabbak. Hát ilyen potyán meg lehet benneteket közelíteni? A dumátokat kihallgatni?
A dagadt fiú ijedtében felugrott és elsápadt, Csa csa
meg dühös lett:
- Ez jellemző rád, hogy kihallgatsz bennünket.
- Nem hallgattalak ki benneteket, csak az utolsó mondatokat hallottam - füllentette és mosolyogva lépett a tűz
fénykörébe.
- Rendes lány vagy - mondta Jocó, aki egész idő alatt
nyugodtan ült a helyén. - Gyere és telepedj le. Mit végeztél?
Olga és a két fiú leheveredett.
A lány kis szünetet tartott, lebocsátott szempillái alól
végigmérte a srácokat.
- A lány megjött a nyaralásból - mondta aztán tompa
hangon. És ...
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- És? - hajolt előre Jocó.
- És eljött a templomba. Sőt ...
Úgy tett mintha köhögnie kellene a füst miatt, de csak
a feszültséget akarta fokozni.
- Ne fuldokolj itt, hanem mondd már... unszolta Csacsa félig megvetően, félig indulatosan, de mindenképpen
kíváncsian.
- Ha szemtelen vagy - mondta a lány - kaphatsz egy
pofont.
- Miii?! - horkant fel a kis szőke hörcsög és felugrott.
- Tőlem meg is kapod - szólt rá Jocó - ha itt ordibálsz. És taposd el a tüzet, mert az Árok utcából meglátnak.
- De már azt még sem túrom, hogy egy ilyen ...
Jocó hangtalanul, de villámgyorsan, mint a párduc,
talpraugrott és elkapta Csacsa csuklóját. Csavart egyet
rajta. A fiú földre bukott.
- Na ne izélj ... - próbálta a csuklóját kiszabadítani.
Jocó elengedte és szétrúgta a tO zet.
- Taposd el - parancsolta.
A kis szőke morogva engedelmeskedett. Amikor egészen sötét lett kOnllöttOk és Csacsa újból leO It, Olga
csendesen, békítően megjegyezte.
- Ha széthúzás van köztetek, nem megyünk semmire.
A bandában egyetértésnek kell lennie.
A fiúk hallgattak. Jocó tudta legjobban, hogya lánynak igaza van.
- Folytasd - mondta kis szünet után. - Ott hagytad abba, hogy sőt. ..
- Igen, azt akartam mondani, hogy egymás mellett ültek a templomban. Klaudiusz, meg az a lány.
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- Egymás mellett ültek?
- Egymás mellett.
- A Klaudiusz tisztára megbolondult - horkant fel
Csacsa.
- Tisztára - hagyta helyben Pufi. - Itt az ideje, hogy
észre térítsük.
Ezt fontoskodva mondta, de tudta, hogy az észretérités
oroszlánrésze nem az ő feladata lesz.
- Mit tanácsolsz? - kérdezte Jocó a leánytól.
- Ne várjatok sokáig. De a fáskamrátok nem lesz jó.
Ha kiabálni kezd, meg őrjöngeni, akkor meg kell kötözni, meg betönmi a száját. Az ilyesmit pedig el kell kerülni. A két srác fölfigyelt.
- Hogyhogy?
- Azért, mert a fáskamrát kihagyjuk a játékból.
- Hát akkor hol akarod?
Jocó fölállt.
- Gyertek velem.
Körülnézett, majd elindult a töltés felé. A többiek követték. Fölrnásztak a töltésre. Már egészen sötét volt. A
túlsó oldalon leereszkedtek, és vagy ötven métert haladtak az aljában balkéz felé. Valami sötétlett előttük. Egy
bódé.
- Szerszámos volt, amikor javították a pályát. Most
üres - mondta Jocó és benyomta az ajtaját. Zseblámpát
vett elő és körülvilágított. Üres. Pókhálós kamra, a sarokban lóca, a szemközti falon állvány. A szerszámokat
tartották ott.
- Ez jó lesz - mondta Jocó. - És addig nem engedjük
cl, mig Klaudiusz észhez nem tér. - Olga a te feladatod
lesz, hogy elcsald az Árok utcába. A többi a mi dolgunk.
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- És ki fogja etetni? - kottyant közbe Pufi.
- Gyújtsd csak meg a lámpát - szólt Olga.
Jocó újból körülvilágított.
- Elég tágas - mondta a lány. - Itt elférünk ketten is.
- Hogy érted ezt? - kérdezte óvatosan Jocó.
- Majd engem is bezártok vele. Én meg történetesen
éppen a Közértből jövök és lesz nálam elég ennivaló. A
többit meg bízzátok rám.
- És mire jó ez? - kérdezte gyanakodva Csacsa.
- Azt a lányt is megszerzem magunknak. Három nap
alatt átképzem.
Jocó elismeréssel nézett rá, de gyorsan eloltotta a lámpát.
- Felőlem - mondta hanyagul, de alapjában véve sajnálta, hogy ez az ötlet nem benne született meg.
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de csak úgy felületesen. Azt se tudta, hogy melyilrnél
szokott gyónni. Mikor a lányai még elsőáldozók voltak,
egyik sem volt a plébánián, és a szomszéd templomban
bérrnálkoztak. Ezért nem ismerte őket személyesen.
Az előszobából motoszkálás hallatszott. Valaki kulcsot tolt a zárba. Ajtó nyílt és csukódott.
- Megjött Kati - élénkült fel Zsuzsi és kilibbent az
előszobába.

A kislány ott állt az előszoba közepén, háló a kezében,
tele kisebb nagyobb csomaggal. Illatos sárgadinnye húzta a hálót legalul.
- Dinnyét is hoztál? - lelkesedett Zsuzsi. - Jaj de jó!
És nút hoztál még? Tudod, milyen éhes vagyok?

***
- Gyerekeim - mondta másnap reggeli után a papa tudom, ti most takarltani fogtok ...
- Te pedig elmenekülsz itthonról, ugye ezt akartad
mondani, apus? - kacagott Zsuzsi átölelte az apja nyakát
és megcsókolta.
- Valóságos gondolatolvasó vagy kislányom. De azért
ebédre hazajövök. Vagy menjek inkább kocsmába?
- Ha rántottával megelégszel, akkor csak gyere haza.
És hova akarsz menni, apus? - érdeklődött Kati.
- Majd megmondom, ha visszajöttem - ütötte el a választ ravasz mosollyal Sárosi.
- Hű, de titokzatos vagy!
De egy jó görögdinnyél igazán hozhatnál. Te olyan jól
tudsz dinnyét vásárolni - hízelgett Zsuzsi.
- Majd meglátjuk, majd meglátjuk - tápászkodott fel
az alacsony reggelizőaSZlal meMl a főmérnök és bevo-
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nult a fürdőszobába. a lányai meg úgy gondolták, hogy
nem vétenek apus ellen, ha nem váIják meg míg titokzatos útjára indul. Így hát nyomban megtették az előkészü
letet a lakás kétségbeejtő és teljes felforgatásához, amit
köznyelven általában úgy szoktak hivni, hogy nagytakaIÍtás.
Sárosi, miután megcsókolta bekötöttfejű és partvissal,
meg tollseprővel felszerelt lányait, nagy üggyel-bajjal kikeveredett az össze-vissza tologatott bútorok útvesztőjén
keresztül a lakásból.

......

Ignác bácsi, aki a kertben babrált valamit, csak azt látta, hogy egy jólöltözött úr fordul be a plébániára és becsönget. Persze hiába csöngetett a szerencsétlen, mert a
plébános úr a piispökhöz utazott, a káplánt meg sürgősen
beteghez h1vták. Az előbb motorozott ki a kapun, a benzin bűze még ott terjengett a kapu alatt. Minthogy a jólöltözött úr újból megnyomta a csengőt és türelmesen, de
konokul várakozott, Ignác bácsi megsajnálta és előballa
gott a kertből.
- Kit tetszik keresni? - szóieit meg a kelÍtés mögül.
A hang váratlanul érte a látogatót és előbb jobbra nézett, aztán balra, végül is a háta mögé, de nem látott senkit.
- Itt vagyok - jelentkezett Ignác bácsi az orgonabokor
mellől.

- Jó napot kivánok! A plébános urat keresem.
Ez megnyerő bemutatkozás volt. Tudniillik, hogy valaki egyáltalán köszön mielőtt a plébános urat keresné.
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- Sajnos nincs itt - felelte az öreg. - Mivel szolgálhatok?
- Kihez van szerencsém? Én Sárosi mérnök vagyok.
- Örvendek. De én azt hittem, hogy engem mindenki
ismer errefelé. Talán nem itt tetszik lakni?
- De itt lakom.
- Különös ... Azaz, hogy bizonyára nem a mi hitünkön
van.
Sárosi kissé megköszörülte a torkát.
- Katolikus vagyok.
Ignác bácsi tudta, hányadán áll a látogatóval és a
tárgyra tért.
- Én vagyok a sekrestyés.
- Á, igen, a lányom beszélt Ignác bácsiról. .. sőt maganl is ... csak nem ismertem meg ebben a kerti ruhában ... Hiszen szoktam én is ...
- Minden sátoros ünnepkor - vágott közbe nyugodtan
az öreg.
- Akkor talán a káplán úrral. .. - próbált kitérni Sárosi.
- Az imánt ment beteghez - világosItotta fel kegyetlenül Ignác bácsi.
- Hát akkor ... - Wovázott a főmérnök és a feje tetejére állított lakásra gondolt.
- Motorral ment, rövidesen megjöhet - adta szájába a
mentő ötletet a sekrestyés. - Addig megmutatom a kertet, ha nem unja.
Dehogyis unta Sárosi. Unta a nagytakaritást, a felforgatott lakást, unta, hogy most beüljön a presszóba vagy
sétálgasson az utcán, vagy, hogy elmenjen bárkihez egy
kis tereferére. Különben is kihez menne? Most mindenki
dolgozik. Kapott tehát a mentő ötleten.
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- Nagyon szívesen, ha nem zavarom ...
- Az én szakmám olyan, hogy reggeltől estig zavarnak. Úgy, hogy aki zavar, az nem zavar. Ezért fizetnek.
Tessék odajönni a kertkapuhoz.
Amikor a két férfi a kertkapuban kezet szorított, mindketten úgy gondolták, hogy jó ismeretséget kötöttek. Sárosi szerette az eredeti embereket. Ignác bácsi meg az
udvariasakat.
- Tessék, talán üljünk le ide apadra.
A főmérnök ebből megértette, hogy az öreg nem a kertet akarja megmutatni, hanem beszélgetni akar. Csakhogy tévedett. Mert Ignác bácsinak más tervei voltak és
egy kukkot sem szólt.
- Milyen szép ez a kert - törte meg a csendet végre
Sárosi - maga gondozza, Ignác bácsi?
- A fenét - morogta az öreg - ki van adva felesbe.
- Persze, ad elég munkAt a templom is.
- Ad is, nem is. Mikor hogy. Újabban egyre kevesebbet.
- Hogyhogy? - kérdezte a főmérnök naivul, aki hozzá
volt szokva, hogy az íizeme napról napra több munkát
ad.
- Kevesen járnak templomba, nem piszkolják össze a
padlót, meg a padokat. Tiszta haszon. Nem kopik a felmosórongy. Meg annak is haszon, aki nem jár. Nem kopik a térde. Csak a textílipar jár rosszul. Nem kell annyi
nadrág, meg felmosórongy.
Sárosi óvatosan rápillantott. Komolyan mondja ezt az
öreg, vagy mókázik? De Ignác bácsi arca olyan volt,
mint a szobor. Élesmetszésű olajbarna arca volt keskeny
ajakkal.
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- Hát igen ... - mondta Sárosi, mert nem tudta, hogy
mit mondjon.
- De az italboltoknak, meg a biróságoknak, meg a sebészeknek annál jobban megy.
- Miért gondolja? - kérdezte óvatosan és kissé zavartan a másik.
- A dolog igen logikus. Aki nem jár a templomba, az
jár az italboltba.
- És a biróság?
- Oda nem jár, oda viszik. Mert hát lopás, meg garázdálkodás, meg erőszakos ... Tetszik tudni, no?
- Dehát van azért sok rendes ember, aki nem jár templomba és azért még sincs dolga se itallal, se birósággal,
se orvosokkal. ..
- Először is - támaszkodott előre a két térdére az öreg
- azt sohasem lehet tudni, hogy ami ma igy van, az holnap hogyan lesz? Azután, meg csak sokan elbuknak az
életben, mert ...
Legyintett egyet. Hátratámaszkodott és egészen más
hangon azt mondta:
- Tudtam, hogy megjöttek a nyaralásból. Tegnap este
itt volt a lánya.
Sárosi meglepődött.
- Maga ismer minket, Ignác bácsi?
- Kit ne ismernék én itt? Negyven éve szolgálok ennél
a templomnál.
- Szép idő! Gondolom sokat tapasztalt.
- Az emberek mind egyformák. Mig gyerek, eljár a
templomba. Amikor kamasz lesz elkallódik. Persze első
áldozás, bérmálás az még megvan. Aztán sokáig semmi.
Akkor jön az esküvő. Utána megint semmi. Akkor ke107

resztelő. Esetleg még egy. aztán nagyon sokáig semmi.
csak amikor már kinyúlt a betegágyon. Még jó, ha motyogni tud, vagy a szemével inteni, hogy bánja az egész
nyomorúságos életét. Alig van néhány hűséges, aki
mindvégig kitart.
Sárosi kezdte magát kényelmetlenül érezni.
- Lehet, hogy igaza van ... Bizonyára igy van ... Hiszen már negyven éve figyeli itt az embereket. .. Dehát a
papok ...
Ignác bácsi azonban ma kegyetlen hangulatban volt.
És bár ismerte a papokat is és volt elég baja velük, de
most nem hagyta magát. Ami a begyében volt, annak ki
kellett jönnie.
- A lánya ira vigyázzon - mondta olyan közömbös
hangon, mintha azt mondta volna, hogy vigyázzon a ruhájára, mert a pad poros.
- A lányaimra? - dobbant meg Sárosi szive. - Miért?
Mi van a lányairnrnal?
A fegyelmezett és kimért Sárosiból kibuggyant az
édesapa.
- Az egyik túl sokat jár templomba, a másik meg
egyáltalán nem.
Kis szünetet tartott, aztán hozzátette:
- Persze az apjuk sem.
Ez nyilt kihivás volt, és a főmérnök okvetlenül rendreutasitott volna bárkit, de nem Ignác bácsit és főleg nem
most és éppen akkor, amikor arra terelődött a beszélgetés, amiről tulajdonképpen a papokkal akart beszélni.
- Mit akar ezzel mondani?
- Ezt mindenki megértheti, aki akarja.
- A lányaimról mit akart mondani?
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- Hogy vigyázzon rájuk.
- Dehát miért, mi van velük?
- Azt is mondhatta volna, hogy mi közöm a lányaihoz? Igaz is, mi közöm hozzájuk? Csakhogy ez nem ú~y
van. Nekem is van ám szívem. Ha nem is látszik. En
szenvedek, ha szemem láttára tönkre megy egy emberi
élet. És hányat láttam már negyven év alatt tönkremenni!
Pedig milyen buzgón jártak ide gyermekkorukban! Ministráltak, énekkarba jártak, első péntekesek, meg napi
áldozók voltak. Aztán rátértek a tékozló fiú útjára ...
Sárosi kissé felkapta a fejét. Még emlékezett erre a
példabeszédre. A bibl iá ból való. És most regisztráita
csak, hogy ez a negyven év templom mellett, és papok
közt élő ember egész beszélgetésük során még semmi
jámborságot nem mondott eddig. Most először említett
valamit és azt is diszkréten. Lopva újra ránézett. A szeme komoly volt, de tekintetében keveredett ezzel a komolysággal valami megfoghatatlan, elrejtőzni akaró jóság, csipetnyi vidám huncutsággal.
- Tetszik tudni - folytatta Ignác bácsi rövid eszmélkedés után -, mikor aztán rájönnek, hogy az élet többnyire
moslékkal szolgál, akkor visszatérnek az atyai házba. És
mé~ jó, ha visszatérnek ...
Ujból elgondolkozott, aztán hozzátette:
- Szép kis história, mi? Dehát persze, mérnök urat a
lányai érdeklik ...
Hangya mászott a cipője orrán, azt figyelte.
- SzóvaL .. az is különös, hogy akik sokat kaptak:
egészséget, tehetséget, szépséget, meg mit tudom én mit,
azok elkótyavetyélik az élet piacán. (Így mondta, ilyen
költőien.) Az Istennek meg megmarad a selejtje. No de
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az Isten tud a kövekből is Ábrahánmak fiakat támasztani
- idézte a szentírást, aztán hirtelen Sárosi felé fordult és
megkérdezte:
- Ismeri Klaudiuszt?
- Ismerem - pirult el enyhén a főmérnök.
- Tegnap itt volt a templomban.
- I.,gen ...
- Es Kati lánya is itt volt. ..
Sárosi nem felelt.
A fiú odaült, ahol a lánya szokott ülni. Aztán jött a lánya és mellé ült.
Sárosi megrettent.
- Azt akarja mondani, hogy... hogy találkájuk volt
a ... a templomban?
- Á, dehogy! Klaudiusznak fogalma sem volt, hogya
lánya jönni fog. - Kati meg odaült megszokásból. Mindig ott ül. Most azért ne üljön oda, mert az a fiú odatelepedett? Ez talán feltűnő lett volna. Teljesen ártatlan és
véletlen dolog volt az egész.
- Biztos maga ebben? - lélegzett fel a főmérnök.
- Nyugodt lehet, hogy igy van. Ismerem az embereimet. Hanem volt másvalaki is a templomban. Kis bestia.
De nagyon buzgó ... És hát Klaudinsz nem közömbös
előtte. Megleste őket. .. Attól sok minden kitelik ...
Motor zúgott fel a kapualjban. Porfelhő csapott fel,
fék nyikorgott, aztán nyekkenés hallatszott és cingár kis
alak ugrott le a motorról.
Ignác bátya felállt.
- Mérnök úr, a káplán atyával akart beszélni. tessék.
Kitárta a kertkaput és faképnél hagyta Sárosit. Elballagott az érőfélben roskadozó almafák felé.
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vesen engedett az unszolásnak, többek közt, hogy lelkiismeretét is megnyugtassa.
Míg ballagtak az aszott réten, volt mit hall~atnia.
Hogy így, meg úgy, meg mit képzel Ő, meg stb. O hallgatott, kissé bambán mosolygott, meg a vállát vonogatta.
- És focink sincs már, tudod? - heveskedett Csacsa és
ide-oda hadonászott az orra előtt.
Klaudiuszt kissé meghökkentette ez a bejelentés. Csak
nem akarják, hogy ő vegyen nekik focit? Persze, ő keres.
Ki más is vehetne közülük. Apjuk, anyjuk nem ad ilyenre pénzt. Kell az otthon másra! Dehát náluk is így van.
Ha előállna otthon azzal, hogy a legközelebbi keresetéből focit vesz, anyja mindjárt rákezdené, jaj, fiam nincs
még télikabátod, nincs még egy rendes ruhád sem ... és
anyának is kellene ez is, az is ... meg a befőzés ... szilvát
kellene venni. .. krumplink sincs még ...
- Mér' TÚgtátok széjjel? - ment át hamar ellentámadásba, hogy megelőzze a bajt.
- Nem mi TÚgtuk szé.üel, tudod? - tódltotta Pufi. - Akkor kezdett szé.üel menni, amikor te beTÚgtad az akácosba, a tüskék közé. Akkor mutattam is neked ... Na ne
vágj olyan képet mintha nem emlékeznél rá!
- Tényleg akkor kezdett széjjelmenni - állapította
meg Jocó csendesen, de határozott hangon.
- De én akkor megvarrtam - védekezett Klaudiusz.
- Na ugye, hogy emlékszel?
- Tényleg megvarrtad és azóta mást se csináltunk csak
varrogattuk. Mindig szétment. Foci nélkül meg mit kezdjünk?
- Venni kellene egyet, ez világos - kockáztatta meg
csacsa a lehetőséget.
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- Nagyon drága - szólt közbe gyorsan Klaudiusz. Inkább csináljunk egy rongy labdát. Az is megteszi.
- Ilyen könnyen barátocskám nem rázolie minket. Te
szétrúgtad a jó focinkat és most azt akarod, hogy rongylabdával focizzunk. Keresed a sok pénzt és odébbállsz.
Ne nézz hülyének minket!
- Erre én is akarlak kémi - mondta ismét csendesen
Jocó.
Klaudiusznak melege lett. Miért is jött ki ezekkel? Ha
tudta volna! Keresett valami indokot, hogyelillanjon. De
semmi okos dolog nem jutott eszébe, a srácok meg egyre
szorongatták. Már az is kiderült róla, hogy elpártolt a galeritől. Sőt el is árulta őket. Talán most is csak azért jött
közéjük, hogy kémkedjék. Csakhogy ők nem hagyják
magukat. Még emlékeznek arra az alma-esetre a Közértraktárban. Annak Klaudiusz volt a főhőse és csak azért
nem bukott le, mert a többiek falaztak neki. De ha átpártolt tőlük, akkor majd ők is ... stb., stb.
És igy ment ez, anúg a töltéshez nem értek. A kerek
fej már csupa zavarodás volt, vastag izzadságcseppek
gyöngyöztek a halántékán és homlokán, már azon volt,
hogya következő fizetéséből tényleg megveszi a focit.
Ezt a lélektani pillanatot várta és érezte meg Jocó, aki eddig nem sokat beszélt.
- Nem olyan veszélyes a helyzet - csititotta nekiheviilt haverjait a bandavezér - volna egy kerek, testhezálló, neked való terv em.
- Miféle terved van? - heveskedett tovább Csacsa.
- Halgass, fiam. Ez a kettőnk dolga. Klaudiuszé, meg
az enyém. Hagyjatok magunkra.
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- Igenis nem hagyunk- erősködött Pufi. - Minket is
megsértett azzal, hogy felénk se néz, hanem folyton a
templomot bújja. Minket is érdekel a terved.
J ocó dühös lett.
- Menjetek a pokolba, azt mondom nektek, arrúg jól
megy a dolgotok.
Fölpattant és ökölbe szorította a kezét.
- Jó, jó - szedelődzködött a két srác - azért nem kell
mindjárt kiverni a huppot. Elhisszük, hogy jól elintézed.
Pillantást vetettek a sápadt Klaudiuszra és eloldalogtak.
Jocó újra letelepedett Klaudiusz mellé.
- Látod, hogy ezek meg vannak keveredve. Hallgass
ide. Olyan tervem van, amellyel egyszerre helyreütöd a
csorbát, amit a magad és a galeri becsületén ejtettél.
- Mi a terved? - kérdezte Klaudiusz némi megkönynyebbüléssel.
- Hát, fiam, te bejáratos vagy a templomba, mi?
Klalldiusz hallgatott.
- Ezt nem tagadhatod. Ezt mindnyájan tudjuk. Szerezz
nekünk focit a templomból. Érted?
Féloldalr61 rásandltott Klaudiuszra.
- A templomból? - rökönyödött meg a kerek fej. - Ott
nincs foci!
- Na jó, azt én is tudom. De a foci ára ott van.
- Hol? - kérdezte naivul Klaudiusz.
- A perkelyben.
Jocó egyre áldozatát leste.
- A perselyben?!
- Tudod nagyon jól. Ne tetesd magad.
Klalldillsznak ismét melege lett.
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- Azt akarod, hogy lopjam el a perselyt? - kérdezte
indulatosan.
- Az almát is ügyesen loptad. Értesz hozzá - mondta
Jocó fölényesen. - És igazán csak rajtunk múlt, hogy
nem deIiilt ki. És rajtunk múlik, hogy ezután se derüljön
ki.
Klaudiusz csapdában volt. Érezte ezt és zavarosan latolgatta az eshetőségeket.
- Ne sokat törd a fejed. Ha megteszed lesz újra focink.
És ami fő: elismeIjük, hogy ismét a galerihoz tartozol és
megvédünk mindenkivel szemben. De ba nem, bát akkor
persze ...
Jocó elhallgatott és a közéjük ereszkedő félelmetes
csend többet mondott Klaudiusznak, mintha hárman is
magyarázta k volna, hogy mi lesz vele, ha nem áll kötélnek. Vívódott magával. Mit tegyen? Ha vállalja és rajtaveszt? ... Mi lesz azzal a lánnyal? .. Hogyan áll a Kis
atya elé? .. Mit szól az anyja ... bandi bácsi. .. Olga ...
meg mindenki ... És ha nem vállalja? Ezek itt mindenre
képesek ... Ismeri őket...
Folyt róla a veríték, kinjában ide-oda pislogott.
- Gondold meg jól, hogy mit válaszolsz - hallotta Jocó vésztjósló hangját, de olyan távolról hallotta, mintha
nem is itt ült volna mellette a füvön.
- Szóval nem? - kérdezte kis szünet után a galerifGnök és talpra ugrott.
- Várj - szólalt meg Klaudiusz kínjában, mert valami
világosság kezdett a kerek fejben derengeni.
Jocó lassan visszaült melléje.
Ha nem egyezem bele - gondolta Klaudiusz, akkor
ezek biztosan elintéznek, az almalopással, meg egyebek-
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kel, mert sok minden más is eszébe jutott, amit a számlájára lehetett írni. Ha meg beleegyezem, nem biztos,
hogy végre is hajtom. Azt mondom, hogy nem sikerült.
Megtalálta az egérutat. Kissé fellélegzett.
- Nem bánom - mondta -, elvállalom.
- Csakhogy megjött az eszed - bólintott 10có és felállt. Két ujját a szájába dugta és füttyjelet adott. A töltés
túlsó oldaláról Pufi meg Csacsa jelentek meg. Kíváncsi
képpel ereszkedtek Ie az innenső lejtőn.
- Na mi van? - kérdezte Csacsa és hol egyikre, hol
másikra pillantott.
- Minden rendben van - mondta 1ocó. - Tudtam, hogy
Klaudiusz belevaló srác. És most megbeszéljük az akciótervet.
Így mondta: akciótervet.

......
Zsuzsit nagyon nyugtalanította mindaz, amit apja Katiról elmondott. Mert Sárosi tele aggodalomrnal beszámolt Ignác bácsival folytatott beszélgetéséről. Hogy egymás mellett Oltek a templomban, meg van egy Olga nevű
lány, akitől tartani kell, meg vigyázzon a lányára. De
ugyanakkor a káplán atya megnyugtatta, hogy Klaudiusz
rendes gyerek, bár igaz nem rég jár templomba. És Olga
is templombajáró, bár utóbbi időben nem látta őt a misén. Lehet, mindez igaz, de az ő apai szíve mégis tele
volt aggodalomrnal és volt annyi emberismerete, hogy
inkább fogadta el az öreg sekrestyés véleményét, mint a
fiatal káplánét. Zsuzsi azt mondta, hogy majd segít a bajon. Apus csak bízza rá.
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Délután, mosogatás közben aztán odaszólt Katinak:
- Telefonált a nagymama.
- Mit telefonált?
- Nem jól érzi magát.
- Szegény kisöreg. Átmegyünk hozzá?
- Át kellene.
- Hát menjünk.
Zsuzsi törülgetett és éppen a nagy tál volt a kezében.
Óvatosan tolta helyére a konyhaszekrényben.
- Tudod, az Irma néni vár ma, próbára. Emlékszel,
megígértem neki.
- Utána menjünk a nagymamához.
- Ki tudja meddig tart a próba. Tudod Irma néni milyen kényes. Menjél Katikám egyedül. És ha idejében
szabadulok, utánad megyek.
- A nagymama neheztelni fog.
- Ha ma nem jutok el, holnap kipótolom. Mondd is
meg neki.
Szótlanul rámolták tovább az edényeket. Kati valami
dalt dúdolgatott és Zsuzsi is hozzásegUett.
- Akkor indulok anagyiboz - mondta Kati, amikor
kész lettek.
- Ezt a puszit add át a nagyinak az én nevemben, és
holnap, ha megyek már egészséges legyen!
Zsuzsi megcsókolta Katit és a k6padIó feltörléséhez
látott.
Gyorsan elkészűlt vele. Megmosta a kezét és bement
az apja szobájába. Ide-oda kotorászott az íróasztalán,
végre talált egy darab papírt, aminek csak az egyik oldalára írtak valamit. Megfordította és ráírta:
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"A szabónőhöz mentem. Katit elküldtem nagyihoz.
Remélem ma sikertil végére jámi a dolognak. Ha későn
jövök haza ne nyugtalankodjál. Telefonálj nagyihoz,
hogy Kati aludjon nála. A beteget gondozni kell. Vacsora a [rigiben. Jó étvágyat. Puszi!"
"ui. Sok puszi!!!"
Nekitámasztotta a levélkét az állólámpának, hamar átöltözött. Kék szoknyát vett és fehér blúzt. A tükör előtt
igazított egyet a haján és amint végigmérte saját magát a
látvánnyal meg volt elégedve. Az előszobában leakasztotta a Kati balonját és elindult Irma nénihez .

......
Olga, aki egész délután igen jól viselte magát, nagyon
kedves volt és mindenben segített anyjának, első harangszókor azzal a kéréssel állt elő, hogy szeretne Róza nénihez kimenni Ligetre. Még egy hét van az iskoláig, aztán már úgy sem lesz alkalma. Róza néni Olga anyjának
testvére volt. Keresztanyja a kislánynak. A mama kicsit
csóválta a fejét, hogy ilyen későn, meg ilyen hirtelen, miért nem szólt előbb, meg stb. De Olga azt mondta, hogy
kint is maradna pár napig, majd segít keresztanyjának a
befőzésnél, s6t visz is neki pár kiló 6szibarackot. Az anyja még morgolódott egy darabig, de minthogy a munkából éppen bazaérkez6 apu is lánya mellé állt, hát engedett.
- Olyan szép barackot láttam a zöldségesnél, 16 forint
kilója ... Vinnék öt kilót. ..
Anya kicsit szívta a fogát, de apu a tárcába nyúlt és
kihúzott belőle egy száz forintost.
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- Nesze lányom. Ez útiköltség, meg a barack ára. Aztán vegyél egy tábla csokit is keresztanyádnak. Úgyis
nemsokára névnapja lesz. De mondd meg, hogy akkor
nem mehetsz ki, mert tanulnod kell.
Azzal asztalra dobta a bankót.
- Nem lehet lógással kezdeni az iskolaévet - tette hozzá magyarázatképpen.
Olga gyorsan felkapta a százast.
- Apu, igazán milyen aranyos vagy! - átölelte és megcsókolta.
- Na jó, jó, te kis bolondos ... Hát csak öltözz és menj .

.... .
Már szürkült, amikor Klaudiusz Csacsa kiséretében
hazaért.
Elgondolkozva lépte át a küszöböt, de Csacsa a maga
heves módján félrelökte:
- Csókolom, Tóth néni. Ugye el tetszik engedni Klaudit. Irtó jó tábortüzet rendezünk. Búcsúzunk anyártól.
Tetszik tudni, kezdődik a suli. A prérin rendezzük, a töltésen túl. Ne tessék félni, csak mi leszünk srácok, a régi
galeri.
Gyorsan beszélt, mint a förgeteg. Le akarta rohanni
szegény Tóth nénit.
- Ha akarsz, mehetsz - mondta a fáradt asszony -, de
előbb vacsorázz meg.
- NEm kell, Tóth néni! Hiszen éppen az a pláne, hogy
mi siitiink egy kis szalonnát. Legföljebb, ha van egy darabka itthon, azt elhozhatja magával. Meg egy kis kenyeret. ..
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Tóth néni sóhajtott egyet és a kamrába ment. Klaudiusz szó nélkül letelepedett az asztal mellé a hokedlire.
- Látod - súgta neki oda Csacsa -, az öreglány elenged ...
Klaudiusz pipacsvörös lett a méregtől, de már nem tudott felelni, mert anyja megjelent a kamraajtóban darab
szalonnával, meg kenyérrel.
- Csak ne gyere nagyon későn, fiam - mondta és papírba csavarta mind a kettőt.
- Köszönjük szépen, Tóth néni. Nem fogunk későn
jönni. De ha jól érezzük magunkat? Ugye maradhatunk?
Majd nem keltjük fel Tóth nénit. A Pista hozzánk jön
aludni. Ne tessék nyugtalankodni.
- De reggel munkába kell mennie.
- Majd tőlünk megy egyenesen. Ne is tessék aggódni.
Anyu majd pakol neki reggelire valót. Anyu is jószívű ... na gyere öregem. menjünk. Irtó klassz lesz, meglátod!
- Csókolom, anyus - mondta Klaudiusz és kissé elsápadt - ebédre hazajövök.
Zsebre tette a papirba csomagolt szalonnát és kenyeret, a fiókból előkotorta a zsebkését, azt is zsebébe csúsztatta.
- Csókolom, drága Tóth néni - csuda klassz lesz ... köszönt el Csacsa és már kívül volt a küszöbön.
Klaudiusz utána ment. Nehéz szívvel húzta be maga
után az ajtót.
Az asszonyt valami rossz érzés fogta el. Maga körül
nézett. Észrevette, hogy a kamra nyitva maradt. Becsukta. Hirtelen gondolt egyet. Kisietett az udvarra, de a fiúk
már nem voltak sehol. A templom felől idehallatszott a
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második harangszó. Fáradtan nekitámaszkodott az ajtófélfának. Az udvar már sötét volt. Valaki elsietett előtte,
de nem vette őt észre, és (') sem látta, hogy kicsoda. Amikor a kaput kinyitotta az utcai lámpa fényében megismerte. A feketehajú Olga volt.
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rét. Öreg nénikék. Zsuzsi szívdobogva sietett fel a lépMár több mint egy éve nem járt itt. Amióta az anyja meghalt. Nem nagyon elemezte az érzelmeit, hanem
azon töprengett, hogy vajon a szokott helyük szabad-e
még? Aztán meg, hogy az a fiú, az a Klaudiusz, a szénhordó ott lesz-e?
Belépett a kivilágított templomba. A gyertyák már égtek az oltáron, fehér őszirózsa mindenfelé. Igen, ott is.
Az Ő lábánál. A földgömb, a kígyó, az alma nem is látszik. És ... és a hely előtte üres ... az ő helyük!
csőn.

......

A kis káplán nagy léptekkel járt föl, s alá a szobájában. Az esti misét Böllér atya mondja, neki csak gyóntatni kell. Mégis akkora gondban volt, mintha neki kellene prédikálni és nem találná a vezérfonalat. Végigment a
szobán, aztán megállt a fal előtt. Fordult, ment vissza, de
most meg a szoba közepén akadt el. Jobb kezével megcsavarta az állát, s újból tovább ment. De a fel megint
útját állta. Fölemelte a szemét. Nagy feszület lógott a falon, azt megnézte. Nagyot sóhajtott, fordult és ment
vissza. De alig tett két lépést, újból megállt. Lassan óvatOSaIl visszapillantott a keresztre. A feje után a teste, a
teste után a lába is megfordult. Odakullogott a feszület
tövébe. Egész mozgása ellentétbe volt eddigi viharos jövés-menésével. Háta mögött öszekulcsolta a kezét, úgy
nézett fel a megkinzott arcra. Megcsóválta a fejét. Aztán
az órájára pillantott és átment a plébános úrhoz.
Böllér atya az íróasztalánál ült és a prédikációját tanulmányozta. Amikor kopogtattak az ajtaján összeráncolta a homlokát, de ez csak pillanatig tartott.
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- Tessék - mondta nagyon barátságos hangon és felállt.
- Laudetur ... - köszönt be a káplán atya.
- In aeternum, kedves atya. Mivel szolgálhatok?
- Elnézését kérem, plébános úr, tudom, hogy most misére készül, de valami nem hagy nyugton. Egész délután
kínoz. És ha most elszalasztom az alkalmat, nem tudom
lesz-e később bátorságom hozzá fogni ...
- No, no kisatya, bátorság dolgában nem féltem magát. Dehát miről van szó?
Odatolt egy széket az íróasztala mellé.
- Tessék, foglaljon helyet.
- Köszönöm.
Mindketten leültek.
- Nos? - emelte kérdő tekintetét kis szünet után a plébános a káplán atyára.
- Tegnap beszémoltam plébános úrnak arról a beszélgetésről. A Sárosi mérnökkel.
- Igen.
- Engem ez az egész dolog nyugtalanit. A felelősség
valamiképpen minket is terhel. A templom is bele van
keverve. És Ignác bácsi is tesz furcsa célzásokat. Pedig
az öreg szimatja ritkán csal.
- Hm ... - morogta a plébános.
Mindketten hallgattak.
- Hát mit akar tenni? - kérdezte aztán Böllér atya.
- Azzal a fiúval akarok beszélni.
- Klaudiusszal?
- Klaudiusszal. És még ma. Biztosan itt lesz az esti
misén. Behívom és kifaggatom.
- Nem lesz könnyű. Zárkózott fiúnak látszik.
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- Talán az éjszaka csendjében és négyszemközt megnyílik ...
- Próbálja meg, kisatya - mondta jóságosan a kövér
pap - magának szívesebben megnyilatkoznak ezek a fiúk. Érti a nyelvüket ...
- Köszönöm, plébános úr, erre a bíztatásra nagy szükségem volt, mert magam sem tudtam, hogy neki merjeke vágni.
- Csak bátran! Vágjon neki!
A káplán fölállt. Mosolygott.
- Akkor nem is zavarom tovább plébános atyát. Laudetur ...
- Már hogy zavart volna! Ilyen üggyel! És a szentmisében megemlékezem majd errlU a dologról.
- Köszönöm szépen. Laudetur ...
Visszament a szobájába. Letérdelt a feszület előtt,
összekulcsolt kezére hajtotta a fejét és úgy maradt, mig
Ignác bácsi meg nem kondItotta a misére szólltó barangot.

Olga elindult Róza nénihez. De az első keresztutcánál
befordult, átsietett a rosszul világított mellékutcákon a
buszmegállóboz. Kétszer kellett átszáll nia, míg bejutott
az éjjel-nappali Közértbe. Kicsit ide-oda lézengett az
ámkban dúslakodó pultok között a ragyogó világításban,
megcsodálta a hidegkonyha remeke it, meg a cukrászsüteményeket, aztán a déli gyümölcsöket bámulta meg, és
végigmustrálta a rnirelitkészletet is.
Karján az üres nejlonháló, kis pénztárcAjAban a 100
forint. Nagy kísértést érzett, hogy végre ízlése szerint be-
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vásárolhasson. Vagy ... vagy igen, beüljön a szomszéd
cukrászdába. Micsoda elegáns ruhákat látott ott! És
stranun fickókat! Körülnézett. A szemközti oszlopon tükör volt. Végigmérte magát. No, gondolta józanul, ebben
a mhában nem sok sikerem lenne abban a cukrászdában.
Hamar az órájára pillantott. Meglepetten kapta be az alsó
ajkát. Hamar odaállt a második pulthoz.
- Kérek fél kiló szalonnát. .. Igen, igen, abbóL .. Aztán
két kiló kenyeret. .. A pénztárhoz menet levett a polcról
két májkonzervet, egy doboz sajtot. Mokkacukrot, csokoládét. Odaért a pénztárhoz, fizetett, átpakolta az egészet a szatyrába és kisietett az utcára.
Tarka neonfények, reklámok, világítottak itt is, ott is,
elegáns autók suhan tak el előtte, a szemközti mozi kitű
nő filmet hirdetett és a cukrászda nyitott ajtaján halk, barátságos zsongás szűrődött ki a langyos nyárvégi alkonyatba. Olgát elkápráztatta amit látott, hallott. Odaállt a
cukrászda ablaka elé, nézegette a habos tortákat, krémes
szeleteket, csokoládés bombákat... Ha ő is bemenne
most. .. 7 Már-már engedett, amikor valaki akaratlanul
meglökte.
- Oh, bocsánat. ..
Olga hátrafordult, de nem látta, hogy ki taszította meg,
olyan tömeg zsúfolódott össze a járdán. A villanyrendőr
pirosat jelzett. Hamar az órájára pillantott és felszisszent.
Az emberáradat megindult körülötte. Ő is átsodródott a
túlsó oldalra. A busz éppen most futott be a megállóhoz.
Odafurakodott. Minden erejére és ügyességére szükség
volt, hogy valahogyan felkapaszkodjék. Izzadt emberek
lolongtak körülötte, de ő hátrafurakodott a peronablakhoz. Nézte, bámulta az esti fényben úszó, zsivalygó kör126

utat. Orrát egészen nekinyomta az üvegnek. Valami nehezet érzett a szíve tájáll, mert eszébe jutott a rosszul világított, piszkos városszéli Árok utca, és az (5 szegényes
egyszeru élete, amelynek fószenzációja volt, hogy naponta eljárt a templomba, s emiatt mások kidicsérték,
meg azok a mosdatlanszájú srácok, akik közt még a legrendesebb Klaudiusz. De ő is mi ezekhez a belvárosi fiúkhoz képest, a kerek fejével és éktelen hajával. .. Egy
szénhordó ... Piszkos szénhordó ... És ... és őérte vállalta
mindezt amit kiterveltek. .. Legjobb volna leugrani a
buszról és ... és ... igen, de nincs már pénze ... A száz forint itt húzza a kezét. Ebből kell élniük két-három napig
abban a ronda bódéban egy idegen lánnyal, aki ... aki. ..
Klalldiuszra merte kivetni a hálóját. .. Mindegy. Nincs
visszaút. Valahol és valahogyan egyszer el kell indulni a
nagystílű életnek. Nem is rossz kezdet, amibe belevágtak. De a srácokat kisemmizi, az biztos.
Közben átszállt és újból átszállt. A busz már a kül városban tekergett, az egyhangú sötétséget csak itt-ott világította meg egy-egy italbolt, az ajtaja körül emberfürt lógott, vitatkoztak, hadonásztak, kezükben pohár, korsó,
cigaretta és köztük nők is. Olgát undor fogta el. Erre ('j
sohasem volna képes.
Zökkent a busz és megállt. Már majdnem egészen üres
volt. Végállomás. Hamar leugrott és átvágott a kis tér sötétebb oldalára. A lámpa alatt még futtában megnézte az
óráját, aszatyrot áttette a másik kezébe és sietni kezdett.
Még zúgott az orgona, mikor a templomhoz ért. Kihallatszott az utcára. De az emberek már szállingóztak kifelé.
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Hamar föl a lépcsőn! Egyre többen jöttek vele szemben, de ő közéjük furakodott és végre is bent volt a templomban. Hátul megállt és gyorsan körülnézett. Igen ott
van. Még ott van. Egyedül. Persze Klaudiusz ...
Ignác bácsi már oltotta a gyertyákat. Néhány lámpa kialudt, a fény tompább lett. Oldalt, az oszlopokon kívül és
hátul, a kórus alatt mély árnyékok keletkeztek. Lassan
kiürült a templom, de Olga nem mozdult. Alakja egészen
beleolvadt a kórus alatti homályba .

......

Csacsa és Klaudiusz a templommal szemben húzták
meg magukat, a nagy fa árnyékában. Várták az alkalmas
pillanatot. A templom lépcsőjén még egyre jöttek az emberek, de már nem olyan sűrűn, és mire az orgona elhallgatott, már csak szállingóztak, míg végre is Julcsa néni
jelent meg a lépcső tetején az unokájával, kövéren, nehézkesen és a karfát fogva lassan ereszkedett le az egyre
ürülő kis térségre. Lent aztán óvatosan körülnézett, s indult hazafelé, unokáját kézen vezetve, vagy inkább az
unoka vezette a nagymamát, s közben folyton csacsogott.
- Mehetünk - szólt oda csendesen Csacsa Klaudiuszhoz, amitől a fiú kicsit elsápadt. De semmiképpen sem
akarta mutatni, hogy fél, és határozott mozdulattal kilépett az árnyékból.
Felmentek a lépcsőn, be az előcsarnokba. Belestek a
templomba. Már majdnem üres volt. A Szent Antal szobra előtt állt egy idős férfi lehajtott fejjel, összekulcsolt
kézzel. Középtájon, a lámpa alatt idős nénike ült és vastag könyvből böngészett. Egészen közel hajolt hozzá.
128

És ... és, igen, ott elől, az isten anyjának szobra előtt térdelt egy leány. Klaudiusznak nagyot dobbant a szive.
Akart valamit mondani Csacsának, de még idejében lenyelte és gyorsan félrehúzta 6t egy oszlop árnyékába.
Nem szeretett volna most találkozni vele.
- Itt jó lesz - suttogta Csacsa. És, ha az öreg jön, megkerüljük az oszlopot. Olgának is itt kell lenni valahol. Ő
majd falaz.
Körül lestek, de a lányt nem látták sehol.
Ignác bácsi jelent meg a szentélyben, fehér vászontakaró volt a karján. Letakarta vele az oltárt, aztán megint
visszament a sekrestyébe. Újabb lámpa aludt ki. Már
csak egy égett a templom közepén. Most kulcscsörgés
hallatszott. Újból megjelent Ignác bácsi, lassan jött le a
szentély lépcsőjén és még egyszer megrázta a kulcscsomót.

......

Zsuzsi egykedvűen ült be a misére. Várta Klaudiuszt,
hiszen azért jött, hogy találkozzék vele és szaldtson a
szenesfiúval- Kati nevében. A mise nem olyan volt mint
régen, mikor még járt templomba. Tudott valamit a változásokról, hiszen Kati beszámolt róla. A pap szembe
misézett és magyarul. A hivek, akik áldozni akartak e16készitett kehelybe tették az ostyát. A kehely kis asztalkán
állt a padok el6tt. Az asztalon gyertya égett. Amikor aztán jött a felajánlás, a pap a ministránsokkaI lejött a kehelyért, az egyik gyerek eloltotta a gyertyát. A kelyhet az
atya felvitte a szentélybe és feltette az oltárra. Utána a
miséz6 kelyhet is. Elmondta a felajánló imát. A hivek
énekelni kezdtek. Ismerős ének volt, Zsuzsi is dúdolta.
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Aztán visszaernIékezett a szövegre. A második versszakot már együtt énekelte a hívekkel. Valami furcsa érzés
szaladt át rajta. Nem értette, hogy mi, és abbahagyta az
éneklést. Azt hitte, hogy az emberek 6t figyelik. Lopva
körülnézett és úgy találta, az emberek arca meglep6.
Igaz, 6rá nem nézett senki. De ... de mégis, mintha valaki
figyelné ... Kényelmetlen érzése fokozódott. Lassan az
oltár felé nézett, de a pap a miséjével volt elfoglalva,
széttárt karokkal a misekönyvb61 imádkozott. A gyerekek meg az oltár két oldalán térdeltek, egymással szemközt. Komoly kis arcok voltak ezek, de nem figyelt rá
egy sem. Tovább kutatott. Talán Klaudiusz lesi 6t valahol hátul vagy oldalt? Nem mert megfordulni. Túl feltű
n6 lett volna. És éppen csengettek az oltárnál. Körülötte
mindenki letérdepeit. Ő nem. Minek? Ült és lesütötte a
szemét. Nagy csend volt a templomban, csak a ministránsok csenditése hallatszott. amikor aztán recseg ni
kezdtek a padok és az orgona is megszólalt újból, Zsuzsi
is megkönnyebbült és fölpillantott. Fölpillantott és elakadt a lélegzete. Egy asszony, tőle alig néhány méternyire jóságos, de komoly tekintettel figyelte őt. Lassan
elfordította a fejét, de újból oda kellett néznie. Igen, őrá
néz.
Ó, ez a nézés! Ez a tekintet!
Zsuzsi lehajtotta a fejét. Úgy érezte, hogy valami melegség árad fel benne, ami a torkát fojtogatta, aztán a szeméből kibuggyant két könnycsepp.
- Szűzanya ... - suttogta és leborult a térdepl6re.
Nem hallotta már az éneket és orgonaszót, nem hallotta az áldozásra hívó cseng6jelet, a hívek csoszogását,
amint az áldoztatórácshoz csoszogtak meg vissza, csak
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ott volt a térdeplőn, homlokát a kezére hajtotta és szivárogtak a könnyei. Boldog volt. Nem tudta, hogy miért és
hogyan, de olyan boldogságot érzett, mint még eddig soha. Nem is tudta, hogy ilyen boldogság létezik. Boldog
volt, hogy az Isten anyja ránézett és hogy ettől felolvadt
a jég a szívén, és a keserűség édességgé változott benne.
- Édesanyám ... - suttogta, és maga sem tudta, hogy
elhunyt édesanyját szólítgatta-e, vagy azt az asszonyt,
aki olyan jóságosan, de komolyan tekintett rá.
Arra riadt föl, hogy valaki kulcscsomót csörget. Fölpillantott és megértette, hogy Ignác bácsi akarja a templomot bezámi. Kis táskájából zsebkendőt vett elő és
megtörölte a szemét. Az orrát is megtöriilte. Aztán felállt
és elindult kifelé.

.. ....

A káplán atya rosszkedvűen jött ki a gyóntatószékből.
Klaudiuszt nem látta a misén. Pedig a lány ott volt. Nem
tudta mire vélni a dolgot. Megint elkutyult a templomtól? Gondolatokba merülve ment végig a templomon, át
a sekrestyén, le a lépcsőn a szobájába. Azon tűnődött,
hogy mit tegyen? Még nagyon is égett benne a vágy,
hogy segítsen, hogy elintézze ezt az ü$yet, amelyről úgy
gondolta: még a jó Isten is rábízott. Es mindjárt a megindulásnál elakad az egész. Talán majd holnap ...
Hohó! - horkant föl. Ez minden jó ügy buktatója.
Majd holnap. Ma már késő van, még a zsolozsmát is be
kell fejezni. Reggel korán kell kelni, a pihenés meg szükséges. Igen, majd holnap ... Hiszen holnap is lesz nap!
Szó se róla! Még ma! Igenis még ma nekilátsz ennek
az ügynek. Gyerünk csak!
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Ledobta magáról a reverendát, belebújt az overáljába
és lesietett amotorjához.
Az Árok utcában csak óvatosan hajthatott, mert tele
volt gödörrel. Ahogyan kerülgette, meg ahogyan a hu ppanókat vette a reflektor fénye ide-oda hányódott, hol a
házak falára, hol az árokmenti akácokra, vagy elveszett
a préri homályába. Néha az úttestre is vetődött. Aztán
csak megérkezett Klaudiuszék háza elé. Leállította a motort, eloltotta a reflektort. Sötét lett körülötte. A motort
betoIta a kapu alá és bekopogott Klaudiuszék ajtaján.
- Tessék - hallotta belüln'51 a Tóth néni hangját.
Hamar megtudta, hogy hol a gyerek. Annál jobb, gondolta. Legalább a többinek is a szeme közé néz. A tábortűzi hangulat meg egyenesen alkalmas egy kis bizalmas
beszélgetésre. Majd megnyílnak azok a huligánszívek!
Kitolta a motorját az utcára és a préri felé kémlelt.
Tudta, hogy csak a Hamu utca folytatásában vezet hid az
árkon keresztül. Már majdnem berúgta a motorját, amikor gondolt egyet. Eloltotta a reflektort és visszatolta az
udvarba. Tóth néni ajtajához. Beszólt, hogy itt hagyja a
motort. Majd visszajön érte. Az asszony csak hOmrnentett és a vállát vonogatta.
A pap átmászott az árkon és neki vágott a sötét prérinek. Majd csak eléri a töltést. onnan megláthatja, hogy
hol tanyáznak. A Uiz elárulja 6ket. De ei észrevétlenül
akart közöttük teremni. Csendesen baktatott. A szemközti látóhatárt kémlelte, szeme a töltést kereste. Az Árok
utcai fények lemaradtak mögötte. Alakját elnyelte az éjszaka.

. ....
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Amikor Zsuzsi a templomajtóhoz ért. Ignác bácsi még
bent nyitogatta a gyóntatószékek ajtajait. Meg kell azokat nézni zárás előtt. nem bújt-e el valaki a gyóntatófülkében?
Valaki gyengéden megérintette a karját.
- Szervusz. Téged vártalak.
Zsuzsit váratlanul érte a megszólítás. azt hitte egyedül
van a templomban. S most itt termett mellette a sötétből
ez a sötéthajú leány.
- Mit akarsz? - kérdezte meglepetten.
- Klaudiusz üzent ...
Zsuzsi megállt. Nu. gundolta. ez valamiképpen beleillik a programba. Úgy látszik még sem kell dolgavégezetlen hazamenni.
- Mit üzent? - kérdezte őszinte érdeklődés sel.
Olga megérezte. hogya borgot bekapták.
- A fiú súlyosan beteg. Szeretné. ha meglátogatnád.
Ennyire vannak már? - döbbent meg Zsuzsi és elszorult a szive. de nem mutatta.
- Elkísérsz? - kérdezte óvatosan.
- Nem tudod. hogy boi lakik?
Zsuzsi nyelt egyet.
- Nem tudom ... Nem találnék oda ...
Olga nagyon jól tudta. hogy Kati még sohasem járt
Klaudiuszéknál. Kicsit mulatott magában a leány zavarán.
- Szívesen elkisérlek - mondta barátságosan és meglóbálta a teli nejlonhálót.
- De téged biztosan várnak otthon - pillantott Zsuzsi
a me~rakott hálóra.
- O. semmi az egész! Arra lakom én is.
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- Igazán kedves vagy. Akkor menjünk. Elindultak a
lefelé.

lépcsőn

.. ....

Klaudillsz és Csacsa a baloldali hajóban lapultak az
oszlop mögött, Ignác bácsi sorra járta a gyóntatószékeket
és mindegyikbe belesett. Az ajtókat nyitva is hagyta.
Jobb oldalt kezdte és úgy jött hátrafelé. A fiúk látták,
amint a templomajtóban Olga megszólítj a a leányt. KlalIdillsz a torkában érezte a szívét. Csacsa a könyökével
oldalba bökte, de nem szólt semmit. Ignác bácsi is látta
a lányokat, éppen akkor ért a templom végéhez, amikor
indultak a lépcsőn lefelé. Kiment utánuk. Csacsa gyorsan
felismerte a helyzetet.
- Most gyere, hamar! - suttogta és négykézláb ereszkedve átsurrant a padok között a másik oldalra.
Klaudiusz magához tért. Ő is leguggolt és elindult
Csacsa után.
A szőke mitugrász, már odaát volt, amikor Ignác bácsi
hangos puffanással betette a hatalmas templomkaput.
Aztán a kulcsok zörögtek. Pillanatig csend lett. Klaudiusz sem mert moccanni, pedig még csak a templom közepe táján tartott. Csacsa odaátról leste. A sötétben a két
szeme úgy világított, mint prédára leső tigrisé a dzsungelben. Lépések hallatszottak. Ignác bácsi jött el6re, baloldalt. Sorra nyitogatta a gyóntatószékeket. Közben bevilágított a padok közé. Csacsa halkan pisszentett és intett Klaudiusznak, hogy csússzon a kijárat felé és hasaljon le a pad alá. Ignác bácsi az oszlophoz ért, ahol az
imént lapultak. Az oszloppal szemközt a falnál is állt
gyóntatószék. Odament és kinyitotta az egyik, majd a
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másik ajtaját. Klaudiusz rémülten igyekezett a Csacsa intését követni. Teljesen lehasalt a kőpadlóra és úgy nyomakodott a kijárat felé. egy padsomyit jutott hátrább,
amikor lépések közeledtek. A fiú megmerevedett. Lélegezni sem mert. Csacsa a túloldalon visszahúzódott az
oszlop mögé. Kattanás hallatszott. Fénycsóva söpört végig hosszában a padok között. Klaudiusznak csak a könyökét kellett volna kijebb nyomni, hogy ráessék a világítás. A fénycsóva előre-hátra járt a padok között. Ignác
bácsi lépett egyet. A következő két pad alá világított. Aztán megint lépett egyet. Újabb vizsgálódás. Most megint
kattanás hallatszott. Sötét lett a padok között. Az öreg
visszament a következő gyóntatószékhez. A templom
közepén már nem kellett bevilágítani a padokat, ott már
égett a lámpa a mennyezeten. Lassan előreballagott. Fölment a szentély lépcsőjén. Térdet hajtott és eltúnt jobboldalt a szentélyt körülvevő karcsú oszlopok mögött. Ajtócsapódás hallatszott, aztán mint mikor zárban megfordul a kulcs. Kis motozás következett még, majd csend
lett. Hirtelen elaludt a villany a templom közepén.
ot ot ot

Zsuzsi és Olga a Hamu utca végére értek. Előttük. fehérlett a híd, azon túl húzódott titokzatosan és sötéten a
préri. Valahol messze, a látóhatáron, mintha valami világított volna.
- Arra lakunk, látod? - mondta Olga és keze bizonytalanul a távoli fény felé mutatott.
- Olyan messze? - kérdezte Zsuzsi és körülnézett.
Jobb kézre az Árok utca rosszul világított házsora húzódott, szemben a házakkal az akácfák hajladoztak, susog135

tak, mert szél támadt az imént. egészen messze a város
fölött az ég vörhenyes volt. A belvárosi reklámfények
festették vörösre. Csend volt körülöttük, csak az egyre
er6söd6 szél zúgása hallatszott. Zsuzsi mintha meg akart
volna állni.
- Félsz? - kérdezte Olga és feleletet sem várva kézen
fogta.
- Nem kell félned. Ismerek itt minden fúszálat. Hiszen
annyiszor bejárom ezt az utat! És különben is a bátyám
elém szokott jönni. Rövidesen találkozhatunk vele.
Átmentek ahidon.
Olga csacsog ni kezdett.
- Nagyon romantikus ám itt. Olyan nagy ez a rét! Tudod, mennyit játszottam itt, mikor még kisebb voltam?
Tavasszal nagyon szép ám! Mindenfelé virág! A fű meg
a gaz egészen magasra megn6, jól el tudunk benne bújni.
Ilyenkorra már elsárgul, legázolják, letapossák. Olyan
mint egy igazi préri. Úgy is hivjuk. Az Árok utcai srácok
itt szoktak focizni. Klaudiusz is velük tart ...
Lopva Zsuzsira pillantott, de nem nagyon láthatta az
arcát, annyira sötét volt.
- Nem nehéz a szatyrod? - kérdezte Zsuzsi. - Szivesen segitek.
- Köszönöm. Nem olyan nehéz. De az egyik fülét
megfoghatod.
Hangosabban kellett beszélniük, mert a szél elvitte a
hangjukat.
Darabig szótlanul gyalogoltak és Zsuzsi azon gondolkodott, hogy ugyancsak nehéz lehet ennek a lánynak
ilyen messziről bejárni iskolába, meg bevásárolni. De
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úgy látszik, már megszokta. Meg szereti is ezt a vidéket.
Olyan lelkesen beszél róla.
- Nem értem, hogy a bátyám miért nem jön elénk?
Megígérte. - hallotta Olga hangját.
- Majd eltalálunk magunkban is - mosolyodott el Zsuzsi. Érdekesnek találta ezt az éjszakai bandukolást a précin.
- És mondd, Olga, télen, amikor hófúvás van, nem
szoktál átfagyni, míg hazaérsz?
- Hát elég hideg tud itt lenni, az igaz.
- És farkasok nincsenek?
Zsuzsi nevetett.
- Csakúgy, mint most útonállók.
A szél orkánná erősödött. Tépte a ruhájukat. Alig értenék egymás szavát.
- Hát ne is legyenek. Hiába kiáltoznánk segítségért,
senki meg nem hallaná!
Körülnézett a korom sötétségben.
- Csacsi vagy - mondta Olga. - Mindjárt otthon leszünk.
- Csak ne essen.
- És ha megered, majd nAlunk alszol.
Zsuzsi fölpillantott az égre. Mintha világosodnék egy
kissé.
- De apu vár otthon.
Olga nyelt egyet.
- Majd telefonálunk.
- Van telefonotok?
- A szomszédban.
Néhány lépést szó nélkül mentek.
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- Váltsunk kezet - szólalt meg Olga kiabálva, mert
már húzta a kezét a háló.
Amikor helyet cseréltek, Zsuzsi úgy látta, mintha egy
alak állt volna az úttól jobbra. De, hogy milyen messze?
Ki tudná, ilyen sötétben? Mindenesetre nem közel.
- Képzel6döm - gondolta és nem szólt semmit. De néhány lépés után megkérdezte:
- Van a prérin fa, vagy bokor?
- Nincs - felelte Olga. - Ez igazi préri.
Zsuzsi oldalra meresztgette a szemét.
- Valaki követ minket - suttogta odahajolva Olga füléhez.
- Képzelődöl.
- De igen. Nézz csak oda.
A fejével intett. Megálltak és Olga élesen a jelzett
irányba figyelt. Ő is látta az alakot. Megdöbbent. Ki lehet: ez llem volt a terv ükben. De nem árulta el aggodalmát.
- Képzelődöl - mondta nyugodtan. - Különben is
mindjárt elérjük a töltést.
De azért meggyorsltotta a lépéseit.
- Lehet, hogy tévedtem - felelte Zsuzsi és újból oldalt
nézett. Most nem látott semmit. Mindent elnyelt a koronúekete sötétség.
- Látod, már itt a töltés ...
Olga hangja mintha izgatott lett volna. Zsuzsi előre figyelt. Fekete csík húzódott előttük, ahogyan közeledtek
feléje, folyton magasodott.
- Fölrnászunk rá, ott újból meglátjuk a lámpát. Aztán
egy-kettőre helyben vagyunk.
Már ott is voltak a töltés tövében.
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- Most add ide a másik fülét is, mert egyedül könynyebben viszem föl.
Zsuzsi Olga markába nyomta a nejlonhál6 kezében levő fülét.
Lihegve értek fel a töltés tetejére. Lábuk el6tt vak sötétség. Csak a távoli városrész lámpasora világitott nagyon messzir6l. A szél vadul száguldott át a töltés fölött.
- Úgy látszik eloltották már a lámpát. Nem várnak
bennünket ebben a szélben. Ha rossz idő van, a barátllőmnél töltöm az éjszakát a városban - mondta Olga
erős hangon, hogy túlkiabálja az orkánt. Haja lobogott a
szélben.
- Most mit csináljunk? - kérdezte Zsuzsi bizonytalanul.
- Óh, hát mindjárt otthon vagyunk. Van nálam kulcs,
be tudunk menni. Klaudiuszékhoz meg átkopogtatunk ...
Megint lefelé a töltésen. Zsuzsi követte. A töltés alján,
bal kéz felől valami sötétlett. A Sárosi kislány meresztgette a szemét, hogy mi lehet? Hamar odaértek, mert Olga szinte szaladt lefelé a meredeken. Egy házikó volt.
Faház.
- Mi ez itt? - kérdezte Zsuzsi.
De felelet helyett, kinyilt az ajtaja és valaki élesen a
szemükbe világitott.
- Erre parancsoljanak - mondta egy udvarias bang.
- Mit akartok? - hallatszott Olga ideges kiáltása.
A lámpa kialudt. A fényt61 elvakított lányok nem láttak semmit. Zsuzsi csak annyit érzett, hogy valaki karon
ragadja és ránt egyet rajta. Mintha küszöbön botlana át.
Elvesztette az egyensúlyát és a földre bukott.
- Olga! - kiáltotta ijedten.
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Aztán ajtó csapódott mögötte és retesz csikorgása hallatszott.
- Csitt, itt vagyok - suttogta Olga egészen közelről. Ne kiabálj, mert ez a banda kikészít bennünket.
- Miféle banda?
- Hát tudom én? Durva pasasok. Megütötted magad?
- Nem. Nem nagyon. De mit akarnak tőlünk?
- Ne félj, amíg engem látsz. Van nálam egy kés.
Zsuzsi elnevette magát.
- Nem látlak, de azért nem félek. Nem vagyok ijedős.
- Annál jobb. Legokosabb, ha körültapogatózunk és
valaholleülünk. Egyébként gondolhatod, hogy ismerem
ezt a bódé t. Szerszámokat őriztek benne, amikor a töltést
javították.
A sötétben előrenyújtott kézzel óvatosan megindultak.
- Úgy emlékszem, van erre egy lóca - mondta Olga
suttogva, megfogta a kezét Zsuzsinak és maga után húzta.
- Igen, itt van - tapogatott előre a szabad kezével. Gyere, üljünk le.
Nagyon halkan beszélt. Meg is magyarázta.
- Csak suttogva beszéljünk, mert ezek a csirkefogók
biztosan hallgatóznak.
-Jó.
Leültek egymás mellé.
- Még jó, hogy tele van a szatyrom. Nem fogunk ében
halni.
- Érdemes volt cipelni.
Zsuzsi hangján hallatszott, hogy mosolyog.
- Meg az is jó - telte hozzá, hogy itt nem fúj a szél.
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Olgát meglepte a leány hidegvére, sőt kedélyessége.
Kicsit bosszantotta is.
- De szegény Klaudiusz vár bennünket.
- Majd meggyógui és kiszabadít bennünket.
Ha Zsuzsin látta volna Olga arcát, meglep6dött volna
a csal6dottságon, amit ez az arc elárult.
- Igazán nem szabad annak a szegény fiúnak a betegségén viccelődni. Elég súlyos.
- Én azt hiszem Olga, az orvos hamarabb segít rajta,
mintmi.
A feketehajúnak nem tetszett, hogy Zsuzsi nincs megijedve és hogy nincs oda Klaudiusz betegségétől.
- Nem értelek ... Hiszen az a fiú, hm ... ragaszkodik
hozzád.
- Gondolod?
- Hát. .. a jelekből ítélve ...
- Milyen jelekből? - Zsuzsi kuncogott.
- A templomba jár. A kedvedért. Azelőtt sohasem járt.
- Ez komoly eredmény - fontoskodott a másik. - És
gondolod, hogy miattam?
- Hát nem vetted észre?
- Nem, igazán nem.
Ez vagy bestia és hazudik, vagy annyira buta, hogy
nem vett észre semmit - gondolta Olga magában.
- De beszélgettetek!
- Mi? Nem. Egy szót sem.
A feketehajú kezdte türelmét veszteni.
- És a pincében? Csak nem tagadod?
- Miféle pincében?
- A ti szenespincétekben!
- Ott? Ott sem. Igazán nem.
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Jó, hogy a beszélgetés sötétben folyt, így Zsuzsinak
nem kellett az arcát fegyelmez nie. Csupa huncutság volt,
de a hangja teljesen ártatlan.
Olga majdnem rákiáltott, hogy hazudik, de fékezte
magát. Pillanatig gondolkozott, aztán kivágta a nagy ütő
kártyát.
- De le megcsókoltad azt a fiút a pincében.
- Ót csókoltam meg?
Olyan furcsa hangsúllyal kérdezte ezt, hogy Olga végképp nem tudta, hányadán áll ezzel a lánnyal. Elhallgatott. A szél hevesen rázta most a bódét, úgysem értették
volna egymást.
Amikor csitult, újra faggatni kezdte.
- Akkor miért jöttél el most, hogy hívott?
- Hát ha egy beteg hív, hogy segítsek rajta, szívesen
megyek.
- Ha én lettem volna beteg, hozzám is eljöttél volna?
- Persze, hogy el. Ha hivtál volna.
- És miattam is átjöttél volna a sötét prérin, ilyen szélviharban?
- Valaki csak elkisért volna. De hagyjuk ezt, Olga.
Olyan éhes vagyok. Mit gondolsz hány óra lehet?
- Nem tudom. Talán tíz. Otthon nem várnak téged?
- Azt mondtam, hogy későn megyek haza.
- De csak kellene gondolkoznunk, hogy hogyan jutunk ki innen?
- Persze. De előbb adjál valamit enni. Utána majd tanácskozunk.
Olga szót fogadott. Kotorászni kezdett a hálójában és
sorra kirakta a padra ami a keze ügyébe akadt. Megérezte, hogy ez a lány valahogyan föléje kerekedett. Nem
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tudta még eldönteni, hogy a bátorsága miatt, vagy azért,
mert kiderült, hogy Klaudiusz nem érdekli. De ezért kár
volt ilyen messzire gyalogolni ebben a pocsék éjszakában. Es ilyen buta kalandba keveredni. Legjobb volna
meglógni és mindent elsínútani, mintha misem történt
volna. De persze Klaudiusz CsacsávaI a templomot fosztogatja ... Pedig hát Klaudiusz nem kell ennek a lánynak!
És ... és most őt is meg kellene szabadítani!
- A sötétben lassan, tapogatózva majszolni kezdtek. A
szél üvöltött, emelgette a bódé tetejét. Mind a ketten
csendben voltak.. Mind a ketten gondolkoztak.. Olga lassan tisztázta a tennivalót. Kiszabadítja ezt akisasszonyt
aztán meg Klaudiuszt. Így mind a kettő hálára lesz kötelezve iránta. A dolog szépen elsímul. Ő lesz a kaland hő
se és ... és Klaudiusz megmentője. Akkor talán a fiú is ...

......

A káplán meresztgette a szemét a sötétben, hogy valami fényt lásson. Az imént, amikor az árkon átmászott,
még látta a töltés fekete szalagját a látóhatáron, de szél
kerekedett és olyan sötétség támadt, hogy csak éppen a
háta mögött pislogó Árok utcai lámpák tájékoztatták,
hogy merre van előre és hátra. A letaposott fű helyenként
síkos volt a lába alatt, néha váratlanul gödörbe, vagy
buckába botlott és majd orra esett. Hátra, hátra pillantott,
hogy ellenőrizze az irányt, s ilyenkor az utcasor gyér
foghíjas fényében láthatta, hogy a csenevész akácfák az
árokparton majd földig hajolnak az egyre erősödő orkánban.
Most, mintha balra előlről fény gyulladt volna ki. De
a fényforrást látni nem lehetett, úgy látszik a töltés mö-
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gött volt. Kis atya arra felé vette az irányt. Jó ideje baktatott már amikor hangokat vélt hallani, de lehet, hogy
csak halucinált, hiszen a szél olyan erősen tombolt. De
aztán megint. .. Jobban kezdett figyelni, megállt és hegyezte a fülét. Valaki, vagy valakik kiabáltak a szélben.
Most már a beszéd irányát is meg tudta állapítani. Meresztgette a szemét, de nem látott senunit. Mindent köriilfogott és elnyelt a sötétség. Tovább ment a hangok
irányába. Valami világosabb szalag kanyargott előtte és
azon két fekete folt. Ahá, az út! A két fekete folt mozgott. Éspedig a töltés irányában. Na jó, majd követi őket,
de egyelőre lekuporodik, hogy észre ne vegyék.
Anúkor túlhaladtak rajta, de nem annyira, hogy szem
elől vesztette volna 6ket, felállt és elindult. A szél a város felől fújt, nem hallotta többé a hangjukat. A fény a
töltés túlsó oldalán kialudt, de most már nem volt érdekes, az út odavezetett. Látta, amint a két alak odaért a töltés aljához, rövid ideig tanakodnak, aztán fölkapaszkodnak az oldalán. A töltés fekete csíkja fölött a sötét ég
mégis valamivel világosabb volt, a két alak sziluettje
egészen jól látszott, de csak pillanatig, mert nyomban eltűntek a másik oldalon. A pap futni kezdett Hamar elérte
a töltést, gyorsan, de óvatosan felkúszott rá. Hirtelen
fény gyulladt a túlsó oldalon. Lehasalt.
- Erre parancsoljanak - hallatszott egy udvarias fiúhang.
Ideges leánykiáltás kérdezte:
- Mit akartok?
A lámpa kialudt. Dulakodás hallatszott, aztán ajt6csapódás. Egy másik leányhang tompán, ijedten kiáltotta:
- Olga!
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Aztán csönd lett. Csak a szél üvöltött.
A káplán dennedten hasalt a töltés peremén. Most már
nem kellett félnie, hogy felismerik, olyan sötét volt. És
bizonyára nem is gyanítják, hogy ott van. De a lámpát
újból meggyújthatják ... Kissé visszahúzódott és úgy fülelt.
- Ezeket jól megfogtuk - hallatszott egy magasabb fiúhang.
- A reteszt betoltad? - kérdezte egy másik mélyebb.
Ugyanaz az udvarias hang, amely az előbb a leányokat
betessékelte.
- Persze, hogy be. Most itt őrizzük őket?
- Minek? Olga majd elintézi a nöcskét. Körülszaglászunk a másik ügyben aztán visszajövünk.
Mocorgás hallatszott, aztán lépések. A töltésen lefelé
cihelődött a két alak. A káplán amilyen gyorsan csak tudott visszahúzódott. Tudta, ha észreveszik, veszve van.
Mint valami gyik kúszott le az innenső oldalon. De nem
jutott messzire, mert újból hallotta a hangokat, már a töltés tetejéről. Lelapult a töltés mentén húzódó sekély
árokban. Ha meggyújtják a lámpájukat, feltétlenül észreveszik. De bizott benne, hogy nem teszik, hiszen elárulhatják magukat. Ezeknek most, fontos volt, hogy semmiképp se vegyék észre őket.
Már ereszkedtek is lefelé a töltés oldalán. Egyre közelebb értek a búvóhclyéhez.
- Van nálad gyufa? - hallotta a vékonyabb hangot.
- Minek az neked?
- Várj ...
Megálltak. Alig két lépésnyire a paptól.
- Mit akarsz?

145

- Rágyújtani.
Kis atyán átcikázott: észrevesznek. Mit tegyen? Ugorjon fel és fusson el? Utolérhetik. Vagy árulja el magát?
Menjen oda? De mit mondjon nekik? Ezen a magányos
sötét helyen úgy elintézik szempillantás alatt, hogy ...
- Meg6TÜltél? Te tök! Minden fényelárulhat bennünket.
- A markomban tartom, nem látják.
- Ökör!
Ráütött a másik kezére. A cigaretta lehullott a földre.
- Ne idegeskedj - mondta sért6dötten.
- Fogd be a pofád!
A hang most már egyáltalán nem volt udvarias.
- És ha ilyen marha vagy, téged is bezárlak melléjük.
Elhallgattak. A szél felüvöltött és tépte a két fiú ruháját.
- Mehetünk - parancsolta a mélyebb hang durván.
A másik nem felelt.
Amikor a káplán atya néhány perc múlva felemelte a
fejét, hogy körülkémleljen, már nem látta őket. Koromfekete sötétség volt mindenfelé.
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- Mit vagy begyulladva? Állj föl. A kutya se lát.
Ő is felállt, maga köré világított, majd újból Klaudiusz
felé. A fiú óvatosan közeledett a padok között. Most,
hogy valantit látott, nem rúgott bele a padlábakba. Amikor odaért, Csacsa rendelkezett:
- Mindjárt hozzáfogunk. Elöl kezdjük. Fogta a táskát
és már indult is az oszlopsor mentén. A zseblámpával a
lába elé világított. Klaudiusz nehéz szívvel követte.
Ahogy óvatosan mentek, Csacsa oldalt világított. A
fénycsóva ráesett a néma gyóntatószék kitárt ajtajára,
vagy egy-egy szent szobrára. Szigorúan álltak a falmélyedésekben. Egyik könyvet tartott magasra a kezében, s
Klaudiusz önkénytelen ül behúzta a nyakát. Az volt az érzése, hogy ez a szigorú ember mindjárt hozzávágja ezt a
vaskos könyvet. Aztán az jutott eszébe, mekkorát puffanna az a könyv a kőpadlón. Mindjárt észrevennék őket.
Egy másik, olyan papfonna, az uiiát a szája elé tette,
mintha intené, hogy csendben legyenek. Hát úgyis azon
voltak.
- Jópofák, mi? - suttogta Csacsa hátra, de egy kicsit ő
is meg volt iIIetődve. A sötétben és a csendben, a zseblámpa fényében olyan furcsák voltak ezek az alakok. Ha
most életre kelnének ...
- Eh babona ...
Rántott egyet a vállán.
Csak azért is újból rájuk világított.
- Egy apáca került a fénykévébe. Fiatal volt, mosolygott és rózsákat tartott a kezében.
Csacsa megállt. Egy darabig mustrálgatta.
- Igazi rózsa? - kérdezte halkan Klandiusztól.
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- Áh - rázta meg a fejét Klaudiusz. Mindig a kezében
van.
A fénykéve lesiklott az állványra. Felirat is volt rajta.
"Kispapnevelés céljaira. " Alatta fekete rés tátongott.
- Ez persely? - kérdezte a hegyesoITÚ.
Klaudiusz elpirult és nem felelt.
A másik odament és közelről is megnézte.
- Gyerekség - mondta, amikor a kis kulcslyukat megpillantotta. - De gyerünk előre. Majd soIjába.
Továbbosont. Klaudiusz izzadva követte.
A padsor végetért, lépcsőfok következett ráccsal. Csacsa végig futtatta a fénykévét a rács mentén. A túlsó végében szobor állt. Egy nő.
- Ott van persely? - kérdezte.
Klaudiusz csak hümmentett.
- Majd megnézzük.
A rács mentén odasietett. Átlépett a rácson és újból
megvilágitotta a szobrot.
- Szép nő - mondta és a szobor talpazatát kezdte vizsgálni.
- Itt is van rés - állapitotta meg tárgyilagosan. - Itt
kezdjük.
A feliratot is kibetűzte a zseblámpa fényéné\:
- "A segítő Szűzanya tiszteletére".
- Akkor nekünk is segit majd. Fogd a lámpát.
Klaudiusz markába nyomta. A kerek fejben óriási zűrzavar támadt.
- Tudod kié ez a szobor? - makogta idegesen.
- Nem mindegy az?
Csacsa letette a földre a kis táskáját és sorra húzogatta
elő a szerszámokat.
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- Közelebb világíts, nem látok.
- Ez a szobor az Isten anyjáé - sziszegte Klaudiusz és
a benne kerekedett zűrzavarból a düh és méltatlankodás
érzése kezdett eluralkodni. - Az Isten anyját akarod
meglopni?
- Mi bajod van? - mondta a másik foghegyről. És kis
szünet után hozzátette: - Minek a papoknak annyi pénz?
Most világíts a zárra és ne izgasd magad.
Klaudiusz mélyet lélegzett. Ezt nem hagyja. Ezt már
nem. Azon volt, hogy belerúg Csacsába és ... és ... Hirtelen fölvilágított a szoborra. Maga sem tudta, hogy miért
tette ezt, de megtelte és az Isten anyjának jóságos arca
meghökkentette.
- Mit csinálsz, te szerencsétlen! - rikácsoita elfolytott,
torz hangon a másik. - Még kivilágítasz az ablakon és
elárulsz bennünket!
Klaudiusz előbbi haragja elpárolgott. Olyan nyugodt
lett, hogy meglepődött ettől a nyugalomtól. Már tudta,
hogy mit kell tennie.
- Ne izgulj, nem világltok az ablakra.
Csacsa nem válaszolt, hanem odébb tolta a táskáját a
kőpadlón és a kis vésővel és kalapáccsal fel akart egyenesedni. Klaudiusz egész közel hajolt hozzá és rávilágított a résre.
- Akkor kezdheted - mondta.
Csacsát meglepte a nyugodt, magabiztos hang, de nem
ügyelt rá, a meginduló munka izgalma magával ragadta.
- Kezdjük - mondta rekedten és hirtelen felállt.
Érezte, hogy a válla valaminek nekiüt6dik. Aztán puffanást hallott, csörömpölést és elsötétedett minden.
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- Mi az?! - kiáltotta fojtott hangon és gyorsan újból
leguggolt.
- Kiütölted a kezemből a lámpát, te tök - hallotta Klaudiusz hangját.
- Eltörött?
- Mit tudom én.
- Majd megkeressük.
Tapogatni kezdtek a padlón.
- Megvan. Itt van. - szólalt meg néhány pillanat múlva Klaudiusz. - Eltört - tette hozzá. - A fene egye meg,
a körte összetört - mondta dühösen, de belül ujjongott.
- Miért vagy olyan mafla, bogy kiejted a kezedből mérgelődött a másik.
- Ne izgulj. Te mondtad, hogy világítsak a résre. Persze gondolhattam, hogy olyan mitugrász vagy. Most mit
csinálunk?
- Van gyufád?
- Nincs. - Várj, talán nálam van.
Elkezdett kotorászni. Végig vizsgálta az összes zsebét,
aztán kitapogatta a táskáját a padlón és abban is kotorászott. Kis idő múlva kijelentette:
- Nincs nálam gyufa. Most jut eszembe Pufi elkérte,
mert rá akart gyújtani, a fene egye meg.
- Hát fiam, akkor nincs más hátra, minthogy megvárjuk, amíg kivirrad. Akkor majd látunk valamit. Addig
meg aludjunk egyet.
- Hol?
- Hol. .. hát a padon!
Csacsa morgolódott, de azért a sötétben ő is elindult
Klaudiusz után. Hallotta az óvatos cammogást, meg a
szuszogás át. A kerekfejű diadalmas mosollyal az arcán
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ment, előrenyújtott kézzel tapogatva maga körül, núg
végre elérte az első padot.
- Itt van, gyere utánam.
Amikor Csacsa odaért, tovább tapogatott a másodikhoz.
Te feküdj az elsőre, én meg ide a másodikra.
Csacsa egyelőre nem feküdt le, hanem csak leült.
- A fene egye meg ... - dohogott félhangosan.
- Ne mérgel6dj, attól nem lesz jobb. Fél öt felé már
világosodik, a templomot meg hatkor nyitják.
- Másfél óra elég nekiink - állapította meg Csacsa és
ettől kissé megnyugodott. - Nem is bánom, legalább alszunk egyet.
- Nyugodt lehetsz, hogy nem alszunk el. Anyám mindig pontosan ötkor kel otthon, akkor én is fölébredek.
- Hát akkor próbáljuk meg .

.... ..
Böllér atya elmaradt a breviáriummal. Sok volt a gyónó, ebéd után meg slrkOvet szentelt az Újtemetőben. Az
meg messze volt. Amikor hazaért, már várták. Jegyesek
voltak, oktatásra jöttek. Hétköznapra nem tudták összeegyeztetni az id6t. A fiú ekkor dolgozott, a lány akkor.
Az egyik ilyen tanfolyamra járt, a másik olyanra. Szóval
vasárnapra maradt az oktatás. Amikor végzett velük, épp
hogy csak átfuthatta a prédikációját, s már késziilhetett is
az esti misére. Ignác bácsi húzta a harangot. Mise után
meg Kis atya nyitotta rá az ajtót. Igaz, hogy hamar végeztek, de mire a vacsorával is meglett már kés6re járt.
Hallotta még, amikor Ignác bácsi bezárta a sekrestye aj-
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taját és elcsoszogott a folyosón a szobája előtt. Aztán
csend lett.
Böllér atya fölállt az asztal mellől, nyújtózott egyet,
tolakodó ásítást nyomott el, és zsolozsmázó könyve után
nyúlt. Felütötte, gondosan elrendezte a szalagokat a lapok között és imádkozáshoz fogott. Föl alá sétált a szobájában, mert álmos volt, attól tartott, ha leül, elalszik.
Szeme végigfutott a zsoltárok sorain, ajka alig észrevehetően mozgott, s közben rótta a szobáját faltól a szekrényig, szekrény től a falig. Nyárvégi sötétség ólálkodott
az ablaka könil, a kertből fanyar avarszag illatozott és a
csendet csak ritkán zavarta meg a nem messze elrobogó
autóbusz. De nem is hallotta, imádkozta a zsolozsmáját,
időnként lapozott egyet, s az így támadt pillanatnyi szünetben olykor nagyot sóhajtott. Kis atyára gondolt, meg
Klaudiuszra, meg erre az ő szerte kószáló nyájára: fiúkra, lányokra, akik most mozikban, presszókban, utcasarkon mulatnak, meg a rosszul világitott külvárosi utcákon
ténferegnek, csavarognak, keresnek valamit, amit ők boldogságnak hivnak, s ami legföljebb csak a futó kaland izgalmát, egy kis kósza örömet szerez nekik, hogy aztán
holnap megint pénzt keressenek ahhoz, bogy este újból
folytathassák, amit talán keserű szájizzel, a kielégitetlenség ürességével belefáradva és megunva hagytak abba.
És ez még a jobbik eset.
Mert, aki úgy vélte, hogy ezen az estén valóban boldog akart lenni vágyaival, bezárkózott az olcsó szórakozások, a primitív gyönyörködések, a felületes érzések nivótlanságába. Hogyan is sejthetnék meg ezek, bogy butaságok után szaladgálnak és elvétik életük értelmét? Jó,
jó, fiatalok! Rendben van. Böllér atya nem volt savanyú,
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vagy nekikeseredett ember. Ő is szerette az élet apró örömeit. És annak ellenére, hogy nagy darab ember volt,
ezeknek mégis ílgy tudott örülni mint a gyermek. Istenhez emelték, hálás volt értük, s úgy gondolta, hogy mindenki így van ezekkel a dolgokkal. De hamar észre kellett vennie, hogy itt a Hamu utca táján, és nyilván másutt
is a városban, ezek az örömök nem Istenhez emelik az
embereket, hanem éppen ellenkezőleg. Elfordítják Tőle.
Elfelejtik őt. Terhessé tesznek mindent, ami Vele kapcsolatos. Böllér atyát ez bántotta. Igazságszerető ember
volt, s úgy látta, az emberek visszaélnek Isten adományaival. Ahelyett, hogy a sok szépból és jóból észre vennék, hogy Ő van, hogy milyen jó, fütyülnek rá ...
A kövér pap dühös lett. Mindig elfutotta a méreg, ha
igazságtalanságon kapott valakit. És nyája jó részét
kénytelen volt elmarasztaIni ebben a dologban. Becsapta
a zsolozsmáskönyvét. Piros lett az arca és nagyot fújt.
Valósággal elöntötte a méreg. Tudta, hogy ezt nem szabad. Ismerte már a természetét és meg birkózott vele.
Most se akarta hagyni magát.
- No, .no - mondta és odament a nyitott ablakhoz,
hogy friss levegővel szívja tele magát.
Ekkor vette észre, hogy a függöny ide-oda lobog,
hogya fiatal jegenyefák szemben az ablakával, mint hajladoznak, hogy levélcsomók röpülnek be az ablakon,
hogy odakünn zúg és búg minden, hogy akkora szél támadt, amilyen még nem is volt, mióta itt plébánoskodik.
- No, no - ismételte meg a figyelmeztetést, de ez már
nem a mérgének szólt, hanem a bolond szélnek, mert a
mérge már el is párolgott.
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Arra lett figyelmes, hogy valahonnan az épületMI ütemes csapódások hallatszanak. Élesen fülelt. Igen, mintha
a sekrestye tájékáról szűrődnék ide ez az ismétlőd6 tompa puffanás. Ignác bácsi nyitva felejtett volna egy ablakot?
Tovább figyelt. Valóban, ablak csapódás zaja ez. Utána kellene nézni, mert még betöri ez a bolond vihar, meg
még az eső is becsapódik és kárt csinál. EI6kotorta a
zseblámpáját az íróasztal fiókjából és elindult. Csendben
húzta be maga után az ajtót és csendben lépegetett a folyosón, majd a lépcsőn föl a sekrestyéhez. A káplán atya
álmát féltette, nem akarta felkelteni. Nem is gondolt arra,
hogy a vihar sokkal nagyobb dübörgést csap, mint az 6
szokott döngő léptei. A sekrestye ajtó előtt megállt. E16kotorta a kulcsát és a zárba tolta .

. " ..
A káplán föltápászkodott. Fölmászott a töltésre, de
közben vissza-vissza pillantgatott, hogy nem látja-e
őket? Semmit sem látott. Mindent elnyelt a koromfekete
vihar. A bódét is alig tudta felismerni a töltés lábánál, pedig egészen közel volt hozzá. Odalopakodott. Figyelt és
fülelt, nincs-e valaki a közelben. Semmi gyanúsat nem
tapasztalt. Tapogatni kezdte a bódé falát hol a bejárata?
Rövidesen rátalált, keze megakadt a tolózárban. Akkor
hangokat hallott belülről. Nem értette, mit beszélnek, a
hangok a bódé túlsó sarkából érkeztek. Elengedte a reteszt és hátra lopakodott. Ott tisztábban hallotta, hogy
két lány beszélget. Odatapasztotta fülét a deszkához.
- Éhes vagy még? - kérdezte egy bársonyos hang.
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- Mi van még a szatyrodban? - érdeklődött a másik,
hangú lány.
- Csokoládé. Kell?
- Adjál.
Papírzörgés hallatszott, majd csendes majszolás.
- Finom. Ki helyett esszük?
- Klaudi helyett.
- Neki hoztad?
- A betegnek.
- Majd kipótoljuk. De előbb ki kellene innen jutnunk.
Nem őriznek bennünket?
-Nem tudom ...
Kis szünet után a csengőbb megkérdezte:
- Nem volna jó eltorlaszolni az ajtót?
- Van belülről is riglije, majd rátoljuk - felelte a bársonyosabb, lágyabb.
- Persze, te ismered ezt a kalyi bát, hisz itt laktok nem
messze.
- Persze ...
Újabb motoszkálás hallatszott.
- Nem gondolod, hogy kihallgatnak bennünket?
- Olyan halkan beszélünk és akkora a szél, bogy úgy
sem értilc.
- Lehet. ..
Kicsit távolabbról érkezett a lágyabb hang:
- Rátoltam a reteszt.
- De azért ránk törhetik az ajtót.
- Majd fejbeverjük őket. A sarokban van itt néhány törölt szerszámnyél.
- Az jó. Hozd csak ide.
Hosszabb csend után:
csengő
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- Tudsz verekedni?
- Mi az hogy! Pláne önvédelemből!
- Akkor jó. Én is tudok.
Néhány pillanatnyi fészkelődés után:
- Te Kati ...
A káplán füle kihegyesedett.
-No?
- Mondd, hogy állsz Klandiusszal?
- Kivel? - lepődött meg Zsuzsi a váratlan kérdéstől.
- Ne tetesd magad ... hiszen tudod ...
- J a, persze.
- Ismered?
- csak úgy, távolról...
- Azt hiszem, rendes fiú ...
- Azt hiszed?
- Gondolom...
A káplánt a beszélgetés egyre jobban érdekelte.
- Ne tetesd magad ... hiszen meg is csókoltad!
- Én?? - a csengő hang újból őszinte meglepődést
árult el. Aztán egyszerre csak. könnyelműen hozzátette: Ja, lehet.
Kis szünet ntán újból a bársonyos hang:
- Azt hiszed, hogy Klaudiusz vallásos?
- Hm ... templomba jár...
- A te kedvedért.
- Talán az Isten kedvéért.
- Á csudát! Átejt téged is, meg a papokat is.
- Ne beszélj! Igazán?
- Majd meglátod ... De, ne szólj szám, nem fáj fejem.
- Valamit titkolsz, Olga?
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Szóval Olgáé ez az ismerős hang! - csapott homlokára
a Kis atya. - Hát, hogy kerültek ezek ide? Ki és miért
csukta be őket és egyáltalán mit kerestek ezek ketten a
prérin ebben a sötét, viharos éjszakában?
- Nagy titkom van Klaudiuszról. .. , de neked elmondom, ha megígéred ...
Egészen csend lett, a fiatal pap szinte látta maga előtt,
hogy Olga mint hajol a másik füléhez és suttogja a titkot
a fülébe. De mi lehet ez a titok?
- Almát? - nevetett fel Zsuzsi.
- Nem tudom mi van ezen nevetni való? - bosszankodott Olga. Egyre jobban érezte, hogy nem tud igazán a
másik fölé kerekedni.
- És tudok még mást is ... Azonnal ki kell innen jutnunk és a rend6rségre telefonálnunk.
- Az alma miatt? - csodálkozott Zsuzsi.
- A haverjai is ilyenek. Ezektől minden kitelik. Fogadni memék, hogy ők zárlak be ide minket.
- Az lehet. De minek?
- Féltik tőled Klaudiuszt.
- Tőlem??
Zsuzsi újból felnevetett. A kérdés hangsúlya és a nevetése annyira 6szinte volt, hogy Olga bizonyos megkönnyebbülést érzett. Sőt ennél többet is. N6i ösztöne
csalhatatlanul jelezte, hogy a lány és Klaudiusz között
nem komoly a dolog. Legalább is a leány részér61. Ez
elég is. Klaudiuszt majd 6 elintézi.
- Ki kellene innen szabadulnunk - mondta egészen
más hangon. Belátta, hogy fölösleges tovább kuksolniuk
a sötétben.
- És ha leselkednek ránk?
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- Itt hátul kilazítunk egy deszkát és kibújunk. Úgysem
hallják meg a nagy szélben.
A káplán úgy látta, hogy elérkezett számára a cselekvés ideje. Már csak azért is, mert a szél vihart hozott. Távolról cikáztak a villámok és morajlott az ég. Ha a zápor
megered ... ! Gyorsan határozott. Sietve megkerulte a bódét, félrehúzta az ajtóról a reteszt és rántott egyet rajta.
- Nyissátok ki! - kiáltotta és öklével nagyot ütött a
deszkára.
Ijedt csend volt a válasz, csak a szél süvített kegyetlenül.
- Nyissátok ki! Olga, Kati! Ne féljetek! Nyissátok ki,
én vagyok a Kis atya. A srácok elmentek.
Odatartotta a fülét az ajtóhoz.
Belülről motoszkálás hallatszott.
- Ne akarjatok átejteni fiÚnket - hallatszott Olga hangja egészen közelről, a deszka másik oldaláról.
- Mondom, hogy a srácok elmentek. Hát nem ismered
meg a hangomat, Olga?
Nem érkezett azonnal válasz. A bódéban tanakodtak.
- Siessetek, mert visszajöhetnek - türelmetlenkedett a
káplán.
- De hogy kerül ide, atya?
- A fiúk tábortüzét kerestem. A Klaudiusz anyja
mondta, hogy itt vannak.
Belülről valami csattant és az ajtó ujjnyit megnyílt.
Aztán egyszerre csak kitárult.
- Jé, tényleg az atya!
Olga ott állt és mögötte a másik. Mind a keMnek egyegy törött ásónyél a kezében.
- Hogy kerültetek ide? Ki zárt be titeket?
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Felelet helyett nagyot dördült az ég és kövér, nyár végi
cseppekben megeredt az eső.
- Miért akartatok a rendőrségre menni? Ki van veszélyben?
- Senki ... azaz, hogy a templom ... De menjünk innen,
mert ezek az eső miatt visszajönnek.
Ezt Olga mondta.
Villám cikázott, rá rettenetes dörrenés reszkettette
meg a levegőt és valóságos zápor öntötte nyakon a Kis
atyát.
- Jöjjön be hamar, atya, bőrig ázik.
A pap szót fogadott.
- Tetszik tudni, atya, az történt, hogy ...
- Most nem érünk rá rnagyarázkodni - szakította félbe
a pap. - A fiúkat aprériről visszakergeti az eső. Hadd
gondolkozzam.
Lehajtotta a fejét és töprengett.
A zápor verte a bódé tetejét, a szél bevágta a bódé ajtaját.
- Hol tudtok itt elbújni? - kérdezte rövid gondolkodás
után a pap.
- Hát hazaszaladunk Olgáékhoz - vetette közbe Zsuzsi.
- A préri n keresztül?
- Hiszen itt laknak a szomszédban!
- Nem egészen - makog ta Olga és elvörösooött.
- Oda nem mehettek. Itt valahoL ..
- A bódénak hátul hosszú a teteje. Ott szokták őrizni
a talicskákat. Ott megbújhatunk.
- Hát menjünk oda - ajánlotta Zsuzsi. - A többit majd
ott tisztázzuk.
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- Én itt maradok - mondta a káplán.
- Azt nem lehet. Ketten vannak és agyoncsapják atyát.
Ismerem őket.
- Ismered őket? - lepődött meg Zsuzsi.
- Már ezeket a külvárosi huligánokat, mind egyfonna
- nyelt egyet Olga.
- Itt maradok - ismételte meg a káplán határozottan.
- Ha a bódé t üresen találják, biztosan körulnéznek majd
a környéken. Most pedig induljatok.
- De atya ...
- Ha szorul a dolog, még mindig segítségemre siethettek. A botokat vigyétek magatokkal. ..
A fiatal pap elmosolyodott.
- De atya is tartson készenlétben egyet. A hátsó sarokban talál.
- Jó. Most pedig tűnjetek. A [al mellett, hogy ne verjen az eső.
A két lány elindult. Szót fogadtak, a falhoz lapulva kerülték meg a bódét. Hátul tényleg hosszan lenyúlt a tető,
jól megvédte őket az esőtől.
A pap behúzta az ajtót, körülnézett. várta, hogya szeme megszokja a sötétséget, de nem szokta meg. Koromsötét volt. Körültapogatózott a bódé fala mentén. Rátalált
a sarokban a szerszámnyelekre, meg a padra, ahol a lányok ültek. Amikor visszatért az ajtóhoz, óvatosan rátoIta a reteszt. Aztán újból megkereste a padot és leült.
- Szűzanyám! Jótanács Anyja! Segíts!
Könyökét a térdére támasztotta, fejét meg a tenyerébe
hajtotta. Gondolkozott, hogy mi volna a teendő. Túl hirtelen csöppent bele ebbe a detektívregénybe. Nem volt
előtte világos, hogy mi az ő szerepe benne.
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Valahol a tetőn lyuk lehetett, mert a bódé deszkapadlóján szabályos időközökben koppant egyet a mennyezetről lehulló esőcsepp. A szél olykor megrázta a bódét
és a káplán felriadt, azt gondolta, a huligánok rángatják
az ajtót. Még mindig nem jutott semmi okos dolog az
eszébe és csak annál erősebben markolta a keze ügyébe
került ásónyelet. Ez azonban korántsem nyugtatta meg.
Mi lenne, ha ő fejbe vágna egy srácot? Esetleg épp Klaudiuszt? Mit tudja ő, nincs-e közöttük? És, ha meghalna ... Bm ... Még szentkenet sincs nála. Ezen kissé elmosolyodott. Megrázta magát és hirtelen felállt. Nyújtózott
egyet, az ásónyél hosszan nyúlt ki a sötét mennyezet
felé, és megkoccintotta a korhadt deszkákat. Egy gondolat villant át a fiatal pap agyán. Hirtelen a sarokba vágta
a fadarabot és az ajtó felé tapogatózott.
- Ahá, itt a retesz.
Óvatosan félretolta és még óvatosabban nyitott egyet
az ajtón. Csak ujjnyit, mint elóbb a lányok. Kikémlelt a
résen. Kint világosabb volt, mint a bódéban, úgy vélte,
hogy egészen jól lát. Illetve jól látja, amire kiváncsi volt:
a srácok nincsenek itt és nem is látja, hogy jönnének. Pedig a töltés felé is jól mutatkozik a kivilágUott városi ég.
Testnyi szélességre nyitotta az ajtót és kinyomakodott
rajta, aztán hamar becsukta maga mögött és rátoita a reteszt. Az eső ömlött. Óvatosan a falhoz lapulva a bódé
sarkáig lopakodott. A sarok mögé állt. Itt nem verte úgy
az eső, mert a szél a másik oldal felől fújt. Lassan megfordult és kilesett. Szíve hevesen kezdett dobogni és úgy
érezte a vér a fejébe tódul. A töltés felől két alak szaladt
a bódé felé ... Ha őt az imént meglátták!! És az ásónyelet
is eldobta. Már a hangjukat is hallotta, de, hogy mit kiál-
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toznak, azt nem értette. A vihar túlharsogta őket. Gyorsan visszahúzódott a sarok mögé. De a füle a sarkon túl
maradt. Legalábbis úgy érezte. Annyira akart hallani
mindent. Hátát nekitámasztotta a bódénak, tenyerét, ujjait nekifeszítette a deszkáknak. Pillanatok tört része alatt
gondolatok, lehetőségek cikáztak át az agy án. Fusson
hátra a lányokhoz? - Őket is elárulja.
Lépjen elő, árulja el magát? És igy fedezze a lányokat?
De ha nem vették észre, akkor minek?
Vagy kezdjen futni és csalja maga után őket, hogy 01gáék megszabaduljanak?
De valami, valami legbelül, az egészséges ösztöne azt
súg ta neki, hogy ne mozduljon.
És ő nem mozdult.
Ha nem vették észre őt, akkor a bódéban, imént támadt ötlete szerint jár el.
Ha meg észrevették?
Majd meglAtjuk. Majd lesz valahogy.
Érezte, hogy ujjaiban a görcsös merevség enged, már
nem feszíti neki úgy a deszkafalnak, mint az imént. Már
nem a lehetőségekre, agyán átcikázott ötletekre figyelt,
hanem arra, hogy mi történik a bódé sarkán túl. A hallása
ismét éles lett.
Megrántotta a bódé ajtaját.
- Hülye! A reteszt!
Valami csikordult, aztán egy rántás.
A káplán kiugrott a bódé sarka mögül és az ajtóhoz futott. Már nem törődött vele, hogy a falhoz lapuljon, hogy
veri az eső, hogy nincs nála ásónyél. Ott tátongott előtte
az ajtó sötét nyílása. Villanylámpa kattant a bódéban.

163

Egy fiú hátát látta maga el6tt. A futás lendületével DÚndkét kczévcllökött rajta egyet.
- Naaaa! - üvöltötte valaki.
Zuhanást hallott.
Irtózatos er6vel bevágta az ajtót és rátoita a reteszt.
Újabb szélroham kegyetlenül megrázta a bódét és túlharsogta a bcntrekedtek orditását.

......

Böllér atya kinyitotta a sekrestyeajtót és a templom
felé fülelt. A templomban csend volt. Az ablakcsapkodás
máshonnan jött.
- Ahá, a padlásfeljáróban! - eszmélt a testes pap és
kissé sZl\szogva nekivágott újból a lépcs6nek. A sekrestyeajtót nyitva felejtette.
Tényleg, a padlásfeljáró fordulójában nyitva hagyott
kis szellőztet6 ablakot csapkodta a szél.
- Nahát - mondta Böllér atya, félig méltatlankodva,
félig megelégedetten, amikor becsukta és csend támadt
k()rülöt te.
Lehajolt a zseblámpájáért, mert letette a lépcs6re,
hogya szellőztet6 bezárásához DÚndkét keze szabad legyen. Maga köré világított. Föl a lépcs6n egészen a padlás ajtajáig, aztán le a lépcsőn a sekrestye bejáratáig.
Majd a falra és mennyezetre.
- Pókháló - mondta - mennyi pókháló!
Megcsóválta a fejét. Ásított egyet és elkattintotta a
zseblámpát. Sötétben tapogatózott le a lépcsőn.
- Még azt hiszik, hogy tolvaj jár a templomban, ha
meglátják kívülr61 a fényt - motyogta magában és újra
ásított.
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Huzatot érzett jobbkéz felől.
- Persze, nyitva hagytam a sekrestyét. ..
Odatapogatózott és mert nem érte el a kilincset, belépett.
Fölkattantotta a villanyt, és körülnézett. Újabb ásítást
nyomott el és indulni akart kifelé. Akkor gondolt egyet.
Ha már itt van, egy fohászra betér az Úrhoz. Kinyitotta
a templomba vezető ajtót, eloltotta a villanyt a sekrestyében és belépett a sötét szentélybe. A küszöbön túl megállt. Várta, hogy szeme megszokja a homályt. Az örökmécses piros fénye mutatta az irányt, lassan megindult az
oltár felé. A nagy ablakok opálosan szürkéllettek, már
nem is volt olyan sötét körülötte. Nyugodtan lépegetett
az oltár lépcsője felé. Évek során sokszor megjárta ezt az
utat. A sekrestyeajtótól az oltárig, oltártól a sekrestyeajtóig. Csendesen letérxdelt a jólismert lépcsőre és összekulcsolta a kezét. Az örökmécses szelid fényt vetett a tebemákulurnra. Egy darabig nézte, aztán fejét ráhajtotta
összekulcsolt kezére. Néhány pillanatig mozdulallan maradt.
Kint alábbhagyott a vihar. Csak távolabbról morajlott
néha egyet az ég, de egyre halkabban és egyre messzebbről. A zápor már nem verte az ablakokat. A szél is elállt.
Észre sem vette. Imádkozott. Nagy csend volt körülöl1e.
Arra riadt, hogy elvesztette az egyensúlyát és majd orra bukott.
- Majd elaludtam - mondta. Elmosolyodott és föltápászkodott. Éppen térdet akart hajtani, amikor valanú
nesz ütötte meg a fülét. Nem is nesz, hanem neszezés.
Valami tempós erősödő majd gyengülő fújtatás. Vagy ...
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maga sem akart hinni a fülének - hortyogás ... Igen, valóságos hortyogás ... De honnan és miért???
Előreszegte az állát és élesen fülelt.
- Itt valaki alszik - állapította meg és egészen megdöbbent.
- Valami kutya bentrekedt. Ignác nem vette észre. Teringettét! Elöntötte a méreg. Egészen piros lett. Fogta a
zseblámpáját és elindult a hang irányába. Jól maga elé
világított. A Szűzanya szobor felől jött a hang. Arra tartott. Már messziről látta, hogy a szobor előtt valami hever a padlón. Óvatosabb lett. Amint közelebb ért, látta,
hogy egy zseblámpa. Törött ;?:seblámpa.
- Ejha?! - szisszent egyet, de hamar bekapta az alsó
ajkát és eloltotta a zseblámpáját. Élesen fülelt. A szuszogás nem messze, az első padok felől hallatszott. Amint
figyelt, egyre világosabb lett előtte, hogy nem kutya hortyog itt.
Néhány pillanatig töprengett, hogy mit tegyen. Menjen vissza a gyertyaoltogat6ért, hogy legyen valami fegyver a kezében? Vagy telefonáljon a rendőrségre? Megrázta a fejét.
- Ostoba vagy Böllér. Még azt sem tudod, hogy miről
van szó. Vagy kiről.
Tekert egyet a vastag nyakán, ami kétségtelen, bizonyos izgalom jele volt és óvatosan elindult a padok felé.
Csak a padlót világította meg, szorosan a lába előtt.
A hortyogás egyre egészségesebben hallatszott. És
hozzá szuszogás is.
-Hm ...

Böllér már világosan tudta, hogy melyik padról van
szó. Odaosont a végéhez és hirtelen bevilágított.
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Egy gyerek feküdt ott, táska volt a feje alatt és nyitott
zsebkés a feje mellett.
-Ohó!
Óvatosan előrehajolt és hangtalanul felkapta a kést.
A fiú nyögött egyet, becsukta a száját, a hortyogás abbamaradt. A pap élesen figyelte a gyereket. Nem ébredt
fel. Aludt, mint a tej. Szája szegletén finom kis nyál szivárgott elő. Visszahúzódott, eloltotta a zseblámpát.
Ahogy sötét lett, valahogy újból megélesedett a hallása.
Idegen szuszogást hallott. És más irányból.
- Hát nem vagy egyedül?
Újra tekert egyet a nyakán és bevilágított a következő
padba. Meglepetésében majdnem felkiáltott. Klaudiusz
feküdt ott, pirospozsgásan, pufók arccal és buzgón fújta
a kását.
Újra elöntötte a méreg.
- Agyoncsapom őket, menten agyoncsapom! Pimaszok.
Átvilágított a másik fiúhoz. A táskát világította meg
jobban. Persze, szerszámok!
Odafuttatta a fényt a Szűzanya szobrához. A perselynyiIás feketén és sokatmondóan árulkodott. És előtte a
leejtett és összetört zseblámpaüveg. Böllér atya mindent
megértett.
- A pimaszok! A Szűzanyát. .. !
Azon volt, hogy galléron ragadja őket és kipofozza a
templomból. Gyorsan eloltotta a lárnpáját, hogy meg ne
tegye. Na~yot fújt. Akkor eszébe jutott, hátha többen is
vannak. Ovatosan bevilágított a következő padokba.
Nem talált senkit. Már egészen hátul járt, az utolsó padnál. Mire odaért, a mérge is - úgy ahogy - lelohadt.
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- A szerencsétlenek - morrnogta engedékenyebben és
letelepedett az utolsó pad ba, hogy gondolkodjék.
A szuszogás csendesen zsongott a boltívek alatt. A
szőke most újból rákezdte a hortyogást. Egyenletesen fű
részelt. Böllér atya csendesen figyelte a váltakozó, ritmusos hangokat. Fölpillantott az oltár fölé, de nagyon
sötét volt arra. Csak a piciny vörös fény jelezte az irányt.
- Hadd aludjanak, Uram - mondta a pap halkan - hátha itt, Nálad kialusszák a gonoszságukat.
Elővette zsebéből a rózsafűzért és imádkozni kezdett.

......

Sárosi miután elolvasta Zsuzsi levélkéjét, mindent tudomásul vett. Azt, hogy Kati a nagyihoz ment és nem jön
haza, azt hogy Zsuzsi a szabón6höz ment és utána Kati
"ügyét" intézi, azt is, hgoy a vacsorája a fridzsiderben
van és, hogy Zsuzsi későn jön haza. De azt már nehezen
akarta tudomásul venni, hogy tizenegy is elmúlt és a kislánya még mindig nincs itthon.
- Talán hamar végzett és a nagymamához ment - próbálta magát nyugtatni a fáradt főmérnök. - Sőt biztosan
igy lehetett, mert Katival is mindjárt akart beszélni az
eredményről.

Félrelökte az újságot és fölállt. A rádió halkan szólt,
tánczenét közvetitettek, de a meg-megismétlődő recsegések jelezték, hogya légkör terhelt. Odament az ablakhoz
és kissé felhúzta a redőnyt. A fák zúgva hajladoztak a
ház mentén, kövér esőcseppek verődtek az ablaknak, aztán éles villanás következett és hatalmas mennydörgés.
A megrázott felh6kMI ömleni kezdett az eső. A főmér
nök leeresztette a redőnyt, kikapcsolta a tánczenét, leült
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a foteIbe az újságja mellé, keresztbe rakta a lábát és órájára pillantott. Megcsóválta a fejét, idegesen rágyújtott
egy cigarettára. Kettőt szippantott bel6le, aztán félrelökte, hirtelen felállt és a telefonhoz ment.
- Felhívja nagyi t.
Mire odaért, mást gondolt. Ha alszanak, minek riassza
fel őket. Zsuzsi is biztosan ott van. Hol is lehetne másutt?
Visszasétált a karszékhez. Éppen bele akart ereszkedni, amikor felötlött benne:
- Ha odament, miért nem telefonált? Hiszen azt írta,
hogy hazajön.
A vihar teljes erővel kitört. Zúgott, csapkodott, üvöltött, cikázott, zengett, tépte a fákat, a red6nyöket és ... és
az Ő Zsuzsi lányát is. Mert biztosan valahol útfélen kapta
a vihar. De minek is jutott eszébe ez a marhaság. Hogy
ő majd utánajár a Kati dolgának: Ki tudja milyen gengszter bandával áll szemben? Egy főmérnök lánya ... !
Idegesen megcsóválta a fejét és fol-alá kezdett járni a
szobában.
- Mert minden hülyeségben részt vesznek! És meg
sem beszélik az emberrel. Csak úgy, a saját fejük szerint.
- De papa, hol élsz te?! És el van intézve.
Újra a karórájára pillantott. A nagymutató átfordult az
éjfélbe. Megállt és fülelt. A vihar egyre járta a táncát Pillanatig összehúzta a szemét, aztán megkeményedett az arca. Aki az előszobában ballonját magára öltötte, aki a
slusszkulcsot a fogasról zsebrevágta, aki bevágta az e16szobaajtót és energikusan rázárta a biztonsági zárat, mM
nem a gondterhelt bizonytalankodó nagylányos papa volt,
hanem a külföldön is jólismert vállalatnak, külföldön is
jólismert vállalati főmémöke ...
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Anlikor a kocsi bekanyarodott a Hamu utcába, már
alig esett. Kikapcsolta az ablaktörlőt. A rosszul világított
utcában tócsák terpeszkedtek itt is, ott is. Az út szélén, a
járda menti mélyedésbe patakként rohant a mocskos viz
a lefolyóaknák felé. A házak, vagy inkább házacskák,
félénken és némán lapultak a járdaszélen, a lyukas ereszekről csurgott a piszkos lé, sőt egyik sarkon valóságos
zuhatag ömlött alá. A viz, a sár felfröcsögött a kocsira,
de Sárosi nem törődött vele, előre szegte a fejét, úgy figyelte, hol bukkan fel a templom sötét épülete.
Igen, az első útkereszteződés után, a nagy kert mellett.
Fékezett és a járda mellé kanyarodott. Kiszállt a kocsiból. Már nem esett. Most, hogy a motor nem zakatolt,
hallhatta az egyre távolodó vihar halkuló morajlását. Az
ég még néha-néha felvillant és nagy sokára tompa dübörgés érkezett a város széle felől, de mintha az ázott háztetők fölött meghunyászkodna, szétmálna, eloszolna, alig
hallhatóvá csendesedne.
Sárosi bevágta a kocsi ajtaját és a kapuhoz ment. Határozottan, hosszan csengetett.
Kicsit várt, aztán megismételte.
Valami halvány fény gyulladt az épületben, aztán csoszogó léptek hallatszottak. Kulcscsörgés. A kapun kis
ablakocska nyilt és álmos hang szólt ki:
- Tessék.
Sárosi nyomban megismerte Ignác bácsi hangját.
- Jó estét Ignác bácsi. Vagy inkább jó éjfélt. Sárosi
mérnök vagyok. A lányomat keresem.
-Hm ...

A hümmentésre csend következett. Aztán valami zörgött, valami csikordult és az ajtó kissé kinyilt.
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- Már nem esik?
Az öreg hangja most nem volt olyan rekedtes, mint az
imént.
Kinyomakodott az ajtón és felpillantott az égre. Aztán
ránézett a főmémökre.
- A lánya nincs itt - mondta kurtán. És hozzátette: De itt volt.
- Mikor? - kérdezte Sárosi szigorúan.
- No az este. Misén.
- És hova lett?
- Hát honnan tudhassam én azt?
Vállat vont. De azért élesen figyelte a főmémök arcát.
- Nem ment haza?
- Kivel volt itt?
- KiveL .. Hát egyedül. De ... - Az öreg összeráncoita
a homlokát. - ... de az Olga várt rá a templomajtóban.
- Igazán?
- Én zártam be a templomot. Hát csak láttam.
- Templomzárásig itt volt?
- Itt.
- És mit csinált?
- Nem szoktam figyelni a kOzOnségünket. De azt hiszem imádkozott. Minálunk szoktak. - Tekert egyet a
nyakán és óvatosan hozzátette: - Általában.
A főmérnök összernncolta a homlokát és gondolkozott. Rövid latolgatás után megkérdezte: - Az az Olga
hol lakik?
- Az Árok utcában.
- Az hol van?
- Ki tetszik menni a Hamu utca végéig. Ott egy híd
van, az kivisz a prérire. A hídon nem kell átmenni, ha-
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nem mindjárt jobbra fordulni. Az az Árok utca. Csak az
innenső oldalán vannak házak. A túlsó oldala árok. Az
Olgáék házával szemben négy fiatal akácfa áll szorosan
egymás mellett. Onnan megismerheti.
- Köszönöm Ignác bácsi. Elnézést az éjszakai zavarásért. Jó éjszakát!
- De hiszen mindjárt reggel lesz!
A főmérnök már nem hallotta. beugrott a kocsijába és
indított.

.. ....
Mire a káplán a bódét megkerülte az eső elállt. A sarkon majdnem összeütközött Olgával és Zsuzsival. A karókkal felszerelkezve harcrakészen állottak az eresz végében, sőt, hallva az üvöltést, azon voltak, hogy segítségére sietnek a Kis atyának.
- Mi történt? - suttogták riadtan.
De a pap felelet helyett gyorsan az ajka elé kapta az
ujját és hallgatást parancsolt. Aztán intett: - Gyertek utánam, gyorsan.
És megindult Nagyokat lépve, gyorsan kapkodta a lábait. A lányok sietve követték. A töltés felé vették útjukat. A bódéból félelmetes csend áradt és a káplán tudta,
hogy ez nem jót jelent. A két fickó hamarosan kiemel
egy deszkát és utánuk ered. És, ha utolérik őket, ennek
bizonyára nem lesz jó vége. Nem törődött tehát a t6csák.kal, a sárral, a nedves fűvel, gazzal, csak törtetett a töltés
felé, hogy mihamarabb túl legyenek rajta.
Zsuzsi és Olga megértették, hogy a helyzet veszélyes.
Loholtak utána, ahogyan csak bírtak. A szél még zúgott,
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de az ég már csak távolról villogott és a morajlás egyre
tompább lett
A pap fölért a töltésre. Hátrapillantott, kezét nyújtotta
a lányoknak, akik lihegve kapaszkodtak föl a csúszós oldalon.
- SietDünk kell - mondta közben és maga is lihegett
- Bezártam őket a kalyibába. De biztosan kitörnek és
utánunk erednek.
- Bezárta őket, atya? - Zsuzsi szívből nevetett. - No,
a híres huligánok, most póruljártak.
- Siessünk - mondta Olga fázósan.
- De miért nem megyünk hozzátok? - kérdezte Zsuzsi.
- Majd meglátjuk, hogy hova megyünk - vágott közbe
a káplán és lefutott a töltés egyik oldalán. A lányok utána.
- Futhatunk? - szólt hátra a Kis atya.
Olga és Zsuzsi szaladni kezdtek. Követték a papot, aki
jó futónak bizonyult. De a szél szembe fújt és a síkos
úton fárasztó volt a futás. Időnként lelassított és bevárta
a lányokat, néhányat szusszantottak, aztán gyerünk tovább!
Az Árok utca foghíjas lámpasora még nagyon messze
pislákolt, de mihamarabb oda kellett érniük, ha biztonságban akartak lenni.
- Atya, pihenj ünk kicsit - zihálta háta mögött az
egyik.
A pap lassított, aztán megállt.
- Elfáradtatok?
De a felelet a töltés mögül érkezett Recsegés, ropogás
hallatszott és tompa puffanás. Aztán ijesztő csend.
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A pap és a két lány dennedten hallgatták.
- Es még a karókat is otthagytuk ... - nev ette el magát
Zsuzsi, akit a jókedve a szorult helyzet ellenére sem hagyott cserben.
- De a lábatok itt van. Induljatok!
- És atya?
- Én leszek a hátvéd. Induljatok már! - A hangja türelInetlen volt.
Olga és Zsuzsi nekilódultak. Óvatosan hátrapillantott.
Mintha a töltés fekete vonala fölött két árnyék imbolygott volna egy pillanatig. De lehet, hogy csalódott. Mert
már nem is látott semmit. Gyorsan a két lány után eredt.
- Bírjátok még? - lihegte, amikor utolérte őket.
- Olyan messze van még az Árok utca!
- Nincs olyan messze! El kell érnünk. Minél hamarabb! Szótlanul futottak. Az ég már nem morajlott, a viharfelhők a városon túl valahol meglapultak, vagy mivel
leadták terhüket, szertefoszlottak a fekete semmibe, felfelvillanó fényük kialudt, hangjuk elfulladt. A szél sem
kergette már őket, nem volt mit kergetnie. Csend támadt
a prérin, csak a cipőjük cuppanása hallatszott, amint caplattak a sárban. És egyre nehezebben caplattak. És egyre
fáradtabban.
De a káplán hátrafelé is fülelt. És ... és igen, mintha ...
mintha utánuk is futna valaki, vagy valakil,- Talán nem
is hallotta, inkább csak érezte, hogy nincsenek egyedül a
prérin. Nem csak ők dagasztják a sarat ebben az éjszakai
órában ... Kénytelen volt komolyan latolgatni, mi történik, és mi történjék, ha utolérik őket, mielőtt még az
Árok utcát elérik. Az Árok utca! Ó, de messze van még!
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És a lányok egyre fáradtabban szedik a lábukat! Szűza
nyám segíts!
- Persze ők hánnan vannak, azok meg csak ketten. De
nyilván mindenre elszánt huligánok. Ők meg: két lány,
meg egy pap. Szűzanyám segíts!
Futott tovább, de már ő is fáradtnak érezte magát. A
lányok egyre lassítonak.
- Álljunk meg egy kicsit. ..
- Nem állunk meg!
A pap hangja kemény volt.
- De már nem bírom.
- De bírod. Bírnod kell! A híd már nincs messze.

-Ó ...
Karon ragadta a fáradtabb Olgát és magával vonszolta.
Újból fülelt. Most már tisztábban hallotta az idegen lábak dobogását. De ... mintha nem mögiilük jönne a hang.
Valahol jobbkéz felől. A sötétségből. Meresztgette a szemét arrafelé, de nem látott semmit.
- Nincs már messzi a hid - biztatta Olgát, meg saját
ma~át is.
Es tényleg a fehérre meszelt karfák, mintha maguk is
biztatni akarnák a menekülőket, észrevetették magukat.
Előbb csak óvatosan, sejtetve a helyes irányt, aztán egyre
kivehetőbben, élesebben és ... és aztán láthatóvá lett az
egész híd. Már nem voltak messze, néhány méter csupán
és a hídon túl az Árok utca, az ocskán világított Árok utca, de az a huszonötös égő, ami a Hamu utca és az Árok
utca sarkán homályoskodott, számukra a szabadulás csillaga volt.
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- Ezt az ötven métert még kibírjátok! - lelkesítette
a pap és tényleg, mintha gyorsabban szedték volna
a lábukat.
Már odaértek a hídhoz. De ekkor oldalról hirtelen keresztezték az útjukat Két fickó ugrott eléjük és elzárta
el('j)ük a hidat.
- Szóval te vagy a hannadik, csuhás!? - hallotta a pap
a gúnyos hangot.
Érezte, hogy elkapják a csuklóját. A másik a két lányt
nekiszorította a karfának. Nem volt nebéz dolga, mindketten bolt fáradtak voltak.
- Eressz Pufi, mert hasbarúglak! - rikácsolta Olga.
Kapott egy pofont és nekiesett Zsuzsinak. Zsuzsi felfogta estében. Nekitárnasztotta a hátát a bíd korlátjának,
félkarral átölelte Olgát és várt. Feszülten figyelt, hogy
mit akarnak ezek. Úgy látszik kidolgozott baditervvel
jöttek. Egy a Kis atyának megy neki, egy meg őket fogja
le.
- Mit akartok tőlünk? - kérdezte élesen.
- Mindjárt kapsz te is egy pofont, akkor megtudod.
- Nem szégyelled magad, egy lányt megütni?
- Ja, fiam, női egyenjogúság van! - szólt át a másik
gúnyosan. - És most nézzetek ide, mert a papocskátokkal elbánok. Fürödni fog a csuhás. Értitek? Fürödni. És
ba nem tud úszni, az igazán az 6 baja. Nem tebetek róla,
hogy úgy megduzzadt a víz az árokban. Nem te rendelted
ezt a vihart csuhás?
Rántott egyet a két csuklóján. A pap térdrebukott. A
futástól, különösen, bogy Ol gát is vonszolta, még jócskán libegett. Mégis elég erőt érzett magában, bogy szemőket
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beszálljon ezzel a fickóval. De nem akart mindjárt. Hátha szép szóval...
- Most legalább térdelsz, csuhás. Imádkozzál, mert
mindjárt beváglak a vízbe.
Röhögött egyet a saját tréfáján.
- Ide térdelhetsz mellém - mondta a pap.
- Szívesen fiacskám, de most nagy a sár. Leszel szíves
felállni?
Szorosan tartotta még a pap két csuklóját. A Kis atya
engedelmeskedett, de közben úgy tett, mintha megcsúszott volna és megrántotta a fickót. Váratlanul érte a lódítás és egyik markából kicsúszott a pap csuklója. A Kis
atya megrántotta a másik kaIját, és a srác nekiesett. Csak
erre várt. Szabaddá lett karjával átnyalábolta a fickó derekát és rántott egyet rajta. Mindketten elvágódtak, bele
a sárba. A sötétben nem lehetett látni, hogy ki van fölül
és ki alul, csak a lihegést, csak az erőlködést, csak a sár
fröccsenését. Pufi mindkét kaIjával nekiszoritotta a lányokat a hid karfájának és egyre nagyobb erőfeszítéssel,
mert attól félt, hogy nekik is megjön a támadó kedvük.
És ők mégis ketten vannak. És mi lesz, ha az a pap felülkerekedik? Mit tudja ő? Hátha érti ezt a mesterséget?
Átvillant egyébként lomha agyán, hogy villámgyorsan
segítségére siet Jocónak, fejbeveri a papot, aztán újra lefogja a lányokat.
Hirtelen elengedte a karfát, egy ugrással a fekete, lihegő gomolyagnál termett és ököllel fejbeverte a káplánt.
Aztán vissza a lányokhoz! De ezek már ott voltak a hegyibe, és tépni kezdték a dagadt fiút.
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A Kis atya eszméletét vesztette. A Jocó rögtön érezte,
bogy a másik elemyedt. Talpra ugrott és belerúgott a
papba.
- Most fürdesz, büdös csuhás!
Tajtékzott a gyűlölett61. Fölnyalábolta, mint egy zsákot és a híd karfájához vonszolta.
- Ne hagyd magad, Pufi - kiáltotta - mindjárt jövök.
- Intézd el - Iihegte oda Zsuzsi Olgának - kirántotta
magát Pufi kezéből és a másik kettő után eredt.
Jocó az alélt papot már rálökte a híd karfájára, feje,
felsőteste, két keze túl lógott rajta, a megáradt rohanó víz
félelmetesen zúgott, kavargott a mélyben. Lökni akart a
lógó testen, de valaki elkapta hátulról a karját. Aztán mások is beleszóltak a dologba. Mert Pufi Zsuzsi után eredt.
Olga meg Pufi után. Nagy verekedés támadt. Mindenki
ütött és rángatott, kannolt és tépett, de persze most már
két fiú állt a két lánnyal szemben.
- Ti is utána akartok menni? - sziszegte Jocó. - Megkaphatjákok.
Nekiszorították a két lányt a Kis atyának, aki még
mindig eszméletlenfIllógott a hid karfáján.
- Akkor fürödjetek egyszerre, bestiák! - rikoltotta. Gyerünk Pufi!
Megragadta az egyiket és felemelte.
- Segítség! - kiáltotta Olga kétségbeesetten, de ráiitöttek a szájára.
Jocó vezényelt: - Egy, kettő, há ...
Hirtelen éles fénycsóva vetődött rájuk. Aztán éktelen
dudálást hallottak. A két huligán megriadt. Mi ez? Valanú csikordult, valami csapódott.
- Mi történik itten? - kiáltotta egy erélyes hang.
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A feketehajú srác érezte, hogy állon ütik. Elvesztette
az eszméletét és a földre zuhant. A másik eszeveszetten
kezdett szaladni a préri felé.
- Apu! - kiáltotta Zsuzsi meglepetten. - Apu! Hogy
keriilsz ide?
- Ezt én is kérdezhetném tőled - mondta Sárosi szigorúan, és az autólámpa fényében végignézte őket. - Ez kicsoda? - bökött oda a korláton lógó alakra, akit közben
már Olga próbált élesztgetni.
- Ez a Kis atya. És csúnyán fejbeverték.
-Hm ...
Sárosi vizsgálni kezdte a fejét.
- Nincs rajta seb. Úgy látszik, csak elszédült.
- Tudod, apu, az úgy volt. .. - kezdte Zsuzsi.
- Majd otthon - szakította félbe a főmérnök, és nem
törődve azzal, hogya mhája sáros lesz, ölbe kapta a káplánt és beemelte a kocsijába.
- Üljetek be - rendelkezett aztán.
- És vele mi lesz? - kérdezte Zsuzsi és a földön fekvő
huligánra mutatott.
- Üljetek be! - ismételte erélyesebben, parancsolóan,
majdnem kiabálva és Zsuzsi megértette, hogy apuval
most nem lehet tréfálni.

......
Valami mázsás harangnyelvvel kongattak a fejében
ide-oda. Úgy érezte, hogy a feje is vele lódul. Bim-barn,
ide-oda. És olyan sötét volt mindenfelé. Aztán motorzúgást hallott. De a motor is a fejében zúgott.
- Nem kellett volna otthagyni, apu ...
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Valaki beszélt a feje mellett, de a harangzúgás elnyomta a hangját. .. Meg a motorzúgás ... De nem is csak
a harang ... Bim-barn. Milyen erősen kong!. .. A motor ...
igen ... a motor ... Az nem a fejében zúg ... Hát akkor
hol?
- És ha meghal. .. ?
- Szamár vagy ...
Igen szamár. .. De kicsoda? .. És miért? .. Ó, de fáj a
feje! Nem is a harang kongat. .. Valami lüktet benne .. .
A fejében ... Körül kéne nézni, de nem nyílik a szeme .. .
Milyen sötét van ... ! Szamár vagy ... Ki mondta ezt? ..
Ki mondhatta? .. Ki mondhat. .. Milyen kellemesen ring
vele minden ... Aludni kelL .. aludni ... a-Iud-ni. .. alud ...
Ismét elsötétült minden. Nem hallotta a harangkongást, a motorzúgást, a beszédfoszlányokat. Zuhant, zuhant valami nagy sötét semmibe ...
Nagyot zökkentek. Aztán egy üde hang szemrehányóan azt mondta:
- Apu, óvatosabban vezess. Egészen összerázod a szegényatyát.
- Nagyon rossz az út. És tele pocsolyával.
- Már nincs messze a templom.
Ezt Olga mondta. Egészen biztos, hogy az Olga. Az ő
hangja volt. Olga bársonyos hangja. Kinyitotta a szemét.
- Ó... milyen nehéz a feje ...
Próbálta felemelni, de nem ment.
- Apu ... Ha a Kis atyát lefektettük, ugye visszamegyunk azért a fiúért?
- Szó se róla. Majd magához tér és hazatalál.
- De úgy megütötted!
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- Tudom, hogy mekkorát ütöttem.
- De abban a sárban ... és ilyen hidegben ...
- Az a másik fickó majd felnyalábolja.
- De apu ...
Újból megpróbálta, hogy felemelje a fejét. Még nem
ment. De a harang zúgás t már nem hallotta, csak a motorzúgást. És tudta, hogy a motor nem a fejében zúg. Fáradtan felnyitotta a szemét. Széles hátat látott maga előtt,
azon túl fénycsóvát. A fénycsóva ide-oda kalandozott.
Fát világított meg, aztán házfalat, villanypóznát, kerítést.
Néha huppant egyet. Olyankor ő is. Illetve ők is. Mert a
széles váll mellett szőke hajat látott. Csapzottat. Őmel
lette pedig valaki aprón szedte a lélegzetet. Ki lehet?
Odafordította a fejét. A mozdulat sikerült.
- Olga! - csodálkozott el magában. - És neki is rendetlen a haja!
- Ha Olgát hazavisszük, úgyis arrafelé kell mennünk ...
- Most nem mehetek haza - mondta gyorsan Olga. Úgy tudják, hogya nénémnél vagyok. Ne ijesszük meg
őket.

- Dehát a szatyor, amit bevásároltál. .. ?
- Hiszen ez a Zsuzsi hangja! - ismerte fel most a káplán a szőke hajzat felől érkező szavak tulajdonosát.
- Most nem tudom megmagyarázni, Kati, de... de
nem mehetek haza ... - És szipogni kezdett.
- Ez nem Kati - mondta szigoTÚan Sárosi.
- Dehogynem!
A szipogás egyszeriben abbamaradt.
- Csak ismerem a lányomat!
- Hát akkor ki??
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Zsuzsi elnevette magát.
- Kati a nagymamánál van. Te meg most eljössz hozzánk és az ő ágyában fogsz aludni. Ugye apu?
Sárosi nem válaszolt mindjárt.
- Vagy kitesszük őt a sárba?
Zsuzsi hangja pityergősre fordult és odasimult az apjához.
- Ne hízelegj, mert összesározol - morgolódott a fő
mérnök.
- De hiszen te is csupa sár vagy, apu. Ahogyan a Kis
atyát fölnyaláboltad ...
A káplán agyában hirtelen felszállt a köd. Már emlékezett. Mindenre emlékezett. Tudta, hogy hol van, hogy
kikkel van, hogy mi történt. Újból megmozdította a fejét
és éppen szólni akart, de Olga megelőzte.
- Kérem, Sárosi bácsi, én most igazán nem mehetek
haza. Nagyon megvemének, vagy elkergetnének ...
vagy ... vagy kitagadnának ... vagy ... - elkezdett bőgni.
- Eljössz velünk haza. A többit majd holnap meglátjuk. Néhány pillanatig csend volt a kocsiban, csak a motor zúgását lehetett hallani és Olga csendesedő szipogását. A káplán gondolkozott. Mi lehet itt? Olga - Zsuzsi Kati, hogy keveredtek ezek össze?
- Apu ... hallotta most Zsuzsi hízelgő hangját.
- Mit akarsz?
- Ugye akkor, nem hagyjuk azt a fiút abban a sárban,
ott a hídnál?
- De ott hagyjuk. Erről egy szót se többet.
Most Zsuzsi kezdett el szipogni.
- Ne Mgj, mert mindjárt téged is kitesziek.
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Több se kellett a kislánynak. Teljes erőből kitört rajta
a sírás. De a szigorú Sárosi még sem állította meg a kocsit és még sem tette ki a lányát. Sejtette, hogy kislánya
sírásában felszabadul ennek a rejtélyes és különös éjszakának minden izgalma, minden feszültsége, félelme. Bizonyos elégtételt érzett magában. Most mégis csak a lányai fölé kerekedett! De apu, hol élsz te? Ízlelgette a
mondatot. De apu, hol élsz te? Finoman elmosolyodott.
Aztán hamar szigorúra vonta az arcát. Ne lássa meg a lánya, hogy tulajdonképpen jó kedve van.
- Ott a templom - riasztotta fel gondolataiból Olga.
- Igen ...
Óvatosan a járda széléhez kanyarította a kocsit és
megállt.

......

A káplán nem engedte, hogy betámogassák. Hogyne,
hogy felverjék az egész plébániát! Böllér atyának igazán
nem kell megtudnia, hogy mi történt. Ignác bácsinak
még kevésbé. Különben sem érzi magát rosszul. Kicsit
kóvályog még a feje, az igaz. Majd kitisztul. Lefekszik,
alszik egyet, reggelre kutya baja.
Nagyon óvatosan forgatta a kulcsot a zárban, nyitotta
- csukta az ajtókat és lábujjhegyen lépdelt. Mikor aztán
a szobájába került, akkor lepte meg a gyengeség. Gyorsan le kellett ülnie.
-Hű!

Pár pillanatig mozdulatlan maradt. A szemét is lehunyta. Aztán fázni kezdett. Akkor eszmélt rá, hogya nJhája csupa víz, meg sár. Erőt vett magán, kifúzte a cipő
jét, Iehúzkodta a nadrágját, ledobta a zakóját. Papucsba
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bújt és kitárnolygott a fürdőszobába. Felkattintotta a villanyt, szembe a mosdóval, fölötte a tükör. Belepillantott.
Fáradt, maszatos arc tekintett rá vissza. Jobb kezében a
vizes nadrág, meg zakó, bal kezében a csupasár cipő. A
ruhákat a szennyeskosárra dobta a mosdó mellé, a cipőt
a mosdó elé. Bekapcsolta az autogejzírt. A kádban lassan
gyűlt a gőzölgő, forró víz. Visszament a szobába, fehérneműt készített, és előhozta a melegítőjét. Újra érezte,
hogy fázik. Ez eszébe juttatta a kisüstit. Mindig tartott
otthon ilyesmit a vendégek kedvéért. Édeset is erőset is.
Töltött magának az erősből és egy hajtásra kiitta. Összerázkódott. Egy darabig még állt a szekrény előtt, kezében
az üres pohár. A meleg lassan átjárta. Letette a poharat
és visszament a fürdőszobába. Magával vitte a tiszta ruhát, meg az overált.
Amikor fürdő után végignyúlt a rekamién, már egészen emberségesen érezte magát. Hanyatt feküdt és két
karját a feje alá tette. Fáradt volt, de nem tudott elaludni.
Fejében kavarogtak a képek, arcok, nevek, alakok, a préri, az Árok utca lámpasora, a hid ... A hid ... Aztán az autó, meg a hangok ... Olga hangja, meg Zsuzsi hangja,
meg Sárosi hangja ... Látta az autóreflektort, amint ideoda világít a Hamu utcában. A főmérnök kerülgeti a pocsolyákat. .. Apu, ha akisatyát lefektettük, ugye visszamegyünk a hídhoz azért a fiúért ... ? Szó se róla ... Tudom
mckkorát ütöttem ... Abban a sárban ... A másik fickó
majd felnyalábolja ... Abban a hidegben ... Ugye nem
hagyjtUc ott? .. De ott hagyjuk ... Ott hagyjuk ... O t t
hagyjuk! ...
Kinyitotta a szemét. Az autó, a híd, a fickó a sárban
nem voltak sehol. Senki sem beszélt. Egyedül volt.
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Ottbagytak valakit a sárban? .. Tudom mekkorát ütöttem ... Szóval valakit leütött... Kit? .. Kit ütöttél le Sárosi főmérnök ... ? Ó, hát a srácok közül az egyiket ... A
másik majd felszedi ... A másik ...
Újból lehunyta a szemét. Tudta, hogy nem mentek
vissza a fiúért, akit Sárosi mérnök leütött. Ott bagyták ...
Ne bőgj, mert mindjárt téged is kitesziek ... Igen otthagyták. Hiszen még nem ért be a folyosóról, amikor ballotta,
hogy az autó a város felé indult. Nem fordultak meg.
Nem mentek vissza érte. Egy leütött fiú a sárban.
Újból kinyitotta a szemét. Mit kellene most csinálni?
Telefonálni a rendőrségre? Ezzel felveri a bázat. .. Aztán
a rendőrség nyomozni kezd ... Szóljon Böllér atyának?
Vagy Ignác bácsinak? .. Lassan megcsóválta a fejét
Már ült a rekamié szélén és lógatta a lábát És, ba ő menne vissza azért a fiúért? Éppen ő? Megcsóválta a fejét.
Egy darabig mozdulatlanul ült és töprengett. Egyre jobban összehúzta magát.
- De olyan fáradt vagyok, Uram - sóhajtott aztán, és
lekókad t a feje.
Így maradt.
- Különben is, az a másik biztosan elszállította már a
haverját. .. Kicsit a mondata után lesett, aztán kügazitotta
magát. .. Bocsánat, Uram, a barátját ...
Pillanatnyi szünet után élénk tiltakozás: - Nem, nekem nem barátom. Látod mit csinált velem!?
Az óra a falon a hajnal érkezését jelezte. Odapillantott.
Onnan a feszületre, onnan meg a képre. Az irgalmas szamaritánus képére. A háttérben még ott látszott a pap, aki
elment az összevert ember mellett ...
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Kis atya sóhajtott egyet és lassan felállt. Körülnézett,
valamit keresett. Az üveg ott akisasztalon. Utánanyúlt.
A fogasról leakasztotta a viharkabátját és belebújt. Az
üveget a zsebébe süllyesztette. Zsebre tette a kulcscsomót is. Mindezt nagyon lassan. Az arca komoly volt.
Aztán útnak indult. Halkan óvatosan és fáradtan nyitogatta az ajtókat, ugyanúgy, mint amikor belopakodott.
És egyre frissebbnek érezte magát. Amikor az utcára ért,
szinte minden fáradtsága eltűnt.
- Siessünk - bíztatta magát - mert mindjárt kivilágosodik és meglátják.
- Hosszú léptekkel rótta a Hamu utcát. Sehol egy lélek. Az apró házak ablakai részvétlenül fig~elték, álmosan, néha mogorván, sőt értetlenül. Sebaj. O egyre élénkebb és egyre gyorsabb lett. És a pálinkás üveg vidáman
lötyögött a zsebében.

.. ....

Olga hanyatt feküdt Kati ágyában és nem tudott elaludni. Pedig fáradt volt, halálosan fáradt. Feje anagy,
puha pámába süppedt, két keze a takarón nyugodott.
Tiszta és finom volt itt minden és ő is tiszta volt, mert
megfürdött, a halvány zölddel kicsempézett fürdőszobá
ban, ahol fényesen világított a neon és feny6illat áradt a
jó meleg vízből, mert Zsuzsi feny6tablettát dobott bele.
Egyedül volt a szobában, az ajtón túlról át hallatszott a
víz locsogása. Most Zsuzsi fürdött.
Oldalt fordult és azon volt, hogy aludjék. Nem szeretett volna most, az éjszaka bizalmas csendjében Zsuzsival találkozni. No, nem úgy, hiszen együtt kalandozták
át az éjszakát, de ... de, hogyan adjon mindarról számot,
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ami történt? Hogyan magyarázza meg ... ? A Klaudiuszt,
a bódét, az ő lakásukat, a tele szatyort és anagynénit?
Nem érzett elég erőt ahhoz, hogy ezt a hazugsággombolyagot most kibogozza. Talán majd reggel. Kialussza
magát, kitisztul a feje. Igen, akkor. Szorosan behunyta a
szemét és egyenletesen, lassan lélegzett. Gondolta, így
álomba ringatja magát. De nem ment. Nem ment, mert
eszébe jutott Klaudiusz, aki ahaverjával fosztogatja a
templomperselyeket. Valami olyan rossz érzése támadt,
hogy mindannak, ami történt, és ami történni fog ő az
oka. Igen, ő. Ez egyelőre csak homályos sejtésként jelentkezett, aztán nyugtalansággá szélesedett benne, aztán
torkát szorító fojtogatássá sűrűsödött.
Gyorsan hanyatt fordult és kinyitotta a szemét. Úgy
érezte, hogya szive is hevesebben dobog. A sötétség elviselhetetlen lett számára. Bal kezével a kis állólámpa
kapcsolóját keresgélte. Milyen mohón oltotta el, amikor
végignyúlt az illatos, tiszta ágyban, azzal a reménnyel,
hogy most végre pompásan kialussza magát! Eszébe jutoU a saját lompos fekvőhelye, az ócska dívány, amelynek egyik rugója mindig nyomta az oldalát. Érezte a
konyhából beáradó ételszagot, hallotta apja dormogő darabos beszédét és anyja fakó hangját. Mindig a gondok.
Meg a pletyka. Meg a munkahely. A rokonság, meg a
szomszédok. És hogyan szőtte ő, ott, elalvás előtt hódító
terveit! Mindig vágyott arra, hogy kitörjön ebből a gyúrűMI. Mert piszkos volt, nívótlan, fantáziátlan, semmit
nem igérő.
És most itt van. Álmainak, vágyainak paradicsomába
csöppent. De milyen áron? Hazudozások, verekedések,
betörés, lopás, mocsok, szenny, bevert fejek ...
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A fürd6szobában elhallgatott a vizcsobogás. Szöszmötölés csendes zaja érkezett az ajtón túlról. Zsuzsi törülközik. Gyorsan eloltotta a lámpát.
Eh, rántott egyet a vállán. Mások még nagyobb gazemberek! Próbált cinikus lenni. Fáradt vagyok, ennyi az
egész. Majd reggelre kialszom. Elbiggyesztette az ajkát
és jobb oldalára fordult. Arcán érezte a párna finom, tiszta, illatos simogatás át.
És - nem tehetett róla - de újból meglepte saját aljasságának. szennye. A magára er6ltetett cinizmus úgy pukkant le róla szempillantás alatt, mint a cigarettával megégetett luftballon. Hanyatt kellett feküdnie. Nem tudta,
hogy mi van vele, nem értette saját magát, ilyet még nem
érzett soha. Hazugságainak. emléke annyira ránehezedett
újból, úgy felkavarta, hogy azt hitte, kiáltani kell. Két kezét a szájára szoritotta. Valami melegség kúszott fel benne lassan. A szive tájékáról. Szorltotta amellét, fojtogatta a torkát. Nagyokat nyelt, de az sem segltett. A szorltás
felkúszott egészen a szeméig. Érezte, hogy valami melegség szalad végig az arcán mindkét oldalt. És ami az
imént még csak óvatosan szivárgott, az lassan áradó patakzássá szélesedett. Az a fojtó érzés egyre kiblrhatatlanabb lett. Rázni kezdte egész testét. Szétvetette a két karját és tehetetlenül átengedte magát azokogásnak..
- Olga, mi történt? Miért sirsz? - dugta be riadtan a
fejét Zsuzsi a fürd6szoba ajtón. Fürd6köpeny volt rajta,
de a feje még nedvesen kócos.
Olga nem tudott válaszolni. Csak. sirt, hangosan áradt
bel6le a zokogás, rázta a vállát. Most már nem is akart
ellenkezni a feltör6 áradattal. A szorongó érzés. a fojtogató nehézség a meUében, torkában lassan helyt adott va-
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lami megmagyarázhatatlan megkönnyebbülés nek. És ez
olyan jó volt. Egyre könnyebb, egyre édesebb lett a szíve. Úgy érezte. A zokog~sa is csendesedett. Már volt ereje ahhoz, hogy felüljön. De arc~t két kezébe temette.
Nem mert Zsuzsira nézni, csak könnyei között ismételgetett suttogva elcsukló hangon: - Én egy aljas, piszkos
lwy vagyok ... tudod? egy aljas, piszkos lwy ... , illetve
csak voltam ... És ... és most olyan jó. Olyan nagyon jó ...

......

Az öreg ingaóra nagymutat6ja rHordult az ötösre. A
szerkezet ett61 kattant egyet, aztin halk búgás hallatszott.
De csak egészen rövid ideig. Aztán mély zeng6 óraütés
következett. Egy ... keM ... három ... négy ... Aztán valószíníítlenül maga és vékony hangon és szaporw: egykett6-három-négy-öt. A sötétben s6bajtis hallatszott és
mocorg~s. Klaudiusz édesanyja kikászálódott a szegényes ágyábó!. ..
És Klaudiusz is kinyitotta a szemét. Először ostob~n
meredt a senunibe, aztán, mert fázott és mert a csipójét
nyomta a kemény deszka, gyorsan felült. Csodálkozva
nézett körül, zavarodottan, szorongva, mert fogalma sem
volt arról, hogy hol van? EI6bb a piros lámp~t vette észre, majd az ablakok fel6l szfir6dő bomályt. Ett61 izgatott
lett. Lassan, zavarosan fölmerült lelkében az elmúlt nap
emléke. Olyan lassan és olyan valószínfitlenül, mint ahogyan a templom oszlopai, boltivei, a padok, a szobrok
kezdtek formát nyerni az ablakokon beszüremkedő bajnali szürkületben. És amint egyre jobban rnébredt maga
is a val6s~gra, olyan mértékben romlott a közérzete. Már
tudta, hogy a szomszéd padban Csacsa alszik, hogy nála
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táska van és benne szerszámok, hogy ki akarják. feszegetni a perselyeket, mert kell a pénz a focira, hogy az Isten
anyjának a szobrán akarta kezdeni a nyikhaj, hogy /5
összetörte a lámpáj ukat, hogy most fel kellene őt kelteni,
hogy minkához lássanak, mert egy óra múlva jön Ignác
bácsi és kinyitja a templomot és akkor nekik észrevétlenül ki kell lógni innen valahogyan. Egészen melege lett.
Szóval templomot fosztogatnak, meglopják. az Isten anyját és ... és ... Keseru lett a szájaíze ... Aztán meg arra
gondolt, mi lesz, ha elkapják. /5ket? Ha mindjárt reggel
észreveszik a perselyeken a feszegetés nyomát, meg,
hogy üresek? Vagy, ha észreveszi 6ket Ignác bácsi, vagy
valaki, aki erre jár, amikor kiosonnak a templomból? Mit
keresnek ilyen hajnalban a templomban? Eppen me. ketten?
Törte a fejét, hogy mit csináljon. Gondolta, lehet már
vagy negyed hat. Nem kelti fel Csacsát. Azt mondja neki, hogy ő is elaludt. Ignác bácsival meg majd megegyeznek valahogy, ha éppen elcsfpi őket. Hiszen nem
csináltak semmit. Ha meg nem veszi észre, hát kimennek
később. Ha meglátják. őket, az nem baj. Hiszen nem csinál...
A szomszéd pad reccsent egyet. Szuszogás hallatszott,
motoszkálás. Árnyék jelent meg a pad széle fölött. Klaudiusz vissza akart gyorsan feküdni, hogy alvást színIeljen, de elkésett.
- Már ébren vagy? Hány óra?
- Azt hiszem elaludtunk. Lehet már vagy fél hat. ..
- Így lehet benned megbízni, te tök. Akkor siessünk.
Már lehet valamit látni.
Keresgélni kezdte a holmiját maga körül.
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- Hol a bicskám? - kérdezte kis idő múlva.
- Miféle bicskád?
- Hát a bicskám. Ide tettem a fejem mellé.
- Én nem láttam.
- Ne viccelj. Add ide. Most nem érünk rá mókázni.
Klaudiusz dühös lett.
- Mondom, hogy nincs nálam. És ha gyanúsítasz, fejbeverlek.
- Na jó, nem köll azért mindjárt kiverni a huppot. Lehet, hogy leesett. Segíts inkább keresni.
Mindketten lehajoltak a pad alá és keresték. Ide-oda
kotorásztak. A szomszéd padok alá is átmásztak, de a
bicskát nem találták. Csacsa egyre nyugtalanabb lett.
- Nincs sehol. Hát hova lett?
- Talán nem is hoztad magaddal.
- De biztos, hogy magammal hoztam. És amikor lefekildtünk ide tettem a fejem mellé. Kinyitottam a nagyobb
pengéjét. A biztonság okáért. Hogy kéznél legyen ...
Mégegyszer végigkotorászta a táskáját, a padot, a padok alját. De a bicska nincs sehol. Sehol sincs. KülOnOs.
Elgondolkozva csukta be a táskáját, szorította a hóna alá
és kilépett apadból.
- Fogjunk hozzá - mondta kissé bizonytalanul - talán
még van annyi időnk.
A templomban egyre világosabb lett. Tapogatózás nélkül ment a szép nő szobrához. Klaudiusz lassan követte.
A szobor előtt ott hevert az összetört zseblámpa néhány
darabja. Csacsa lehajolt, összeszedte és zsebre dugta. Fél
kézzel szedegette, mert a bal hóna alatt táskáját szontotta. Újból körülnézett a padlón, nem maradt-e áruló
nyom? Nem, nem maradt. Akkor letelte a táskát a padló-
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ra és fölpillantott a perselyre. Kicsit följebb is nézett. Elsápadt attól, amit látott. A virágok közt kígyó bújkált.
Rémülten lépett hátra egyet és két kezét ijedten a szájához kapta.
- Mi baj van? - suttogta Klaudiusz és i'i is megijedt,
mert eddig semmi veszélyeset nem látott.
- Egy kígyó van ott ... - dadogta Csacsa.
Klaudiusz nagyot nyelt, aztán izgatott lett. Egészen piros lett a kerek képe. Végül kibökte: - Az a kígyó az Isten anyjának lába alatt van. Nem tud ártani.
- Az is szobor? - könnyebbült meg Csacsa.
- 1. . .igen ... de azért mégis igazi.
- Hogyhogy igazi?
- Úgy - akadozott Klaudiusz és egészen beleizzadt a
magyarázkodásba - úgy, hogy a kígyó a gonoszság. És
az Isten anyja széttaposta a lábával.
- A gonoszságot?
- Azt.
Csacsának eszébe jutott az eltúnt bicska és elhallgatott.
Klaudiusz óvatosan odalépett a szoborhoz és félrehúzta az egyik vázát.
- Látod?
Csacsa álmélkodva látta, hogy a kigyó fejére meztelen
lábbal tapos rá a szép asszony. Az Isten anyja.
- És őt nem harapja meg a kigyó? - kérdezte suttogva.
- Hogyan gondolod? Az Isten anyját, egy ronda kigyó?!
A kis szi'ike tátott szájjal nézte.
- Utálatos - mondta aztán és megrázkódott.
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- Utálatos - ismételte Klaudiusz és végigsinútott a
homlokán.
- És hol lakik a kígyó?
- A kígyó fiÚnden ember szivében lakik. Ezt mondta
a Kis atya. Tudod, a pap. A kisebbik.
Ott álltak, szemben a szoborral, a félrehúzott váza mögül a kígyó gonoszul, de egyben ügyét vesztett rémülettel bámult rájuk. Az asszony mezítelen lába gy6zedelrnesen tayosott a fején.
- En azt hiszem már kés6 van. Ne fogjunk hozzá mondta Csacsa lassan.
- Ne fogjunk hozzá - hagyta helyben Klaudiusz és az
előbbi izgalmát jóles6 nyugalom kezdte felváltani.
Már egészen világos volt körülöttük.. Csacsa lehajolt
és elgondolkozva összerakta a táskáját Az arca sápadt
volt Klaudiusz fölényesen megkérdezte:
- Akkor fiÚból veszünk focit? - Hangosan kérdezte,
mert a másik a szerszámokkal csörOmpOlt Csacsa nem
válaszolt.
- Holnap újból visszajövünk? - forszlrozta Klaudiusz
a dolgot A hangja szemtelen volt
- Nem jövünk.
A sekrestye fel61 csoszogás hallatszott. Aztán kulcscsomó csörömpölése.
- Jön az Ignác bácsi - suttogta gyorsan a kerek fej.
- Hamar az oszlopok mögé.
Lábujjhegyen sietve tiIntek el az oszlopsor mögött.
Csoszogó lépések voltak. Aztán kulcscsörgés hallatszott
és kotorászás, mint anúkor valaki keresi a kulcs útját a
zárba Aztán csikordult a zár. Nyikorgás következett. Az
üveges csapóajtó lendült egyet Újabb lépések. Újból
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kulcscsörgés. újabb zárnyikordulás. És kinyilt a nagykapu. Nehézkesen. lassan. de kitárult. Fényözön és friss levegő áradt a csendes. áporodott templomi félhomályba.
Ignác bácsi krákogott a templomkapuban. aztán csend
lett. Autóbusz robogott el a templom előtt. aztán újra
csend. Majd csoszogó lépések hangja visszafelé. Aztán a
lépcső. aztán újból néhány lépés. Ajtónyitás. ajt6csukódás és újból csend. Felszabaditó. megnyugtató. biztató
csend.
- Induljunk - suttogta Csacsa és megmozdult Klaudiusz követte.
- Siessünk - szólt előre a szőkének.
Szeretett volna már kint lenni. Hiszen Ignác bácsi
ilyenkor biztosan takarit. meg szellőztet. Bármelyik pillanatban visszajöhet. Igen. szeretett volna már kint lenni.
És szerette volna, ha senki sem veszi őket észre. Igaz.
nem csináltak semmi rosszat. De akartaIc Templomot
akartak fosztogatni. Az Isten anyját akarták. meglopni.
De igaza volt a Kis atyának. Az Isten anyja megmenti az
embereket Őket is megmentette. Még ezt a ronda Csacsát is ...
Majdnem beleütközött a szőkébe. mert a fiú hirtelen
megtorpant Mereven nézett egy pontra. szólni akart hátra. de hang nem jött a torkára. Klaudiusz. amint neki bukott. önkéntelen is átlesett a vállán. Tőlük néhány lépésnyire. az utolsó padban ült valaki. Mozdulatlanul. merev
tekintettel bámult előre. Olyan volt. mint egy szobor.
Klaudiusz megrémült.
- Ez Böllér atya. a plébános - suttogta és úgy érezte.
hogy minden ereje elhagyja.
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Ott álltak szorosan közel egymáshoz, dennedten, tanácstalanul, épkézláb gondolat nélkül.
Az alak nem mozdult, pedig biztos, hogy észrevette
őket Lehetetlen, hogy nem vett volna észre semmit. Hiszen csak néhány lépés ...
Ebben a mozdulatlanságban telt el néhány ldnos pillanat
- Talán menjünk - kockáztatta meg suttogva é1z izzadt
kerek fej.
Csacsa megindult Lehorgasztott fejjel, mint vert kutya oldalgott kifelé. A másik követte. Ó sem mert odanézni. Elmentek mellette, sötéten, komoran, magukba
süppedten. Átlépték a küszöböt Megmenekültek, de
nem tudtak örülni neki. Szótlanul kullogtak le a lépcs6n
egymás mellett. Kint elnyelte 6ket a kora6szi hajnali köd
fehérsége.

.. ....

Böllér atya megvárta núg kimentek. Fru-adtnak érezte
magát, de nyugodt volt. Sőt valami csendes örOm bújkált
benne. RózsafOzére a kezében. Hányszor is mondta el
ezen az éjszakán: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek
szent anyja, imádkozzál érettünk bGnösökért most. ..
igen most. A Kis atya szaladgált Klaudiusz után s lám,
Isten az 6 kezébe adta ezt a gyereket. Legalábbis most
Igen most, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk
most. .. Érettünk ... Ezért a két szerencsétlen fiúért ... Illetve két nagyonis szerencsés fiúért ... Mert a Szűzanya
széttaposta a kigyót a szivükben ... Lám azért a Kis atya
keze is benne van ebben a dologban. Ó taoftotta erre Klaudiuszt ... Érettünk ... Ki mindenki lehetett benne ebben
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az egy szóban: érettünk, miérettünk? Ki mindenkin segithetett ez az ő éjszakai imáds Aga? Um a virrasztva imAdkozó pap ... lelkipAsztor ...
SzamAr vagy, Böllér, mondta gyorsan és felAllt. ImAdkozzAl érettünk bfinösökért. Érted, Böllér? Érettünk, btlnösökért. Nem Őérettük, btlnösökért, hanem
érettünk bfinösökért. NaMt!
Elvörösödött, mert dühös lett sajAt magAra és elindult
a Szfizanya szobra felé. Lassan, súlyosan lépegetett az
oszlopok mellett, ahol az imént a két fiú jött szembe. Mire a szoborhoz ért, elpArolgott a haragja. Szépen, csendesen letérdelt a szobor elé. Két kezét összekulcsolta, nagy
busa fejét rAhajtotta összekulcsolt kezére. Olyan volt a
szobor lAbAnAl, mint valami együgy1l kis gyennek. A szive tele hAlAval, örömmel, gyengédséggel és megalAzódAssal. Amint kis idő múlva vidAm szivvel felnézett, a kigyó gonosz pillantAsával találkozott a tekintete. Farkasszemet nézett vele. Addig nézte, anúg úgy látta, hogy ez
a kigyó kezd kitérni a pillantása elől.
- Na azért! - mondta Böllér atya fenyegetően, felAlIt,
odalépett a szoborhoz és helyére igazltotta a félrehúzott
vAzát.
Amikor a sekrestyébe ért, a káplAn már öltözködött a
miséjéhez. Csodálkozva nézett a plébAnosára, hiszen
nem szokott ilyen korAn a templomból el6kerülni. MéghozzA ilyen ragyogó arccal. Böllér atya csak kerülgette a
káplAnja tekintetét, vATta, mig Ignác bácsi felöltözteti.
Akkor kotorászni kezdett a zsebében. EI6húzta a pénztárcáját, elővett belőle egy ezrest és letette a sekrestyeasztalra a Kis atya elé. AztAn újból kotorászni kezdett a
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másik zsebében. Abból bicska került elő. Az ezres mellé
tette.
- Ezt adja oda tisztelendő úr Klaudiuszéknak futballra
- mondta hivatalos hangon. - És ez is az övék - mutatott
rá a bicskára.
Lopva a káplánjára emelte tekintetét. És megdöbbent
A fiatal pap szeme körül mély, lila karikák gyfir1Iztek.
Arca fáradt, borotválatlan, de ... de - és ezt nem értette
Böllér atya - valami sugárzott rajta, úgy sugárzott, de
úgy, hogy ... hogy ...
A fali óra fél hetet ütött. Ignác bácsi faarccal ment,
mint aki semmit se látott. Megrántotta a kis csengőt a
sekrestyeajtó mellett, és a káplánatya elindult az oltárhoz
misézni.
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Tudta, hogy az Mlomáson nem várja senki. Nem is irta
meg senkinek, csak az anyjának. Az meg otthon készíti
a jó ebédet Minek is jött volna ki elébe beteg, fájós lábával? És a galeri ... ? Nem jó mindjárt els6 alkalommal
nagy felhajtást csinMni. Majd talMkozik velük. Majd akkor megköszöni nekik, hogy gondoskodtak róla ... Minden hónapban kapott t6lük csomagot. Az anyjának nem
tellett volna miMl. De /'ik már dol~oznak, mind egyt61
egyig és összeadták amire kellett Es mindig eltalMták,
hogy mi kellett ... Vagy talán 6 igénytelen? Lehet. De
mindig meghatódott, aoúkor a csomag befutott És feladónak ez volt írva: A Galeri ...
- A Galeri ...
Lassan bandukolt keresztül a síneken, mert a vonat a
harmadik. vágányra járt be, és mire az IDomás előtti kis
térre jutott, hátamögött felnyögött a fáradt mozdony, zihMt, prüszkölt, rángatni kezdte a belecsimpaszkodó kocsisort és lassan mozgásba lendlllt
Egyedül volt a téren, mélyet lélegzett a friss januArvégi levegőn és egyszeriben jókedve kerekedett Persze!
Hiszen sütött a nap, a nemrég eltakarodott hó nyomai
csak itt-ott lapultak meg egy-egy árnyékosabb részen,
piszkosan, félénken, mint akiknek már nincs mit keresniök a tavaszt sejtető napsütésben. És tényleg volt valami
tavaszias a leveg6ben, valami, ami tágítja az ember tüdejét, és a dermedt madárkákból is vidám hangokat csal ki.
A meger6ltet6 munka után jóles6 elengedettséggel Mldogált a kis tér szélén, örült, hogy nem kell óraütésre ide,
vagy oda menni, s úgy mellesleg azon gondolkozott,
hogy hazamenet útjába ejti a templomot. Aztán délután,
majd felkeresi /'iket A galerit ... Vagy in.Ubb estefelé.
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Hiszen most dolgoznak. Ki itt, ki ott, ki tudja melyik démelyik délutános, vagy éjszakás ... A galeri ...
Ízlelgette a szót, édesnek talMta és elmosolyodott ...
- Igen, a galeri ...
A galeri pedig ott szorongott tőle k6bajitásnyira az
épület sarka mögött - három fiú és bárom lány - ott szorongott, lesték 6t, egymásnak lökdösve adták a belyet,
hogy kikukucskAlhassanak, de úgy, hogy 6ket meg ne
lássa.
Ő aztán elindult. Baktatott a jólismert utcákon, a jólismert házak és udvarok el6tt, ahova annyi szenet bordott.
Olyan sok éven át. És örült, bogy csak ismerős házak és
ismerős kerítések, meg kapuk akadtak útjába, s nem ismerős emberek, mert jól esett egyedül lenni gondolataival, érzéseivel, hangulataival, egy-egy emlékével, amely
ehbez, vagy ahhoz az udvarhoz köt6dött, ehhez, vagy ahhoz a télhez, Bandi bácsi ilyen, vagy olyan kuncsaftjához ... Elérte a Hamu utcát, befordult a repedezett járdára. Hányszor is taposta végig! Iskolába és baza, a Tükertelepbez és vissza, és aztán utóbb, igen néhány éve, a
templomba is, meg a plébániára ... Hordta a szenet és tanult. Esti iskolán szerezte meg az érettségit és a káplán
segitett a tanulásban.
Keresztutcáboz ért, lelépett a járdáfól és átvágott a
másik oldalra. Sárga, alacsony, bosszú báz következett,
aztán egy szürke emeletes. Kirakattal. A könyvesbolt kirakata volt Kiváncsian pillantott oda: ott van-e a kirakatban az a könyv? Ott volt Évek óta ott volt Már elfakult
a cimlapja, kiszítta a nap, ellepte a por. Igaz, nem volt
már r6belyen, mint újdonság korában, de ott volt a kiralelőttös,
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kat sarkában. Nem kellett senkinek. Itt, a város szélén
nem érdekelt senkit ez a könyv.
Megállt és elgondolkozva nézegette. Aztán elmosolyodott és kimondta a eimét
- Én, Klaudiusz ...
Félhangosan mondta és csendesen utánafigyelt a saját
hangjának. Mosolygott.
- Nem kellettél senkinek, Klaudiusz császár ...
Aztán mintha meg akarta volna vigasztalni, hozzátette:
- Én sem kellettem senkinek ... Sokáig senkinek ...
Belekotort a zsebébe és megszámoIta a pénzét Tulajdonképpen mi is lett a sorsod, Oaudius császár? Mert látod ...
Benyitott a könyvesboltba és kérte a Oaudiust A
könyves csodálkozva nézett rá, már nem emlékezett,
hogy a Claudius a kirakatban van. Megkereste, gondosan
letörü1gette és becsomagolta.
- Tessék.
Új ember volt a könyv árus, fogalma sem volt, hogy ki
ez a kerekfejű vev6, akinek éppen erre a régi könyvre
van sz11ksége.
Betette a könyvet a táskájába és kilépett az utcára.
Még néhány ház és ott állt a templom el6tt Szemben a
Közért, az asszonyok ki be szállingóztak az ajtaján, volt
aki kiváncsi pillantást vetett feléje, hiszen ismerték a történetét eléggé, csak nem voltak benne biztosak, hogy
tényleg 6 az? Most a kövér Juliska néni nyomakodott ki
a bolt ajtaján, akinek egyszer segített a csomagját haza
vinni és ... és talán segítene most is, de nem volt nála
csomag. A jó asszony el tátotta a száját és már indult vol-
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na is át az úton, de az újdonsült kispap most egyedül szeretett volna lenni. Igen egyedül. Hóna alá kapta a táskáját
és gyorsan felsietett a templomlépcsőn .

......

Egészen előre ment az üres templomban, behúz6dott
első padba és letérdelt.
Szembe a szoborral. Kezébe temette az arcát Nem is
hallotta, hogy mögötte másik is jöttek be a templomba.
Igaz, csendben, óvatosan jöttek és megálltak hátul, az
utolsó pad mögött Csak álltak egymás mellett csendben.
És mert ott elől nem akart vége szakadni az imádságnak,
egyikük, feketehajú, mandulaszemtl sudártermetíi lány
letérdelt. Aztán letérdeltek a többiek is. Két szőke fej és
egészen azonos arc, egy dagadt fickó, egy fekete göndörhajú, meg egy cingár hegyesorrú, vékony legényke. Egészen csend volt a templomban.
Akkor valahol elöl, kulcscsomó zörrent, aztán zár nyikordult és ajtó nyUt Csoszogó lépések hallatszottak, aztán topogás le a lépcsőn, s újra léptek a túlsó oldalon, az
oszlopsor mögött Aztán elakadtak a lépések, mintha
földbe gyökereztek volna a lépkedő-csoszogó lábak.
Öreges szempár nézett körül a túlsó oldalról, átnézett
ide, ahol a fiatalok térdeltek. innen meg előre, a szobor
felé, ahol ő térdelt Igen, Ó! A tekintet elhomályosult, a
lelógó bajuszvég remegni kezdett, az öreg ráncos kéz
visszájáról megtörölte a szeme táját Aztán gyerekes ugrándozásba fogott a bolondos, öreg sziv, s ettől újból el
kellett indulni, most már frissen, nem csoszogva, lépegetni ruganyosan, mint valamikor régen a kivénhedt katonaló trombitaszóra. Ó, hogy tudott most sietni! Gyeaz
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TÜnk, gyorsan fel a lépcsőn, fel a toronyba! Pillantást vetett az órájára és mert éppen dél lett, elkapta a lelógó harangkötelet és meglenditette a nagyharangot Egyszer,
kétszer, háromszor ... s mikor már lendületbe jött, húzta,
csak húzta ütemesen, ujjongva, mert hát valahogyan az
örömének ki kellett buggyannia. Hadd tudják meg,
hogy ...

.. ....

A testes pap az ablaknál állt és az Úrangyalát imádkozta. A káplánja az íróasztalnál. Ő is imádkozott A
szobában csend volt, kellemes meleg áradt a cserépkályhából, csak a harang kongása hallatszott, kissé tompán,
de mégis lelkesen, a dupla, függönyös ablakon keresztül.
A plébános hamarabb végzett az imájával és keresztet
vetett. Megfordult és a káplánját mustrálgatta. Ott állt,
olajos overáljában, valahonnan a motorja alól bújt elő,
amikor hivatta, arcán is olajfolt, keze piszkos, de ez a két
kéz most imára kulcsolódott és a kövér papban elcsitult
a méltatlankodás. A fiatal pap is keresztet vetett. Már
nem imádkoztak, de a harang még egyre zúgott. A plébános még várt, várta, hogy a harang elcsituljon, de az
csak nem akart elcsendesedni. A képe lassan lángvörös
lett.
- Mi baja van ennek, hogy nem tudja abbahagyni?
Nagyot nyelt és elhallgatott. Odament az ablakhoz, és
kinézett az utcára, mintha onnan akarná megtudni, hogy
minek ez az eszeveszett harangozás. Az utca üres volt
Állt az abi aknál és nyelte a mérgét Akkor egyszerre csak
kocsi állt meg a plébánia előtt. Szenes kocsi. Púposan
megrakva jófajta szögletes brikettel. A kövér pap meg-
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fordult, már egészen nyugodt volt Az arcáról is tünedezett a pirosság. Egészen szelid hangon mondta:
- Meghozták a szenet.
A káplán odament az ablakhoz és megnézte. Fiatal, ismeretlen fickó szállt le a kocsiról az öreg kocsis mellől,
odaballagott a kapuhoz. Ott már nem láthatta. Kint a folyosón megszólalt a csengő.
- Bocsánat - mondta a káplán és kisietett
A plébános az ablakná! maradt Hallotta a kapu csapódását, aztán mozgás támadt a kocsi körül, az öreg kocsis
megrakta az első kosarat és felsegítette valakinek a hátára. Az a valaki az ő káplánja volt Aztán még egy kosarat
rakott meg, az az új szénhordó srác hátára került A fiú
kicsit bizonytalan léptekkel indult a fiatal pap után.
A harang meg újongva egyre csak kongott ...

......
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A Jézus Szíve Népleányai Társaságának a Pilis hegyek lejfekvő lelkigyakorlatos háza minden szempontból a
CSENDET és a NYUGALMAT sugározza.
tőjén

CSENDBEN TALÁLJUK MEG ISTENT ÉS
ÖNMAGUNKAT!
A tennészet szépségeit csodálhatjuk a háznak tájba illő parkjában. Az egyik irányban az erdők és mezők, a másikban a Duna folyik pár száz méterre.
A Kápolna. az imaterem, az egyszertíen berendezett egyágyas szobák, a szolid, de bőséges ellátás (elérhető áron), mind
erre a CSEND-re irányulnak.
Célunk: a SZENT IGNÁCI LELKIGY AIWRLATOK útjára
és útján segíteni minden hozzánk érkezőt Erre alapozott programjaink különböző módúak és időtartamúak.
- rövid 2-3-4 napos lelkigyakorlatok,
- nyolcnapos lelkigyakorlatok - csoportban vagy egyéni
vezetéssel,
- csendmeditációk - bevezetés a csendes imába.
- papok és szerzetesek szüleinek lelkigyakorlatok,
- hivatástisztázó lelkigyakorlatok,
- fiataloknak lelkinapok,
- tanfolyamok, bibliódráma,
- egyéni rekollekciós napokra is és feladalésre egész évben
mindenkit szeretettel várunk.

Mindenben keressük és Úlwljuk meg,
szeressük és szolgáljuk IstenI!
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