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Főtisztelendő úr, egy öreg matróz haldoklik Flanigan mama házában!
Tessék azonnal jönni! - hangzott az üzenet.

Smith plébános csak nagy nehezen tudta elnyomni türelmetlenségét.
Fáradt volt és éhes, no meg hosszú papi múltja alaitt elég alkalma volt az
olyan bűnösökre bosszankodni, akik mindig a legalkalmatlanabb időpon

tot keresték ki a meghalásra. Például az éjszaka idejét, vagy azt a pilla
natot, amikor a lágytojást eléje tették az asztalra. De hirtelen eszébe ju
tott, mennyire megbotránkozott, mikor egyszer Bonniboat atya egy hús
vétvasárnapon azt mondta: "Dögfáradt vagyok a végnélküli áldoztatás
tól!" Fontolóra vette, hogy a haldokló bűnösök szemében a halál - hi
szen sok halált látott már - nem valami csekélység, és hogy ő maga,
mint Krisztus fölkent és fölszentelt papja, arra hivatott, hogy lelkeket
mentsen. Mikor házvezetőnője meghallotta, hogy megint haldoklóhoz
szólítják, erősködött, hogy előbb ebédeljen meg. A bélszín tönkremegy,
ha továbbra is a tűzhelyen marad - mondta. A plébános gyorsan fél
beszakította szavait és azt válaszolta, hogy egy ember lelke fontosabb
a roastbeefnél és a kápolnába sietett. Kiemelte a szentostyát a cibórium
ból, ezüstdobozba zárta és a mellére tette a kabátja alá. Vitt magával
szentelt olajat is, mellyel majd megkeni a matróz szemét, fülét, orrát,
száját, kezét, lábát, hogy az érzéki bűnöktől megtisztulhasson. Mikor ki
lépett a házból eleredt az eső; így villamosra szállt. A kocsi robogva-zö
rögve gördült végig az utcán, Smith plébános pedig szemét egy tarka
Odol-reklámra szegezve imádta a Szentostyát. Jól tudta, hogy Flanígan
mama szállódája éppenséggel nem az, aminek lennie kellene, de azon nem
is gondolkodott, hogy odaviheti-e a Szentostyát, hiszen az úr Jézust
igazi bűnösök hallgatták és az úr földi vándorlása idején még alantasabb
lebújokba is eljutott. Flanígan asszony izgatottságtól izzadtan. egy óriási
égő gyertyával a kezében, a ház bejáratánál várakozott, jól tudván, hogy
a pap elhozza a Szentostyát.

- Hála Istennek, hogy megérkezett, Főtisztelendő Or! -mondta.
- Csak ma hajnalban tudtam meg, hogy az öreg katolikus, s amint

az orvos megmondta, hogya végét járja, azonnal elküldtem Főtiszte

lendő úrért. O jóságos Istenem, most itt fekszik, káromkodik és átkozó
dik, mintha a bőréből akarna kibújni. De biztosan megjön az esze, ha
meglátja Önt és megtudja, hogy kicsoda.

A plébános bólintott és követte Flanígan asszonyt a kölniviz és li
nóleum szagú folyosón. Egy nyitott ajtóból három csinos lány kukucs
kált ki pongyolában, felcsavart hajjal. Kettő közülük meghajolt és ke
resztet vetett. Noha rosszlányok voltak, nem fordultak el Istentől és
tudták, hogy ugyanaz a názáreti Jézus halad el előttük, aki a galileai
tavon lépdelt.

- Vissza, haszontalanok! Adjatok helyet azonnal a plébános úrnak,
majd adok én nektek! - kiáltott Flanigan asszony és rájuk csapta az aj
tót. Azt szerette volna, ha háza rendes szálloda benyomását teszi a plé
bánosra.

A hálószobában, ahol a haldokló matróz feküdt, Flanigan asszony
egy keresztet, két égő gyertyát és egy pohár vizet készített az éjjeliszék
rényre. Ezeket mindig készenlétbe tartotta: egyszer az Úr az ő élete vi
lágát is kiolthatja, biztos, ami biztos.
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Ami pedig a matrózt illeti, az bizony egy nagybeteg öreg matróz
volt. " Szélesen csíkozott hálóíngben, magasra feltornyozott párnákon
feküdt. CSUikott szemekkel pihent, és kissé mintha szerit X. Pius atyánk
ra emlékeztetett volna, de a gondolatok, melyek a homloka mögött rej
tőznek - gondolta magában Smith plébános - valószínűleg egészen más
félék. Miután a paténát és a szeritélt olajat letette a vászonteritőre. meg
kérte Flanígan asszonyt, hagyja őt egyedül a haldoklóval. Mikor ma
gukra maradtak, leült az ágy mellé, kezébe vette a matróz kezét. Szinte
sütött az öreg kéz, és Smith plébánosnak nagyon fájt a szíve a matró
zért, aki ennyire beteg és nemsokára meghal. De az idő sürgetett.

..:...- Fiam, azért jöttem, hogy meghallgassam a gyónását - mondta,
A matróz kinyitotta szokatlan kékségű szemeit. Kis időbe telt, míg

felfogta a pap jelenlétét. A kék szemek akkor azonnal elsötétültek a ha
ragtól.

- Hagyjon engem békében, nagyon kérem - mondta. Kissé fel
emelkedett az ágyról, de utána azonnal visszahanyatlott.

Smith plébános fáradtan mosolygott. Tizenöt évvel ezelőtt, mikor
haldoklóhoz vitte a szentséget, az ilyen elutasítástól megijedt és elbor
zadt, mert egy huszonötéves dús feketehajú fiatal papnak nem kőnnyű

megrögzött, öreg bűnösöket Istennel kibékíteni. A dús fekete haj azóta
megszürkült, és ő, mialatt szorgalmasan dolgozgatott Isten szőlőjének

mínden zugában, jól megismerte az emberi gőg és alázatosság gyö
kereit.

- Fiam, maga haldoklik és ezentúl már senkisem fogja remek fic
kónak tartani, amiért megtagadja Istent. Kevés az idő az érdemszerzesre.
En Isten papja vagyok és azért jöttem, hogy meggyóntassam.

Szavai, mint ahogyan várta is, azonnal hatottak - az öreg matróz
szemei nem villogtak többé olyan ellenségesen. elfordított fejjel mondta:

- Ez igaz, plébános úr, de én minden dolgomban úgy viselkedtem,
mint egy piszkos disznó, és most már késő!

- Amíg élünk, sosem késő - monta a plébános -, éppen ebben
mutatkozik meg Isten irgalmassága.

De valóban így van ez? Nem volna irgalmasabb Istentől, ha a bá
natra egy bizonyos meghatározott időt, mondjuk 45 évet adna a bű

nösöknek? Akkor nem kellene mindent az utolsó pillanatra halasztani
és a papoknak sokkal könnyebb lenne a dolguk. A plébános mosolvgott
a saját naív bölcsességén és elképzelte, hogy ez-en Isten is elmosolvodott,
Aztán újra hozzálátott a fárasztó munkához, hogy egy lelke-velejéig bű

nössel beláttassa hanyagságát, közönyét, gyávaságát.
Az máris kiderült, hogy a matróz évek óta nem gyakorolta a hitét.

Oszintén megmondta, nem is emlékezik rá, mikor hallgatott utoljára mi
sét, vagy mikor áldozott. De ezért sohasem feküdt le anélkül, hogy egy
Üdvözlegyet el ne mondott volna, mert a Távolkeleten bizony sohasem
lehetett tudni, nem arra ébred-e az ember, hogy elvágták a torkát. Azu
tán elkezdett mesélní azokról a nőkről, akiket Buenos Airesben és Hong
kongban megismert. Hozzáfűzte, hogy a hongkongi nők tetszettek neki.
Erre a plébános megmagyarázta, hogy jobb lenne, ha végizmennének a
parancsolatokon, és megállapítanák, hányat szeg-ett meg közülük. Mert
nagyobb bűn, ha valaki egy életen át megfeledkezik az istenszeretetről,

míntha megismer egypár fölcicomázott éjjeli pillangót. A matróz úgy vél
te, semmi szükség nincs rá, hogy végigmenjenek a parancsolatokon, mert
ő együttvéve mindet áthágta a szomszéd szamarának elkívánásáig. To
vábbá, hogy a plébános úrnak nincs igaza, mert azok az asszonyok egy-
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általán nem voltak cicomásak, főleg Kínában nem, ahol aranylakkos kör
mökkel és magas vörössarkú fekete selyempapucsban jártak és ha most
vísszagondol, nem sajnálja, hogy megismerte őket, mert ezek a nők olyan
szépek voltak, hogy ő, ha alkalma lenne rá, újra szívesen ismeretséget kötne
velük. A plébános figyelmeztette, hogy ezzel súlyosan vétkezik, rnert az
Úristen, a Szűzanya, Szent József és az összes szentek sokkal szebbek,
mint azok a bizonyos kínai utcalányok a magassarkú cipőkben. A mat
róz azt felelte, hogy ebben nem olyan bizonyos, és ő még mindig nem
tudja megbánni, hogy ezekkel a nőkkel megismerkedett, mert séta köz
ben ruhájuk olyan elragadóan suhogott, és Dél-Amerikában is minden
ugyanígy történt, és az ottani főkormányzó is biztosan ugyanígy véle
kedett, mert minden vasárnap este meglátogatta az öreg Alvarez úrnót "..

A plébános magyarázgatta, hogy ha az embe!' halálán van, ne
ilyen módon beszélgessen Istennel és jobban tenné, ha sietve megbánna
bűneit, hiszen remélhetőleg nem akar a pokolban kikötni és nem akarja
a Jóistent elveszíteni. Az öreg matróz annyit mégis kinyögött, hogy saj
nálja, hogy a szentségektől olyan sokáig távol volt és hogy nem szerette
Istent eléggé, de hiába, azt már nem tudja megbánni, hogy azokkal a
nőkkel megismerkedett, annyira szépek voltak, és akadt köztük olyan is,
aki nagyon kedves volt hozzá.

A plébános kétségbeesésében végre azt kérdezte a matrózt61, leg
alább azt bánja-e, hogy mindazt, ami azokkal a nőkkel történt, nem tud
ja bánni? Mire az öreg matróz azt felelte: bánja, hogy nem bánja, de re
méli, hogy Isten ezt meg fogja érteni. A plébános ene azt válaszolta, f5
is bízik abban, hogy Isten ezt megérti. így tehát feloldozta bűneitől az
öreg matrózt, kiárasztotta Krisztus szenvedésének kegyelmeit Istentől

való megfeledkezésére, a régmúlt idők női ruháira, azokra a női ruhákra,
melyek olyan elragadóan suhogtak. A matróz megkenése a szent olajjal
könnyen ment, mert egészen nyugodtan feküdt, és láthatólag elégedetten
szemlélte, hogyan veszi elő a plébános a szentelt olajat, és hogyan tisz
títja meg tagjait és érzékeit azoktól a cselekedetektől, melyek miatt olyan
hosszú ideig távol maradt Jézustól, és keze, lába, szeme, füle, mit sem
akart tudni róla; de a szeritáldozás már nem volt olyan egyszerű, mert
az öreg matróz szája száraz és kiaszott volt, a plébánosnak segítenie kel
lett egy pár korty vízzel, hogya Szeritostyát lenyelhesse.Ezután úgy lát
szott, a matróz elvesztette eszméletét, de a plébános látta, hogy még él,
mert a hálóruha ráncai lassan emelkedtek és süllyedtek. Letérdelt az ágy
mellé és elkezdte a haldoklók imáját.

- Távozz a világból keresztény lélek, Isten Fia nevében a minden
ható Atyához, aki teremtett, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia nevében, aki
szenvedett érted, a Szentlélek nevében, aki benned lakik, a dicsőséges

Szent Szűz, Isten Anyjának, Máriának nevében, Szent József, Szűz Mária
tiszteletreméltó jegyese nevében, az angyalok és arkangyalok nevében ...

Smith plébános még imádkozott, mikor kinyílt az ajtó és belépett
Flanigan asszony két lánnyal, és letérdeltek az ágy mellé sűrű kereszt
vetések közepett.

- Kezeidbe ajánlom lelkemet - mondta a plébános, A hálóruha
ráncaí oly gyorsan kezdtek emelkedni és süllyedni, hogy az öreg matróz
nem tudott felelni. Flanígan asszony és a két lány mondta tehát he
lyette: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!

Mivel az öreg matróz igen gyenge volt és nem imádkozhatott. Fla
nígan asszony jóna:k látta keresztet tenni a kezébe, hogy szeme hozzá
szokjon az üdvözítő arcához, mielőtt a másik világon szemtől-szembe
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találkozik vele, és a plébános ezt helyeselte. Elvették tehát az éjjeli
szekrényről a keresztet és az öreg matróz ujjai közé erőltették. Előbb,

mintha nem akarta volna tartani, de végtére erősen megmarkolta és
szeme vágyakozva csillogott. Ekkor a plébános odaszólt Flanigan asz
szonynak, hogy most már, úgy látja, az öreg matróz jó véget ér, s re
méli, hogy ebből mindnyájan okulni fognak és tovább nem vétkeznek.
Mert a hatalmas Isten nem mindig ad az utolsó pillanatban ilyen csodá
latos kegyelmet.

A hálóruha ráncaí egyre hevesebben emelkedtek és süllyedtek, a plé
bános tehát olyan gyorsan mondta a könyörgéseket, hogy Flanigan asz
szony ésa két fiatal hölgy nem tudták követni. Szent József, könyörögj
érette. Szent József, Szent Szűz Mária, nyissátok meg az isteni irgalmas
ság szívét, Jézus, Mária, Szent József álljatok mellettem haláltusámban,
Jézus, Mária, Szent József, segítsetek, hogy békében hallhassak ...

Az öreg matróz hálóruhája nem mozdult többé, arca fokról fokra
összébb zsugorodott, mintha újra gyermeki arccá akarna változni. Az
öreg matróz meghalt, és a plébános most az úr szentjeit és angyalait
kerte, hogy szálljanak le és vigyék az öreg matróz lelkét a Legfölsége
sebb színe elé.

Pápay Klára fordítása

•
KESZTH EL YI DEZSŐ VERSEI

s6 - fény Velencén

Nnyességbe tört') omlás
hát hallgass csak hallgass
fekete evezők kisértik árnyukat

az arcok lehozhatatlanok a földre
bár telenezik arannyal és fákkal a tengert
s látják szemük végtelen távozását

galamb-szárnyakban halak rózsája sikoltoz
hullámokon tévednek el a templomok is 
és fáklyák dobok maskarák

most visszatérhetsz az aranyba
a nap lepkéje vörösen követ
állj be a falra fehéren meztelen

hiszen a kínszenvedés szent térdeplését
úgyis szégyellnéd felmutatni már
ami ezután lesz: kendők szétrepült tömege

néhány szó a téren

a gyik sosem lát csillagot
tudod az idő árnyéka álom
anyád megszült - nem mered
hallgatni a fákat

ez itt Siena -
az ég tökéletes süllyedése a Mr
de a torony!
tengerbe omlanak a haja1c




