
Dzok az adventi hajnalok!
nagypénteki délulánok!
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Pap: Introlbo ad altare Del.
Mlnlstráns: Ad Deum, qui laetlflcat juventutem meam.

Azok a hajdani adventi hajnalok!
Ötkor felbrummogott odalent a műhelyben a dagasztógép, ez a meghitt,

családias ébresztő. Halkan zsongott és mégis észrevehetően, közölte, új nap kez
dődik, új nap, friss kenyér. Ahogy felébredtem megdideregve hosszú hálóingemben
a kihűlt lakásban, kínyítom a spalettát - sötét még az utca, éjszakai, épphogy
világítanak, apró sárga köröcskék, az utcai lámpák. Hallgat még minden redőny,

csönd mögöttük, hol van még a boltosoknak a reggel! Csak a zöldséges kofa kapu
mélyedésnyi bódéja elé zöttyentenek le éppen egy láda krumplít, káposztát. Sen
ki sehol, üres minden, csak sziklakemény hópelyhek csellengélnek lefelé oda
föntről, fehér pettyek a sötét égről.

Azok az adventi hajnalok! azok a kamasz-ébredések!
És útban, bennem még az alvás, az iskola kápolnája felé. Mel1ettünk az An

golkisasszonyok templomát most nyitotta ki, hárászkendőbe bugyolálva, az öreg
sekrestvés nővér. Megállok egy pillanatra - odabent, mélységes foketeségben az
örökmécs pirosa, jelezve, éjszakára sem távozott a mindig és mindenütt Jelen
levő. Gyufa sercen, fellobban sárgán, lassan fehérre váltva a főoltár szélső gyer
tyája. A Borz utcából közeledik az első hajnali hivő, tömpe, nagyfejű öregasszony,
férfikabátban, hóna alatt újságpapírban hatalmas paksaméta, ezt hordja magával
egész nap, templomról templomra, imádságról imádságra, és sosem tudhatni meg:
mit is rejt az átzsinegelt csomag. Már itt-ott emberek, nyikorduló kapuban
házmesterck, avítt Iűrdőköpenyben, [ambósapkában. Szemétkupacok várnak az
elszáll ításra, áttetsző, finom háló rajtuk a kemény hó, meg-megrezzenő csipke
a mulandóságon, hisz mi más a szemét, egy eltűnt nap emléke? Lassan a járdán,
úttesten is a kemény hópelyhek, még meg nem tapadva, fel-felrebbenve egymáshoz
sűrűsödve, hisz az adventi szél, láthatatlan seprű, terelgeti, s még bontatlan fehér,
majd jon nemsokára az első stráíkocsí, konflis, cilinder-forma autó, s át meg
átszelik a keréknyomok. Még mindig a sötétség, a havazás szállongó, nyughatatlan
pelyheivel, még sehol világos ablak, még alszik a belváros. Az Irányi utcánál
várnom kell, a Duna-part felől előzörög az első üres villamos, dideregve a hideg
ben, majd a szemetes fedett szekere, totyognak a lovak, hajtó nélkül akár régi
bányák mélyén, s a kocsis rázza lent a csengőt, figyelmeztet: a tegnap végérvé
nyesen véget ért, jött a hordalékáért.

Azok a hajdani adventi hajnalok!
Még ott fehérlik, eloszlóban már, a Gellérthegy fölött a félhold, búcsúzik,

rossz a hangulata, hisz a Kossuth Lajos utca felől már dereng, ott van, Kerepes
nél talán, vagy még messzebb a jeges, téli napfény, s közeledik, megvilágít majd
mindent, és sugarára megelevenedik a város, mint bábautomata. ha bedobják a
filléreket. De most még a hajnal, a sötétség, sötét a kápolna is. Csak a mellék
oltárokon fehéren a víllanygyertyák, célszerű fény, s mellettük jobbról-balról a
viaszgyertyák, az élő láng. Kikészítve a tálka, a törlő vászon, üvegcsékben a
bor és víz, rendeltetésükre várva. A hatalmas márványszobrok csak derékig de
rengenek. itt is, meg ott is már mísézik valamelyik szerzetes, felezüstlik a pa
rányi csengettyűk hangja. Milyen más most az iskolai kápolna, mint reggelente,
rettegve várt tanórák előtt, diákmíséken vagy vasárnaponta, nagy és ünnepi vil
lanykörte- és gyertyafényben l Ülök, várok én is a sekrestyében, a lassan mele
gedő fűtőtestnél, gémberedett még a hidegtől csupasz, rövidnadrágos térdem, és
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sorra jönnek a szerzetesek, kiket délelőtt tanárokként szeretünk vagy rettegünk.
Emil, az örök barát, ugrik, hadd ministráljon ő - akkor talán nem felelteti! 
a szígorú szájú számtantanárnak. A tanárok, lila miseruhában, alig ísmerhetnl
rájuk. És az agg, nyugalmazott, nehezen mozgó szerzetesek - rnllyen magabiz
tosan ifjak, tetterősek még a folyosó sárguló érettségi tablóin. Felkapom a nehéz
misekönyvet - rajtam a sor - és indulok az egyik aggastyán előtt, vigyázva,
ne siessek, bizonytalan kocogása el ne maradjon m ögöttem, Az élő lángot én
gyújtom meg, s m inden halk, nesztelenek a léptek, a míseruha surrogása, öreg tér
dek roppanása, hallani szinte a gyertyák ' sercegését, majd ahogy a kehelyben
csobban a bor, zizzen a kézben az ostya.

Lassan kihuny bennem az álmosság. De még távolról hallom:
' - Introíbo ad altere Dei.

És már ébren hadarom, s nem gondolok rá, mílyen fontosat ls felelek:
- Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.
Mnndjuk a l épcsőímát, s mondom én is - ' harmadikos ha lehetek - a con

fileort, megborzadva kamasz bűneimen- "mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!"
S mir tudom én, mik is a bűneim, csak a rémület él bennem, akkor is, és milyen
sokáig, hogy a sátán martaléka vagyok, még az oltár inasi szelgálatára is méltat
lan. S dehogy értem meg, amit a papnak felelek -, hogy Isten vidámságot ad
ifjúságomnak, s ez' Isten legszebb ajándéka, a derű és ami benne foglaltatik: a
bizalom. Ministrálok, s m índen oltárnál a szerzetesek, s nem gondolok arra, 
gyornortáiósak lesznek adélelőttök, - amikor ezek a szerzetesek tanárokká vál
nak, szelídebben vagy türelmetlenebbül számonkérők, s aki Isten szolgáia most,
átalakul reverendás-cingulusos tanerővé, rettegetté. . Egy-egy pillanatra figyelem
most a míséző arcokat, a Titokban elmélyedőket, akiknek nemcsak katedrai ha
talom adatott, most Isten hataimát képviselik, nem a ' feleltető noteszét. A csúfnál
cs úfabb. ragyaverte görög tanár - ezen az arcon órákon ali~ fedezhetni fel a
szelíd mosolyt - megsz épül az áldozatban, most felfénylik az a mosoty. ami
bizonyára ott van akkor is, ha feleltet, a csupa gyengédség mosoly, akár Szophok
l észt olvassa fel, akár megállva a rendház sarkán - akkor szerettem meg igazán
- vaksi szemével a "Színházi Élet" leg újabb számát, vagy "Az Est" híreit bön
gészí. Mennyi bensőség a pip íske magyar tanár tekintetében, ahogy úrfelmutatásra
emeli Krísztus testét és vérét, olyan áhitattal, ahogy óráin Kazinczyt magya
rázta, "fel-felsikoltva" a gyönyörűségtől.

Még sötét odakint a reggeledő hajnal, az erősödő szél a hatalmas üvegabla
kokra veri a havat, a hó rn ímelí a világosságot. Befejezzük az egyik misét, a
sekrestyében már fel is ragadom az új misekönyvet, s viszem, mögöttem tipeg a
nyolcvanéves, de időtlennek tetsző miséző vendég, a címzetes püspök, nagy ' hírű
történész, és motyogja "sursum corda", és felelem: "habemus ad Dominum", s
kamaszszívem ott is van Istennél, és ahogy megfordul- .Jte míssa est!" - elfelej
tem a fura pletykát, hogy őseinek zsidó ünnepeit Bécsben ünnepli meg, rokonar
nál, s mit tudom én még akkor, hogy egyszer, évtizedek múltán ő lesz regényem
ben a ravaszkás, kicsit cinikus S06ky püspök modellje., Minden oltáron míséz
nek, - egyiknél a duzzadó erejű ifjú szerzetes, ledarálva a sz öveget, hisz mint a
netedik gyermeket nyomorúságos paraszt szüleí papnak szánták, és nyűg papnak,
szerzetesnek lennie, s ezt az órákon mi is érezzük, - Szűz Mária oltáránál egy
másik ifjú szerzetes, szinte feloldódva az áhítatban, hisz ' esze tudta óta papnak
készült, pap a nap minden ór áj ában , percében, s jól sikerült felelés után m eg
simogatja a fejünket: "na látod, most örömét okoztál a J óistennek", - most kezdi
a misét, beteg testén uralkodva, a nyugalmazott tanár, felpüffedten, meg-meg
kapaszkodva az oltárterít őben, az orvosi tilalom ellenére mutatva be, - mekkora
hősiesség! - az áldozatot, s mit tudom én akkor, kamaszként, egészségesen, hogy
egyszer majd, évtizedek múltán ő lesz példám, hogyan kell elfogadni a szenve
dést, és talán-talán sokáig lázadva ellene, hasznomra fordítani.

Azok az adventi hajnalok]
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Halk csengettyű-ezüst, a vérré változtatott bor csobbanása, az Úr testévé
vált ostya roppanása. észre sem veszem, szürkén kivilágosodott odakint, már
rnosolyog adakozva a Szűz szobra, látom Péter apostol kulcsaít, a szelíd titok
nyitogatóiát, Szent Istvánt, magasba emelve az országot építő keresztet. Az Er
zsébet-híd felől mind sűrűbben csörömpölnek be a villamosok, dudálnak az
autók, morajlik körülöttünk a város, a kápolna már nem csendes, néma sziget,
ostromolják az ébredő, tettre kész hétköznap hullámai. O::lalent a kemény, ritkás
hó kásásodik, egybeolvadnak a hajnalban még éles keréknyomok lassan gyúlnak
- hamarosan kezdődik a diákmise - a csillárok, cdakint zörögve Ie'surrannak
a redőnyök, az első misére híva plébánia harangja, indulnak szatyrokkal a
csarnokba az asszonyságok, forralt bornál nielegednek a Pipa utca spelunkaiban
a borostás trógerele - honnan tudnám, egyszer majd kocsikísérő lesz a nevük!
- a Csarnok téren már felverték az alkalmi bódékat. Iesöprík a havat az áru
sok a karácsonyfa-kötegekről, csepeg a hólé a sárga és fehér tagyal csokrokról.
felzizegnek az acetilén lámpák, hisz kevés még a fény, s a bódék útvesztőiben már
a szentestére válogatják a fát, a pultokon mézeskalács szívek, huszár-sk, szem
csésen csillogó törökméz tömbök, karácsonyf'adíszek, rníkulások csokoládéból. nagy
fehér cukorszakállal, . és mikulások papírmaséból, ha derékban megcsavarod,
megtöltheted mogyoróval, dióval, édességgel, és egy szál spárgán a dunai szél
himbálgatja a tűzvörös, koromfekete krampuszokat is, hisz az örömet jelentő

míkulás mellett helye van a bűneinkre figyelmeztető, nyelvét nyújtogató zsenilia
-ördögökre is, és nagy vödörben a piros papírszalaggal átforit virgácsokra. gyer
meki rosszaságainkra figyelmeztetőre is.

És már a kötelező diákmise, az orgonaszó. Libasorban érkezünk az osztá'y
főnökkel élünkön, az osztályokból, s kezdődik a míse, és én igazában nem vagyok
ott, vége az adventi örömnek, az osztályban ülök, a padban, és rettegek: az ál
dozárok szigorú, személytelen tanárok lesznek, s ahogy egyik-másik a noteszát
lapozgatja, hóhéri nyugalommal, mind jobban növekszik bennem a megtanult
leckét elfeledtető félelem. S most nem érzem azt, amit olyan örömmel mond
tam még a ministrálásokon:

- Ad Deum, qui laetífícat juventutem meam!

És azok a nagyböjti délutánok l
Hol van már a szíkrázva szemerkélő hó! Akkoriban az évszakok oly pontosan

érkeztek, évszaki kötelességüket teljesitve, mint az Orient expressz. Langyos
szelekkel korán jelezte jöttét a tavasz, sokáig még a Gellérthegy odvaiban szür
külő, olvadó szagával, majd íbolyaillatal - hol is bújhattak meg az ibolyák?
- aztán az orgonák illatával, a plébánia előtti zöldülő vadonból. a parányi szerb
templom udvaráról. Mint egy tüllpárna mögött a melegedő, rnindjobban melegítő

ég, dúltabb az áradástól a Duna, sárgább, örvénylőbb. maszatos folt csak hátán
az Alpesekből hosszú csavargás után idetévedő sok-sok jégtábla. A Csarnok tér
bódéiban már nem zizeg orrracsaron az acetilén, - hol vannak a mikutá-v-k,
krampuszok, virgácsolc, fenyőfák! Tarka ládákban harsány virúgdugványok, apró
humusz-golyóbisban, nedves rongyban csemetefák, és a háziasszonyok cekkerei
ben, ráncosodó alma mellett, vidám sárgarépa, zsenge, bátrrtalanul zo'rl Live~házi
saláta, a Ferenc József-híd mellett megjelentek a halashajók, a ketrecben nyug
hatatlanul, egymáson el-elcsúszva nyüzsögnek a halak, innen föntről, az öntott
vas korlátról is látni halálravált tülekedésüket. a vékony stcgen háziasszonyok.
cselédek óvatoskodnak le, hisz vékony és törékeny akor' át, válogatják a halat,
merítőhálóval szedi elő a kiszemeltet ahalászlegény, ficánkolnak. ruud-rlóznak,
tátognak, amíg kiválasztja valaki a rácpontynak valót. Két meg-meghimbálózó ha
las-uszály, egyik, a cifrább, előkelőbb - hogyne lenne, hisz világhírű opera
énekesnő is van a családban! - ez a Singhofferé, a másik szerényebb. Fanda
úr most festeti hupikékre szálkás, megviselt derekát. Egyszer én is elm-rrern
anyámrnal, halat válogatni, fogalma sem volt, melyík lesz majd rácpontyhoz
jó, de amolyan családi kötelesség, hogy a nagypénteki rácpontyot a háziasszony vá-
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lassza ki. Megborzongok,' beléfogózom, behunyern a szemem, mert ahalászlegény
épp rácsapott a tatogó fejre, mcst, most nvlsszaruja fel a ha-át, véres vödörbe a belső

ségek - az ikrája, mája persze a miénk - majd újságpapírba tekeri, vihetjük.
A Csarnok téri bódékban pedíg piros tojásokat árulnak, üvegszernű vagy csokoládé
nvulakat, kis ketrecekben apró eleveneket is, és izgatott, sárga kiscsibéket. Itt
megállunk, - "hogy adja?" kérdezi anyám, és én választhatom ki anyulacskát,
kie ez nemcsak az enyém, négyünké. négyen vagyunk testvérek.

Egy-két nap, és itt a nagypéntek!
Úgy írta elő - nálunk legalábbis - a hagyomány, hét templomban kell

felkeresni a hét szentsírt. A lecsupasztott oltáron tüllbe burkolt, cifra monstran
ciaban az Oltáriszentség, barlang most a mellékoltár, benne piskóta-sárga testű

halott Krisztus, lángoló vörösek a sebei, azok a szent sebek, köztük az érettünk átütött
szív, Kicsit rnegriadok tőle, panoptikum! ez a látványosság, de anyám szorítía
a kezemet: ne féljek, még ilyen sután, vásártri is a Jelenlevőt képviseli, azt aki
eltávozott, s biztatott, várjunk rá, feltámad harmadnapra és velünk lesz az idők

végezetéig. A nagypéntek úgy viselkedik, ahogy a nap szomorúságához ilhk,
szürke az ég, hatalmas szürke hárászkendő, egyetlen molyrágta lyuk sincs rajta,
de fölötte, a végtelen kékben még tartanak Rómába a harangok, innen i~. min
denünnen, és ahogyelképzeltem, itt is, ott is új harangrajok csatlakoznak egymáshoz,
mint a költöző madarak, és Rómába, Rómába...

Az első templom a sarkon az Angolkisasszonyok. A térdeplőri egymást váltják
a kegyes nővérek, fityulájukon ezúttal sűrű, alig áttetsző fátylak, s mellettük
egy-egy növendék, matrózruhában persze, de fátylasan ők is, így térdelt a sírnál
kislánykorában az anyám is, most pedig a világszép Porteller Bözsi imádkozik, az
akit egyszer majd Simor Erzsiként ismer meg a mozivilág. Csönd, egymáshoz
kóccannak olykor a buzgó rózsafüzérek rózsa-szemei, csörren, megugrík, lalapúl
a sír előtti szőnyegen, gyászlila hortenzták között a kegyes adomány, pengő, húsz
filléres, ha papírpénz ejtődik oda, hallani körözését, suhanását.

Hét templom, hét kifosztott oltár, hét sír. Egy-egy miatyánk míndegyík előtt,

s a bűntudat, a mi bűneink ölték meg Krísztust, én is, mínd, élők akik sírjá
hoz jöttünk, a holtak, akik már részesültek irgalmában, mi voltunk az oltártosz
togatók.

A második már az Egyetemi templom. Ez a homályos barokk, megszeretní so
sem tudtam, de most itt is elfog az áhítat, holott sehol ily túlcíf'rázott, színpadias
a sír. A harmadik a ferencesek temploma, itt érzem először életemben, hogy '17+4n
egy életen át valamennyi ferences templomban, falusi istenházakban, a velencei
Frariban, - otthon vagyok. A térdeplőri a barátok imádkoznak oarna csu <11(,

tonzúrás fejükön - így emlékszem legalábbis - a csuklya, naivabb a szent
sír is, emberibb a halott Krisztus, aki feltámadásra, aharangok VISSZCllOl tere var,
és a sírnál talán ott vannak az Assisi madárkái, állatkái is, még a "fordólt farkas"
is, s pufók falusias angyalok tartanak lebegve a sír fölött egy szalagót. Ilyen
volt-e, ilyen-e a ferencesek templomában a sír, nem tudom, mióta évtizedek óta
egybemosodnak hétköznapok és ünnepek, nem látogatok meg nagypénteken hét
sirt, anyám sincs, aki kézen fogjon - de ilyennek szerétném hinni, ilyen az
Assisi nápolyi templomában.

Mind nagypénteki bb, szürkébb a délután, azok a percek - mennyire szeret
tem hajdan őket, szeretem most is - amikor még nem bizzegnek fel fénylőn az
utcai lámpák, nem világítanak a kirakatok. Most már Krisztus negyedik sebe
előtt állunk, a negyedik templomban. "Letérdelni" - szól rám szigorúan, ke
resztet vetve anyám, majd pengősoket keres a retiküljében. És térdelek, térdel
ő is a Szervitáknál. Imádkozunk. Mellettünk egy tekintélyes, hatalmas bajszú
úr - tehetős iparos a belvárosban ő is, - papírpénzt hullajt az oltár elé, s
anyám újra nyitja a retikült, megtoldja az adományt: ő sem alábbvaló. A
Bazilikába sosem mentünk, anyám nem szerette, hivalkodónak tartotta, asiklón
tehát a Várba indulunk, olajlámpa már a doboznyi fülkékben, a padra térdelek,
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nézek lefelé, mert alattunk most világosodik ki a város, a házak, hidak, reklám
fények és keresem, hol is a rní otthonunk? De a ház már bérkaszárnyák közt
búvik meg, eltakarják, fel nem fedezhetem. Az ötödik templom, az" ötödik szent
sír, a várkápolna - itt távoltartanak a felvont pallosú, gyertyafényben csillogó
sisakú, mozdulatlan testőrök: Krisztus halott testének jelképe előtt, sötétlila bár
sonyruhában, arcára szorított halványlila fátyolban, maga a Főméltóságú asszony
imádkozik, s anyám meghatott: egy ilyen előkelő személviség ilyen vallásos;
de nemcsak a nemes hitet becsüli benne, a kuncsaftot is, a kormányzóék nálunk
veszik a zsörnlét, kenyeret, s anyám a kis specerájos Guthnét is becsüli, hisz ő

is kuncsaft, akárcsak a Bristol, Ritz, Hungária. A hatodik templom a Helyőrségi,

lassan már fáradok a nagypénteki hívek áramlásában, torlódásában. a hetedik
a Mátyás-templom, megrabolt oltárok közt nyüzsgő, ide-oda sodró tömeg, rémülten
szorítom anyám kezét, a karjaiba kérezkednék legszívesebben, pedig el sem
birna, s már fogytán bennem az ima, s egyre csak azt mondom: .,amE'n, amen",
s ez bármilyen kevés, gondolom, magában foglal mindent.

Már a Szentháromság szobra előtt.

- Most hazamegyünk. Az utolsó szent sír, a ráadás. Ahogy piarista diákhoz
illik, a kápolna.

De előbb a Russwurmba megyünk, Nagypéntek van, nagyböjt, s anyám kü
lönben is sokat adakozott az Egyház céljaira, rajtam kell takarékoskednia.

- Csak egy francia kremest, - mondja szigorúan, s nem vitatkozhatni vele.
- Húsvétkor majd zabálhatsz mogyoróstortát.

Előttem a tányérka, a csinos, fehér selyemkötényes idős kiszolgálólány. Anyám
fizet, s szemrehányon mondja :

- Finike, tavaly olcsóbb volt a francia krémes!
- Kérem, nagyságos asszony, az infláció.
- Tudom. De ha drágább, miért kisebb az adag?
Azok az adventi hajnalok! nagypénteki délutánok!
Most vasárnaponta szűk kis kápolna, néhány hivő, ismerős valamennyi. Már

más a lépcsőima. De azért hallom így is:
- Introibo ad altere Dei.
És mást felelek, mínt akkor, hajdan. Ezt felelem:
- Deus meus, miserere senectuti meae. - Es megismétlem, és imádságok

helyett ki tudja hányszor haitogatorn: - Isenem, Istenem, irgalmazz öregségemnek.

BÁRDOSI NÉJ;lETH JÁNOS VERSEI

Mecsehi séta

A viola-kék ég alatt a napban
emelódik a város, zöld tetójén a dómnak
táncol a fény, négy kucsmás-tornya alatt
ódon kis utcák futnak,
s mint egy film-szalag
a sziklás hegyoldalban
bivaly-fekete tehén legel,
körben a gyárak barna kendője leng,
vékonyan. ezüst-patakként csorog
a déli harangszó,
párája arcomat éri
s egy percre,
mintha boldog is lennék.
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