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PAPI SORS '79
197..-ben Ii. községben a katolikus lakosság sztrájkot kezdeményezett papja

ellen. A hosszúra nyúlt település Fő utcáján nem vittek transzparenseket. nem
került sor lázító beszédekre, felvonulásokra sem. Az emberek lassacskán ma
radtak el a templomból. Keresztelni máshová vitték a gyerekeket. esküdni is
a szomszéd községekbe jártak. Ez év júniusában a harangozó - aki mellesl eg
a sekrestyési munkákat is ellátta, beszedte az egyházi adót s délben harangozott
egyéb elfoglaltságaira hivatkozva fölmondta állását. Július 27-én a helység
plébánosa látászavarokra panaszkodva fölkereste a körzeti orvost, aki kivizs
gálásra küldte. Azóta betegállományban van. R-en felváltva· miséznek a szom
szédos papok. A hívek csak lassan térnek vissza az elhagyott templomba.

R. tipikus hegyvidéki település. Egyetlen komoly utcája, melyet Kossuth
Lajosról neveztek el, egyben főútvonal. A mellékutcákat rá kilencven fokos
szögben alakították ki, s a hegyre menet egyre szűkülnek, Majdnem mindegyík
váratlanul ér véget, beletorkollva a csalános mezőbe, vagy a jól karban tartott
szőlőkbe,' melyek végében ott lapulnak a présházak. Híres vörös bor terem erre
felé. Azt mondják, az itteni emberek akkor látnak utoljára vizet, amíkor meg
keresztelik őket. A dolgos parasztemberek szívesen ünnepelnek. Legyen név
vagy születésnap, temetés vagy keresztelő, esküvő vagy éppen válás, a szőlőben

végződik, ott főzik a pörköltet, s apró kortyokban ízlelgetve isszák a bort.
Részeget egyet sem láttam.

A vasútállomás hét kilométerre van. Onnan és oda busz jár, kedélyes, csa
ládias ,alkalmatosság, mely inkább alkalmazkodik az utasokhoz, mint a menet
rendhez. Aki busszal jön R-be, remekül művelt kukoricások rendjét látja jobb
ra-balra. Hajdan két rivalizáló termelőszövetkezet működött itt, s távolabb,
a régi pusztán. egy állami gazdaság. Aszövetkezeteket egyesítették. s azóta
még jobb hatásfokkal termesztik a kukorieát, a gazdaság azonban makacsul
termeli továbbra is a cukorrépát.

R-nek több mínt négyezer lakosa van. A legtöbben itthon dolgoznak, de
akadnak, akik B-n, a városban próbáltak szerencsét. Hatkor indulnak, s este
hat után térnek haza. A városi ember gógjével néznek szét a sáros utcákon, és
szitkozódva kerülgetik a pocsolyákat. Két vegyes bolt van a községben, a friss
húst a városból hozzák szombat-vasárnapra, A boltoknak üdítő italból van a. -íeg
nagyobb bevételük. Errefelé a sajátjukat isszák.

Vasárnap és hétköznap esténként az idősebbek kiülnek a kapuk elébe, és
fejcsóválva nézik a fiatalokat, akik vagy a moziba, vagy a művelődési házba
mennek. Mindkét intézményben gyakran rendeznek táncestélyeket és bálokat. A
művelődési ház irdatlanra tervezett nagytermében ilyen alkalmakkor egy gom
bostűt sem lehet leejteni. Egyébként bizony csak lézengenek benne, kivéve, ha
a szőlőtermesztés új módszereiről tart előadást valaki hozzáértő. Hívtak! divatos
együtteseket, megpróbálkoztak a b-i színházzal is, csak nem növekedett az ér
deklődés. A népdalestek azonban míndíg kivételek. És telt ház előtt játszik
mindig a szomszéd falu citerazenekara is. '

A falun keresztül turistaút is vezet. A zöld jelzés mentén lehet eiérni a
v-í barlangot. Szombatonként hátizsákos, anorákos fiatalok ballagnak a hegyoldal
ban. Szép csillagos estéken behallatszik énekhangjuk a faluba.

Az r-i plébánosnak el kell látnia a volt puszta lelkipásztori teendőit is.
Ott egy alkalmi épület szolgál kápolna céljaira, ezt sajnos nem sikerült belülről

is látnom, mert nem találták a kulcsát. Mióta a plébános betegállományban
van, nem volt itt pap. Pedig nagyon hiányolják a pusztai emberek.

Z. K. T-i tanácselnök. Bajszos, kemény ember. Asztalán telefon, a környék
kézzel rajzolt térképe, amelybe valamelyik gyakornok színes filctollal berajzolta
a tsz legfontosabb tábláit, s egy csomag, amelybe alighanem tízóraiját csoma
golta a felesége. A kárpitozott garniturában ülünk. Beszélgetés közben kávét
hozat, s gondterhelten kavargatja a párolgó feketét.

- A plébános úr? Nézze, ez az ügy nem rám tartozik. Ha az érdekli, milyen
módszerekkel igyekszünk nagyobb terrnéshozamőkat elérni, szívesen válaszolok,
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vagy ha a sertéstenyésztésről akar adatokat, állok rendelkezésére. De ebben a
dologban...

- Azt mondták, ön tudna mondani egyet-mást.
- Nem jól mondták.
- De hiszen ön a világi képviselőtestület elnöke.
~ Csak voltam. Beadtam a lemondásomat.
- Miért?
- Rengeteg munkát ad a termelőszövetkezet. Nem marad mellette időm.

- Mikor mondott le?
- 197.. áprilisában. .
- Akkoriban kezdtek elrnaradozní az emberek a templomból?
- Erre nem tudnék válaszolni. Már nem emlékszem.
- De hiszen akkoriban fejezték be a belső tér megújítását! Messze földön

híre járt a megújult templombelsőnek!

Rám néz, az asztalra ejti az öklét. Kemény munkás kéz.
- Azt mondja?
- Igen. Még a fővárosban is emlegették a főoltár új szobrát.
- Azt a szobrot?
- Azt!
Cseng a telefon. Az NDK-ból vásárolt betakarító. gépnek van valami hibája.

Indulatosan adja utasításait, aztán megint rám néz. Hallgatunk.
- Látta már maga azt a szobrot?
- Csak a tervét.
- És?
- Gyönyörűnek ígérkezett!
Feláll, ropogtatja a csontjait.
- Hát akkor...
Az ajtóhoz kísér, keményen meg szorítja a kezem. Kint rám szakad a hir

telen jött tavasz melege, Tanácstalanul nézelődöm. aztán elindulok az italbolt
felé. Hátha van valami meleg étel.

Az T-i italbolt vezetője. Jól megtermett. szálfaegyener Javakorabeli férfi.
Amikor belépek a helyiségbe, lecsavarja :a rádiót, mely 'éppen a világ híreit
mondja. Hangja mintha a pincéből dördülne.

- Parancsol?
- Valami ebédfélét szeretnék, ha volna. '
A fejét vakarja, bizalmatlanul méreget, aztán elballag a raktár felé. Asz

szonynevet szólít. Aztán csend támad. Egy végelgyengülésben szenvedő légy im
bolyog a vakítóan fehér asztalteritőn. A konyha felől csattogast hallok, mintha
húst verne ki valaki. Kellemes illatok szállnak.

Nyílik a hátsó ajtó. Az italbolt vezetője egyensúlyoz befelé tálcával, tányérral.
- Egy kis pörköltöt csináltunk, meg rántott húst.
Összefut a nyál a szájamban. alig bírom kinyögni a köszönet szavait.
- Iszik valamit?
- Mit ajánl? .
Gondolkodik, aztán megint eltávozik. Hamarosan visszatér, krístályüvegben

borral. Maga , tölt mindkét metszett pohárba.
- Saját termés.
Koccintunk. Érzem, amint a bor szétárad bennem kellemes bizsergéssal.
- Remek.
Még egyszer telitölti a poharakat. Az enyémhez üti a magáét és iszik egy

kortyot.
- Nem idevalósi, ugye?
- Nem. A fővárosból jöttem.
- Magát is az NDK-gép érdekli ? Már a tv is volt itt.
- Nem. Én a plébános ügyében jöttem.
Megmerevedik az arca. Feláll, a rádióhoz lép, bekapcsolja a készüléket.

Bölcs hang szól a világpolitikai helyzetről. Amikor visszaül az asztalhoz, sut
togóra fogja a hangját.

- Nagyon vigyázzon ám! Errefelé hamar kikerül a bicska a zsebből.

- De hát én csak...
- Maga most a darázsfészekbe, nyúl. És aki odanyúl, ha nem óvatos, meg-

csípik a darazsak.
- Tud valamit erről az ügyről?
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~ Én semmit. Nem járok templomba.
~ De csak beszéltek itt valamit.
Megint erősít a rádión. Valósággal bömböl a készülék.
~ Minden a szobor miatt volt.
Már másodszor emlitik ittlétem alatt a főoltárra tervezett szebrot. A kicsi

nyített mását láttam annak idején. Szent Györgyöt ábrázolta. De ez a szent
más volt, mint a többi. Egy tömbből faragott, az arca tele kimondhatatlan emberi
fájdalommal. Kezében a lándzsa, lába alatt a sárkány ugyancsak szenvedő, köny
nyes emberi arccal. Megrendítően szép látvány volt. Aztán valamit rebesgettek
arról, hogy az r-i plébános szerezte meg. A művész nem fogadott el érte pénzt.
Az volt a kívánsága, hogy a főoltárra kerüljön, mert ott minden szem elsőnek

pillanthat rá.
~ A Szent György-szoborra gondol?
~ Nem tudom, kit ábrázol. Mondtam, nem járok 'templomba.
~ Mi történt hát vele? .
~ Nem tudom pontosan. Csak az itt elejtett szavakból hámoztam ki valamit.
Megint iszík egy kortyot, rákönyököl az asztalra, és folytatja.
~ Amikor felszentelték vagy mit csináltak vele, ünnepi mise volt a temp

lomban. Mise után szökás szerint idejöttek az emberek egy fröccsre. Vasár
naponként zsíros kenyeret is csinált a feleségem hagymával. Arra különösen jól
csúszik a fröccs. Szóval mise után szokás szerint jöttek, [övögettek, de nagy
volt a csendesség. Máskor mindíg akad téma. A termés, a jövő heti munka,
vagy éppen a prédikáció, mikor hogy. De most olyan csönd volt, hogy vágni
lehetett volna: Utoljára a tanácselnök jött be; Z. K.

~ Ot ismerem.
~ Szóval már volt nála. No, akkor nem is kell elmondanom, milyen ke

mény ember az. Bejött, lehuppant a székre, s azt mondta: "Bort!" Mindig fél
litert iszik Ilyenkor, csepp szódával. Viszem neki az üveget, hát rámförmed, hogy
mit gondolok én, ilyen gyenge legény ő? Hozzak egy litert. Hoztam. Mert a
magamfajta ember százalékból él kérem. Minél több bort árulok ki, annál na
gyobb a százalék. Mire visszajöttem a pincéből, már zengett a kocsma. Hogy
ez botrány, rajtuk fog röhögni az egésa környék, ki találta ki ezt a szörnyű

séget, a parasztembernek már mindent el lehet adni. És akkor Z bácsi, aki meg
van már vagy hetvenéves, odaállt az elnök elé, és azt mondta neki: "Ez a te
szégyened is!" Az meg ránézett, és azt mondta, de olyan halkan mondta, hogy
nekem a szívverésem is megállt: "Az -enyém nem, majd meglátja!" Azzal kiment.
A bort se fizette ki, pedig kérem, én abból élek, amit eladok. Bevágta az ajtót.
És azóta sohase jön ide vasárnap délben. Máskor jön, de akkor nem jön. Hát
így volt. '

- Maga látta a szobrot?
- Nem én: Nem érdekel az engem, kérem. Meg nem akarok belekeveredni

ebbe az egész ügybe. Még a végén engem is, elkerülnének, csak mert kívánesi
voltam rá.

- Hát azért csak nem!
- Nem? No, akkor mondok én magának mást! Amikor másnap reggel jöttem

nyitni, nem is reggel, szinte délelőtt kérem, mert most kilenc előtt nem érdemes
kinyitni, a4z üdítőt inkább a vegyesboltból veszik az emberek, ott van ugyanis literes
üveggel, én meg hiába könyörgök, csak kétdecist kapok. Szóval, jövök. A plébá
nia előtt szoktam eljönni. Hát csak földbe gyökeredzik a lábam. A szép új kő

kerítésre valaki egy halálfejet festett. S alá is írta nyomtatott betükkel : "VESZ
SZEN A SZOBOR!" Ez volt odaírva. És aki csak arra ment, megállt, elolvasta
és bólintott. Hogy vesszen.

- És a plébános?
- Gondolom, mindent megpróbált. De hát a falunak nem kellett ez a

szobor. Aztán küldöttség ment hozzá, hogy tegye vissza a régit. Az is egy szen
tet ábrázolt. Nem tudom kit.

-' De hiszen ez az új szobor nagyon szépn~ ígérkezett!
- Az lehet. De itt nem kellett. A plébános elzavarta a küldöttséget. És akkor

éjjel betörték az ablakát. Délben jöttek, -rnegcsínálták. Éjjel megint betörték.
És ez így ment. A végén a biztosítónál azt mondták, hogy ők ezt nem vállalják
tovább, máshová is kell ablaküveg, nemcsak a plébániára. Aztán úgy maradt,
betörve.

- Tényleg sztrájkoltak?
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- Azt nem tudom. De vasárnap mostanában nem jönnek. Már zsíros ke
nyeret se csinálunk. Nincs kinek.

. - Tudja, ki törte be az ablakot?
A hatalmas ember elnéz mellettem. A sarokba.
- Nem. Nem tudom, kérem. Én ugye nem foglalkozom Ilyesmível.

P. P. karbantartó. Valaki elkottyantotta, hogy ő volt a tettes. Nem így mondta;
volt, csak azt, lehetett. Szép szál fiatalember. A műhelyben kerestem meg.

Egy zetorral foglalatoskodott éppen.
- Engem keres'?
- Nem tudom.
- P. P. vagyok. A járástól jött? Nem. vállalok most semmiféle szerelést.
- A szobor miatt jöttem.
Felegyenesedik. Hatalmas kezét ráejti akalapácsra.
- Mit akar maga tőlem?

- Nem tetszett magának a szobor?
Egy ládára ül. Int, üljek a másikra. Cigarettát vesz Ellő. Odakínálja, tüzet ad.
- Ha tudni akarja, hát nem tetszett. Nagyon nem tetszett.
- Miért?
- Mert nem olyan, mint egy szent! Csak mint egy ember.
- De hiszen a szentek is emberek voltak!
Nagyot szív a cígarettából, '
- No, és a sárkány? - Most diadalmas, jól a sarokba szorított Maga

szerint a sárkány is ember? Mert úgy néz ezen a szobron, rnintha ember volna.
- Hátha ember volt...
- Az? Hiszen az sárkány volt! A Jani bácsi meg is mutatta egy régi könyv-

ben, milyen a sárkány. Hát az nem ilyen!
- Maga törte be a plébánia ablakát?
Megkeményedik a nézése.
- Honnan veszi?
~ Mondják.
- Hát, ha mondják, hadd mondják! De nekem az a szobor nem kellett,

elhiheti! .
- És a szobor miatt nem járt a templomba?
- Ha tudni akarja, éppen amiatt. Mert a templom az az Isten háza, nem igaz?
- De, igaz.
- Na! De ezt a szobrot az Úristen se nézhette jó szemmel. Mert ez meg-

csúfolja a szenteket! Látta már maga a szobrot?
- Csak kicsinyítve.
- Látja! Aztán csak beszél, .meg gyanúsítgatja az embereket. Ez nem a

maga dolga. Ez a falu dolga, meg a plébánosé. Maga talán rendőr?

- Nem. '
- Akkor én most adok magának egy tanácsot. Egy nagyon jó tanácsot.
- Milyen tanácsot?
- Hát csak azt, hogy üljön föl a legelső buszra, aztán menjen szépen haza.

Mert itt nincs semmi keresnivalója. Érti?
- Értem.
Feláll. Nyitja a műhely ajtaját. Még sokáig a hátamban érzem a szúrós

tekintetét.
D. A. A templom egykori sekrestyése .és mindenese. Nyolc óra is elmúlt már,

mire a házáig értem. A falu legvégén lakik, majdnem a szőlőknél, Két hatalmas
komondor tépi agyarkodva a kerítést. Lámpással kezében jön a kapuhoz.

- Kit keres?
- D. A.-hoz .jöttem.
- Én vagyok. Jöjjön beljebb! Vissza! - Ez utóbbi kiáltás a két kutyának

szól. Szeretnének behat6bb ismeretséget kötni a nadrágom száraval.
A család együtt ül anagyszobában. Columbót nézik, a detektívet. A két

tyerek már az ágyban. Az asszonyafotelben szunyókál, kezét az ölébe eitve,
A volt sekrestyés a kisebbik szebába vezet. Ezt télen sem tűtík, Hellyel kínál,

látom, ideges.
- Hát mégsem ment haza?
- Honnan tudja, hogy haza kellene mennem?
- Miért nem ment haza? Miért jött ide?
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- Szeretném látni a szobrot.
- Akkor míért ide jött? 'Miért nem a templomba.
- Azt mondták, magának van másolata a kulcsokról.
- És ha van?
- Kérem, mutassa meg a szobrot!
- Látta' valaki, hogy ide jött?
- Nem hinném. Sötét van már.
- Nem jelent semmit. Mióta az a szobor itt van, az emberek a, sötétben is

látnak. Vacsorázott már?
- Még nem.
Kenyeret és házi kolbászt tesz az asztalra.
- Egye meg, aztán menjen szépen a szállására.
- Szeretném, ha megmutatná a szobrot.
Literes üvegben narancslevet tesz a kolbász mellé,
- Hagyja már azt a szobrot! Megbolydítja itt az egész falut megint. Hát

nem volt elég egyszer?
- János!
A felesége áll az ajtóban. Szeme csupa könyörgés.
- Menj el vele! Ne' tedd szerencsétlenné a csaláidot.
Az ember felém fordul.

, - Mióta lemondtam az állásomról. azt mondja, csak szerencsétlenség ér
bennünket. - Marhaság.

De azért kabátot kerít a nyakába, zseblámpát vesz elő, s kulcscsomóját csőr

getve várakozik, míg öltözöm.
- Erre. Itt kevesebben járnak.
Síkátorokon, ösvényeken vágunk át a templom felé. Kutyák hörögnek a nyo

munkban, egymásnak adják a jelt, s hamarosan vonításuktól visszhangzik az egész
falu, mely feketén, ellenségesen terül el a sötétben, mint az ugrásra készülő

vadállat. .
- Itt várjon!
Magamra maradok a templom hátsó bejáratánál. Szél támad, megrecsegten

a tar ágakat. Macska surran a túlsó oldal felé. Egy iramodással a kerítés tetején
terem, aztán eltűnik a kert alján.

Lánc csördül, ajtó nyikordul.
- Majd én előre megyek. Óvatosan lépjen a nyomomban. Az alsó részbe

megyünk,
A zseblámpa fénye táncolva halad tovább, egyre lejjebb a falon. Apró

reccsenéseket hallani, mintha ezer meg ezer egér szaladna a lábunk alatt.
- Itt vagyunk.
A szem nehezen szokja a sötétséget. De lassacskán jól tájékeződom. A sarok

ban a Szent Mihály lova áll, mellette színehagyott, kopott baldachin. A másik
sarokbim hatalmas ponyva.

- Ez az.
Félrehajtja a ponyvát. És a sarokban, arccal a föld felé fordulva ott fek

szik Szent György szobra. Fegyvere vége letörve. Sarka alól valaki kitépte
a sárkány testét. Csak a szeme néz ránk, a könyörgő emberi tekintet.

. - Csúnya munka volt.
A volt sekrestyés-harangozó nem felel. Szeme nyugtalanul repdes a félho

mályban. Attól fél talán, hogy életre kel a megcsúfolt szobor, és felé fordítja
hegy nélküli lándzsáját.

T. P-né, nyugdíjas. Kopott kendőben üldögél a buszon. Lába között füles
kosár, csirkék nézegetnek belőle nyugtalanul. A lányaékhoz utazik a városba.

- Jól teszi, hogy elmegy. Nagyon jól teszi. Pogány népek ezek. Isten bün
tetése lesz rajtuk.

- Magának tetszett a szobor?
- Dehogy tetszett! Nem tetszett az itt senkinek. Talán még a plébános

úrnak se! Azt mondom én, telebeszélték neki a fejét, hogy így elvesztette a látá
sát. De azért ezt nem lett volna szabad. Ezt nem.

- Mire gondol, nénike?'
- Tudja, amikor a plébános urat bevitték a kórházba, összegyűltek mind-

azok, akiknek valami közük volt a templomhoz. Elhatározták, hogy megszabadul
nak a szobortól.
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Az egyik csirke félig kiszabadul a kosárból. A néni vísszanyomkodja, aztán
fojtott hangon folytatja történetét.

- Volt, aki azt mondta, el kell égetni. Ezt azonban leszavazták, mert féltek,
hogy valaki majd utánanéz, hová lett a szobor. Akadt, aki szerint a templom
sarkába lehet helyezni. Ezt leszavazták. Végül abban maradtak, hogy leviszik
a raktárba.

- Ott is van - vetem közbe.
- Látta?
- Igen.
- Meg merte nézni?
- Miért ne?
- Megmondom én. Mert az a szobor éjszakánként kísérteni szokott. Éjjel

vitték le oda, lopva, mint a tolvajok, és most büntetésből kísértí" a falut.
A busz nagyot nyekken egy kátyúban. Összevissza dőlünk, a csomagok is

táncolnak a csomagtartóban.
- Ugye mondom? Ez a lyuk sem volt itt régen. Ez is csak azóta van.
- Nem valószínű, hogy a szobor ilyen bosszúálló.
- Nem? És a jégverés? Hát a telepi istállótűz? És akkor még nem is em-

lítem a Jónás balesetét.
- Vele mi történt?
- Mondom, éjjel vitték le titokban a szobrot, és a főoltárra felállították a

régit. A bűnbánó Magdolnát. A haja egész a sarkáig ér. Gyönyörű hajat csináltak
neki. ..

- Hogy is volt az a baleset?
- Szóval, mondom, éjszaka vitték le. Nem aludt azon az éjjelen senki. Min-

denki bezárkózott a házba, és ha zaj támadt; összerázkódtak az emberek. Ahogy
cipelték a pince felé, mert jó nehéz volt, hat ember is alig bírta, Ieajtették a
földre, s egy darab letört a lándzsájából. A Jónás vette föl, és zsebre vágta
azt a darabot. Mondták neki, hogy szabaduljon tőle, de csak nevetett Aztán,
vagy két hónap után, motorral nekiszaladt egy autónak. Azt mondják, abba
halt bele, hogy a lándzsahegy beleállt a szívébe. Ezt mondják. Az alsó utcában'
mellettünk van valaki, egy illető, az látta is. Az mondta, Hát azóta félnek a
szobortól. Nem szeretnek beszélni se róla.

Rózsafüzért hurkol ráncos ujjaira, s halkan mozgatja száját az imádság
szavaival. Többet nem szól. Amikor a vasútállomáson elbúcsúzom, nem válaszol.

R. község plébánosa. Kórházi kívízsgáláson van B-n. Orvosai szerint idegki
merültségben szenved, liz okozza látászavarait, s a járásában mutatkozó bizony
talanságokat. Lassan gyógyul.

A kórház kertjében üldögélünk a padon. Itt, a hegyek karéjában biztonság-
ban érzi magát. üres pipáját tartja a szájában, s néha megszívja.

- Plébános úr tudta, ki zúzta be az ablakokat?
- ,Tudtam. Tudtam rögtön.
- Miért nem tett feljelentést?
- Az ilyen dolgokat nem lehet így elintézni. Az idő míndenre megoldást hoz.

Úgy lesz, ahogy Isten akarja.
- Ha teljesen felgyógyul, visszamegy R-be?
- Természetesen. Ügy érzem, szükség van rám. A pusztán azóta sem volt mise.
- És ha megint sztrájkolnak?
- Maguknak csinálnak rosszat. Nem engem büntetnek, hanem magukat. Rám

haragusznak és Istentől fordulnak el.
- Kérdezhetek valami bizalmas dolgot?
- Tessék csak!
- Plébános úrnak tetszett a Szent György-szobor ?
Rám emeli tekintetét. A gyermek tisztaságával néz.
- Nem. Nem mondhatnám, hogy túlságosan tetszett.
- Akkor miért? .. Úgy értem, miért szerezte meg mégis?
- Tudja, a szeme miatt. Annak a sárkánynak emberszeme volt. És úgy né-

zett, mint a bűnösök néznek Istenre. Esengve, hogy bocsásson meg. Hát ezért.
- Ha visszamegy főtisztelendő úr R-be, visszateteti a szobrot a fóoltárra?
- Igen.
- A szobor károsodásokat szenvedett. _
- Tudom. A művész már jelezte, hogy hajlandó kijavítani a hibákat. Azt

a szobrot vissza kell tenni. És vissza is fogjuk tenni, én mondom önnek.
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'- Miért ragaszkodik hozzá ennyire? Hisz, mint mondta, önnek sem tetszik
fenntartás nélkül.

- Ami most történt, az még a múlt kísértete. Talán nem voltunk fölkészülve
az élmény befogadására. Ebben én is hibáztam. És ami azóta történik, amióta
eljöttem, az inkább babona. Annak pedig a mi hitünkhöz nincs köze. Hát ezért.

- Nem fél főtisztelendő úr, hogy egyedül lesz?
- Nem leszek egyedül. Sokan vannak, akik nem szólnak, mert nem mernek

szólní, mert a hangosak a torkukra forraszt ják a szót, És azt hiszem, azóta
megmozdult otthon valamí a szivekben. Rég nem voltam odahaza. De úgy ér
zem, megváltoztak az emberek. A Szent György-szobor megváltoztatta őket.

Talán ők is azt a szemet figyelik egymásban.
A kórház kapujáig kísér. A hegyoldalban szembekap a szél. A buszmegálló

nál sokan várakoznak. Inkább gyalog indulok a városnak. Fejem fölött most
gyújtják a lámpasort.

SÁRI GÁL IMRE VERSEI

Virágok portréja
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RANDEVÚ

Sziileimmel mindig az
eladott házban találkozom,
peaig már meghaltak,
én meg jó messze, másik
földrészen vertem tanyát.
Most, hogy kik, ők-e vagy
én ragaszkodom-e ahhoz a
helyhez, nem tudom. De tény,
megmásithatatlan, hogy
ott találkozunk.
A minap is. ahogy így haza
mentem, édesanyám tésztát
gyúrt. A boldogsáatól
majd kicsattant az arca.

SZOBOL ERTVE

Mondd, hogy: ember. Ebből a
szóból megérted azt is, hogy
rövid az út, de azt is, hogy
meatizetsz érte fokról fokra,
ahogy beásod magad a földbe.

MAGYAR TÁJ

E föld virágaiban is
emberarcokat látok
és nem tudok
szabadulni vonásaiktól:
nem hullhatnék ki
közülük nyomtalanul?

ERESSZ EL

Ereszd el azt a két
kismadarat.
Hívó jelüket veszik
az anyjuknak.
Majd meglátod, tudják
merre tűnjenek el.

VIRÁGOK PORTREJA

Mindenfajta arc néz rám.
Életük céljára rájönni
lehetetlen. Feléjük hajtatva

-lépek: ellágyultan és
megindíttatva. Mert mielőtt

beköszönt a Tél, ők már
jelzik a hó előtt az utat.
A síron meg a tavaszt, hogll
még élek, élek, de jaj!

ANYÁM, FEKETE KERETBEN

Édesanyám állt a gyermekkori
házunk ablakábcm. Olyan volt,
mint életnagyságúra nagyított
mellkép: fekete ruhában, betöl
tötte teljesen az ablakot. Csak
az arca fehérlett ki fekete
fejkendőjéből, megkelt cipóként.
Éppen egy autó reflektora vilá
gított rá, majd egy másik fény
csóva engem terített be s in
tettem neki, karomat felemelve,
és ekkor vett észre, mozdult,
addig csak engemet várt, nézett
a messzibe, majd intett vissza
mosolyogva, és siettem hozzá
és ő kérdezte: - Elfáradtál-e
kisfiam?

ANYÁCSKÁM MINDEN LEVELE

Édesanyám lélekszakadva elkezdett
írni és írni. Nekem írt levelet. Ne
úgy értsd, hogy lóhalálban, kapkodva,
hanem úgy, hogy cseppentett, illetve
pergetett méz volt minden szava. S
a betűi virágporosak és az egész
levél egyetlen virágba borult alma

fa, és meleg, napsütés" május hónap.


