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A plébános a folyosó ablakához ugrott, és remegő kézzel kinyitotta. Az éjszaka csend
jét egy pillanat alatt fülsiketítő dübörgés váltotta fel. Dél felől dübörgött, a falu feletti
legfelső magaslatról. Visszafogta a lélegzetét, semmit sem látott, csak a süru, vad lö
völdözést hallotta az éjszakában, mintha petárdák pukkannának vég nélkül, és játé
kosan, de megállíthatatlanul közelednének a faluhoz. A dörrenések hol sebesen kö
vették egymást, mintha a puskák vadul mind egy ismeretlen célra szegezödnének.
hol megint egyenként szóltak, mintha rátaláltak és egyenesen őrá szegeződtekvolna.

Tehát ez az, gondolta, és letörölte a verítéket, ami egy pillanat alatt kiverte a hom
lokát. Ez tehát a harc, ezek a lövések, csak hozzá kell szokni. Az állati félelem felfog
hatatlan üressége most különös nevetségesség érzésével keveredett. Szánalmas gyer
kőcök vagyunk. mondta magában és keze szorításával próbálta visszafogni álla re
megését.

Ekkor nyugat felől is lövések csattantak. arra voltak a falusiak gyengébb földjei, és
szántóik ott az öreg tölgyesbe olvadtak. A puskák mellett egy nehézgéppuska is meg
szólalt, ráismert könyörtelen és épp ezért megnyugtató hangjára. Úgy érezte, már
különbséget tud tenni a falu felé irányuló és az ezeket viszonzó lövések között.
Mindkét helyen a partizánok ütköztek meg az olasz helyőrséggel. Egy pillanat alatt
világos volt, hogy elkezdődött a támadás, és a támadók gondosan kidolgozott terv
alapján cselekednek.

A plébános felsóhajtott, és tett egy lépést, mint aki végre szilárd talajt érez a lába
alatt. Csak ekkor hallotta meg az olaszok lármáját az egyesületi épület körül. A hely
őrség riadót fújt. Olyan nyüzsgés támadt, mint mikor valami ismeretlen erő megboly
dit egy hangyabolyt. Kétségkívül katonák nagy tömege ébredt fel, akiket eddig nem
látott. Most sem látta őket, csak hallotta nyüzsgésüket és kiabálásukat. Az alvégről

rohantak elő, meg a házakból, a földből nőttek ki, és századonként gyülekeztek. Pat
togó parancsszavak és kiáltások keveredtek, káromkodások kísérték.az elhaladó őrö

ket, valahol nyögve emelték a súlyos muníciót, vezették az igásállatot, zörögtek a
tárgyakkal, csörömpöltek a fegyverekkel. Mindez gyorsan és idegesen zajlott, valaki
elvágódott a földön, és fojtottan felnyögött, a másik szó nélkül futott a fűben, a har
madik hívta a társát, vagy a jelszót követelte. Aztán hallatszott, mint rendeli el valaki
az elsötétítést, az egyes századok parancsai keresztezték egymást, összekeveredtek. a
parancsnokok kiáltásai idegesek, nyersek lettek, majd sötét tömegek mozdultak és
indultak más-más irányba. Látta, hogy a sötétben az egyik sor a templom, a másik a
plébánia felé halad. Érezte, hogy mindkét ponton teljes erővel tör rájuk a támadás.
Ez a felszabadító felismerés elsöpörte azt a tudatot, hogy ő az ismeretlenbe, a bizony
talanba szórja imáit. Valami sohasem ismert ünnepélyes érzés szállta meg.

Gyorsan a nappaliba lépett, és erősen felcsavarta a lámpát. E pillanatban Ana ro
hant a szobába. Kifulladva, kétségbeesés és lelkesedés között hánykolódva.

- Hallod?! Hallod őket?! - szaladt oda hozzá összetett kézzel, majd kezei szétnyíltak
és eltakarták az arcát. Aztán a bátyjába kapaszkodva kérdezte: - Mit csináljunk? Mi
lesz Tonével?

Mielőtt még válaszolhatott volna, erős dörömbölés rázta meg a bejárati ajtót, és azt
figyelték. A lövöldözés sebesen közeledett. Az ajtóra mért ütések egyre durvábbak és
könyörtelenebbek lettek.
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A plébános érezte, hogy megszünt a remegése, ezért felemelte a petróleumlámpát,
és így szólt: - Ana, azt hiszem, készen állunk. Induljunk Isten nevében.

Ana követte, és többé egy szót sem szólt, csak a petróleumlámpát vette el a bátyjá
tól, mikor az kinyitotta az ajtót. Három katona állt a küszöbön, mögülük magasan,
karcsún előlépett a helyőrség parancsnoka. Bejött az előtérbe, és fáradtan közölte: 
Kertelés nélkül beszélek magukhoz, talán kíméletlenül is. Életre-halálra szóló harc
várható. Ott védekezünk, ahol katonai szempontból a.legcélszerübb, Ezért elfoglaljuk
a templomot és a plébániát. Sajnálom, de a maguk emberei ellen kell védelmet nyúj
tanunk! - Intett az ajtóban felbukkanó tisztnek. Egész sor katona zúdult a nyomába,
és rontott a plébánia helyiségeibe, fegyverrel a kezében.

Amon levette aranykeretes szemüvegét, és értésükre kívánta adni megvetését: 
Engem nem kell megkérni. - Majd még hangosabban: - Engem nem kell meg
védeni ...

- Helyes! - mondta a parancsnok -, annál jobb, tehát levette rólam a gondot és a
felelősséget. Jobb, ha a foglyom, mintsem a védencem.

- Magamhoz veszek pár apróságot, aztán átmegyek a templomba - felelte hango
san a pokoli lármában, hogy éreztesse elszántságát.

A parancsnok először nem akarta meghallgatni, majd feléje fordult, és furcsán
elmosolyodott: - Így lesz a legjobb! Már úgyis ott várja az elítélt, hogy megáldoz
tassa.

Mikor a plébános a katonákkal felment az emeletre, összehunyorította a szemét,
hogy ne lássa a pillanatok alatt bekövetkezett felfordulást. A katonák viharlámpákkal
világítottak, látta, amikor leemelték az ajtókat, kiszaggatták az ajtófélfákat, hogy
minden lehetséges módon eltorlaszolják az ablakokat. A plébánia épülete régi volt,
falai vastagok, a falu legmagasabb pontján állt, és a templommal együtt zárt egységet
alkotott. A plébános fogta a krónikát, a breviáriumot, és megint összehunyorította a
szernét, amikor kiment a szobából. A lépcsőn lefelé menet eszébe jutott Ana, körül
nézett, hol lehet, de nem látta. Már-már elkiáltotta nevét a zajban, de rögtön meg
gondolta. Ana megmenekül, mondta magában, egyedül ő fog megmenekülni.

Megállt az előtérben, és a földön álló lámpa fölé hajolt. Mellényéből elővette öreg
zsebóráját, és megnézte, háromnegyed kettő volt. Katona botlott beléje, majdnem fel
lökte. A szentivánéj jutott eszébe, mikor a tüzet ugrálta át. A katona elébe állt, és
hirtelen ezt kérte: - Áldjon meg! - A plébános megrökönyödve egyenesedett ki. Ha
akarta, se tudta volna áldásra emelni a kezét, nemhogy a kereszt jeiét odarajzolni a
katona feje fölé. Kábultan ment ki az ajtón. Csak kint pillantott fel, és mintha horná
Iyos üvegen át látta volna, mint hozzák le a lépcsőn a halott Zgur káplánt. Nem cso
dálkozott, nem is lett izgatott, csak állt és bámult a sötétbe.

- Lövöldöznek, meg lehet szokni - mondta magában. Úgy nyelte magába a lövöl
dözés, mint valami vihar. Az olasz helyőrség katonái gyorsan mozogtak, kapaszkodtak
felfelé a hegyoldalban. A harc már a faluban tombolt. Látta a torkolattüzeket, és a
félelem utolsó szikrája is elszállt belőle. Nem tudott szabadulni a lelkét mind heve
sebben duzzasztó ünnepi érzéstől. Mintha mulatságra ment volna, ahol mozsárágyú
kat sütögetnek és fáklyás felvonulásra készülnek.

Tone a sekrestyében várta, három katona őrizetében.Amikor a plébánost meglátta, lá
zas tekintete felragyogott a meglepetéstől. A plébános úgy érezte, mintha Callixtus kata
kombáiba lépett volna. Tonéhez ment, és átölelte, mire mindketten megtántorodtak.

Majd sietve beszélni kezdett: - Emlékszem a napra, amikor megkereszteltelek.
Varjak károgtak, nagy volt a hó, a keresztanyáddal meg veled felborult a szán. Várj,
gyertyát gyújtok... Jól tanultál, szépen énekeltél, mindig mindent tudni akartál,
nemsokára tudni is fogsz mindent, és én nem tudok neked mit tanítani ... - mondta
és meggyújtotta a gyertyát.
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Tone nézte, a plébánost, beesett és ragyogó szemét egyszerre elöntötték a
könnyek: - Vártam, hogy eljön. Most már minden rendben van ... - egyebet nem
tudott mondani.

- Előbb nem eresztettek a kutyák - felelte a plébános szinte kiáltva. Szíve vadul
kalapált, szerette volna túlkiabálni a zajt, de nem találta a szót. Megszorította Tone
kezét, és magához húzta: - Felkészültél? - Majd gyorsan hozzátette: - Hallod őket?

De nem várt választ, drága volt minden pillanat, akart még valamit mondani, ami
illett volna a végső búcsúhoz. Nem tudta, hogyan találta meg a szót. Csak ennyit
mondott: - Szerenesés vagy ...

Bal kezébe fogta a gyertyát, jobbjával átkarolta Tonét: - Gyere!
Odamentek az oltár elé. Tone letérdelt a legfelső lépcsőre, hogy megkapja az utolsó

kenetet. A plébános a gyertyával meggyújtott két további gyertyát az oltáron, és ki
nyitotta a tabernákulumot. Amikor mondani kezdte a latin imát, Tonét kétségbeesett
meghatottság árasztotta el. A magas ablaküvegek csörömpölésétőlkisérve kezdett el
hangosan imádkozni: - Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te ne
ved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, azonkép
pen itt a földön is!

Amon, kezében a kehellyel, feléje fordult. Amikor észrevette, hogy Tone mellett ott
térdel a három katona is, arca eltorzult. Az a három volt, akit a parancsnokság a ha
lálos ítélet végrehajtásával bízott meg; furcsa olasz szokás szerint megparancsolta
nekik, hogy áldozzanak meg az elítélttel együtt.

Amont szent düh járta át, haragosan rájuk kiáltott, hogy csak úgy visszhangzott a
boltozatok alatt:

- El innen, takarodjatok ... ! - emelte fel a kezét, és lesújtott, mint Jézus a kufá
rokra. A katonák zavartan felálltak a haragos pap szavára, és az ajtóhoz kotródtak.
Ott maradtak és vártak.

Amon Tone nyelvére helyezte az ostyát, és latinul mondta az imádság szavait: 
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. .. - A templom előtt a sötétben, a
füvön felrobbant egy gránát, az ablakok beleremegtek, és a légnyomás néhányat ki
vitt belőlük. Az egyik az oltár elé hullott és széttörött. A kóruson katonák jelentek
meg, nagy lármát csaptak, mentek fel a toronyba és vitték magukkal a nehézgéppus
kákat.

Ekkor ütött a toronyóra és a nyitott ajtón át lehallatszott két lassú és súlyos ütése.
A sápadt tiszt lépett a sekrestyébe, és úgy állt meg az ajtóban, mint akiben a félelem
álmélkodásba csap át. A lövöldözés vadul sűrüsödött. A partizánok gyúrüje lassan
bezárult.

A plébános Tonéhez hajolt és odasúgta: - Szökj meg!
Ekkor az egyik katona odalépett, és újra megbilincselte Tonét. A katona keze reme

gett. Tone ráemelte beesett tekintetét, és kihívóan nyújtotta oda a csuklóját: - Ho
gyan fogsz lőni, ha remeg a kezed?

A katona nem nézett a szemébe, úgy suttogta: - Átkozott háború!
Tone érezte, hogyan csurog végig a hátán és patakzik mellén a veríték. Édes sötét

ség szállott rá. Nézte a plébánost, és nem egészen értette szavait, mikor az ismét fölé
je hajolt és zavarodottan ezt mondta: - Veled megyek, megszökünk a sötétben, majd
én vezetlek ...

Odajött a tiszt, és ridegen intett. A katonák megragadták Tonét. Az kiegyenesedett,
és bilincses kezével megragadta a plébánost: - Szomjúhozom! - kiáltotta, mint aki
a halálos szorongást akarja elűzni.

A plébános a sekrestye szekrénykéjéhez futott a miseborért, töltött a kehelybe, és
odavitte Tonének. A katonák csodálkozva nézték. Tone mohón ivott, közben Amon
ezt suttogta neki: - Itthoni termés, adjon neked erőt ...
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A tiszt ordított egyet, és elővette revolverét. A katonák körülfogták az elítéltet, és
durván elráncigálták a plébánostól. Egyikük Amont fogta meg, és nem engedte el
mozdulni. Ez az elmenők után kiáltotta: - Viszontlátásra, Tone!

Megállt és a falnak dőlt. A sekrestye sötét volt, halvány világosság szürödött be a
szentélyböl, ahol még mindig égett a két gyertya. Érezte, hogyan remegnek a régi
falak. Az aknavetök már a templomépületet verették. Az olaszok a templom déli ol
dalát védték a temető alacsony kerítése mögül. A támadók ereje nőttön-nőtt.Az ola
szok parancsa úgy szólt, hogy lassan be kell nyomulniuk a templomba, és azt vé
deni a plébániával egyetemben, amíg ide nem ér a segítség, amit a rádiós szünet nél
kül sürgetett a templom tornyából.

Amon lehajtotta a fejét, és görcsösen összekulcsolt kézzel így könyörgött: - Adj,
Uram, örök nyugodalmat neki, adj, Uram, örök nyugodalmat neki... - Az éjszaka
szédítő sebességgel haladt tovább.

Szaggatott sortűz dördült a templom északi falánál. Amon felriadt, és megint odalé
pett az oltár elé. Érezte, úgy járkál, mint egy holdkóros. Leült a régi faragott padba az
oltár mellé, és egyszerre rátört a fáradtság. Lehajtotta a fejét, és bénaságba süllyedt.

Akna csapott a toronyba, és eltalálta az órát, az megállt, és a súlyos köinga a
mennyezetre zuhant. A mellékajtón át behozták a halott Tonét, és lerakták a kórus
alá, egy pillanat múlva hoztak két halott katonát is, és odarakták őket melléje. A plé
bános se látott, se hallott.

A fárasztó gubbasztástól átfázva és a fölfoghatatlan eseményektől feldúltan egy
szer csak talpra ugrott, és a rendszerető emberek módjára belépett a sekrestyébe. Ki
nyitotta a szekrényt, és felvette a gyászmisékhez dukáló ruhát. Fogta a breviáriumot
és a misekönyvvel együtt az egészet az oltárra tette; a bort és a vizet ugyanígy. Végül
meggyújtotta az oltár valamennyi gyertyáját.

Mikor gyors és kemény léptekkel az oltárhoz ment, egyedül, ministráns nélkül, ka
tonák rontottak a templomba, felrohantak a kórusba, fel a toronyba, a többiek meg
nagy lármával elfoglalták a sekrestyét és az oldalkápolnát, mivel annak alacsonyan
voltak az ablakai. A lövöldözés már a falak alatt ropogott. A lövésektől betörtek az
ablaküvegek, aknák tépték a tetőt, és rombolták a falakat. Lárma, zűrzavar támadt, a
tisztek a védelmet szervezték. A detonációk majd megsüketítették.

Kábultan jött le az oltárlépcsőkön, és háromszor keresztet vetett. Elkezdte a lép
csőimát: Judica me, Deus. .. Újra elismételte. Amikor harmadszor is elmondta, teli
torokból felkiáltott: - Ítélj meg engem, Istenem, és döntsd el az én igazamat. .. Te
vagy, Isten, az én erőm, miért taszítasz el magadtól? . .. Küldd el a te világosságodat
és a te igazságodat ...

Valaki meggyújtotta a gyertyákat a mellékoltárokon. A katonák további hat halot
tat hoztak és egy csomó sebesültet. A pap az oltárlépcsőre borult, és úgy mondta a
nyilvános gyónás imáját: - Gyónom a mindenható Istennek. .. minden szentjeinek
és nektek, testvéreim, hogy vétkeztem ... saját vétkernböl, saját vétkernböl, saját igen
nagy vétkemből ... -:- A sebesültek nyögése egybeolvadt a pap rekedt hangjával.

A sekrestye ajtaja becsukódott, majd ismét kinyílt. Felment a lépcsőn az oltár elé,
és görcsösen összekulcsolt kézzel elimádkozta a bevezető imát: - Uram, adj nekik
örök nyugodalmat és békét ...

Amikor először széttárta a kezét az élők és a holtak felett a végveszedelemben
reszkető ódon templomban, jód és éter szaga keveredett a gyertyák füstjével és a lő

poréval. A harangtorony létrájáróllezuhant egy katona, s elterült egy kiáltással, amit
elnyelt a dübörgés.

A misekönyvet maga vitte át az evangélium előtt a jobb oldalról az oltár bal olda
lára. Halál vagy temetés napján a pap János evangéliumából olvassa el azt a részt,
amelyik Jézus és Márta párbeszédét tartalmazza Lázár halála után. Amikor Amon
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ehhez a részhez ért: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem ... "
hirtelen megállt, mintha nyílt seb fakadt volna a testén. - Mindőtökért szenvedek 
suttogta -, ezért vagytok közel hozzám.

Enyhe fény hullt a magasból ezekre az igazságokra. A katonák a kóruson ordítani
kezdtek, mert a plébánia épülete meggyulladt. Amon halkabban és lassabban foly
tatta a misét. Az ablakokban a fény nőttön-nőtt, vele együtt erősödött a lövöldözés és
az ordítás a templomban meg a templom körül. A partizánok az égő plébániát elvág
ták a templomtól. A katonák egy pillanatra elcsendesültek az ablakokban és a torony
nyílásaiban. Amon hangja elakadt a glóriánál, s e szavaknál torpant meg: "Mert a te
híveidnek, Uram, megváltozik az élete, de nem semmisül meg ... " A magas templom
ablak betört üvegén át elégett papír pernyéje szállt be, és hullott az oltárra. Fölébe
hajolt, és iszonyattal jutottak eszébe Zgur káplán görcsösen kimondott szavai: "ennek
a tűznek akarok lángja lenni!"

Megégett, toprongyos katona tántorgott elő a sekrestyéböl, és közeledett az oltár
hoz. Bal kezén sebtében felrakott kötés. Letérdelt a lépcsőre, mintha ministrálni jött
volna. Feje sebesült bal keze fölé hajolt, úgy dajkálta bepólyált kezét, mint egy gyere
ket. Azok közül való volt, akik agyonlőtték Tonét. A zaj a templomon kívül fegyverek
és kiáltások pokoli lármájává sürüsödőtt.

Amon a fölajánlásnál tartott és imádkozni kezdte az áldozati könyörgést, a kenyér
és a bor Isten testévé és vérévé való átváltoztatásáárt. Tudta, hogy eljött a mise leg
magasztosabb pillanata. Agya, mely eddig alattomos fáradtsággal imádkozott, és haj
totta végre a szertartás mozdulatait, egyszerre végsőkig megfeszült és éberséggel töl
tötte el meggyötört testét. Élet és történelem világossá vált, lényegük ember és Isten
megtestesülése.

A sebesült katona megrázta a csengőt. a zaj a templomban egy pillanatra elcsitult.
A plébános térdhajtással hódolt az átváltozott anyag előtt.

Ekkor megkezdődött a támadás a templom ellen. Aknavetök és nehézgéppuskák
kezdték lőni a falakat és ablakokat. A kóruson ordítozni kezdtek, a toronyból magán
kívül előviharzott Lupinacci, akit egyetlen golyó sem akart eltalálni, és az orgonához
rohant. Amon átugrott néhány részt, és sietett az áldozás felé. Fásult és kifulladt volt,
mint a futó, aki tudja, hogy eljött a sorsdöntő tét órája. A ministráns sebesült karját
ringatva ezt suttogta felváltva: - Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten
nek! - Majd: - Átkozott háború! - Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten
nek ... - Felzúgott az orgona, és túlharsogta a fegyverek dübörgését; a plébános
úgy érezte, a templom elszakadt a földtől, és egy háborgó tengeren hánykolódik.
Amerre nézett, mindenütt hullámokat látott. - Ez a történelem - suttogta. Szédülés
fogta el, és kezébe szorította a kelyhet. Nagy nehezen emelte fel, és itta ki egy haj
tás ra. Otthoni áldozások édes íze ragadta magával. Az orgona zúgott, akár a vihar, és
hangja egybeolvadt a detonációkkal. Még sohasem szólt így. rettenetes kéz csalta ki
belőle a sohasem hallott hangokat. Ezt a fájdalmat senki sem tudja kifejezni mara
déktalanul. Amon érezte. hogy közel került az élet lényegéhez. Fásultan és mozdulat
lanul állt ott.

Ekkor a detonáció kivitte a falat a szentélyablakánál, és szétporlasztotta. A plébá
nos alig hallhatóan felnyögött és megtántorodott. Megkapaszkodott az oltárban, majd
a következő pillanatban összerogyott.

A sebesült katona felkiáltott, felugrott és felborította a csengőt. Abeálló dübörgés
ben nem hallotta, amint az üresen és leölten megcsendült, mintha egy törött, üres
edény bucskázott volna valami feneketlen mélységbe. A tébolyult tiszt abbahagyta az
orgonálást és felkiáltott. A keletkezett nyíláson át pedig egymás után beugráltak. ke
zükben fegyverrel a partizánok.

Gállos Orsolya fordítása
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