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AZ ¹R¹K B°KE

SÁr a baba.
SÁr a baba a szentmis¢n, megnyÁltak a k¢k szemek csatornÀi, hazudik a pap a szÂsz¢ken.
SÁr a baba, besz¢lni nem tud, ¡v´ltve bûg a pÂlyÀs, zavarban a sz¡lûk. A pap pedig
besz¢l, ¢s semmit mond, ¢s nem szakad rÀ a mennyezet. Ijedten prÂbÀl versenyre kelni
a sÁrÀssal. A kisbaba pedig csak sÁr, sÁrÀsa zeng a templomban, ¢s f´lriadnak az alvÂ
hÁvek. F´lriadnak, ¢s megbotrÀnkoznak. Vajon mi lehet a baba neve? A baba a bot-
rÀnkozÀs tÀrgya, ût viszik sietve a sz¡lûk, ki a templombÂl, a botrÀnyk´vet, ¢s sÁrÀsa
el nem Àll.

A szÀzados az utolsÂ padban ¡lt. K¡l´n´sebben nem zavarta meg az incidens, habÀr
f¡lsiketÁtûen b´mb´lt a kicsi. Nem, az elhÀrÁtÀs szÀzadosÀt nagyobb dolgok sem z´k-
kentett¢k ki legendÀs nyugalmÀbÂl. ºlt az utolsÂ padban, ¢s a papot figyelte. A temp-
lomban talÀn û volt az egyetlen ember, aki figyelt. HiÀba, a pap nem volt jÂ szÂnok, s
mintha mÀkony lett volna hangjÀba keverve, amint besz¢lni kezdett, a pr¢dikÀciÂ elsû
szavai utÀn elszenderedtek a hÁvek, lehunyt szemmel aludtak csendesen; megint mÀ-
sok nyitott szemmel ÀbrÀndozÀsba mer¡ltek. V¢gt¢re a tisztelendû csak a falaknak be-
sz¢lt.

Bünrossz pap volt az atya.
A felsûbbs¢gnek nem is volt sz¡ks¢ges instrukciÂkat adni, mit szabad mondani, mit

nem ä gyÀva ¢s kicsinyhitü volt û, f¢lt az el´ljÀrÂktÂl, ahogy f¢lt az emberektûl is; ¢s
f¢lt szentbesz¢det tartani; Ágy hÀt legt´bbsz´r csak a szÀjÀt jÀrtatta, mintha besz¢lne
valamirûl, holott egyv¢gt¢ben ¢s folyamatosan mindig csak a semmirûl besz¢lt.

Rendes rossz szokÀsa szerint igyekezett a vilÀg nyelv¢n szÂlni. Ahogy akkoriban
mondtÀk: prÂbÀlt k´zel ker¡lni a mindennapi emberek gondjaihoz, probl¢mÀihoz.
Ilyenkor a pr¢dikÀciÂ t¢mÀjÀt ÃjsÀghÁrekbûl ¢s filmekbûl merÁtette, azaz a h¢tk´znapi
¢let anyagÀbÂl szûtte a szentbesz¢d sz´vet¢t.

Azon a szentmis¢n, amint az elhÀrÁtÀs szÀzadosa hallgatta, nem mÀsrÂl besz¢lt, mint
a n¢gy pÀnc¢losrÂl meg a kutyÀrÂl; ¢s lelki tÀplÀl¢k gyanÀnt ebbûl magyarÀzta az az-
napi olvasmÀnyt, szentleck¢t ¢s evang¢liumot. Isten rendhagyÂ. Elûtte semmi sem
szent, ¢s semmi sem lehetetlen. Az igazsÀg m¢g a semmitmondÀsban is megnyilvÀnul-
hat. °s mindig az igazat hazudjuk, akÀrhogy is kapÀlÂzunk.

Ekk¢pp: a n¢gy pÀnc¢los nem mÀs, mint az Apokalipszis ama n¢gy vÀgtatÂ lovasa.
A kutya pedig hatalmas, mitikus hÀzûrzû, az AlvilÀg kapujÀnak ûre.

Ez a bünrossz pap pr¢dikÀciÂjÀnak az ¢rtelme.
Ezt azonban sem a baba kivonulÀsa utÀn ism¢t Àlomba szender¡lû hÁvek, sem az

¢ber szÀzados nem tudta.
1975-´t Ártak akkor.
A f¢nyes, naps¡t´tte 1975-´s ¢v! Amikor ´r´k b¢ke k´sz´nt´tt a f´ldre, ¢s szerte

minden¡tt b¢k¢k k´ttettek; ¢s az orszÀgok ´sszegy¡lekeztek egy ¢szaki vÀrosban, ¢s
az orszÀgok kormÀnyzÂi mosolyogtak, mert itt volt az aranykor, ¢s az augusztusi ¢gen
hullÂcsillagok cikÀztak, azaz a mennyei hÀborÃban Ãjabb bukott angyalok szenvedtek
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v¢g¢rv¢nyes veres¢get, ¢s a hatalmak ¢gi hajÂsai az elcsendesedû ürben adtak egy-
mÀsnak talÀlkozÂt, ¢s a vilÀg l¢legzet-visszafojtva figyelte, mint Ãsznak Àt az egyik ha-
talom hajÂsai a mÀsik hatalom ürhajÂjÀba, s mint barÀtkoznak a sÃlytalansÀgban, s
mint kapÀlÂznak nevetve, lÀbaikkal a levegûben, az ´r´k b¢ke az ¢gben k´ttetik, k´-
zeledik az aranykor.

A k¡ldet¢s, mely a szÀzadost a templomba terelte, t´bb szempontbÂl is talÀnyos ¢s
megfoghatatlan volt.

Az eg¢sz egy bejelent¢ssel kezdûd´tt.
A bejelentû nem volt mÀs, mint az egyhÀzmegye p¡sp´ke, aki megbÁzhatÂ, jÂ em-

ber¡knek bizonyult mÀr a korÀbbiakban is. Amik¢ppen a f¢nyes, ´r´k b¢k¢t Ág¢rû
1975-´s ¢v nyelv¢n mondtÀk: b¢kepap volt a lelkipÀsztor. Level¢ben a hatÂsÀgok fi-
gyelm¢t titkos, f´ldalatti, ´nmagÀt kereszt¢nynek vallÂ szekta mük´d¢s¢re hÁvta fel,
mely az egyhÀz kebel¢n kÁv¡l mük´dik ugyan, Àmde f¢lû, tev¢kenys¢g¢ben titokban
egyhÀzi szem¢lyek is segÁtik ä itt a p¡sp´k titkos szentÀldozÀsokat ¢s titkos szentmis¢-
ket emlÁtett, padlÀsokon, a szabad ¢g alatt, illetve pinc¢kben ä, ez¢rt a p¡sp´k Ãr k¢rte
a hatÂsÀgokat a sz¡ks¢ges l¢p¢sek megt¢tel¢re.

Az ¡gy kivizsgÀlÀsÀt a szÀzados kapta. Azonnal poloskÀkat helyeztetett el az egyhÀz-
megye pl¢bÀniÀin ¢s paplakjaiban. A telefonokat lehallgattÀk. A sz¢kesegyhÀzban: egy
poloskÀt helyeztek el a sekresty¢ben, kettût a gyÂntatÂsz¢kekben, egyet az oltÀrnÀl;
egyet pedig, vÀratlan ´tlettûl sarkallva, a templom padlÀsÀn, ahol a kupola f´l´tt r¢-
tegekben Àllt a galambguanÂ, a f¢lhomÀlyban ´r´kk¢ toll szÀllt, ¢s galambok f¢szke-
lûdtek. A fiÃk jÂ munkÀt v¢geztek. A fiatal hadnagy, a lehallgatÀs nagymestere moso-
lyogva mondta a szÀzadosnak: àEzekkel m¢g az atyaÃristent is lehallgathatja!...Ê

Testesedtek az aktÀk, szaporodtak a jelent¢sek, de sehol semmi nyom, mintha a
f´ld nyelte volna el ûket. Valaki jÀtszik vel¡nk. Egyszer m¢g az is esz¢be jutott, l¢tez-
nek-e egyÀltalÀn ezek a titkos, f´ldalatti kereszt¢nyek? De r´gt´n el is hessegette ma-
gÀtÂl a gondolatot. Annyira rÀÀllt az ¡gyre, hogy gyakorta haza sem ment, eg¢sz ¢j-
szaka a lehallgatÂszobÀban ¡lt, ¢s hallgatta a tÀvolrÂl ¢rkezû hangokat. ý, aki ves¢be
hatolÂ pillantÀsÀrÂl volt hÁres, ¢s a legjobb vallatÂtisztek k´z¢ tartozott ä a szemek ¢s
k¢zmozdulatok, a titkos talÀlkozÀsok ¢s besz¢lget¢sek ¢s a legtitkosabb gondolatok
vizsgÀlÂja volt ä, a szÀzados most lehunyt szemmel, ig¢zetten mer¡lt el a hangokban.
Szerette hallgatni a templom padlÀsÀnak neszeit. Elûfordult, hogy eg¢sz ¢jjel hallgatta
a galambok motozÀsÀt, a kis galambok sipÁtozÀsÀt a s´t¢tben, a szÀrnyak rebben¢s¢t
¢s suhogÀsÀt.

Az ¡gy ¢s ez a t´rt¢net azonban m¢gsem ettûl kapott furcsa, belÀthatatlan gellert.
Az elhÀrÁtÀs szÀzadosa ugyanis egyetlen hangba szeretett bele.

Nûi hang volt, suttogÂ. Rendszerint az egyik gyÂntatÂsz¢kben r´gzÁtett¢k. A hang
nem mondott semmi olyant, ami nyomra vezethette volna az elhÀrÁtÀst. Egyszerüen
bünei lajstromÀt sorolta ä ¢s a szÀzados büv´lten hallgatta a hangot, a gy´ny´rüs¢ges,
bübÀjos hangot, amint bün´krûl, kisebb ¢s nagyobb bün´krûl mes¢lt, suttogva az ¢ter-
ben. Mondhatni, a szÀzados egy ismeretlen nû büneibe szeretett bele.

A szÀzados azonban magÀba a hangba lett szerelmes. °s Ãgy hatÀrozott, elmegy a
vasÀrnapi mis¢re. HalszÀlkÀs zakÂja zseb¢be adÂ-vevû k¢sz¡l¢ket tett. A szolgÀlattevû
tisztnek akkor kellett jeleznie, amikor a lehallgatÂszobÀban meghallja az ismerûs nûi
hangot. A szolgÀlattevû jÂl ismerte mÀr az ´sszegyült hanganyagot, de semmi k¡l´-
n´set nem talÀlt abban, amit a hang gyÂnÀs k´zben elÀrult. AprÂ hazugsÀgok, alkalmi
veszeked¢sek. Egy ajakrÃzs ellopÀsa. Gondolatban valÂ parÀznÀlkodÀs. Ritka, vissza-
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fogott kÀromkodÀsok. Csepp haragtartÀs. A hiÃsÀg ¢s fennh¢jÀzÀs v¢tke. °s irigyke-
dett egy ez¡st´z´tt szandÀl miatt, ¢s Isten nev¢t hiÀba vette egyszer. AztÀn megint min-
den el´lrûl. Egy szÁv rejtegetett gondolatai.

A szolgÀlattevû felette elcsodÀlkozott, hogy a szÀzados ezekbûl egyÀltalÀn ki is tudott
hÀmozni valamit. Pedig lÀthatÂlag nyomon volt. HiÀba, a szÀzados nagy koponya.
Olyan dolgokat tud, amiket m¢g senki sem, ¢s szinte a semmibûl, a tÀtongÂ hiÀtusbÂl
is k¢pes valamilyen jelenl¢tre k´vetkeztetni, ¢s elûre lÀtja azt, amirûl nekik m¢g hal-
vÀnylila sejtelm¡k sincs. Mert a szÀzados szerint a tÀrgyak: bünjelek. így kell tekinteni
rÀjuk, s akkor majd besz¢lni kezdenek. Csetl¢seink-botlÀsaink szÁntere pedig a min-
denkori büntett helyszÁne. °s minden¡tt titkos talÀlkozÀsi pontok, ahol a hÁrszerzûk
Ãgy jÀrnak-kelnek, mint az Àrny¢k, magukba zÀrva titkaik. Mert szem¡nk elûtt a t¢r-
s¢g: hült hely, forrÂ nyom.

Az elhÀrÁtÀs szÀzadosa fegyelmezetten ¡lt az utolsÂ padban. ögy ÀlcÀzta magÀt,
hogy mindenben a hÁvek mozdulatait utÀnozta, pillanatnyi k¢sedelemmel. ögy tett,
mintha ¢nekelne, pedig valÂjÀban csak tÀtogott. Olykor elkapott egy-egy szÂfoszlÀnyt,
azt rendesen ki¢nekelte. K¢ts¢gkÁv¡l mulatsÀgos lÀtvÀnyt nyÃjthatott annak, kinek te-
kintete rÀt¢vedt, de hiszen hÀt szerelmes volt, f¡l¢ben gyakorta csengett nûi kacagÀs,
¢s hangokat hallott, amint halÀlos bün´ket suttognak gy´ny´rüs¢gesen.

Amikor a sÁrÂ baba sz¡lei karjÀban elhagyta a szent¢lyt, jelz¢st kapott ember¢tûl.
Feltün¢s n¢lk¡l elindult a gyÂntatÂsz¢k fel¢, ¢s les¡t´tt szemmel vÀrakozni kezdett.
Izgatott volt. A gyÂntatÂsz¢k ajtaja azonban sehogyan sem akart megnyÁlni. V¢g¡l be-
lesett a gyÂntatÂpaphoz. Az ´reg nyugodtan ¡lt, ¢s olvasta a SzentÁrÀst.

A szÀzados megrend¡lt.
Azonnal a mÀsik gyÂntatÂsz¢khez sietett, Àm azt els´t¢tÁtve, ¡resen talÀlta. HovÀ

tünhetett a hang tulajdonosa? A titokzatos nû, a szÀzados ¢rthetetlen ¢s titkos szerel-
me, akit m¢g soha nem lÀtott, nem ismer ä ¢s m¢gis ismer, mert legtitkosabb v¢tkeit
ismeri, bet¢ve tudja ¢s mindennap ism¢telgeti ûket.

Az elhÀrÁtÀs szÀzadosa, visszanyerve nyugalmÀt, v¢gigjÀrtatta tekintet¢t az alvÂ hÁ-
veken. Csak k¢t nû j´hetett szÀmÁtÀsba. Egy gyÀszruhÀs hidrog¢nszûke, fekete, Àttetszû
titokzokniban, hatalmas konttyal, ¢s egy m¢lylila, dzs´rz¢ banÀnszoknyÀs, hosszÃ hajÃ
nû. ýk azonban nem mozdultak el a hely¡krûl. Rem¢nytelen.

Ami ezutÀn k´vetkezik, nehezen leÁrhatÂ.
A szertartÀs utÀn a szÀzados a sekresty¢be ment. A pap akkor vetette le magÀrÂl a

miseruhÀt. A szÀzados felfedte kil¢t¢t. A nyÃlszÁvü lelk¢sz megr¢m¡lt. A szÀzados azt
mondta, rÀ szeretn¢ ruhÀzni büneit. Let¢rdelt a pap el¢, aki reszketett, mint a nyÀr-
falev¢l, ¢s v¢tkei szÀmbav¢tel¢be fogott. °s besz¢lt, besz¢lt a szÀzados, ¢s elmondott
mindent, amit szÀjÀval el tudott mondani, mindent. °s t¢rdre esett a pap, mert ekkora
ûszintes¢ggel m¢g soha nem talÀlkozott, olyan sz¢pen besz¢lt a szÀzados, ¢s nem volt
gyül´let benne, szeretettel besz¢lt, mintha meghitt ismerûseitûl bÃcsÃzkodna. °s a
pap magÀra vette a szÀzados szavait, azaz büneit, s ettûl nem rosszull¢t fogta el, hanem
´r´m Àradt sz¢t benne, ¢s bocsÀnatot k¢rt a szerelmes szÀzadostÂl, a t¢rdeplû bün-
bÀnÂtÂl. °s a bünrossz pap meggyÂnt az elhÀrÁtÀs szÀzadosÀnak, aztÀn Àldoztak, ¢s
szÀmolatlanul ett¢k a szent ostyÀkat, ¢s ittÀk a misebort. Az elhÀrÁtÀs emberei mind-
´ssze k¢t lelket talÀltak, amint a templom k´v¢n fekszenek, ¢s ´r´m¡kben sÁrnak ¢s
nevetnek.

A szÀzados aktÀja ezzel lezÀrult.
A papot isten hÀta m´g´tti hegyi faluba helyezt¢k Àt, a felhûk k´z¢, ahol ¢vek Âta
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nem volt mÀr pap ä pÀsztor n¢lk¡li nyÀj ä, s ahol teljesen elvadultak az emberek, temp-
lomba egyÀltalÀn nem jÀrtak. A pap ¢vekig ¡res templomban mis¢zett, egyed¡l csak
a testes sekresty¢snû hallgatta ÀhÁtattal, aki szakasztott mÀsa volt a Willendorfi V¢-
nusznak. Az is megesett, hogy egyes-egyed¡l besz¢lt a gyertyaf¢nyben. F´l¢rt ez egy
teljes bünbocsÀnattal.

A szÀzadost erdei zÀrt int¢zetbe vitt¢k. Hogy szigorÃan bizalmas titkokat kifecseg,
attÂl nem kellett tartani. A szÀzados hallgatott. Amikor pedig besz¢lni kezdett, mindig
csak a gy´ny´rüs¢ges, suttogÂ hangrÂl besz¢lt, rÂla Àradozott. Az int¢zetben, ahol az
Àpoltak elfelejtett¢k vagy elveszÁtett¢k nev¡ket, az ÀpolÂk adtak Ãj nevet. A szÀzados
neve pedig lett: a Hang.

LÀszlÂffy AladÀr

VçLTOZATOK A SZOKSçGRA

1

BabilonrÂl babilonra
vez¢nyeltek szabadsÀgra.
Szakadt egys¢g fonad¢ka
rajtam harminchÀrom Àgra.

K´zben mÀsik harminc ÀgbÂl
¢n fontam az ostorv¢get,
melynek puszta csattanÀsa
felcsattant mÀsokat ¢get.

çrvalÀnyhaj, varkocs, t¡ske ä
mindenki az ostort fonta,
s jÀrt az okos, szabad, b¡szke
babilonrÂl babilonra.

2

JÀrja a sok szabad, b¡szke
kûhalomrÂl siralomba.
Minek korma, minek ¡szke,
spÂrÀja e bolondgomba?

BabilonrÂl babilonra
megetetnek, megitatnak,
Àtszerelik dobhÀrtyÀmat,
szemlencs¢imen matatnak.




