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Méhes Károly

ÉS A TE LELKEDDEL

(Szerettem volna, ha úgy van)
Bolondság, semmit sem lehet előre tudni.
Gyorsan lerúgtam a cipőmet, és szaladtam a konyhába. Nem is csalódtam, Gyula bácsi 
kötényben és szivarral fogadott:

-  Már rotyog! Jóféle báránypaprikás. De nem moccanhatok, nagyanyád és anyád 
héjaként köröznek a lábas fölött, lesik, mikor túrhatnak bele. Abból nem esznek! Majd 
ha kész lesz.

Báránypaprikás!
Agnus Dei! Épp beválasztottak az énekkarba, nehezen ment. Maximilián atya elvi 

kifogást emelt: nem járok gyónni. De mikor nem bűnözök! Mindenki bűnös, mondta 
az atya, még ő maga is. Azt elhiszem, csúszott ki a számon; fél évet tolódott emiatt az 
énekkar.

Gyula bácsi ritkán jön; mi ritkán eszünk báránypaprikást. Én imádom. Anyám sze
rint cafrangos, nagyanyám szerint büdös. Mindkettőjük szerint zsíros, hogy még a 
kutya is elcsapná a gyomrát. Gyula bácsi ritkán jön, ő a természet gyermeke; kint él 
az erdőn, fát vág állítólag, amúgy senki se tudja, mit csinál. Erdésznek nem erdész, 
vadásznak nem vadász. Nyulat sose hozott. Csak bárányt. A komámtól kaptam, dobja 
mindig az asztalra, félig véres-melegen. Koma, biggyesztgeti a száját nagyanyám a há
ta mögött, az ördögön kívül nincs ennek más komája. Azért szeretik így egymást, mert 
édestestvérek.

Nekem nincs testvérem, ezért jó nagyra növök és okos leszek. Ezt apu mondta, mi
kor hat éve elvitték egy kis beszélgetésre, hogy tisztázzanak egy kellemetlen félreértést. 
Talán nem pont ezt mondta, de anyám így emlékszik. Akkor költöztünk vissza nagy
anyámhoz. Épp három lakást csináltak az egyből; a konyhát kiverekedtük magunk
nak. Hová is lett volna Gyula bácsi, ha legközelebb beállít, és nincs konyha! Éehet, 
hogy elővette volna centi vékonyra kopott pengéjű kését a szatyorból, és felebarátja 
ellen fordítja. Ajaj, Agnus Dei! Megmondta a Maximilián atya, hogy jobb lesz, ha vi
gyázok, mert a patkányokra rámegy az úthenger. Vajon gyónnak az úthengerek?

Nekem is van egy Julius Meinl-es dobozom. Mi azóta is, mindig ezeket használjuk. 
Mert olyan masszívak, bírják a strapát. A kincseimet tartom benne; még nincs sok, de 
Gyula bácsi szerint Dárius is sarki kifutófiúként kezdte. Ne hülyítse már maga is a 
gyereket, vág közbe ilyenkor anyám. Olyan érdes mostanában. Az ajtórésen néha be
csúszik egy fölhajtott gallérú, kalapos férfi, a konyhában teáznak, s ez a férfi állítja, 
hogy apuval hamarosan befejezik a hat éve elkezdett kis beszélgetést.

A meinles dobozban ott van apu félárú vasúti igazolványa, az arcképén kidombo
rodó pecsét hitelesíti. Gyula bácsi nekem adta a szipkáját, van egy régi fából faragott 
dobókockám, picike bőröndkulcsok, amiket azért kaphattam meg, mert a hozzájuk 
tartozó bőröndök egy német állomáson elvesztek; nagyanyám mindig fölsóhajt. Van 
egy rossz iránytűm, akármerre fordulok vele, mindig felém mutat. És őrzöm a teme
tőből hozott diót, amit semmi áron nem akartam megmutatni a Maximilián atyának,
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a temetői séta során förmedt rám, mért maradozok le, mit hajolgatok, mi van a ke
zemben; végül szétfeszítette az ujjaimat, majd dühösen azt mondta, ilyen cirkuszt 
csapni egy vacak dió miatt!

Szent dió. A halottakból nőtt. Gyula bácsi akkor is éppen jött, s miközben a ráspolyon 
húzogatta centi vékonyra kopott pengéjű kését, kinyilatkoztatott: „Madarat tolláról, 
Istent szolgájáról. ”

Volt még egy kincsem. A telefonkagyló. Mert én beszélgetek a Jóistennel! Azt ol
vastam, hogy az imádkozás olyan, mintha egy láthatatlan telefonvonal tekerőzne a 
Jóisten és köztem, és O mindent hall; aki nagyon jó  és nagyon szereti Őt, az a választ 
is hallja, mert a Jóisten olyan, hogy válaszol mindenkinek, aki telefonál neki.

A roncstelepen találtam ezt a madzag nélküli telefonkagylót; kibicsaklott rajta a lá
bam, mellézuhantam, ott feküdt mellettem, csak föl kellett vennem és telefonálni.

Itthon senki se tud róla. Minden embernek vannak titkai, mondta anyám, mikor 
a fürdőszobában rányitottam, s ő a megeresztett vízcsap súlyos csobogása mellett sírt 
a kád szélén ülve. Már majdnem megölelt, mikor meggondolta magát, s két kézzel 
tolt ki, menjek már, nem látom, hogy fürdeni akar.

A Maximilián atya, gondolom, megnyúzna, ha elárulnám neki, mit művelek a te
lefonkagylóval; cibálná a pajeszom, hogy a Jóisten előtt úgysem lehetnek titkaim. De 
hiszen én pont...

Nagy és okos szeretnék lenni, mire apu visszajön. Még nem tudom, milyen lesz az. 
Gyula bácsi szerint én már most is nagy és okos vagyok, igaz, mindig úgy mondja: elég 
nagy és okos. Anyám szerint igenis kicsi vagyok, s ha okos akarok lenni, még renge
teget kell „magolnom”, és én ezt utálom, mert mindig a tyúkok jutnak róla az eszembe, 
akik tudvalevőleg buták, mint én. Nagyanyám szerint haszontalan vagyok, látszik, 
hogy nincs apám; mindig neki kell pirulnia, mikor a Maximilián atya beszámol a rém
tetteimről.

Ma mégis bevett az énekkarba. A konyhában javában dúlt a háború; besettenked
tem a szobába, elővettem a meinles dobozt. Apu félárú vasúti igazolványát kinyitottam, 
fölállítottam az asztalra, bal felől raktam a fa dobókockát, jobbról a bőröndkulcsokat. 
A szipkát is sikerült függőlegesbe hoznom, középütt meredezett rám az iránytű. A diót 
a kezemben szorongattam, s óvatosan, nyakamat az ingembe húzva emeltem a tele
fonkagylót.

S mintha tárcsáztam volna, hosszan, berregve korogni kezdett a hasam. Ó, ez a bá
ránypaprikás!

(Nem volt úgy)
Eltűnődtem, mégis mit csinálhatok rosszul. Csak beletették a fülembe a bogarat: ko
misz vagyok, buta s főképp leinteni való, aki akkor beszéljen, ha kérdezik. Nagy
anyámnak vannak régi bejáratott mondásai: „Magyar ember evés közben nem be
szél!”; ő persze egyfolytában mondja a magáét; meg is kérdeztem tőle, direkt, akkor 
maga micsoda, tán gagauz, azok beszélnek evés közben? Anyám folyton a rádiót hall
gatta, onnan szedtem össze minden sületlenséget. Hazajött a villanegyedből, ahol ta
karított, ma egy herendit törtem össze, mondta, miközben fölakasztotta a kabátját, és 
rögtön bekapcsolta a rádiót. Néha a föltűrt gallérú is odaült egy percre, azt beszélik, 
a végét járja, suttogta maga elé, mire anyám fölszegte a fejét, csak annyit szólt; „Sose 
fog megdögleni. ”

Valami nagy-nagy tettel szerettem volna várni az aput, ne mondja, hogy míg oda
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volt, csak a lábamat lógattam. A roncstelepen Grünwald gróf volt az őr, alumínium
kuckóban lakott, egy kopasz, vén kutya társaságában. Ősszel kerített valahonnan egy 
kis hordó pálinkát, az tartotta benne a lelket. A roncstelepőr azt mondta, úgy rúg, 
mint a ló.

Négyen jártunk ki ide az osztályból fiúk. Hétközben nehéz volt otthonról ellőgni, 
rendes gyereknek -  mint naponta megkaptam -  a könyv mellett a helye. A vasárnapi 
szentmise után azonban mienk volt a világ. Anyám mindig úgy bocsátott útnak: ebédre 
itthon légy. Már a földszinten jártam, mikor nagyanyám a kisablakon utánam kiabált 
a lépcsőházba, hogy a kis imakönyvemet viszem-e, s ha igen, vigyázzak, ki ne potyog
janak belőle a szentképek! Ó, hogyne vigyáztam volna.

Maximilián atya is egyre jobb szemmel nézett rám, mert -  bár voltak velejéig gonosz 
kérdéseim, például, hogy a Jóistennek viszket-e a háta? -  az énekkarban olyan szép 
üveghangon énekeltem az Agnus Deit, hogy már a főszékesegyház karnagya is érdek
lődött utánam.

Mise után irány a roncstelep. A roncstelepőr foszló díszmagyarban ücsörgött egy 
kis sámlin az alumíniumkuckó ajtaja előtt, és ránk emelte pálinkáskupicáját: „Éljen a 
fiatalság! Vivát!” Aztán a térdére fektetett egy sárga, bekötött régi újságévfolyamot, 
és belemélyedt.

Eleinte a fő tervem az volt, hogy egy rozsdás teherautót fogunk összeszerelni, de a 
fáradságos munkával összeguberált alkatrészek sehogy sem akartak egybeilleni, hiába 
tanulmányoztuk buzgón a könyvet, amit a Kovács hozott az apja szekrényéből. Pedig 
milyen szép lett volna, ha aput ezzel a teherautóval hozhatjuk haza! Föllobogóztuk 
volna, s dudáltunk volna végig az egész városon. Semmi se volt úgy, ahogy szerettem 
volna. A Kovács hozott az apja szekrényéből egy másik könyvet is, a Káma szútrát, 
teljesen belebolondultak, csak a roncsteherautó motorházában tárolták, és egy nagy 
eső alkalmával ronggyá ázott az a sok malackodás.

Máskor egyedül voltam, s odaültem a roncstelepőr gróf mellé a földre. Piszkos lesz 
az ünneplőruhája, úrfi, mondta, és megkérdezte, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. 
Nagy szeretnék lenni, gondoltam, de hangosan azt mondtam, hogy varázsló. Piros 
hajam lesz, kinyújtom a kezem, meresztgetem az ujjaimat, amiken hosszú, a szivár
vány minden színében játszó körmöket növesztek, s alulról görbén fölfelé nézve el
mormolom a varázsigéket. Lehet, hogy nem is mormolok, nem kellenek szavak, csak 
épp erősen akarok valamit, s a szememben fognak furcsa fények viliódzni. Ügyes do
log, ügyes, mulatott a roncstelepőr gróf, a vén és kopasz kutya füle tövét vakargatta, 
és érthetetlen szavakkal beszélt hozzá. Magából mit varázsoljak, kérdeztem föllelke
sülve; a roncstelepőr gróf homlokát ráncolva kissé elmélázott, s azt válaszolta, hogy ő 
már el van varázsolva, s az embert életében csak egyszer varázsolják el.

Hogy nézel ki? Teljesen elment az eszed? Ha apád látná, mérgelődött anyám, mi
kor hazaállítottam; pedig ő nem szokott ilyeneket mondani. Indíts a fürdőszobába! 
Most én is sírjak a kád szélén kuporogva? Nagyanyám bundás kenyeret sütött ebédre, 
nem lehet mindig bárányt enni, fiatalúr!

(Kértem: legyen úgy)
A Herkules Cirkusz mellett fölütötte a sátrát egy jósnő is, aki üveggömb fölött kupor
gott, gőzök szállingóztak, a jósnőnek egy tarka kendő volt a fejére borítva, és tisztára 
úgy nézett ki, mint a Latabár, mikor jósnőt játszott egy filmben. Ezt a Kovács mondta, 
aki rögtön az első nap jósoltatott magának, és meg is kapta, hogy fényes karrier elébe
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néz, deli vitéz lesz belőle, de egy díszszemle alkalmával meg fog bokrosodni a lova, 
leveti, ő meg szörnyethal.

A Maximilián atya azt mondta, hogy letöri a derekát annak, aki be meri tenni a 
lábát a jősnőhöz, de még a cirkuszt is ildomosabb elkerülnünk. Én komolyan varázs
lónak készültem, és ez egyszer egyetértettem az atyával, a cirkuszt léha és félresikerült 
dolognak tartottam, s véletlenül sem tudtam volna kacagni olyasmin, hogy egy 
krumpliorrú alak hasra vágódik az 59-es cipőjében. Voltunk ám mi valaha cirkuszban, 
még az apuval együtt, s engem le is pisilt a majom, mert az első sorban ültünk, s a 
majom oda volt fölzavarva, hogy üljön szépen a piros mellényében, s nagyon unatko
zott.

Annál jobban izgatott a jósnő, s bár a Kovács balszerencséje gondolkodóba ejtett, 
egy vékony késsel kipiszkáltam húsz forintot a malacperselyemből, ahová anyám min
den szombaton belepottyintott egy ötöst, amiért jó voltam, s ha nem voltam jó, azért, 
mert kell a pénz, sose lehet tudni. Úgy éreztem, most „sose lehet tudni” van.

Sajnos nekem trombitaórára is kellett járni. Nem szólhatok egy szót se, én könyö
rögtem ki a trombitát, mert azt hittem, hogy a tuba a trombita, megtetszett, mikor 
egy bajszos bácsi fújta, teljesen körbetekeredett rajta, nagy volt és csillogott, mint a 
nap maga. A trombita pici volt, és hónapokba telt, mire meg tudtam fújni, és nemcsak 
szuszogott és sípolt rekedten. Dr. Lágymányosi Flóriánhoz jártam trombitázni, ő ré
gen egy katonazenekarban fújta; most egy sötét odúban lakott egy macskaköves ut
cában, s ha hangosabban belefújt a trombitába, táncoltak a bútorok.

Súlyos, nedves napon indultam trombitaórára, zsebemben nagyanyám hangvillá
jával (vette, de minek?, mikor először hallottam ezt a szót, elképzeltem, hogy az ötvo
nalas kotta csíkjait kell a hangvillával föltekerinteni, mint a makarónit, és begyömö
szölni az ember fülébe), de a második utcába még be sem fordultam, mikor már tud
tam, hogy én ma nem fogok odaérni dr. Lágymányosi Flóriánhoz, aki, mint minden 
alkalommal, pöttyös csokomyakkendőt vesz föl az órához, s hátra tett kézzel fogja róni 
a három lépés széles szobáját. A második utcában már teljes szívemből tudtam, mintha 
megszállt volna valami szellem -  ahogy azt a Maximilián atya olyan szép szemforgatva 
tudja mesélni-, hogy ez a nedves, súlyos esős nap arra adatott, hogy elmenjek a jós
nőhöz, zsebemben a hangvilla mellett őrzött, malacból kikapirgált pénzzel, amit azért 
kaptam, mert a világban sose lehet tudni.

A jósnő sátra valaha veres színben pompázhatott, de a sok jóslat kifakította, elron- 
gyolta. Senki sem volt a közelben, csak makacs eső verte a földet, mikor a trombitato
kot a hátam mögé rejtve ügyetlenül föllibbentettem a függönyt, és beléptem.

Szinte teljes sötétség volt odabent, köhögést hallottam, s csak egy fekete kupacot 
láttam, amiből hirtelen elém nyúlt egy bő ruhába bújtatott kéz, és tartotta a markát. 
Előkotortam a forintocskákat, és izzadt tenyeremből egyenként számoltam le őket a 
jósnőnek. Aztán a kéz visszahúzódott, és nem történt semmi. A trombitátok ide-oda 
ugrált a hónom alatt, a hátam közepe viszketni kezdett, a talpamban nyilallást érez
tem. A fekete kupac ismét köhögött, majd sóhajtott.

Hirtelen az jutott eszembe, hogy a Maximilián atya szerint maga a sátán küldötte 
el követét a jósnő személyében, s aki ide belép, bizton számíthat a teljes elkárhozásra. 
Ebbe beleborzongtam, majd’ elejtettem a trombitatokot, s hogy mentsem, ami ment
hető, az én csodálatos üveghangomon elkezdtem énekelni a Kyriet (az Agnus Dei se
hogy sem jutott eszembe), már-már sikoltozva, lábujjhegyre állva.

A fekete kupac maga is összerázkódott, meg-meglebbentette fátylait, majd egy kis
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kattanás után elkezdett fölfényleni az asztalon az üveggömb, mind csodálatosabb szí
nekben pompázva-kavarogva, úgyhogy a hangom is elállt, s csak bámultam meredten.

-  Látom, látom -  szólalt meg a fekete kupac reszketeg hangon, de sokkal hátborzon
gatóbban, mint ahogy a Kovács mesélte. Még jobban meresztettem a szemem, annyira 
előredőltem, hogy majdnem orra buktam.

-  Látom -  ismételte a hang -, látom, amint uralkodói a földön és vizeken, uralkodói 
a föld és a víz és a levegő állatain, és uralkodói az emberen is, mint az oly rég jöven- 
döltetett; te leszel az, ki ítél és megbocsát, és irgalmadat fogják félni a bűnösök...

A fekete kupac mindezt gyenge, de hadaró hangon mondta, megállás nélkül, mint
ha rég betanult szöveget kántált volna. Előreléptem egyet, nehogy elessek.

-  Nem, ennyi legyen elég! -  csattant föl hirtelen élesen a hang. A kupac mintha 
újból összerázkódott volna, mint amikor énekeltem.

Összeszedtem a bátorságomat, de közben minden igyekezetem ellenére kiesett a 
kezemből a trombitátok. Lehajoltam.

-  És az apu? -  csak így mertem megkérdezni, gömyedezve. Úgy maradtam, ne is 
lássam, mit csinál, mikor válaszol. Újból hallottam a kis kattanást, de válasz nem ér
kezett. Lassan fölegyenesedtem, újból teljesen sötét volt, az üveggömbből eltűntek a 
viliódzó és gomolygó fények. A fekete kupac némán ült.

Mikor kiléptem a sátorból, valóságos orkán csapott le rám, mint akit egyenesen a 
pokol fenekére vetnek. Magamhoz szorítottam a trombitatokot, mintha olyan nagyon 
szeretném, mintha abba kapaszkodnék bele, de nem tudtam semerre sem elindulni. 
Sötét volt kint is, s belém hasított, hogy képtelen vagyok kilépni a jósnő sátrából, most 
már mindig itt állok a feketeségben, a fekete kupac láthatatlan tekintete előtt, s rette
gek, miközben a világ mind e bűnösei az én irgalmamért fognak esedezni egyszer.

Dr. Lágymányosi Flórián jutott eszembe, aki már bizonyára levette a pöttyös cso- 
komyakkendőt, tán már meg is vacsorázott, bebújt a hideg ágyba, és trombitál, mert 
elalvás előtt mindig trombitál, jó sokat, attól elfárad, s jobban tud aludni; éjszaka néha 
ráfekszik a trombitára, nyomja a hátát, de ő álmában is gyengéden maga mellé fekteti, 
s úgy alusznak tovább.

Ótthon a fölhajtott gallérú ült a konyhában lehajtott gallérral, anyámmal pezsgőt 
ittak vizespohárból, és a lehajtott gallérú azt mondta, most már fennhangon, hogy az 
apu biztos hamarosan visszatér közénk, mert tegnap reggel végre megdöglött, akinek 
annyira várták a halálát a rádió előtt hümmögetve. Anyám nem is kérdezte, milyen 
volt a trombitaóra, csak nagyanyám állt lesben, hogy visszakérje a hangvillát, mert azt 
ő őrizte egy kulcsra zárható sublótfiókban; én, amilyen komisz vagyok, csak elveszte
ném.

Elővettem megint a meinles dobozt, mint esténként általában, de csak forgattam, 
nem volt erőm kinyitni. Túl kevésnek éreztem a bizonyosságot. Egy jósnő mégiscsak 
jósnő! Nem akarok nagy képű lenni, de mindezt éreztem előre, hol a gyomor, hol a 
szív tájékán. Valahogy így képzeltem el. A Maximilián atya, szegény, nem is sejti, hogy 
maga alatt vágja a fát. A föld és a vizek és levegő összes állatai! Apu szobájában ott 
porosodik a háromkötetes lexikon, majd nekilátok az áttanulmányozásának.

Lekapcsoltam a lámpát, hadd legyen ismét sötét. Nagy fekete kupacok vettek körül. 
Köztük élek.
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(Úgy lett)
Karácsonyra zoknikat kaptam, meg két bugyit. Szegény kisfiam, simogatta a fejem 
anyám, a soványka karácsonyfa gyertyái alatt; szegény anyám, gondoltam én. De ez 
régen volt, tavaly. Most már a húsvét közelgett, s nagy reményeket fűztem hozzá. Es
ténként, lefekvés után, a sötét kazlai között, ha kinyitottam a szemem, valahogy min
dig egy bicikli táncolt előttem, mondhatni „kerékpár”, egy komoly gép, lámpával, di
namóval, csengővel (a Kovácsén még visszapillantó tükör is volt!). Anyám azt mondta, 
majd meglátjuk, nagyanyám szerint van nekem lábam, járjak azon, 6 például sose ült 
biciklin, és, lám, nem halt bele.

Nagyböjtkor végig nagyon hideg volt. Gyakoroltuk a húsvéti dalokat, a Maximilián 
atya azzal abriktolt mindenkit, hogy a feltámadási misére eljön a Poggi érsek, egy pici, 
hártyabőrű öreg pap, aki, ha fülének kedves dallamokat hall, szól majd pár szót érette 
odafönt, Rómában. Azt is kikötötte, hogy mindenkinek szigorúan gyónni kell, még
hozzá őnála, különben, bűnös lélekkel nem szerepelhetünk a nagy attrakcióban.

Tartottam a nagypéntektől, nemcsak azért, mert nagyanyám fejébe vette, hogy az
nap csak egy kis teát ihatunk, hanem azért is, mert nem jutott eszembe semmi bűnöm, 
akárhogy erőltettem az eszem. Elpanaszoltam bánatomat a roncstelepőr grófnak, aki 
a sámliján ücsörgött, és egy rozsdás acélhuzallal jeleket rajzolt a porba.

-A Jóistent se káromoltad? -  sandított felém.
- J ó  voltam! -  feleltem kemény hangon.
-  Aztán jó szüléidét megbántottad-e?
- J ó  voltam!
-  Bűnös gondolataid csak támadtak, ugyebár?
-  Nem vagyok bűnös!
Hát ha így van, adta be a derekát a roncstelepőr gróf, mondjam azt, tanácsolta, 

hogy leköptemőt. Neki már úgyis mindegy. S egyben gyónjam meg azt is, hogy hazud
tam, mert ez hazugság, ő tudja, hogy én sose lennék képes őt leköpni.

Nagyanyám reggel félórát ráncigáit, álljak egyenesen, nem tud így megfésülni, 
„megkaparni jól kis fejemet”, görbe lesz a választék a hajamban. Fehér garbóban és 
kék kardigánban kellett menjek aznap, ez volt az ünneplős ruhám, anyám kapta a 
húgáéktól Kanadából, akik minden évben küldtek egy csomagot az ő Thomaskájuk 
kinőtt cuccaival.

A Maximilián atya reggel fél kilenc után fogadta a gyónókat. A templom sötét volt, 
az oltárkép lefátyolozva. Bebújtam a mögé az oszlop mögé, aminek a talapzatára sző
lőfürt és szalamander van kifaragva, s vártam, míg bűntől gyötört társaim megszep- 
penten, lógó orral egymásnak adják a gyóntatófülke kilincsét, majd az első padban 
térdre hullva elkezdik mondani a penitenciát: Grosich, Buzánszky, Lóránt, Lantos, 
Bozsik, Zakariás, Budai II., Kocsis, Hidegkúti...; csak mert szeretnek bűnözni, ráadá
sul még gyónni is szeretnek.

Mikor az utolsó fiú is eltűnt, bekászálódtam a szűk faketrecbe. Sötét volt, mint a 
jósnő sátrában, de hirtelen világosság gyűlt, a Maximilián atya fölrántotta a farostélyt, 
és a képembe bámult:

-  Ki vagy? A, na lássuk!
Szerencsére a lámpát leoltotta, hallani lehetett, ahogy kényelmesen hátradől, mint 

aki hosszú előadásra készül. Még szuszogott is.
Apró nyilallásokat éreztem mindenfelől, mintha ezer kis angyalka eresztette volna 

belém nyilait, nem is tudtam, hova kapjak, hát térdepeltem, mint egy szobor, olyan 
mereven. Egy idő után az atya fölhorkant:
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-  Na mi lesz? Tán nincs mit mondanod?
Nem jött ki hang a torkomon. Aztán, valaki más hangja:
-  De van mit mondanom...
-  Csak halljuk!
-  Én, atya, kérem, én egyszer véletlenül leköptem egy embert, azaz nem véletlenül, 

akarattal köptem le, mert... mert... mert bűnös vagyok én, és még, tetszik tudni, ha
zudtam is, mert voltaképpen nem is... akarom mondani...

-  Akarod mondani! Szép kis vircsaft! Összelocsogsz itt tücsköt-bogarat! És azok a 
fertelmes bűnök? Azokkal mi lesz?

-  Nem vagyok bűnös! -  kiáltottam föl.
-  Bűnös vagy, a krucifixát! -  kivágódott a gyóntatófülke ajtaja, a Maximilián atya 

kiugrott belőle, s fülemnél fogva rángatni kezdett.
-  Itt mersz hazudni, ezen a szent helyen, ezen a szent napon, te bitang! Térdre, 

térdre előttem! Gyónjál, mert...! Hagynálak elkárhozni, hogy aztán miattad lakoljak, 
mi?!

Ünneplőruhámban, Thomaska kinőtt sötétkék dzsörzénadrágjában a nagypénteki 
templom hűvös kövein fetrengtem, az atya hangja ide-oda csapódott a lefátyolozott 
oltárkép és az orgona között. AJhogy az arcom a cipőjét érte, megeredtek a könnyeim, 
és a nyelvem:

-  Szegény atyám, megbocsátok néked, mert nem tudod, mit cselekszel. Hát hogyne 
lennék bűnös magam is, hányszor elképzeltem, amint tégedet köplek le, nem azt a 
kedves roncstelepőrt, hányszor boncoltalak, faragtam fuvolát a gerincedből, hányszor 
suvickoltam a reverendáddal a cipőmet. Mégis te fogsz irgalmamért esedezni, mert 
mint prédikáltad volt, itt van közöttünk, ki letaszítja trónjukról a hatalmasokat és föl... 
-  ekkor az atya már zuhogó ütésekkel vert, s csak azért nem rúgott, mert előtte fekve 
két kézzel kulcsoltam át a lábát, s áztattam a cipőjét és zokniját a könnyeimmel, a nyá
lammal. Végül sikerült kiszabadulnia szorításomból, ellökött, felém is rúgott, de nem 
ért el; fújtatott, és minden szál haja szerteállott, az ajka lila volt, mint a nagyböjt színe. 
Hátrált előlem, mintha maga a sátán feküdne ott fehér garbójában és kék kardigán
jában a hideg kövön, dadogott szegény, a mutatóujját rázta, de alig jött ki hang a szá
ján. Aztán annyit sikerült kinyögnie, hogy többé nem akar látni az énekkarban, ki 
vagyok rúgva, és különben is, és... majdnem hátraesett a három fok lépcsőn, hát in
kább megkapaszkodott két kézzel a falba, megfordult, és becsapta a kaput.

Összeszedtem a kis imakönyvből kipotyogott szentképeket (hát mégis kipotyog
tak!). Még mindig csönd volt mindenütt, csak az oltárképet takaró fátyol csúszott lej
jebb egy kicsit, s látszott elő egy véres hegyű lándzsavég.

Gyula bácsi báránypaprikást főzött otthon, fej fej mellett a nagyanyámmal, aki a 
sonkát párolta egy nagy fedő alatt, s folyvást berzenkedett, amiért a bácsi telebüdösíti 
a lakást ezzel a nyavalyás báránnyal. Nagyanyámnak arra se jutott ideje, hogy kifag
gasson a gyónás részleteiről, meg hogy visszakérje a hangvillát. Bementem a szobába, 
úgy ünneplősen, a meinles dobozba raktam az imakönyvet, az emlékek közé. Aztán 
elővettem a trombitát, fölidéztem dr. Lágymányosi Flórián arcát, alatta a pöttyös cso- 
komyakkendővel, ahogy a fejével lassan bólintani szokott, rajta, fújjam csak, és re
csegve, akadozó hangon elkezdtem trombitálni. Alig játszottam három-négy taktust, 
csöngettek. Hallottam, ahogy ajtót nyitnak, aztán anyám sikoltását, a konyhából zör
gést, ajtócsapkodást, kiabálást. Később csak sírást hallottam, mindenki sírt, én már 
tudtam, hogy megjött az apu, de azért remegő hangon becsülettel végigfújtam az Ag- 
nus Deit.


