
M I S E A P U S Z T Á N 

Vannak dolgok, amikről azt tartja a pusztai magyar, hogy el lehet 
nélkülük az ember akár holtáig. Az urak találják ki nagy jó soruk-
ban a föld népének keserítésére. No, nem pusztán az adóról áll ez, 

de teszem azt, itt van a himlőoltás is egynek. Akad olyan zug a föld-
kerekségen, ahol nem vexálják vele az embert, mégis csak marad élő ott is. 
Vagy a követválasztáskor a köteles szavalás. Mintha nem volna mind-
egy, hogy ki viseli a képünket. Esse használ semmit, asse zavarja a 
vizünket. 

No a vízről jut eszembe, hogy a fürdéssel is így van valahogy. 
A folyótól messze esett ember bizony maga jószántából nem igen 

öblögeti a testét. Olyik a sorozásig akkor látott utoljára fürdőt, amikor 
a tudós asszony mosogatta meg benne. Mégis felnőtt embernyi embernek 
minden fogyatkozás nélkül. Mert a fejbeverés nem számos. Az nem nya-
valya. Az dicsőség. Meg aztán kölcsönbe megy úgyis. 

Az asszentálás megint más. Azt meg a törvény parancsolja rá az 
emberre. Akkor muszáj megtakarítani a testet, mert közszemlére lészen 
kitéve vizitáláskor. 

Az ides tehát kopóvizet tesz fel a tűzhöz, bekészítik a nagyobbik 
mosóteknőt s a háznép a szokatlan eset nyomása alatt korán lenyugszik. 
Az áldozat pedig illő borzongások és huhukolások között eleget tesz a tör-
vénynek néhány darab tengericsutka és szappan segítségével. Mert eggyé-
vel sem kell spórolni. Van hálistennek. A nyáron dög járt erre, hat cucát 
főzött ki az ides szappanynak. 

Ha oszt' hazakerül a katonaságtól, vagy szerencsésen megússza a sort, 
akkor megint csak elmaradhat tőle a víz. Még a csizmájában se állja. Majd 
csak nyujtóztatáskor mossák le róla a siratóasszonyok a földi szennyet, 
hogy így megtisztulva induljon a nagy útra a Jó Atya elé. 

A pusztai magyar, távol a falutól, a templomjárással is úgy van, 
mint a fürdéssel. Nem igen használja. A teremtésnek kék éggel fedett 
templomában, a millió virággal díszített mező oltárán, a rigók és pacsirták 
kórusa mellett, néma fohásszal dicséri az Urat. 

Olyik életében se volt templomban. Pedig nem rossz ember. Vallásos 
is a maga módján. Megtartja a parancsokat, gyakorolja a jótéteit, van, aki 
nemköteles bőjtöket is fogad, fizeti a párbért tisztességesen. 

A templom azonban messze van. A vasárnap pihenésre szánva, utána 
ismét hat munkanap robotja jő, nem igen mozdulhat hát órajárásnyira 
otthonról. Hisz az Úristen mindenütt jelenlévő, mindenhol lehet hozzá 
imádkozni. Szavak nélkül is. És a néma fohászt Ő bizonnyal olybá veszi, 
mintha orgonazúgás között, a tömjén szárnyain szállana az égbe. Ha be is 
vetődik néhánya vasárnap a faluba, bizonnyal ügye-baja hajtja, míg az 
után jár, eltelik tőle az idő s elmarad a templom. 
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Így történhet meg aztán, hogy a pusztát járó gulyásbojtár új szűrében 

éppen evangéliumra lép be a szentházba s látván a felálló híveket, igen 
meghatja a magának vélt tiszteletadás. 

Csak üjjék vissza kentek. Ha új is a szűröm, nem érdemlek én ilyen 
tisztességet. 

Anekdota, de megeshetik bízvást valójában is. 
Sátoros ünnepeken a fiatalja bemegy, de inkább csak a templom 

körül tereferél, tanyázik réglátott ismerősökkel. Különösen, ha közel esik 
valami jó kis hely, ahol afféle testhezálló italt vesztegetnek. Husvétkor 
is, ha a nőtlenje bemegy is megtisztulási szándékokkal, többször elmarad 
az, mint nem, úgy gondolkozván, hogy amikor az asszonnyal áll majd az 
oltár elé, elébb úgyis csak gyónni kell majd. Akkor majd egyszerre vallja 
be az úgyis folyton ismétlődő bűnöket, egyszerre állja ki értük a peniten-
ciát s egyszer kap ki értük. Mert a lelkiatya ilyenkor ugyan megmossa 
a fejét az ipsének. Meg is szapulja a lelkét szent szavak izsópjával és 
kegyes fenyegetések között kilátásba helyezi a pokolnak minden bizonnyal 
elkövetkező kellemetességeit, ha hűtelen maradna tovább is az Úrhoz. Na, 
az ilyen atyafinak aztán eszében is marad a lelkitakarítás s még annyira 
se koptatja a templom kilincsét, mint eddig. 

Itt-ott akad egy-egy szentes ember, vagy asszony, aki érti a kegyes 
énekelést. Ahhoz oszt' eljár az istenesebbje s fujdogálják hamis hangon, 
de igaz szívvel az édesszavú Dávid király zsoltárjait. 

Ilyenek voltak a környülállások, mikor a faluba egy fiatal káplán 
jött, az idős lelkiatya megkönnyítésére. Nemrég hagyta el a szeminárium 
hűvös kőkockákkal kirakott folyosóit. A lelkében szent akarások, magasz-
tos ambíciók tüze égett és a szíve tele volt imádattal az istenség ós szere-
tettel az emberek iránt. 

Doktora volt a papi tudományoknak, otthonos volt az egyházi iroda-
lomban, ismerte a hitviták anyagát pro és kontra, valamint a pápai bullákat 
szószerint. Nem volt előtte ismeretlen az okkult tudományok tana, mag-
vas értekezéseket írt bölcseimi kérdésekről, voltak biztosan ható gyógyító 
módjai a lelkinyavalyák és tévelygések ellen. Ragyogó szónok volt, fedd-
hetetlen erkölcsű, szóval mindenben eminens, ami összefügg a reverendá-
val, csak a pusztai embert nem ismerte. Pedig az egészen másmilyen szer-
zet, mint az Úrnak egyéb teremtményei. 

Meg is botránkozott a páter a lelki kertek ilyetén elvadultságán és 
erős elhatározással akart hozzáfogni az acatoláshoz. Ahol megfoghatott 
egy-egy keménykötésű hajdút, akiről sejtette, hogy a katholika anya-
szentegyháznak a gyermeke s mégsem igen látja az Úr hajiokában, azt 
alaposan kitanítgatta, akár hallgatóközönség előtt is, a kegyes keresztényi 
kötelességekről. Az ilyen megfőzött magyar aztán felungorkodva a kapott 
leckén, még inkább kerülte a templomot. Ekkor jutott eszébe a tisztelendő 
úrnak ama bizonyos Mahomed, meg az ő hegye. Ráizent hát a tanya-

b o k o r tanítójára, hogy vasárnapra kurjantsa össze a híveket, mert kimegy 
a pusztára misét mondani. 

A tanító tanította a katholikus, református, sőt néha a zsidó hittant 
is az iskolájában, látnivaló tehát, hogy kegyes férfiú vala. No, rajta 
is volt nagy igyekezettel, hogy összejöjjön a szent aktusra teljes számban 
a hívek serege. Ismerte az embereit, tudta, hogy primitív lelkük nem veszi 
be az elvont eszméket, a vallás önmagában való megnyilvánítása hidegen 
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hagyná, de némi jólválasztott külsőséggel, helyes beállítással eredményt 
lehet elérni véle. Inkább, mint a legragyogóbb tudományossággal. 

Egy délig árnyékot tartó ház falán akácgallyakból sátort eszkábált 
oltárt is emelt belé néhány padból. Le is terítette hófehérre mosott csipke-
függönnyel s fölébe akasztotta a Könyves Kálmántól kétkoronás részletre 
vásárolt, Csók István „Magyar Madonná"-ját. Hát ily kiadós parádé láttán 
meg is indult a hívek között a kegyes érdeklődés s vetélkedve hordták 
a tarka házi szőtteseket, az ablakban őrzött tengerhagymát, muskátlit, 
fuksziát, rozmaringot. Csakhamar tipikus magyar díszben várta a sátor 
az Úr jövetelét. Az oltárra elhozták a jóidőkben a panorámában nyert 
ragyogó, fúvottüveg gyertyatartókat, sőt egy eladó lány mindenáron el 
akarta hozni a komóton trónoló, valami kosaras tóttól vásárolt gipsz-
kutyát is. Úgy gondolta, hogy az ő házukban az a primitív torzalak a leg-
nagyobb ékesség, s így csak az Űr dicsősége is öregbedne véle. 

Az Isten úgyis a szándékot nézi és a kegyes akarat itt elvitathatatlan. 
A vásári pojáca is bukfencet hányt a Madonna képe előtt tisztelete jeléül. 
A szent asszony pedig, ki olvas a szívek rejtekében, bizonnyal kegyesen 
fogadta az áldozatot. 

A tisztelendő pontosan meg is érkezett és szent gerjedelemmel ment 
föl a cséplőgép lépcsőjéből eszközölt szószékre s méltó indulattal dörgött 
a hívek felé súlyos ítéleteket. A tanító a fejét csóválta. Nem jól van ez 
ígyen. Nem így kell ezt elkezdeni. A népség olyan, mint a gyerek. Úgy kell 
hát véle bánni. Mézes szóval, simogatással. Mert ha már az első napon 
megsuhogtatjuk felette a tengernádat, bizony elriad az iskolából. De a 
páter a radikális módnak volt a híve, s hasznosabbnak tartotta az operá-
ciót a köpülyözésnél. 

A ceremóniák inkább hatottak. Még a puritán reformátusoknak is tet-
szett a szent sátor dísze. Csak a harmóniummal volt baj, mely ki-kihagyva 
egy-egy hangot, lihegve kísérte az éneket, melyet minden vénasszony más-
képen zengedezett. A fiatalja legalább hallgatott. De olyan vénasszony 
nincs az ég alatt, aki ne tudna énekelni. 

Mégis helyes irányba kezdett a dolog térülni. A dacos fejek lekókkad-
tak a liturgikus melódiák hallatára. A szent miszticizmus, mely kiáradt 
a pompás sátorból, megragadta a lelkeket s a vértelen áldozat elkövet-
keztekor lassan pergett a megkérgesedett szívekre az áhítat harmatja. 
Alázatosan várták az Űr látogatását s csordultig telt szívvel fogadtak 
önmaguknak jobbulást. 

A madarak ott daloltak a fákon, a napsugár áttörve a lombok között, 
glóriát vont a Madonna feje fölé, magasan egy méhraj húzott el nagy 
zúgással, mint a távoli harangszó. S a sátor homályában, a reszkető 
gyertyalángban sápadó oltáron meghalt az Istennek egyetlen fia. Oh, mely 
fájdalom gondolni is arra, s mely lelki kín tudni, hogy érettünk halt meg, 
kik ezerszer vétkezünk ellene egy rövid napon át is. 

Mise végeztével az öreg Sztahuhoz kérték a tisztelendőt. Nem tudja 
az ágyat elhagyni s vágyik az Urat magához venni. Öröm csillant meg 
a páter sápadt arcán. Tehát mégis! Íme, mégis megnyílnak a szívek a 
kegyelem befogadására. Nem kősziklára pergett a mag, de földbe, melyből 
még kicsirázhatik. 

A tanító lekísérte. Megvárta s visszajövet elmondta neki a népre 
vonatkozó iskolásgyermek-teóriáját. A páter ránézett s megértette. Mikor 



639 

visszaértek, egy legény a szent sátor ölén a harmóniumon a „Túl az 
Óperencián"-t billegtette. A páter hozzálépett. Nem korholta. Félretolta 
s odaállt a harmónium elé. 

Ez a nóta nem sokat ér. Majd megtanítlak egy szebbre. 
Rátette a kezét a billentyűkre s ajkán felhangzott a magyar sirám: 

„Boldogasszony anyánk, régi nagy pátronánk. . . " 

A magyar panaszt felkapta a pusztai szellő és sodorta a végtelen róna 
felé, elsusogta a Hortobágy nádasainak, a zsályáknak, szarkalábnak. Ott 
dúdolta a bíbic fészke körül s elmondta a legelésző darvaknak. Azután 
virágillattal, madárdallal fölékesítve magával vitte a felhőkig és túl a 
felhőkön az Isten zsámolyáig. Mire visszajött a földre, a páter mögött ott 
feketéllett a térdeplő hívek serege s ezer ajakról zengett a könyörgés: 

— Ne feledkezzél meg szegény magyarokról! 
Tárnai István. 




