
ESTELEDIK Irta Sinkó Ferenc

A ragyás kővel keretezett sekrestye ablakából eltünt az utolsó nap
sugár is. Hályogos szemével bóbiskolva bámul a csöndbe, mely az öreg
gesztenyefák alatt hűsöl, várakozva, hogy majd ha a hold felér a torony
gombjáig, lassacskán elindulhasson végig a falun eloltogatní a nappali
tüzek még füstölgő parazsait. Hallgatnak a gesztenyefák, csak az egyik
tetejéből, egyetlen egy gályacskáról pereg alá lombról lombra egy anyjára
váró éhes kis madár szava.

Éjszakára készülődik a sekrestye is. A zöldre festett szekrény neki
támasztja vállát a boltivnek, a gyóntatószék behúzódik a homályos sa
rokba, Jézus Urunk is mintha tikkadtan elszunnyadt volna szenvedésé
ben a körmeneti kereszten a zöld papírlevelekből és piros papírrózsákból
összedrótozott koszorú közepéri. És a kézmosó csapjából úgy koppan a
víz a zöld rozsdás tartóba, mint ahogy az éjszakai eső után szokott az
elkésett esőcsepp a padlásdeszkán-

A sekrestyenek is megvan a maga madárkája: a kakukkos órában
fészkel fából kifaragva. A cifra szerkezet a boltiv túlsó végében lóg a
falon. Mikor a nagy csöndben hirtelen abbahagyja a ketyégést és ber
regni kezd, míntha torkát köszörülné, kicsapódik a homlokán egy kis
ajtó, kídugja rajta fejét a madár és elkiáltja magát. S az ajtócska újra
becsukódik.

Vince, az öreg plebános, már befejezte a litániát. Bent áll a szekrény
előtt, de még rajta van a karing. Ahogy a madár megszólal, Józsefre san
dít, a harangozóra. S előhúzza az óráját reverendájazsebéből.

- Elkésett a madara - mondja. - Itt az ideje, hogy kihajítsa a
fészkéből. Vigye haza Viktór néninek. Süssék meg.

József is előhúzza a maga kronométerét - akkora az, hogy elég
lenne serpenyőnek a madárka számára - és komolyan beletekint. Való
igaz ! A famadár öt egész perccel később kiáltja a nyolcat, mint ahogy
kötelessége volna. Holott a mutató is túlhaladt a római nyolcason. Fi
gyelmesen megvárja. amíg a pontatlan jószág elsorolja mind a nyolc
kakukkját. Nem szól semmit, csak rosszalólag megcsóválja a fejét. Vince
főtisztelendő nem hagyja annyiban:

- Nem is nyolcat szólt! Csak hetet.
Elfordul és eloldozza a zsinórt a karing nyakán. József nyel egyet és

segíteni kezd a vetkőzésben. Ami nem könnyű lecke. A főtisztelendő

úrnak: csak a nyelve fürge. Most fel kellene emelnie a karját, de ez már
nem rnegy. Sziszeg, nyög, a vidámság eltűnik napsütötte orcájáról. Még
a homloka is beleizzad. József gyöngéden megfogja a beteg tagot és
megemeli, hogy az ing lekerülhessen róla.

- Köszönöm! - fúj a főtisztelendő. - Ez is hiába lóg itt a válla-
mon t Rosszabb, mint a maga madara!

József bólogat:
- Megöregszünk. plébános úr.
- Kend csak ne széljon még semmit!
Bizony, ne is! Igaz, hogy Isten segítségével József ís a nyolcvanadik

ba fordul, mint a gazdája, de fürge, mint az evet. Most is feljár a to-
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ronyba a harangkötelekhez, ha az óraszerkezet elromlik, a harangok alá
Egész életében keményen dolgozott. Földet szerzett, házat épített, öt
gyereket felnevelt, hála érte a Teremtőnek, mindezt két keze munkájá
ból. Az ő brja mégse ment annyira tönkre, mint Vince főúré.

- Biztosan azért, mert főtisztelendő plébános úr annyit írt életében!
A sok matrikula ! •• i

- Korhadt már itt minden! Annyi a különbség köztem, meg a kend
famadara között, hogy nem tudok olyan vékonyán kakukkoini !

József leveszi a fogasról a fekete lüszter köpenyt, fel:segíti szépen, a
botot is a pap kezébe nyomja.

- Nyugalom kellene! ...
Az öreg pap akkorát bólint, hogy ezüst hajából egy tincs a homlokába

hull.
- Legszívesebben már ma éjszaka ... ! Hogy megszabaduljon kend

is tőlem l
József ijedten emeli tiltakozásra csentos kezét. Még mintha a szeme

sarkában is felfakadna egy csöpp nedvesség:
- Hogy mondhat ilyet, plébános úr ! ?
- Ugyan, József! Csak nem pityereg!? - dohog az öreg pap. -

Tudom jól, terhére vagyok én már mindenkinek!... Kinek kell ilyen
vén pap a faluban?.. Unnak! Mindenki un!... ~n is magamat .
Mennem illenék! Atadni a helyemet egy fiatalnak .•. Dehát ... nehéz .

József mondana valamit. De a pap türelmetlenül int, hogy hallgasson,
és ahogy csak két lábától - no meg a harmadiktól: a botjától kitelik,
elindul a szentélynek. Nótára kopog a két nagy cipó, ahogy siet. Egyszerű
a nóta, mint a madaraké és a csöpögő esapé a kézmosón. A két patkós
sarka szüntelen és szaporán mondogatja:

- Kipi kopí ...
A görcsös bot pedig komolyan rábizonyít:
- Kopp - kopp!
Az öröklámpa alatt megáll. Bólogat, nézi a szentségházat, melynek

ajtajára egy hajdani mester kelyhet faragott, felette ostyával, búzakalász
és szőlőlevél koszorúban. Aztán két kézzel kapaszkodva a görcsös botba,
térdre ereszkedik.

József akaringetakarja elrakni, de hogya ktpí-kopí járás elhallgat,
hátrafordul. Látja, mire vállalkozott elkopott térdével makacs gazdája
s még erősebben megcsóválja fejét, mint elébb megtévedt madara felett.

*
Estefelé az árnyékoknak nagyobb a súlyuk. Amíg az ember fiatal,

átmegy közöttük, anélkül, hogy észrevenné őket. Mire vállára hullaná
nak, már tovahaladt: mögötte zuhannak a földre. De eljön az idő, mikor
lassú lesz a járása. S ekkor mind elérik őt. Rádőlnek, elborítják, gáncsot
vetnek, fülébe ásítanak. sírokat rajzolnak lába elé és sajgást okoznak
a szívben, mint a távoli nagybőgő duruzsolása . ; ;

Az öreg pap jól ismeri az árnyékokat. Az éjféliek, melyek a gyertya
világánál a bútorok mögött silbakolnak, dídergetőbbek, De ezek az al
konyatiak jobban fájnak. Awkból a félelem dohos lehelete száll, a csont-
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ember leselkedik mögöttük, ezekből a vágyakozás lepi meg a vén tagokat
az aranykert békéje után, ahová a nap pihenni száll, ha belefárad a ra
gyogásba.

Vince főtisztelendő lelkét, mely egyébként derűs, rnínt odafent a
hegyek között ősszel a két tavak - ki tudja, talán attól, hogy estét ka
kukkolt a famadár, - nagyon megkísérti az egyedülvalóság. Rátekeredik
a bokájára, a térdeire, alig bir előre gázolni benne; a bot sem elég, bele
kell kapaszkodnia a szuvas padokba, hogy előre tudja vonszolni magát.
Lehet, hogy büntetésből, mert megríkatta a hűséges Józsefet, védekezni
is elfelejt ellene.

A templomküszöbön nagyot koppan a görcsös bot. A koppanáara
egy kócos kiskutya rugtat elő a bodzabokrok közül. Vigyázzba vágja
magát Vince előtt és vakkant.

- Buff!
Ami azt jelenti, hogy itt vagyok, édes gazdám.
Csavargó még Józsefnél is hűségesebb. Azóta, hogy egy litánia után

innen a bokrok közül a paphoz csatlakozott, sem éjjel, se nappal el nem
hagyja. Akkor nagyon züllött volt szegény. Bundája cafatokban lógott,
az éhségtől és szomjúságtól már tántorgott. Mikor meglátta a botot,
vínnyogva könyörgött:

- Ne bánts, hosszúruhás ember. Én nem vagyok rossz, csak elté
vedtem. És nincs, akihez hozzátartoznám.

A plébániára sem mert bemenni. Félt, hogy csapdába kerűl. Három
napig hordta ki neki Vince az ennivalót az utcára a nagy hársfa alá.
Csak akkor óvakodott be, mikor meggyőződött, hogy bent, az udvarban
-és a hűvös folyosón semmi sem fenyegeti. Azóta a küszöböt őrzi, amíg
gazdája otthon van, s hűségesen elkíséri mindenüvé, ha kimegy. A temp
lomig is. Senki se magyarázta, hogy oda nem szabad bemenni, de ő azt
magától is tudja. Lefekszik a küszöbön és megvárja, míg gazdája kijön.

*
A templom fent áll a falu közepéri a dombon. A gesztenyefák alól

végiglátni a házsoron. A tetők pirosába már szürkeség vegyül és kémé
nyek kontyán vacsorai fátyol lebeg. Estét mutatnak a hangok is, melyek
innen is, onnan is felhangzanak: tejért bőg valamelyik istállóban a kis
borjú, máshol disznók dörömbölnek a hidas ajtaján a moslékért, ismét
másutt sajnálkozva kárál a tyúk, amelyiknek nem jutott elég szem. A
közeli kamra ablakából hangos és hosszú nótát ásít végig 'az alváshoz
készülő öreg, pitvarajtó nyikorog és egy kislányaltatót énekel síró test
vérének.

Vince elindul lefelé a lépcsős, kavicsos úton. A bodza és a bürök
kesernyés szaga üli meg a levegőt, csak itt-ott tudja áttörni a jázmin
illata. A domb tövében, terebélyes hárs alatt apró kőkereszt áll. Kerítése
előtt töpörödött öregasszony csörgetí olvasóját.

- Vajon kiért, miért imádkozik még itt is? - tűnődik a pap.
Nem is tudja megállni, mikor leér, hogy oda ne szóljon:
- Fent nem tudja kend befejezni, Apol?
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A néne először befejezi az üdvözlégyet, amit megkezdett, aztán ke
resztet vet és a főtisztelendőhöz csatlakozik.

- Tudja aranyom, plébános úr - mondja, mínt aki titkot közöl -,
itt a Krisztuska előtt mindíg elmondok egy míatyánkot meg egy üd
vözlégyet édesapámért. Isten nyugosztalja . .. Mert egyszer, még lányka
koromban nagyon megvert itt.

Vince főtisztelendő megáll és csak annyit mond:
-No?
- Bizony! - folytatja a néne. - Sokat megvert l Isten panaszon

ne vegye, hogy haló 'porában is megemlegetern. Igaz, hogy nem ő volt
volt az egyetlen... Anyám is derűre-borúra zsupolt!... Aztán hozzá
törtek az uramhoz. Az volt csak rossz igazán! Ott ütött, ahol ért.

Nagyot sóhajt.
- Ez az én életem! A gyerekeim is csak bántanak... Krisztus

Urunknak kellett annyit hordani a keresztet, mint nekem... Erre vá
lasztott ki a jó Isten. S ennyi ideig itt hagy! Mintha, elfelejtette volna,
hogy vagyok. Legyen meg az akarata... Én meg csak mondom a mi
atyánkot, meg az üdvözlegyet ...

Csavargó egyre bolondabb karikákba rohan körülöttük körbe-körbe.
Közben megpillant egy el kószált tyúket. Utána veti magát és megker
geti, hogy az rémült kodácsolással menekül a legközelebbi sövény tete
jére.

Vince utána rikkant:
- Csavargó!
A kutya alázatosan sompolyog hozzá. Fejét a földre nyomja és mint

az engedelmes rossz gyerek, feltartja fenekét a bot alá.
- No, nem bántalak! - dörmögi a pap. Az emberek se különbek,

mint te!
Apol néne rábizonyít:
- Bizony nem különbek! ... Rosszabbak. Ha csak meg nem könyö

rül rajtuk a jóságos Jézus ...
Hallgatva lépegetnek egymás mellett a plébáníálg. A nagy hársfa

előtt megszólal Vince főtisztelendő:

És mindegyíkért imádkozik?
- Mindenkiért! Élőkért, holtakért egyformán.
- Értem is?
- Jaj, de mennyit! ... Még a kis unokámat is imádkoztatom, a kis

Apolkát ...
Egy pillanatig hallgatnak. Apol néne akadozva folytatja:
- Ne vegye dicsekvésnek, hogy elmondtam ...
Vince főtisztelendő a fejét rázza. Nem, dehogy is veszi annak ...

Csak ... mondani kellene valamit rá ... Tűnődve nézi a nénit.
- Hallotta kend már Szent Efrém hírét? - kérdezi végül.
- Nem igen, kérem szépen!
- Remete volt, nagyon régen egy messzi országban. És mikor az

emberek közé kellett mennie, mindig azon imádkozott, hogy küldjön
neki Isten hasznos tanításokat azok által, akikkel találkozik... No, most
nekem is küldött ilyet a maga száján keresztül, Apol.
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A néne az ajkához emeli ujját és megtapogatja. Motyog.
- Altalam ? .. Kegyes Jézusom! ... És mit?
A szeme ragyog a boldogságtól.
Vince plébános nem felel az utolsó kérdésére. Csak annyit mond:
- Isten áldja meg érte ...
Elfordul és megbékélten lépked befelé. Mikor kinyitja a kertajtót,

Csavargó úgy viharzik el bokája mellett, hogy majd lesodorja lábáról.

*
A szobára egészen ráborul a homály. Csak a nyitott ablakon világít

be az ég kristályos kékje. Vince pap már bent fekszik az ágyban. Elvé
gezte a szokásos esti tusakodását Mariska húgával, aki tíz évvel fiatalabb
nála és házvezetőnője, védőangyala és zsandárja egyszemélyben.

Este, mikor hazaér a litániáról, a kávécska már ott az asztalon,
mellette a puha kenyér is, amit beaprítva szokott megenni. Az ablak
persze becsukva... O meg egyenest megy és kinyitja. Mariska már is
villogtatja szemét:

- Minek nyitja ki megint az ablakot ?
- Buta kérdés!... Hogy bejőjjön a friss levegő! Öreg embernek

talán nem kell ?
- Az öreg ember éjjel megfázik és tüdőgyulladást kap, ha nyitva az

ablak ...
- Ha meg csukva, akkor megfullad.
- És bemászik egyszer valaki.
- Bűnös lélek, be félsz a haláltól!
Mariska legyint. Minek vitatkozni? Majd elalszik az öreg, akkor be

oson a szobába és bezárja az ablakot.
Öreg Vince pedig jóízűen megeszi a kávét a beaprított puha kenyér

rel és közben kuncog, mint egy gyerek. Majd ha bejön az a zsandár,
megijeszti! Akkorát horkol rá az ágyból, hogy összeesik ijedtében ...
Össze bizony, a bestia! .

Aztán elfújja a gyertyát. A sötétben l~ugja cipőit és lerángatja
magáról a ruhát is és bebújik az öreg nyoszolyába a nagy dunyha alá.

Csönd van. Fehér haja egybeolvad a homályban a vánkos fehérségé
vel. Kintről a kertből mézes virágillat ömlik be. Csavargó az ab1ak alá
fekszik. Megkapta a konyhán a vacsoráját, tele van apocakja, nyögve, s
dünnyögve adja át magát az emésztés gyönyörűségének. Aztán nagyot
koppan a foga, jelezve, hogy kószáló éji bogár után kapott, de ered
ménytelenül.

Vince pap esti imádságát suttogja, félig álomban már: a szent sebek
olvasóját, tűnődve, közben-közben elgondolkozva:

- Asszonyunk Szűz Mária... Ez az Apol, ez az Apol!... Zokszó
nélkül szenved... Én meg pap létemre nyáfogok neked, Uramisten ...
Köszönöm, hogy megszégyenítettél általa ...


