
telefonon beszéltek egymással. Mindenki elmesélt egy-egy kedves
emléket, meghatározó gondolatot, ami őhozzá fűzte.

A megszólalásokból kiderült, hogy két különböző élete volt
annak az embernek. A családja és szomszédai felé leginkább a mi-
haszna, önző, kisszerű és rosszindulatú arcát mutatta. A dunai em-
berek között viszont egészen másként viselkedett. A nagy folyó
partján szabad lehetett. Nyílt és segítőkész volt, mindenben számí-
tani lehetett rá. A gyerekek is őt szerették a legjobban, tőle tanultak
járni és úszni. Megrendítő tények és mondatok. Én azt mondtam el
a többieknek, élete végén miként változott át a szemem láttára önző
Oblomovból szelíd tekintetű Buddhává az az ember. De közösen
növesztett kettős páncélunkról hallgattam.

Combközépig a Dunába gázoltunk, és markunkból szórtuk a
vízbe hamvait. Horgász barátai virág helyett kicsiny aranyhalakat
engedtek utána. Oly sokat kaptak már a folyótól, hogy ez alkalom-
mal ők akartak visszaadni valamit.

Egy közeli vendéglő volt a tor helyszíne. Immár barátokként be-
szélgettek és koccintottak a korábbi idegenek. Jókedvűen és min-
den korábbinál nagyobb megértéssel emlegettük azt az embert, aki-
nek közös vendégei lettünk azon a napon.

Ez a történet jut eszembe az ellenség–idegen–vendég–barát fo-
galomkörről. Hogy mi a tanulsága? Még nem tudom. 

Az az ember az apám volt, akivel négy és tizennyolc éves korom
között egyszer sem találkoztam.

Jövevények
A dombtetőn állok, a temetőkert közepén. Lejebb a falu, Amaranda;
alatta elszórt smaragd erdőfoltok a búzamezők foglalatában, még
messzebb a Doiráni-tó víztükrében nézik magukat a túlparton, a határ
másik oldalán mind magasabbra toluló macedón hegyek. Ez a vidék
régesrég eldönthetetlen viták tárgya, összetűzések színhelye, testvér-
háborúk fészke. Fellelhető itt a Balkán összes szépsége és nyavalyája:
folyóvölgyektől szabdalt hegyvidék, nehéz hágók, mocsarak, köny-
nyen köddé váló határok. Görög és szláv ajkú parasztok mellett
gyakran találkozhatni különös nyelveket beszélő nomád pásztorok
ivadékaival, vendégmunkásokkal Albániából, cigány vásárosokkal
Bulgáriából, azonkívül szerbekkel, oroszokkal és románokkal, akik
Thesszaloniki környékén igyekeznek szerencsét próbálni több-keve-
sebb sikerrel. A lábam előtt heverő sírköveken is szokatlanul kacska-
ringós neveket lehet kibetűzni: itt a Fekete-tenger mellékéről szám-
űzött görögök nyugszanak, akik az első világháborút követő,
lakosságcserének csúfolt tisztogatások miatt voltak kénytelenek el-
hagyni két és félezer éve lakott falvaikat és városaikat. És itt volnék én
is, ortodox pap Budapestről, aki tanulni jöttem Görögországba — a

NACSINÁK GERGELY
ANDRÁS

Ortodox pap

927

Eleje:Layout 1  2010.11.17.  10:54  Page 927    (Black plate)



legkülönösebb pedig az egészben az, hogy amikor életemben először
megérkeztem ide hajnalban, hogy a falu betegeskedő papja helyett
megtartsam a szent liturgiát a mai ünnepnapon, az itteniek csaknem
természetesnek vették, hogy egy távoli vidékről jött idegen szolgáljon
az oltárnál, és égessen tömjént a temetőben halottaikért.

A Lelkek Szombatja van, éppen Pünkösdvasárnap előtt. Ötven
napot átívelve idáig ér el a Húsvét fényessége, hogy aztán egy
utolsó nagy lobbanással, tizenkét lángnyelvvé szétválva rejtőzzön
el az emberekben. Előtte jár a Lelkek Szombatja, amikor a Pászka
nagy eggyéolvadása után újra elválni látszik egymástól a holtak és
elevenek útja: utoljára még mindenkit számbavéve, ma elbocsátják
a lent nyugvókat a föld színén vendégeskedők. Ilyenkor hosszú lis-
tákat kapnak a papok, strófaszerűen ismétlődő keresztnevekkel,
hogy említésre kerüljenek a liturgiában; a hívők alighanem hosszan
kutatnak emlékezetükben a nevek után, amelyeket már csak egy-
szer egy évben kell kiejteniük. A templomtól pár lépés fölfelé a te-
mető: mindenütt emberek hajladoznak a sírok kőtáblái között, a
ciprusfák alatt: olajjal töltik fel a mécseseket, kihúzgálják a gyomot,
amit őseik termettek, s ügyelnek, hogy meghagyják a belőlük sar-
jadt virágokat. Türelmesen várnak a papra, míg kereszttől-keresz-
tig járva mindenütt elvégzi a rövid emlékszertartást, Isten irgalmát
kérve a lent pihenőkre.

Nézem a márványba-foglalt, kifakult fotókon a sötét és szikár
pontuszi arcokat — én, jövevény a jövevények között. Amikor a ha -
jók partra tették őket Szalonikában, egyetlen falu sem állt még a
kör nyéken; mindet ők építették, ők törték fel és vetették be a földet
búzával, rozzsal, kukoricával, hogy idefent végül a földművesek is
a magok sorsára jussanak. Gyermekeik, akik már ideát születtek,
növekedtek, fordultak termőre és száradtak el, azóta szintúgy kö-
vették őket a hallgatásba, megadón lettek táplálkává az éhes, ide-
gen földnek, amely pedig semmiben sem hasonlított az otthonira,
amelyből kisarjadtak. Más tapintása, színe, illata van ennek a vi-
déknek. Tudom, mert jártam már Pontuszban is, ahol bőven terem
minden talpalatnyi hely, teát, szőlőt, fügét, vagy kövér havasi fü-
veket. Itt viszont csontos, sovány földön jár az ember, és a tenger is
olyan távoli, hogy még az ég színén sem csillog messzi tükörképe.

Ám dacára annak, hogy az öregek elnémultak és elfogytak, és az
itteniek közül már senki sem látta saját szemével Trapezuntot,
Amasziát, vagy az Istenszülő Szűz Szumela-béli büszke monosto-
rát, ez a nép megmaradt valahogy másfélének: olyan szikár külön-
állónak, amely nem zárkózik el ugyan a többi görögtől és az új ha-
zától, de számontartja azt a távoli vidéket, ahonnét való. Nyelvén
is csak lassan olvad el, ha elolvad egyáltalán a szülőföld dialektu-
sának jellegzetes íze, továbbra is tévedhetetlenül igazodik el a ro-
konsági viszonyok kusza térképén, és nem feledkezik meg a teme-
tőkertről sem, ahol ősei nyugosznak. A Lelkek Szombatján pedig
vissza fog térni ide, hogy főtt búzából készült cukros kolivával
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etesse az éhes holtakat, ahogy egyébként teszik azt a hellének már
ezredévek óta. A lakosságcsere idején állítólag voltak, akik a pon -
tuszi temetőkben kihantolták elődeik csontjait, és batyuba kötve
hozták át magukkal őket is az új hazába; e nagy vándorlás köze-
pette pedig, amely szüntelen zajlik a föld színén és az alá, mintha
egészen magától értetődő volna számukra, ha egy másik idegennel
hozza őket össze a sors, aki most történetesen én vagyok.

Déli szél fúj, és messzire sodorja a tömjénezőből felszálló füstöt,
cibálja a fekete csuhát a lábam körül, amint sírkőtől-sírkőig baktatok,
az Isten két percnyi figyelmét kérve a lentiekre. Ha bort hoznak, a
márványlapot meghintem vele, eszünk egy falatot a kolivából, vál-
tunk pár szót, mintha csak vendégségben volnánk. Hogy Magyaror -
szágról jöttem, az sehol sem kelt megütközést; tágas hely a világ,
sokan elférnek benne. Még a nemzetállamok és a kérlelhetetlen vo-
násokkal megrajzolt határok korát megelőző mentalitás ez, ahol a
személyiség koordinátarendszerében a hit áll az első helyen, s nem
az anyanyelv vagy a születési hely. Még a hatvanas években egy bi-
zantinológus a pontuszi hegyeket járva öreg pásztorral találkozott,
és megkérdezte tőle, miféle vidék ez. „Ez itt Rúm földje — hangzott
a válasz — itt keresztény nyelven beszélnek.” Az itteniek számára is
elsősorban khrisztianósz vagyok, nem pedig ungarezosz; semmi ámul-
nivaló nincs tehát azon, hogy aránylag otthonosan ejtem ki a kö-
nyörgés szavait, és hogy kezemben már benne van a keresztvetés
íve és ritmusa. Sokkal inkább csodálkoznának azon, ha hallanák,
hogy ez nem mindenütt és nem mindenki számára ilyen magától
értetődő: hogy vannak vidékek, ahol éppenséggel fordítva vetnek
keresztet, vagy nem vetnek keresztet egyáltalán. Tartok tőle, hogy
ezek a dolgok már az ő unokáik számára sem ilyen egyértelműek, és
hogy a távoli városokból és Európa más országaiból nem fognak
vissztérni már ide, hogy asztalt terítsenek a régieknek. Igyekszem
tehát jól emlékezetembe vésni ezt a reggelt: a ciprusfák kontúrjait, a
falu házait, a mezőket, és a fölöttük járó szelet.

„Pater, tha erthisz gia kafe — atya, velünk tartasz egy kávéra?”
„Mennem kell — felelem. — De ha Isten is úgy akarja, majd

jövök még errefelé.”

Hogy lesz a hostisból
hospes?
A latin hostis szó ellenséget, a hospes szó pedig vendéget jelent. A két
szó hasonlósága jelzi, hogy a két fogalom között valami rokonság
létezik. Közös az ellenségnél és a vendégnél, hogy eredetileg „ide-
gen”, nem tartozik megszokott körünkbe. Zavarja tevékenységeink
megszokott lefolyását.

NEMESHEGYI PÉTER

Jezsuita szerzetes,
teológus
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