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Az utolsó piros szoknyás, fehér csizmás, fényes harisnyás, hosszú combú 
műmazsorett is szétpukkant, mint egy lufi. Épp tizenkettő volt belőlük. 
Pedig olyan élethűnek látszottak… És olyan kívánatosnak. Szent Péter 

nagyot sóhajtott az újabb kudarc láttán, és fehér szemöldökét bosszúsan és vádlón össze-
húzva a tervezőre, a nagy mennyei mágusra, Albert Einsteinre nézett szúrós kék szemével.

Krisztus második eljövetele óta méla egyhangúságban telt az idő, kellett múlatni vala-
mivel a Mennyei Jeruzsálemben. Az sem volt különösen vigasztaló, ha a Megváltó jelent 
meg a színen, mert ilyenkor szelíden, ám határozottan megfeddte Pétert, hogy miért ügyes-
kedik itt szüntelenül, ereszkedjék le inkább a klimatikusan és demográfiailag élhetővé tett 
Földre, az új földi paradicsomba, és végezzen valami hasznos munkát. Hozzátette, hogy 
Péter be fogja látni, hogy ha dolgozni kezdene, például egy gyönyörű kis kertet művelne, 
rózsákat metszegetne, vagy visszatérne eredeti foglalkozásához, a halászathoz, nem lenne 
többé lelki szükséglete a ritkás éter kósza atomjaiból és a fény kvantumrészecskéiből lét-
rehozott, csupán néhány másodpercig létező mazsorettek látványára.

De Péternek nem fűlt a foga a munkához. Már a földi életében sem, nemhogy idefönt. 
Annak idején is jobban szeretett lófrálni Galileában Jézussal, magánházaknál vendégesked-
ni, mint a Genezáret-tavon halászni. Jobban szeretett a mezőkön mászkálni, az érett ka-
lászokat lopkodni és a magvakat majszolni, közben pedig hallgatni az Urat, noha alig ér-
tett valamit a tanításaiból. Fogalma sem volt, miről szólnak a példabeszédei. Nem értette, 
Jézus miért választotta ki őt, meg az összes többit, de ha már kiválasztotta, miért nem be-
szélt hozzájuk érthető nyelven. Kudarc volt az egész ténykedése az Úr Jézus mellett. Aztán 
a vég volt a betetőzése mindennek, a legmegalázóbb : fogadkozása ellenére háromszor ta-
gadta meg az Urat. Nem is értette, hogy miért nevezte Jézus kősziklának. Csak egy szür-
ke kavics volt, amivel kacsázni lehet a vízen ‒ egyszerű és gyönge jellem.

De valamiért Jézus mindig elnéző volt vele. Hát persze, gondolta Péter, hogy is ne len-
ne elnéző, hiszen ez a keresztényi megbocsátás lényege. Most is, itt a mennyben, amikor 
tudós barátaival, akiket maga köré gyűjtött, anyagot próbált előállíttatni gyakorlatilag 
a semmiből. Anyagot, azaz vonzó nőknek látszó tárgyakat. Pedig Einstein és részecskefi-
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Az anyagsűrítő,
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a mennyben
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zikus csapata nem is ígért Péternek többet, mint 
hogy pár másodpercig létre tudnak hozni látható 
matériát, de Péternek annyi ideje sem lesz, hogy 
megérintse, mert a fizika és a menny törvényei sze-
rint szinte azonnal szétesik. Tehát Péternek esélye 
sem volt, hogy vonzó mazsorettcombokat marko-
lászhasson, ám ő mégis ragaszkodott hozzá, hogy 
a tudósok ajándékozzák meg ezzel az illúzióval.

Vanitatum vanitas ! Micsoda hiúság és felesle-
ges igyekezet ! Péter megvetette magát, hogy a nők 
a gyengéi, megvetette magát korábbi paráznasá-
gáért, amikor még természetbeni vámot is szedett 
a mennyországba belépő csinosabb nőktől. Régeb-
ben ‒ még jóval a második eljövetel előtt ‒ félig-
meddig testi mivoltukban érkeztek a megboldo-
gultak, akkor még enyhébbek voltak a törvények 
a mennyben. Alighogy megérkeztek a szemreva-
lóbb fehérnépek, és kopogtattak a kapun, Péter 
csillogó szemmel sedergetni kezdte hófehér sza-

kállát, és ott helyben kompromittálta őket. Az éppen felszentelt apácák, a szüzek, a fiatal-
asszonyok, a hamvas kis liliomszálak alighogy beléptek a kapun, máris fényből szőtt nyo-
szolyán találták magukat, és mielőtt fölocsúdhattak volna, már meg is lettek becstelenít-
ve. Hirtelen nem is tudták, hogy a pokolba vagy a mennybe kerültek-e. Netán a tisztító-
tűzbe, ahol ez volt a tűzkeresztség ? Akkor még Péter is rendelkezett testtel.

Gyakorlatilag egy szatír volt a mennyország kulcsainak őre.
És nemcsak Péter volt élvhajhász, a második eljövetel előtt még neki is voltak tanítvá-

nyai, persze rossz értelemben. Amikor valamiért el kellett hagynia a kaput, két angyal he-
lyettesítette. Nekik kellett volna ellenőrizniük a bejövőket, azaz utólagosan megállapíta-
ni, hogy jó helyre jöttek-e, nem tévedésből kerültek-e ide, és nekik kellett volna útba iga-
zítani őket, s röviden tájékoztatni, milyen is az élet idefönt : az újonnan érkezetteknek el 
kellett magyarázni, hogy itt, a mennyben minden gondolatban zajlik, az történik, amit az 
ember elgondol, itt már nem a földi anyagvilág törvényei uralkodnak.

Az angyalok természettől fogva, testi értelemben nemtelenek, de ez a kettő mégis egy-
másba lett szerelmes, és sokszor elvonultak a hátsó szivárványos fényszobába, ahol hossza-
san enyelegtek a nyoszolyán, miközben a kapun hol csak csordogált, hol csődült be a nép, 
mint birkanyáj az akolba. Amikor Péter erről a kihágásról tudomást szerzett, nem szólha-
tott nekik semmit, nem teremthette le őket, hiszen ők is tudtak felettesük viselt dolgairól. 
A kérdés csak az, hogy Krisztus miért nem avatkozott közbe. Hiszen Ő mindenről tud.

Tényleg nem értette az Urat. Ő legalább bevallotta magának és a Megváltónak is, hogy 
nem tud uralkodni a testi vágyain, képtelen ellenállni a kísértéseknek, viszont Krisztus-
nak nem lett volna szabad őt választania. Tudta magáról, milyen. Nem kőszikla, hanem… 
hanem inkább homok a pusztában, amely úgy változtatja alakját, ahogy a szél fújja.

Einstein szeretett volna találkozni a Megváltóval, hogy egy jót beszélgessenek a vi-
lág nagy dolgairól, a  világegyetem keletkezéséről és koráról, Isten és Egyszülött 
Fia fennhatóságának esetleges korlátairól az univerzumban, s többek közt arról is, 

hogy ha van még a földihez hasonló élet valami távoli bolygón, az ott élőkre is érvénye-
sek-e Isten erkölcsi törvényei – tehát csupa olyan izgalmas kérdésről, amelyben a termé-
szettudomány és a teológia összeér. Továbbá, kíváncsi lett volna, hogy ha és amennyiben 
Isten cselekvő részese volt a teremtésnek, akkor miért hozott létre olyan lehetetlen kvan-
tumfizikai törvényeket, amelyek még a relativitáselmélet atyja számára is teljességgel ért-
hetetlenek és logikátlanok.
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Péter őt és a többi tudóst azzal vette rá a reménytelen, de bravúros tudományos telje-
sítményre, a mazsorettgyártásra, hogy megígérte nekik, kijárja, hogy egyszer fogadja őket 
a Megváltó, de erre mind a mai napig nem került sor. Amikor Einstein elunva a hosszú 
várakozást egyszer számon kérte Péteren az ígéretét, a kapus azt válaszolta, hogy várjon 
a sorára, nem késtek le semmiről, hiszen előttük az egész örökkévalóság.

‒ Na várj csak, Péter… ‒ sziszegte alig hallhatóan Einstein, és eltűnt a sűrű fehér fényben.
Aztán eltelt rengeteg idő. De Péter a kisujját sem mozdította, hogy nyélbe üsse a találkozót. 

Nem volt vele semmi sanda szándéka, egyszerűen csak a lustasága akadályozta meg benne.
Egy szép napon – vagy pontosabban fogalmazva : a végtelen és mérhetetlen örökkéva-

lóság-óceán egy tetszőleges cseppjében, amely ugyanolyan szép és unalmas volt, mint az 
összes többi – Péter szokása szerint önnön kicsinységén, jelentéktelenségén és állhatatlan-
ságán tűnődött, amikor egyszer csak bevillant neki, hogy Einstein legutoljára milyen ré-
gen kérte, követelte a lehetőséget, hogy az Úr színe elé járulhasson. Ami persze nem ösz-
tökélte arra, hogy most már tegyen is valamit az ügy előmozdítása érdekében. Úgyhogy 
nem is foglalkoztatta sokáig ez a kósza gondolat, mígnem hirtelen ijesztő dologra lett fi-
gyelmes, valami furcsa, szokatlan zajra !

Tudni kell, hogy az Úr Jézus legutoljára a végítélet napján mutatta legádázabb arcát : 
ahogy a mennyei seregek élén hatalmas fehér lovon, véres palástban megjelent az égen, 
s egy kardot húzott elő a torkából. Az a hatalmas zenebona, a csodás égi és földi jelenségek 
meg a mindenféle különös jelenés káprázatossá és ijedelmessé tették az Urat, főleg persze 
a bűnösök számára. Az igazak számára inkább boldogító volt, hiszen ők tudták, mire megy 
ki a dolog, és mámoros örömmel nyugtázták, hogy bekövetkezett, amit oly régóta vártak.

Péter a végítéletkor bizony igencsak megijedt, mert nem tudta eldönteni magáról, hogy 
eme legeslegvégső elszámoláskor ő hova fog kerülni. Hiába volt hivatalosan az Úr első 
földi helytartója, ismerte magát annyira, hogy ne legyen olyan biztos a dolgában, hogy 
a mennyországba kerül… pontosabban : hogy ott marad. A posztjára többé nem volt szük-
ség : az utolsó ítéletkor mindenki feltámadt, és még aznap vagy a pokolra került, vagy visz-
sza a mennyországba. Mivel mindenki megváltozott természetűvé vált, gyakorlatilag nem-
telenné, mint az angyalok, nem születhetett több gyerek. Minden feltámadott abban az 
életkorban rekedt örök időkre, amikor bekövetkezett a végítélet. Péter számára befellegzett 
hát a paráználkodásnak, hiszen nem érkeztek többé a mennybe hölgyemények, se csúnyák, 
se csinoskák. Nem érkezett senki. Jogosan merült fel hát benne, hogy vajon mi lesz az Úr 
döntése. Csak az vigasztalta, hogy Jézus a parázna asszonynak is megbocsátott, megmen-
tette a kövezéstől, bár az is igaz, hogy megígértette vele, hogy többet nem vétkezik. Pé-
ter nem tudta, folytatta-e bűnös tevékenységét az asszony, miután Jézus elment, de való-
színűnek tartotta, hogy nem, mert Jézus mindig rendkívüli hatással volt az élettől meg-
gyötört nőkre, akik szinte itták a szavait, hallgattak rá, és sokan közülük hűséges tanítvá-
nyaiul szegődtek. Péter a maga paraszti eszével voltaképpen nem is értette, Jézus hogyan 
bírt ellenállni az őt révülten imádó asszonyoknak, akik minden vágyát kielégítették volna. 
Csak csettintenie kellett volna nekik, azonnal ugrottak volna. Lehet, hogy éjjel, a tűz mel-
lett csettintett is és ők ugrottak is, csak ő, 
Péter soha nem tudott róla. Mindig na-
gyon hamar elnyomta a buzgóság, mint 
az egyszerű, gondtalan embereket általá-
ban. Akkor is, amikor az Úr kifejezetten 
kérte, hogy maradjon éber két másik ta-
nítvánnyal, ott, a  Gecsemáni-kertben ‒ 
hát nem elaludt háromszor is ? ! Ezért is 
furdalta a lelkiismeret.

Mire idáig jutott az emlékezésben, ösz-
szerezzent, mert ismét hallotta a zajt, és 
ezúttal jóval közelebbről, mint az imént. 
Még most sem látott semmit, hiszen 
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a  menny voltaképpen gomolygó fehér 
fényözön, mint valami sűrű világító köd, 
amely azonban korántsem fojtogató és 
nyomasztó miazma, mint amilyen a földi 
világban volt, hanem a boldogság, a biz-
tonság és a szeretet természetes közege.

Fémes hangzású volt a zaj, inkább vala-
mi zörgésféle, amikor harmadszorra ütöt-
te meg a fülét. Ezúttal nagyon ismerősnek 
rémlett. És lássatok csudát, a fehérségből, 
íme, római katonákat látott előtűnni ! No, 
nem csatarendben, hanem csak úgy össze-
vissza. Vagy tízen lépdeltek elő a  semmi-
ből, az ő vállpáncélszelvényeik egymáshoz 
verődése okozta a hangot. Szedett-vedett 

különítménynek tűntek, s amikor egészen közel értek hozzá, megálltak. Nem volt egysé-
ges fegyverzetük, de erről Péter nem is tudott, mert nem volt ideje és lélekjelenléte végig-
nézni rajtuk, ugyanis egyvalami ragadta meg a figyelmét és dermesztette meg : ketten kö-
zülük egy jókora fakeresztet cipeltek. Péter ezenkívül csak annyit érzékelt, hogy mindnek 
rendkívül marcona az ábrázata, és hogy villámló tekintettel merednek rá.

‒ Na, vén lókötő, te korrupt disznó ! – mondta röhögve az egyik termetes katona, és ól-
mos végű szíjkorbácsot lengetett a kezében. – Rómában méltatlannak tartottad magad ar-
ra, hogy úgy halj meg, mint az Urad, ezért fejjel lefelé feszíttetted meg magadat. Mintha 
ezzel enyhíthetted volna az ellene elkövetett árulást … ‒ tette hozzá a római, és megigazí-
totta az időközben félrecsúszott sisakját. ‒ Vagyis többet akartál szenvedni, mint Ő. Úgyis 
rég volt már a halálod, frissítsük fel egy kicsit az emlékezetedet, de most bemutatjuk, kit 
is tagadtál meg voltaképpen. Segítünk átérezni, milyen volt a Messiásodnak, amikor elő-
ször ólmos korbáccsal, majd pedig fémnehezékessel vertük félholtra. Pontosan ugyanazt 
fogod most elszenvedni, amit az Úr ! Pápább akartál lenni a pápánál, különlegesebb, fel-
tehetőleg fájdalmasabb kivégzést szerettél volna, mint Urad, de mi úgy gondoljuk, illő és 
kívánatos, hogy megtudd a teljes igazságot !

Péter páni félelmében össze is csinálta volna magát, ha lett volna még teste és bélműkö-
dése, és ugyancsak az ijedségtől arról is teljesen elfeledkezett, hogy itt a mennyben a bol-
dogokkal már nem történhetnek ilyen szörnyűségek, ráadásul semmiféle fájdalomtól nem 
kell tartaniuk, hiszen test nélkül nem érezhetnek testi fájdalmat. De a majd’ kétezer-öt-
száz évvel ezelőtti véres események újra valóságnak rémlettek, mert rettegéstől elborult el-
mével nem tudott rendesen gondolkodni.

Hirtelen arra eszmélt, hogy egy csonka márványoszlophoz kötözik, és kétfelől egy-egy 
katona közelít hozzá. Na, és akkor elkezdődött ! Iszonyatos erővel, felváltva csépelni kezd-
ték a korbácsokkal. Már az első ütéskor csillagokat látott a fájdalomtól. Fogalma sem volt, 
hány ütést mértek rá, de amikor abbahagyták, érdekes módon rögtön megszűnt minden 
fájdalom, egy csöppet sem sajgott a háta. Mintha mi sem történt volna. Ezen meglepő-
dött. Oldalvást és lefelé pillantva észrevette, hogy több helyről is patakokban csörgedezik 
a vére. S ekkor újabb irtózatos fájdalom hasított belé, szinte elviselhetetlen. Csak akkor 
enyhült valamelyest a kínja, amikor tisztább elmével elnézve a vért, természetellenes szí-
nűnek találta, olyasfélének, mint a mazsorettek szoknyácskáinak piros színe.

‒ Péter, Péter, ily gyönge a te hited ? – szólalt meg egy bársonyosan kedves, de igen ha-
tározott hang a semmiből. Péter fölnézett, körülhordozta a tekintetét, és a római katonák 
egymás után szétpukkantak, mint megannyi tűvel kiszúrt lufi.

Eleinte semmit sem látott, majd a  fehérségből előtűnt az Úr kegyes arca. Szelíd pil-
lantással nézett rá. Fehér köpenyben volt, olyanban, mint amilyen a környező fény színe, 
ezért az arcán kívül csak a kezei látszottak, a kecses, vékony ujjai, meg a mezítelen lábai, 
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amelyek kilógtak a köpeny alól. Nem egyedül jött. Ott állt mellette teljes életnagyságban, 
fekete öltönyben a lobogó fehér hajú fizikus, Albert Einstein.

‒ Fiam – mondta Péternek az Úr ‒, megfeddelek felbujtás vétségéért, amivel rávetted 
ezt az embert itt, hogy anyagot sűrítsen neked a mennyben. Büntetést viszont nem szabok 
ki rád, részben a földi érdemeidre tekintettel, részben pedig mert elég büntetés volt szá-
modra ennek a tudós cimborádnak ördögi terve, hogy megleckéztessen téged, amiért nem 
segítetted elő, hogy találkozhasson velem. Arra viszont nyomatékosan kérlek, többet ne 
vétkezzél, és ne tégy másnak olyan ígéretet, amit nem tartasz be. Ebben a dologban ugye 
visszaeső vagy, mert engem is megtagadtál, pedig esküdöztél, hogy soha, de soha ! De ezért 
már meglakoltál a kereszten, fejjel lefelé. Egyébként meg, Péter, hogyan hihetted, hogy lé-
tezhet még fájdalom a mennyben ? Még mindig nem tanultad meg, hogy itt mindent csak 
a szeretet irányít ? ! Einstein azzal kínozhatott meg, hogy hittél a római katonák testi léte-
zésében. Meg abban, hogy te is létezhetsz még testben. De legalább tanultál megint. Időd 
van, végtelenül sok. A földön holtig tanultunk, itt egy örökkévalóságig fogunk.

‒ Neked viszont, Albert Einstein, súlyosabbak a bűneid ! – fordult ezután Krisztus a mel-
lette álló tudóshoz, akinek ezer ráncba szaladt amúgy is öreg arca. ‒ Először is, elítéllek til-
tott anyagsűrítésért, valamint hamis fájdalomérzet okozásáért. Másodszor azért, mert tet-
tedet előre megfontolt szándékkal követted el. Harmadszor pedig önbíráskodásért, ami 
a földön is, a tökéletlenebb létben is bűn volt, nemhogy itt, a mennyben. Súlyosbító körül-
ménynek tekintem, hogy önbíráskodásodat válogatott kínokkal óhajtottad megvalósítani.

‒ Uram, ha szabad megszólalnom… – nyitotta szóra száját Péter, és szakálla remegésén 
látszott, hogy még mindig nem sikerült túltennie magát a történteken. Krisztus bólintott 
neki, hogy tessék, mondja csak, ami a szívét nyomja, ezért Péter kicsit bátrabban folytat-
ta : ‒ Bocsánatodért esedezem, amiért lustaságból nem közvetítettem Einstein kívánságát, 
hogy találkozni szeretne Veled. Vagyis én voltam ennek az egésznek az okozója. Sőt, azzal, 
hogy felbujtottam az anyagsűrítésre, én vittem bűnbe… Mentsd fel őt, kérlek.

‒ Jól van, Péter, amit mondtam a vétkeidről, megmondtam. Einstein úr bűnei viszont 
igen súlyosak, ezért részben büntetésképpen, részben óhaja teljesítéseképpen bepillantást 
engedek neki a világegyetem titkaiba.

Felbujtó és felbujtott nagy, kíváncsi szemeket meresztett a Megváltóra.
‒ Tudósunkat tíz napra a kárhozottak lakhelyére, a Föld körül keringő Pokolholdra 

száműzöm, ahol megtapasztalhatja a testi kínokat elszenvedő pokolfattyak mindennapja-
it, egyszersmind tanulmányozhatja annak az égitestnek a fizikáját és klimatikus viszonya-
it. Amelyek nem épp kellemesek. Alig van légkör, és nappal száz fokon főnek a bűnösök, 
éjjel pedig, amikor nem süt a Nap, a csontjukig hatol a fagy. Einstein erre az időre vissza-
kapja testét, hogy átérezhessen minden megpróbáltatást. ‒ Az Úr ekkor a tudóshoz for-
dult, és kedélyesen így szólt : ‒ Kedves Einstein, tulajdonképpen „tanulmányútnak” is ne-
vezhetjük az utazásodat, nem ?

‒ De… ‒ motyogta pamacs bajsza alatt szomorúan a fizikus.
‒ Ha pedig visszatértél – folytatta az Úr ‒, válaszolok minden kérdésedre, amit szeret-

tél volna nekem feltenni. De most szedelődzködj, mindjárt indulsz….
Miután Einstein eltávozott, és Krisztus is elment, hogy máshol tegyen rendet a menny-

ben, Szent Péter boldogan fürdött egy kicsit a vattacukor-fehér szeretetben, és mosolyog-
va dörmögte maga elé :

‒ Na, végre itt, a mennyben is történik valami kis izgalom…   

Szappanos Gábor (Budapest, 1962) : író, műfordító, szerkesztő, tanár. Angolból és skandináv nyelvekből 
fordít. Legutóbbi kötete : Szentek hétköznapi csodái (Cédrus Művészeti Alapítvány, 2017). Budapesten él.


