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Szabó Lajos∗ 
 

Veszélyben a WC!  
Krónika a XX-ik századból Pannóniából, 1948. 

 
„Oh, a kimondhatatlan 

Kínt mondd ki, néma jel!” 
(Arany János: Károlyi S.) 

 
I. 
 
Írtanak akkor anno …, ki tudja hányat írtanak, mikor elkészült a Takta-
parton a prédikátori kertben a WC. Homály lengi körül eredetét, mint a 
nagyon nagyon régi dolgokét. Az bizonyos, hogy mikor ı épült, császá-
rok-királyok uralkodtak még a földön (hol vannak ık?), s az országoknak 
más határaik voltak, mint ma. 

A WC íme túlélt országhatárokat, túlélt eszméket (oh mennyi 
szállott azóta temetıbe). Idıt állóbb lett dinasztiáknál, hadseregekkel és 
imákkal védett gránicoknál, theologiai irányzatoknál, sok mindennél. Idıt 
állóbb volt a prédikátoroknál is (pedig: „papot, szamarat halni látni ritka-
ság!” – mondja a közmondat). Egész lelkészi generációk használták, majd 
tőntek el a mulandóságban, míg ı megmaradt. 

Állt az elemek támadásában is (noha nem cementbıl készült. Hol 
volt még akkor cement, mikor ı keletkezett? S ha meglett volna is már a 
cement, a szegény eklézsia bizony nem abból építette volna ıt akkor sem: 
„Még mit nem a papnak!” felkiáltással). 
Nád volt a teteje, s erısen tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a nád nem 
idıt álló dolog, mert meg vagyon írva szakkönyvekben, hogy a nádtetı 
megmarad, száz esztendeig is, tehát idıt állóbb az emberi nemzetnél. (A 
mi esztendeinknek napjai hetven esztendı, vagy ha feljebb, nyolcvan 
esztendı!”) 

S ha megavult a fedelén egy-két nádcsomó, esıs idıben figyel-
meztette a csepegés a prédikátort, s a harangozóval új nádkévét vettetett a 
résre. Közel volt az anyag, pár lépésnyire ott suttogott a taktai nádas. 
Gerendái nem cédrusból valának ugyan, de a magyar sittimfából, akácból 
eszkábálta néhai ács (oh, hol porlik már az ı keze?). Tél, tavasz, nyár és 
ısz eljöttek százszor is talán, vagy ki tudja: kétszázszor is, havak, esık, 
viharok, napsütések, szelek látogatták, próbálták rajta erejüket, rendületle-
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nül állott. Fecskék cikáztak felette, gólyák kerengtek, gémek lebegtek, s 
majd ezeknek az ükunokái. İ állott. Repülıgép is szállott felette (tán a 
századik születésnapján), a rohanó technika gyorsszárnyú madara, de ı 
maradt változatlanul. Egyik rekesze volt csak a prédikátoré (mint termé-
szetbeni javadalom), másik két rekesze az oskolás gyermekeké volt. A 
szegény eklézsia így oldotta meg takarékosan a kérdést: egy fedél alatt. 
(Bizony nagy kérdés az építkezés egy reformata eklézsiának, van olyan, 
mint egy országnak az országház. Notabene: hol volt még akkor az or-
szágház is, mikor ı már megépítve állott.) A kis gyermekekbıl, akik hasz-
nálták, vén pásztorok és házsártos öregasszonyok lettek, majd ezeknek 
gyermekei, unokái, sıt déd- és ükunokái is használták. Temetıbe mentek 
rendre mind, s ı állott rendületlenül. 

Egyszer fenyegette veszély a múlt században, mikor az egyik 
pendelyes gyermek falai rejtekében próbálta magát beavatni a pipázás 
rejtelmeibe, s az eldobott gyújtószáltól majdnem lángot kapott. Rég volt 
ez is, az imposztor gyermeket, akibıl huszár lett azóta, Maglájnál megölte 
a bosnyák, de elıbb tüzet raktak a hasára, hogy jól megkínozzák. (Aki 
tüzet viszen, tőz által pusztíttatik el.) 

Voltak nagy viharok, százados tölgyek derékba törtek, istennyilak 
kastélyokba csaptak, büszke eresztékek meglazultak és eldıltek, megma-
radt és állott. De nemcsak elemek fenyegették. Ellenség is jött olykor-
olykor (legalább is ötven-száz esztendınként). Nagybajszú, mozsársipkás 
apróparipájú lovasok szép piros lángba borítottak (részeg nagy gyerme-
kek) körülte házakat. İ megmaradt. Máskor lüktetı szemő idegen országi 
gyalogosok jöttek (a szögek is szinte mélyebben húzódtak elılük a falba), 
de ıt nem bántották. Mindössze is egy porcelánedényt emeltek el belıle 
csak, s a közeli kertbıl uborkát csórva, úgy habzsolták belıle az ételt) 
ösztönös bicsérdisták voltak. Majd nemrégiben jöttek hörgı tankokkal 
idegen katonák, bevették magukat a faluba, s nem mentek ki addig, míg a 
Takta másik partjáról másfajta idegen katonák nehéz ágyúkkal össze nem 
verették a falut. Recsegve mállott szét a torony teteje, jégesınként fröcs-
költe tele a parókiát is az aknaszilánkok miriádja, olyan izzó vasdarabok 
szállottak a WC felett, mint egy-egy anyányi lúd. Utolsó ítélet készült, úgy 
látszott: ez itt már a vég! Vég is lett sok háznak, középületnek (meg egy 
eddigi világhatalomnak), de neki semmi baja nem lett, csak megıszült kis 
idıre a ráhulló pernyétıl, törmelékektıl. Irgalmas esık (sok sirató esı 
szitált azon az ıszön), lemosták azt is róla, s rongált világ rongált orszá-
gának rongált falujában állott rendületlenül, sebezhetetlenül. Mintha bő-
vös kör védte volna idıtıl, elemektıl, történelmi változásoktól. Úgy lát-
szott immár idıtlenül megmarad az eklézsia szolgájának alázatos 
szolgálatában, ı, amirıl elfeledkezett az Enyészet. 

Papok változásában, iskolai generációk forgatagában változatlanul 
szürkén, megszokottan, meg nem énekelve, ki nem tüntetve állott a Tak-
ta-partján. Pedig még a víz is megváltozott az idık folyamán. Csendesebb 
lett, kevesebb lett, iszaposabb s annyira ellepte nyáron a sulyom, hogy alig 
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csillant elı a vize. Vénült, fogyott, változott meg a víz is. Csak ı nem, ı 
nem. Figyelemre nem érdemes, meg nem számlálva (még a leltárból is 
kifelejtıdött), adómentesen (pedig valami ötven éve már még a kutyák 
után is adózik a magyar), szerényen, szürkén, de hasznosan és ereje teljé-
ben állott hivatásának szolgálatában. Papírra is csak egyszer került a neve. 
Dóka Mihályné (ilyen nyelvő asszonyt is csak néha szülnek a századok), 
egy veszekedés alkalmával rárakott a szomszédjára, Pócs Józsefnéra min-
den ocsmányságot. A legkisebb volt ezek között, hogy Pócsné országos 
parázna (régmúlt idıben), czégéres tolvaj (jelen idıben is) és olyan vén 
szipirtyó, korára nézve, mint a pap budija. Ez, ez az utolsó, ez már sok 
volt Pócsnénak is. Utóvégre, ami csak félig igaz, az még eltőrhetı, de ami 
nem igaz, az már nem igaz és törvényt kíván. A perben Pócsné tanúnak 
beidéztette Szabó Illést is, a község legöregebb emberét. 106 éves volt 
Illés, ökrösszekéren, dunyhák között vitték a törvényházig, s onnan fel a 
tárgyalóterembe két markos ember emelintette. A bíró kellı komolysággal 
feladta a kérdést: 
- Kaparásszon csak vissza kend az emlékezetébe, mennyi idıs lehet az 
eklézsiai árnyék szék ott a Takta-partján? 
Illés kaparászott (elébb a fejében), sokáig nem szólt mert nagyon-nagyon 
messzire kellett visszamennie elméjének. Hümmögött, homlokot ráncolt, 
dünnyögött, azután legyintett: 
- Hát ezt épp úgy nem tudom, mint ahogy a tekintetes bíró úr nem tudja! 
A bíró türelmetlenül mondta: 
- De azt csak megtudja tán mondani, hogy állott-e már a kend gyermek-
korában? 
Az aggastyán erre a naiv kérdésre (tisztesség ide, tisztesség oda) csendesen 
röhögni kezdett. Visszaintett a múltba: 
- Hogy az én gyermekkoromban? Hát mit tetszik gondolni, Matuzsálem 
vagyok én? Százhat éves vagyok én csak, kérem. Hát persze, hogy állott. 
Én is használtam (megkövetem), mint pendelyes gyerek! 
- Mégis, mennyi idıs lehet? 
Az aggastyán arca ünnepélyes lett (vének meg tudják becsülni a vén idı-
ket). Halkan, de bizonysággal mondotta: 
- Hát én azt hiszem, tekintetes bíró úr, hogy még Árpád apánk is azt 
használhatta. Ha ugyan járt a mi falunkban. Mert (mesélı lett a hangja) 
úgy volt az, tetszik tudni, hogy száz év elıtt még csak ez az egy árnyék-
szék volt az egész faluban. A népek bizony csak a … 

A bíró intett neki, hogy elég, abbahagyhatja. A két markos ember 
felfogta az öreget, de az már annyira benne volt a múltban, hogy észre 
sem vette. Már az ajtónál vitték, mikor visszakiáltott: 
- Hej, a napoleonját, tekintetes bíró úr, most jut eszembe, hogy nem 
mondtam egészen igazat! 
- Megállni! – mondta a bíró az embereknek – beszéljen kend, tán eszébe 
jutott a keletkezési idı? 
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-A fenét! Csak az jutott eszembe, hogy volt a faluban egy másik budi is, az 
uraságé, de az kérem csak… 
A bíró intett, hogy vonszolják el az öreget. Vitték, de a folyosóról még 
behallatszott a hangja: 
- De az legfeljebb száz éves lehet csak, mert emlékszem, hogy ötéves 
koromban… 
Dókáné aztán többé nem használta hasonlataiban a papi WC-t. Mert majd 
egy tehén árába került neki.  

Azalatt a teméntelen idı alatt, amit megélt ez a szerény épület, 
sok minden változás történt a faluban is. Elhagyták például az emberek a 
gatya viselést, pedig hát hol volt az szépségben a mai cájg nadrág mellett. 
A kalapokról is lekerültek a darutollak (ma már csak a falu bolondjának 
van a kalapja mellett, de az is csak kakastoll). A bocskor is kiment divat-
ból, pedig mennyivel célszerőbb volt az, mint a komisz bakancs. Ételek is 
eltőntek. Az épület, iskolafelıli részének környéke tele volt szórva egyko-
ron sulyom-héjjal. Sulyom most is van, de a kutya sem eszi. (Az azelıtt 
sem ette.)  A lengı szakállak, szép bajszok is hová lettek? (Az utolsó sza-
káll nem is magyaré volt a faluban, hanem egy szegény zsidóé, de azt 
elvitték messze Auschwitzba, ott temetıdött el.) Az emberek természete 
is kicserélıdött, régen színesebbek voltak az emberek. Hol van már pél-
dául Bakos a táltos, aki úgy tudott igézni embert, hogy ha fogadásból 
követ emeltetett valakivel, az nem tudta addig letenni, míg ı engedélyt 
nem adott rá. Az eladott méheit pedig visszaigézte a hetedik határból is. 
Hol vannak a régi lovasok, akiknek a bravúrját megcsodálta még maga 
Ferenc Jóska is az olmützi rajcsurban! Micsoda, micsoda változás én Iste-
nem! Hogy szürkülünk, hogy kopunk lélekben, testben viseletben! Még a 
gém sem az már, mint régen. A múltkoriban egy elrepült a WC felett, hát 
nem ezüstös győrő csillogott a lábán! Régen csak az úri nık, meg a rossz 
vászoncselédek húztak győrőt. Most már a gém is. (Valamelyik madártani 
intézet győrőzhette fel. De akárki, hallatlan volt ilyen azelıtt.) És hogy 
megváltoztak gazdái, a papok is, hej de megváltoztak! Volt egy (nem 
olyan, mint a mostani nyámadtak), azzal vagy 100 évig nem bírt a halál. 
Még galambısz korában is felemelt egy nagy búzával teli zsákot, s a karza-
ton rendetlenkedı legényeket úgy összeverte (pásztori botjával), hogy 
napokig lepedıben kellett forgatni ıket. De volt is hozzá testbéli mérete-
zése, megreccsent alatta az épület, mikor idejött. És a másik! Aki még itt 
is Tacitust olvasta, meg Homért, és úgy tudta a klasszikus nyelveket, hogy 
rétor lehetett volna az athéni agorán. Görög és latin hexameterek zúgtak 
ki lelkesen az épületbıl, mikor a pap magafeledtén, még itt is szavalta 
ıket. És a harmadik! Aki a havas Helvéciából hozott kedves szıke felesé-
get. Idejárt sírni a messzire szakadt asszonyka, ha nagyon elfogta a hon-
vágy a nádasok mellıl a honi bércek után. Soha nem látta meg ıket. Itt 
susog (a közeli temetıben) jeltelen sírja közelében a sejtelmes nádas. És a 
negyedik! Akinek a sírkövére (ha állított volna neki ilyet az eklézsia), töb-
bet lehetett volna ráírni, mint ama skotus Knox Jánoséra. Mert arra csak 
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az volt rávésve: Itt nyugszik egy férfi, aki soha nem ijedt meg emberi arc-
tól! De ez nem emberi arctól, hanem a halál száz arcától sem ijedt meg. 
Mikor a nagy kolera volt és mint a nyulak az agár elıl, úgy menekültek az 
úrfélék a Nagy Dög elıl a halálos faluból, ez itt maradt és rendíthetetlenül 
temetgetett. A fél falut eltemette, s mint a kapitány a süllyedı hajón, ı 
volt az utolsó halott. Itt csapott rá a halál ebben az épületben. De az arca 
gránit volt akkor is. 

És az ötödik! Aki olyan olimpuszi magábazárkózottságban élt itt 
hívei és barmai közt (melyeknek ellése kánoni óra volt számára), hogy 
szemét se rebbentette a külvilágból hozzá intézett levelekre. Egyedülálló 
alakja volt az antiadminisztrációnak. A levelek, melyek érkeztek, ide 
akasztódtak a WC falán lévı szögre, s onnan érkezési sorrendben nem 
olvasási célokra használta ıket. Ennek köszönheti az épület, hogy egyszer 
püspöki vendéget is fogadhatott falai közé. Mert a püspök (szigorú egy-
házatya), nem kapván választ a paptól 2 levelére, nagy haraggal, személye-
sen szállott ki az egyházközségbe. A pap igen nagy örömmel, boldog 
szívességgel fogadta a ritka vendéget. 

- Minek köszönhetem ezt a ritka kitüntetést, püspök atyám?! 
A püspök szava füstölt a haragtól: 
- Még kérdezed? Hát a leveleim? 
- Miféle levelek? – kérdezte ámulva a pap. 
- Mifélék? No várj csak, majd mindjárt számolunk, csak elıbb a 

WC-be megyek még. 
Bemegy a WC-be a püspök. Esik tekintete az irattárt helyettesítı 

szögre, s ott látja roppant ámulattal mind a két levelét. Átszúrva, de fel-
bontatlanul. Hát ilyen egyháztörténeti paritásoknak is szolgált az öreg 
épület. 

És az ötödik, tizedik, ki tudja hányadik pap! A régi gazdák. Oh 
mennyire mások voltak, mint ezek a mostaniak az utolsó félszázadban. 
Egyszóval: ahol minden változó: ember, állat, matéria, még Kossuth Lajos 
emléke is, annál jobban meg kellett volna becsülni a változás nélküli régi 
dolgot. De bizony nem becsülik: ilyen az ember! Annyira nem, hogy mi-
kor az épületet új gazdája, egy városból idekerült pap (városa idegen meg-
szállás alá kerülvén, ıt kirúgták onnan) meglátta, s visszaemlékezett a 
városi modern WC-re, fitymálva mondta: - Micsoda ócska rondaság ez! 
Látszik, hogy falun vagyunk! De az épület nem vette ezt rossz néven, 
hiszen nem értette. Állt az új gazda szolgálatára is, aki lassan hozzászo-
kott. Sıt eljött az idı, mikor az új pap bizonyos fajta megbecsüléssel, sıt 
enyhe büszkeséggel kezdett viseltetni a WC iránt. Egyszer ugyanis a falu-
ba vetıdött egy érdekes öregúr, egy nyugalomba vonult dzsungelkutató. 
Fantasztikus múlt állott mögötte. Közel három évtizedig cirkált ıserdık-
ben, Ázsiában, Afrikában és a Szigeteken. Werne elszürkült mellette, mi-
kor kalandjairól beszélni kezdett, May Károly ásító unalmú olvasmánya 
degradálódott az ı élményei mellett. A vén dzsungelbajnok öreg korára 
(hogy meg legyen a mindennapi kenyere), demokratikus népnevelıvé lett 
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és ez, saját bevallása szerint keservesebb és szőkebb kenyér volt, mint 
például Borneóban annak idején az óriáskígyó vadászat. Bizony szők ke-
nyeret jelentett. Mert például a taktai faluban is (hiába tették közhírré, s 
hiába ajánlotta pap, jegyzı, tanító), egyetlen paraszt sem jelent meg az 
elıadáson, pedig tél volt, ráérı idı, mikor eszi meg az unalom az embert. 
Viszont beléptidíjul 40 fillért kellett volna fizetni (oh mely csekélység 
azért az érdekes színes világért, amit az öreg nyújtott érte), de 40 fillér 
mégiscsak 40 fillér (négy cigaretta ára!), s mivel egyáltalán nem valószínő, 
hogy taktai embernek valaha is lesz dolga ott az óperencián túl, hát minek 
költsön olyanra, aminek nem veszi hasznát. Így az öreg dzsungeles ember 
csak néhány gyermeknek, meg a papnak, tanítónak jelenlétében tartott egy 
órás elıadást hajborzoló élményeirıl, s az irdatlan földek messzi tájairól, 
embereirıl. Meg egy öreg parasztnak, aki merı véletlenségbıl bevetıdött 
oda. De ez unatkozva hallgatta, csak akkor csillant fel a szeme, mikor a 
tudós arról a borneói vad szokásról kezdett beszélni, hogy ott az öreg 
embereket megeszik. Itt, az elıadásnak ennél a részénél érdeklıdéssel 
kezdett figyelni az öreg, s helyeslıen bólintgatott: 

- Ippeg úgy, mint nálunk, tekintetes úr. Itt is a megfáradott öreg-
embert semmi nem becsülik, s meg akarják enni. Hej, egyforma a világ és 
annak szokása erre is, arra is!  

Mikor vége volt az elıadásnak, az öreg tudós megszemlélte a 
pénztárt és olyan fintorra rándulhatott az arca, mint valaha a dajákok 
közt, mikor az óriáskígyó csapdában csak néhány haszontalan gyíkot ta-
lált. Valamit mormogott, hogy oroszlánok kellenének ide, az ilyen faluba, 
hiszen egy fejvadász telepen is nagyobb érdeklıdés lenne egy elıadás 
iránt, mint itt ezeknél… Szóval a bevétel olyan, de olyan csekély volt, 
hogy abból se a kosztja, se az éjjeli szállása nem telt volna ki az öregúrnak. 
Azért a tanító adott neki ebédet és uzsonnát, vacsorára és éjjeli szállásra 
pedig a pap hívta meg. Akkor este történt a papi WC földrajzi felmagasz-
talása is. Azon az estén (mint egy vén varázsló) csodálatos tájakat, embe-
reket, szokásokat idézett fel az öregúr, ahogy ültek ott a lámpa kedves 
fényében (kint szikrázott a hold). És ı beszélt, beszélt Abesszíniáról, 
Madagaszkárról, Borneóról és a dzsungelekrıl, oh a végtelen dzsungelek-
rıl, amelyekbe bemegy az ember, mint roppant alagútba, ifjú erıvel és 
évek múlva találja meg a másik végüket, oh micsoda évek múlva! És ak-
kor büszkén felcsattant az öreg dzsungelember hangja: 

- Egy dologra vagyok még büszke tiszteletes uram, földrajzi és 
etnográfiai felfedezéseim mellett. És ez az a velem született tehetség, hogy 
soha nem tévedtem el 30 év alatt. Mindig megtaláltam a helyes irányt, a 
legvadabb bozótban is, mindig meg tudtam találni azt, amit kerestem. 

A pap mélázva bólogatott, s akkor az öreg felállott: 
- Pardon egy pillanatra kimegyek… 
A pap is felállott: 
- Majd megmutatom… 
Az öreg tiltakozóan emelte fel kezét: 
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- Köszönöm, megtalálom én kérem, hiszen… Kiment az öregúr. 
Kint szikrázva sütött a téli hold. A pap a lámpába bámulva tőnıdözött 
azok felett a színes és csodálatos dolgok felett, amelyeket ma este hallott. 

- De mi ez? Lassan már egy negyedórája, hogy kiment az öregúr, 
s még mindig nem jön. Már éppen indulni akart utána, mikor megnyílt az 
ajtó, és feltőnt az öreg dzsungelkutató zavart és szégyenkezı arca: 

- Uram, tiszteletes uram – suttogta megszégyenülve – nem talá-
lom! 

A pap elmosolyodott, és kiment vele. Kitőnt, hogy az öregúr 
mindent sorra vett: a padrajáró ajtót, a nyárikonyha ajtót, a tyúkólajtót, a 
füstölıhelyiség ajtaját, de a WC-ét mégsem találta. Mert bizony az (miután 
az iskolás gyermekekkel közös volt), jó távol volt a lakástól, a papi és 
iskolai teleknek pontosan a gránicán, helyesebben az egész épület az isko-
lai telken feküdt, csak az ajtaja nyílt a papi telekre. 

- Ott van, kérem! 
A tudós még mindig zavarodott volt: 
- Ez az? Néztem én kérem ezt is (mondta maga igazolásául), de 

csak messzirıl. Azt hittem, hogy méhes! 
Mikor visszamentek ismét a meleg szobába, a lámpa kedves fé-

nyébe és leültek, a vén dzsungelvándor nagyot sóhajtott: 
- Uram – mondta és érzett hangjában a mély tisztelet a papi WC 

iránt – tiszteletes uram a birtokosa annak a földrajzi helynek, az egyetlen-
nek a földön, ahol én eltévedtem, s amire nem találtam reá. Ilyen nincs 
több sem Európában, sem Ázsiában, sem Afrikában kérem. A pap mo-
solygott, de a tudós komoly arccal papírt, ceruzát vett elı: 

- Raritás ez kérem, életem egyik raritása. Szíveskedjék megmon-
dani, hogy a földrajzi hosszúság és szélesség milyen fokai közt fekszik ez 
a WC? 

A pap harsogva kacagni kezdett, s intett, hogy nem tudja. De a 
tudós nem nyugodott bele, s még azon éjszaka a csillagok segélyével meg-
állapította a WC pontos földrajzi fekvését. És feljegyzéseket csinált. S 
besorozta a Takta-parti WC-t a legérdekesebb élményei közé. 

Így lett nemcsak történelmileg, hanem földrajzilag is értékes és 
nevezetes a kis épület. Sıt nevezetes lett még más szempontból is. Neve-
zetesen: szociális szempontból. Lobogószemő (és lobogóhajú) fiatalembe-
rek jöttek egyszer a faluba hárman. Vén Kodak fényképezıgépekkel, rajz-
irónokkal, hátizsáknyi jegyzetpapírral. A falvak régi szociális 
vonatkozásban érdekes helyeirıl készítettek monográfiát. 

- Egyszóval – mondták az egyik párttitkárnak, akihez szállottak – 
mutasson nekünk olyan helyeket a faluban, ahol a múltban nem volt vá-
laszfal az emberek között! 

- Tán a kocsma, kérem! – mondta a titkár. 
- No gyerünk a kocsmába! 
Megnézték a nagy ivót, s az egyik lobogóhajú egy kis ajtócskára 

mutatott: 
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- Az hová vezet? 
A kocsmáros múltba nézı szemekkel mondta: 
- Az kérem a különszoba volt. Oda csak urak (írnokig bezárólag) 

léphettek be… 
A lobogóhajúak szemrehányóan néztek a párttitkárra: 
- Hát hol volt itt az egyenlıség. 
Az megvakarta a fejét: 
- Tán a temetıben, kérem! 
Hát menjünk a temetıbe! 
Elindultak, de be se mentek. Az egyik lobogóhajú rámutatott a 

többi síroktól elkülönített, már az úton is látható kriptasorra: 
- Hát ezek? 
A titkár szégyenkezve makogta: 
- A gazdagok sora ez kérem… 
A lobogóhajúak dühösek lettek a titkárra (mintha az lett volna az 

oka annak, ami volt): 
- Hát nincsen ebben a rongy faluban semmi vigasztaló!? 
Akkor a megijedt titkárnak szorultában (asszociáció révén) eszébe 

jutott a gyerekideje, az iskoláskora, s megkönnyebbülten, vígan felkiáltott: 
- Dehogy nincs kérem, dehogy nincs! 
- No mondja már! 
A titkár fejet vakart: 
- De az nem valami díszes hely kérem! 
- Hát osztán! 
- Mert az kérem (követem alásan) egy budi! 
- No, no… 
A titkár akkor elvezette a lobogóhajúakat, s azok megnézvén a 

cirkumstanciákat, mint az elemibe jutott hal a vízben, olyan buzgalommal, 
lobogó szemekkel (s hajakkal), hozzáfogtak azonnal fényképezni, mérni, 
rajzolni, írni… Aztán elviharzottak. S néhány nap múlva az egyik újság-
ban lobogószenvedélyő riportot olvashatott az ország a taktai WC-rıl, 
amely (vesszenek a múltak), a múltban az egyetlen hely volt (mert sem a 
kocsma, sem a temetı nem volt az), ahol együtt lehetett (persze rekeszek 
azért voltak), a falu agytrösztjéhez tartozó pap (úgyis mint: úr) és a falu 
gyermekserege (úgyis mint: paraszt). S a vén WC híre szállott. Még kül-
földre is kikerült, mert egyik országos vezetıember egy külföldi sajtókon-
ferencián, a maga utánozhatatlanul egyéni zsargonjában (vélvén, hogy 
ezzel nagy sebet fakaszt az emigránsszíveken), feneketlen gúnnyal mondta 
el a világlapok szerkesztıinek, hogy a magyar faluban csak egy szociális 
hely volt a múltban, ahol egyenlıség volt: a taktai WC. 

Állott a vén WC a változó idıben. Állott, mert irgalmas volt hoz-
zá az idı. És mert értéktelen volt (materiára) és kicsiny volt, nem bántotta 
a Történelem sem. Kastélyok elvevıdtek, vagy felperzselıdtek és kirab-
lódtak (amerre hordozták a szabadság véres zászlait), neki nem történt 
semmi baja. İ túl kicsi volt ahhoz, hogy baja essék. Nem lett üres csiga-
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ház sem (mint például magyar földön), amint a költı mondja (a minaret, 
amibıl kipusztult a török s a müezzia), mert hiába változnak az idık, pap 
és gyerek van és lesz, míg a világ világ. Bár a papok és gyerekek cserélıd-
nek, s sokan közülük messzi elsodródnak (temetıbe, vagy idegen földek-
re). De az idegen mezıkön is velük van a KÉP. 

Íme jön haza egyszer egy rongyos sovány fogolykatona valahon-
nan Ázsiából, Vladivosztok alól (micsoda rettentı távolság) és mikor 
megérkezik, az állomásról bejövet, bekopog a Tóth Istvánné ablakán: 

- Hé, Erzsi! Él az urad, csókoltat! 
Az ácsné felzokog a boldog örömtıl és ezer kérdés buggyan a 

száján: 
- Oszt mit üzen, mit üzen? 
Elmosolyodik a megviselt fogolykatona (mióta nem mosolygott 

már) s azt mondja: 
- Azt üzeni, hogy szeretne már a Takta-parton minél elıbb 

megint budit javítani! (Mert ez volt az az ács, aki néhány éve kicserélt pár 
reves gerendát az épületen.) 

Hát szóval még Ázsiában is emlékezés vagyon róla, a Takta-parti 
szerény épületrıl. 

 
II. 
 
Mátyás király meg Dózsa Gyuri (akivel olyan csúnyán kibabráltak 

az urak), meg Nagybotú Lırinc, meg Martinovics (akinek sötét arcáról 
még most sem tőnt el a felhı, hogy mi volt hát: spion-é vagy szabadság-
hıs?), meg Kossuth Lajos, meg sokan mások, akiknek a Ma is nagy tiszte-
letet ad, annak idején mind-mind felekezeti iskolába jártak, mert más nem 
is volt. Az öreg Petrovics meg egyenesen olyan kényes volt, hogy a fiát 
nem is adta volna más iskolába, csak protestáns iskolába. 

A mi korunk legnagyobb vezéremberei is csaknem mind olyan is-
kolába szívták a tudományt, ami templom (vagy zsinagóga) mellett volt. 
De ím csak egyszer a betővetık, lenyomott orgonasípok módjára, az Úr-
nak 1948-ik esztendejében nekitámadnak a felekezeti iskolának. Nekik 
ugyan a felekezeti iskola jelenével lett volna bajuk (nekik s a gazdáiknak), 
de a stratégia szabályai szerint persze nem frontálisan támadnak, hanem 
elıször is a múltat, a felekezeti iskolák múltját kezdik veretni nehéz gya-
núsításokkal. No ezek közt volt olyan is, ami túllıtt a célon… Azt mondja 
például egyszer egy paraszt a papnak: 

- No találja ki tisztelendı úr, hogy ki áll most itt az én szemé-
lyemben tisztelendı úr elıtt? Milyen származás? 

A pap elmosolyodik. Könnyő a kérdés. Azt mondja: 
- Ország Bodnár Mihály becsületes paraszti ember! 
Az ember fejet ingat: 
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- Nem jó! Nem jól tetszik tudni. De azért felteszem a második 
kérdést is: Mi a foglalkozása ennek az embernek, aki szemben áll most itt 
a tisztelendı úrral? 

A pap újra mosolyog. Ez még könnyebb kérdés: 
- Földmíves foglalkozás. Az volt még a hetedik ısapjáé is tán?! 
A paraszt fejet ráz: 
- Ezt se jól tetszik tudni! 
- Hogy-hogy? 
A paraszt elıhúz egy győrött újságot, s a pap kezébe nyomja rá-

mutatván egy helyre, ahol ezt adja hírül a türelmes papíros: „A felekezeti 
iskola a múltban nem volt a nép iskolája, csendıröket és népnyúzókat 
nevelt…” A parasztnak megszikrázik a szeme. Az újságra üt (a „pars”-ra, 
a „toto” helyett): 

- Eszerint tehát én, aki felekezeti iskolába jártam, nem paraszt va-
gyok, hanem valami úrféle, tán még báró is. (Dühösebb lesz): - És esze-
rint én nem földmíves vagyok, hanem csendır és népnyúzó, úgy tessék 
ezután rám nézni. A pap csitítgatja, hogy nem minden szelet kell mellre 
szívni, de a paraszt (igaz és egyszerő dolgok embere) dohogva megy el, s 
ezt mondja mentében: 

- No, ha errıl a dologról így írják az igazat, akkor tisztában va-
gyok én… 

A pap megakasztja: 
- Álljunk meg szomszéd, mert amit most akar még mondani, az 

mán reakció… 
Hát igen, a megköpdösött múlt, az fáj a népnek. Hisz az ı múlt-

jukat is bántják vele. Hiszen nehéz és keserves életük legszebb esztendei 
ott mentek el a felekezeti iskolában. Ott nyíltak ki lelki szemeik, olyan az 
nekik, mint a lelki bölcsı. S lám még a testi bölcsıt sem teszi ki az ember, 
ha már nincs rá szüksége a színbe (hogy le ne piszkolja a tyúk), hanem a 
padlásra még azt is, tiszta helyre. 

A pergıtőz a felekezeti iskola múltja ellen egyre erısödik (mint 
egykor az Isonzónál a digó csinálta a harmadik, negyedik napon). Az em-
berek füstölögnek. Azt mondja az egyik: 

- Az volna a becsület, ha megmondanák nyíltan, hogy szükségük 
van rá, oszt elvennék, hisz tehetik, de mire való ez így?! 

Egy másik (bibliás ember) oktatóan mondja: 
- Krisztus Urunkat is, nem tudja szomszéd? Elıbb hamis vádak-

kal gyalázták, megköpdösték, oszt csak aztán feszítették ki. Régi receft ez, 
szomszéd! 

A tanító is kezd nyugtalan lenni. Szereti az iskoláját. Jól összelıt-
ték a tantermet a háborúban, de már kijavíttatta. Telente elıadásokat 
rendezett s ezek bevételeit erre fordította. Amerikából is (volt tanítvá-
nyoktól) kért és kapott segélyt. Az egyház is megtette, amit tehetett. Mi-
kor a nyugati protestáns egyházaktól jó pár ezer forint segély jött (azzal, 
ez volt a kifejezett rendeltetése, hogy azt csak kimondottan egyházi célra 
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szabad felhasználni), több mint ezer forint jutott az iskolára is. Hiszen 
egyházi cél az is: veteményeskert, drága melegágy az egyház számára. A 
tanító nyugtalan és kérdi a papot: 

- Mi a teendı, kérlek szépen?! 
A pap legyint: 
- Semmi! Vagynak nekünk felettes hatóságaink, püspök atyáink, 

zsinati öregjeink, sioni bölcseink. Náluk a mi szájunk. Tudják ık, hogy 
mit kell tenni. 

De azért nyugtalan lesz az ı szíve is kicsit. Hogy megnyugodjék, 
elıveszi a Bibliát, s találomra keresı kezei között megnyílik az azon a 
helyen, ahol ez olvasható: (I.Kir XXI,1-16 v.) „Lın pedig ezeknek utána, 
vala egy szılıje a Jezréelbeli Nábótnak, mely szılı Jezréelben vala, 
Akhábnak, a samáriabeli királynak háza mellett. És szóla Akháb 
Nábótnak mondván:Add énnékem a te szılıdet, hogy énnékem legyen 
veteményes kertem, mert közel vagyon és szinte az én házam mellett, és 
tenéked érette jobb szılıt adok annál. Vagy ha tenéked tetszik, pénzül 
adom meg az árát. Felele Nábót Akhábnak: oltalmazzon az Úr engemet 
attól, hogy tenéked adjam az én atyáimtól maradott örökségemet. Akkor 
hazaméne Akháb nagy bánattal és búsulással a beszéd miatt, melyet szó-
lott néki a jezréelbeli Nábót mondván: nem adom tenéked az én atyáimtól 
maradott örökségemet. És lefeküvék az ı ágyára és orcáját a fal felé 
fordítá, és nem evék kenyeret. Hozzája menvén pedig az ı felesége 
Jezábel monda néki: miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem 
eszel? Ki felele néki: mert ama jezréelbeli Nábótnak szólék mondván 
ınéki: add énnékem a te szılıdet pénzen, vagy ha inkább tetszik, más 
szılıt adok néked érette. İ pedig felele: nem adom tenéked az én szılı-
met. És mondá ınéki Jézabel az ı felesége: Ekképpen bírod-é no tán te 
az Izráel országát? Kelj fel, egyél kenyeret és a te szíved örvendezzen, én 
tenéked adom a jezréelbeli Nábótnak szılıjét. És levelet íra Akháb nevé-
vel, melyet megpecsétle az ı győrőjével, és elküldé a levelet a Véneknek és 
a Fı embereknek, kik Nábóttal egy városban laknak vala. Ekképpen írt 
vala pedig a levélben mondván: Hirdessetek böjtöt és ültessétek Nábótot 
a nép között a fıbb helyre. És ı ellene állassatok két hamis férfiakat, kik 
tanúbizonyságot tégyenek ellene mondván: megszidalmaztad mind az 
Istent, s mind a királyt. Annakutána vigyétek ki és kövezzétek meg ıtet, 
hogy meghaljon. Akképpen cselekedének azért a vének és a fı emberek, 
kik az ı városában laknak vala, miképpen Jézabel nekiek megizente vala, 
és amint a levélben megírta vala, nelyet nekiek küldött vala. Böjtöt 
hirdetének, és ülteték Nábótot a nép között a fıbb helyre. Elıjövének 
azután két hamis férfiak, és ı ellenébe leülének, és tanúbizonyságot tınek 
ı ellene azopk a hamis férfiak Nábót ellen a nép elıtt mondván: megszi-
dalmazta Nábót az Istent és a királyt. Kivivék azért ıtet a városból és 
megkövezék ıtet és meghala. Azután megizenék Jézabelnek mondván: 
Megköveztetett Nábót és meghólt. Lın pedig, mikor meghallotta volna 
Jézabel, hogy megköveztetett volna Nábót és meghólt volna, monda 
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Akhábnak: kelj fel és foglald el a jezréelbeli Nábótnak szılıjét, melyet 
néked nem akara adni pénzen, mert nem él Nábót, hanem meghólt. Hall-
ván azért Akháb, hogy meghólt volna Nábót, felele ı, hogy alámenne a 
jezréelbeli Nábótnak szılıjébe, hogy elfoglalná azt.” 

A pap becsukta a Bibliát és örvendezni kezdett szívében: íme 
nem itt kell fejüket törni a püspök atyáknak, zsinati véneinknek, itt a fele-
let. Van Bibliájuk, van feleletük! Ezen azután nagyon megnyugodott, 
hiába próbálták nyugtalanítani, egyre vadabb propaganda támadásokkal a 
sajtó is, meg a rádió is. Beszéljenek. Van felelet! Megnyugodott a tanító is, 
mert a városban lévén dolga, ahogy a vasúti restaurációban a pohár sö-
röcskéjét hörpingeti, hallja hogy a szomszéd asztalnál a felekezeti iskolák-
ról folyik a szó, s az ott ülık között van egy általa régen ismert híres nagy 
jogi tudós ember is. Ez csak hallgatja a vitatkozókat, azután legyint: 

- Ugyan kérem, kár errıl beszélni. Ezt a jogot nem lehet elvenni. 
Törvények, békeszerzıdések biztosítják. Ezt csak akkor lehetne megszün-
tetni, ha az érdekelt fél lemondana róla és önként beleegyezne. Vannak 
dolgok, amiket nem lehet megcsinálni, mert… 

A tanító ezen nagyon megnyugodott. Az agitáció pedig oly 
nagymértékben folyt tovább, hogy mindenki errıl a dologról kezdett már 
beszélni. Volt egy presbiter (Kovács Menyus), aki helyeslıleg azt mondta 
(olyan ember lévén, hogy a saját fiától is sajnálta a kenyeret): 

- Ha elveszik, hát elveszik. Idáig is alig tudtuk tartani, most leg-
alább nem lesz rá semmi kıccségünk… 

De megfelelt neki a kurátor: 
- Te Menyus, idáig se nagyon költöttél reá. Lám a tavalyi egyházi 

adód sincs még kifizetve. Meg oszt, hogy lehet valaki olyan tökkel ütött, 
hogy azt higgye: neki ezután semmibe se kerül az iskola?! Hát az állam 
nem az adózók forintjaiból tartja majd el? S az adózók néhány ezer kivé-
telével nem mind keresztyének-é Magyarországon?! 

Erre elnémult a fösvény Kovács. De az öreg Dóka presbitert 
rossz sejtelmek gyötörték, azért azt ajánlotta, hogy már elıre gondolkoz-
zanak arról, mit csinálnak majd a pénzzel, amit az elveendı iskoláért ad-
nak. 

- Mibe fektessük? 
A pap legyintett: 
- Semmibe se! 
- Miért? 
- Azért – mondta a pap -, mert ha csakugyan elveszik, akkor úgy 

fogják elvenni, hogy nem adnak érte egy kréta árát sem. 
Felhördült erre a presbitériumnak egy baloldali tagja: 
- Ne tessék mán ilyet mondani tisztelendı úr. Mert még baj lehet 

belıle. Hát azt tetszik hinni, hogy lehet az ilyesmit… 
Erre aztán a fösvény Kovács Menyus is felhördült: 
- Méghogy ingyen? A világtörténet nem hallott ilyet… 
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De a pap intett nekik, hogy hagyják abba, céltalan és korai még 
ezekrıl a dolgokról beszélni. De hogy nem volt korai, azt megmutatták a 
következı napok. Mikor szinte órák alatt megszületett a XXXIII. tör-
vénycikk. Elıtte való napokban volt a püspök atyák és zsinati bölcs vének 
győlése. A taktai papnak volt köztük egy jó ismerıse, egy nagy egyházi 
atya, annak írt, emlékeztetvén ıt az igére. De a nagy ember visszaírt, hogy 
az iskolához való jogunkat már úgyis eljátszottuk (mint haszontalan szol-
gák), Isten ítélete az, ami történt, legyen meg az İ akarata. (Meg az Ortu-
tayé!) Különben is – így az egyházatya – az iskola nem status confessionis, 
nem érdemes érette martiriumig nemet mondani. Ez a levél kedden jött és 
a taktai papnak feneketlen szomorúsággal lett tele tıle a szíve. Nagy bú-
sultában nagy memorandumra készült, de közben a Zsinat engedett vala 
az erıszaknak, és a következı órákban, szerdán éjszaka szentesíttetett az 
országgyőlés egy része által elfogadott törvény. (Oh éjszaka, éjszaka! De 
ismerıs vagy!) Így azután a pap széttépte a memorandumot, mert tör-
vénytisztelı ember volt világéletében, és törvénnyé lett tényt nem szabad 
immár bírálni (sötét a börtön, édes kint a lég), de fejet kell hajtani. Ami 
elvégeztetett, az elvégeztetett. A törvény azonnali hatállyal kimondotta, 
hogy a felekezeti iskolák, minden melléképületükkel és területeikkel együtt 
haladéktalanul az állam tulajdonába mennek által.  

- Sic… fata volerunt! – sóhajtott a pap, de mivel nyugtalan és 
szomorú volt a szíve elıvette a Szentírást (a Nagy Nyugtatót), és az meg-
nyílván kezei között, esett tekintete eme igére: (II. Sámuel XII. rész 16-23 
v.): 

„És könyörge Dávid az Istennek a gyermekért, és böjtöle is Dá-
vid, és házába bemenvén, a földön hála és feküvék. Felkelének azért az ı 
házában való öreg emberek, és menének ı hozzája, hogy felvennék ıtet a 
földrıl: de nem akará, és nem is evék ıvélek kenyeret. Hetednapra azért 
meghala a gyermek, és nem merik vala a Dávid szolgái neki megmondani, 
hogy meghólt volna a gyermek, mert ezt mondják vala: ím még mikor a 
gyermek élne. Szólottunk neki, és meg sem halotta szónkat, hogy merjük 
azért megmondani neki, hogy meghólt a gyermek, hogy magának nyava-
lyát szerezzen. Látván pedig Dávid, hogy az ı szolgái suttognának, eszébe 
vevé Dávid, hogy meghólt volna a gyermek és monda Dávid az ı szolgái-
nak: meghala-é a gyermek? Azok mondának: meghólt. Felkelvén azért 
Dávid a földrıl, megmosdék, és megkené magát, és más ruhát vın reája, 
és bemenvén az Úr házába és imádkozék. Azután beméne a maga házába, 
és étket kére, és kenyeret vivének eleibe és evék. Akkor mondának az ı 
szolgái nékie: mi dolog lın ez, amit míveltél? A gyermek míg éle böjtöltél 
és sírtál, holott pedig immár mikor meghólt a gyermek, fölkeltél és ettél 
kenyeret? Monda ı: míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt 
mondottam: ki tudja? Talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek? 
De most, mivelhogy meghólt, vajon  miért böjtölnél? Vajon vissza hoz-
hatnám-é véle? 
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A pap sokáig, nagyon sokáig maradt úgy, odahajolva az Ige fölé, 
és a szívébe lassan beleszívódott a Dávid nyugvása. És belesóhajtott az 
éjszakába. Kelj fel fájdalmad nyoszolyájáról drága református Dávid, mert 
íme tenéked, miután elvétetett a gyermek, nem vénasszonyos lélekölı 
halottsiratgatás, hanem más a dolgod. Ne a halottat sirasd? Élıkre nézz! 

 
III 
„Küzdeni? Más korok küzdtek könyvért, keresztért, ostyáért és 

zászlóért: ez nekünk már mind semmi volt. Mi már a Semmiért harcol-
tunk…” (Babits) 

 
Krónikák írják, hogy mikor Temesváron Losonczi kapitulált a 

pogány török elıtt, mindenbe bele tudott törıdni. Beleegyezett, hogy 
elvétessék a vár (drága bástyája egy egész országnak), hogy elvétessék a 
kard (amelytıl a becsület és a föld függött), és hogy elvétessék a mártí-
romság szép lehetısége is. De mikor maradék rongyolt és véres csapatká-
jával a kaján török csordák között kivonult a várból és egy török utána 
kapott az apródja süvegének, kicsordult a keserő pohár. És Losonczi azért 
a kis dologért felborította a kapitulációt és képes volt arra, hogy a török 
kard alatt véres áldozattá legyen. Igen, mert tulcsordult a pohár. 

Azon az éjszakán, amely arra a napra következett, mikor az 
ecclésia militans kapitulált, fájdalomtól és beletörıdéstıl eltörıdve feküdt 
rekamié-nyoszolyáján a taktai pap kábult álomban. De egyszer csak felret-
tent: kint a szép piros hajnalban megszólalt a kakas, a parókia nagy piros-
tarka kakasa, amelyikrıl nemrégen állapította meg valaki, hogy a legbát-
rabb állat (mert csendırcsákó díszítést mer viselni még ma is). A pap 
felriadt. Elıször kábán nézett szét, aztán eszébe jutott a tegnapi nap. A 
nagy történelmi esemény. És akkor, mint a villanás, szívébe hasított vala-
mi, de úgy, hogy majdnem felordított. 

- Jaj a WC! 
Errıl egészen, teljesen, totálisan megfeledkezett ezekben az iz-

galmas napokban. Pedig, pedig – suttogta rémülten – pedig íme erre is 
rátenyerelt a törvény, hiszen ez is iskolai funduson terül el. 

- Hej azt a… 
Hát persze. Hiszen úgy építették az ısök, hogy közös legyen az 

oskolás gyermekekkel, azért pontosan az iskola és a papi ingatlan határán 
építették, de úgy, hogy az épület maga teljesen iskolai területen fekszik, 
csak kisebbik rekeszének ajtaja nyílik a parochiális fundusra. 

- Hej azt a… 
A papot kihajtotta az ágyából a nyugtalanság. Ruhát kapdosott 

magára, s kisietett a WC-hez. Hogy hátha, hátha, mégis… De nem. Itt 
nem lehetett vita. Minden mérés nélkül, egyszeri ránézésre is látszott, 
hogy a WC vitathatatlanul iskolai területen fekszik. Megsemmisülve nézte 
a pap és suttogott az ajka. Az ısökkel beszélt: 
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- Miért nem tettétek, csak legalább három lépéssel tettétek volna 
beljebb! 

De az ısök hallgattak. Ha szóltak volna is azt mondták volna 
csak: 

- Török-tatár-német idıkben éltünk mi. Akkor nem kellett ilyes-
mire gondolni. 

A tokaji hegy felett nagy vereslı pirosságban kélt a nap. A WC 
felett vizimadarak húztak, kéklett az ég, susogott a nádas, békésen csillo-
gott a víz. Gyönyörő életes nyári reggel volt, de a pap szíve tele volt halot-
ti szomorúsággal. Nézte a vén WC-ét, az értéktelen és mégis becses, sze-
rény kis épületet, s a szomorúsága átváltozott konok daccá és füstölgı 
dühhé. És ott a nyári reggelben, belekiáltotta a sirályok vijjogásába: 

- Nem adom! 
Magasra emelte a kezét (szavalók örök pózába), s csengeni kez-

dett ajkán a híres vers (némi módosítással): 
-„Egy WC-ért (eredetiben: egy kis rögért), ha meg kell halnom, 

Hát meghalok: de nem adom!” 
S ekkor megrezzent. Mert a WC iskola felıli oldalán felbukkant a 

vén kurátor becsületes szép magyar arca. Kijött az öreg a hajnalon, meg-
nézni még egyszer az eklézsia sok százados volt tulajdonát: az oskolát és 
annak portáját. Kijött megnézni olyan szemekkel, mint amilyenekkel a 
gazda szokta a jégvert vetést, amibıl nem eszik ı már kenyeret, hiába volt 
övé az ekézés, a barázda, verejték, ami odahullott. Egymásra néztek, s 
akkor a vén kurátor (szétfigyelvén elébb, hogy nincs-e ártalmas szél) be-
nyúlt a zsebébe, s pakli gyufát vett ki. És a pap megrettenve látta, hogy 
odalép a nádereszhez, és máskor szelíd szemének bogarán olyan tőz lán-
gol, amilyen Przemyslnél lehetett a szeme, mikor az átadás elıtt levegıbe 
vetette a Werk-et. Ilyen lehetett Losonczi szeme is a kapituláció után. Hej, 
Losonczi népe ez. De nem igen lehetett filozofálni, mert az öreg már 
sercegtette a gyújtót. Ráordított hát: 

- Mit csinál ember?! 
Az öreg a WC-re intett és a hangjában fagyos nyugalom és retten-

tı gúny volt: 
- Ez a budi olyanná lett most, mint a csecsemı egykor Salamon 

király elıtt. Ketten tartanak jussot hozzá. Csak az a különbség, hogy Sa-
lamon elıtt ahhoz a gyerekhez csak egy anyának volt joga. Ehhe meg 
jussa van, tegnap óta mind a két anyának. És mivelhogy ez nehéz ügy lett 
volna még Salamonnak is, és mivelhogy a Salamonok régen meghaltak, 
hogy a mai ítélıknek meg ne fájuljon a fejük, könnyítek rajtok! 

- A pap elnémult: 
- S hogyan akarja? 
- A kurátor felemelte a gyufát: 
- Szép piros lángok egyék meg… 
A pap alig tudta lebeszélni az öreget, a XXXIII. törvénycikk foly-

tán eltökélt tőzáldozatáról. 
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- Várjunk még kurátor úr. Hátha van menekvés. Hisz olyan érték-
telen, olyan semmi (legalább is az ı szemükben) ez a WC. Hátha mégis 
Salamonok lesznek, s legalább a papi rész nekünk jut. 

- Légyen a tisztelendı úr hiti szerint! – mondta az öreg. 
És így menekült meg az öreg WC az államosítás elsı reggelén a 

piros tőzhaláltól.  
Az egyház vénei (a kálvinista Zion bölcsei) alaposan meghányták, 

vetették az ügyet, a WC dolgát. Csak ez maradt, mert a többi immár elvé-
tetett vita és megkérdezés nélkül. Így azután a WC-re irányulhatott min-
den gond és figyelem. Volt, aki azt tanácsolta, hogy lapítani kell. Hátha 
nem is veszik észre! És csak 32 esztendeig kell várni, akkor a törvény 
szerint beáll az elbirtoklás esete, s a WC vitatlanul az eklézsiáé marad 
majd papi javadalmazásként. Az ezt ajánló öreg lelkes érvekkel támogatta 
javaslatát és ezzel fejezte be beszédét: 

- Eccóval lapítani kell, hátha sikerül. Csak 32 évrıl van szó, s mi 
az a 32 esztendı? Mi ráérünk kérem. Egyebet se teszünk, mióta magyar a 
magyar, mint lapítunk és várunk! 

Voltak, akik helyeseltek neki, de a pap felmordult: 
- Nem jó a terv. 
- Hogy-hogy? Már mér ne vóna? 
- Azért – mondta a pap komoran -, mert ha erre az álláspontra 

helyezkedünk, állandó bizonytalanságba taszítódok. Képzeljék el kérem, 
32 hosszú éven keresztül úgy feküdni le minden éjjel, hogy jaj, hátha hol-
nap mégis észreveszik, hogy az is iskolai telek. Az idegeim mennének bele 
tönkre atyámfiai, értsék meg. Nem is szólva arról, hogy keresztyén szem-
pontból és becsületes magyar szempontból is hibás a dolog… 

- Hát kérem – mondta egy másik presbiter – akkor vóna nékem 
egy más takaros tanácsom. Vágjuk le belıle a tisztelendı úr részit, oszt 
bontsuk, le és építsük fel a papi telken. Biztonság okáért annak is a kellıs 
közepiben. 

Tetszetıs volt a terv, de a tanító (mint presbiteri jegyzı volt je-
len) megölte ezen szavaival: 

- Most kaptunk rendelkezést, hogy egy szöget se szabad elvinni 
az iskola területérıl, mert a BTK-be ütközik. Ha a megcsonkítást észreve-
szik… 

Közbekiáltott egy öreg bölcs (Amerikát járt vén magyar): 
- Hát akkor csináljunk úgy, mint Amerikában. Ott csak úgy 

toszigálják a hajlékokat egyik telekrıl a másik fundusra. Ennél a budinál 
ez éppen könnyen menne, mert hiszen faalkotmány, kıfundamentumon. 
A követ otthagyjuk, s a többit hat pár ökörrel úgy elhúzatjuk, mint a pa-
rancsolat. 

De ezt is leintették: 
- Az egész ország rajtunk röhögne, ha ez kitudódnék. A siralmat 

még csak elbírjuk valahogy, dehogy nevetséges is legyék az ember, azt már 
nem… 
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A fiatalság nagy barátja, a vén Komor presbiter legyintett: 
- Hagyni kell kérem, ha már úgy megkívánták és ettıl függ bol-

dogságuk és az üdvük. Mi pedig szólunk a fiatalságnak, egy bált sikeríte-
nek, s annak a bevételébıl olyan egy budit táncolnak össze a tisztelendı 
úrnak, hogy még. 

A pap tagadólag rázta a fejét: 
- Ez ugyan testnek szolgáló alkotmány, de bál árán nem kell. És 

különben is, én ragaszkodom a régi WC-hez. „Tartom a jusst!”, mint a 
nagy költı mondja. 

A helyi Sion bölcsei erre azután vállat vontak s megbízták a pa-
pot, hogy tartsa a jusst. Már ameddig lehet. Oszt ha mégis-mégis WC 
nélkül talál maradni, akkor csak hajtasson újra győlést, mert majd lesz 
valahogy, ha szegény is az eklézsia, azt nem fogják engedni, hogy WC 
nélkül maradjon a papjuk. Mert van ugyan a faluban még most is elég 
porta, ahol WC nincsen, s az emberek, akik ott laknak, mégis élnek, no de 
viszont egy papi ember mégse mehet a… egyszóval csak szóljon, amikor 
majd kell. Azután kezet fogtak papjukkal, vigasztaló szókat mormogtak és 
elkövetkeztek a győlésbıl. 

A pap a győlés után kiült a kertjébe, közel a WC-éhez, agyában 
kergették egymást a gondolatok, tervek, szándékok, vélések, néha ránézett 
az épületre, mintha ihletet akarna tıle venni. Mit kéne csinálni, mit kéne 
csinálni? Most sugárzó fényben jelentek meg elıtte az öreg kis épület 
históriai, földrajzi, szociális értékei, úgy érezte, hogy ezt a WC-ét (amelyet 
úgy lenézett, mikor idekerült) nem lehet, nem lehet feladni. Kínjában 
eszébe jutott önkéntelenül az öreg Arany Verse a fülemile madárról: 

„A bántalmat elıadja. 
Jogát, úgymond, ı nem hagyja, 
Inkább fölmegy a királyhoz 
Térden csúszva…” 
Álljunk meg csak! – kiáltott. Király ugyan nincs már (hál Isten-

nek), de van helyette más hatalmasság, s annak joga van segíteni, kegyel-
mezni… 

- Hm! Hm! – mély gondolatokban töprengett sokáig. 
- Hát igen! – mondta kiderült arccal. Arra gondolt, hogy van neki 

egy nagy embere, akit félig tanítványi, félig baráti szeretettel övez már 
hosszú évek óta, ez igen igen közel van a Legfelsıbb Helyekhez, 
rokonilag is, mámiként is. Ez jó lesz patrónusnak. De akkor elkomorult 
az arca. Mert eszébe jutott: írt volt ı nemrég ennek a nagy egyházatyának, 
mikor még szabad volt (a XXXIII. törvénycikk elıtt), s kapott is tıle 
feneketlen bánatba taszító levelet. Azt írta volt a nagy egyházatya: az isko-
la nem status confessionis, nem olyan dolog, hogy a martiriumig érdemes 
lenne érte nemet mondani. Mit fog ez gondolni, vélni, szólni, ha most 
elıhozakodik neki a WC ügyével?! Hogy fogja ez megérteni a maga nagy 
magasságában (a magasban sokszor köd és felhı is kószálgat), hogy egy 
ilyen semmi dolog, mint egy papi WC, ami csakugyan nem status 
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confessionis-hoz tartozó, és csakugyan olyan dolog, amiért a mártiriumig 
nem érdemes nemet mondani, hogy egy ilyen nyomorult kis alkotmány 
hogy oda tud nıni az emberhez, akinek érzéke van a hagyomány iránt, a 
régi juss iránt, ha az mindjárt csak egy WC is. Hogy fogja ez megérteni, 
hogy itt Losonczi szelleme jár vissza. Hogy oda lehet adni várat, kardot, 
jussot, mindent, de a magyar nem bír odaadni egy süveget… Csüggedten 
legyintett. Nem, ez nem járható út! Estig töprenkedett, kínlódott, de azu-
tán (mivel nem adatott más ösvény), mégis megírta a nagy egyházatyának 
a levelet. És kérte benne, hogy hatalmas befolyásával hasson oda, hogy a 
WC megmaradhasson. Hisz eddig is volt némi kivételezés: meghagyatott, 
kivétetett a XXXIII. törvénycikk alól a négy ısi kálvinista kollégium. 
Amik, ha nem mőködtek volna (micsoda századok nem tudták elfújni 
fáklyájukat), oh de rongyos, de hiányos, de foghíjas lenne a magyar törté-
nelem, s a magyar irodalom. Mert százait adták ezek a hısöknek, tudó-
soknak, mártíroknak, gránit embereknek századokon át. Kérte, hogy ami-
képpen megkegyelmezés történt ezeknek a drága vén anyaoskoláknak, úgy 
kegyelmezzenek meg ennek a szóra sem érdemes kis épületnek is. Adják 
ezt meg az ısi kollégiumok mellé nagylelkő „aufschlag”-nak. 

Írt, s írás közben eszébe jutott a papnak, Nagyida cigányainak 
története, amelyet kétségbeesett kacajnak írt meg az öreg aranytollú 
Arany, és akkor döbbenve eszmélt rá, hogy Nagyida ez is, hogy Nagyida 
van itt, legalább is minden száz évben visszakísért, és könnyes lett a pap 
szeme. A WC pedig – birtokáért míg folyik a tusa – áll, egyelıre a régi 
módi szerint (egy rekesz a papé, kettı a gyermekeké). Áll az aranyló nyár-
ban az életes Takta-parton s nem is sejti, hogy „hollószárnyaival lebeg ott 
fenn a zordos enyészet” nádteteje felett. Mi lesz a sorsa? Felette szállnak a 
vizimadarak és a felhık (példázva, hogy mulandó az élet), tegnap éjszaka 
kuvik kuvikolt a tetıormán (még jó, hogy nem babonás a pap). Mi lesz a 
sorsa? Nem jött még meg a válasz a nagy egyházi atyától, hogy hajlandó-e 
segíteni az együgyő épület szomorú sorsán, s hogy vállalja-e a patrónussá-
got. 

Még nincs válasz. De van remény. Mert a reményt nem lehet el-
dobni (sánta koldus, hogy dobná el támaszkodó botját) míg élünk, s míg 
rohan felettünk az idı és ırölnek a Történelem roppant malmai. Mi lesz a 
vége? Ennek a krónikának a végére csakugyan teljes joggal oda lehet tenni 
finis helyett az obligat jelzést. 

Folytatása következik! 
Takta-part, 1948. július 1. 
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A kézirathoz Szabó Lajos az alábbi két levelet csatolta: 
 

Budapest-Pozsonyi-Úti Református Egyház 
(Hálaadás Temploma) 
V., Pozsonyi-út 58. 
Telefon: 188-715. Csekkszámla: 64,435. 
 
Nagytisztelető Szabó Lajos református lelkész úrnak 
Taktaszada 
 
Mélységes szomorúsággal olvastam leveledet és prédikációdat. 

Nagyon-nagyon hosszú levelet is hiába írnék, hogy valamiképpen meg-
próbáljam megmagyarázni neked azt, hogy ez az allegorikus írásmagyará-
zat, amit te „Ige szerinti feleletnek” minısítesz, mély meggyızıdésem 
szerint egyáltalán nem az. Az, hogy ott is szılırıl, és a mi szóhasznála-
tunkban is szılıskertrıl van szó, rendkívül nagy kísértés arra, hogy ösz-
szekapcsolja az ember a kettıt, pedig az Ige szerinti feleletet ebben a 
kérdésben egészen máshol kell megtalálni. 

Vajon ez a mélységes fájdalmat okozó ítélet, ami ránk követke-
zett, milyen Ige szerinti magatartást ró kötelezı erıvel egyházunkra? Ma-
gyarán: olyat vesz-e el az állam, amit 

1. mi már régen el nem vesztegettünk, 
2. ami az egyháznak olyan lényegi része (status confessionis), ahol 

a mártiriumig nemet kell mondani? 
Mindezekrıl talán egyszer, ha a jó Isten alkalmat ad, beszélgethe-

tünk egymással. 
İszinte szeretettel köszönt 
Berci bácsi 
Budapest, 1948. június 19. 
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Kedves Berci Bácsi!1 
 
Vettem leveledet. Ha Te „mélységes szomorúsággal” olvastad az 

én írásomat, én viszont a Tiédet „feneketlen szomorúsággal” olvastam. 
Majd egyszer élıszóval megmondom Neked, hogy miért. 

Ennek az egész ügynek két része van, az egyik a XXXIII. tör-
vénycikk elıtti, a másik a XXXIII. törvénycikk utáni. Ingathatatlan va-
gyok abban a hitemben, hogy az elsı résznek az igéje az I.Kir. 21,1-16 
volt. A második résznek (amiben most vagyunk) viszont érzésem szerint 
ez az igéje: „Míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mond-
tam: ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam és megél a gyermek. De most, 
hogy meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? (II. 
Sám. 12,22-23.) 

Visszatekintve az elsı részre igen-igen kicsiny vigasztalás az, hogy 
a legrosszabb, amitıl egyháztörténeti szempontból féltem, mégsem kö-
vetkezett be, s a Zsinat (ha nagyon finoman is), de mégis kifejezte, hogy 
amit tett, azt kényszerbıl és nem önkéntesen tette. 

Az ügy így le is zárult az egyházra nézve, de nem zárult le reám 
nézve. Engem ugyanis az államosítás során az a veszedelem fenyeget, 
hogy a lelkészi WC-met (jámbor nádfedeles házacska a Takta-parton), 
miután az iskolai funduson van, s egybe van építve az iskolai WC-el, elve-
szik tılem. Miután a nyomorult helyzetben levı egyház nincs abban a 
helyzetben, hogy új papi WC-t csináltasson, végsıkig ragaszkodom a régi 
WC-hez, bár tudom, hogy nem status confessionisról van szó, és nem 
érdemes érte mártiriumig nemet mondani. 

Ez a „Nagyidája” ennek az ügynek. Meg is írom, bárhol vagyok 
én Arany Jánostól, vagy szegény Szabó Dezsıtıl. Milyen szép volna, ha a 
krónika mégis happy enddel végzıdne, ezért nagyon kérlek, hogy Te a Te 
hatalmas befolyásoddal légy szíves odahatni, hogy ez a Wc ne vétessék el 
tılem. Ez adassék meg még a meghagyott ısi kollégiumok mellé nagylel-
kő aufschlagnak. Ha ezt megcsinálod nekem, akkor nagy hálám mellett 
egy kéziratos példányt dedikálok neked a krónikából. 

Elıre is fogadd mély hálámat, mellyel vagyok szeretı öcséd: 
Taktaszada, 1948. június 25. 
 

                                                 
1 Bereczky Albert 




