A temető filozófiája
( lróaszta'om fiókjából.)

r.
Sokan bolyongnu k mo~t a tcmct.)k úrnyéko::.,
vitágos. csendes utain és talán sohascm volt még az
emberiségnek ekkora ulkalma tanulmányozni é.." ellesni
ezen l'Cjtelmes helyek titokzatos uölc~clettt, mint éppen most, a Itatúlnak leg.!J,,.vcbb aratásakor! 1\.ülöuöscu
mi gyászoló a::.szouyok 1agy-unk sziute varázslato:.
erüvcl a temetőhöz kütve.
Bármennyire 1neglegyünk crösödvc hitheu és reménységueu, a mitHll'nnaJJi élet temérdek gondja, lHJszusága, betegsége és ürökös rohol munkája minduutabu kizökkent bl'nnünkct abból az cxtii.zi::.Lól, mclyet
bitlink és rajongó fantáziánk teremt meg számunkra
s szintc lélckölőcn törődünk bele a legtragikusabb
gyászcsetbe, fájdalomtól megszentelt érzelmeinket gépic!Scn rendelve alt'l a környezet ruindcnnapi érdekeinek
é.s szokásainak!
Rendelkezünk, dolgozunk, eszünk, iszunk, ueszéliiuk! sőt néha. még meg is mosolyogjuk egy egy nap
komiknmát; dc miutegy öntudatlau és buta álomban,
mclyböl minduntala.n fel fel rezzenünk ugyan a. keser-
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ve:, ébrenlétre -- a mérhetetlenül é:. mozdulatlanul
ránk súlyo::.odó kinszcnvedésre - hogy azután minél
kábultabban zuhanjunk ismét vh~za a gé vie::. életbe.
Legyőzhetetlen vág·ynnk támad ilyenkor a temetö
után ! Csak ki ebből a mcgvctcndö, önérzetünket sértő,
álomszerit közünyból, mely utóbb még érzés nélküli
bábokká változtat át bennünket! Ez ltát az a köteles
és kecsegtetö "feledl!s", a "jótékony iuü" hozta butulá~, u1cly képe.ssé teszi :\ legmegrázóbb tragédiát is
momentán nem Létezövé tenni ~'> a legszentebb fájdalmat a megszokás undoritó tulajdouságá.vá degradáini ~!
Kcm! Az átlag emberek ezen ~bölcseség"' -énck
meg nem adjuk magnukat! Ez ellen kUzdünk az utobó
lehelletig! Ez nem élet. c-. ak szégyenletes, nagy érzések nélküli vcgetálá~! Kekünk egy pozitiv érzelem
kell! lia nem lehet ez az öröm é~ boldog 'lág érzete,
hát legyen éghe kiáltó fájdalom és gyötrödb, de mindencsetre hatalmas, lelket gyúró és formáló érzelem !
S hiciba kiabál utánunk a iizakcicsné, hogy már
<Ú·ága Jlénzért sem lehet senunit a cs·1rnokban beszerezni, hiába szümyükölluck c))aládtagjaink, ltogy az
lstenért már megint a tcmctöbe mcgyünk, mikor olyau
~sz~pen" kezdiink "megnyugodni· a ti.~rténtckbe, nri meg~ iink és meg~ ünk egy ellenállhatatlan vág~ tól ö~ztö
utJzvc - mig c-,nk a jól ismert, fájdalmasan kedves,
lombos utakon nctn tuláljnk magnnkat!
)lély;:.égcs c-,cull, miutcgy tiszteletteljes megértés
iognd itt bennünket! Ez kell nekünk! Yégre egy baráti
jóindulat a me ly nem "szórakoztatni" é)) a gondolatokat ~másfelé(; terelni akarja!
Akár merrc fordulunk. halál és lta.lál táml a szemünk elé! 1\Jintegy rah!'.áglnm sinlodö madár a knlitkából, ugy tör ki a mi rnindennapi élettől meguyoworított, illemszabályok által megtévesztett elaltatott
szegény lelkünk egy röppené-.scl a saját szabad világába!
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kell komédiázni, nem kell az hmet'Üsök P.lőtt
illedelemböl, actuáli~, kellemes dolgokrt51 uec,zélni !
Pnt..1.kzik a könny sze'lleinkbc3l s ezen keresztül
köszöntjük egymást gyá.sziátyolo-; tá.rsnöinkkel!
Csupa ismertis, sokszor M.tott alak ! Az egyik
előkelő kriptához jár nap nap után és letérdel a. müvészicsen faragott kereszt elütt; a másik csak egy
kis jelentéktelen sírra. hordja. a. virágokat és lehajtott
fejjel áll meg a puritán oszlop elött. Mindegy! Itt
mind egyformák vagyunk. Összeköt bennünket a mindnyá.jnnkat egyformán marcangoló fájdalom és ennek
alap-fonása: a szeretct.
S bár sohascm beszéltünk még egymással, köszönésünk is csak egy egy könnyes tekintetből áll - én
érzem, hogy a lelkcink titokban ölelkeznek s kitárják
egymás előtt mérhetetlcn szenvcdésüket!
:MicsocTa szent és ruélységes barátság ez a néma
együtt-érzés, ahoz a mindennapi, chablonszerü barátsághoz képe,'< t a mely "felejtetni" és "szórakoztatni"
van hivatva bennünket l
8 meg:telepedvc nehány órára a temetö falai között, a. mindennnpi élet által szenvedö lelkek mohóságával szhiuk magunkba a temet ö lelket rázó, melancholikus filozófiáját! A kitörö fáj dnl om dacára. valami
kéjes megnyugvást érezünk s egyszerre feltárul lelkünk
előtt a. n~gmult idők antik bölcselete: a stoikusok
imponáló halálfilozófiája mintegy szertcszét áradva, a
hnlottak ezen csenues, mulandóságot hirdető birodalmábnn!
Az egész temetőben visszhangozni halljuk a csodáJatos szózatot: csak gyászoljunk és sirjunk bátran,
mert mint a "keserü mandula ize", olyan kivánatos a
nagy fájdalom megnyilatkozása a gyászoló lélek s:cimára l Akár van, akár nincs halhatatlanságban való
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reménységünk, fő a lelket emelő, nagyszabásu érzelem
és a veszteségben való stoikus belenyugvás.
Hatalmas érvel~ ! Szinte megremegünk belé !
BehunyjuK szemeinket és végig vonulnak képzeletünkben a szigoru erkMcs hősök, kik mintegy saját akaratból, kéjes élvezettel adják at magukat a reménytelen,
csendes szenvedésnek.
Tehát ez a shakespeari hangulat, ez a nagypénteki, felemelöen viselt vigasztalhatatlanság, ez az enyészetet hirdetó hald/os csend sötét poézise - ez kell a
gyászoló léleknek, ha nem akar a. közönséges lelkek
módjá.rn. a mindennapiság posványába merülni! !
S mialatt neki adjuk magunkat ezen "keserü izü"
filpzófiának, görcsösen ragaszkodva ahoz a gondolathoz~
hogy megtaláltuk, ellestük benyomásokra fogékony megtört lelkünkkel a temető filozófiáját - megakad szemünk egy csodálatos tüneményen l A régi, pusztán
kőből épült sirboltnak minden termékeny földet nélkülöző repedéséből egy kis zöld ág emelkedik a magasba, friss, üde, apró leveleket nyujtva az ég felé 1
Mialatt tágra nyilt szemekkel bámulunk e jelentéktelen de mostani hangulatunkba bele nem illő furcsa tünetre, észre vesszük, hogy a látszólag síri csendességn
helyen egy nagy kiterjedésü hangya család sürög forog. Eltünnek a repedések kózött, azután ismét felszínre jönnek, hogy közülök mindegyik a reá rótt kötelességet teljesítse.
Olyan különösen érezzük magunkat! Ime élet a.
holtak birodalmában és milyen bizalomteljesCll robotolnak ezek a kis állatok még ebben a szomorn, temetői keretben is! }finden mozdulatnkat feszült figyelemmel követjük s megremegünk minden egyes, a.
kripta mélyéböl jövő felbukkanásnkra! Vajjon nem
hoznak-e valami izenetet számunkra . . . . . . ?
S mialatt lélekzetünket elfojtva figyelünk, nagyon discréte, e szomorn helyhez alkalmazkodó madár
Perezeln~:

Felolvasások és

Kllzlem~nyek.
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csicsergés hallatszik a magasból, hogy a másik percben
már kriptánk legtetejére ereszkedjék két gyönyörü kis
csi1.madár, érthetetlen nyelvükön beszélve hozzánk va.lumit.
Kezdünk kirnelegedoí! Itt csakugyan- alulról,jelülröl - valami izenet készül számunkra! Csodálatos !
A csend, a halálos csend, kezd é/ö hangokat produkálni . . . . . .
Körülnézünk magunk körül és a napsugarak fényes ragyogásánál vakítóan tünnek szemünkbe a sitköveken pompázó s eddig figyelembe sem vett, arany
betüs, csupa egyet móndó, merész igéreteket hangoztató
felkiáltások !
"Viszontlátásig" "Soha szét nem válunk" "Az
örök élet reményében" "feltámadunk" és az Isten tudja
hány féle hasonló sóhaj zug most már a fülünkbe, mialatt egy enyhe szellő jószívüsége folytán, fü, fa, virág
felénk kezd integetni, mintegy figyelmeztetve bennünket éló, minden tavasszal feltámadó voltukra! Kábultan támolygunk erre arra, mint a részegek i nem tudjuk, hogy 1ui van velünk. Hiába idézzük emlékezetünkbe a stoikus bölcseket i hiába akarunk ismét belemélyedni a hAlálos csendbe és fájdalomba . . . valami
mást észlelünk magunk körül ... V;;l lami mást várunk
izgatottan!
És felcsigázott képzeletünk hatalma alatt mindig
jobban és jobban halljuk magunk körül az élet követelődző moraját s szinte érezni véljük az elavult bölcselet vajúdását, amint uj gondolatoknak, uj igaz ágnak készül életet adni . . . . . ! A moraj, az élet titok ·
zatos zenéje szivünk izgatott dobogásával egyre gyorsul, egyre erősbü! ... már alig birjuk befogadni a temérdek helyről jövő ritmikus rezgés t ... mig végre egyetlen
hatalmas szimfoniár'á tömörül, hogy ugyanabban a pilla-

A TEMET0 FfLOZÓl"I.ÁJA

259

natban valóságos forradalmi indulók harsogjanak fel a
kripták mélyéből és örületes fantáziájn agyunk elóttrnint-egy varázsütésre - káprázatos fényess6gben - táruljanak fel a sirhantok és lelkünk mélyén meg,·enditl ve halljuk nj ból az elfelejtett szózatot - ezt az örökké és
mindenegyes sirhantnál előbb utóbb megcsendülö híradást: ,mit keresitek a holtak közöttaz é/öt- nincseu
itt, ro ert feltámadott!!"
Oly rohumo:,nn jött és oly nagy e végbenyomás,
hogy képtelenek vagyunk o. további támolygásra é ·
lerogyunk egy közeli padra ! - Sokáig ülünk és próbálunk lehiggadni. Márlegeljük a történteket és lassanként -- a mint csillapulunk - mindig távolabb és tá-volabb halljuk a morajt, mig csak bo nem áll a teljes
csende3ség. :\Iegrémülünk; szemeinket nem merjük
kinyitni. Vége volna az egésznek? ! Csak egy vértódulás szülte agyrém lett volna ez a gyönyörüséges tünemény? l A temetőnek nem ez volno. a legvégsö, leszürődött filozófiája?!
Végre nagy félénken kinyitjuk a szemeinket, rettegve, hogy ismét csak a halál országát pillantjuk
meg!
Nem.' Hál:.~ Istennek a nagy lehiggadás és a
képzeletünkben támadt zenei morajnak la%u elhalása
dacára. a sirok nyitva. maracltak . . . . az aranyos
Jelirások ragyognak . . . . . fü, fa, virág mintha szemlátomást nőne, virulna. és határozottan Játjuk lelki
szemeinkkel, a mint egy óriási egygyé tömörült vágy :
a temető imponáló követelése - mint a földi ösztönök
legmonumentálisabb példánya. - kielégittetésért kiáltva
emelkedik az egek urához !
Eszünkbe jut a tcozófusok csodálatos, de gyönyörüen fantasztikus gondolata, a mint vetitett képekkel muta.tják be a magasba szálló, egy tömeggé kon-
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centrálódott orgona zugást a székesegyházak kupoláiból kiemelkedve . . • . .
Ez a temetökből felszálló, néma, de nekünk sokat
mondó kiáltás is orgona és harangzngás a momentán
pessimizmusba sülyedt szercncsétlen lélek számára!
Templomi áhitat -- mely lelkünk haldlos csendjét törvénysze1·üen váltja fel!
De nem csak ez; hanem a ridegebb stoikusbölcseleten mindenkor és előbb utóbb mindenhol diadalmaskodó krisztusi filozófia, mely már a római stoiknsok egy részét is ösztönszerüen, - egy magasabb>
helyről jövő pressió folytán - uralta l
Ennél a pontnál már ismét megremegünk l Hiszenimmár nem csak a saját gyászunk, saját fájdalmunk
megvigasztalásáról, lecsillapításáról van szó, hanem ismét.
- mint mindig - az egyetemes egészről!
Hiszen ez a temető ma n em csak a mi kétségbeesésünkben is fölfelé Wrö, halhatatlanság~rt sóvárgó
lelkiinknek szolgáltatott elégtételt, hanem egyuttal annak az örök eszmének, mely ég és föld elmultával is.
változatlanul igaz marad.
Lehetséges-e, hogy még itt is, e nehány keserves,.
de felemelő óra alatt - a világtörténelem egy örökké.
meg-meg ujnló darabja játszódott le meggyötört lelkünk
előtt vagy talán annak legbelsejében l
És hálás szeretettel nézve füre, fára, virágra, fejfára, valóságos husvéti harangzugás között támolygunk
ki a temető kapuján. hogy a mindennapi élet megalázóan tompító és felejtető hatásával merészen szembe
szállva. - az örök emlékezés és remínység felemelő érzésének adjuk át magunkat.
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II.
A kerepesi temetőben való vándorlásaimban há1ából és viszontszolgálatul az itteni csendes megpihenéséit és a temérdek vigasztaló benyomásért, gyomlálgatom az utba eső elhagyatott, régelfelejtett sírokat.
E miudennapi bolyongás és gyomlálgatás közepette nem kerüli ki a figyelmemet egy meglehetős ko,Pottas ruhában öltözött lesoványodott, törődött öreg ember, ki minden vasárnap ott bukdácsol körülöttem a
~irok között. Figyelemmel kisérve gyanus bujkálásait arra a tapasztalatra jövők, hogy a legszebben diszitett sirokról megdézsmálja a virágokat s a lopott
l'ózsákat, pelargóDíumokat s egyéb nyiló virágokat nagy
kopott gallérja alá rejtve nehéz fár<ldt lépésekkel mi.ndig egy irányba - a régi sirok felé baktat.
Yégre egyik verőfényes vasárnap észrevétlenül
utána megyek egy elhagyatott olvadult részbe s látom,
hogy egy teljesen csupasz, gazzal benőtt sirdombra
rakosgatja a lopott virágokat. - Ugy teszek mintha
nem látnám. A torkomat fojtogatja valami . . . . . ez
a szegény ember a felesége vagy a gyermeke sirjára
lopja a virágokat !
Nagyot gondolok; s Inidön már eltünt az öreg a
szemern elöl, visszasietek kriptánkhoz s leemelve onnét
egy szépen nyiló és temérdek bimbóval ellátott pelargóniumot --tudva, hogy az ott nyugvóknak csak kedves
do1got mivelek - oda cipelem az immár virággal ékesített elhagyatott sírra.
Egy héttel később már a bemenetelnél találkozom
.az öreggeL 1\Iessziről követem, hogy lássam a hatdsl a
.Init az én - most már legszebb virágjában levő muskátlim fog nála előidézill !
Csakugyan megint talál módot, hogy nehány virágot ,.észrevétlenül" letépjen, de csodalatosképen a. régi
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sirokhoz érve nem a multheti sir felé tart, sót rá se
néz az én olt pompázó cserepemre, hanem egy másik
részben lcvö c~upnsz kis halomra helyezi reszkető kézzel a virágokat, mialatt bizalmatlanul, szinte mérge en
néz rám, alighanem eszébe jutva, hogy ezelött egy
héttel is közelében voltam.
)[ég várok egy hétig! :.\Hdön azonban határozottan meggyöződöm arról, hogy ismét egy harmadik elhagyatott sirra lopja. a virágokat, clhatározom, hogy
megszólitom !
".Mondja barátom" kezdem kissé bízouytalan hangon "miért szeeli le maga az egyik sirról a virágokat,
hQgy egy másikra. rá rakja? - Xem mint ellen ·ég
szólok" teszem hirtelen hozzá, mikor észreveszem a
megrémült és egyuttal dühös kifejezést az arcán. "~Hi
szen, a 1nínt látja, én is a. gaztól tisztogatom ezeket a
szegény sirokat, de hátha segithetnék magáll valami
oly múdou, hogy ne kelljen ezt a szép cselekedetét
más siroknak a megrongálásá-val végezni!"
Ez elég szépen volt mondva - gondolom magambl\n s talán bizalmat gerjes~.tek vele!
Csalódom l Iszonyn dühbe jön! "Talán bizony sajnálja azokat a cifra sírokat" kiabálja rám mérgesen.
"a helyett, hogy eszébe jutna, hogy még a halál után
is fenn áll ez az égbekiáltó igazságtalanság! Nem elég
hogy még itt élünk ezen a nyomorult földön, rongyokban jár és éhezik a magam fu.jta "proletár" ember, hanem még a halál után is itt a cifra sirok, agyon rakott kriptá.k mellett szégyenkeznek ezek az elhagyatott, gazzal benött, szegény embereket takaró sirdombok, a melyekre nem jut még egy rongyos koszorura
való sem! ~ekem nincsen senkilu és sem1ním csak egy
nyomornságas kenyérkeresete:n a mitöl majd felkopik
az állam " folytatja kissé megszelidült hangon. "Én itt
ebben az életben nem segithetek senkirL De van sza-
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bad vasdmapom, hát igy próbáigatom legalább a haJottakon elkövetett igazságtalanságot reparálgat ni !"
}Ii tagadás benne, bizony megint csak fojtogatja
valami az én :;íráshoz szokott, szegény torkomat! Tehát "reperálgatni" aktuia még ez a toprongyos nyomorult ember is a világ tévedéseit; és igazságot akar
mindcoáron szolgáltatni a már elporlad t szegény "proletár" testvéreinek! 'l'ehát "elvtárs" -sal van dolgomez világos.
"Tudja mit, édes jó munkt'Ltát·sam" szólok immár
sokka l határozottabban és kevésbé remegö hangon
"tegye meg az én ked remért - a kit a sors sziutén
megleltetösen meglátogatott és éppen ezért fogékony
vagyok mindco ·egítcni akarú gondolat :'.zámára -- nu
szedje le maga a kész sirokról a virágokat ami eltekintve attól hogy cgyszrr nagy kellcmctlctlségnrk teszi
ki magát a filozofáláshoz nem értö ür elött, nem
is méltó a maga szociális érzéséhez; hanem fogadja
el tölem azt az ajánlatot, hogy én minden vasárnap
annyi vir ágot, amennyit maga ilyen alkalomkor összeszokott "szedni", oda helyezek a maga számára az én
kriptám szélére, maga pedig viszonzásul segit nekem
ezeket az elhagyatott sirokat kigyomlálni, mert egyedül már ugyis alig birom reumától megdagadt kezemmel."
Csodálatos vegyes érzelem tükröződik rám szeméböl ! A konok l.>izalmat1anság és gúny vogyüléke egy
kissé megszelidült és gondolkodó kifejezéssel párosulva.
Látszik, hogy azon töri a fejét, hogy "be akarom-e
csapni" és ezzel is csak "alamizsnát" osztogatni, vagy
csakugyan méltó vagyok a meghallgattatá Ta !
De ugylátszik elég ösziutc és jóakaratu az arcom, me1t végre mormogva beleegyezik ajánlatomba
s miudjá.rt tüntetJen elkezdi a gyomlálást, hogy ő
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kezdje meg az adakozást a mit én őszinte hálával
mindjárt meg is köszönök.
A következő vasárnap már elfogulatlanul hordja.
az én olcsó, de nagy mennyi'>égü tartós virágaimat a
sirokra, szorgalllH\San tisztogatva velem együtt a gazzal benötteket Szörnyen megnyerte tetszését nz a figyelmeztetésem, hogy ezek az olcsó, tehát szegény emberek számára virító, de nagyon tet.-;zetö virágok: a
marguerite-ok, buzavirágok, pelargoniumok stb. mennyivel maradandóbbak és tovább diszitik a szegények ablakait, vagy sirhantjait mint a drága és gazdag embernek
való rózsák V<lgy egyéb finomabb virágok az "urak"
birodalmát ! Ime a szociális érzék a növényzetben megnyilvánul ín !
Azután megmutatom neki gyomlálás közben azt
a temérdek magától n6tt, szebbuél szebb kis vadvirágot, melyet meg kell kimélnüuk a tisztogatás ala.tt s
bebizonyítom példák által, hogy ez egyformán kibujik
a szegény és a gazdag emberek sirhantjain - mint a
hogy :l napsugár vagy a hópehely egyformán rávető
dik a kunyhók és palobl.k tetejére.
"Lássa barátom" mondom neki meghatottan "nem
JHlllaszkodhatunk a Teremtöre l Hiszen a természetben
mindenütt megvan a szociálizmus nemes eszméje."
Látom a mint nehány perc mulva zavartan, de
szeretettel sirnit végig kezével egy sereg kis vadvirágon, n.Jnla.tt fogai között a "lefőzött" emberiségről
mormog valamit . . . . . . .
Ettől a naptól fogva mint egy hűséges árnyék
követ engem vasárnaponként s bizalommal elpanaszolja
felesége, leánya régen történt, nyomorban való elpusztutását és egyetlen támaszának, már közép korban való
fiának most "az urak csinálta háboru-"ban kapott
hosszadalmas betegségben való lassu elh.alását. Egy
nehéz, nyomornságban és terhes betE-gségekben töltött,
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·örökös sorscsapás által sujtott hosszu életnek a megható leírását adja, de a felajánlott segitséget vagy
protectiót alhmdóan és kategorikusan VÍS"iZ<i utasítja!
"Nekem most már semmire sincs szükségem, ha
végig kellett szegény családom nyomornságát néznem!
És ha a magam keresetéből nem jut becsületes ruha,
én fel nem voszem a mástól kapottat még ha. a nagy·
ságos asszony adja is!"
Próbálom kissé megszelíditeni s tá.rsaualmun k
mulasztá: aira a mentségeket is clősorolni, de rögtön
abba l1agyom, me1t engesztelhetetlen kifejezést nyer
arca s vége egész napi jóakaratának!
Megható azonban, hogy ha nagy ritkán egy·egy
"kapitalista" ismerősöm dúsan diszitett sirhantjából té·
peru ki a nem oda való gazokat, dörmögve tol el a
forró napsugar elöl az árnyékba, és bá.r mérgoscn és
örökösen mormogva, de húségesen ránga.tja ki sorra a
gyomot az cllenséges sirhantból is, láthatólag vigyázva n, virágok épségben maradására !
Ilyen Ji.özös munkásságban éldegélünk hétről hétro
és hónapról, hónapra, mig végre elérkezik az idő, hogy
ebben a temetőben való vándorlásaim véget érjenek.
Sirboltunk legkedvesebb és legujabb lakóját régi kivánsá.ga szerint ki készülünk vinni a mi kis falunkba,
bol számára egy uj otthon, egy "közös" otthon késziUt.
.Megkezdődik tehát bucsnvá.ndorlá.som. Bucsuzom
.az annyit igénybe vett kis kápolnától; a benne függő
s annyiszor megbámult, mosolygó martyroktóL Bucsuzom a sírok között lézengő, gyászoló barátnőimtőL A
kedvenc sirkövektől, jellegzetes, hozzám is beszélő
siriratoktól, sz·)val bucsuzom fütól, fától - életem egy
nehéz, de hála istennek még sem diszharmonikll<i daTabját ól.
Yégrc kriptánk felé közeledern s már mess-zíről
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látom öreg "elvtárs-"amat a. mint büségesen vár a
lépcsó alján és véghctetlcnül kopott öltözete és lerogyó
martyr alakja sohasem tünt fel annyira kirivóan mint
most a ragyogó, szinte zivat;ltt jelzöen perzselő napfényben s kriptánk temérdek nyíló, pazar virágai közepette!
Elszorult a szivem ! Soha még a magam osztályából való távolibb ismerősoimtől nem váltam meg
ilyen nehezen miJ1t ettül az emberroncstól, kibe annyi
nemes ösztön, anuyi szociális érzék és szeretet vált
meddövt'., sőt torzult el itt ott a sors, s főképen az
emberek csinálta sors mostohasága folytán !
Orla érkezve átteszem k11l'jail.H1 - · két kis csomó
kivételével - a tízszeres mcnnyiségü virágot s elfog<idott hangon mo11dom el, hogy ez az utolsó együttlétünk, me1t jövő vasárnapig már "mi kettenu ami kis
falunkban leszünk; dc leg~· en egész 11yugo(lt, me rt én
ott is -ö rá emlékezve- felkeresem a" legproletárabb"
emberek legelhagyottabb sirjait és kertünkből sokkal
szebb és több virágot helyezek m:~.jd reájuk, mint itt
e drága viszonyok között tengődő városban !
Szinte értelmetlenül bámulnak reám a külömben
nagyon iatolligens és nagyon eszes öreg szemek, mintlla nem
t11dnák egyszerre felfogni a mondottakat, s azután lehorgasztott fejjel, szó nélkül, a rencleS11él még vontatottabban fordul meg az öreg, hogy a nagy csomó
virágot szét ossza a sirokon.
~agyon sokáig nem jön vissza !
.Már az egész parcellát is berakhatta volna virággal, roidön egyszer csak megjelenik csoszogó lépteivel a sürliségből és fejét lehorgasztva közeledik,
gyn.nusan kivörösödött szemekkel.
.Mélyen meg vagyok hatva. Ez a nyomorult embor talán, életében elöször hallott roagam fajta embertől résztvevő, érdeklődő jó szöt!
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Talán én voltam az egyedüli, n.ki türelemmel kihallgattam s az irántunk érzett gyülöletet szeretettel
víszonoztam. Míly nehezére eshetik neki még ettől a
kis elónytöl is elesni l
"Tudja mit", mondom neki elérzékenyedett, de
meglehetösen bizonytalan és félös llangon "utolsó együttdolgozásunk emlékére, vigyük most utoljára ezt a nálam maradt két kis csokrot nhoz az arkádok alatt álln
fekete márvány szoborlloz . . . tudja a mclyikröl már
egyszer mcséltem magának . . . a melynck eredeti
fehér márvány mása ott áll Berlinben a protestánsok
"Kaiser Wilhelm" templom<.íbn.n . . . egyik keze a ~zivén, a másikat nekiink nyujtja . . . hiszen maga tudja
hogy életem legrettenetesebb korszakában ez tartotta
bennem a lelket . . . s mikor megérkeztünk ide
egész a remetóig ... ismét ez a szobor foga.dott engemet . . . c~akhogy talpig feketébElll . . . "
Alig tudom befejezni szaggatottan elmondott propoziciómat! Jlint egy villám üté~re ugy nynjtözkotlik
ki roskadozó alakja é..; színte vérben forgó szemeket
meresztve kiáltja: ~Iit gondol a nagyságos asszony ? !
Miért menjünk mi ehez a. szoborhoz ~ és miért vigyünk
mi virágot számára.? Azért mcrt Orök időkre elvesztettük a nyugalmunkat és sc éjjelünk, se nappalunk ?
Azért mcrt én gyerm~kségcmtöl kezdve rongyokba járok és saját hibámun kivül egy életen keresztül éheztem és nélkülöztem családomnal együtt? Azért mcl't
szemem előtt pusztnit cl feleségem, leányom, fiam és
életem nagy l'észét én is a kórházbau töltöttem?!
\agy azt köszönjük meg, hogy a na.gyságos asszouy
is egész életében betegségben nyomorgott és ott virrasztott RZ apja. anyja és férje halálos ágyáná-l! Hogy
a mint saját maga mondja, tehetetlenül és pokoli kí.nokat kiállva keltett, legféltettebb hozzátartozójának is
fokról-fokra való lassu elpusztnlás!i.t- mint a mindt'tl
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értéket magával vivö hajó következetes sülyedésétvégig nézni! ! Hát segitett ezen a nagy szerencsétlenségen ö, a kit a berlini, meg az itteni szobor ábrázol?!
Tartozunk mi valami köszönettel az ilyen megváltás-ért?! .. . Itt bókhiszunk a temetőben hajótörötten
és a helyett, hogy a többi embermódjára élveznénk
a.z életet, hát a sirhantokat gyomlálgatjuk, meg az igazságtalanságot foltozgat j nk. . .
Nem hagytam kibeszélni. Vége volt félelmemnek,
megfogtam eget fenyegető jobbkezét és határozott mozdulattal lefeszitettem.
nHogy mer így beszélni? " vágtam izgatottságtól
remegő hangon szavába.
"Hiszen most, legnagyobb dühében mondta ki akaItttlanul, hogy mit köszönhetünk mi ketten Neki és
Annak a kitől ü is nyerte ezt az örökséget! Azt, hogy
bár tényleg mindent elveszitettünk és a szó szoros értelmében nincs hova hajtaui fejlinket, mert magának
a váuko ·, uekctu meg a nyugalom hiányzik a fejem
alúl j hogy bár igenis földön futók vagyunk és keressük a soha meg nem talált, vagy a mi még rosszabb
az elveszitett otthonunkat j se éjjel ünk, se nappalunk s
esak akkor nyugszunk meg, ha a temetőben bolyonghatunk . . . de itt ls gyomláljuk a gazt és hordjuk felebarátaink számAra az engesztelő virágokat: még a
holtakra még a más vtlógra is átvive a felebaráti szeretetet . . . mit akar még többet? ! ! . . . ez a megváltás J
Megváltás az egyes, nyomoruságuan sínlődő, hajótörött ember számára mint eme/ö ésjenntarló erő ...
és megváltás - ha az egész emberiség magáévá teszi
azt - a nagy mindenség számára, mint a kellő reformot teremtő isteni munka.
Ne fitymálják barátom éppen maguk a krisztusi
~szméket, csak azért, mert az emberiség nem úgy tette
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azokat magáévá, - a hogy célhoz vezető lett volna!
.M ne higyjék, hogy a XX. század szociális érzékű kereszténysége olyan naiv és azt hiszi, hogy a világ
megváltása egy csapással és egyszersmindonkorra már
megtörtént - de azért úgy külsőleg, mint a lelkek
belső világában még 2000 év után is ennyi fertő és
ennyi szégyenletes tudatlanság és tisztátalanság mara<lt
hátra!
Korszakunk egyik legnagyobb keresztényétől hallottam nem régen, hogy a világ csak gyökerében van
megváltva s az emberiségnek kell azt végleg kidolgozni
és a. megváltó eszméket gyakorlatba vinni . ..
De ezt a gyökérben való megváltást annak a legnagyobb és /egeszményiesebb, isteni magaslaton állószociálistána.k köszönhetjük a. kinek márvány lábaiho~.
viszem én ezt a kis virágot . . .
De még ennél is többet mondok l folytatom erdsebb hangon, észrevéve, hogy az öreg ember dühe lelohadt és feszült figyelemmel hallgat rám. "Ha magában az Isten wratán alapuló, szent természetben nem
volna törvényszeraen bent az elpusztíthatatlanság, a halhatatlanság tulajdonsága, úgy ez a Tőle örökölt és örök
idókre gyökeret vert érzés : a mdsok iránti szeretetnek
haldlunkat is tulé/ö érzete biztosítja számunkra - érzelem és magasabb élet elválaszthatatlanok lévén egymástól - az örök létezést l Én tehat kétszeres köszönetet megyek neki mondani ! ! Magát természetesen nem
erőltetem tovább, hanem itt van az egyik kis csokor,
tegye rá ezt is egy "proletár" elvtársának a sii']ára.
De ha lehet olyanéra, ki ismerte a saját eszméjének
igazi 4rtékét és forrdsdt is ! ! "
Halott ha.laványan és iszonyu zavartan áll öreg
elvtársam előttem s bucsura nyujtott kezemet erővel
meg akarja csókolni; de ismerve egyenlőséget hirdető
elveit, világért sem engedem, hanem erősen és melegen
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rázom meg dologtól kérges é.~ a.z étlen
nyodott kezét örök bucsuzásul.

égtől

lesová-

Már jó ideje állok az én márvány Jézusom lábánál, hüségesen baszámolva másfél év minden keserves
mozzanatáról és kérve a további támogatást li.Z előttem
álló szomoru utazás kibirásá.ra, lllidőn ... jól hallok-e? ...
sajátságosan csoszogó, jól ismert léptek ·. . . meg-megszakitott katfogások keltik fel figyelmemet! .. Meg
meg szünnek . . . . . . ismét feltámadnak . . . de következetesen, bár lassan közelednek.
Mozdulatlanul állok . . . még lélegzetem is viszszatartom, hogy valamivel meg ne akasszam a bizonytalan öreg léptek közeledését. A csoszogás vontatottan,
habozó megszakításokkal nlindig közelabu és közelebb
hallatszik, mig végre közvetlen közelemben megszünik
és egy erősen reszkető öreg kéz, bizonytalan mozdulattal csusztatja a jól ismert kis marguerite csokrot
.Krisztus lábaihoz . . •
"Nem találtam kedvomre való sirhantot" makogja
egy jól ismert tompa hang a fülembe "azután meg
nincs idő a keresésre . . . itt a fejünk fölött a. vihar
. . . . Lát csnk nem viszem haza ezt a virágot . . . "
Az első esöcsellP az arcomba vágódik és én ösztönszerüen emelem fel tekintetemet a gyönyörű márvány
arcra.. Vajjon nem ezekböL a fá.jd.üma.')a.u komoly, jézusi szemekből hullott rám véletlenül egy mindent
megértő, mindent megbocsátó könny csepp . . . ?

