Eruber Mária

Az ezú stpapí rkápolna
itt a karácsony negint, eszembe jutrak a
.flgyerekkoru n xba n szaloncukotról, c,okoládé függ r l lebontott sztaniolpapí rok; micsoda szé p göm-

LJogy

böket lehetett tapasztani azokbólI
A fé mesen zizeg sztaniollemezeket gondosan kisimí tottuk. é s mutatóujjunk körmé ve], de vigyázva,
hogy meg ne karcolja, fel ne té pie valósággal kivaSaltuk. KaráCsonyi szünet után aZ osztáiyban tüZetes
öSszehasonlí tó mé ré seket vé geztünk kinek sikerü]t
nagyobb, sú lyosabb golyó eZüStpapí rt gy jtenie, Meft
zzüstpapí rnak neveztük akkor is, ha arany, s t ha piros
volt a szí ne,
Más lehetsé ges ú irafe]haszná]á si módlával már feln tt koromban ismerkedtem meg, Münchenben voltam, az é pül olimpiai városré szr l ké szü]tem í rni,
Szokásom szerint el bb beiártam a terepet, miel tt
feltettem volna ké rdé seimet a munkálatokat irányí tó
mé rnökök egyiké nek; é s szokásomhoz hí ven rossz
irányba indultam el az egyik fordulóban,
Az, hogy a teí ületen mé g vad rendetlensé g uralkodott, nem ie]ezhette számomra mindiárt, hogy elté vedtem, Ké szen mé g csak a té vé ,toronyé s tövé ben a
fedett korcsolyapálya csarnoka áIlt, az el bbi hófehé r
é s karcsú n a magasba nyú ló, az utóbbi fekete falú , é s
zömök, elfekv forma. Mint utóbb é pp a torony erké lyé r l megállapí thattam, a tereprendez k kialakí tották már a leend homokteraszokat, földhullámokat, a
mestersé ges tó medencé je is megvolt már a m vé szien belekomponált mestersé ges földnyelwei, amelyr l
szabadté ri SZí npad küldött szé t ké s bb er teljes fé nyé s hang|eleket; de azok a különleges sátortet k, a
müncheni olimpiai Jé tesí tmé nyekvilágszerte ismertté
vá]t é pí té szetiIellegzetessé gei mé g csak papí ron vagy
modellen lé teztek. A táj egyé bké nt makett-táj volt,
mú vi talajtu rzása ival, mintha egy GuIIiver hozta volna
1é tre a magamfaIta törpé k elkápráztatására,
Mentem, mendegé ltem a dombok a]ián; tudtam,
hogy a város romjain tapodok, a romeltakarí tók a csaták elcsitulása után jde hordták ki, itt rakták le a törme]é ket, A második világháború ilyen romhegyeket
nöVesztett nem egy né met város határában, a lakosakasztófaság mé g nevet is adott nekik, meghökkent

humorról tanú skodó nevet. Berlin alatt
Klamottnak, München

Morrt
keresz,
M}nte
Scherbelinónak
alatt

telte el a legmagasabb sitt-hegyet a né pnyelv, s mé g

abban is ta]álhatnánk elemezni-é rte]mezni valót,
hogy az egykori porosz f város hugenotta, azaz trancia - nyelvi öniróniája é ]edt fel, mí g a baior f város a
mú ltiát be]eng olasz szel]emnek engedett, amikor
háború s dermedtsé gé b l felengedett, Ebb ] a közös
bajban gyökeredz , s árnyalataiban mé gis más nyelvi
tájak felé mutató elnevezé sb l az oda vet d magyar
aZ Arany lános-i ,,ké tsé gb'esett kacaj"-t ha]lhatta kl,
Baktattam hát a dombolda]on, keskeny ú t kanyaro,
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dott velem valamerre, S már seitettem, hogy ez nem
az az irány, amit keresek - a nagy é pí tkezé sszí nhelyé -

re hihet leg nem egy-talpalatnyi nyomsávú ösvé ny
vezet, Mindegy volt már, é riek csak fel a dombtet re,

jd eltájé kozódom,
Aztán egy kecske t nt fel a dombhajlatban, Csakhamar virág kezdte szegé lyezni az ösvé nyt - a kedves é s
hálás futópletyka, S már látszott a templom, hármas
tagozódású , parányi é püiet; té nyleg hagymakupolás
lenne? Igen is, nem is, De olyan, mintha,
Már láttam a kecskeó]at is, Fa gerendákból volt
összetáko]va, akárcsak a kápolna fala. Beljebb mentem- Lenyomtam a kilincset a kápolna aitaián, abban
a biztos hiszemben, hogy ú gy is zárva lesz, mint a ke1eti rí tus templomai általában, De a kilincs engedett.
A kápolna belül ezüstpapí rra] Volt kitapasztva, A
mennyezeti fa deszkák csakú gy, mint az oltárok mögött aZ oldalfalak. Az oltárokon csipké zetten kivagdoo1csó szentké pek,
sott csomagolópapí r é s különböz
A pad]ót sz nyegdarabok - alighanem rongyké nt kidobott sz nyegek mé g megmenthet darabjai - fedté k. Az egé sz templomocskában nem is a naiv áhí tat
voJt igazán megható, hanem, hogy milyen tiszta, Dí szei csak ezüstpapí rból csavart virágok, enywel ragasztott lakkpapí rfüzé rek vo]tak, továbbá az oltárokon
sztaniolpapí rral bevont borosüveg-vázákban vagy alufóliába burkolt konzervdobozokban friss virág,
Epp jött ki egy fiatal pár amikor belé ptem, Megszó]í tottam ket.
- Bocsássanak meg: kié eZ a templom?
Ügyetlenü1 ké rdeztem, de k é rt n fele]tek,
- Timofej atyáé - mondta a fiata]ember, - Ott, abban a házban lakik, Beszé lhet vele, - Elmosolyodott, A saját bevallása szerint ké tezer é ves,
- Timofei.,, - töpí engtem, - Milyen nemzetisé g
ma

jehet?

Orosz - felelté k egyszerre,
Hogy kerül ide? Mé g az els világháború ból? Ha
egyszer ké tezer é ves.,,
kedvesek voltak, nem siettek, nevettek,
- Azt senki sem tudia, De inkább a második után
ragadt itt, Talán hadifogolyké nt Vet dött erre - vé lte a

-

riú ,

F\e
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en emlé keztem rá, hogy a szovjet haditoglyokat

szörny remel ljge;;kb l d hdrom nyJgati
megszálló hatalom átirányí totta a szovjet zónába.

(Hogy aztán ú jabb szörny lágerekbe keí üljenek,) Persze, mindig akadhat, aki lemarad, ,, Ámbár ez itt elé g
ellensé ges környezet lehetett, ahol hegyekké n ttek a
romok, ,
-- Nem is ez az igazán é rdekes - vé lte a lány, - Hanem az, hogy egy szé p napon oLdalbordája támadt a
semmib l, Né zze majd meg, egé szen jó arcú , korban
,

öregasszony, Orosz az is, azt állí tia, hogy a
n vé re. Natasa testvé rnek kell szólí tani.
MegköSzöntem, eiköszöntünk, Tovább menve kis
konyhakertet pillantottam meg, né hány fej káposztával, ,,Kápusztyi" - emlé keztettem magam, É smár a
ház el tt ál]tam, Deszkábó] durván ácsolt ház volt,
igé nytelenebb, nem, mint a temp]om, eZ teí mé szetes,
de mjnt a kecskeól. A toldott,foldott ereszcsatorna fólött kóvekkel kit zött kátrán}tet , oldalt vé kony fatörzsekb l eszkábált tornác, Itt már nem volt olyan rend
é s tisziaság, mint a kápolnában, ]tt bizony a ház bejárata el tt fedetlen bádoghordóban tárolták a szemetet, s a tornácon álló, valahol nyilván kiseleitezett ré gi
konyhakredencen csak ú gy el l maradt a megszegett
kenyé r, Rongyok hevertek szanaszé t, továbbá mé g el
nem hervadt fé ny vagy már rozsdás vasdarabok,
amott egy árva autógumi - mintha egy rongyszed ,

hozzáili

egy guberáló háza tájára é rkeztem volna, A házba a
nyitott altón át be lehetett lé pni, de haboztam,
AZtán megláttam ket a kertben, egy fa alatt, oda
volt hú zva egy plüss szófa, alkalmasint egy lomtalaní tásnál utcára kitett darab, hozzá volt toldva egy kerti
pad: í gy aludtak kint a szabad leveg n, a n a kemé nyebb fekhelyen, magától é rtet dik, de valami durva
pokróc mé gis oda vo]t ké szí tvea gerince alá,
A bácsinak nagy sz haia Volt, fehé r Mikulásszakálla, Oroszosan kí vül hordott ingé n, noha nem katonai gimnasztyorka volt, ahogy a háború vé gé n(é s

után|) megismertük, hanem csí kos, parasztos, ú gy
rendezte e] aZ ing ráncait a szé les b röv alatt, mint a
muzsikok a ré gi festmé nyeken- A nyakából viszonylag
nagymé ret feSZület fordult fekté ben, hosszú láncon,
az oldaláraA né ni rosszabbul volt öltözve. Elhordott fé rfiba-

kancsa f lött kiiátszott

a

szürke kapca; ócska

háziruháját koszlott köté ny vé dte; kiskabát vagy kardigán helyett egy rossz fé rfizakó volt rajta, Fe|é n kend :
nyakban oroszosan körültekert, szürke kend .

Aludtak szé p nyugodtan egymás mellett, A bácsi
nemcsak a kariát tette ,,n vé re" derekára, hanem az
egyik lábát iS átvetette a né ni lábszárain,

I

lacy ú cy - gondoltam rosszmájú ság né |kü|, s l iriYgyen, Mert ebben a világban, ahol bet|ehemes gyere-

keket iS támadtak már meg hazafelé -ú t|ukban, hogy elraboliák t lük azt a kis összeszedett pé nzt (é s a saját osz-

tálltársaik voltak a harisnyás álarcú támadók!), ebben a
világban nagy megnyugvás lehet semmit l sem fé lni,,,
- Ki tudia, mifé le b nök nyomhatják az öreg lelké t mondta ké s bb, a té Vé ,torony teraszán, az olimpiai
é pí tkezé segyik mé rnöke, - Ki tudja, mi el l menekült
ide, a senkiföldié re, a város barátságta]an, lakatlan
peremé re, erre a rom-tájra, ahol a madár se jár, leg-

alábbis é vtizedeken át nem járt? Nem tudom, é szrevette-e, hogy lentr l semmit sem lehet látni az egé szb l, csak amikor az ember már el tte áll,.,
- Talán mé gsem kell mindjárt ilyen rosszhiszem nek lenni - próbáltam rizni mé g a bé ké senalvó ké t
öreg ké pé t,de azé rt, mi tagadás, megrettentem,
A mé rnök összehú Zott szemmel pillantott a domb_
hajlat irányába,
.- Annyit sikerült kinyomoznunk, hagy az öreg 1952ben t nt fel ezen a vidé ken, Hogy addig hol bolyongott, senki sem tudja, Azt állí tla magáról, hogy Oroszországban is szerzetes volt, kolostorban é lt egy nagy
hegy tetejé n, Prokorov Timofejnek hí vják - né zett rám,

mintha azt várná, ismerem, mintha a világnak ezen a
felé n mind ismerné nk egymást, - De eí r l sincs semmi irata, ,,Nix Dokument,"

l i egtudtam mé g, hogy a Timofej atya által egysze,
lYllOen kisajátí tott terület ú tiában állt az olimpial

é pí tkezé seknek,FeIszólí tották, hogy bontsa le, amii
engedé ly né lkül felé pí tett. De a müncheniek megvé dté k, a szerkeszt sé gekbe özönlöttek a fe]háborodott
olvasólevelek, mié rt nem hagyiák bé ké na bé ké söregembert, aki senkinek sem árt,
-,,AZ olimpia els nyertese" - idé Zte a mé rnök,
nem titkolt gú nnyal, valamelyik helyi lap tudósí tásának cí mé t;mert aZ öreg megnyerte a csatát, dönté s
született, hogy az é pí tkezé snem teriedhet ki a kápolnáig é s az hajlé káig, - Sok tisztessé ges ember nem
kap akkora sajtót, akkora publicitást, mint ez a vé n kópé - tette mé g hozzá a mé rnök,

AZtán egyszer magam

Süd,d,eutsche

is

láttam

a

ké püket a

Zeitung müncheni mellé k]eté ben,abból az

alkaiomból, hogy Timofej atya a Nymphenburger
Strasse,i anyakönywezet sé gen polgári házasságra
lé pett Natasa testvé rlel, A róluk í rt kis cikk szerint a
v legé ny nyolcvan, a menyasszony hetvenhat é ves
VoIt háZaSSágköté sük pillanatában.

A törté netnek tanulsága nincs, Vagy nagyon Szerteágazó tanulságai vannak. Nem azé rt beszé ltem el,
hogy bármifé le összegezé st vé gezzünk; pusztán aZé rt,
mert a nagy szaloncukorvásár eszembe iuttatta az
ezüstpapí rkápolnát, é s el kerestem egy ré gi jegyzetfüzetemet 1970/7 1-b \.
É staláltam abban a kis noteszben ugyanaznapról
né hány sort Rudoif Beliirr4 Bé ke,emlé km vé r l is, err l a monumentális é rc-hangvilláról, amely ú gy álJ
egy másik müncheni törmelé kdomb tetejé n, aZ o]impiai falu szé lé n,mintha bármikor megzendülhetne.,
é s csak addig ]ehetünk nyugodtak, amí g ki nem szakad bel ]e a hang, rezegni nem kezd a város felett,,,,
csak addig lehetünk nyugodtak, amí g mé g lehet a ker,
tekben, a fák alatt aludni,
,
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