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1. MÁRIA ORSZÁGA

Székelyföldre pünkösd vasárnapja köszöntött. 
A székelyek búcsút ünnepeltek. A csíksomlyói 
dombhát most is hívőkkel telt meg. A sokaság 
felett azonban az államhatalom árnyéka őrködött. 
A Kárpátok közeli erdeiben ugyanis kisebb 
hadgyakorlatot tartottak. Az utóbbi időkben ez már 
megszokottnak számított. Az emberek szándéka és 
kitartása viszont változatlan maradt. A zaj zavarta 
őket, de hitükön csorbát nem ejthetett. A szentmise 
szavaiból sokat nem hallottak, de fegyelmüket 
azért megőrizték, és hangosan, mély odaadással 
imádkoztak. Az első sorokban állók pedig a pap 
szavait megismételték, hogy a mögöttük lévők is 
mindent értsenek. Régóta őrzött bizonyossággal 
tudták, hogy hagyományukat tőlük senki el nem 
veheti. A Szűzanya minden évben hazavárja övéit, 
ezért ők másképp nem tehetnek.

A kegytemplom hűvösebb belsejében három pap 
gyóntatott. Ilyenkor a szentséggel többen is élni 
kívántak. A szentáldozás ideje azonban közeledett, 
ezért a faragott fülkék közelében már csak kevesen 
tartózkodtak. A színes félhomályban végül csupán 
egyetlen ember üldögélt. Keveset várt, s utána aztán 
ő is sorra került. Belépett a szűk ajtón, és letérdelt.

– Dicsértessék! – köszönt, ahogyan kellett.
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– Mindörökké! – fogadták a szokásos módon.
– Tisztelendő – szólt a férfi csendes hangon –, 

mielőtt gyónásomhoz kezdenék, kérdésem lenne.
– Kérem, de csak röviden – mondta a pap. – 

Nekem nemsokára áldoztatnom kell.
– Megpróbálom – válaszoltak kissé erélyesebben 

–, de amíg megfelelő választ nem kapok, addig 
maradok.

A lelkipásztor bölcsen hallgatott. Tudta, kivel 
van dolga, de felismerésének jelét nem adta. 
Higgadtságában és türelmében megmaradt, s ajkait 
elutasítás se hagyta el.

– Rendben van – egyezett bele az ismeretlen 
kérésébe –, figyelek.

– Rövid leszek – és a hang idősebb korról 
árulkodott. – Mária országának fogalma mit jelent?

– Ön katolikus, és nem tudja? – kérdezett vissza 
meglepődés nélkül. – Szent István királyunkról, s 
történetéről biztosan hallott.

– Igen, ezt ismerem – türelmetlenkedtek –, de én 
mélyebb valóságára vagyok kíváncsi.

– Talán menjünk ki a padokhoz! – próbált 
udvarias lenni. – Térden állva kicsit hosszadalmas 
és fáradtságosabb lesz.

– Nem! – csattant az ellentmondást nem tűrő 
indulat. – Itt kívánom végighallgatni.

– Kérem, csak nyugodtan – egyezett bele 
készségesen a tisztelendő –, ha önnek így jobb, 
nekem is megfelel. Édesanyám történetét fogom 
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elbeszélni, és akkor talán érteni fogja. Csíksomlyón 
született. Máriának hívták. Fiatal kora óta a 
Szűzanya tiszteletének adózott. Már gyerekként is 
példaképének, mennyei édesanyjának tekintette. 
Szüleivel és nyolc testvérével szegényen, de boldogan 
éltek. Pénzből kevés, de egymás szeretetéből 
mindnyájuknak sok jutott. És ezt másoktól, 
idegenektől se sajnálták. Jó szándékuk őszinte 
természetességükből fakadt. Tizenöt éves korában 
elhatározása érlelődött, hogy szerzetesnővérként 
tölti majd be hivatását. Tisztasága és érintetlensége 
számára mindennél fontosabb lett, így őket 
megőrizni kívánta. A negyvenes években azonban 
ország-világ háború kilátástalanságába süllyedt. 
Sok honfitársunkra keserűség sorsa várt. A 
zsidótörvények bennünket, székelyeket se kíméltek. 
Kis falunkban néhány szombatos testvérünk is 
menedéket lelt. Anyám egy Mari nevű árva kislányt 
hozott haza, akinek szüleit már deportálták. 
Nagyanyám megkérdezte tőle, hogy miért pont őt 
választotta. Az felelte, hogy azért, mert Mirjamnak 
hívják, és ártatlansága a Szűzanyára emlékeztette. 
Neki a somlyói ferencesektől keresztlevelet is 
szereztek. Néhány hét alatt családjukba fogadták, 
s nagyon megszerették. A hatóságokat azonban 
megtéveszteni nehezen lehetett. A csendőrök 
és németek folyton izraeliták után nyomoztak. 
Sokan tanácsolták, hogy próbálják meg keresztény 
nevelésben részesíteni. Édesanyám azonban 
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tiltakozott. Azzal érvelt, hogy hitét senkinek 
se félelme, hanem meggyőződéséből fakadt 
elkötelezettsége szülje. Véleményével vitatkozni 
nem bírtak. Vendégük tizenhárom éves, csendes, 
zárkózott természetű volt. Vallásában viszont 
öntudatosnak, megingathatatlannak bizonyult. A 
szombatot és egyéb szokásaikat lelkiismeretesen 
betartotta. Rejtegetni csak az erdőkben lehetett 
volna, de oda menni nem akart, mert félt. Új 
családjához pedig nagyon ragaszkodott. Maradt 
tehát, és rá vigyázni igyekeztek. Nyár elején 
viszont Csíkszeredába több SS-katona érkezett. 
Nagy buzgalommal a még megmaradt zsidók után 
kutattak. Falunkban az összes háztájat átvizsgálták. 
Kivételnek a mi portánk se számíthatott. A két 
Mária egymással éppen az udvaron játszadozott. 
Házimunkájukat elvégezték, és a délután melegében 
pihenni kívántak. Tudták, hogy majd őket is keresni 
fogják, de hitük által bizakodtak, hogy a keresztlevél 
a németek számára elegendő bizonyíték lesz. A 
fegyveresek hárman jöttek. Fiatal tiszt vezette 
őket. A házból mindenkit az udvarra parancsoltak. 
Otthon azonban csak a gyerekek tartózkodtak, mert 
a felnőttek még a határban dolgoztak. A szobákat 
és a melléképületeket alaposan átkutatták. Miután 
elrejtve senkit sem találtak, a személyazonosságot 
igazoló iratokat kérték. A hadnagy mélyen az 
emberek szemébe nézett, úgy kérdezett:
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– Keresztény vagy? – Az igen után pedig az illető 
papírjaiba tekintett, alaposan áttanulmányozta, 
majd saját meggyőződésére hallgatva a következő 
egyénhez lépett, és vizsgálódását folytatta. A mi kis 
Marinknak is felelnie kellett.

– Igen, mert megkereszteltek – válaszolta 
egyszerű őszinteséggel.

– Mostanában, vagy talán mindig katolikus volt? 
– faggatták tovább tört magyarsággal. 

– Szombatos vagyok – vallotta röviden.
– Az meg mi?
– Zsidó – e szó a dermedt csendben a halál súlyos 

üzeneteként koppant.
– Valóban? – és karja után nyúltak. – Akkor 

velünk kell jönnie.
– Nem! – kiáltott rémülten édesanyám. – A 

keresztlevelét kezében tartja. A rendelkezés is úgy 
szól, hogy minden keresztény hitre tért szombatos 
mentességben részesül.

– Igen – bólintottak –, aki ezt őszintén meg is 
vallja, de biztosan hallotta, hogy nem így történt.

– Hiszen gyerek még – próbálkozott a 
kétségbeesett kérlelés. – Félelmében beszél így, mert 
szüleit nemrég elvesztette, ezért zavarodott.

– Ezt tárgyaljuk meg bent, csak mi ketten – 
mosolygott a német, és fejével az ajtó felé intett. – 
A többiek itt maradnak. Senkit ne engedjetek be! 
– parancsolta embereinek.
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A lakás felé indult. Anyám sápadtan követte. Nem 
tiltakozott. Valószínűleg tudta, mit kérhetnek tőle. 
Nem magára, csupán a másikért hozott áldozatára 
gondolt. Fél óra telt el. Amikor kijött, és megint 
kettesben maradtak, a kislánynak csak annyit 
mondott:

– Elintéztem. Velünk lehetsz.
Némán átölelték, és a kis szőke fej az öléhez 

simult. Mirjam nem tudhatta, mi történhetett, 
de abban a gondolatban megnyugodott, hogy őt 
megmentették. Mária az esetről szüleinek sem 
árult el sokat, csak annyit, hogy másoktól távolabb 
a fegyveresek vezetőjét sikerült belátásra bírnia. 
Utána viszont titkával az emberek között egyedül 
maradt. Cselekedetét, amit kis felebarátjáért tett, 
nem szégyellte, de amit hivatása számára tartogatott, 
örökre elvesztette. A Szűzanya templomába 
ment, és a ferenceseknek meggyónt. Megértést és 
feloldozást kapott, de saját szigorú szempontjai 
szerint apácának magát már alkalmatlannak ítélte. 
Hosszas tépelődései után arra az elhatározásra 
jutott, hogy majd családot alapít, és úgy próbál meg 
anyának lenni, s keresztény nőnek megmaradni. 

Sorsát viszont előre nem láthatta. A kis szombatos 
lányt teljes mértékben testvérének fogadta. 
Gyakran mondogatta, hogy még származása is Jézus 
édesanyjára emlékezteti. Boldognak mutatkozott, 
hogy szeretheti, és sohasem bánta meg, amit érte 
cselekedett. Imáiban gyakran ismételgette, hogy 
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ha küldetése még egyszer ugyanazt a gyalázatot 
kívánná tőle, nem tiltakozna. Meghallgatásra 
talált. Településünkre oroszok jöttek. Durvák, 
vérszomjasak és erőszakosak voltak. Irgalmat nem 
ismertek. A nőket kiszolgáltatott zsákmányuknak 
tekintették. Érkezésüket későbbre várták, ezért 
előlük a hegyekbe mindenki nem menekült. 
Nagyapám családját sietve a pincébe terelte, az ajtót 
rájuk zárta, s kulcsát az udvar mély kútjába dobta. 
Másolatát azonban Mária, tehát anyám kezébe 
adta, hogy az erős rács belülről azért nyitható 
legyen. Utána otthonának kapuja elé, a vén eperfa 
alá ült, s mindenre elszántan figyelt. A katonák 
pedig nem késlekedtek. Percek alatt az egész falut 
elözönlötték. Hajlékunkba öten törtek be – négy 
közlegény, és egy altiszt, aki moldovai vagy ukrán 
lehetett, mert románul jól beszélt.

– Nőket akarunk! – ordította. – Hol vannak?
– Nincsenek – mondta családfőnk, aki értette 

a nyelvet, így válaszolni is tudott. – A hegyekbe 
mentek – és kezével a távoli fenyvesek felé intett.

Mérgesen legyintettek, és félrelökték. Rövid 
időn belül összes helységünket szétdúlták, majd 
az alagsor felé indultak. Fényes szuronyaiknál 
kíméletlenebbnek, félelmetesebbnek csupán 
féktelen indulatuk és mérgük tűnt. Az idős székely 
meggyőző szavakkal igyekezett feltartóztatni őket:
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– Senki sincs itthon! – bizonygatta következetes 
kitartással, majd az ólak irányába mutatott: – De 
állataink vannak, azokat nyugodtan elvihetik.

Nem hallgattak rá. Emberek után kutattak, 
hogy lányaikat meggyalázhassák. Beszéd és tettek 
sem segíthettek. Lámpát követeltek. Az öregnek 
ekkor megtiportnak tűnt igazsága adott ötletet. 
Petróleummal világított, és a rejtekhelyhez vezette 
őket. Eszközének fényét magasra emelte, majd a 
rácsok mögé mutatott.

– Tessék nézni – szólt –, mind gyerekek még, és a 
feleségem, aki már vénasszony.

– És ők? – a szakaszvezető éles szeme a két Máriát 
rögtön észrevette.

– Szintén kicsik, s nagyon ártatlanok – folytatta 
a gazda.

– Nyissa ki! – parancsolták.
– Nincs kulcsom – hangzott az őszinte vallomás. 

– A kútba ejtettem – és szavainak elszántságán 
érződött, hogy rögtön utána is ugrana, ha ezzel 
szeretteit megoltalmazhatná.

Az oroszok nem hitték el. Géppisztolyaik csöveit 
a bezárkózott emberekre irányították. Vonásaikra 
gyilkos ösztön árnyéka rajzolódott.

– Jöjjenek ki, különben mindenkit megölünk! – 
harsogta tajtékozva vezetőjük. – Nekünk csak a két 
nagyobb lány kell!
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Mária ekkor a felelősségteljes gondolkodás 
nyugodt méltóságával előrelépett. Kezével 
felmutatta a kulcsot, és félelem nélkül mondta:

– Kinyitom a zárat, de csak én megyek ki. Velem 
aztán azt csinálhatnak, amit akarnak.

A végletekig felizzott levegő poklát a hirtelen 
jött döbbenet mély csendje szinte valószínűtlenül 
fagyossá tette. Az ellenséges, barbár tekintetek csak 
néztek, de érteni nem akarták, hogy mi történik. 
Ellenállásra se számítottak, de a bátorság teljesen 
elnémította őket. Parancsolójuk hátrafelé pillantott, 
mintha a következő pillanatban már menekülniük 
kellene. Embereinek mondott valamit, aztán kifelé 
indultak.

– Bolondokat nem bántunk – hangját a tisztelet 
és gúny vegyes árnyalatai színesítették. – Előbb-
utóbb úgyis elpusztultok – és tehetetlen mérgében 
köpött egyet.

Falunkban az erőszakos gyalázattól egyedül a mi 
családunk mentesült. Történetének híre akaratunk 
ellenére is elterjedt. A fiatal lányt legtöbben hősként 
tisztelték. Egyesek viszont haragudtak rá, hogy 
a településen másokat megmenteni nem tudott. 
Suttogták róla, hogy titokban kommunista lett, 
aki korábban a náciknak is hasznos szolgálatokat 
tett, s nézeteit hirtelen ezért változtatta meg. Nem 
törődött velük, de lassan kiközösítették. Sokan 
szentnek, kevesebben pedig gazembernek nevezték. 
Férjet nem talált, mert tiszteletből vagy félelemből 
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tőle szinte mindenki idegenkedett. Sorsának 
alakulását szokásos alázatával fogadta. A Szűzanya 
megmaradt neki. Naphosszat hozzá imádkozott, 
és kisebb testvéreiről gondoskodni igyekezett. Kis 
zsidó névrokonát változatlanul nagyon szerette. Az 
ő sorsát élete próbatételének tekintette. 

Három esztendő telt el. Nehéz megpróbáltatásaink 
következtek. Kuláklistára kerültünk. Teljesen 
elszegényedtünk. A hatóságok állandóan 
zaklattak bennünket. Azt sem értették meg, hogy a 
szombatos kislány miért van még mindig nálunk. 
Ő pedig anyám féltő gondoskodása ellenére egyre 
szomorúbb lett. Egyik őszi délutánon, éppen 
Kisboldogasszony napján, amikor kettesben a 
kiürült istállót takarították, így szólt:

– Hazámba vágyom.
– Hova? – lepődött meg Mária.
– Izraelbe – felelték jámbor határozottsággal. – 

Országunk éppen most lett független.
– De hiszen itt születtél; ez az otthonod – 

csodálkoztak rá.
– Zsidó vagyok – néztek őszintén. – Ehhez a 

földhöz pedig már csak a fájdalom és szomorúság 
köt.

– És én? – kérdezték a kétségbeesés hangján.
– Te örökké velem leszel! – s fogadott nővérét 

szorosan átölelte. – Szeretetem veled marad, de 
én belepusztulok, ha Jeruzsálem földjére nem 
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léphetek, ezért kérlek, ha valóban fontos vagyok 
neked, segíts, hogy elmehessek!

Édesanyám nem tiltakozott. Megértette, hiszen 
ismét égi Nagyasszonyukra gondolt, akinek 
származását is tudta, és tiszteletben tartotta. 
Szenvedett, de azzal tisztában volt, hogy kínjai 
a Szent Szűz gyötrelmeinél sokkal kisebbek és 
jelentéktelenebbek. Létének keserves küzdelmeit, s 
eredményeit továbbra is Madonnájának kínálta fel.

Késlekedni sem kívánt. Gyámoltjának ügyében 
azonnal intézkedett. Nevében kivándorlási kérelmet 
nyújtott be. És erre őket cionizmussal vádolták meg. 
Kihallgatások, vallatások nehéz órái következtek. 
Ellenük vádemelési javaslatot készítettek. Szülőmet 
a fiatal állambiztonsági tiszt arra próbálta rávenni, 
hogy rákényszerített bűnösségét ismerje be. 

– Eddig állandóan miatta zaklattak – érvelt 
szelíden Mária. – Most végre megszabadulhatnak 
tőle.

– Talán, ha maga is vele megy, és soha többé nem 
tér vissza – jelentették ki gúnyosan.

– Az én hazám itt van – válaszolt öntudatosan.
– Hol? – kiáltottak rá. – Jobban szereti a mi 

országunkat, mint fogadott testvérét?
– Mindenkit és mindent szeretek e földön, 

amelyen állok – hangzott a mélyen fogantatott 
gondolat.

– Még engem is? – nevettek leplezetlen 
megvetéssel. – Kérem, most őszintén feleljen!
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– Igen! – csendült a kristálytiszta szó. 
– Úgy? Akkor alkut ajánlok – folytatták az ordasok 

kíméletlen kacagásával. – Ha valóban jó szívvel van 
irántam, megteszi, amit kérek, ezért cserébe szabad 
marad, s kis zsidója is elmehet, ahova akar.

Utána azt is megmondta, mit kíván. Az 
államhatalom embere megint testét kérte, mint 
lélek nélküli hitvány áldozatot. A másikért ismét 
megcselekedte, de szeplőtelenül tiszta spiritualitása 
változatlanul megmaradt. Mások szennye rajta 
foltot nem ejthetett. És áldás fakadt belőle, amit 
különben átkozni kellett volna. Karácsony előtt 
megfogantam én, aki következő évben, éppen 
Nagyboldogasszony napján megszülettem. A 
szombatos kislány végül Izraelbe ment, és magam, 
mint új ajándék, megérkeztem. Rögtön Szűz 
Máriának ajánlottak. Féltve, gondos szeretettel 
neveltek. Anyám többet férfit nem ismert. 
Falunkból messze költöztünk, mert már ujjal 
mutogattak ránk. Senki nem kényszerített, de 
Isten akaratából pap lettem. Ő, aki már meghalt, 
szerzetesi szolgálatot nem teljesíthetett, de 
méltatlan személyem, a gátlástalan erőszak fia, a 
kommunista államhatalom fattya, elnyertem szent 
igájának tetszését és elfogadását.

A pap szavai után mély csend lett. A férfi sokáig 
nem szólt, csupán gondolkozott, és mélyeket 
sóhajtott. A percek gyorsan szaladtak. Az ismeretlen 
aztán hirtelen mozdulattal felállt, mintha sietve 
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távozni szándékozna, utána azonban lassan ismét 
térdre ereszkedett.

– Gyónni szeretnék! – jelentette ki kicsit 
alázatosabb, de még határozott hangon.

– Tessék?
– Igen, tisztelendő, ha ez még lehetséges – 

folytatták a zavartság árnyalatával. – Szekus 
vagyok, és az imént még poloskát szándékoztam 
elhelyezni a gyóntatófülkében.

– Tudom, hogy kicsoda – nyugtázták magabiztosan 
a vallomást. – Ilyenkor megszokott, hogy ezt teszik 
velünk. Itt azonban most is csak az hangzott el, 
amire kíváncsi volt. Mit szeretne meggyónni?

– Csak egyetlen dolgot – suttogták. – Az apja 
vagyok. Én voltam az a tiszt, aki édesanyját segítette, 
hogy zsidó barátnője Izraelbe mehessen.

– Nem számít, hogy kicsoda ön – tört utat a 
könnyes felelet. – Nekem csak anyám élt, aki földi 
pályafutását nevelésemnek szentelte. Lelkemben 
rajta kívül csak egyetlen nő van: a Szűzanya.

– És így is szereti ezt a hazát? – kapaszkodtak 
letörten az utolsó kérdésbe. 

– Igen, mert ez Mária országa! – s a mondatot 
megerősített vallomással zárták: – És a miénk is!
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2. A PÁSZTOR

Megtisztít a Bárány vére! – messziről hallotta, s 
mintha légüres térből kiáltották volna ismeretlen 
hangon. Csontja velejéig hatolt, és nem tudta, hogy 
álmodik, vagy ébren szólnak hozzá. Sötétség volt, 
félt, és a fény hiányzott neki a legjobban. Érzékelte, 
hogy valaki vállához nyúlt, és erőteljesen megrázta.

– Grazian diakónus! – csengtek a riadt szavak. – 
Ébredj, testvér! Mi van veled?

Közel hajoltak hozzá, szinte a leheletét is érezte 
az embernek, aki ébresztgette. Magához tért, és 
tenyerével izzadt homlokát kezdte törölgetni. 
Szorongása azonban nem enyhült; most talán még 
tudatosabban gyötörte. Papnövendék szobatársa, 
Balázs állt előtte, aki aggódó tekintettel figyelte.

– Miért szenvedsz? – kérdezték döbbenten.
– Semmi, csak rosszat álmodtam – mondta 

erőtlenül.
– Talán az Úr Jézusról? – érdeklődtek kíváncsian.
– Emlék csupán a háború idejéből – tiltakozott 

szelíden.
– Az már elmúlt – sóhajtottak megkönnyebbülten. 

– Most béke van.
– A kommunizmus törékeny ege alatt mindig 

baljós fellegek gyülekeznek – fűzte tovább 
csendesen gondolatait.
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– Aludjál, és ne törődj a politikával! – igyekeztek 
megnyugtatni. – Emlékeztetlek, hogy mi 
pásztoroknak készülünk.

Aggodalmai azonban nem csillapodtak. 
Gondolatai Dominik páter körül forogtak. A háború 
után az idős pálos szerzetes mentette ki az állami 
árvaházból, és vitte vissza egyházi gondozásba. 
Találkozásuk a véletlenek összefonódásánál 
többnek bizonyult; mintha két ismeretlen kereste 
volna egymást a sorsszerűség tudatosságával. 
Őt sivár és kegyetlen valóság vette körül, amely 
a szeretet apró és ritkán elérhető morzsáit is 
kisöpörte életéből. Kilátástalan bizonytalanságát 
naponta szitok és durvaság mélyítették. Régen 
látott papot, és amint észrevette a reverendás férfit, 
tekintete felragyogott. Odasietett hozzá, bátran 
szemébe nézett, és szólt:

– Vigyél magaddal! El akarok innen menni.
– Honnan tudod, hogy érted jöttem? – mosolyogtak 

rá barátságosan.
Vállat vont, mint aki nem érti, hogy megérzései 

milyen mélységekből fakadnak, de azért görcsösen 
beléjük kapaszkodott, mint ösztöne által felismert 
mentőövbe. 

– Csak te segíthetsz rajtam, atyám – mondta 
szomorúan, és még akkor sem észlelte, hogy tegezi 
a tisztelendőt.


