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l.

- Ez aztán a kedves meglepetés! - Az orvos ölelésre tárta kar
ját a rendelő ajtaján belépő felé. - Isten hozott. Pístíkéml Ezer esz
tendeje nem láttalak. -- Megölelte. egy pillantást vetett akiürült váró
szobába, aztán behúzta az ajtót. - Terus boldog lesz, hogy láthat. Ha
ugyan megbocsájt a hosszú elmaradásért. No, egy tányér levest azért
nem fog sajnálni tőled. Gyerünk hamar! - és már kézen fogva húzta
is a lakásba nyíló ajtó felé.

A belépő. magas, vállas, ötvenkörüli férfi. nyakiggombolt fekete mel
lényben. papi gallérban, sűrű, hullámos, őszbejátszó hajjal. Ieltűnöen hal
'lány arccal. visszahúzta a kezét.

- Megállj csak. Imre! Ne siessünk úgy. Előbb valamit meg kell
beszélnünk.

- J'vIi az. csak nem mint pácienshez van szerenesém hozzád?
- Úgy is. Míndcnesetre kérni akarom az orvosi véleményedet is.
- Kérlek - az orvos leült és helyet mutatott vendégének. - Biz~

tos vagyok benne, hogy nincs komoly baj. A te szervezeted! Tudod.
hogy mindéq íríqyeltern. - A doktor cigarettára gyujtott. - Bocsáss
meg! Tudom. hogy te nem élsz vele.

A Rap leült.
- Hát igen. Titokban mindig büszke is voltam rá. sohasem voltam

beteg. Annál jobban bosszant most ez az ostobaság.
- Nem vagy jó színben, annyi bizonyos. Hát mik a tünetek?
- Voltaképpen semmi különös. A legfeltűnőbb tünet. hogy rossz

kedvem van.
Az orvos elmosolyodott.
- Talán nem is jól mondtam. Talán inkább rossz közérzést kellene

mondaní, Fáradt vagyok. Hangulat. étvágy, álom, mind nem a régi. És
itt jobbról. a torkomban, itt van valami, ami nem rendes.

- Fáj?
- Fáj is néha.
- Nagyon fáj?
- Néha. Van úgy, hogy azt érzem. mintha késsel vágnák a torko-

mat. De a főbaj nem az, hogy fáj. Istenem. hát fáj! Hanem. hogy a han
gom nem a régi. Pedig közeledik a nagyböjt, és megígértem Mískának,
hogy megint elmondom a böjti beszédeket. Nem szeretném, ha le kellene
mondanom.

- De nem ám! Az egész város számít rá.
- Magam is úgy vagyok vele. Valahogy ezeket a beszédeket érzem

a fő hivatásomnak. Szívböl szeretem a gyerekeket és sohasem bántam
meg. hogy életemet il hittanárságra állítottam be; de a legjobbat. ami
telik tőlem. mégiscsak ezekbe a konferenciákba tudom beleadni. Tudod.
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míkor ott áll az ember a szószéken és látja maga körül és maga alatt
azt az arc-tengert, és érzi magafelé áradni azt a szent és szenvedélyes
vágyakozást az után, ami a legnagyobb, és beszélhet az ember arról,
amit szeret, azoknak, akiket szeret, úgy ahogy a szíve mondja, ahogyan
adatik, - mert ilyenkor igazán érzi az ember, hogy adatik! - ez talán
a legnagyszerűbb dolog a világon. És én érzem, hogy ez az életem
értelme. Hirtelenében el sem tudom képzelni: mit csinálnék, ha ez lehe
tetlenné válnék.

- Ugyan! Már mért válnék lehetetlenné! Nem kell mindjárt a leg
rosszabbra gondolni! Mutasd azt az érdemes gégét! Majd mindjárt ki
derül, hogy hypochondria az egész, és mehetünk vigan vacsorálni. Igaz,
még nem is mondtam, mílyen jól eltaláltad a mai estét! Tüdőnk van!
Szalontüdő. gombóccal! Tudom, hogy kedvenc ételed. Terus, ez a te
lepatikus fenomén, úgy látszik, megérezte, hogy ma hozzánk jössz.
Na, mutasd!

A doktor hozzáfogott a vizsgálathoz. Tapogatott, nézett, kérdése
ket tett. Egy percre összehúzta a szemöldökét.

- No? - kérdezte a pap némi izgalommal a hanqjában. - Hát?
Daganat?

- Daganat! Hát persze, hogy daganat! Mí az, hogy daganat? Egy
név. Egy gyüjtönév. Daganat lehet míllíóféle.

- Szóval, komolya dolog?
- A dolog egyáltalán nem komoly. De tudod, én vagyok az a

bizonyos Kovács doktor, aki arról hires, hogy lélekzetet sem enged
venni a páciensnek, mig bele nem röntgenez. Hát te sem szabadulsz
tőlem ilyen olcsón.

- Hát röntgen! Hova menjek, és míkor?
- Nono, nem olyan sürgős a dolog. Mondom, hogy nem látszik

komolynak. De én aggályos vagyok és szeretek biztosra menni. Majd
valamelyik nap szólok a Gyurkának, - tudod, a Sebes Gyurkanak. aki
két osztálIyal járt alattunk, az nagyon jó röntgene5! ~ aztán telefonálok.
Addig is légy egészen nyugodt. Reméljük, hogy mire itt lesz a farsang,
túl leszünk a bajon, és megtarthatod a böjti beszédeket.

- Reméljük? Csak reméljük!
- Hát persze, hogy reméljük. Hát hogy ne remélnénk! Végre is,

másodpercekre nem tudunk jövendölni. Különben is, tudod, hogy én min
.dig Andrássy Gyulával tartottam: ígérni nehéz, megtartani könnyüt

A pap elgoridolkozva nézett maga elé.
- Szóval, egyelőre: Röntgen!
- Egyelőre: szalontüdő - mondta a doktor s a mosdóhoz lépett.
A mellékszobából gyerekzsivajgás hallatszott át.
A pap mozdulatlanul nézett maga elé. Aztán hirtelen lerázta magá

ról a levertséget és felállt.
- Szóval: egyelőre semmi. Hát csak úgy bánj velem, hogy böjtig

ember legyek.
- Reméljük és reméljük és reméljük - mondta a doktor, mialatt

törülközött. - Hanem, tudod mit? Addig is adok egy bölcs tanácsot.
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A legjobb, amit tehetsz a böjti beszédek érdekében, ha kíméled a han
godat. Ha neked volnék, egyelőre beteget jelentenék az iskolában. Egy
kis pihenés mindenképpen jó lesz.

- Nem szívesen mulasztanék.
- Ej, amit időben mulasztasz, behozod mínőséqben, - Az asztalhoz

ült. - Már írom is a bizonyítványt. Egyelőre egy hónapot írok bele.
- Egy hónapot? Hát mít gondolsz? Ilyen súlyos volna a dolog?
- Más ember a helyedben míndjárt kettőt kérne. Rád is férne.

V égre ís minden gyógyulás alapja a szervezet ellenálló ereje, ahhoz pe~

dig a legszükségesebb a pihenés. így ni, itt a bizonyítvány. Most pedig Ie
lcjtsük el az ipart és legyünk emberek.' Már nagyon várnak odabent.

Benyitott a belső ajtón.
- Hollá, gyerekek! Pista bácsi van itt!

II.

Féltizenkettőt ütött a Nagytemplom oraJa, rnikor a pap kilépett a
doktor kapuján. Elindult hazafelé a nagy téren át. Holdvilágos téli éj
szaka volt, fényes és hideg. Most inkább a fényét érezte, mínt a hide
gét. Még ott keringett benne a kedves este jóleső melege, a barátságos
kis lakás, a bizalmas házaspár - gyerekkori barátság! -, a vacsora,
a pohárka bor. a négy gyerek édes zsivaja, - míndez úgy átjárta szívét
megszokott melegével, mint máskor. És mégsem egészen úgy. Most
akarta érezni ezt a jó me1eget, akart nem gondGlni másra.

Hogy is történhetett, hogy olyan sokáig elmaradt ebből a kedves
körből? A plébánián sem járt hetek óta, pedig Miskával szinte testvérek
módján értették egymást. Egyáltalán, van yagy két hónapja, hogy nem
mozdult ki hazulról a kötelességén kívül. Pedig szerette a társaságot.
És szerették őt is, meleg kedélyét, jóízű humorát, szép baritonját. amely
olyan érzéssel és egyszerliséggel énekelte a régi népi dalokat.

Valóban, mí is lelte voltaképpen? Persze, ez az alattomos fájdalom.
Hogy is verhette úgy le a lábáról. Nyilván, mert olyan új dolog volt ez
neki. Betegség! Mindig valami megvető árnyalattal ejtette ki ezt a szót,
ő, aki sohasem volt beteg. És most, most rákerült a sor.

Daganat a torokban, vagy a gégében, - csak most vette észre, hogy
nem is tudja pontosan, hogy viszonylik egymáshoz ez a kettő. Melyik
volna a veszedelmesebb? Semmit sem kérdezett Imrétől! Nem mert-e vaj
jon? Vagy csak fegyelmezte magát? És a doktor sem mondott semmit.
Voltaképpen igazán semmit. Vagy éppen ezzel mondott nagyonís sokat?
- Daganat! Erre a szóra szinte gépíes asszociációval dobbant föl benne
az a másik, a sötét szó: rák. Vajjon erről van szó? És ha igen, akkor
mí következhetik most?

Megállt a híd mellett. A patak be volt fagyva. A jégen hideg fény
nyel csílloqott a holdsugár - a "szívtelen holdsugár" -, rajtakapta ma
gát, hogy így mondta magában,

Eh, egyelőre semmi sem következik. Az ember tegye a kötelessé
gét, a többi nem az ő dolga. Most az a kötelessége. hogy megtegyen mín-
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dent az egészsége helyreállítására: még sokat kell dolgoznia. Hiszen vol
taképen olyan kevés az. amit eddig dolgozhatott. Még a beszédeit sem
írta le. A sok nagyreményűvázlat ott porosodik az íróasztalfiókban.

A színház kis ligete előtt majdnem elesett. Egy kis csuszka volt ott
a járda szélén; gyerekek csuszkálták. simára a jeges gyalogjárót egy da
rabon. Még nem is olyan rég maga is szívesen járt a jégre diákjaival.
Ebből is kiöregedett!

Ebben a pillanatban szinte eleven élességgel látta maga előtt azt a
régi csuszkát, a faluban. ahol gyerekeskedett. az iskola előtt. De sokszor
pattogott rájuk az öreg kántor! Istenem. a kántor úr. a fura kis öreg!
Akármilyen rigolyás volt. mégis kímesterkedte, hogy őt városra adják
iskolába.

A faluról az a másik falu jutott az eszébe. ahol első kápláni éveit
töltötte. - az idillnek és a keserű valósáq-meqísmerésnek, a mámoros
munkának és a kényszerű aszkézisnak ez a gazdag iskolája. Szeretett a
falun. Ott érezte magát otthon. Sohasem akart más lenni, mint falusi pap.
Mikor a püspök városi híttanárrá rendelte. eleinte bizony kelletlenül en
gedelmeskedett. De aztán lassan beletörődött és egyre jobban megszerette
a munkáját. Lassan, szinte maga sem vette észre, hogyan, ambiciózus
pedagógus lett és a városi - elsősorban külvárosi - gyerekek tanitója,
lelkipásztora, barátja, míndenese. De leqíöképen: itt a városban lett a szó
szék szerelmcse. Közel negyedszázada. hogy ráébredt: ez az ő legigazibb
hivatása. A kis külvárosí templomban, ahol népmisszió alkalmával a hír
telen kibetegedett missziós atya helyébe kellett beugrania, alig néhány
órai készületi idő után, a mások-adta témáról. - azon a felejthetetlen
esten, amikor szinte elsodró erővel érezte meg. hogy egy más Hang szól
belőle, akkor ismerte fel, mit akar tőle az Isten. Akkor lett a legkedvel
tebb szónokok - míndenesetre a legboldogabbak - egyike.

A téren felemelkedtek a barátok hatalmas épületének körvonalai,
ahol lakott.

Mi következik most? Semmi sem következik. Illetöleg míndcn úgy
fog következni. ahogy az Isten akarja. Az egészsége dolga a doktorok
dolga. Rábízza magát Imrére. nem tehet okosabbat.

Azaz hogy nem mindenben. Semmi' esetre sem kér szabadságot. En
nek semmi értelme. Amíg v-égezheti a kötelességét, addig végezni fogja.

Éjfél elmúlt. mire ágyba került. Az éjjeli szekrényerr ott hevertek
kedves esti olvasmányai, jókora halomban: a Biblia. Szent Ágoston
vallomásai, néhány kötet Prohászka és Shakespeare. az Aeneis. Dante.
a Toldi-trilógia. Találomra belenyúlt a csomóba. Egy kötet Shakespeare
került a kezébe.

Nem nyitotta ki. Letette maga elé a paplanra. Belenézett a szoba
félhomályába. Hamlelt utolsó szavai csendültek meg a lelkében: A többi
néma csend.

Egy darabig mozdulatlanul meredt maga elé.
Aztán az Evangélium után nyúlt.

318



III.

Másnap reggel frissen ébredt, elmondta szentmiséjét és sietett az
iskolába. A tegnap esti gondolatok, mint egy álom képei, úgy húzódtak
vissza a félemlékezet ködébe.

Első órája legkedvesebb osztályára esett, a tízennéqyévesekre. Mí
kor felnézett az osztálykönyvből és megérezte a rászeqezödö fényes fiú
szemek meleqét, egy pillanatnyi széqyenkezés futott végig rajta, hogy
már majdnem beleegyezett a betegszabadság-kérésbe, csak úgy a pihe
nés kedvéért! i~égen magyarázott olyan odaadással. annyi szellemmel.
mint ezen a napon.

Mikor iskola után hazament, a kapus fráter azzal fogadta, hogy
Kovács doktor kereste telefonon; hívja fel azonnal, A doktor szemre
hányással várta a telefonnál.

- No, te ugyan szép gyerek vagy! Megállapodunk, hogy nem
mégy iskolába, - a tisztelendő úr fütyül a szavára. Most azonnal vedd
a kalapod és indulj a kórházba. Mire odaérsz. én is ott leszek.

- Nem gondoltam. hogy ennyire sürgős. Ma különben is sokkal
jobban érzem magam.

- Hogy te mit gondolsz, az nem érdekes. A páciens nem gondol
kodik, hanem engedelmeskedik. Várunk. Arivedercsir -- A doktor le
csapta a kagylót.

István elindult a kórház felé. A délelőtti jó hangulat odavolt. Most
megint éles fájdalmat érzett.

A röntgenszobában már várta Gyuri és Imre, egy harmadik úrral,
aki mint Károlyi Ferenc gégeorvos mutatkozott be. Ez meglehetősen

váratlanul érte.
- Itt egi:sz konzultáció készül, amint látom.
- Kedves barátom - mondta Imre -, ha cipő kell, akkor susz-

tcrhez meqyünk, ha gégéről van szó, akkor gégészhez. Pláne ha egy
ilyen becses gégéről. Én ugyan gyermekorvos vagyok. de ilyen nagy
gyerekért nem vállalom a felelősséget. Egy-kettő, le a kolláréval!

A vizsgálat megtörtént. A három orvos a sötétben egy-egy halk
megjegyzést tett a maga tolvajnyelvén. Azután kivilágosodott a terem.

- Így ni - mondta Imre -, most még egy kicsit megtapogatunk.
De nem ő, hanem Károlyi kutakodott néhány percig a szájában

az ujjával, meg egy kis fényes szerszámmal. Kellemes nem volt.
- Köszönöm - mondta végül -, készen vagyok.
- Holnap megkezdjük a besugárzásokat. Mikor volna a leg-

alkalmasabb?
Imre közbevágott.
- Akkor lesz neki alkalmas, amikor iderendeled. Páciens, enge

delmeskedik. A tanításnak egyelőre úgyis vége. Ha nem vagy hajlandó
kimélni a hangodat, semmiért sem állok jót.

- István alig jutott szóhoz,
- De hát mííéle besugárzásról van szó?
- Röntgen-kezelés - mondta Gyuri -. Egyszerű dolog. nem fáj,
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nem is kellemetlen. Azt remélern. hogy hamarosan elintézzük vele a
daganatot.

- Ezt a jóindulatú kis daganatot - tette hozzá Imre.
A három doktor még maradt; István kissé kábultan ballagott át a

kórház hóbuckás kertjén, ki a fagyos Fő-utcára.

Úgy látszik, még sem olyan egyszerű a dolog. Az iskolától hát
mégis csak el kell búcsúzní egyelőre. Hogy is lesz az reggel, ha nem
megy iskolába? Mit fog csinálni egész hosszú nap? Ebben a pillanatban
úgy állt előtte a holnapi nap és a holnapután és az azután, mint rop
pant üregek, amelyeket nincs mivel kitölteni.

Elmosolyodott. - Nevetséges - gondolta -, hiszen mindig azon
lamentáltam. hogy semmire sincs időm. Hát most majd utolérem magam.

o Mire hazaért, készen volt a terve. A kényszerű vakációnak ezek
ben a napjaiban - talán heteiben? - rendezni fogja az íróasztalát és
a régi beszédvázlatokat. Öt-hat éve, hogy gondosan félretette őket az
zal a szándékkal, hogy megírja és könyvben adja ki. Sohasem ért rá,
mindig az épen következő beszéd foglalkoztatta. Hát rnost itt a jó alka
lom. Deus nobis haec otia fecit - dúdolta kedves Verqilíusát, és már
vissza is nyerte rendes kedvét. Most nem érzett fájdalmat.

Ebéd o után pihent egy negyedórát a szalmafonatú kerti székben,
amely ablaka előtt állt, félórát szokása szerint le-fel járkálva végezte
breviáriumát, aztán az íróasztalhoz ült.

- No, fogjunk hozzá.
Kinyitotta az egyik fiókot. Valamikor minden levelét eltette: majd

egyszer kiválogatja, mit érdemes megőrizni. De erre sohasem került
idő. Közben az új levelek, a meqválaszolásra félretettek is úgy meg
gyűltek, hogy nem fértek el a számukra kijelölt oldalfiókban. és hol
egyik, hol másik tévedt el a régi levelek közé. Egy idő mulva teljes lett
az össszevisszaság.
. Találomra belenyult a Ievélhalomba, olvasni kezdte a kezébe akadt

levelet: "Drága lelkem, fiam!" É:-l1e'zte, hogy könny szökík a szemébe.
Húsz éve, hogy elvesztette az, édesanyját, húsz éve, hogy egyedül van a
világon. Egyedül a [óístennel! -- korrigálta ki magát kissé röstelkedve.
De azért ... anyja csak egy volt az embernek! Maga előtt látta a kis
parasztasszonyt, fekete ünneplőjéhen. imakönyvvel és olvasóval, úgy,
amint a primiciája napján látta, - mindig így jelent meg az emléke
zetében.

Hirtelen elcsukta a levelet. Ki akarta ragadni magát az elérzekenyű
lésből.

A leveleket visszagyömöszölte helyükre. Egy másik fiókot húzott ki.
Nehezen járt, régen nem volt nyitva. Ahá, ez a "vegyesek" Hókja.

Valami leesett a földre. Fölvette. Egy csúzli. Ezt egy kis elsőstől
vette el egy katekizmus-órán. A kis Fürdős Gyuszi! Kékszemű, rózsás
képű kis gömbőc volt, örökké játszott. Hol lehet most? A negyedik osz
tályból elment, eltévesztette szem elől. Az első padban ült, a kis sánta
Molnár Laci mellett. A Laci! Körorvos valahol a Tiszaháton. Karácsony
kor küldte el a kislánya képét - hányadik is már? Igen, itt van a másik
négy is!
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- De így nem 'sokra megyünk! - gondolta. Ne ábrándozznnk]
Visszasöpörte a fiókba a kedves limlomot és most végre a "rendes

fiókot" húzta ki, amelyben beszédvázlatait őrizte. Sorban egymás után és'
egymás felett, szabályosan összehajtva, számozva, időrendben várták itt
az éveken át felgyűlt vázlatok a Ieltámadást, Ez a becéző gond, amely
ről ez a fiók beszélt, míndennél világosabban mutatta, meanyire szeme
fénye az, amit benne őriz. Most egymásután vette ki és rakta maga elé
a csomagokat. A kemény borítólapokon kék ceruzával' mindenütt rajta
a eim: Dogmatikai beszédek, Erkölcsi beszédek, Lelkigyakorlatok, Homi
liák, Profán tárgyú előadások. Legalul egy egyszerű vékony kis füzet:
Utolsó dolgok. Lelkigyakorlat. Alatta, vörössel kétszer aláhúzva: Legelső

beszédeim. Igen, már csak kegyeletből is ezeket fogja kidolgozni. leq
először.

Az órára nézett. Hogy elmúlt az idő! Mindjárt hat óra. És ma csütör
tök. Majd elfelejtette; ilyenkor néhány heti gyónója várja a sekrestyében.

Holnap reggeltől - iskola helyett- kezdődnek az Utolsó Dolgok!

IV.

A napok múltak. Az Utolsó Dolgok befejezéshez közeledett. Külön
ben sokkal több munkája volt vele, mínt gondolta. Eleinte azt hitte, hogy
csak maga elé teszi a vázlatokat, és minden eszébe jut, csak írnia kell
folytonosan. Hamarosan kiderült, hogy nem úgy van. A nagy emlék 
az első ihlet ~ úgy él a lelkében ma is" mintha tegnap lett volna, de hogy
miket mondott akkor, arra csak igen elmosódottan emlékezett. A váz
lat - hirtelen készült, szűkszavú vázlat - tele volt célzásokkal. eqy-két
szavas utalásokkal, nyilván akkori élményekre vagy olvasmányokra, ame
lyek ma már semmit sem mondottak neki. Valósággal újra kellett meg~

alkotni az egészet. Igy aztán egészen új beszédek lettek, - új mondaní
való és új gyönyörűség.

Bár ezt a gyönyörűséget nagyon megrontotta az egyre sűrűbben és
metszöbben jelentkező fájdalom. A kezelés folyt, a besugárzások heten
kint kétszer szabályosan követték egymást. A szófukar Gyuri hallgat.va
végezte munkáját és időnként bizonyára jelentéseket tett Imrének, meg
a gégeorvosnak. .

István egy darabig türe1mesen végezte, amit vártak tőle, de hogy a
fájdalom nem csökkent, sőt erősbödött, és a munkához szükséges maqa
megfeledkezés egyre nehezebbé vált, kezdett ídegeskedni. Főleg az nyuq
talanította, hogya hangja egyre gyengébb és. rekedtebb lett. Föl-föl
kereste Imrét, faggatta, nem lehetne-e valami radikálisabb, gyorsabb kú
rát alkalmazni. Végre is közeledik a böjti idő és ő semmiesetre sem haj
landó lemondani a megigért beszédsorozatról.

Imre hol megnyugtató, hol szelíden gúnyolódó szavakkal biztatta tü
relemre. Egyszer azonban, míkor a szokottnál türelmetlenebbül fakadt ki
előtte a "tehetetlen sugarak" ellen, Imre egy kis hallgatás után köanye-
dén megjegyezte: '

- Különben lehet, hogy igaa;ad van. A multkor beszélgettünk rólad
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Károlyival. Lehet, hogy egy kis operáclóra lesz szükséq, Ö legalább erő

sen efelé hajlik.
- Operálni? A gégémet?
- Míndenesetre a legegyszerűbb és legbiztosabb eltávolítani azt,

ami a bajt csinálja. Ha nincs, akkor nem csinálhat bajt! - igaz? - tette
hozzá kissé erőltetett nevetéssel. - Egyébként ma ez nem olyan nagy
dolog. Ma már az egész gégét is ki tudjuk vágni. Vannak, akik egésze1'l.
jól élnek gége nélkül is.

- Élnek! De persze beszélni nem tudnak!
- Nono, még ez sem olyan biztos. Valahogy beszélni is tudnak.

Persze tenoristák aztán bajosan lehetnek. A hétpapos miséket se az ilye
nekre bízzák.

- És a prédikálást!
- A gyóntatószékben míndenesetre az ilyenek is megállhatják a

helyüket. De ne bolondozzunk. Hiszen nálad egyelőre még az sem biztos,
hogy operálunk. Szamárságokat beszéltem. Felejtsük el!

- Igen -:- mondta halkan maga elé István. Felejtsük el! Nem szabad
ráqondolní, mínt az anekdotában a fehér elefántra. Majd megpróbálom.

Annál kevésbbé tudta elfelejteni, mert lehetetlen volt nem gondolnia
Szücs professzorra, a híres tudósra, a város nagy fiára, aki néhány éve
gégerákban halt meg. Nem ismerte személyesen. de egyszer, vagy félév
vel a halála előtt, találkozott vele a könyvesboltban. Két úrral beszélqe
tett. Az a beszélgetés! Tudta, hogy a kivett gége helyett egy ezüst csó
van a torkában. csak úgy tud beszélni, ha annak a nyílását befogja. Be
szélt -:- alig hallhatóan, fütyülve, természetellenesen. Sohasem felejti el
ezt a hangot.

Lehetséges, hogy őrá is ez a sors vár? - Ej, Isten kezében vagyunk!
Sietett haza, az íróasztalhoz.
Szinte simogató mozdulatokkal hajtogatta össze az Uolsó Dolgok ott

heverő lapjait és eltette a fiókba. Ha így áll a dolog. akkor nem enged
heti meg magának azt a fényűzést, hogy ilyenekkel foglalkozzék. Akkor
az effélék igazán ráérnek.

Az is lehetséges, hogy egyszercsak nem beszélhet többet a szószék
ről. akkor legalább ezt az egy böjti ciklust elmondja még. Ezt míndenké
pen elmondja, ha még úgy fog is fájni, és ha még úgy tiltják is. Addig
nincs operáció. Ezt az egyet! Ha utolsó lesz, hát legyen utolsó. - Kese
rűen elmosolyodott. - Akkor ezek a beszédek valóban utolsó dolgok
lesznek.

Ettől a perctől fogva minden energiáját és életkedvét ennek a beszéd
sorozatnak előkészítésébe adta.

Miről is kellene beszélni voltaképen? A téma adva van, már akkor
megnevezte, mikor elvállalta a beszédeket: a keresztút. Hogyan fogja föl
a témát? Mit akar voltaképen mondani az embereknek? Mit mondana, ha
biztosan tudná, hogy utoljára szól hozzájuk? Mire vágyik a lelkük? Amire
az övé: hogy ne fájna! Szenvednek! "Fáradoznak és terhelve vannak."
Ezeket hívja az úr Jézus. Ezeket kell elvinni az Úr Jézushoz. A szeave
désről fog beszélni - a szenvedő emberekről és a nagy Szenvedöröl, aki
megsegíti őket.
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Lázas munkakedvvel fogott hozzá az előkészülethez. Összeszedett
egy sereg könyvet: biblia-kommentárokat, homiliákat, régiségtani és tőr

téneti munkákat. Úgy beleásta magát anyaqába, mintha nem néhány be
szédet, hanem több kötetes nagy könyvet akarna írni. es amint egyre
jobban belemerült az emberiségnek ebbe a legynagyobb eseménysoroza
tába, annál óriásibbra nőtt az Istenember alakja, annál maqányosabbá,
annál Istenibbé. es mégis. a keresztút minden lépésénél ott látta körülötte
az emberiséget, minden embert, önmagát. is, ismerőseit is; Ezt, ezt meg
éreztetni! Ezt az egészen emberi Istent! Istenem, ha erre képes lenne! Ké
pesnek kell lennieI Hiszen talán utoljára próbálhatja most.

A napok színte észrevétlenül múltak, hangja, álma, étvágya, testsú
Iya fogyott, a fájdalom és a munkaláz egyre nőtt.

V.

Egy esős pénteki napon, késő délután, Károlyitól jött haza kissé át
fázva. Sietve bekapcsolta a villamos forralót, hogy egy csésze teát főz

zön magának, azután nekiüljön a munkának, immár az ötödik beszéd
vázlatának. De még elő sem vehette a teásdobozt. bekopogott a fiú, aki
néha a kapust helyettesítette.

- Épen most telefonált a Kovács doktor úr, hogy tessék hozzá
menní. Nagyon sürgős. Okvetlen tessék elmenni. .

Kissé kelletlenül kapcsolta ki a villanyt és indult ki újra az esőbe.

Az utcán kevesen jártak. a járdán nagy tócsák csillogtak, a villanylám
pák pislogva küzködtek a homállyal.

Míkor belépett Imre rendelőjébe. rögtön leolvasta az arcáról. míről

van szó.

- Operálni akartok!
- Ördögöd van, hogy eltaláltad - próbált tréfálkozni a doktor. De

István látta rajta, hogy erőszakkal fojtja vissza belső izgalmát.
- Egy félórája sincs, hogy Károlyinál jártam, akkor még egy szót

sem szólt operációról.
- Épen most telefonált. Föltétlenül szükségesnek látja. A besuqár

zások nem váltak be. Azt hiszem, igaza van. Nem merek ellentmondani.
- Hát akkor! ... - Leült a pamlagra és kezével egy tehetetlen

mozdulatot tett. Majd husvét után.
A doktor ujjaival dobolt az asztalon. Aztán csendesen mondta:
- Károlyi szerint nem várhatunk husvét utánig.
István felugrott.
- Semmi esetre sem lehet husvét előtt. A böjti beszédeket el kell

mondanom! Ezt nem vehetitek el tőlem. Megigértem. Hetek óta mást sem
csinálok. Ezt nem adom oda.

A doktor kicsit rekedt hangon mondta:
- Azt hiszem, hogy a dolog sürgős.

- Az a két hónap, ide vagy oda, csak nem számit.
- Károlyi úgy látja, hogy számit. es ő nem szekott tévedni.
- es ha nem egyezem bele?
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A doktor alig hallható hangon mondta:
- Attól félek, hogy akkor sem mondhatod el a böjti beszédeket.

A helyzet rohamosan romlik. Károlyi a legrosszabbtól fél.
A pap lehajtotta fejét.
- Értem. - Fel és alá kezdett járni a kis szobában. - Hát akkor

nincs más hátra.
- Az operációtól minden jót remélünk - vágott közbe a doktor.

Már foglaltam. is helyet. HétfOn lesz a mütét. Vasárnap este be kell fe
küdnöd a kórházba.

A pap felütötte a fejét.
- Ennyire sürgösnek találjatok?
- Ennyire. Három napnál több haladékot nem volt hajlandó adni.

Ezt is úgy könyörögtem ki, mert tudtam, hogy szívesen prédikálnál még
egyet a műtét előtt.

István megszorította a doktor kezét.
- Köszönöm - mondta. Megölelte és vette a kabátját.
A doktortól egyenesen a plébániára ment. A plébános hangos 

neki most úgy tetszett, túlságosan hangos - örömmel fogadta.
- Isten hozott, Pístukám. De rég láttalak. Hát hogy állnak a böjti

beszédek? - Csak most vette észre, hogy István mílyen halálosan sá
padt. - Valami baj van, drágám? Gyere, ülj le hamar. Julcsa néni, esi
náljon hamar egy kis teát - kiáltott ki az ajtón.

István leült a kályha melletti karosszékbe.
- Azért jöttem, hogy visszakérjem a szavamat. Nem tudom elmon

dani a böjti beszédeket.
- Ez váratlan és szomorú meglepetés. De hát mi a baj?
István röviden elmondta az egész betegség történetét. Közben be

hozták a teát. Miska nagy részvéttel, sűrű fejcsóválásokkal hallgatta a
beszámolót.

- Ejnye, ejnye, ejnye! Nem lesz könnyű más szónokot keritenem.
Hozzádfoghatót semmi esetre sem. Majd talán magamnak kell helytálla
nom. No, de ez most nem fontos. Most az a fontos, hogy az operáció si
kerüljön. Majd prédíkálhatsz még eleget azután. Majd jövő ilyenkor el
mondod ezeket is.

István szelíd rnosollyal rázta meg a fejét.
- Attól tartok, hogy több böjti beszédet nem fogok mondani. De

másfélét sem.
- Azt akarod mondani ... ?
- Azt hiszem, hogy ki akarják venni a gégémet. Akkor pedig leq-

följebb annyi hangom marad, amennyi a gyóntatószékbe elég. Emlékszel
Szücs professzorra?

- Hogyne emlékezném. Ismerem az egész históriát per long um et
latum. A Páter Félixtől tudom, aki providealta. Az sokat járt hozzá. De
Szücs meg te - ezt nem lehet összehasonlítani. Az a kis nyeszlett alak!
-'- belőled kettő olyan kítelnék. És a hangja! Hiszen az öreg egészséges
korában is csak úgy sípoqott, mint a veréb. Hogy lehet azt egy nap em
legetni a te hangoddal! Különben én a te helyedben nem is engedném
magam operálni. Nem hiszek a doktorokban. Főleg nem az ilyen sebé-
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szekben. Az mind csak vágni akar míndjárt, Lám a Sós is hogy járt velök?
Meddig élt az operáció után? Négy vagy öt hónapig? Pedig milyen nagyra
voltak vele, hogy mílyen nagyszerűen sikerűlt! Pedig milyen híres pro
fesszor operálta. Hogy magyarázta a páternek. hogy milyen egy nehéz
mütét! Csak negyven százalék a siker valószínűsége. No köszönöm. Bíz
tosan az övé is ilyen negyvenszázalékos siker volt. Ha nem operáltatja
magát, talán ma is élne. Mit lehet tudni! Én bizony nem egyeznék bele!
De hát, ahogy gondolod. Hanem idd meg azt a teát, addig jó, ameddig
forró.

István szórakozottan kevergette a teáját.
- Tudod, az ember nem tud elég okos lenni. Én bízom Imrében.

Dehát erre még alhatunk egyet, - helyesebben hármat, - tette hozzá
kényszeredett mosollyal.

- De valamit még kérek tőled. Vasárnap még szeretnék egyet pre
díkální.

A plébános hirtelen eltolta a esés zéjét. ..
- Jaj te, hát ezt ne kívánd. Épen holnapután! Otvened vasárnap, a

korinthusi levél 13. fejezete, a lecke a szeretetröl. Ez az én legkedvesebb
perikópám. Erről minden évben prédikálok. Véletlenül már el is készül
tem. Ha akarod, meg is mutatom a vázlatot. Nem szeretném, ha kárba
veszne. Igazán jó beszéd lesz. És különben is, minek erőltetnéd magad az
operáció előtt. Ha már mindenáron meg akarod magad operáltatni.

István kiitta a teáját és eltolta a csészét. Azután a keze lehanyatlott
és tehetetlenül csüngött le a szék mellett,

- Szerettem volna - mondta nagyon halkan. -- Szerettem volna
még egyszer. Még egyszer szólni az emberekhez. Utoljára.

A plébános megragadta a lecsüngő kezet.
- Drágám, hogyha így fogod fel, hát akkor persze, hogy te fogsz

beszélni. Bocsáss meg nekem, vén szamárnak a buta önzésemért.
- Szerettem volna - ismételte István. szinte gépiesen.
- Te beszélsz. Ez el van intézve - erősitette a plébános ellent-

mondást nem tűrő hangon. - Meg vagyunk szerzödve. Te, hanem erre
a szerzödésre megiszunk egy pohárkával abból a szomorodníból, amit
olyan nagyon szoktál méltányolní. - Felállt, indult az ajtó felé.

István is felállt. - Nem, köszönöm. Most megyek.
A plébános viharosan megölelte. - Hát akkor Isten áldjon. Vasár

nap mindenesetre szokás szerint nálunk ebédelsz.
Kikísérte egészen az utcára.

VI.

Otthon bevett egyaltatót, - ó, hogy megvetette azelőtt ezt a szo
kást! - de most néhány hete a fájdalom erre is rákényszerítette. Aludní
akart, nem gondolkozni, pihenni. Holnap szombat. az utolsó - ez legyen
a prédíkácíóél

Kilenc óra lett, mire nekiült a munkának.
Elővette az első korintusi levél 13. fejezetét. Hát persze, hogy hol-
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nap csak erről lehet beszélni. "Testvérek, szóljak bár az emberek vagy az
angyalok nyelvén . . ."

- Hát nem szólunk többet az emberek nyelvén - gondolta. - Most
már csak az van hátra, hogy az angyalokén szóljunk, - A könyv kicsú
szott a kezéből. - Vajjon mílyen nyelven beszélnek az angyalok? - "Ha
szeretetem nincs, semmi sem vagyok." Talán a szerétet az angyalok
nyelve? De hát mi a szeretet? .Osszem el bár egész vagyonomat a szegé
nyek táplálására, és adjam bár át testemet úgy, hogyelégjek ..." Ha ez
sem elég, ha még ez sem a szeretet, akkor mi az a titokzatos szeretet? De
hiszen az Apostol megmondja: a szetetet türelmes, nyájas, nem féltékeny,
nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gondol rosszra, mindent el
túr, mident elhisz, mindent remél, mindent elvisel ...

"Mindent remél, mindent elvisel" - azon kapta magát, hogy gépie
sen ismétli ezeket a szavakat. Voltaképen már nem is gondolt oda, nem
gondolt semmire, csak valami ünnepélyes hangulatot érzett. MozdulatJ.a...
nul ült oa könyv előtt és keze a ceruzával öntudatlanul firkálgatott a
papirlapon, Most odaesett a szeme és meglepetve látta, hogy mit írt.
A lapon szabálytalan sorokban ez állt, vagy tízszer egymásután: 40% ...
40% ... 40% ...

Iqen, az operáció! Negyven százalék valószínűség! Szép szám. Negy
ven százalék élet. És hatvan százalék halál. Negyven fehér golyó és hat
van fekete golyó. Egy kéz belenyúl a letakart kosárba, és húz. Bele az
ismeretlenbe, a titokba, a sorsba. A golyók mozdulatlanul várják a véq
zetes Kezet. Fehér vagy fekete! - negyven fehér, hatvan fekete! Ohó,
csakhogy ez a Kéz az Isten keze! A Szerétet keze. És a szetetet min
dent remél, mindent elvisel.

Megrázta magát. Ki akarta ragadni magát ebből a féléber elmélázás-
ból. Dolgozni kell!

Igen, az ötvenedvasárnapi lecke! Míska kedves períkopája. Fájt e'gy
kicsit tegnap, hogy nem akarta rögtön átengedni a beszédet. Már elké
szűlt, nem szeretné, ha kárbaveszne a munkájal És nem vette észre, hogy
neki mit jelent ez a beszéd. Milyen kícsínyesséq! Milyen szeretetlenség!
nA szetetet nem keresi a magáét!" Nem bizony! De a .szetete: nem gon
dol rosszat" - folytatta önkénytelenűl. Ne' legyünk igazságtalanok a sze
gény Mískához sem. Míhelyt észrevette, hogy miről van szó, rögtön
engedett. Jó fiú a Mískal Sohasem csalódott benne ... Most is neki kö
szönheti, hogy tisztán lát, - matematikai pontossággal. Ha ő el nem ejti
azt a negyven százalékot, most nem tudná, mi áll előtte voltaképen ...
És ő úgy jött el tőle tegnap, hogy még jóéjszakát sem mondott.

Dehát most már igazán ideje visszatérni a szöveghez: "A szetetet
soha meg nem szűnik, a prófétálásak vég'et érnek, a nyelvek tneqszűnnek,

a tudomány elenyészik . . ." - Igeni, mínden véget ér, meqszűník, elenye
szík . " Hatvan százalékl Milyen bolond az ember! Az egész világot
akarná. Ha azt nem, leqalább egy csomó könyvet, aminek a tábláján ott
a neve. Vagy ha azt sem lehet, egy nagyböjti beszédsorozatot. de nem
kevesebbet ám hét beszédnél! Hatvan százalék! És aztán? - mi marad
utána?

Mí marad utána? Egypár bútor, egypár könyv, egypár ruhadarab.
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Erről különben már g<>ndoskodott. Mikor a háborúban tábori papnak kel
lett bevonulnía, Míska tanácsára megírta véqrendeletét. Senki közeli ro
kona. mindenét akispapokra haqyta.

Most hát tulajdonképen nincs is már semmije. Azaz, hogy valamije
még van. helyesebben lesz: ez a holnapi prédikáció. Lám, mílyen görcsö
sen ragaszkodik hozzá! Majdnem hangosan fölnevetett. Hát ilyen az em
ber! Még az utolsó percben is, míkor már míndent odaadott. még akkor
is talál valamit, amihez ragaszkodni lehet!

Félretette a könyvet, levélpapirt vett elő. Sietve írt - ,,:E:des Mis
kám, köszönöm a tegnap esti jóságodat. És míndent. A vasárnapi prédí
kácíóról Iemondok. Kár volna a te szép beszédedért. amit oly szeretettel
készítettél elő. ölel sírig (és azon túl is) szerető barátod. Pista. - U. i.
A végrendeletet melIékelem. A te rnüved, illő, hogy te légy a végrehaj
tója. Imádkozzál értem."

A levelet maga dobta be a plébánia levélszekrényébe.

VII.
Míska betegnél járt a tanyán és csak dél felé jött haza. Ahogy a le

velet elolvasta, azonnal vette a kalapját és sietett Pistához. Akapusfráter
azzal fogadta. hogy nincs itthon. Elutazott.

- Elutazott? Most? Nem mondta, hová?
- Nem. De alighanem Szegedre mehetett,lnert azt megmondta.

hogy holnap a délutáni gyorssal megjön. Még este bemegy a kórházba.
- Persze. hogy Szegedre ment! - mondta a plébános, inkább ma

gának. Mindig odajár gyónni. a szemínáríumba, a Kolos páterhoz. No,
Isten áldja. kedves testvér!

VIII.
István vasárnap este fél hat után érkezett meg. Le sem tette a kalap

ját. kabátját. a szekrényhez ment, a kezében levő kis táskába belegyörmö
szölreqypár darab Iehérneműt. Aztám megállt az éjjeli szekrény előtt és
sorban egymásután kezébe vette az ott heverő könyveket. A kis latin Új
szövetséget betette a táskába, a breviárium mellé, aztán bezárta a táskát.
Egy percig állt, aztán elmosolyodott és újra kinyitotta a táskát. Beletette
még a kis Shakespeare-kötetet is.

Amint a kapun kilépett. szembejött vele Peti, 'egyik legkedvesebb
diákja és mínistránsa. Rögtön csatlakozott hozzá és kivette kezéből a
táskát.

A qyerek az egész úton csacsogott. De most az egyszer alig értette
mit beszél: illetőleg csak úgy hallgatta a kedves qyerekhanqot, mint nyá
ron az ablak alatt a hajnali madárcsicsergést.

A kórházkert kapujában elbcsúzott tőle. Aztán kivette a táskaból a
Shakespeare-kötetet és odaadta neki.

- Ne, tedd el, neked adom. Majd ha nagy leszel, nagyon fogod sze
retni. Na, Isten áldjon meg. Légy jó és okos. - És homlokon csókolta.

Egy darabig nézett a gyerek után. aztán sarkon fordult. - A többi
néma csend., - skandálta mosolyogva.

A Nagytemplom órája hatot ütött. míkor benyitott a kórház kapuján.
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