
A VIHAR*
lrta Kodoláuyi.Jaud

- Most pelig átmegyünk Gadarába, - mondta a Mester olv <.I I

váratlanul, ahogy mindig el szekta magát határozni valamire.
A többiek bólíntottak. Nem szóltak rá semmit.
Jesuah szinte leroskadt a hajócska orrában. Arca sápadt voll.

,t homloka verejtékes. 'I'aleszívta tüdejét a vízillatú levegővel.
szemét behunyta. Félig ülve, félig fekve pihent, fejét a hajóperem
nek támasztotta, mindkét kezét kinvujtotta, mint egy halott. Mél~
révületben szendergett, azt sem tudta, hol van.

Megragadták az evezőket, J ochanan eloldotta a csóuakot, J il
kóbbal vízretolta s beugrottak ők is. Simon II kormányhoz ült.
Elindultak a tó mozdulatlanul csillogó tükrén.

Csak a hajó bordáinak csikorgása, a víz csobogása hallat
szott, A tanítványok nem szóltak, nehogy zavarják a Mestert
Szinte állt a levegő, a parti fák mozdulatlanul, feketén meredez
tek, a vízen csak olykor-olykor villant egy hullám, ha valamely
levegőre vágyó hal földobta magát a mélyböl s megint elmerült
Könnyű, alig érezhető áramlás suhant aztán végig a világon.
szú rró illatot hömpölygetett Migdal f'estőműhelyei felől, Tari
cheisből pedig nehéz halszagot. A levegő ráfeküdt él vízre, m in r
a. füst.

Amint beljebb siklottak a tavon, ;resuah körülnézett, fárad
tan elmosolyodott.

-- Éjszaka lesz, mire odaérünk, --- aggodalrnoskadott az
[ker.

- Fölöttünk az Ég, alattunk a víz. fönt is, lent is csillagok.
- nyugtatta meg Jesuah. -- Majd én is evezek, meg Jehuda is.
Iőlváltunk benneteket.

- Nem, nem, te csak pihenj, Mester l --- tiltakostak 11. !';an íl
vánvok.

- Vihar lesz, - töprengett Simon. - Nagyon vörös volt ai
8g, nagyoll sűrű a levegő. Migrlal meg 'l'ariehois úg~' bűzlik

mintha a világ minden disznaja összegyűlt volna a partou
Nvom.iátok, testvérek, nehogy a vízen találjon bennünket!

- Majd megbirkózunk vele, - bizakodott Andreas.
- Mit végeztetek Tiberiasban'? - fordult a Mester Phili»

noshoz meg Jehudához.
A Görög elmondta, hogy jártak Khús házában, aztán hirdet

ték alt Örömhírt a kapukban. Beszámolt a riasztó h írekről, am i
ket Johanllától, meg a kapukban tereferélőktől hallottak, Hog,
a nén országszerte lázong, házkutatások, elf'ogatások, kej{yetlen
ségek érik egymást, J ochanan megöletése, a Korbán elrablása
könnyen tűzvészt támaszthat az országban.

- De hát mi a vétke ennek a népnekj - ordította TflUdl;, har
<ányan. - Miért bűnhődik ilyen rettcnetescnj

-- Gondoljátok, hogy azok, akiket zaklatnak, bűnösebbek.mi n:
valamennyi galileai, mivelhogy szenvednek'l - kérdezte .Iesual.

* .1\ ~lerző ~ bibliai neveket úgy írta, ahogy azokat jézus kortársai has711fíl.táft
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csendesen. --- BizOIlY moudorn, hogy nem. Hiszen tudjátok, hogy,
al': uralkodók sanyargatják a népet, a nép szenvedése pedig az
Égre kiált. Az a tizennyolc, akire Siloahban rászakadt a torony,
bűnösebb volt, mint a többiek, Jerusálimball1 Bizony, hogy nem.
Ha pedig meg nem tér ez a nép, szintén úgy vész el.

Megint visszadőlt s behunyta a szemét. Mire meg akarták kér
dezni, hogyan értette a szavakat, már aludt is.

F,gy darabig szótlanul eveztek. A levegő sűrű volt,alig le
hetett lélekzeni.

- Én nem bánom, hogy átmegyünk a túlsó partra, - dőr
mögte Simon. - Itt már túlságosan nagy a lárma. Futnak a Mcs
ter után, csodákat .kívánnak, de azt nem tudják, nem is akarják
tudni, ami fontos. Azt kívánják tőle, éjjel-nappal gyógyítson, meg
hogy jeleket mutasson,

- Van-e valami pénzetek, testvérek I - kérdezte őket Jehuda
;1 hivatala szerint.

l!JWkotortAk és összeadták a résdrachmákat, a római ezüatdó 
nárokat s .Iehurlának adták. Ö gondosan megszámlálta a pénzt.
bőrzacskó.iába kötötte.

-- Hát az egyéb vagvonnal hogy állunk, testvérek' - fir tatta
tovább. -- lJg-y tudom, mindeniink küzös. Ha pedig meg-valósul az
l'~gi Birodalom a földön, életbe kell léptetnünk a -Jóbel törvé
nyét is.

- Igazad van, -- helyeselt a Zelota Simon. -- Ha megfújják
a sóf'ár-okat, s7;i'111,ion vissza a föld eredeti tulajdonosára, az adós
"ágokat'töröljék el, kamatot pedig' ne fizessen senki. Ha eljön a
Szabadító, úgy osz/juk cl a földet, ahogy 'a Jóbel-év törvénvei
rendelik. Mert hiába volt Mószé és hiába .Teehezkél, áldott az em
lékük, a sóf'árokat nem fújják meg, Jiszraél földjén sz,égyen ós
csúfság- lepi el az Úr népét, mint II lepra, mínt a rüh l

- Ha meg-valósul az 1~1á birodalom, mindcz megRzűnik, f~Ril
lapította Mattai.

__o Meg ám, mcrt kardot ragad minden igaz izraúlíta! kiál-
totta Zelóta Simon.

Ezen oly heves vitúba kezdtek, hogy -Iochanun többször kény
telen volt. erélyesen figyelmeztetni őkrt a hÍ'kN"'HJg'r'p " az al vó
Mester .ieleulétérc. Egy pillauatra elült a. Iárma, de wl,tim újra ki
tört. 'I'adrlé-Lebbó a Zelo/a mellett fogott pártot, Rimon, Andreas
meg Jákób mag-a is helyeselte, hogyerélyesell kol! Idö..ni az elbi
zakorlott dúskálókat. a hamis márlegel mérőket, az ötszörös karna
t'lt szedi) uzaorúsokat, nr. iiRszeharúesolt 1'öldjiikön pőff'eszkedő,

rabszolgatartó birtokosoknt, akik hideg ésszel lesik, míg valaki lis",
szeroskad az ínségben s öt-hat évre is eladja a munkáját hitvány
eledelért, silány fizetésért. Mattai azonban II saját példájára hívat
kezott. Lám, mi volt ií sz inte egész életében] A nép nYú7ója, vám
szedő. Mint a pók, ült a vúmházban, szolgáival elcsípett minden
kit, akiről akár jogosan, akár jogtalanul, vámot lehetett lenyúz
ni. Idezen vámbérlők szolgúia. Amde megértette, milven alávaló
bűnös ő, És abban a pillanatban otthagyta a vámhúzat, uem nyúlt
többé pénzhez, mérleghez, És hány vámszedő ismerőse gondolko
zik hasonlóképpen, ba még nem jutott is oda, ahová Ő.

- És hová lettek az aranvaid, meg az eziistjeid7 --- kérdezte
.Tehuda.
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Vattai legyintett
- Ottha.gytam. Képpel sem fordultam többé a ládikához, ami

ti<? tettem.
- Akkor miért dolgozik a fiad roskadásig-t - kérdezte Andreas

csodálkozva.
- Ohó, testvér, hogy miért? Azért, mert az asszony nem en

gedi, hogy hozzányúljanak. Nem ám. Mert azt mondja, az asz
szony: mi történik velünk, ba az elfogy" A lányom meg bele
halna, ba eladnának egy fülönfüggőt, vagy gyűrűt, vagy hol
daeskát- napocskát, vagy láncooskát,

Mindnyájan nevettek.
- Mire a szabadító eljön, - emelte föl.a szavát Jehuda, 

Jnindcnnek készen kell lennie. Rezet rézhez. ezüstöt ezüsthöz. ara
nyat aranyhoz kell raknom, ez az én dolgom a Mester rendeleté
böl. Tudnom kell, hány ház, kert, Wid tartozik a közös VR.lrYOn
hoz. Mindenetek közös, vagyis az lJré. Az én kötelesséeem, hogy
megőrizzem, szaporítsam, rendben tartsam, a rászorulóknak ad
iak, mert, ó, testvérek, a puszta szó nem elegendő, hogy megvaló
flT/ljon a Mennyek Orsz.ága a földön.

-- Nem elegendől - ámuldozott Philippos.
.__. Nem elegendő' - kiáltotta Mattai is. - Azt mondod, puszta

"'1.0' Dehát pusvta szó nincsen, testvér. A szó: ige. A szó : Mernra,
A kimondott szó: megvalósult gondolat. A gondolat Pf~dil?' való
sÍlg, testvér! Nem mondta-e a Mester, hogy valaki idegen asz
szonv'ra h,kint kívánság okából, paráználkodik' Nem gondola
tokhól épül-e a világ' s nem olvannak épül-e, amilyenek 'a gondo
Jate:.kt Hiszen, ha úgy volna, ahogy te mondod, sohasem jönne el
II Mennyek Országa!

Mt'gint kitört a vita. Jehuda izgatottan magyarázta, hogy a
Egek Birodalma is csak úgy valósulhat meg, ha okosan, türel,
mesen, kitartóan beleépitjük a valóságba. Ennek alapja pedig fi
pénz. Z-elota a kardot védelmezte, Philippos egy legyintéssel Ie
loIkart... torkollní öket: amit valóságnak hisznek, csupán káprázat.
~imoll, Andreas meg J'ochanan igazi létezőnek mondta a világot,
de olyannak, ami folyton alakul, és alakít. Idézték a Fürdető meg
.Tel3uah kijelentéseit, össze-vissza keverték a prófétákat.

E sok lárma, veszekedés, vitatkozás közepett a Mester mélyen,
rnozdulatlanul aludt, Végül már szinte meg is feledkeztek róla,
ossk a maguk igazát, a másik tévedését látták. Az evezők meg
álltak, Hol Simon ugrott föl a padről. hol Jochanan szökkenj ide
oda a billegő osónakban, mintha a szilárd talajon verekednék.
De a leghevesebb a Zelota volt. Mint szárazföldi ember, minden
pillanatban a kibukás veszélyében forgott, ha el nem kapják, fi

vízbe zuhant volna. De csak egy percig maradt nyugton. Kiabált,
fenyegetőzött, hadonászott. A kard! A Fölkent szent kardjal A
tiszták fegyvf'rei Kard [,:. Ige: egytestvérek! Mekkábi Simon lé
)Jésről-Iépésre foglalt:1l vissza Érec Jiszraél területeit, végül még
Akrát is. hiszen tudjuk, évenként meaünnepeljük.

- Ti csak vitázzatok, - kiabált dühösen -, fecsegjetek, bol
hássátok, valóság-e a világ, vagy tünemény, kellenek-e a gazda
sád alapok, vagy sem, mit kell tenni a Jóbel-évben, hogyan
kelJ, .. Ostobák vag-ytok! Én tudom, mindaddig semmit sem fog-
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tok cselekedni, amíg a tiszta harcosok el nem végzik a maguk
dulgát a tiszta karddal, a karddal és semmi mással!

Mire észbekaptak, az alvilági vihar kitört.
Sötét felhők tolultak az Égre, elnyelték a Holdat és a csil

lagokat, mint Tahom, mint a Leviathán. Sörényes, tarajos fekete
lelhiJk, nehezek, mint a vas és gyorsak, mint a mohó ssörnve
teg. ~~lőször csak alattomos szél csapott a vitatkozók kihevült ar
cába, azután vonító förgeteg, pergő forgószél, örvénylő orkán ro- .
hanta meg a tétován lengedező csónakot. A tó feneketlen mélye
fölkavarodott, rázta borzongó hátát, tarajokat és habokat hányt,
Sűrű sötétség szakadt .a világra.

Miutha a Kinnereth mélyébe dobott hősök lelkei támadtak vol
ua föl, fütyült, sírt, üvöltött, bömbölt, vonított, harsogott körös
körül m inden. A nehéz csónak vén bordái, deszkái és eresztékei
csikorogtak. Az alvilági lelkek, kiszabadulván vízi sírjukból, ahol
a bullámok ringató suttogását, a surranó halak neszét, a masz
káló kagylók és rákok halk zörgését szekták hallgatni, a felső

"\ iJitgra törve bosszút akartak állni korai halálukért, megtiport
igazukért, keserű gyalázatukért. Olvastéle dörömbölés morajlott
mindcn ünnen, mintha a nyakukra kötött köveket görgetnék elő

a mély ből. És a nagy, nehéz csónak föl-fölágaskodott, meg Iezu
hant, hánykódott és forgott, vad hullámok csaptak át a peremén
s egy-egy bő zuhintással árasztották el a férfiakat. Bokáig érő

víz lódult jobbra-balra a csónak fenekén. Nathanáéi átvergődött

Andreason. meg Jákóbon, a vízmerő csapú után kotorászott, Sza
porán kezdte hányni a- vizet kifelé. De ha egy-egy szapúval ki
lódított, hordószárn zúdult be megint. Nem törődött vele, szorgal- .
masan dolgozott, közben hol az egyik, hol a másik oldalra vá
gódott, a tántorgó sajkában. Simon minden erejével a kormányt
tartotta, előremeredt, megkísérelte a hajót a hullámokkal szemközt
vezetni. Ámde a forgószél örvénye nem egyirányban hajtotta a.
hulló mokat, hanem össze-vissza. Mirit vízi ember, tudta, mi ez.'
De nem szólt, csak nyögött és sziszegett. Izmai ropogtak. mint mr:
eresztékek. Bordái együtt feszültek a hajóbordákkal. .

eIochanan, Jákób, Andreas meg' 'I'add ó az evezökkel birkóztak.
Igyekeztek irányt szabni a csónaknak. 'I'homas, az Iker, Jehuda
mallett kuporgott, meg-megtörölte csapzott haját-szakállát. Jehuda
a j.ercrnbe kapaszkodott, mint egy fuldokló. Philippos pedig hoJ
az eE'yik, boI a másik erőlködőhöz kapott. ha valamely vad hul
lám kr akarta csavarni kezéből az evezőt.

- 'Ez aztán a káprázat! - nyögte Jehuda keserűen. - Most
rnondd, Philippos, bogy nincs valóság!

P. Görög köpőtt, megragadta Jákób evezőjét, segített rajta·
húzni e/.IT nagyot.

-,--Nem láttál még senkit, aki a káprázatokbabelepusztulU -
kiáltotta, - ..

- Hú?;d meg ott jobbra! - ordította Simon a kormánynál. -
Jön, jön. húzd meg! . . .

- Csak el ne törjön az evezőm, - fohászkodott Jochanan. ..
- Azt hiszem, testvérek, .- szólalt meg az Iker teljesen cél-·

taJanul-, a vihar igazi vihar, a hullám ig-azi hullám ésa .halál
igazi halál. És a káprázat is igazi káprázat, csak azt· nem lehet
tudni, melyik micsoda ...



A szélvész permetet söpört rájuk, bár eső nem esett. Olyau
rnélyen hömpölyögtek a felhők, hogyegybefolytak a vízzel. A
"ajka utasai csak abban reménykedtek, hogy az alvilági lelkek
elzúdulnak a tó fölött, ki az arab pusztaságba, az Alvilágba, ahon
nét jiittek. Ha ezt a rohamot kiállják, megmenekülnek. De a vihar
hem rohant tovább vak útján, mint máskor. Egyhelyben forgott
zÚgott a tó fölött, ráfeküdt a vízre, szőrnyű erővel nyomta, hir
telen a magasba szkőtt, fölszívta a habot, került-fordult,az imént
még hátúlról szerongatta őket, most szemközt zúdult rájuk, meg
csavarta még az izmos markokban feszülő evezőket is, ki akarta
tépni, mint a tollat, összetörni, mint a nádszálat. De még ennél i!'
ijesztóbb volt a morgás-dübörgés, nem lehetett tudni, felülről om
lanak-c lefelé, mint a hegyrőllezúdított sziklák, vagy alúlról ha
jigáIja őket egy sereg sötét hatalom.

- 'l'u.dtam, hogy ez lesz belőle, - kiáltotta Simon. - Nagyon
vörös volt az Ég, nagyon bűzlött Magdala meg Taricheis!

- Akkor miért indultunk el ~ - üvöltötte dühösen Andreas.
--- A Mester kívánta, hogy átmenjünk, - csillapította Jehuda

:J veszekedőket.

- A Mester nem ismeri a félelmet, - vetette oda .Jochanan.
-. Rej, Görög, ide! Fogd meg. .. <az átkozott... az átkozott ...
hubh!

Philippos Jochananhoz ugrott, átbukott Andreason s elhaaalt
a csónak fenekén a latvakban. Valami reccsent. Taddé evezőie el
törött. Egy darabig rámeresztette szemét a kezében maradt csonk
M, majd kivágta a törött nyelet a sötétségbe, a semmibe.

- Én már pihenhetek. - röhögött keserűen. -- Oda fi pisz
karám.

- Hoi, boi, ne röhögjetek még ilyenkor is! Hiszen mindnyá
jan elveszünk! - jajongott az Iker.

- Szálljatok magatokba, testvérek, -- korholta öket az· Essaja,
de rendületlenül térdelt tovább a hajó fenekén s megállás nélkül
meregette a vizet. ,

J ehuda gyomra felfordult. Mindkét kezével a hajó peremébe
kapaszkodott, meggörnyedt és hányt.

- Ez meg okádik, - botránkozott meg a Zelita. - Hogy fogsz
okádni, ha nem vizet, hanem vért látsz'í

A kimerült férfiak sorra abbahagyták az evezést. Audreas
evezője nyomban eltünt a sötétségben. Érthetetlen, hogyan. Jocha
nau azonban tovább erőlködött, mintha egy megvadult bika
szarvát esavargatta volna. Taddé sem pihent, segített neki. De a
többiek kifulladtak. A csónak dühösen megfordult, míntha meg
unta volna az emberek erőszakoskodását. Nyomban olyan ostor
csapást kapott a farára egy hengergő hullámtól, hogy nyögött
belé.

- Ne engedjétek, hogy megforduljon! - bőgte Simon. - Hoi.
hoi, testvérek, ki az ott, ki az a baromt Taddé, a GöröghözlA
Göröghöz!

Taddé nyomban buzgón engedelmeskedett. At akart lépni Phi
Iippöshoz, de megtántorodott, lezuhant, egyenesen a Görög ölébe.

- Fogj neg hát, te mafla!
- Uram segíts, Uram, Irglmazz, Uram segíts! - bődült elaz Iker a hajó elején, míntha énekelne.
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A Mester pedig mozdulatlanul feküdt a hajóorrban, fejét II

l,áuykolódó peremnek támasztotta, összefont kezét amellére nyug
!:Itta, mintha ágyban pihent volna.

- Testvérek, mégis csak csudálatos, hogya Mester alszik, 
.rigyelrneztette őket Mattai. - Úgy alszik, mint egy csecsemő az
ill,yja kebelén.

f1imon egy pillanatra megfeledkezett az elemekkel vívott harc-
ró:.

. Ne ordítsatok, mert fölébred l
- Föl is kell ébreszteni, hiszen halálos veszedelemben forgunk.

ellenkezett vele az öccse.
- Keltsük föl és készüljünk vele együtt a halálra, - szölal!

:neg az Iker síri hangja. .
- Hagyjátok békén!
- Nem lehet, föl kell ébreszteni. Testvérek, akinek van kitől

«Ibúcsúznia ••. atyja, anyja, testvére, felesége, gyermeke ••.
- Ezt megint Thomas mondta,
-- Senki sincs! - ntasította vissza a jámbor tanácsot Mattai

meglepő erővel.

- Tizenketten vagyunk ebben az ócska ládában, - töpren
gett Andreas. - Lehet, hogy valamelyikünkre haragszik a tó
lelke, Testvérek, ki kéne dobni valakit áldozatul. Vessünk sorsot.

- Te ostoba teknősbéka! Te pogány disznó! - ordította Si
mon magából kikelve. - Ha odamegyek, s te leszel, akit még eb
~en a pillanatban •..

'I'hornas azonban megragadta .resuah vállát s rázni kezdte.
- Mester I Meater l Ébredj!
-- Szól ított valaki ~ - kérdezte II nabi csodálkozva. Megtörölte

cl víztől labancos haját, csurgó szakállát, a tenyerére bámult.
11ajd hirtelen fölült, körülnézett. - Szóltál, Iker' Hoi, hiszen
Tombol a vihar!

- Mester, mindnyájan elveszünk! - kiáltotta Jesuah fülébe
az Iker.

- Mit mondasz'l Félsz' És ti is féltek' Mitől féltek, ti kis
hitűekj - kérdezte J esuah nyugodtan. Hirtelen Iölesattant 'a
húngja: - Ne féljetek! Bízzatok!

Karját kitárta. arcát körülhordozta a sötétségben. Haja-sza
kálla lobogott, a szeme égett. Es a hullámok zúgását, a szél vo
nítását, a düborgést-morgást, a hajó csikorgását túlharsogó han
gon kiáltotta:

'- Szűn.ietek meg, ti szelek! 'I'érjetek vissza a mélybe, ti hullá
mok! Némuljatok el, gonosz lelkek! Vihar, csillapodj!

Mindnyájan csodálkozva nézték. A görcsös markok eleresztet
ték a kalimpáló evezőket. Simon előrehaiolt, a Meaterre bámult.
Philippos szája megnyílt, mint aki szélni, vagy nevetni akar, de
nem jön ki hang a torkán. Jehuda a gyomrát fogta, sárg'a volt,
mint a dinnye, nyála lefolyt csatakos-moeskos ruhájára. ThQID.as
zörcsösen azorongatta Jesuah vizes simládát.

- Ha elveszünk, elvész a Mennyek Országa is, - dünnyögtt~

valaki a hirtelen beálló csendben. Mert olyan nagy lett aesend,
.nintha mesrmerevült volna a világ.

- Gondolod, hogy a Mennyek Országa elműlhat egy esőnak

hd. néhány ijedt férfivan És ha a világ oszlopai rendre leomla-

87



nánai, égi, földi, alvilági tengerek mind fölkelnének, lezuhanna
a 'Nap, a Hold és valamennyi csillag, az Atya országából csak
egy pontocska is elveszne'l Hoi, gyenge, szánalomraméltó népség,
hoi,' hitetlenek!

, Fölállt, Thomas meg .Iehuda vállába kapaszkodva átlépett f',g}'
padon, Andreas mellé ült, megragadott egy evezőt.

- Lássunk hozzá. Reggel a gadarai parton leszünk.
A vihar lecsendesült. A víz mélyéből fölkelt bosszúálló, tom

boló lelkek visszatértek a mélybe. Ügy ült el II vihar, mintha
szárnya törött volna. Fölemelkedtek a súlyos felhők, a morgás
elhalt, szitáló holdfény hullott a messzitolódott partokra fl a
hullámok csillogtak. Itt-ott kivillant az égboltozat kékje, csillagok
hunyorogtak a szakadozó Ioszlánvok közül, majd kivir ított II
Hold ezüsturea is. A vízen fényes buborékok hintáztak. mint cso
dálatos, el nem merülő dénárok.

}lJgyenes irányban haladt a csónak. Pihent s mégis gyorsan
siklott a ringó hullámokon. Az evezőkről ezüst csurgott a daga
dozó vizben.

Mintha súlyos kövek alól szabadultak volna, a tanítványok
félénken tekintettek körül. Szörös mellük tágan fújtatott, szemük
ragyogott. Egyikük sem szólt. Szégyelték magukat, mint mikor
a kivégzett J ochanánt siratták.

Ök riadoztak még imént a haláltól? ök vívtak elkeseredett
harcot az örvénvekkel l ök latolgatták, hogy valakit áldozatul kell
dohnia tó lelkének l ök rimánkodtak Irgalomért. ők akartak el
búesúzni szeretteiktőll ök látták elveszettnek a Mennyek Orszá
gát'! Iloi. kicsinyhitűek, gyávák, romlott gyermekek!

Most erejük teljes birtokában ültek, a padokon, mezítelen láb
szárukat megfeszítették, barna karjuk keményen emelte, merítette,
húzta az evezőt. Boldogan pillantottak körül, a csillapodó vízen,
hálás tekintetet vetettek a sugárzó Holdra, fülük, mint édes ze
nét, mohón itta a locsogó-fecsegő hullámok zaját. Kinyílt a lá
tóhatár, sejtelmesen méláztak 'az álmodó hegyek, a parton tá
voli házak aludtak .mint megannyi madárfészek. Es kinyílt az Eg
is, apró felhők szálltak rajta, ruint egy iszonytató madár elhul
latott pelyhei. Olykor-olykor szél suhant végig a tavon. megsírno
gat1a a vizes melleket, az izzadt homlokokat, mint ein' könnyű
Iépésű anya, aki kék selyemsimlúban suhan át a szobán s meg
csókolja rossz álomtól kínzott fiacskáit.

Jehuda a Zelo-tához hajolt.
- Kicsoda ez az ember, hogy még az elemek is engedel

meskednek a szavának I - kérdezte halkan.
-'-- Olvan.. mint El ijáhu, - dünnyögte a Zelota mintegy ré

vületben. - De Élijáhu tüzet hívott le az Égből,a Mester azon
ban békét és nyugalmat. Nagyobb El ijáhunál is.

- :Mester, feküdj le megint, pihenj, - tanácsolta Simon
.Iesnahnak.

O azonban elmosolyodott 8 megrázta vizes haját. Simláját .le
vett,tte, mezítelen karját, nyakát átengedte a szél kedvének. Be
lemelegedett a munkába, Nyugodtan, biztosan dolgozott, egy-egy'
pí llantással elleste' a gyakorlott halászok fogásait, örömmel utá
nozta, gyönyörködött a vén hajó könnyed siklásában.


