
A két emmauszi tanítványban derengeni kezdett valami, amikor az Ide
gen a vastag asztallapon a kenyér után nyúlt. Nézték ét kezefejét. a csuk
lóját, a vállát, árnyékolt szakállát s homlokát cl lenből való csuklya alatt.
Hirtelen hasította ketté bennük a fölismerés az elmúlt napok tépelődését.

S már ugrottak is föl ültükből. Szó nem jött az ajkukra, az öröm és a ma
gába ejtő megdöbbenés ezen a fokon még lázasan keveredik,' s nem lát
tak mást, csak azt a két darab puha kenyeret a fatálon, hogy az Idegen
elhúzódik ölelésre emelt karjuk elől, föláll, és eltűnik az éppen befelé to
longó utasok között.

Vad futás következett. De sehol semmi nyoma. Hadaró beszédjükben a
szerelern lángjai hajladoztak, tüdejük kapkodta a levegőt, ahogy fürgén igye
keztek hazafelé a társakhoz. Ök is látták az Urat. S aztán a fölfoghatat
lan, tehát makacs öröm bennük, melybe mégis belefúrja magát a kétkedés
s meg-meglegyinti a szorongás, amikor velük volt s amikor utoljára volt
velük. Ott ment elől, az útszéli bokrok ágait félrehajtotta, azok meg visz
szalengtek a háta mögé, A levelek között fölvillant különös, sápadt arca,
<~ hátul gyaloglókhoz elhallátszott egy-egy szava; Ö lenne az?.. A gyü
mölcsökkel megrakott fa az őszi verőfényben ugyanaz a fa, amely lefosz
tottan áll a jeges holdsütésben, mégis emez rendít meg. Ez titokzatosabb,
mert szegényebb. Hatalmas az éj, de ez a fa, ahogy kinyúlik az éjből, ha
talmasabb. Az gazdagabb, de kopáran ez a szent. Ott megy elől. Csaku
gyan meghalt? Ott hullámzik a válla a tanítványok válla fölött. Igen, meg
halt, egészen, gyötrődve, utolsót sóhajtva halt meg, a halál rajta is elvé
gezte mészáros munkáját. De mínt egy merev mozgású ütő-gépnek, csak
egyetlen, iszonyú erejű csapása van, azután már nincs semmi hatalma.
lsten törvényével szemben a halál tehetetlen.

Most Jézus megállt, megáldotta őket és elhalványodott. Visszahátrált
él megoldhatatlanból a megoldásba, a sokfajta itt-ből az egy mindenütt-be
lépett. A tanitványok leborultak és imádták őt, mert nagy megértés hatolt
beléjük. Nem tehettek .mást, le kellett borulniuk és imádniuk kellett Uru
kat. Emlékeztek utolsó pillantására es szavára: "Rátok árasztom Atyám
igéretét". Azután föltápászkodtak, kicsit még remegtek a fölindulástól és
cl búcsú szomorúságától, de más emberként emelkedtek föl, mint ami
lyenként leborultak: a val,óság költözött beléjük. Nyomás nehezedett rájuk,
arra meg öröm, ami jött, nem pedig előidézték. ami átjárta őket, nem föl
izgatta. "Nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe."

Ez az öröm, hogy ne riasszon el, szellőmozgásból lassan nő orkánná
az emberi szív városában s eláraszt, átfog, föltüzesít, nógat, józan érvelővé,

szelíd gyógyítóvá, állhatatos tanúvá rteszi az apostolokat. Erő eZilZ öröm.
Isten ereje. Maga a Szentlélek. Aki megsúg, fölráz, serkent, kivéd, elterel,
előkészít, megéreztet, mozgósít, Csöndes éberség, alapos tudás, éles szellem.
Nem zord vagy taktikus tapasztalat, amely már rég kiísmerte a világ két
órtelműségét, hanem öröm. Nem rokonszenv, mely hahotázva is az érdekeire
sandít, hanem öröm, amelynek még a mcsoly sem követelménye. Mindig
jelen Vian, komolyan, higgadtan, biztatóan. Nem széles diplomáciai gesztus.
nem vezérkedő kedélyesség, hanem öröm, mely hallgatag, mint a tenger
felszín, egyértelmű, mint a matematika és sűrűn szőtt, mint a költészet.
Öröm. Az evangélium minden eseményének velejárója. Az elárultatásnak is,
csak ilyenkor végtelenűl szomorúnak látszik. A megfeszíttetésnek is, csak
ilyenkor vér freccsen ki belőle a fájdalomtól. A gonosztettnek is, de ilyenkor
megbocsátás a neve. Öröm, mely már volt, mielőtt Szentlélekként tűzför-
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getegevel bemutatkozott volna. Ott kerülgette a templomot, amelyben Jézus
tanított. Az- ő tenyerében malengette az egyház vétőmagvát. Ott volt az
agg -Simeon szájában, mint aranypénz a halálra szántnak nyelvén. Itt van
ma is, az emberi szívben, az emberi száj szögletein. Öröm, ez a körülírott
lét, ez az imádsághoz kiterjesztett kar, a halott arcon megfagyott sárgaság,
mert gyökerei mélyre húzódtak a vak emberi szemek elől. Ö a remény is,
az emberi reménytelenség kígyóbőréből kikelő öröm, mely ugyan törékeny,
zsenge, megvíselt, de örök élete van. És ő a tettvágy is, mely főlássa a
földet, erdőt lát meg egy szál csemetében, elővonja az érceket, fölépíti a

-házat, megírja a könyveket. Öröm, mely fölemeli a beteget a műtőasztalról

és vért ad neki. Virággal övezi az oltáriszen tséget és a haldoklók verej
tékes arcát. Elkomorul a. közeledő veszélyre, belelát a kozmoszba és meg
követeli a tisztességet az élőktől és utódaiktól. A Szentlélek öröme meg
lobogtatja a szellemet, a liturgikus gyertyák lángját és az utolsó, nagy
tüzet, amelybe hullani kezd majd a világ. Minden jóság névtelen hajtóereje,
s mivel az Atya megígérte, kifogyhatatlan.

PARANCS JÁNOS VERSEI

,4 homályos víz/enéhen

Visszahúzódtak
a csönd határai,
odakint órák óta
szaktui a hó,
de a medencében
csak az üres locsogás,
a mosogatólé
árad és apad,
rohan az egyik parttól
a másik pm·tig,
ahogyan ide-oda
rángat ja a hold,
ott élele én, barátaim,

a homályos vizfenéken,
kagylók, remeterálcok,
hínárok kiizt, a mély iszapban,
hallgatagon .és álmodozva,
indulásra készen,
hogy váratlanul
a vad 1)ihar ne érjen,
ha elérkezik az idő, és
meglódul e lomha alvilág is,
hogy szétáradjon és tanúskodjék
a céltalan vergődésről,

a szégyenről,

s az örökös megaláztatásról.

Az alkony k.áprá:zatai

Még minden mozdulatlan, béna,
de a vonulás már megkezdődött.

Az ezüstös félhomályban
puha öblök és horgas km'mok.
Rovartestű, hosszú póznák,
baltafejű szörnyek úsznak,
siklanak a föld felett
másfél méternyire.
Mint a gyíkok, a vízipókok,
cikázva csapódnak jobbra-balra.
Keringenek és örvénylenek,
zizegve gomolyognak.
A sötétben szikrázik kőszeműk.
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