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I.

A harmadik emeleti szeba-konyhás lakás konyhájában immáron három év
tizede űzte úri szabósági iparát Bodókí Bertalan szabómester, A Bokréta utcai
megvénhedt sarokház semmiben sem különbözött többi századvégi és századeleji
ferencvárosi bérház-társától. Udvari lakásai hajszálnyira egyformák: mindenikben
a konyhából nyílt az eléggé tágas lakószoba. De míg az öregségében megrok
kant házmesterné - Vojtinyák néni -, a káposztás Toplák Borcsa, meg a kö
zeli pékségben dolgozó Glanz József földszinti konyhajukból egyenest az udvarra
léphetnek ki, az emeleti konyhaajtók és a lakószobák ablakai előtt rácsos, kes
keny gang húzódott végig. A módosabb bérlők utcára néző kétszobásainak elő

szobaajtaja már zárt lépcsőházban cifrálkodhatott valamikor Si do l-lal fényesí
tett réz névtáblával. levélszekrénnyel. Nekik a komforttal járó Iürdőszobájuk,

sőt előszóbájukból deszkafallal elkerített cselédszobájuk is volt, habár e házban
a háboru előtti időkben is kevesen engedhették meg maguknak a cselédtartás
Iuxusát. Legtöbbje az e célt szolgáló sötét kis helyiségben, mindenes-szolgáló
helyett, az évek folyamán felgyülemlett felesleges limlomokat tárol ta.

A ház szűk udvarába ugyancsak kevés napfény tévedt. Bár a háború előtt
szaporán hajtotta még vérvörös aprócska rózsáit a falra kúszott, de azóta már
leszáradt krimzon-bokor, s igénytelenebb évelek is megéltek a tápszegény talaj
ban, de most már csak néhány csenevész fa egyre ritkulóbb koronájának sat
nya ágai hajtanak félénk tavaszi rügyeket. E zárt városi szurdok amúgy is szű

kös térségét a hatalmas poroló ui aija, Ez is korhadásnak indult, szerencsére
Menyhárt - a második emeietről - két aládúcolt vaskos gerendával új életre tá
masztotta, s azóta nem kell már attól tartaniok, hogy valamelyik vehemensebben
porolásnak gyürkőzött asszonyság lelkes ütlegeléseitől összeroskadhatna.

A háborút szerencsésen úszták meg; a ház semmiféle sérülést nem szen
vedett, pedig két parányi földszintes ház közül magasodott egymagában az ég
nek. A két elaggottnak ítélt viskó lebontását még jóval a háború előtt elhatá
rozták, ám azok vénségüket meghazudtolva, csupaszra meztelenedett, sebzett fa
l aikkal még most is rendületlenül állnak, a háború befejezése után vagy tíz esz
tendővel. A közülük büszkén égnek rontott, egykor modern háromemeletes is
hozzájuk öregedett már azóta; sötétszürkére piszkosodott, vedlett falairól szün
telen hulló vakolattal, a keskeny gangoknak megkopott, rozsda-ette rácsaival. A
vas pinceajtó is bedőlni készül, rozsda eszi azt is, és OVOHELy felirásának
betűit is összemosta már az idő.

Künn a csípős böjti szelek szilaj garabonciásokként süvítve dudálnak a meg
feketedett kéménykürtőkbe, a kapualj boltívének setétjébe. Szertelen, farsang
utáni táncukkal hancúrozzák körül az öreg porolót. torgásba vadult búgó csi
ga módjára. Féktelenségben gyűrűző örvényszájjal pörgetik szerte a port és a
sok szemetet.

"Hiába, idén foga van az áprí lisnak" morogja benn, a konyhában - mun
kája fölé hajolva - Bodókí uram. Az asszony abbahagyva a munkát, felrázza
a szeriesvedret s szégyenszemre rátesz meg egy lapátnyit a sporheti tüzére,
hogy "ne tázzon szegény Jusztinka", de valójában a saját megbütykösödött ujjai
nak is jólesik a meleg, Dermedt ujjakkal ném lehet eléggé serenyeri böködni,
mcstanában pedig - hálistennek - nem köll már munka után szaladozni. Téli
álmukból előbújnak a régi kuncsaftok, kiteregetik agyonnyűtt, naftalinszagú gú
nyáikat: ki fordításra, ki Iódozásra, műtömésre, kinek mire futja. Olyan is akad,
akinek újra telik. Például a vastag Vancsáknak: tiszta gyapjú milpoénre. Nem
nézi, hogy mibe kerül, de úgy képzeli, hogy egy ilyen finom öltönyt csak úgy
fel lehet fújni. "Adj uram, de rögvest" - most azután lóhalálában, valóságos
versenyfutásban staférozhatják Bertivela drága kelrnét, hogy időben leszállít
hassák. Jár Bodókiné keze, akár a motolla, félszeme azonban a szobába nyíló
ajtón:"Tessék, odabenn tanulás helyett már megint vihog az a két haszontalan!"

Már épp indulna, hogy lekenjen egyet Andrisnak, és Ferkónak is megmondja
a magáét, de útjában megállítja a félénken felberregő csengő.
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- Eriggy, engedd be Jusztinkát! - rivall rá a férje, de még hozzáteszi: 
Eddig még sose késett. Soha egyetlen percet se.

Igaz. Jusztinka olyan pontos akár a vekker, vagy még inkább a lakószoba
sublótjának fölibe akasztott öreg falióra. Mióta az eszét tudja, egyenletes ketye
~~ése ringatja esténkint álomba a családot, amikor pedig kedden és pénteken
délután mély bimbarnmal elüti a hetet, megbízható kongásával egyidőben szólal
meg mindig a csengő is, alázatos csilingelessel. Most pedig már negyed nyolc is
elmúlt!

- Nagyon megkéstem, de nem tehetek róla... A villamos... - mentege
téízik Jusztinka futástól elfulladt, akadozó lélegzettel.

Nagy vi llamoscsatát vívhatott az istenadta; ugyancsak ádáz tülekedésben fan
csalódhatott félre rajta a kifényesedett kabátja, az egyik gombja is lóg róla, és
csapzott hajtincsek szabadultak elő az elmaradhatatlan szürke pántja alól. De
lám, mennyivel csinosabb így, szígorú rejtekéből kimerészkedett hajával! Igazán
jót akart neki, amikor annakidején odamondta : "Jusztinka lelkem, mért akar
maga mindenáron kisegérnek látszaní ? A maga korában! ... Hisz igazán szem
revaló lehetne, ha nem viseine olyan vénasszonyos szoknyát, ledobná végre azt
az unalmas szürke pántot a fejéről, és bedaueroltatná a haját. Hát ha még egy
csipetnyi rúzst is kenne a halovány szájára! Manapság már nem szégyen az
lelkem, ha médjával használja". Jusztinka nem köntörtalazott; becsületes, ha
tározott őszinteséggel öntött tiszta vizet a pohárba: "Úgy látom, Bodókiné, hogy
aki beajánlott maguknak, elfelejtette megmondani, hogy én voltaképpen szer
zetesnő vagyok". Ezt bizony nem közölte velük Szalainé, amikor bepatronálta
hozzájuk Andriska és Ferkó barátjának akorrepetálására. "Ha ez zavarná ma
gukat, külőnösen Zsubekékat, akik... Mondják csak meg nyugodtan, én nem
sértődönt meg". Mért zavarta volna? .. Megvonta a vállát: "Nekem csak az a
fontos, hogy az Andris ne hasaljon el matekből, és a helyesírása is javuljon
meg. De Zsubeknét azért megkérdem. hogy mit határoz a Ferkójával". Kis gon
dolkodás után a Zsubekné is vállat vont: "üsse kő! Jobbat úgysem kaphatunk
Jusztinkánál ; ért az a két gonoszcsonttal bánni, fejükbe verni a tudást. Segít
ségével elkerülhetik tán a bukást, hisz márís javítottak egy számíeggyel. Az év
végére még hárrnast is kaphatnak".

így hát Jusztinka maradt. És most már hozzátartozott az életük rendjéhez,
akár a hat órai felkelés, a reggeli cikória-kávé, vagy egész napi böködéstől el
zsibbadt ujjainak estéli ide-oda mozgatása, masszérozása. Tán hiányozna is már,
ha kedd-pénteken héttől nyolcig nem csörgedezne a szomszédos szoba csöndjé
ből - szüntelen patakcsobogás módjára - a Jusztinka halk hangja. Amikor
azután a falióra elüti a nyolcat, húzkódja is már magára a kabátját, megsimo
gatja a két lurkó fejét, tisztességtudóan elköszön tőlük is, s máris iramodik to
va, még valamelyik gyerekéhez, mert van neki vagy egy tucat, de talán még
több is. Matekot, nyelvtant, helyesírást szivattyúz a fejükbe, s közben észre
vétlenül fékezi meg a szí lajságukat ; lám most is milyen Illemtudóari fogadják
ezek amihasznák ! A kezében még ők is kezes bárányokká válnak.

- Hallod-é, Bertl, - fogja ismét kezébe a testes Vancsák öltönyének a mel
lényét, - honnét is veszi azt a nagy türelmét?

Bodóki mester a milpoen zakó bal vállával bíbelődik. Kissé türelmetlen a
hangja:

- Hát ehhez van tehetsége. Mint nekem a saját mesterségemhez, Habár en
gem is megizzaszt ekkora hústoronyra szabni-varrni, hogyelőnyösen pásszoljon
rá. Ilyen rosszcsontokkal neki se lehet könnyű dolga.

- Mondd, apjuk, - szólal meg kis hallgatás után újból az asszony, - lát
tad-é, mí lyen fényes már a kabátja? Akár a tükör. Ha sikerül Ievízsgáznía a
kölyöknek. és mi is hozzájutunk egy kis lélegzethez, kifordíthatnánk neki.

- Megtehetjük - fűz a tűjébe új szálat Bodókí mester. - De most már
hallgass.

J6, most már csöndben szaporázza hát az öltéseket. de önkéntelenül is oda
figyel a nyitott ajtóból kiszűrődő szavakra, noha a matek szabályok és példák.
kínai nyelven szólnak a füléhez. Am hirtelen kapja fel a fejét s áll meg kezé
ben a tű, amikor Andris egy váratlan kérdéssel fordul Jusztinkához: "Tessék
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nekem megmondani, micsoda is az az áldozás?" És amikor Jusztinka nem vá
laszol, Andris türelmetlenül fakad ki:

- Szeretném tudni! Az osztályunkból többen is mennek elsőáldozní, igaz,
hogy nem beszélnek róla. Az Illés Tóni is. Kérdezte is, hogy én mért nem me
gyek? Minek az? kérdeztem tőle, ezen aztán összevesztünk, és azóta is harag
ba' vagyunk. Tessék hát megmondani nekem, hogy mi is az az áldozás?

Tisztán hallhatta Jusztinka csöndes válaszát:
- Az élet kenyere, Andriskám.
Most már ott állt az ajtóban, kezében a mellénnyel, és Jusztinka egyenest

hozzáfordulva jelentette ki nyugodt, csendes hangján:
- Tudom, ez nem tartozik a matematikához. Egyedül magától függ, Bodó

kiné, kívánja-e, hogy többet is szóljak erről a fiának?
Nehezen nyögte ki a választ. Voltaképpen katolíkus hiten voltak mindket

ten... Csak hát annyit küszködtek; örökösen böködtek. futkostak, észre sem
vették, mikor maradt ki életükből a templombajárás. később meg az imádság
is . " Azért nem istentelenek ők, csak éppen. .. "Manapság már nem ér rá
ilyesmire az ember" - valahogyan imigyen mentegették magukat, a lelkük mé
Iyén. De most - érezte - szégyenkező pirosság futja át az arcát. Zavarodottan
dadogta :

- Mért ne ... ? Ha érdekli az Andrist... Tessék csak beszélni neki,
Jusztina tiszta szemében fiatalos reménykedés lobbant.

- Hát akkor figyelj ide, fiam. Ha nem ehetsz kenyeret, mí történik veled';

A gyerek gondolkodás nélkül vágta rá:

- Éhenhalok.

- Úgy van helyeselt Jusztina. - Tested elsorvad, ha nem kapja meg
a táplálékát. Mi történhet hát a lélekkel, ha nem kapja meg a lélek - az élet
kenyerét?

- Elsorvad, - bökte ki izgatottan a fiú. - Igaz-e, Juszti néni'?

Mintha átpárásodott volna Jusztina tekintete, de a hangja megingathatatlan
szilárdságtól volt érces:

- Bizony, elcsenevészedik, Mert hát miből meríthetne erőt, mi től izmosod
na, ha nem él az élet kenyerével?

Andris felugrott; majdhogy felborította a székét:

- De akkor én igaztalanul bunyóztam meg a 'I'ónit! - nyikkant nagyot, s
él pillantása szinte szúrt, amint izgatottan állt az anyja elébe: - Édesanyám'
hát akkor én mért nem ehetern az élet kenyeréből?

Nagy csönd feszült rájuk; Jusztina az asztal fölé hajolt, Bodóki sem szól t,
a felesége pedig a köténye sarkával megtörölte a szemét. Andris nagy kerek
szemekkel nézett föl rá, majd újfent szögezte neki a kérdést:

- Mért mehet a Tóni, és én mért nem mehetek?
Bodókiné kérdőn kereste a férje tekintetét. aki öltött még egyet Vancsák

úr milpoenjén, majd megrándította a vállát: "Tőlem ... ?"

- Hát akkor mehetek én is? - türelmetlenkedett a fiú.
Bodókirié újfent az ura felé sandított, aki bólintott, s erre már szavnkkal

erősíthette meg:
- Ha úgy tetszik neked, akkor te is mehetsz ... Igaz-e, apjuk?
Andris rohant is már vissza Jusztinához, akinek átszínesedett az arca, amint

a még ajtóban ténfergő asszonyhoz fordult:

- Ha valóban így határoznak, én örömest készítem elő Andriskát. Ez ter
mészetesen nem jelent újabb anyagi megterhelést. Egy kicsinyt elébb hagyjuk
majd abba az egyéb tudományokat, én pedig valamelyest megtoldom az órát.
Helyes?

Am most Ferkó csattant fel sértődötten:
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És én?.. Én kimaradok ebből?

- Ez nem tőlem függ, fiam, - hangzott a komoly válasz. - Efelől édes
anyádat kérdezzed meg.

Több szó nem esett erről, különben is a falióra hamarosan ütni kezdte már
a nyolcat, és Jusztina sebesen kapkodta magára a kabátját. Búcsúzáskor csak
annyit mondott:

- Kedden akkor tovább maradok.
De alighogy haza szaladt Ferkó, pár percre rá berobbant már Bodókiék

könyhájába az anyja, Csípősre paprikázottan, pergő nyelvvel támadt rá a szom
szédasszonyára :

- Hallja-e, Bodókiné, hogy kerül a csizma az asztalra? Én azért fizetek.
hogy Ferkó ne hasaljon el matekből ! Mi jutott az eszébe ennek a Jusztinának ?
Nem egyeztünk meg abban, hogy szigorúan csak matekot meg helyesírást?

Bodókiné igyekezett lecsöndesíteni:
- Jusztinka ártatlan a dologban. Az én fiam terítette szőnyegre a kérdést.

ő kívánja, mert az Illés Tóni is megy, Nem vehetem a lelkemre, hogy felnőtt

korában szemrehányást tegyen. De Ferkó az óra után nyugodtan összepakolhatja
az irkáit és könyveit, és mehet haza. Nem köll neki végighallgatnia Jusztinka
oktatását a hit cikkelyeiről.

De Zsubekné oldalát már fúrta, hogy a Ferkója kimarad valamiből, amit a
pajtása megkap. Együtt iratták az iskolába is őket. együtt fociztak, sakkoztak,
bicikliztek, tán ezt is együtt csinálhatnák. Tőle igen, de az ura ... ! Neki bizony
szóba se merné hozni.

Am kedden - jóval hét óra előtt - mégiscsak beállított a szomszédékhoz.
kezében elmaradhatatlan kötésével.

- Ideülök magukhoz, a nyitott ajtó mögé. Kihallgatom mit hord össze ne
kik ez a Jusztina.

Most is pont hétkor - mintegy válaszolva a falióra mély bimbarnjára 
felcsilingelt a csengő, és Jusztina szerény köszöntéssel surránt be a szobába. A
két fiú közrefogta, felnyitották a könyvet, az irkát, és mondták a példákat,
akár a vízfolyás. Osztottak és szoroztak tizedes törtekkel. előírták maguknak a
házi Ieladványokat, azután rátértek a nyelvtanra: a különféle mellékneveket
és azoknak fokozását tárgyalták meg, Amikor azután nyolcat ütött az óra, Jusz
tina Ferkóra nézett, aki ülve maradt a helyén.

- Az óra véget ért - jelentette ki becsületesen. - Ami ezután következik,
az csakis Andriskának szól.

-,. Ma itt maradhatok - felelte Ferkó, de az még nem biztos, hogy leg-
közelebb is maradok.

Jusztina nem sejtette, hogy Zsubekné az ajtó mögül leselkedik. Szerétettel
simogatta meg a gyerek drótszálú sörényét,

- Szeretnéd ?
- Nem tudom, - vallotta be őszintén Ferkó. - De mi mindent együtt csi-

náltunk eddig az Andrissal. Hát csak ezért.
Jusztina ezt a becsületes őszinteséget szerette legjobban Ferkóban. Pár pil

lanatig habozott, aztán összekulcsolta az ujjait. Lelkéből rövid fohász ágasko
dott fölfelé, mert tisztában volt a felelősséggel, hogy mit jelent egy új épület
fundamentumának lerakása ; hisz mindig az alapzattól függ, felhúzhatók-e rá
az időt álló falak, megkoronázható-e a mű föld és ég között lebegő, boltozatos
kupolával, avagy felfelé igyekvő toronnyal, melyben megszélal-e majd tiszta érc
hangján a hit harangja?

Végre megszólalt:

- Eleinte majd csak mesélek nektek. Betlehemet láttatok-e már?
A két fiú egymásra licitálva mondta erre az istállót az. állatokkal, a jászolt

a pásztorokkal. és persze a napkeleti bölcseket is. Nem volt itt semmi hiány.
ezt rnindketten betéve fújták.



- Így. volt, - erősítette meg buzgó bemondásaikat Jusztina, - Jézus va-
lóban barmok közt, egy mocskos istállóban született.

- Már akkor is lakáshiány volt a földön?

Ferkó reális kérdésén elmosolyodott Jusztina.

- A szegénynek, az üldözöttnek mindenkor nehezen jutott lakás, Jézus szü
Ieí pedig szegény emberek voltak. Am a kisded gyengéd testét - az istálló já
szolába - a lekaszált rét szénájába ágyázta Mária. S amikor a pásztorok a
Gyermek szűletését hírül véve, benyitottak az istállóba, az állatok testétől pá
rás homályba tündöklő fény hasadt, mely a trágyagőzben is virágok illatát árasz
tó jászol előtt térdre kényszerítette őket, Ajándékaikat a Gyermek anyjának
lábai elé rakták: jóindulatú szegények ajándékait a jóindulatú szegényeknek, az
adni tudó szerétet ajándékait a megváltó szeretetnek. Sajtárba fejt friss tejet,
sajtot, tojást, gyümölcsöt. Volt aki a legkedvesebb kecskegődölyéjét áldozta fel,
ami részéről fejedelmi ajándéknak számított. A tehetségéhez rnérten mindenik
bőkezűerr adakozott, mert a szeretet míndig bőkezű. A napkeleti bölcsek is az
akkor legértékesebb kincseket hordták a jászol elébe: aranyat, mírrhát, töm
jént ...

- Akkor többé már nem maradtak Jézus' szülei szegények? - kíváncsis
kodott Ferkó.

- Szegények maradtak bizony, míndvégig. József egyszerű ács volt, s később

Jézus segített neki fúrni-faragni. Megtanulta kisimítani a fa felületén a bogos
göcsörtöket. míként később a lelkek kinövéseit gyalulta simára. És Mária ugyan
olyan fáradozással mosta fehérre fiának köntösét, akár a ti édesanyátok a tiéte
ket. Szegény volt a tizenkét apostol is, szegények Jézus tanítványai, hallgatói,
valamennyien: halászok, pásztorok, dolgos mesteremberek, egyszerű földmívelők.

Nyomorultak és szűkőlködők ...

Ferkó, aki rnindent az otthoni nyelvükre szerétett lefordítani. ismét közbe
kottyantott:

- Nem volt köztük kapitallsta?

- Nem hinném. Kapitalista tanítványokról nem szól az írás. Ha pedig még-
is akadtak, csakis gyér számmal lehettek. Mert azokat, akik úgy tapadnak az
aranyhoz, mint moha a szíklához, miként érdekelhétte volna az új ország, melv
csupán földöntúli békességet ígért ajavakból kisemmizetteknek és megfáradot
taknak? Mert Jézus ezeket ölelte magához, ezeknek ígérte igazságát: akik e föl
dön nem dúskáltak anyagi javakban. A megkínzottaknak, a mindenükből kizsák
mányoltaknak ...

- Kommunista volt? - tette fel tömören a kérdést Ferkó, és Bodókiék.
akik mínden szót hallottak, alig tudták visszafojtani a kacagásukat. De Zsubekné
is derült a sebesen villogó kötőtűi fölött.

- Hát... nem éppen... - mosolygott Jusztina is. - De mindenképpen
közösségí, s bizonyos tekintetben valóban forradalmi szellem volt. Mindenképpen
a jólétben dúskáló kizsákmányolák bírálója, a békének igaz apostola, aki lel
kének forró áradásával hajolt le a "csőcselékhez", ahogyan az írástudók és gaz
dagok a hajléktalanokat és kitaszítottakat nevezték.

Zsubekné kötőtűí abbahagyták sebes táncukat; beláthatott a szobába. A lé
gies, sápadt Jusztina mellett még pirospozsgásabbnak tűnt a két élénken figyelő.

értelmes szemű gyerek. Oly másformák voltak mint Ő, s mégis, a csuda tudja.
hogy micsoda, tán valami láthatatlan kapcsolat fűzte össze már őket. Maga sem
tudta mért hatódik meg, hogy a fia oly vizsla fülekkel. oly tapadó szemmel
csüng Jusztinka ajkán? Mintha a hangja... Ej, képzelődés, hogyan is emlékez
hetn-e rá, hisz babszemnyi korában hantolták a föld alá ... És mégis, e pilla
natban határozottan hallja a hangját, amint betakarva őt, előrnondia neki, ő pe-
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-dig utána mondja: "Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik rníndkét szemern .. ,"
Emlékezni próbál az arcára, de csak a hangja... A hangja... A hangja enayí
idő után is tovább élt. Ú, szegény anya! ...

Jusztina még sokat mesélt aznap: a szörnyeteg Heródesről, a júdeai ártat
lanok megtízedeléséről, a~ egyiptomi futásról. A két gyerek - de nemkülön
ben a három felnőtt is, a konyhában - reggelig is elhallgatták volna, de ami
kor a falióra a félkilencet kezdte ütni, Jusztinka is feleszmélt: kilenckor Tár
ják őt a Rózsadombon! Sietnie kell nagyon. Szinte köszönés nélkül rohant hát
el, szélsebesen.

- Pénteken is maradhatok? - kérdezte Ferkó az anyjától, még míndíg lán
goló fülekkel.

Zsubekné válasz helyett belétrombitált a zsebkendőjébe. majd a gyerek drót
szálú üstökébe túrva, náthás hangon felelte:

- Jó, jó, tőlem maradhatsz. Csak aztán ne járjon el a szád az apád elölt;
tudod, hogy ő nem érti ilyesmiben a tréfát.

De pénteken a gyerekkel újból beállított ő maga is, hogy elfoglalva titkos
helyét anyj tott ajtószárny védő rejtekében, látszólag mínden figyeimét ördön
gős sebességgel forgó kötőtűire fordítsa. De nem egyedül jött; elhozta Toplák
Bora nénit is, aki káposztát, meg savanyított uborkát árult anagycsarnokban.
meg Annát is, a- vasesztergályos Menyhárt Kelemen élettársát. aki pénztárosnő

volt egy angyalföldi Közértben. Neki ugyanis őszintén bevallotta: "Hidd el, An
na, szíven talált a szava. Mert egészen más így elmondva, .mínt ahogyan én em
lékeztem rá. Csak a férjem meg ne tudja ..."

Odatelepedtek hát a nyitott ajtószárny mögé, Bodókiné még a Vancsák Mil
poen öltönyével dekorált próbahábút is elébük állította; így Jusztina, aki mín
dig sietve foglalta el helyét a lakószoba asztalánál, igazán nem sejthette, hogy
közben megnövekedett hallgatóinak a száma.

Ferkót legjobban a tanítványok érdekelték. főként a halászok, mert a Bal
esi melletti vakációjában, a stégről alaposan megfigyelhétte az ottani halász
embereket. A 'legtöbbje titokzatosan szűkszavú, sőt hallgatag volt: hálójukat szöt
Ianul feszítették ki négy bárka között, Ű a türelmetlenségtől majd kiugrott a
bőréből, azok pedig órák hosszat is várni tudtak hallgatag, szoborszerű mozdu
Iatlanságban; arcuk akár a meg sem rezzenő VÍztükör a nagy szélcsöndben.
Közben lassan rájuk esteledett. Jóformán meg sem moccanó alakjukat egyre
jobban nyelte magába a folyton sűrűsödő setétség. Tudta jól, hogy édesanyja
aggodalmaskodik az elmaradásért otthon, még sem tudta leküzdeni a vágyát,
hogyastégen meglapulva várja ki a partra-térésüket. Végre! ... Az ismert jel
re, összeszokott gyakor-lottsággal húzták össze, egyre szűkebb hurokba a kife
szített hálót, melyben a sötétséget is áttörő csillogással oly tömérdek simatestií,
ezüstpikkelyes hal ficánkolt, akár az égen a tengernyi csillag. Lélegzetét is el
fojtva figyelte, amint a megloccsanó vízben térdig gázolva, nagy kosarakban ci
pelték ki hálójuk gazdag- zsákmányát a partra. No, de most már uccu neki, mínt
a szélvész száguldott haza ahol persze nagy haddelhadd várta. Am édesapa
indulatos pofonja ellenére sem tudta megbánni kiruccanásának izgalmas kalaad
ját, sőt egyre erősebbé fokozta a vágyát: bár elkísérhetné egyszer a vízre öket,
valamelyik bárkában! Noha a legidősebb halász, az öreg Kocsó - naptól-víztől

cserzett bőrű, bozontos szakállú ember - szívesen magával vitte volna, mégis
igazat kellett actnia e vállalkozásáról hallani sem akaró édesanyjának; be kellett
látnia, hogy való igaz most tanul csak úszní, s ha beléfordulna az esetleg vá
ratlan hullámoktól felkorbácsolt tóba, onnan bizony nehezen kerülne elő. így
.azután lecsúszott a halászatról. De talán majd [övőre!

(Folytafjuk)

127


