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Ferkó értelmes gyerek volt. Gondolatai kifejezésére mindíg választékos sza
vakat igyekezett keresni. Jusztina szerette. ha lelkes mondanivalóiba belé meleg
szík, Most is élvezte Iobogón átélt vísszaídézését felejthetetlen balatoni élményéről.

- Ezek szerint tudod, miféle emberek a halászok. Hát ilyen kevésszavú, ed
zett szegényemberek voltak Jézus leghűbb hívei. Egyszerűek, tanulatlanok, de
egyenesek és bátrak. A halászember mind bátor, hisz gyakran találja magát szem
be a megvadult elemekkel. A vízi-ember meg a hegyi-lakó legtöbbje ilyen: a termé
szet végtelen csöndjének avagy háborgó tombolásának - sokak számára lélek
vesztő - pillanataiban ők gyakran J'-erillnek teremtőjük közelségébe. A városi
ember egyre magasabb színtű műveltsége sem képes elfogadható magyarázatát
adni a megfoghatatlanul bonyolultan megszerkesztett élet őseredetének. míg e ve
szélyekben hányódó, élethalálharchoz szekott emberek, természetes egyszerűségüle

ösztönével, érzéseikben gyakran sejdítik meg a szavakban kimondhatatlant. S
mert a megvesztegethetetlen becsület tiszta lelkiismeretén sose tapadhat meg kap
zsi anyagiasság; Jézus tanítványainak sem volt egyebük ütött-kopott bárkáikon
és vásott hálóikon kívül. S Jézus sose ígért nekik jómódot, gazdagságot, hatal
mat. Ellenkezőleg: azt kérte tőlük, hogy kevés földi javaikból is adjanak a ná
luk is nyomorultabbaknak, kövessék őt még nagyobb szegénységbe.

- Miért? ... Hová? ... - vonta fel értetlenül a szemöldökét Andris.
- Várj, várj... - intette őt türelemre Jusztinka. - Ferkó, aki látott már

halászni, bizonyára azt is tudja, hogy a halászok nemegyszer eredménytelenül fe
szítik ki a hálójukat. Előfordul, hogy semmiféle sikerrel sem jár a fáradozásuk.
így történt ez a Genezáret taván is, ahol kivetett há:lóik mellett egész éjjel ered
ménytelenül rostokoltak a szegény halászok. Sikertelenségük elkedvetlenítette
őket, ám annál jobban szemjazták mesterüknek a szavát. Köréje telepedtek. Si
mon ütemesen meg-meglengő bárkájában. A csillagfényes éjszakában rezgő, mély
tavon ringatózó nagy csönd visszaverte Jézus szavait a vízen. Lehajtott fővel

hallgatták őt Tanítványai, s arcukon lassan oldódni kezdett a csalódás okozta ke
serűség. Ekkor Jézus váratlanul Simonhoz fordult: "Evezz a mélyre, és vessétek
ki hálóitokat halfogásra!" Simon még mindig keserűen mondta: "Mester, hisz
egész éjjel ezt tettük." De Jézus átható tekintetéből új bizalom szállt belé, s most
már engedelmesen bólintott: "A te szavadra azonban újból megpróbálhatom."
És bárkáját újfent a mélybe kormányozva, bevetette hálóját a tóba. S íme: a
háló oly roskadasig .telt meg a sok hallal, hogy egy idegen bárka halászainak is
segítségükre kellett sietnie. Majd még egyszer megrnerítették a hálót, és ismét oly
bő zsákmányra tettek szert, hogya nagy megterheléstől majdnem elmerültek a
bárkák. Simon a csoda láttán felujjongott, majd Jézus lábaihoz borult, aki őt ma
gához emelve mondotta: "Ne félj! Kövess engem, s mondom néked, ezentúl már
lelkeket halászol." Felszólítására Simon - társaival együtt - habozás nélkül kö
vette őt, búcsút mondva szülőíknek, gyermekségük tájának, a lelkükhöz nőtt tó
nak, ahol eddigi napjaikat élték. Gondoljátok el, gyerekek: mily mélységes igaz
sággal csendülhetett Jézus ajkán az ige, hogy ily gondolkozás nélküli, rajongó
odaadást lobbantott ezeknek a szűkszavú, határozott vízi embereknek a lelkében!
Igaz, Jézus megválasztotta. kiket szólrt fel követésére: nem az elkényelmesedett
jómódot, a csúszó-mászó álnokságot, neki a jóindulatú tisztaságra, az el nem
rontottak becsületes szegénységére volt szüksége, Olyan férfiakra, mint József az
ács, avagy Simon a halász; igazságot és békét szornjúhozókra ...

- Juszti néni! - kiáltott közbe szenvedélyesen Ferkó.' - Édesapám is ilyen!
Én pedig... én is a halászok közé álltam volna, hogy kövessem Jézust, mert
én is szerétern ám az igazságot!

Jusztina tekintetével megsimogatta a kemény koponyájú, sörte hajú, szeplős

kis srác nekihevült arcát:
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- Nem késtél le, Ferkó! Senki sem késett le, aki követni kívánja őt. Mert
igéit az adni tudó szűkszavúak, ,a cselekedeteikben gazdagok az idők végtelen
ségéig követni fogják. Aki az ő tanítását szívébe fogadta, és aszerint cselekszik.
hasonlít az olyan <házépítő emberhez, aki háza alapját kősziklárt vetette meg.
Semmiféle elszabadult áradat sem ingathatja meg azt, mert a kőszikla a meg
vadult vizeknek sebes sodrását is bátran állja.

Andris eddig az asztalra könyökölve, tűnődve támasztotta meg arcát a két
tenyerében. Most ő is megszólalt, nagyon komolyan :

- Értem. Mi Ferkóval sokat pímaszkodunk, de azért... tessék elhinni, Juszt!
néni ... azért nekünk is ilyen építkezéshez volna kedvünk.

Talán jó is, hogy letelt már az idő, és indulnia kellett, mert ha tovább be
szél, meghatottságtól remeg meg a hangja. Megigazította hát haján a szürke pán
tot, magára húzkodta a kabátját, de jóformán össze sem gombolta; épp csak
valamiféle köszönest intve Bodókiék felé, ugyanoly nesztelenül surrant ki a
gangra, mínt ahogyan bejött,

Toplák Bori néni, mielőtt bebugyolálta magát, belészipákolt még a vastag
hárászkendőjébe.

- Az Isten áldja meg az arany száját l Hát nem tesz újra gyerekké. késő

vénségemre?
Menyhártné szórakozottan csattintgatta retiküljének a zárát, Hirtelenszőke,

keményhúsú asszony volt; szívesen nevetett, s ilyenkor az arcán támadt gödröcs
kék szinte felékesítették az arcát. Ebbe a kívánatos nevetésébe szerétett bele
annak idején Menyhárt, De most kivételes komolysággal kívánt szép álmokat a
háziaknak. nagyon lassan, szinte bánatosan szedte a lépcsőket, zárta ki a kony
haajtót, s köszöntésre sem méltatva a férfit, türelmetlen mozdulattal csavarta le
takarékra a forrésban lévő víz alatti gázlángot. A melák ember kissé csodálkoz
va figyelte, mint köt maga elébe kötényt szótlanul, színte ellenséges hallgatással,
s szórja az odakészített kockátésztát - összevont szemöldökkel - a prüszköíve
lobogó vízbe. Kissé lehunyta a szemét, úgy várta, hogya megfőtt tésztát felszí
nére dobja a forrásban lévő víz.

Menyhárt nem tudta míre vélni váratlan nekibúsulását, mert csak ritkán
hervadt le szép, sima arcáról a mcsoly. Egyre jobban ámult-bámult, mi a csuda
ütött ma belé, hogy egyetlen szó nélkül szűrí le a megfőtt tésztát, dobja a meg
sereenö zsírba, Hangtalan elkeseredéssel süti ki a pörcöt, szórja meg alábasban
átforrósodott tésztát a túróval, locsolja meg tejföllel, tetejébe hintve az elébb
ropogósra kisütött pörcőket. Szótlanul helyezi a lábast elébe, az asztal közepére.
Megrakja tányérját az ínycsiklandó túrós kockával, de a saját tányérjára egy
csipetnyit sem tesz. Noha érthetetlen hallgatása elveszi kissé a férfi étvágyát,
azért jócskán fogyaszt belőle, bár egyre jobban bosszantja az asszonyának külö
nős viselkedése. Hozzá sem nyúlt az ételhez, az sem érdekelte, ízlett-e a főztje,

és láthatólag az sem bántja, hogy hallgatására hallgatás a válasz. Nincs oka a
durcáskodásra, így hát ő sem szól hozzá. Megtömködí a pipáját, s megvonva a
vállát, átmegy a lakószobába. Anna maga sem érti, mi baja van? Máskor oly
gyors mozgású keze mért pihen meg minduntalan mosogatás közben, csak
tesz-vesz, rakosgat céltalanul a konyhában, mint valami holdkóros. Ólmosnak
érzi a kezét-lábát, de még a lelkét is. Akár a nagyanyjától örökölt öreg szek
rény fáját a szú, őt is egy réges-régi, önmaga előtt is titkolt, teljesületlen vágy
rágja, őrli alattomosan.

- Hát veled meg mi van? Nem kívánsz ma lepihenni? - reccsint ki a fér
fi, de ő vísszakiált, hogy le kell még sikálnia a gyúródeszkát. fel kell mosata
a konyhakövet.

De sehogyan sem halad a munkával, s a konyhában az óra mutatója is csiga
lassúsággal mászik előbbre. Kelemen belémerűlt már az újságjába. amikor végre
otthagyja a konyhát, lassan vetkezni kezd, s szomorún fénylő szemmel bújik
a takarója alá. Azt sem mondja, jó éjszakát!

Menyhárt csak az újságot vletéve vette észre, hogy lefeküdt már. No jó 
gondolta feldühödve -,lefekszem én is. De az ő szemét is elkerülte az álom,
mert hallhatta, hogy az asszony mint hányja-veti ide-oda magát, a szomszédos
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ágyon. Múlt az idő, de Anna, helyét nem találva, csak tovább forgolódott, s a
férfi inkább érezte, mint látta, hogy aprócska rezgessel rázkódik a válla, amint
fejét a kisvánkosába fúrja.

- Beléd meg mí a fene ütött ma, Anna? - érintette meg a karját.
De az asszony nem válaszol, csak zokog, most már leplezetlenül és feltar

tózhatatlariul. A férii végül is türelmetlenül kattintotta Iel a villanyt. A virrasz
tástól bosszúsan kiáltott rá:

- Nem nyögnéd ki végre, hogy mí rágja a zúzádat ?
De az asszony még mindíg nem szólt, arcát csak rejtegette tovább mindent

megértő kisvánkosánakaz öblében. Sírása azonban elcsöndesedett, válla sem rez
zent már a ráhulló éles fényben. Arcát elfordította tőle, vánkosára bomlott sző

ke haját egy darabig elnézte még - félig szánalommal, félig berzenkedve 
aztán kioltotta a világosságot, s olyasfélét morgott, hogy minden asszony bolond.
Másik oldalára fordulva próbált végre álomba merülni, de úgy látszik, túlságo
san is felkavarta az asszony érthetetlen és makacs szótlansága, rnert ő maga is
hiábavaló iparkodással hánykódott tovább, álmatlan szernmel, Növekvő ingerült
sége egyre jobban feszítgette a mellét, már-már úgy érezte, dühében meg kell
ráznia az asszonyt, amikor hirtelen hasított feléje Anna hangja a sötétből, oly
marcangoló kínnal, akár a durva kézzel felszakított mély seb okozta fájdalom:

- Te Kelemen... Mégiscsak meg kéne esküdnünk, a templomban.
- Az istenfáját! - robbant ki a behemót emberből a fröcskendező harag.
Ugyan kicsoda tette a füledbe ezt az elefánttá dagadt bolhát? Talán a Bo

dókiék félkegyelmű Anasztázíája, vagy kicsodája ?
- Dehogyis. Nem a Jusztina. Csak - tudjisten mért - újra ébredt ben

nem, - szípogta paplana alól az asszony. - Sok év óta rág ez már, akár az
öreganyám sifonérját a szú... Régóta perceg ez már bennem. csak nem akar
tam meghallani ... Pedig ... hidd el nekern ... tán ezért nem volt rajtunk ál
dás . " Hiába vol tam kívánatos, mégis meddő és örömtelen maradtam ...

De most már csúcsára hágott Menyhártban a harag.
- Hallod-e, te Anna! Abbahagyod-e menten ezt a vénasszony-Iétániát ? Ha

jó volt így tíz esztendeig, jó lesz ezután is... Még hogy örömtelen!... Hisz
örökkön nevetésre gődrösödött az arcod, sose láttam én könnyet a szemedben ...
Zsubeknak pedig alaposan megmondom holnap, hogy legyen több gondja a fele
ségére meg a fiára! Álljon férfi módra a sarkára, hogy ne bolondítsák meg még
a más asszonyát is! És most maradj békében, hogy aludjak végre egy sort ...
Hallod-e? Hagyd abba rögvest ezt a balhézást, mert ha tovább nyögdécselsz, is
tenuccse veszem a kabátont és elmegyek sétálni, most, éjnek idején! ...
~ Men'yhártné most már megijedt; ismerte Kelement. Jó ember, de ha egyszer
begerjed, nem ismer a dühében határt. Képes ez azonnal kabátot húzni a pizsarná
jára, és éjnek idején el rohanni, hogy valóban megszellőztesse a fejét. Akkor aztán
kész a házban a botrány!

Jobbnak látta gyorsan fejére húzkodni a paplant. és most már teljes hallga
tásba merült. ·Csak reggelinél, amikor elébe tolta a tejeskávéját. vetette neki oda:

- Aztán be ne áruljad Zsubeknét a férjének! Tudod, milyen gyorsan vadul.
ne okozzál háborúságot köztük!

De ettől fogva éket vert közéjük ez az éjszaka. Menyhár tné nem hozta többé
elő a témát, nem esett szó sem Zsubekékről, sem a Jusztináról, de Menyhárt
nak nem volt nehéz kitalálnia, miért késik minden kedden és pénteken a va
csorája. Pont fél kilenckor fordul meg a kulcs a konyhaajtó zárjában. és nyit be
sietségtál lihegve Anna, dobja le a kabátját, köti maga elé gyorsan a kötényét,
és melegítí meg részére a már előre főzött, odakészített ételt. Ö maga azonban
alig eszik, jóformán semmit sem beszél, vacsora után is szótlanul kezd a moso
gatáshoz, tesz-vesz a gondolataiba roskadva, és a szeme olyan Ilyenkor mínt az
esőverte rét.

A férfit módfelett idegesítette néma szemrehányása. Sokszor volt már azon
a ponton, hogy egy nagyot csapjon az asztalra, ge irtózott a veszekedésektől.

könnyektől, duzzogástól, és együttes életük közel tíz éve során alig került ilyes
mire sor. És végtére nem gyerek már Anna, az otthonában és a munkahelyén
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is egyformán helytálló, dolgos, pénzkereső ember, nem ülhet a nyakára, rákény
szeríteni a saját akaratát. Tegye, amit jónak lát, csak neki hagyjon békét; értse
meg, hogy ő már régen kinőtt az efféle cipőkből!

Anna pedig, így magára maradva, egyre többet tépelődött, és egy vigaszta
lan alkonyon - hazafelé ígyekeztében - rádöbbent élete tulajdonképpeni sivár
ságára, Mert minden asszonyi élet sivár hit és gyerek nélkül, ezt a kettőt nem
pótolhatja a férfi meg a munka; tán az ő munkájánál magasabb rendű, hivatás
nak érzett tevékenység is csak potéletcél egy anyaságrá vágyó asszonyi életben.
Legalábbis ő, igy érzi: az évek múltával nem elegendő már számára a sok gür
cölés és iparkodás a munkahelyén, az otthonában. Kelemen természetesnek tartja,
hogy mínden fajta kötelességét becsülettel végzi, de nem érti meg, hogy ha már
meddőségre ítéltetett, legalább a hit adassék meg a számára. Ha már nem érint
heti meg egy testéből szakadt gyermek bársonyos bőrét, valami más, szép lelki
fényesség. " Ami kinyilt benne, amióta a Jusztinka gyermeki bizalommal ég felé
ágaskodó újszövetségi történeteit hallgatja. Mint az eltikkadt, megfáradt vándor
vágyik a szomját oltó hűs patakra, úgy számolja ő a napokat, keddtől péntekig
és péntektől keddig.

De nem egyedül ő várta a keddeket és péntekeket ; Bodókiné a nyitott ajtó
rejteke mellé, a próbabáburi kívül az öltözködések célját szolgáló paravánt is
odaállította az egyre szaporodó titkos hallgatóság számára. Anna a vele egyívású
kis Radosícsnénak szólt, akinek a lelkét régen marja, hogy férje nem engedi
megkeresztelni a kislányukat. Radosicsné legközelebb - férjével együtt - a só
gornőjét is elhozta, Bori néni egypár öregasszony társát invitálta meg, akik vele
együtt valamiképpen leszektak a templomba járásról, s nem jutott már eszükbe
nagytakarítast tartani a lelkiismeretükben sem. Egyre többen jöttek, persze va
lamennyien egyszerre nem fértek volna el az ajtó szárnya, a próbabábu és a
paraván rejtekében; Bodókiné beosztotta, hogy ki mikor jöhet, minden alkalom
mal csak annyi, amennyit el tud helyezni, úgy, hogy Jusztinka ne vegye észre
őket. Mert érezte, hogy Jusztinka megrebbenő szerény félénkségét megzavarhat
nák a kíváncsiskodó felnőttek, akkor talán nem is tudna olyan lelkes áradással
mesélní Andrisnak és Ferkónak. Pedig most már őt is boldoggá tette a fia vi
rágba szökkent hite, szinte átforrósította a lelkét, amikor valamelyik este észre
vette lefekvés után - a kályha parazsának gyér fényében -, hogy összetett kéz
zel imát mond magában. Nem tudta megállni, hogy ne, kérdezze meg másnap:
"Mit kérsz ilyenkor fiam?"

Jó volt hallania határozott válaszát: "M~gamnak erőt, egészséget, értelmet,
szüleimnek meg hosszú életet." Igen: megváltozott az életük. Megvoltak ők az
előtt is Bertivel, sose marták egymást, még legínségesebb napjaikban sem, de
mcstanában apró örömökkel telik meg az életüknek sokszor üresnek és nehéz
nek érzett folyása. Gyerekkorában készülődött így az ünnepre, amikor még öreg
anyjával ballagott rorátékra a hajnali szürkületekben . .. Hogy leste akkoriban
a padlóra elhullajtott "angyalhajak" felaranyló szálait! Így szövik át mcstanában
életük egyhangúságát ezek a váratlanul felfénylő apró örömök. És Bertí is fel
figyel ám Jusztinka szavára; észrevette, hogy kezében olykor-olykor megpihen
a tű, összevonja a szemét, de mintha kivasalódna a homlokának sok ránca.
Ilyenkor ő nekitámasztja vállát a Bertí sok görnyedéstől meghajlott hátának, és
e kései öregkori összeborulásukban színte boldogabb ma, mint életnek rugasz
kodó fiatalságukban... Nehéz ezt szavakkal kifejezni, különösen annak, aki nem
tanulhatott sokat, sose ért rá szép könyveket olvasni. De mcstanában sokszor
próbálja megragadni az elnyűtt szavak valódi értelmét; összerakosgatta őket,

csak úgy, önmagának, hogy nevet adjon annak a szép megnyugvásnak, amire
most - öregségükre - mindketten rátaláltak, s ami mostanság lecsöndesítí a
türelmetlenségüket, legtöbbször igaztalan sértődöttségeiket. Valamikor - nem
tudja már, hogy hol, de valahogyan megragadt benne - azt olvasta, hogy a
"nyugtalanító tavasznapoknál, a rekkenő nyári forróságnál szebb az ősz gyümöl
csöket bctakarító, egyenletes sugárzása ..." Hát valahogyan így. Mostanában bi
zonyosodott meg teljes tisztaságában benne, hogy az ő emberének sok roskadás
tól megferdült válla valójában erős pillére az ő ugyancsak sok munkában elfá
radt, fénytelennek képzelt életének. A napokban történt, és az egész életük fo
lyamán csak egyszer fordult elő, még rnátkaságuk idején; amikor felsíkalta a la-
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készoba pallóját, beeresztette sárga viasszal, és utána megmosott kézzel, fárad
tan nekídőlt a konyhafalnak, Bertí az ó munkától elformátlanodott keze után
nyúlt - és így igaz - megsimogatta, majd belécsókolt kérgessé lett tenyerébe.
Mintha megköszönt volna valamit. Másnak szégyellné ezt elmondani, de ó érezte,
hogy így volt, S bár majd összeroskadt a fáradtságtól, furcsamódon dalolni lett
volna kedve, pedig emlékezni sem tud rá, hogy mikor dalolt utoljára.

Jusztina persze semmit sem sejtett a körötte titkon zajló történésekről. Ö
csak jött-ment, rá jellemző szerénységének halkságával. hogy senki terhére ne
essék. Kitartóan számoltatta a két gyereket, lelkiismeretesen verte fejükbe a he
lyesírás, a szép' magyar szó tudományát, és csak ezután nyitotta meg lelkének
zsílipeit, hogy feléjük zuhogtassa, csobogtassa az 'istenhitet, mint valami sötétben
világító zenélő kutat. Ajkáról gyöngyként peregtek a lelkének izzásától szívárvá
nyossá szépült szavak, oly színessé forrósodva, hogy akik hallották, hinnlök kel
lett az elmondott csodákban, hisz maguk az elhangzott szavak alakultak. át előt

tük csodakká.
Amikor azután az öreg falióra lassú bim-hammal ütni kezdte a fél kilencet,

míntegy felébredve, józanná erdesedett hangon jelentette ki: "Legközelebb foly
tatjuk." Már nyúlt is a horgolt táskájá után, s oly észrevétlenül tűnt el Bodó
kiék Iakásából, mint valami testetlenné vált bibliai jelenség. Szinte szétíoszlott,
felszívódott künn is, a városra hullott alkonyban. A villamosra jutásért sose tü
lekedett, valamiképpen mégis míndíg feljutott, s lehetőleg a peron egyik szög
letében megbújva támaszkodott meg sok szaladgálástól, ücsörgéstől megzsibbadt
Jábaíval, ám mégis a jól végzett munka pihentető ernyedtségében. Mint a gondo
san megmívelt föld fáradt szántövetöie, aki tudja: a jól elvetett mag kalászokká
nő majd.

Mert ilyenkor, az egymást .típró, tülekedő emberáradatban is égi szántóföl
deken járt, s csak olyankor riadt fel a körötte pattogó elektromos szíkrák kínos
feszültségéből robbant íngerültségek viharában, amikor vícsorogva marták már
egymást a gorombán acsarkodó utasok, akik voltaképpen tán nem is haragsza
nak egymásra, csak épp elégedetlenek; feltöretienek és szíkkadtak, mínt a magot
sose látott, míveletlen, eldurvult ugar, és 'érzéketlenek, akár a fagyba dermedt
tarlók.

Jó neki, aki csak féllábával jár köztük, rnentségeket keresve s néha találva
is számukra, másik lábával pedig nekilendülhet a feléje táruló végtelennek. Most
is, a kora tavaszi este hűsében. oly könnyűnek érzi a testét-lelkét, mintha a fel
felé vezető rózsadombí út végében nem is egy alaposan ütött-kopott, egykor jobb
napokat látott régi ház ablakszemei integetnének feléje, hanem a felmutatott
számadást jóváhagyó kéz biztatná, hogy csak kaptassori egyre feljebb az úton,
újból meg újból előlről kezdve, amit az előbb bevégzett, mert bevégezni sose le
het magvetését, szántás át és csűrbe hordását az örök körforgás'Ú életnek.

így teltek nap nap után Jusztina hetei; mlndíg egyformán és mindíg újsze
rűen; föld és ég között, derűs és fáradhatatlan szaretetben. Ilyenkor, tavasztájt
többnyire lesoványodott; egy tanítványának az édesanyja azt mondta a napok
ban: "Hagyja már abba a fogyást, Jusztínka! Olyan szögletes már, mint Giotto
valamelyik szentje." No, ebből csak a soványsága igaz, az aranyrecéjű háttér hi
ányzik mögüle, Vagy talán mégsem? Nem onnan hajlik-e a föld felé, nem ez a
háttér ad erőt csakugyan soványlea testének, hogyakorareggeli ájtatosság utáa
fáradhatatlanul lásson neki az életben dolgozó asszonyok háztartásának. főzni

-takarítaní, anyjuk helyett a kicsinyeiket ellátni, délután meg késő estélig kor
repetální a gyerekeiket, matekra, szép magyar szóra, De furcsa módon olykor
a számok is szárnyakat kapnak, a magyar nyelv is dicséri az Istent, s ő szinte
észrevétlenül egyéb nemes magvakat is vethet-arathat, láthatatlan kamrakba
gyűjtve be az elvetett hit kalászaiból lepergő, megérett. búzáját az égi kenyérnek.

Legtöbbször egészen előlről kell kezdeni. A matekban egyszerű összeadás, ki
vonás, szorzás és osztás. Csakis szilárd megalapozottság után, fokozatosan le
het eljutni az egyre komplikáltabb képletekig. Helyes mondatformálás, a kife
jezési készség fejlesztése sem lehetséges nyelvtani alapok nélkül. Hol kezdődhet

ne hát el a hit alapja, ha nem a míndenkor alapvető, cselekvésre kész jóság
mái? Az emberi együttérzésnél ? S csak amikor az ilyenképpen elhintett mag
csírába szökkenve, zsenge sarjúként üti fel kívánesi fejét, s húzhatja már nö-
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vekedésbe, felfelé a fény; csakis ekkor engedheti meg magának, hogy lelki tar
solyából merítve, vegyítse el a világ különréle, jó és rossz dagasztó erői közé az
égi kovászt is.

Bodókiéknál is így történt. Május elejére már lyukacsossá dagadt az ala
posan kovászdolgozta fehér kenyér. Jusztina a komoly eredmények jóleső meg
elégedésével fejezte be Andris és Ferkó oktatását, nemcsak az egykor bukásra
állt tantárgyakból, de a hitből is, ami tán a matematika legfelső togalmaínál is
végtelenebb. És amikor a falióra lassú, mély kongásával ütni kezdte a fél kilen
cet, szokása szerínt egyenesre igazgatta haján a szürke pántot, magára húzkodta
egyre tükrösebbé kopott kabátját, de ma - torkát köszorülve - hosszan pisz
mogva bíbelődött el a gombjaival, azon tűnődve, miként is búcsúzzon el az
Andriska édesanyjától.

De Bodókiné ott állt már a nyitott ajtóban, és túláradó melégséggel ragadta
meg míndkét kezét:

- Az Isten fizesse meg magának, Jusztinka kedves!
- Megvan a jutalmam. És a magáé is Bcdókiné, a fiával. Holnap hat óra-

kor eljövök a két gyerekért, gyónni viszem őket... És holnapután... hiszen
tudják. .. - Szép mosoly toörozta derűssé a száját, mely átlengett Bodókiné ar
cára is, amint hosszasan - ám kissé zavartan - szerongatta Jusztina kezét.

- Nemcsak a gyerekek... - hebegte átnedvesedő szemmel, - én is, Jusz
tínka, az apjukommal . " Tudja, az esküvőnk óta nem voltunk... - És most
már színte diadalmasan pattintotta oda az álmélkodó Jusztinának: - És Zsubek
né. meg Toplák Bori néni is... És Radosicsné .is szeretné végre megkeresztel
tetni a kislányát; a férje se ellenzi már; lehet, hogy csak békességbúl ... Meg
Menyhárt is belement már, hogy... Tudja, ők csak úgy balkézrűl voltak együtt,
de most már elmegy a felesége kedviért a templomba is, az oltár elé ...

A nagy sietségtól megcsuklott a hangja, Jusztina pedig színte döbbent ál
mélkodással hallgatta, ahogy az apostolok bámulhatták az Úr nevében elkövetett
csodáíkat, Alig jött szó a szájára:

- Dehát hányan?.. hányan vannak, akik... -befejezni sem tudta, átpá
rásodott tekintetétől alig látta Bodókíné arcát, csak a hangját hallotta:

- A két gyerekkel együtt... - és most már az ujjain számolgatta, - Hát
igen, összesen ... tizenketten. - Felnevetett, s úgy vágta ki boldogan: - Tizen
ketten! akár az apostolok ...

És most már ömlött belőle a szó, Bevalotta, hogy biz' nemcsak a két im
posztort készítette elő Jusztinka; ott lapultak ők is az ajtó meg a paraván mö
gött: a közönyösök, a hit után vágyók, a végül megtértek... "Az Isten fizesse
meg magának Jusztinka!" - köszönte meg rnindannyíok nevében Jusztina sok
táradozását, és mindkét oldalról - akár az első keresztények - megcsókolta
sápadtságából nekihevült orcáját. És Jusztina is visszacsókolta az övét, jobbról
is, meg balról is, és megígérte, hogy másnap korábban jön, mert még beszélnie
kell nekik is a bűnbánat szentségéről.

Azután színte suta mozdulattal nyomott barackot a két bámészkodó gyerek
fejére, akik érezték, hogy valami rendkívüli esemény történt most itt, harmadik
emeletén a Bokréta utcai háznak.

Így érezte Jusztina felizgatott, áttüzesedett képzelete is, amint lefelé botor
kált, az alig világított hátsó lépcsőház meredek, csorba lépcsőfokain. Mintha
szárnyak suhogását hallaná, s nem is lefelé bukdácsolt volna, hanem egyre fel
jebb: láthatatlan égi lajtorján, a nagy csöndű, simogató ístenközelségbe. A máso
dik emelet fordulójában hirtelen tárta ki két karját:

- Egyedül te tudod, Uram, hogy jártam én is az Olajfák hegyén! Hogy kín
zó kétségekkel lázadoztarn az emberek rendelte törvények ellenében. és tsok-sok
időre volt szükségem, amíg nagynehezen megtaláltam helyemet a világban ...
De most már tudom, hogy a Te rostád nagy és hatalmas... Hasonló a mély
tóba vetett hálóhoz: összefog mindenféle halat. De Te kiválogatod őket: halá
szaidat és a halakat is. Külön az érdemeseket, a selejtjét meg elhul[ajtod... Ú
hála legyen érte, hogy nekem nem kellett áthullanom e rostán! ... Sót: éleseb
ben mint valaha nyitottad meg előttem minden dolgoknak értelmét és Iényegétt ., .
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Ha valaki most megleste volna, tudná, hogy nemcsak aranyrecésre festett,
de egy omlatag, szűk lépcsőház porosra szürkült hátteréből is visszatükrözheti
emberi arc a mennynek fényességét. Mert Jusztina Giotto szögletes, vékonyka
szeritjelnek szinte testetlen lebegésével. szárnyak nélkül is szállt, röpült; végre
levetkezve titkolt lázongásaít, értette meg élete nagy próbatételét. Hogy egy zár
da falai között tán soha, csakis itt, a világelemektől háborgó, titokzatos mély
tó - az élet - kiszámíthatatlan hullámzásában volt lehetséges számára e cso
dálatos halfogás.

S mint egykoron Simoné, a meddő kudarcok utáni csoda felismerésének pil
lanatában, az ő lelke is csordultig telt meg a kiismerhetetlen végtelen vizek bá
toi; halászainak bízó nagy nyugalmával. .

BOROSS LÁSZLÓ VERSEI

, Tied lehet?

Egyik kezedben nappalok,
masik kezedben éjszakák.
Miféle malom őrli eggyé?
ki gyúrja össze egyetlenné?
s tied lehet egy szeplőtlen világ?

Fohász

Félelem

Csavarodnak rám léptek:
valaki mindig körbe jár.
Még hallgat, s én félek.
Nem tudom: démoni
vagy angyali lesz harsonája?

A tombolás utáni
csönd nyugalmától
ments meg engem, Uram!
Hogy magam baját
tovább ne osszam,
segits meg engem, Uram!
Hogy fuldokló dühöm
hurokká másnak ne tágítsam,
segíts meg engem, Uram!
Hogy selejtes sejtjeim békéjét
ne rontásban találjam,
segíts meg engem, Uram!'
A tombolás utáni
csönd nyugalmától
ments meg engem, Uram!

Mint növény a földből

Minden moccanás
mint növény a földből -

A nyugalom béklyójára vasfüvet
A feszültség béklyójára vasfüvet
A vasfűre is vasfüvet ha béklyóz

Minden moccanás
mint növény a földből -
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