
a srácok, azt hiszem, őszinték hozzám. Sokat focizunk együtt, játék közben meg utána sok min
den kijön belőlük.

Felesége, Ilona asszony csöndesen ül.mellettünk. Szörpöt hoz, pogácsát kínál, de a társalgásba
nem kapcsolódik be.

- Egyetért a férjével?
- Valahol a dolgok legmélyén igaza van. A kereszténység olyan megalapozott világnézet és

életforma, hogy ... egyszerűennem lehet csak úgy lesöpörni. Ágostontól Teilhard de Chardinig
mi mindent a felszínre hozott ...

- Szavaiból arra következtetek, hogy ön szimpatizáns, de nem hivő.

- Ha Gáborral nem találkozom, még szimpatizáns sem lennék. De ő - nem a szavaival, hanem
a magatartásával- meggyőzöttarról, hogy az istenhit pozitív töltésű, előrevivő valami. Nem hi
szek, de szeretném, hogy a vallásos emberek - köztük a férjem, agyerekeim - úgy éljenek, ahogy

.a hitük megkívánja. És emelt fővel járhassanak a világban.
- A világnézet soha nem robbantott vitát maguk között?
- Soha - felel a férfi. - Az élet mindennapi dolgaiban egyetértünk, szeretjük egymást. Én

egyébként - fordul az asszonyhoz :- nem mondanám, hogy nem hiszel, inkább azt, hogy keresel,
vársz valamit. Tisztán élsz, meg fogod találni.

- Kisebbik lányunk mozgássérült, járógépet használ - Ilona lehalkítja a hangját. - Nekem
óriási erőt adott a Gábor hite, az, ahogy ő a gyerekkel bánt és bánik. Másképp összeroppantam
volna. Mindezt látva valóban fölmerült bennem, hogy Isten nélkül nem lenne ekkora ereje az
embernek sem.

Gábor elmosolyodik.
- Egyszer azért majdnem összekaptunk. Tudja, én már kamaszkoromban buzgó ministráns

voltam, megfordult a fejemben, hogy beállok papnak. Végül aztán - anyám példájára - tanár let
tem, de a másik hivatás mindig ott mocorgott bennem. Tavaly nyáron olvastam az Új Ember
ben, hogy bárki felvételizhet a Hittudományi Akadémia levelező tagozatára. Jelentkeztem.

- Ebből lett a veszekedés?
- Ilonka megijedt. Ö is pedagógus, tisztában van vele, mivel jár mlndez, ha megtudják a főnö-

keim. De a lényeg az, hogy végül beiratkoztam.
- És ha elvégzi?
- A végbizonyítvány -r sajnos - nem jogosit fel semmire, még diakónusi szolgálatra sem. De

tudni fogok valamit, szerintem ez sem kevés.
- Valóban féltem, de most már örülök, hogy jelentkezett - teszi hozzá az asszony. - Ki mire

hivatott, válassza azt. Merje választani! A langyosokat kiköpi-az Úr ... így mondják, ugye?

TURAI KAMIL VERSEI

Dal
hihetetlen! este óta
csillapíthatatlan hévvel
cseng a csontjaimban édes
bizalom és szeretet .

iszap-puha gyűlöletből

fuldokolva felmerültem
s megláttam a Nap tükrében
ultramarin-szememet -

Olykor
jó hogy van papír
jó hogy van szoba
jó hogy van vi/ág
jó hogy van halál

kár hogy nincs halál
kár hogy nincs hitünk
kár hogy csak papír
lapon élhetünk
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