
- én, sertepertéltem
nagy jámádomban, s rontván hangulatod.

a zaj áthallatszott
a műhelyedbe - amtt én, mélta tlan,

talán fel se fogtam
feledve a világot, s hogy ki ül odaát?

aki körmöl-kopogtat
míg alszom, éjszakákon át

és számba veszi - talán Turin óta
ő, aki képes rá - bár szerény patrióta 

hogy számba vegye a reáliákat,
s mit a Sors feladhat :
a kérdésekre szülessék a válasz.

Vak volt a Fátum! - annak bizonyult,
ci la Rákóczi és ci la Kossuth.
Pedig annyi út közül kiválasztád azt,
mely - a mese szerint - nem kanyarodik
se jobbra - se balra; felverte a gaz
s lépten-nyomon csontok, sírhant magasodik . . .
- Segíts, öreg koldus! ha már rád akadtam,
tegyem azt a lépést - bízva aszavadban -,
melynek folytatása elvisz a hantokig.

AZ ELNÉMíTOTT ÜZENET
lrta D~KÁNY KÁLMÁN

- Elnézését kérem, hogy fárasztottam tisztelendőséged az utazással - mondta á
szőke asszony az előszobában.

- Szóra sem érdemes - felelte a vendég. - Örömmel teszek eleget kívánságának.
- Elpirult, határozott vonású, szikár arcán zavar tükröződött. - Azazhogy ... ne tes-
sék félreérteni.

Az asszony ösztönös kézmozdulattal átsimította széles csípőjén a szoknyáját.
- Természetesen értem, hogyan gondolta tisztelendőséged - mondta készségesen,

aztán beljebb tessékelte a régi kiképzésű, tágas nappaliba. A vendége előtt ment be,
helyet mutatott neki a zöld huzatú, öblös fotelokban. A pap megvárta, amíg Bori le
ül, csak akkor telepedett le maga is, az alacsony asztal másik felén.

'- Nagy fájdalom, ha küszöbön a búcsú a szeretett édesanyától - szólt kissé szer
tartásosan. - Vigaszunk csak az örök megújulás ; az eltávozónak pedig a kegyelem,
az Úr megbocsátó irgalma. - Kezeszárát mosta karfára fektette, hogy kényelme
sebben üljön. Bár polgári öltönyben utazott, a nyakig gombolt csukaszürke zakó és
a kemény állgallér messziről elárulta hivatását.
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- Kedves édesanyját különösen a szívembe zártam - folytatta kis szünet után.
- Nagyszerű asszony, valóságos hős. Saját szememmel győződtem meg róla, aho-
gyan magát nem kímélve ápolta nagymamát. Pedig hát őt is kikezöte akkor már az
alattomos kór. Csak egy tiszta lelkű asszony képes önmaga fölé emelkedni. '

Bori szorongásaival viaskodva bólogatott. Legszívesebben megkérdezte volna,
látta-e valaki a folyosón, amikor becsöngetett. Szabadságot vett ki a hivatalban erre
a napra, hogy haldokló anyja lelki bizalmasát titokban fogadhassa. De az ember so
sem lehet elég biztonságban a lakók, az emeleti szomszédok szándékai felől: kiben
mi rejtőzik a szívélyességálarca mögött. Ha jövet sikerült is becsempésznie a nem kí
vánatos látogatót, még mindig fölfedezhetik elmenőben. De ezen már késő töpren
geni. Legföljebb siettetheti a távozását.

- Remélem, jól utazott főtisztelendőséged - szólt tárgyszerű szívélyességgel.
- Köszönöm, tűrhetően. A gyors elviselhetőbb, mint a személy.
- A nővérem bizonyára átadta az útiköltséget?
- Ó, hogyne. Sárika szinte ugyanabban a pillanatban hozta, amikor kézhez vet-

tem a sürgöny t.
- Mind a kettőt egyszerre adtam föl.
- Ha más időkjárnák, természetesen nem lett volna gond egy ilyen hosszú utazás.

Egyházközségünk most igen szegény, fogyatkoznak az adakozók. Tudom, milyen
megterhelés a családnak is az én utaztatásom. A kórházi kezelés csak elméletben
díjtalan.

- Édesért semmi áldozatot nem sajnálunk - mondta az asszony. - Bármit megtet
tünk volna, hogy megmenthessük. De már az orvosok is föladták a reményt. Sze
génykém egyre gyakrabban emlegeti a tisztelendő urat. Sajnos ...

- A lelki megbékélés legyőz minden kétségbeesést, az elmúlásét is- szakította fél
be a vendég. - A szeretett édesanya pedig részesült ebben a talán legkülönösebb is
teni adományban. Én tudom. Mélységes hitével váltotta meg azt.

Bori tekintete akaratlanul ráfeledkezett a férfi szájára. A vastag, duzzadt ajkak
szinte elkülönültek a szikkadt, soványarctól. Ez önmegtartóztató, nélkülözéseken
edződött aszkétára vallott, amaz falánk, élveteg világfihoz illett inkább. A szokatlan
azonban az, hogy így együtt mégis valami benső kiegyensúlyozottság foglalatává öt
vöződik. Holott az semmiképp nem indokolt. Sőt: kihívóan torz tükörképe valósá
gos helyzetének. Hogy meri elhitetni magával és környezetével ezt a mások számára
sokszor elérhetetlen biztonságot! Épp egy pap; egy olyan hivatás megszemélyesítője,
amely alól kicsúszott a talaj. A templomok elnéptelenedőben, a hivőket kipellengé
rezik, megbélyegzik ... Honnan meríti az erőt a körülötte táguló űrben?

Fölriasztotta a csönd.
A pap kutatón nézett az asszony fiatal, telt arcába. Háromévi házasság után jutott

először áldott állapotba, s akkor egyszerre ikreknek adott életet, két kislánynak. És
nem részesítette őket a keresztség szentségében. Emiatt az édesanyját titkos bánat
emészti. Eleinte néhányszorszóvá is tette a lányának, ő azonban hajlíthatatlanul ki
tart a pogány elhatározás mellett.

Az asszony ingerülten elrántotta fejét az átható tekintet elől. Gyorsan fölállt.
- Én meg csak itt ülök, és meg sem kérdezem, mivel kínálhatom meg tisztelendő

séged? - szólt kis göcsörtös mosollyal. - Bizonyára megéhezett, megszomjazott a
hosszú vonatozásban.

A vendég fölmutatott tenyérrel hárította el a kínálást.
- Köszönöm, ne fáradjon - mondta. - Útközben elfogyasztott am a hazai eIemó

zsiám.
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- No, legalább pár falatot.
- Köszönöm, igazán nem kérek.
- Akkor talán egy kis bort? A vonatfüstöt leöblíteni. Finom bor, termelői. Az

uram hozta vidékről. Azt szokta mondani: misebor.
- Nem, nem. Igazán nagyon kedves, de hát innen egyenesen az édesanyjához sie

tek. Velem az áldozó ostya és a szent kenet.
- Bocsánat - mondta Bori, és önkéntelenül lehajtotta a fejét.

! - Ha kaphatnék inkább egy pohár vizet, azt szívesen elfogadnám, ha nem fárasz
tom.

- Ugyan már! - mondta az asszony a pillantását elkerülve. - Bármit, amit tiszte-
lendőséged kíván.. . '

- Köszönöm, csak vizet kérek.
Az asszony kiment.
A lelkipásztor ültében előregörnyedt. A nyakán lüktető ér az állgallér kaucsuk

pántját verdeste. Számtalan eset bizonyitja, hogy eléggé él nem itélhető külső be
avatkozás állítja szembe önmagukkal az embereket, nemegyszer a meghasonlás
gyötreImével sújtva őket. Cserében kijár nekik a kedvezőbb mérce. De kétes az ilyen
csere mércéje! S kétélű ... A hit világossága, a remény, amit a megváltás életünk
minden tiszta pillanatában fölajánl a bízóknak - épp az esik áldozatul. Nyújthat-e,
nyújthatott-e valaha világi hatalom szilárdabb, egyetemesebb' erkölcsi princípiumo
kat a gyarló emberiségnek, mint az isteni parancsolatok, a kinyilatkoztatás! Pedig ez
természeténél fogva megfér abban az erőtérben, amelyet a mai világi hatalom terem
tett az életjavak előállítására és társadalmi birtoklására. Mértéket ott téveszt, ahol
az uralom mindenhatóságával ruházza föl önmagát. Ellenőrzésébezárva a teljes éle
tet. Pedig ahhoz a végső titkok birtokába kellene jutnia. Ami emberi elme számára
hozzáférhetetlen. Isten alkotása végső soron megfejthetetlen. A Terv, a Működés tit
ka, e titok természete minduntalan kisiklik az ellenőrzés hálójából. Szinte paradox
módon nem fogyatkoznak, hanem sokasodnak a kérdőjelek. . . . ~

Az asszony neszezése hallatszott kintről. Ide, a nappaliba egy kis belső összekötő.

folyosó vezetett. Valahol arra sejtette a zsenge ikerpár szobáját, Létükben még öntu
datlanok, s ártatlanok a pogányságban, amit a szülői akarat engedményül tett a lát
szat kényszerének. De ez a látszat akár megőrizhető is, ha elevenen buzog mögötte a
belső forrás. A világ, a nyilvánosság elől elrejtve beoltható a krisztusi jegy a zsenge
lelkekbe. A liturgia rugalmas, nem köti helyhez, időhöz a keresztséget. Mindig, min
denütt lehet. Út, a lakásban is ... A gondolat forrósága egész bensőjét elárasztotta.

A szemét lehunyva fohászkodott: Minden a Te akaratod szerint való ezen a vilá-
gon, Uram.

Nyílt a szobaajtó, az asszony tányéron hozta a vízzel telt poharat.
- Friss, hideg - mondta. - Jól kifolyattam a csapot.
A pap ültéből fölemelkedve vette el a poharat. Foga a pereméhez koccant. Öröm-

hírt vihet ne a haldoklónak is ...
Az asszony visszatelepedett a fotelba.
A pap állva maradt.
- Kedves Bori - szólította családias meghittséggel.
- Foglaljon helyet tisztelendőséged - vetette közbe az asszony.
A lelkipásztor az izgalom zavarában meg sem hallotta ezt.
- Igen, az örömhír vigasz - folytatta. - Híszem, hogya búcsúzó lélek szomjúhoz

za ...
Az asszony szemöldöke megemelkedett.
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- Miről beszél tisztelendőséged? - nézett rá a homlokát ráncolva.
- Itt, az otthon menedékében. Mindjárt megmagyarázom. Ugye, ugye láthatom

őket?

Bori a fotelkarfát markolászta. A pap szeméből rátűző pillantás megborzongatta.
- A kicsinyek, az ártatlan báránykák ...
- Ők nincsenek idehaza - hadarta Bori. - Egész nap bölcsődében vannak. Az

uram is, én is dolgozunk. A bölcsődében minden gondoskodást megkapnak. Hiába
idegenkednek még olyan sokan tőle. Mi nem. Mi semmi újtól ...

A lelkipásztor egyszerre fölocsúdott. Olyan érzés volt, mint repülésből a földre
szállás. Le kellett ülnie, hogy bágyadtságából újra erőre kapjon.

Bori siettetni szerette volna a pap távozását. Hibáztatta magát, hogy nem maradt
állva ő is. Úgy hamarább sort keríthettek volna a búcsúzkodásra. Már mindent meg
beszéltek, ami lényeges; amit pedig a szemére vethetne, azt az illem tiltja. Nemcsak
neki, hanem úgy általában a reverendának. Csupán a saját hivatali kollégái körében
számosim áldozatul estek szívós buzditásuknak templomi esküvő, keresztelő és mi
sehallgatás miatt! Tolnait éppen tegnap röpgyűlésen fosztották meg szakszervezeti
tisztségétől. Kiderült, hogy a lakóhelyétől távol, a város külső kerületében misére
jár. Szorultságában hiába próbált magyarázkodni, hogy egyszer sem a va:Ilásos érzü
let vezérelte, hanem a megfigyelői buzgóság a klerikális reakció megnyilvánulásaival
szemben - állítását nem tudta hitelt érdemlően igazolni az ilyen szerepek kiosztói
val ... Hátnem inkább nekik, a papoknak kellene óvatosságra inteni a hivőket a rá
juk leselkedőveszedelmek következményeitől? Ez lehetne a valódi krisztusi önmeg
tagadás és alázat, a lélekmentő humanizmus!

Sürgetőn, a megbízatására emlékeztetve szólalt meg újra:
- Tisztelendőséged bizonyára nagyon elfoglalt. Talán még miattunk is elmulasz

tott fontos teendőket odahaza.
- Hál' Istennek teendőim még mindig vannak - felelte a lelkipásztor. - Igaz, már

csak magam vagyok a parókián. De úgy rendeztem, hogy a mai napon vonatindulá
sig együtt lehessek az édesanyjával. - Fölkelt, fakó, hosszúkás kezét búcsúra nyúj
totta. - Nem is időzöm hát tovább. Szeretnék minél többet vele lenni.

Az asszony fürgén talpra szökött.
- Természetesen én sem tartóztathatom tisztelendőséged - mondta. - Édesnek

nagy meglepetés lesz a látogatása. De ne tessék neki elárulni, hogy összebeszéltünk.
Hadd higgye szegénykém, hogy csak úgy ...

- Tessék ezt rám bízni - szakította félbe a vendég, és kis papi táskájáért nyúlt. 
A legnagyobb tapintattal fogok eljárni. Az Úr megbocsátja a könyörületesség szám
láját terhelő apró gyarlóságainkat.

A lakásajtóban Bori pirongva kért elnézést, és mielőtt kiengedte volna, ő maga né
zett ki a folyosóra. Zajt hallott a lépcsőházban. Gyorsan visszahúzódott.

Az ajtó mögött csendben várakoztak. Az asszony lesütött szemmel forgatta az uj
ján a karikagyűrüt. Az így. támadó űrt már nem lehet emberi szavakkal kitölteni.

Odakünn végre elhaltak a lépések. A vendég elmehetett. ,
- Még egyszer köszönöm a fáradozását - mondta Bori suttogva. - Én majd ké

sőbb megyek be Édeshez.
*

Az anya aludt, amikor a lánya megérkezfit az elfekvőbe.

Bori fél órája ült már az ágya mellett. A sárgára színeződött, apadó arcból csupán·
az áttetszővé vékonyult orr meg az áll szirtje hegyesedett ki. Szakasztott nagyanya
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ravatalon kiterített arca - állapította meg. Az első műtét után két évet nyertek. De
egy hónapja kezdte fájlalni a máját. Erre pedig nincs orvosság. A májhoz nem nyúl
hat késsel, közölte a professzor. Odáig még nem terjed a protézistechnika. Isten,
vagy ahogy ma nevezik - a természet alkotásának ez a szervezeti eleme talán legto
vább őrzi a titkot ... Ő már csak egyet tehet: enyhítheti a végső kínt. Ezért alszik
Édes naphosszat.

Isten 7Természet? - borongott Bori. Melyikben hisz a professzor? Mégsem olyan
egyszerű eligazodni. A professzor naponta operál, turkál az emberi belsőben; für
kész, titkokat fed föl, mégis úgy emlegeti Istent, mintha a vallásnak adna igazat. Mi
az, amiről nem győzi meg az új filozófia? Mi lehet? És lesz-e úgy valaha, hogy min
den titok elfogy? A szívé is, a májé is - egyáltalán az életé!

Fölrezzent.
- Te vagy az, kislányom? - Az anyja szólongatta halkan. - Mért nem keltettél föl

mindjárt? Úgy szeretem, ha itt vagy.
Bori előrehajolt a székből, két tenyere közé fogta a nyirkos, könnyű kezet.
- Olyan jóízűen aludt, Édes. Biztosan valami szépet álmodott.
A beteg pihegett, nyöszörgött.
- Itt volt a tisztelendő úr. Miattam utazott ide.
- Csak mert dolga volt - mondta gyorsan Bori. - Telefonon kérte el a cimet: ha

már Pesten jár, meglátogatja Édest. ,
- Ö is így mesélte, de én tudom, kislányom ... Érzem, hogy miattam jött. Előké-

szíteni az útra. .
- Édesanya csacsiságot beszél. Nincs semmi komoly baj - kis gyámolító mosollyal

fűzte hozzá Bori: - Meglátja, varr még maga kisruhát az unokáinak!
Az anya sóhajtott, szeme lecsukódott, mintha álmában szólna:
- Édesanyámat is ő készítette föl az útra. Hosszú út, hazafelé ....Kislányom, még

nem késő. Vigyetek most. Azt a kis megtakarított pénzeteket inkább magatokra
költsétek. Most még oicsó, élve.

Bori egy könnycseppet morzsolt szét ujjheggyel a szeme zugában, majd tréfás szi-
gorúsággal intette meg az anyját:

- Édes, ha ilyeneket mond, kikap!
Anyja még mindig hunyt szemmel, akadozva tovább suttogott:
- A tisztelendő úr ... Rábíztam valamit ...
Bori egészen fölé hajolt, mert alig értette szavát. Mit bízott rá? Mért egy idegent

avat be családi ügyekbe!?
- Édesanya - szólt elfojtva méltatlankodását. - Alszik? ,
Semmi válasz. Anyja mozdulatlan, arca lázpiros, gyöngyözik a homloka. Atható

pállott szag árad belőle. Bori a fogát összeszorítva nyelte vissza a gyomraból föl
szálló émelyt. Remegő kézzel törölgette Édes arcáról, homlokáról a verejtéket, amely
sárgás foltokat hagyott a zsebkendőn. .

Ki kell bírni - küszködött a rosszullét meg-megújuló rohamaival. Mellette marad
ní végig. Csak vele, Édessel törődni. Csoda, hogy még él - mondta tegnap a profesz
szor. Mindig, mindenfelé csoda meg titok.

Anyja izzadása egyszerre megszűnt, arca megfakult, a szeme Borira tárult.
- Jó kislány vagy - mondta tiszta, fénylő hangon. - Sári is. Jó lányaim voltatok.

Köszönöm nektek, kedveseim.
Hangja, lélegzete szétfoszlott, a szeme megüvegesedett.
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A megboldogultat otthoni földben helyezték örök nyugalomra, amint ezt már ko
rábban meghagyta, a nagymama mellé' A pap szívhez szóló beszéde megkönnyeztet
te a gyászolókat. Sári, aki együtt élt az anyjával, hangosan zokogott. Bori csendesen,
meg-megeredő könnyekkel búcsúzott halottjától.

A sírmég nyitva volt. A hantolók, kapával a kezühen, kétfelől készenlétben áll
tak. A pap a szentelőgömb permetével meghintette a koporsót. Ezután szokott kö
vetkezni a röghullatás szertartása. De ebben a pillanatban az egyik hantoló lába
alatt megmozdult a föld, beomlott a gödör partja, a kapás ember belecsúszott. Vele
a sírkő is, amely kis híján összezúzta a koporsót.

A gyászolók riadtan meredtek a látványra. .
A megboldogult idősebb lánya, aki már bódultra sírta magát, hirtelen fölszűkölt :
- Nem akar elmenni! Anyuka nem' akar itt hagyni! ...
Megtántorodott ; ha a húga meg nem ragadja, a kapás ember és a sírkő után ő is a

gödörbe zuhan.
A különös temetésről sok szó esett a halotti toron. Egyesek jelet, intést láttak ben

ne: az eltávozott lelke nyugtalan valamiért ...
A tor késő délutánig elhúzódott. Sötétedett, mire a rokonság felcihelődött. Jólla

kottságtól és boros mámortól elnehezülve még egyszer részvétnyilvánításra komo
rultak. Sári, a vénlány újra és újra elsírta magát a búcsúzkodók csókjai közben. Bori
'azonban már száraz szemmel vált meg tőlük. Nővérével ellentétben iskolázott nő
volt, arcát feszes önuralomba merevítette a szűnni nem akaró belső háborgás. Két
ségbe vonta a hagyományos szokások, formaságok őszinteségét. A fekete fejkendő

viselése miatt csaknem összeveszett a nővérével, mielőtt a temetőbe indultak. Csúf
nak és öregesnek érezte magát bekötött fejjel.

És maga a tor is! Micsoda barbárság. Mint a vadaknál. Egyik pillanatban jajon
ganak, a másikban eszem-iszom, vigalom. Az egész házban tömény pörköltszag.

Az utolsó vendég távozása után Bori valósággal föllélegzett. Végrendelet nincs,
nekik kettőjüknek kell megegyezniük, hogy mi legyen a házzal, a bútorral, a ruhák
kal. Jó egyetértésben, testvériesen.:

A sebtében leszedett asztal mellett egymással szemben ültek. Gyűrötten. talpig fe
ketében; Sári még most sem vette le fejéről a vénítő fekete kendőt. A nyomasztóan
halvány villanyfény a garasos takarékoskodás sápasztó örökségét hintette köréjük.

- Nézd, Sárikám - mondta Bori. - Nekünk most mindent meg kell beszélnünk.
Főképpen a te jövődet.

- Még ne - Sári kifújta sírástól duzzadt orrát. - Most még ne, Borikám.
- Édes szívem, ne hagyd el magad. Hidd el, nekem éppúgy fáj édesanya elvesztése,

mint neked, de erősnek kell lennünk. Holnap hazautazom, nem maradhatok tovább
veled. Csak ez a pár óránk van ...

Csilingelt a húzós kapucsengő. Egymásra kapták a szemüket. Nem vártak már
ilyenkor látogatót, se kondoleálót, se mást. Bori az ablakhoz lépett, ahonnan a ka
pura látni; a vászonrolót félrehúzva az üvegen át szólt ki.

- Ki az?
Az ablak fényudvarában megjelent a pap szikár, reverendás alakja.
Sári máris szaladt kaput nyitni ..
Bori tompa dermedtségbe merevedett. Térdhajlatában érezte a zsibbadást. Mért

jött újra? Mi hozta vissza? Elcsigázott emlékezete haldokló anyja félbeszakadt, utol
só mondatát idézte. A másik felét csak ez az ember ismeri ...

Zárkózottan viszonozta a pap köszöntését. Reverendája beborította a széket, ami
kor leült.
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Bori hátával az ablakfának támaszkodott, elrejtve ujjai remégését.
A lelkipásztor az asztalra fektette összefont kezét, s szavait egyenesen a fiatal

,anyához intézte.
- Megboldogult édesanyja abban a megtiszteltetésben részesített, hogy én adha

tom át utolsó üzenetét. Meggyónt, megáldozott ...
- Tudom, tudom! - vágott közbe Bori. - Édes mindent elmondott nekem is. Nem'

sokkal tisztelendőséged után bementem hozzá. S ott maradtam vele végig. Én fog
tam le a szemét.

A lelkipásztor kissé csodálkozva nézett az asszonyra. Heves, támadó fölindultsá-
ga, ideges hadarása szánalmat keltett benne.

- Mindent? - kérdezte. - Valóban mindent elmondott?
- Mindent, mindent - hajtogattá Bori elszántan..
A fejkendős nővér a dívány szélén kuporogva hol az egyikre, hol a másikra tekin

getett. Mit sem értett zaklatott párbeszédükből.Húga akkor került szembe a család
dal, amikor nem volt hajlandó keresztvíz alá tartani az ikreket. Sári kereken a sze
mébe mondta, nem hiszi el, hogy meggyőződésből teszi. Ma is kitart emellett. Ennyi
re nem fordulhat el az ember önmagától, egyik napról a másikra nem cserélheti ki a
lelkét. A férjének volt fontos az előmenetel a vállalati ranglétrán, attól biztos lett az
igazgatói kinevezése; Bori pedig a saját munkahelyén egyszerre osztályvezető lett.
Ettől aztán úgy megszédült, hogy már önmagához sem őszinte. A nyáron Budapest
ről kitelepített rokonukat még sajnálni sem meri hangosan ...

A lelkipásztor hallgatott. Kezét elgondolkozva a homlokához érintette.
- Bor-i, mit üzent anyuka? - szólalt meg a csendben Sári.
- Te ne avatkozz bele - felelte a húga. .
- Mért? Én talán nem ugyanolyan lánya vagyok anyukának, mint te? Én éltem itt

vele. I

- Igen, de ez nem tartozik rád.
-- Akkor sem beszélhetsz így a tisztelendő úrral.
A pap szelíden közbeavatkozott. .
- 0, kérem, szóra sem érdemes - mondta. - A végső búcsú nagy megrázkódta

tás ...
.- Főtisztelendőseged igazán megértő - kapott tüstént a szavába Bori. - Ugye,

ugye remélhetem ? Es most már köszönjük is a látogatását - tette hozzá hirtelen.
- A tisztelendő úr még el sem mondta, mit üzent anyuka - akadékoskodott a

nővére.

Nem is kell! intette le Bori ingerülten. - Sárikárn, ne tartsd föl a tisztelendő

urat.
- Távol áll tőlem, hogy visszaéljek a türelmével- mondta a lelkipásztor Borinak. ,

-- Csupán a megbízatásom köt ide néhány percre. Drága édesanyja ... -
Bori rimánkodva vágott közbe:
- Hát nem akar megérteni? Aki nincs, annak már könnyű, de mi élünk. Alkal

mazkodnunk kell a körülményekhez. Adjátok meg a császárnak, .ami a császáré ...
Ezek nem Jézus szavai? .

- Igen, az ő szavai.
- Akkor mért olyan lehetetlen, amit főtisztelendőségedtől kérek?
- Tőlem?- A pap szemöldöke megemelkedett. - Asszonyom, én csupán közvetítő

vagyok egy túlvilágra költözött lélek megbízásából.
- Nincs! Nem akarom!· BorÍ kétségbeesésében mindkét fülét betapasztotta. Fur

csa, kábitó zúgás keletkezett benne, mintha ismeretlen térben zuhanna véget nem

455



érő szélörvényen. A hangját is elszorította; már csak bágyadt, elkínzott nyöszörgés
re telt az erejéből.

- Irgalom ... Az irgalmáért esedezem.
A lelkipásztor megremegett. Hangos, nagy dobbanásokkal vert a szíve. Jobbját

önkéntelenül a melléhez emelte. Ez a sebzett, önmagát kiszolgáltató töredékes vallo
más végre megnyitotta előtte az asszony lelkét. Sértetlen benne a hit ösztönélete !
Makacs tiltakozása a külvilágnak mutatott vakablak, és nem tükör ... Jézus bölcs
kompromisszumával a lélek eltulajdoníthatatlanságának kelt a védelmére a császá
rok falánksága ellen. A lélek Isten jelenléte az emberben. Ez a rész soha nem illetheti
meg őket. A birtoklására törő császárnak tehát csak álarcot mutathat az alattvaló:

Jobbját még egyre a mellén nyugtatta. így lépett oda Borihoz, aki a hosszú csend
árnyékában, kezét csüngesztve, sápadtan állt az ablak előtt, mint aki az ítéletét vár
ja. Ö már nem tehet többet önmagáért.

A kereszt jelet hintette a feje fölé.
- Leányom, testvérem Krisztusban ; én, a közvetítő csak magamnak adhatok

menlevelet - mondotta. - Engedek hát egy szenvedő léleknek. Bárcsak megnyugod
hatna ott bent ez a lélek! Ott, ahol cselekedeteink árnyoldalai megvilágosodnak:
gáncs, mulasztás, ártó szándék ... a másoknak okozott bánat és fájdalom. Mert bi
zony addig ép a lélek, amíg Isten legelső adománya, a büntudat ki nem alszik ...
A túlvilágot oly messzire helyezi az emberi képzelet! Pedig itt van közel. Egészen kö
zel. Itt, bennünk.

Az asszony szemlesütve, zsibbadtan hallgatta az emelkedett zengésű kioktatást.
A fejkendős nővér elnyílt szájjal feledkezett bele a figyelembe, s csak akkor ocsú-

dott föl, amikor a vendég már az ajtó felé indult.
- Elmegy, tisztelendő úr?
A pap meghajtotta a fejét.
- Nincs már szükség rám.
Sári némán kísérte ki a kapuig. Ott bátortalanul azt klérdezte:
- Anyuka csak egyedül Borinak üzent?
- Igen, csak neki.
- Es. . . és mégsem tetszett neki átadni?
- Valóban - bólintott a lelkipásztor. - De ez csak látszat, gyermekem. Hiszem,

hogy ő anélkül is tudja.
Bori néhány percig magára maradt odabent. A nyitva felejtett ajtón befúj t a szél,

himbálta körülötte a lámpafényt.

A PORCELÁN
már mind a földön

eltöri lelöki a vas
mely botunk végét borítja
mellyel karunkat hosszabbltottuk meg
a vaksötétben
a vad keresésben
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Kafka üzen;

Puskáddal
túl büszkén
ne járd
az erdőt

vigyázz
a vad
te vagy

LABODA KÁLMÁN


