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Történetek
A fogság és a szökés könyvéből

Elég nekem

A nagy üldöztetések idején, amikor a bíróság kihi rd ett e az ítéletet
Ferenc és társai perében, az asszonyok hangos sírá sba törtek ki.
Voltak, akik gyermekeik nev ét emlegetve jajveszékeltek a bíróság
folyosóin, mint akik fájda lm ukban elveszítették az eszüket. Jú lia
asszony nem ejtett egyetlen könnyet se m, megtört arcá n különös
fény ragyogott.

- Te miért nem sírsz? - fog ták körü l a többiek.
- Ma nem egy, hanem bizony mondom két íté let hangzott el

ezen a helyen - kezdte válaszá t Júlia asszony -, a területi b í
róságé, am elyet mindannyian hallottunk és ismerünk, és a
mennyei bír óé. Ezért nem sírok. Vajon az egész föld bírója nem
tenne-e igaz ítéletet?

- És mi az ő ítéle te? - kérdezték lecsendesedve.
- Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy a Világ Ura is ítélt a

hozzá hűséges férfiak perében . És ez elég nekem.

Itthon és otthon

Élete utolsó napjaiban Júlia asszon y rendszeresen megébredt a ko
rareggeli órákban és hosszasan fürkészte a hajnali homályban a
hálószoba tá rgyait, a talányosan derengő ablakokat, és minden
hangra, a legapróbb neszre is k űl őn ő s figyelmet fordított, mint aki
csak nagy nehézségek árán tudja eldönteni , ho l tartózkodik valójá
ba n, még itt a földön vagy már a hét ég l ege lső kar éjában.

Gyakran hozta szóba ilyenkor gyermekkorát és a szü lői házat,
am elyet nagy hirtelenséggel el kellett ha gynia, mint Isten válasz
tott nép ének a fogság földjét, amikor Mózes a kivonulás napján
fölemelte a kezét és megadta a jelt az indulásra. Jú lia asszon yt
szülei kergett ék el az egész roko nsággal való békés egyetér tés
ben, amikor az utolsó tanítási napon, kilép ve a főiskola kapuján
úgy döntött, a legelesett ebbek szolgá latára szeri teli egész életét,
és att ól kezdve naponta kim ent az ut calán yok közé, hogy kira
gad ja őket a halálnak tes t éb ól. Akik az ut cán lá tták a várakozó
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lányok társaságában, azt híresztelték róla, hogy a szenteskedés
től neki is megromlott a vére és kurválkodásra adta a fejét. Júlia
asszony nagy örömmel és szent félelemmel hallgatta a róla szóló
történeteket, hiszen aki elindul, hogy az elveszettet megkeresse,
annak el kell vesznie, még inkább el kell vesznie hát neki magá
nak is, amiképpen az Ember Fiának, aki odahagyja a kilencven
kilencet és elindul az egyetlen egyért, a maga mögött maradók
hangos rosszallásától, gúnyolódásától és átkozódásától kísérve.

Nehéz betegsége terhét jó kedvvel, a legteljesebb örömmel és
vidámsággal viselte, és ha valaki hogyléte felől érdeklődött, csak
annyit válaszolt:

- Hosszú életem során még senkit nem láttam, aki testi be
tegségben halt volna meg, hanem csak olyanokat, akiknek bi
zonnyal eljött az órájuk. Én már kívül-belül elkészültem, nem
házalok tovább a világban, örökkévaló szállásomat már elkészí
tette az Ember Fia, amint megígérte. El is indulnék, ha rajtam
állna, de úgy látszik, a Világ Urának még időre van szüksége,
hogy fölkészüljön a menyegzőnkre, és végérvényesen magába
fogadja lelkemet.

Halála hajnalán a következő párbeszéd zajlott le a könyörüle-
tes Júlia asszony és a szent életű Ferenc között:

- Gyere, menjünk haza - unszolta Júlia Ferencet.
- Hova?
- Haza.
- De hát itthon vagyunk.
- Gyere, induljunk, segíts. Menjünk együtt, hogy mielőbb

otthon legyünk.
- Menj, én itthon vagyok.
- Itthon... Engedd el a kezem, én megyek. De aztán gyere te

is hamar, ne késlekedj.
-Jó.
- Megígéred?
-Meg.
- Engedd el a kezem.
Júlia asszony szavait követően mindketten azonnal élszendered

tek. Azon a reggelen csak a Szentéletű ébredt vissza aláthatóba.
- Most már tudom, hogy nem vagyok otthon - mondta Fe

renc a felesége teste felett még ott lebegő léleknek, és hangosan
sírt, mint egy elhagyott gyermek.

A mennuezet

Júlia asszony csöndesen lépte át a látható és láthatatlan rettenetes
határát, azokhoz hasonlóan, akiket a Világ Ura arra érdemesített,
hogy ne lássanak halált, Amikor megkérdezték a mellette alvó
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Szentéletű t, milyen jelre ismerte fel, hogya könyörületes Júlia
asszony eltávozott mellőle, Ferenc így válaszolt:

- Sírni kezdett felettem a mennyezet.

Menyegzői vigalom

Felesége halálának napján, miután az üresen maradt test körül el
végezte a szent cselekményeket, a Szentéletű összegyűjtötte háza
népét és megrendülten, eltelve szent remegéssel fölolvasta előttük

a Teremtő szavait, úgy ahogyan azt Ézsaiás próféta hallotta és je
gyezte le fogyatkozások nélkül a Világ Ura hangjára emlékező te
kercsekre: "Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionba egy követ
teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz,
az nem menekül el. A Törvényt zsinórmértékké teszem, és az igaz
ságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz
árasztja el a rejtekhelyet. Felbomlik a halállal kötött frigyetek, és
nem marad meg egyezségetek a holtak hazájával." Amikor eddig
jutott, tekintetét föl sem emelve, a következőképpen fohászkodott:

- Világ Ura, Izrael Szentje, nézd el nekem, nyomorultnak,
hogy nem úgy állok előtted, mint akinek menyegzői vigalom
hatja át a teljes szívét, teljes lelkét és maradék erejét.

Muszáj

Az első órákban a Szentéletű sehogyan sem tudta elfogadni felesé
ge szempillantás alatt történt eltávozását. Felkészületlenül érte,
mert mindig is azt gondolta és úgy is élt, hogy ő fog elmenni Júlia
asszony előtt. Hatalmas, visszhangtalan űrt érzett a lelkében, arra
gondolt, semmivel sem fogja tudni betölteni az előzmény nélküli,
ismeretlen hiányt. Ha rajta állt volna, bizony sietve elindult volna
máris utána, hogy még a köztes világok valamelyikében utolérje,
és együtt menjenek tovább, ahogyan mindig tették, egymás kezét
fogva. Háborgó szíve csak nagy sokára csendesedett le, amikor ezt
mondta gyászoló házanépe füle hallatára:

- Mások kegyelemből üdvözülnek, nekem muszáj.
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