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Amikor ráeszmélt, hogy meghalt, nem rettent meg, a körülötte
lévő dolgok szépsége miatt, mert egy nagy templomban találta
magát, mely olyan volt, mint a falujáé, és csupa ékesség, bokré
tákkal az oltáron, akárcsak Úrnapján; inkább boldognak érezte
magát és könnyűnek érezte magát s nem nehezedett immár a lá
bára, melvet oly fáradtan és nyűgösen vonszolt. öregségében; át
haladt a templomon és beült az egyik padba; és akik ott voltak,
azokkal mintha csak ujra találkozott volna és nem most látna
először: úgy öltözködtek. ahogvan a í'nlnjukbun, szokás és sem
mi nem változott rajtuk, csak az arcuk; - leült tehát és imád
kozott; aztán fölemelte a fejét és megpillantotta Máriát, Máriát,
aki szintén ott volt.

Egészen közel volt hozzá, az asszonyok padjában, és ő is imád
kozott, olvasóját morzsolta és a szemek sorra siklottak át finom
ujjai közt; -- nyomban ráismer t, noha negyven esztendeje, hogy
meghalt, nyomban ráismert az arca szópsegéről, amit nyilván
visszaadtak neki, mert egyáltalán nem olyan volt, amilyennek
halála napján látta, hanem ismét friss, szép kerek arcu, piros
szájú, nagyszemű.

Hallgatta, ahogy föl olvasnak a Könyvből s hallgatta az
éneket a lágy orgonakísérettel, mely mintha a falakból áradt
volna: mintha a falak zenévé olvadtak volna. Nézte a Köny
vet és nézte a 'I'rőnust és melegséget érzett a szive tá.ián.

Nézte Máriát, hallgatta az orgonajátékot, és mindez olyan
édes volt, hogy valóságos édesség ízét érezte az invéu: és már
nem nyugtalankodott miatta, mint ahogyan a földön tette vol
na: hagyta, hadd men.ienek a dolgok maguktól, s ez megint
csak valamiféle új édességet lopott a szivébe; szemtől szembe
látta az Istent és mellette .Tézust és Jézus mellett az áldott
Szűzanyát, térdepelve. .

Amikor a szentrnise végetért, találkozott Máriával. Beszélt
vele, a lehető Ieg természetesebben. S az igy szólt hozzá:

- Isten hozott, szívem barátju,
De ő nem érintette meg a kezét. Részt vettek a meunyei

lakomán. A házak ugyanolyanok voltak, miut odalent, ahol az
emberek házai állnak. Beléptek kettesben az egyik kis házba;
Mária édesanyját lelték ott; barátságosan fogadta őket S azt
mondta:

- Legyetek boldogok és ízleljétek meg a friss kenveret.
Boldogok voltak és megízlelték a friss kenyeret. És ahogy

ellépett a tükör előtt, egyáltalán nem csodálkozott rajta, hogy
nem olyannak látja magát benne, milyen volt a ráncos arcával.
érdes szürke szakálával és hiányzó balszemével. hanem mind a
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két szeme a helyén volt és frissell borotvált a képe, mint va-
sárnap reggeleken, - mert öregsége levétetett róla- Nem ámult.
el ezen, ahogyegyében sem ámult. Es nem ámuldozott Mária
sem; egyébként sem keresték egymást a szerniikke], mert együtt
voltak s ez elég volt nekik; nem hallgattak, mint abban a má
sik szerelemben, de beszélni sem beszéltek sokat, mint a másik
szerelemben, ahol nincsen középút; éppen csak beszélgettek egy
keveset, mint bárki más; volt ott egy piros kép s alatta egy
váza és virágok, és fehér függönyök az apró ablakokon, az asz
talon meg horgolt terítő; ő nézte a képet és azt kérdezte Má
riától:

- Az a te képed?
Mária pedig azt felelte:
- A fehér bárányt látni rajta, meg' a pásztort a f'orrásnúl ;

tüzet gyujtottak.
Akkor az öregasszony kávét készített s megitták a kávét,

hármasban, körülülve az asztalt; Mária odafordult hozzá s így
szólt:

- Eljönnél sétálni velem ~

- Megyek - felelte.
Kimentek hát; kikanyarodtak az útra; meutek kettesben az

úton. Egyetlen -felhő sem látszott s minden csupa nyugalom él"
szelídség volt; s most, mikor elhagyta, megismerte onnét fönt
ről a falut: a faluja volt. Es mégis egészen más, talán az utca
tisztasága, a kövezet takarossága, a jól megmosott ahlakok csil
logása miatt, meg a pontosan helyrehozott tetők és az - új tető

cserepek miatt, ahogy mindez ott szerungott és csonortosult a
templom körül, melynek tornyában hirtelen megszólaltak a ha
rangok, és a toronyról egyszerre fehér galambok rebbentek föl.
Soha ilyen tisztán nem fénylett még a nap, mégsem árasztott
akkora hőséget, hogy terhére lett volna az ernbernek. S ahogy
a földek közt haladt" s mellette Mária, sarm nevükön nevezte a
táblákat; pedig mégsem voltak egészen ngyauazok s amikor el
tünődött rajta, hogy vajjon miért nem, észrevette, hogy minden
követ lehordtak róla és a hajdan saikiás és cserjés szalagokat
most gondosan megművelték. úgy, hosrv mindenütt termékeny
fekete földet látott, jókötésű, magas f'ű sarjadt benne és soha
ennél szebb gabonával nem találkozott mé;~; -- a csatornákban
pedig tiszta víz csörgedezett és szintén eg{>.szen purunyi kerek
napocskák csillogtak és nyüzsögtek. Ekkor a galambok két nagy
kört írtak le a feje fölött s mint fehér pelyhek, aláhaváztak a
tóparti fűzekre.

Fogta Mária kezét s rnentek fölfelé a kapta tón, és alattuk a
föld puha és egyenletes volt mint a szőn yeg, Hem sértette a lábat
s nem volt rajta buktató kavics; a virágzó cserjék vadrózsaillatot
árasztottak és méntaszagot, mert a ménta szeréti a nedves ré
teket; elhaladtak a malom mellett, beértek az erdőbe, á tvágtak
az erdőn, kiértek a tisztásra: a tisztáson ragyogott a nap, kerek
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tánvérkákban a fenyőágakra akasztva, a fák törzse pedig vör
henyes volt, itt-ott az árnyék kékes foltjaival. Athaladtak a tisz
táson is és megint az erdőben jártak; letérdepeltek egy forrás
mellé s ő inni adott Máriának a tenyeréből; Mária rámosoly
gott s az ajkáról alágördülő kis csöppek megcsillantak az ál
lán. Virágot szedett neki s azt Mária a réklijébe tűzte; aztán to
vább mentek, egyenest előre, mit sem törődve az úttal. Nem
messze onnét csúcsos halom emelkedik; az egész vidék kibon
takozik onnét és alatta mind az egész tájék a faluval s a í'alun
túl a völgy nagv- üres teknőjével; fö1rnentek a halomra és le
ültek egymás mellé.

Elnyúlva pihent a fényben a vidék; nagy békesség terjen
gett fölötte; lassan vándoroltak a messzeségbe a retek s itt-ott
földuzzadtak és egy fát emeltek a magasba; lassan vándoroltak
szepen egymás mellett a különböző szfnű vetések; a hegyek 01'

main tündökölt a jég; ő pedig ujra azt érezte, hogy mindezt
mindig is látta és mindez mindig is ott volt körülötte, de ugyan
akkor meg' is változott minden; kereste, mi lehet az oka ennek,
de sehogyan sem lelte a nyitját.

Közben egyre Mária kezét fogta s a lány egészen átengedte
neki a kezét, ő pedig játszogatott vele, l~ijait finom ujjai közé
csúsztatta s érezte a hűvösségét: elképzelte, hogy ez most már
örökre így lesz és semmi nem zavarja meg üket többé, mert most
már minden örökké tart és el sem leheÍfltt gondolni, hogy vala
minek is vége legyen egyszer. S ekkor mintha nagy üresség tá
madt volna benne.

Először nem tudta, miért, Aztán, talán a földnek volt valami
féle emléke, amit csak az imént hagyott el'! de ahogy Mária
felé fordult, ahogy ránézett, ahogy rávetette kérdőn a tekinte
tét s ujra látta a mosolyát meg a pillantását, belemerülve és
belékeveredve az övébe, és nedves kőhöz hasonló kis ajkát: eg'y
szerre ráeszmélt a szomorúsága okára; s halkan, magához vonva
őt, azt kérdezte a lánytól:

- Te már sosem sírsz, Mária~

S mert az nem értette, mit akar moudani, meaismételte:
Emlékszel, Mária, a régi szép időkre, amikor még sírfál l

A lány intett, hogy nem.
Amikor kint jártunk a keresztnél a határban, amikor

olyan nagy bánatod volt, amikor a karoniban vittelek, annyira
erőtlen voltál; és meg azt mondtam neked: Mária, ne sírj már!
Te pedig azt felelted: De mikor úgy kell "írnom. S u templom
ban halottért harangoztak.

De a Iány kerekre tárta a szemét, nem fogta föl a szavak
értelmét s hallgatott. Ő pedig magába mélvedt s elképzelte őt

holtan; maga előtt látta, kinyujtózva aíl ágyon, kezét összekul
esolva a mellén. Ott ült mellette, Facsar-ta száraz szemét az uj
jaival, hogy könnyeket fakasszon belőle, de egyetlen csöppet
sem tudott k iesikarni , szivével, melv izzott mint a szén és tor-

261



kával, mely száraz volt mint a szikkadt föld; és kiáltani szeretett
volna, mert hozták a koporsót s benne a fekete ürességet, épp
akkorát, amekkora az a szegény kis tetem volt, amit a legszí
vesebben elragadott volna onnét, de nem tehette, mert már nem
volt az övé, már nem volt senkié sem II fiildön.- Most ujra
maga előtt látta mindezt és mindezt sajnálkozva visszakivánta.

A könnyeket és a fájdalmat, amire már nem volt képes és:
nem lesz képes soha többé; és ebben 'az örökös békességben visz
szakívánta a lenti fájdalmat; szeretett volna sírni és nem tudott
immár sírni.

Akkor fölsóhajtott; és még egyszer visszatért emlékeihez, ah
hoz az, igazi Máriához, de ez már csak egy kurta percig tartott.
Fölálltak és elindultak lefelé. Mert elközelgett az este. A nap
lassan leáldozott a látóhatáron; a szálat, mely a világ fölött
tartja, hirtelen elvágták: a nap a hegy mögé esett. És ők be
léptek a homályba, míg Körülöttük, köröskörül mint meggyuj
tott lámpák csillogtak a nagy sziklák, Mélvséges csönd borult
az útra az ágak alatt, amerre elhaladtak, s a -levelek közé már
be szövődött az éj és kerek csöppekben a harmat. Egymás mellett
lépkedtek. s ő ujra ránézett a lánvra. S azt kérdezte magában:
"Hogyan is tudná megérteni ~ Hiszen mindent elfelejtett. Én
azonban, én még nem felejtettem el mindent", úgy, hogy majd
hogynem valami keserűségféle támadt benne; de máris eloszlott
s őt egyszerre eltöltötte a menyország békessége, úgy, hogy most
hasonló lett Máriához.

És ahogy közeledtek a faluhoz, a cserjésből, ahová leszáll
tak s ahol a nap meleg Óráit töltötték, fölrebbentek a galambok,
nagy kört írtak le és szárnyukat csattogtatva visszaröpültek a
toronyra. .

Egészen a templomig szemmel kísértélc öket. S ahogy oda
értek, férfiak és nők vonultak el énekelve; intettek nekik; és
ők közéjük vegyültek.

TÉGEDET kérlek és unszollak, ó szeplőtelen Szűz Mária,
teljességes örömödért, kit vallál és kivel o te szent lelked meg
örvende, mikoron a te szent Fiadat nagy örömmel és dicsőséggel
menyországba menni láttad és tégedet oda menendőnek magadat
tudtad; és kérlek, kegyelmes édesanya, Mária, hogy te mind az
én szomorúságomat és s~ivemnek bánatját fordítsad teljes örö
mökre Úr Istennek ő szent neuében.

Asszonyunk Szűz Máriáról 1)aló imádsá.q a Peer kódexvól
(X VI. sz. eleje).
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