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Ha valahol lámpafényt látok, bekopogtatok, - gondolta
J ehuda ingerülten.

Alig ötlött ez az eszébe, márís halvány fényt látott egy kes
kenyablakban. A rács árnyékának fekete csipkéje a szemetes
földre hullt, mint egyelveszített kendő.

Megállt a kapu előtt, botjával megkocog-tatta,
- Lám, ismerőseid laknak itt, - örvendezett a halász. 

Miért aggódtál mégis' Jehuda hallgatott. Igaz, voltak ismerősei,

de inkább kerülte, mínt kereste őket.

Csörgött a lánc, la kapu, nagy meglepetésére, kitárult. Vén
rabszolga állt előttük, nyájasan meghajolt.

- Lépjetek be, uram már tudja, hogy jöttök.
Philippos szokása szerint nyájasan üdvözölte a szolgát, de

Jehuda elámult. Valakivel összetéveszti őket, - vagy nem más
ez, mint varázelat,

- Ki az urad'
- Simon, a bölcs, - felelte a vén ember áhítatosan. - Jőj-

jetek, vár.
Bezárta a kaput, előttük cammogott ,a durván kövezett szűk:

udvaron. Az udvart falak kerítették, a szomszéd házak falai.
A ház földszinti azobájában lámpa égett, sárga fénye sely

mesen csillogott a sötétben. A nyitott ajtón beláttaka kis szobába,
Görnyedt, feketeszakállú férfi ült az asztalnál, kék köpenyege a
földig omlott. Most fölállt, magas, sovány alakja kinyúlt, megsí
megatta szurokfekete szakállát, érdeklődve fordult az ajtó felé.

- űdvözöllek, vendégek, - mondta brummogó hangon. - Ke
rüljetek beljebb. Jószif, hozz lábmosó vizet, nézz utána az enni
valónak. No, üljetek le. Mindjárt kaptok enni-inni. Jószif, meg
sültek a foglyokl

- Megsültek, uram.
- Szaporán, szaporán. Igen szerény vacsorát kaptok, ked-

ves uraim, restellem, de asszony nincs a háznál. Helena, ,a fele
ségem, Sidonban van. Ketten bajlódunk ezzel a vén emberrel, azt
kaptok, ami van. A ház is ~űk, de mit tegyünk' Van azért ven-
dégszoba as emeleten. No, hát szaporán, szaporán! .

Sürgetőleg tapsolt, a kopasz vénember szorgoskodva kiment.
Philippos nyomban leült egy alacsony székre, de Jehuda ámu

latában elfelejtett leülni is. Azt hitte, álmodik. Hogy került ide'
Ki ez az ember' Miért mondja, hogy várta őke,U Örült, vagy meg
szállott'l A férfi igyekezett nyájasan mosclyogni, de vékony alak
ja hideg volt és kemény. Sűrű fekete szemöldöke komoran ÖSI>ZC
nőtt marészen kiugró orra fölött, szeme feketén izzott, mint a szén,
Sötétkék köpenyege a sarkáig ért, olykor-olykor hanyagul szét
nyílt s kimutatta a férfi csontos, fekete szőrrel borított meUét.
Simon, a Bölcs ... Simon, a Bölcs '" Nem őrült hát ez az ember.
hanem mágus, - kapott észbe Jehuda. Ezért várta őket!

359



- Miért esodálkosol l Min töprengesz' - kérdezte némi gúny
nyal a házigazda J ehudát, - Barátod nem törj a fejét, hanem
ül, pihen. Pihenj te is. Lám, itt van Jószif.

A szorgos rabszolga Philippos elé térdelt, leoldotta saruját.
Erre Jehuda is leült. A rabszolga ujjai ügyesen mosogatták fá
radt, fájó lábát. A hűvös víz jólesett. Kíváncsisága elnyomta
csüggedtségét..

Simon, a Bölcs, megint tapsolt, míntha egész sereg láthatat
lan rabszolgának parancsolt volna.
. - Szaporán, szaporán! Hozd azokat a foglyokat. üljetek asz-
.talhos, barátaim.

Asztalhoz ültek, de nem tudtak mit szólni.
- Először látlak benneteket, uraim, - kezdte a beszélgetést

nyájasan, de hideg mosollyal a házigazda. - Ez azonban ne za
varjon benneteket. Nem történik semmi szokatlan. Hét napja tér
tem vissza Alexandriából. Hallottam, erre valahol, a Kinnereth
körül, egy nabi tanít. Utánanéztem a dolognak, de odamenni nem
akartam, mert ennek még nem jött el az ideje. Előbb bizonyságot
akarok. Hanem azt tisztán láttam, hogy kettővel a tanítványai kö
zül találkoznom kell. Vártam őket. Ti vagytok.

Fekete szemét hol Philipposra, hol Jehudára szözeste. Szakálla
olyan volt, míntha 'az arcára ragasztotta volna. Nyugodtan ült,
de -gyors mozdulataiban, éles szemében, kissé recsegő hangjában
izgalom lappangott. A homloka hatvanéves volt, a szeme harminc
éves. Jehuda olyasmit érzett, hogy nem lenne jó fölkeltenie a dü
hét, mert féktelenül bosszúálló, hatalmaskodó és kegyetlen. Phi
Iippos azonban nem törődött vele. Csak ennyit mondott:

- Hát ti mégsem ismeritek egymást.
- 0, én nagyon jól ismerlek titeket, - kiáltotta fl. Bölcs. -

Ismerem minden porcikátokat. Előttem nincs titok!
Jehudát forróság öntötte el, mert a Bölcs mereven rá:szögezte

firtató tekíntetét, mintha csak ő érdekelné, a másik nem.
- No, de itt vannak a madarak! - kiáltotta vidáman. - Lá

tom, jól megsültek. Jószif, hozz kenyeret, olajbogyót is, aztán kot
ródj. Tessék uraim, egyetek.

A kopasz három nyársonsült foglyot hozott a nyársakkal
együtt. Elébük tett egyet-egyet. Majd frissensült ropogós kenyeret,
e~y tál olajbogyót hozott, végül egy. ónkanosót, meg serlegeket.
ügyesen elvégezvén a dolgát, szorgos képpel kiment.

Imádkozás után evéshez láttak. Jehuda mohón mártogatta fo
gait a sűltbe, a Görög ujjaival szálkázta a húst, a Bölcs belera
gadt, mint az oroszlán.

- Ejnye, - kiáltott föl bosszúsan - a vén ember csak vizet
hozott! Pedig bort, vagy narancslevet innátok, úgy-e' Csak szól
jatok. Tejet is adhatok.

- Önkéntes szegény vagyok, amint látod, - szabadkozott Je
huda.

- Ej, igyál hát tejet! - noszogattaa Bölcs. A serleg fölé
tartotta. a kancsót. És máris fehéren ömlött a tej.

- Te azonban, kedves vendégem, csak vizet iszol, ---:" fordult
Philípposhoz, - Igyál, most hozták, igen jó forrásból hozatom a
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"Vizet, benne van a föld minden ereje, zamata, olyan, mint a hold
sugár.

És ugyanabból a kancsóból tiszta vizet öntött Phílíppos ser
legébe.

- No, én bort iszom,ne vessetek meg érte. Megszoktam a
chiosi vörösbort. olyan, mínt a vér, életet hordoz, életet ád, 'igazi
áldozati ital. Ha akartok, ssóljatok.

A kancsóból feketén csurgott a bikavérhez hasonló nehéz bor.
- Hány gyomra van ennek a kancsónak' - kérdezte la Görög

kíváncstan. • '
A Bölcs szerényen mcsolygott. Megemelte, szájával lefelé for

-dította a kancsót.
..,... Ennek csak egy I Az is üres. Fogd meg, nézd meg magad.
A halász elvette a kancsót, megrázta, belepillantott, mint gém

a tóba. Megcsóválta a fejét, gyorsan letette a kancsót, székét hát
rábbtolta az asztaltól,

- Pedig milyen jót ittam! - dörmögte csodálkozva.
- Ha innátok, szívesen adok narancs-, vagy citromlevet. vagy

akár datolyabort. mézesbort, csak szóljatok, No, de ne pocsékol
junk több szót ilyen haszoutalanságra. Restellem, hogy csak eny
nyivel saolgálhatok. Ha álmosuk vagytok, lefekhettek az emeleten.
Jószifnak meghagytam, ne csak foglyokat süssön, de az ágyat is
készítse el számotokra.

- Nem vagyunk mi olyan előkelő vendégek, hogy az emeleten
aludjunk. J ó lesz itt is, - hárította el Philíppos. Asított, nyuj
tózkodott. - A napnak vége, pihenjünk. Ha megengeded uram, én
lefekszem.

- Ilyenkor azoktam tanulni, mondta a Bölcs. - Mert ilyenkor
Szin uralkodik s megtermékenyíti a lelket.

Philippos a szoba sarkában leborulva imádkozott. De Simon,
a Bölcs nem zavartatta magát s azzal sem törődött, hogy ő há
borgatja az imádkozót. Vagy talán tudta, hogy úgysem zavar
hatja~ Le s föl járkált hosszú köpönyegében. szurokfekete sza
kállát simogatta, gondolkodott. Meg-megállt Jehuda előtt, mereven
rábámult, mintha a titkait fürkészte volna, majd meg a ládára me
redt, mint aki átlát a deszkán. Jehuda kíváncsian figyelte, hát
ha kezében marad a szakálla.

- Uram, ne vedd rossznéven a kérdést, de ki vagy te' - kér-
-dezte óvatosan.

- Simon vagyok, a Mágus, - felelte· büszkén a fekete férfi. -
Hát te ki vagy, tiszteletreméltó vendégem'

Jehuda megmondta a nevét s 'az, atyja nevét.
- Honnét származol I - kérdezősködött tovább a Bölcs.
- Atyám Kerijóthból származik, de engem is Kerijothinak

neveznek.
- Melyik Kerí iothból'l
- A Lóth-taván innenből.

- Különben mindegy. Egyik is, másik is az Alvilágban van.
Jehuda megsértődött.

- Az Alvilágban, ha Jerusálimot tekintjük a világ közepének.
De a kerijothiak éppenúgy a világ közepán élnek, mint a Jeru
sálimíak, Az ő számukra is van Alvilág.
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- Igaz, barátom, de most Tiberiasban vagyunk. És azt is
tudjuk, hogy Jerusálim a Világ Köldöke. Éppen az a csodála
tos, hogy te az Alvilágból ide kerültél, Galileába, a Kinnereth
mellé s éppen annak a nabinak lettél a tanítványa, aki engem
annyira érdekel. Nem gondolkoztál még ezen'

Megállt Jehuda előtt, állát tenyerébe nyugtatta, feketén tűző
szeme a szemébe meredt. Jehuda megint nagyon kényelmetlenül
érezte magát. A sötét szem úgy áthatolt rajta, mintha a szivét, l8l
máját, a veséjét is látná.

- A Mesterhez a világ minden tájékáról gyülekeznek tanít
ványok. Ö nem firtatj a, melyikük 'jött Északról s melyikük Dél
ről. Nekem sem hányta a szememre, hogy Kerijothból jöttem. A
Mennyek Országában nincsenek világtájak, nincs felső és nincs
alsó világ, mert az Ég leszállt a földre, s minden különbözés meg
szűnik.

Nagy indulatában élesebben beszélt, mínj ahogy vendéghez il
lett volna. De a házigazda nem sértődött meg. Figyelmesen hall
gatta, mcsolygott.

- Valóban, az idők teljessége ez, - bólintott komolyan. 
Ummé imlú, mint Babiluban mondják, ahol néhány évig tanul
tam. Az istenek által megszabott határidő letelt, az adannú, mint
mondják, A világ teremtésének egy köre lezárult. Azt pedig nem
csak Babilu tudósai, de a görög, a római, az egyiptomi tudósok
is tudják, hogy Heredes halálának évében bekövetkezett a ritka
égi esemény, aminek csak minden nyolcszázhatvanadik évben va
gyunk tanűi, Azaz, együtt állt a Jupiter a Saturnusszal s a Mars
szal. De nem az Ég tüzes sarkában, hanem a Halakban. Tanultál
csíllagtudománvtt Az izraeliták számára tilos, - fejezte be gú
nyosan.

Jehuda megint megsértődött.

- Tanítványa voltam egy rabbinak, aki Babiluban tanulta a
csillagok ismeretét.

- No, lám, no lám, - bólogatott tisztelettel, de némileg
gúnyosan. - Gondoltam, hogy művelt férfiú vagy. Ilyenformán
nem titok előtted, hogy mikor a három planéta együtt áll, szaba
dítónak, fölkent királynak, nagy prófétának kell születnie, Igen
ám, de csak ha a tüzes sarokban áll együtt! Márpedig legutóbb
nem ott, hanem éppen a vizes sarokban álltak! Sőt nem is a Mars,
hanem a Venus volt a harmadik bolygó. Ehhez mit szólsz' Vagy
mit szól a te tudós tanítod, az a Babiluban nevelődött rabbi'

. - Erről magam sem tudok s nem is gondolkoztam rajta, 
vallotta be bosszúsan Jehuda. Fölkelt s ő is járkálni kezdett, bi
cegve és mea-megfordulva a szobában, olykor szembenézve a Má
gussal, majd megint megkerülve őt. - Sok titokról nem szólt a
rabbi, éppen mert törvényeink tiltják a csillagokban való olva
sást. Ismered-e az Ég titkait, avagy le tudod-e őket rajzolni a Föl
dön, kérdi Híob, Tudós mesterem ehhez képest tartózkodott attól,
hogy az Ég titkait lerajzolja előttünk.

Simon, a Bölcs megállt, fölemelte mutatóujját s diadalmasan
rikoltotta: .

- Ohó, barátom, ohohö, tudós rabbi! Nem úgy van ám az!
Mert nem kell lerajzolnunk a titkokat, elég, ha tudjuk, még ha
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hallgatunk is rólukl No, dehát ő nem mondta el, vagy talán nem
is tudta, csak úgy tett, kevélykedett, nagyképűsködött, learatta
jámbor tanítványai hódolatát. Te azonban mégis ismerős vagy
az Ég titkainak némelyikében, tisztelt Jehuda bar Simon. Mondd
meg hát, nút jelent, hogy a két Nagy, meg a Venus, vagy ha így
jobban ismered: Gemaél, együtt állt a Núnbau'l Éppen a Nún
banI A Mars, vagy ha így ismerősebbe Chamaél pedig nem volt
ott T .

Nagy homloka fénylett a lámpafényben, mint egy aggé, de
a szeme villogott, mínt egy ifjúé.

Jehuda elcsüggedt. Zavarában Philippost nézegette. A jám
bor halász fölemelkedett imádkozásáből. sóhajtott s mintha egye
dül lett volna,a házlgazda ágyára telepedett. Kinyujtózott, feje
alá tette a tenvérét s falnak fordulva, szorgosan esavargatta uj
jával a szakállát, mint e'gy gyermek. Néhány pillanat múlva hor
kolt.

- Nem tudsz felelni, ó, tiszteletreméltó barátom, - diadal
maskodott Simon, a Bölcs vidoran. - De lám, én gondolkoztam
ezen s kiderítettem, hogy akkor is prófétának, vagy éppen Sza
badítónak kellett születnie, éppen úgy, mint mikor a három pla
néta a tüzes sarokban áll. Csakhogy mílvennekl Ez ám ,a kérdés!

- Ahogy én tudom,a Fölkentnek harcolnia kell a gonosz ha
talmakkal. Fel kell lázadnia ,atyja, az istentelen uralkodó ellen,
le kell győznie, meg kell ölnie, el kell foglalnia székét, lába alá
kell vetnie ellenségeit ... - magyarázta Jehuda s megint bicegni
kezdett a szebában.

Simon lebegő köpönyeggel utánaeredt, mintha kergetné,
- Helyes, helyes, így van, ó, barátom. Ezt teszi a Fölkent, a

Szabadító, ha a planéták, vagyis az angyalok a tüzes sarokban
állanak. Kivonja kardját, seregek ellen támad és győz.. De mit
tesz akkor, ha nincs Mars' Ra Venus van a helvént Ha a Nún
ban állanak' Bizonyosan küzd, de hogvanl Karddan Fölkel aty
ja ellen, erőszakkal dönti meg uralmát, foglalja el székét'l Megöli
aíyjáU Mindez lehetetlen. Hogyan harcol1

Jehuda megállt.
- Nem tudom, - mondta csüggedten.
- Mit mond erről a Mestered1 - szögezfe neki a kérdést Si-

mon, szintén megállva vele szemben.
- Erről nem tudok uram. Csak azt tudom, hogy tizenkét ta

nítványt, vagy küldöttet keres maga mellé, már csak egy híjjá
van. És ennyi jel van az égi körben, ennyt törzs Jiszraélben, eny
nyi kapuja van a világnak, hónapja az évnek. Azt is hallottam,
hogy még hetvenkeHőt akar kiválasztani s ennyi az állócsillagok
száma, ennyi birodalom van az Égen, ennyi nép a Földön s eny
nyi uralkodó.

- Mestered hát tudja, mit akar, tisztában van az Ég tör
vényeivel, - bólogatott a Bölcs, de megint olyan túlzottan mint
ha csúfolódott volna. Ez a vonása annyira bosszantotta J~hudát,
hogy szerette volna megmarkelni a Bölcs szakállát s letépni Iz-
galmában megint járkálni kezdett az asztal körül. .

.- Te és a többi tanítvány pedig csak ismétlitek szó szerínt,
amit a Mesteretek mondj - folytatta a Bölcs csodálkozva. - Ho-
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Iotj neki titka van. Hallom, csodákat if> tesz. Beavatottt Melyik
fokon' .

- Jesuah bar' Jószif beavatta régibb tanítványait az alsó fo
kozatokba és föl, az első misztérium régiójába, a misztériuméba,
amely a fátyol mögőtt van. Azt mondia, olyan emberekké lesz
nek, akik f'énnyé alakulnak át és a fénybe vitetnek. Igy hát be
avatott ő, de nem tudom, hogyan s melyik fokon. Miképpen te
hetne csodákat, amilyeneket még senki sem tetu

A fekete férfiú megállt, felűlről tekintett Jehudára és neve
tett.

- Betegeket én is tudok gyógyítani, meg más is, ez még nem
csoda. Szennyes lelkeket is űzök ki. Azt is meg tudom tenni, amit
Mószé. Idenézz.

Kezét a köpönyegealá dugta, majd kihúzta, Jehuda elé tar
totta. Jehuda megborzadt. A csontos, szőrös kéz, fehér volt, mint
ha lisztbe mártotta volna. A poklosság ijesztő jelei ellepték egé
szen a csuklójáig. Jehuda ijedten hátrált.

- Uram, ne nyúlj hozzám, hiszen poklos vagy! - kiáltotta
fojtott hangon.

Simon nevetett. Bedugta leprával borított jobbját a köpenye-
ge alá, kihúzta s megmutatta Jehudának.

- Ime. Hát poklo!'> vagyok' Nézd meg, fogd meg bátran!
Tiszta volt a keze, akár Jehudáé.
- Ezt is meg tudja tenni a Meeteredj Mert csak Mósze tud

ta, meg .én tudom. Jó, ha ért hozzá az ember. Nem hiába jártam
be a görög szigeteket, Rómát, Alexandriát, Babilut, A héber, a
kald, a görög, a latin, a régi kopt nyelv sem pergett le rólam,
mínj, kutyáról az esővíz. Dehát mindez nem. fontos. Megfordultam
a világ valamennyi híres könytárában. Mondhatom, Jehuda bar
Simon, az Atok Korszakát míndenütt egyformán jellemzik. És
most nézz körül. Mit látsz, mit hallasz, mit tapasztalsz ezen a
nyomorult világon' Szőrul-szőra azt, amit mindenütt megjósol
taka bölcsek és a nabik. .

Karját fölemelte, méltóságosan beszélt, brummogó hangja
hömpölygött.

. - Az állapotok évről-évre romlanak. Nem volt-e hat eszten
-dőn át éhinség, egy kis megkönnyebbülés után ismét hat évig,
az előbbinél ifi> nagyobM És tudod-e, Jehuda bar Simon, hogy
minden eddiginél szörnyűbb inség esztendei közelednekf Az anyák
bezárják ajtajukat leányaik előtt, egyik ház fölfalja a másik há
zat. Az Ég elzárja az esőt, a folyók kiszáradnak, kiszikkadnak a
patakok, elhervad a vetés, lehull a gyümölcs, férgek rágják a pál
mákat. Hoi, Jehuda bar Simon, nézz körül és láthatod az istente
len uralkodó tetteit is! Míndenütt fölkel a gonosz, a tiszták ma
gányosan csatangolnak a pusztában és sírnak. Akinek újjait gyű
rűk borították, ékszeres ládáikbandrágakövek rejtőztek, akik is
mertéka 'tudományt és az írásokat, betevő falatért könyörögnek s
akik mezítelenül jártak, mocskosak voltak, betűt nem ismertek,
most bronzveretű asztalnál dőzsölnek, tejjel, mézzel töltik bendő
jüket s kevélyen taposnak a megalázott gazdagok nyakán. El
néptelenülnek a szentélyek, rombadőlnek a csodálatos paloták,
porba omlanak az arannyal burkolt cédrusoszlopok. Ami aIul
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volt, felül kerül, ami felül volt, aláfordul. Az uralkodók szíve bol
dogtalan, noha gonoszok ők és gonosz a hatalmuk. Nem csendesül
a harc, a háború, Mindennaposak a gyilkosságok, már az is ra
bol, aki útálja arablást, az is hazudik, 'aki Adónáj nevét veszi aj
kára. A szülök pénzért adják el gyermekeiket, az asszony elhagyja
férjét, a férfi feleségét ... Alfelüket törlik az emberek a bölcse
ség elszakadozott szent tekercseibe s nincs, aki megújítaná az el
fakult írást.

Nagy lendülettel eredt útnak, néhányszor megkerülte az asz
talt, fekete arca komor volt, a szeme égett. Majd megint a töpren
gő Jehuda elé állt s diadallal kiáltotta:

- Hololvastam éu mindezt, Jehuda bar Simonj Rómában a
Vesták templomában latinul, Alexandriában görögül, Mernphis
ben koptul, Jerusálimban héberül, Samrónban arámul, Babiluban
káld nyelven, Krétában, Athénben, Korinthosban görögül. Mind
mind a maga nyelvén mondja ugyanazt s mind a saját országát
érti rajta. Mind ott várja a Szabadítót, ahol a legfőbb szenthelye
áll, ahol az istenhegye emelkedik. Mind tudja, mely csillagoknak
kell együtt állniok, hogy megszülethessék a Szabadító, a szent,
Hős. De mondd meg nekem, tiszteletreméltó vendégem, hol kell
megssületnie'í Hol született meg mégis7 Hol, merre lappang7 Mi
kor, hogyan fogja kinyilatkoztatni magáU Mi a neve7 A nevét,
a nevét mondd meg nekem l

Ismét szemben álltak egymással. Arcuk egymásra meredt. A
Bölcsét megvilágította a mécsláng. Jehudáé homályba merült.
Sokáig néztékegymá&t, mintha mindegvikük a másik arcában
akart volna olvasni.

- Ugyanezt kérdeztem én is ma a társamtól,- dünnyögte
aztán Jehuda. - Azt felelte, majd eljön, ha el kell jőrrnie, majd
megnevezi magát, ha az ideje elérkezett. •.

A Bölcs leült, vén homlokát a tenyerébe támasztotta, sokáig
bámult a lámpafénybe. Erre Jehuda is leült. A csendben csak
Philippos nyugodt szuszogása hallatszott.

- Bejártam az egész világot, - folytatta a Bölcs, mintha el
vonultatná szeme előtt a lefolyt éveket. - tanulmányoztam az
egyiptomi papok, a görög bölcsek, a latin tudósok, a babilui be
avatottak, a héber nabik jóslatait. A latin, a héber Svbillákat.
Amit meg lehet tanulni, megtanultam. Amit ki lehet számítani,
kiszámítottam. Amit meg lehet ismerni, megismertem. Mit gon
dolsz, Jehuda bar Simon, miért'l Azért, hogy megtudjam. hol
született meg a Szabadító. Hogy megtaláljam őt. Megtudjam a
nevét!

- Miért akarod tudni, uram ~ - kérdezte kíváncsian Jehuda.
- A hatalomért, - suttogta a Bölcs. Aztán megint fölugrott,

a mennvezet felé tárta karját, fekete szeme villogott, arca égett.
- A nevét l - kiáltotta lázasan.

Jehuda csodálkozva nézte. Igen, ha a nevét lehetne tudni ...
Ez annyi lenne, mint ismerni a sorsát, megragadni a hatalmat,
amihez fogható nem volt még a világon.

.. +tt a nehéz kérdés,. - mondta halkan. - Hol kellett meg-
szűletnie'l Itt, vagy Babiluban, Alexandriában, vagy Rómában,
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Athénben, vagy valamelyik ismeretlen kis görög falucskában az
Olympos alatt!

- Ez a kérdés hajszolt engem is keresztül-kasul országokon,
városokon. Te mit gondolsz, hol kellett megszületniej

- Véleményem szerint Jiszraélben, mert ez a föld szent; mín
dig szent volt s mert ezzel a néppel szövetséget kötött az Úr, 
felelte határozottan Jehuda. - Lehet ebben kételkedni'

- Lehet, - vágta rá egyszerűen ,a Bölcs. - Mert minden föld
szent. Mindenütt istenek lábnyoma látszik a porban. Mindenütt
Isten lakik. Szerte a világon mindenűtt láttam szent köveket, for
rásokat, folyókat, fákat, hegyeket.

Jehuda elképpedt. Szólni is alig tudott ekkora gyalázat hal-
"latán, -

- Hiszen akkor az is megeshetik, hogya Szabadító meg sem
.született! - kiáltotta ijedten.

A Bölcs megállt előtte, fölűlről nézett rá, fekete szakállát
.símogatta, Hidegen mosolygott.

_ Bizony, tiszteletreméltó barátom, ez is megeshetik, - mond
ta azon 'a csúfondáros hangon, ami vérig fölháborította Jehudát.
- Mert gondold meg, mílyen végtelen a világ. Hányféleképpen
forognak a csillagok, hányféle Erő és Hatalom és Trón és Felvi
gyázó működik a mindenségben. Hányféleképpen tül~rö~ődnek a
világok egymásban kicsik a nagyokban, nagyok a kicsikben. És
gondold meg, mit tudunk meg, mit tudunk mi ebből számontar
tanit Annyit, amekkora egy mustármag,

- De a parányi mustármag is maga az egész világ! - kiál
totta Jehuda.

- Helyes, de tudhatjuk-e, hogy egy mustármagban is mi tör-
ténik'

Jehuda keserűen az asztalra csapott. Fejét Iehorgasztotta,
rnintha szakadékba meredne, .

- Ha a Szabadító nem született meg, hiábavaló minden, 
sóhajtotta Iakón,

- Jól mondod, tisztelt vendégem, - jelentette ki ünnepélye
sen a Bölcs. - Mert akkor az embert nem menti meg semmi.
"I'ahom, vagy Tiámat fölemelkedik a mélységből s fölfalja a vi
lágot. A Nap elsötétül, a Hold nem ragyog többé az Égen, hogy
az időt mutassa, az életet megtermékenyítse, Nem ívnaka halak
a vízben, nem tojnak tojást az Ég madarai. Kiszáradnak a fák,
nem lesz, aki vessen, mert az, asszonyok méhe bezárul, de úgysem
lenne mit aratni. Senkisem gyüjtené össze az emberiség maradé
kát, az emberek ...

- Akkor az Embernek Fia sem jönne el és az emberi faj ...
,- Nem ember lenne többé, hanem amelu! Amelu! - kiáltotta

a Bölcs nyomatékosan.
Jehuda elsápadt, minden csepp vére az altestébe futott. Feje

bőre bizsergett, érezte, hogy a haja meredez, Rémülten bámult a
sötét sarokba, félig fölemelkedett ültében, tétova keze a botjához
kapkodott.

Mert a sarokban, egy könyvesláda tetején, hatalmas, szőrös,
fekete kanmajom kuporgott, Villogó kis szeme kíváncsian bá
mult Jehudára, míntha csak ő érdekélné a szobában. Széles alak-
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ját előrenyujtotta, fekete balkezét Jehuda elé tárta, míntha kö
nyörögne, jobbjával. boltozatos mellét vakarássta. Lábujjai ha
nyagul markolták a láda peremét.

Jehuda kirugta maga alól a széket. A szék akkorát csattant,
mintha a ház szakadt volna le. Ekkor az asztal túlsó oldalára
monekült, onnét meredt szembe az emberalakú óriásmajommal,
minden moecanását remegve leste s várta szőrnyű támadását.

De a Bölcs csúfondárosan mosolygott.
_ Félsz tőle' Ne félj. Látod, enni kér. Mindene a hasa.
A majomhoz fordult, érces, de elfojtott hangon rákiáltott.
_ Amelu! Amelu! Mit akarsz te itU
Erre a majom alázatosan vinnyogott, míndkét kezét az asz-

tal felé nyujtotta. , .
_ Hát ennél, mínt mindig! - dorgálta a hásigazda, - Gyere,

ülj asztalhoz!
Amelu egyetlen szökéssel az asztalnál termett, az alacsony

l::.zékre telepedett. Mohón nyúlt a kenyér .u~án, tépte, falta, r~"'~
ketett a gyönyörtől. Majd' a fog;~yo~ cS01?:tJa~.t !re~d!e ropl?~tll;~m es
nyelni, mint egy telhetetlen tömlő, Gyonyor,"!1sege;ben. ~ol-f?lvl~
kantott. hálásan pislogott a Bölcsre, remego alsókarját k~nyuJ
totta, mintha csókolni akarna. Fekete arcán ragyogott a lampa
fény. mint az ébenfán.

J ehuda az asztal túlsó felén állt, riadozva bámulta a majmot. ,
- Ha ettél, igyál is, - szólt a Bölcs, fölemelte az ónkancsőt

s az egyik serlegbe bort, a másikba tejet, a harmadikba narancs
levet öntött,

Kitörő röhejjel figyelte a majom a Bölcs miaden mozdulatát.
Először a boros serleget hajtotta föl s egyetlen kcrtyintásaaj ma
goába döntötte, majd a tejeset; végül a narancsleveset. Ekkor ke
zefejével megtörölte lépcses száját, hatalmas fogait kivicsorítva
vigyorgott, szőrös karját a feje fölé emelte, leugrott a székről s
lassan táncolni kezdett egyhelyben. Le-föl himbálódzott roggyanó
térdén. forgott-topogott, meg-megvillantotta meztelen ülepét a
fényben. Arca másvilági boldogságban ragyogott.

Jehuda még sohasem látott ilyen majmot, csak tanult róla Ki
csiny, hosszúfarkú, mókás majmokat látott csak valamelyik vá
roskapu előtt. A népet mulattatták, doboltak. táncoltak, torzpo
fákat vágtak, letépték egy-egy sikítozó asszony fejéről a kendőt
a markukba rondítottak s a röhögő nép közé vágták. Azok ~
majmocskák inkább szánalmasak, minj ije",ztők voltak. Csak az
arcuk volt emberi. Ez azonban emberi volt tetőtől-talpig, az arca
alvilági arc, a szeme alvilági szem és emberi minden tagja, még
a körme is. Ha egy termetes férfiú csak csontból, izomból, ször
ből, arcból, szemből állana, ilyennek kellene lennie. Jehuda fe
szűlten figyelte. mert ha váratlanul megdühödött volna, szőrnvű
fogai, hatalmas marka közül nem lett volna menekülés,

De honnét került a ládára' Talán a nyitott ajtón surránt be
s a vitatkozás hevében nem vették észre' Az emeleten lakik, on-
nét cammogott le, hogy zabáljon és vedeljen I .

- Amelu! - kiáltotta megint a Mágus feddő hangon. - Elég
volt. Takarodj I

Jehuda még látta, hogy a majom alázatosan megáll, a Bölcs-
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re tekint, azután nincs többé sehol. Eltűnt, mint <a pára, mint a
füst, mínt a kísértő lélek. Ettől Jehuda még jobban megrémült
mínt magától a majomtél. .

A Mágus fölemelte az eldőlt széket, ráült, bíztatőn tekintett
Jehudára.

- Félsz' Ne félj. űlj szépen és nyugodj meg. Hadd fejezzem
be, amit mondani akartam, bár talán fölösleges. - És mikor Je
huda sápadtan, tétován leült, baráti hangon folytatta: - A Sza
badítónak meg kellett születnie, tisztelt vendégem. Akármilyen
kevés, amit tudunk, akármilven tévedések szakadékai ásítozzanak
is ránk Égen, Földön és Alvilágban, hogy elnyeljék értelmünket
s vele együtt a létünket is, azt az egyet biztosan tudjuk, hogy a
Szabadítónak meg kellett születnie, Mert öröktől fogva mind
örökké áll a törvény, hogy ami az Égen történik, az történik a
Földön is. Azért jelet ád néktek az Úr: íme, a szűz fogan méhé
ben és szül fiút s nevezi Immanuélnek, mondía Jesajáhu. Nélküle
mi lenne az ember t Az, akit láttál.

Jehuda alig figyelt a Mágusra, egyre a homályos. sarkot, a szé
ket, a padlón azt a helyet leste, ahol az imént a majom ült, evett,
táncolt. Majd a nyitott ajtóra bámult, szerétett volna olszökni. De
az ajtó négyszögéből az éjsz.aka sötétsége és a zárt udvar tömlőce

ásított felé. Összeszedte hát magát, iparkodott megnyugodni Só
hajtott, a vér lassan-lassan visszatárt a salvébe. Megint gondol
kodni kezdett.

- Hogy művelted ezU - kérdeste rekedten.
- Amelut gondolodj Amelu itt van, ott van, mindenütt van.

Benned van. Amelu lesi a pillanatot, hogy előbújhasson. az em
berek otthonába surranjon. asztalukhoz üljön, kenyerüket megza
bálja, borukat. tejüket megigya. Amelu alázatos. Nem tör-zúz,
nem gyilkol, nem követel. Amelu kér. Rimánkodik és sír. De ha
telezabálta, teleitta magát s meguntaa táncot, Amelu félelmetes.
Összetöri a bútorokat. kídobálja az edényeket; szétszaggatja ti. te
kercseket, fölgyujtja a házat, megerössákolja az asszonyokat, fal
hoz vagdalja, lábbal tapossa a gyermekeke,t, a csecsről letépi a
csecsemőt, dobálódzik vele. Amelua háztetőkön futkos, a kertekbe
tör, kitépi a fákat, eltiporja a veteményt, pocsékká teszi a vilá
got. Amelu beront a szent helyekre, az oszlopokon mászkál, kitör
deli a moeaíkokat, lámpákkal hajigálódzik, lerondítja az oltárokat.
Hoi, barátom, Amelut nem nehéz megtalálni! De a Szabadítót,
a Szabadítót, azt nehéz.

Jehuda hallgatott, a Bölcs tehát folytatta:
- Meg kellett szűletnie, mert ez a Törvény. És sem Babilu

ban, sem görög földön, sem a latinok, vagy Egyiptom földjén nem
születhetett meg, hanem csak itt, Jiszraélben. Azonban, ha iól
meggondoljuk, sok itt az ellentmondás. Mert a Szabadítónak föl
keU lázadniaafyja, az istentelen király ellen. Itt pedig nem is
egy istentelen uralkodó van, hanem egész sereg. Melyik az ő aty
ja, akit megöljön1 Akinek a székébe üljön' Továbbá, mint tudod,
a három csillagnak az Ég tüzes sarkában keU állanía, De a Ha
lakban találkoztak. Hogyan lázadhat, ölhet az ,a Szabadító, akinek
csillagai a Núnban állanakj Erről nem szólt a Mesteretek, mikor
a Mennyek Országának megvalósulását magyaráztaT
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--: Hogy a Mester mibe avatta be a többit, nem tudom. Csak
annyi bizonyos, hogy szerínte az Isten és a világ bennünk van s
ha ezt mindenki tudja, megvalósul a Földön az, Egi Birodalom.

- Ahány állítás, annyi súlvos tévedés I - zikoltotta a Bölcs,
kivillantva erős, fehér fogait. - A világ nem bennünk van, hanem
mi vagyunk a világban. Ha nem így volna, nem tudnánk legyőzni
a világot. Még egy fát sem tudnánk kivágni, egy széket sem
megfaragni. egy kígyót sem eltaposní, akkor egyetlen gondolat
sem ölthetne testet. Hogy pedig Isten az emberben volna~ Hoi,
barátom, ezen csak kacagni tudok s kacag minden művelt, gondol
kodó ember! Ha úgy volna, ahogy a Meateretek tanítja, - a
"me&teretek"-et gúnyosan msgnyomta, hogy Jehudában megint föl·
gerjedt a düh -, akkor az Istent meg lehetne ismernünk ma
gunkban! Mi volnánk az, Isten!

- Hát Adónájt nem ismerheti meg az ember-I - kiáltotta
Jehuda.

- Ki merne olyat állítani, hogy az ember megismerheti Adó
nájU Avagy nem kimondhatatlan-e az ő neve, nem mondta-e
Mószénak is, hogy boruljon le, mert az ő arcába halandó nem te
kinthet'l Miesoda dőreség! - Fürgén fölugrott, köpönyegét lobog
tatva járt-kelt a szobában. Ujjai szaporán ~épdesték a s.zakál!U
s Jehuda c&odálta, hogy nem marad a kezében. - Az Ur~ veg
telen. Az Úr: örökkévaló. Az Úr: a semmi és a minden. Az Ur: az
Egy. És mi az ember' Korlátolt, halandó, gyámoltalan teremt
mény az ember: a Sok. De nem erről van szó, A fontos 'az, Je
huda 'bar Simon, hogy a Szabadítónak, ~int mondtam, meg k~l
lett azületnie, Él valahol. Neve van. Ez bizonyos. Meg kell talál
nom őt!

Megint rámeredt Jehudára, összenőtt fekete szemöldöke alól
bűvölőn villogott tűzes szeme.

- Jochanan tudta ,a nevét - suttogta vontatottan. - Tudta,
mert megmondta, az Eljövendő útját készíti, Akinek nem méltó,
hogy megoldja a saruszijját. Jochanan sok titkot tudott. De ma
gával vitte a sírba. Hacsak el nem árulta valamelyik tanítványá
nak, éppen annak, aki a te Mestered, Ez,ért érdekel az a nabi.
Mondd, nem szólt erről neked semmitj

- Semmit.
- Úgy él az Úr, hogy te igazat mondasz.I
- Él az Úr, hogy nem hallottam semmit. De hiszen, ha nem

ismerhetjük meg az Istent, mirevaló mindezl Nem tudjuk, mi a
jó s mi a rossz. Nincs rá mártékünk.

A Bölcs hűvösen mosolygott.
- Csakugyan, nem tudjuk, mi a jó s mi a rossz, - hagyta

rá magvatőn. - Ami emberi mértékkel mérve jó, az Uréval
mérve rossz és fordítva. A mérték az Úrnál van, ő pedig meg
ismerhetetlen. De mégis van valami, amiért érdemes törekedni.
Ez a hatalom, mint már mondtam, Uralkodni az erőkön, ismerní a
titkokat, legyőzni az embereket, korlátlanul cselekedni... Hoi,
tiszteletreméltó vendégem, mít tehetnék én a tudásommal. az erőm

mel, a nyelvekkel. amiket tanultam, laz ismereteimmel l Ha a Sza
badító nevét ismerném, ha győzelemre segíthetném őt. ha a tizen
két hadsereg fölött én lehetnék a násibl Ha négyezer pár igás-
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lovam. tizenkétezer hátaslovam, ezernégyszáz harckocsim lenne.
mínt Selómonak! Ijjászaim. vérteseím, faltörő gépeim ... mit
tudnék én művelni velük! Az én tudásom, az én bölcseségem és
it Szabadító isteni ereje! Meg tudod ezt értenit Igen, te megérted,
nem vagy olyan tudatlan, mint az a jámbor ember ott az ágy,amon,
aki alszik, mikor mi a legnagyobb dolgokról vitázunk. És gondolj
arra is, Ó, barátom, mire vihetnéd te a Szabadító birodalmában,
ha már most megtudnád a nevét s megmondanád nekem!

Az asztalra könyökölve egészen Jehuda arcához hajolt, szeme
belevájt Jehuda szemébe.

Igen, -ezt el lehetett gondolni, meg lehetett érteni s Jehuda
el is gondolta, meg is értette. Azonban egyre jobban gyűlölte ezt
nz embert. Ha tudta volna a Nevet, nem mondotta volna meg.
Soha, soha! Magának is megvoltak az álmai.

- Igyekezz megtudni. S- ha tudod, mondd meg nekem, - súg
ta a Mágus, - nem bánod meg... Aldás fakadna ebből reánk
is. mint la tavaszi eső!

Jehuda bólintott. Hogyne. hogyne ... De hallgatott. Fülledt
csend, elviselhetetlen forróság volt a szebában. Ekkor váratlanul
megeredt az eső. Suhogott, locsogott, zengett a sötét éjszakában.
A nyitott ajtó előtt aranyosan fénylett, mint egy hárfa kifeszített
húrjai. Az aranyhúrok daloltak, a ciszterna vastag hangon zű

gott, mint egy lázasan pengetett húr. Hűvös, illatos levegő áradt
be az ajtón. Jehuda mélyen beszívta a könnvű esőillatot;

- Elhiszed-e, hogy áldás fakadna belőle reád is, ha szövet
keznél velemT - kérdezte nyájasan a Mágus.

- Elhiszem uram, - egyezett bele Jehuda.
- Akkor most már mindent tudsz. Én, sajnos, nem tudok

mindent, pedig reméltem. hogy a kezembe adod a legnagyobb tit
kot, amire szűkségem van. De ha nem tudod, hát nem tudod.
Csak figyelj, tartsd nyitva a füledet, a szádat pedig csuk,:a. Ha
Jesuah bar Jószif kimondaná a Nevet, fuss hozzám, a többit bát
-ran rámbízhatod. Mondd, megmerítetj téged a vízben1

Jehuda bólintott.
- Igy hát la Házban vagy. Ezt különben tudtam. De úgy lá

tom, fáradt vagy. Eredj, pihenj..
A lámpa lángjánál meggyujtott egy másik mécsest, Jehudá,

nak adta.
- Menj az emeletre, aludj békében. örülök, hogy betérietek

hozzám és remélem. még sok hasznos beszélgetés, sok szép éjsza
ka és fényes nappal vár ránk.

- Te hol alszoIT - kérdezte Jehuda.
- Majd a társad mollett, Úgy alszik, mint egy gyermek.

:semmit sem tud abból, ami körülötte történik.
J ehuda elindult a lámpával. Mikor ,a szűk udvaron a lépcső

felé haladt, látta, hogya kövezet teljesen száraz. Az Égen tisz
tán ragyogtak a csillagok, esőnek nyoma sem volt. Teljesen meg
zavarodva, fáradtan kapaszkodotj föl a meredek lépcsőn. A lám
pát egyasztalkára tette, hanyattvágta magát a széles ágyon. A
libegő fény nesztelenül futkosott a meszelt szebában. Jehuda be
hunyta a szemét. Zaklatott gondolatai örvénylettek. mint a for
gószél, válogatás nélkül kapták föl, sodorták a magasba s ejtet-
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ték el a tárgyakat. Recsegést, suttogást, zuhanást hallott mintha
viaskódnának a szobában. Szemét ijedten kinyitotta, de n~ látott
semmit. Majd zúgás támodt, szél rázta azablakrácsot, Jehuda ar
cát hideg csapta meg. Hirtelen úgy érezte, a hatalmas majom föl~
surranj a lépcsőn, megállt előtte s fekete VaBujjait a torkára ké
szült Iorrasztaní, Hörögve felült, de majomnak nyoma sem volt.

- Hoi, csak már reggel lenne s meanénk innét, - sóhajtotta.
Homlokát verejték lepte, a szeme káprázott s olyan nehéz volt,
mintha ólmot öntöttek volna bele.

Forgott, nyögött álmában, a fogát csíkoraatta. Zihált, mint
egy fuldokló, elakadt a szívverése, rémülten ragadta meg az ágy
szélét, fölült, a lámpába bámult Kóválygott la feje, mintha a ház
tetőről bukott volna le. Ki merné állítani, hogy az ember meg
ismerheti AdónájU - kiáltotta csúfondárosan egy hang. Jehuda
nyögött. Dehát nem ez a fontos, nem ez ... - dünnyögte. Minden
azért van, mert Tiberias egy régi temetőre épült, a holtak lelkei
bosszút lihegve kóvályognak a falak között, százéves halottak,
ezerévesek, mindenféle népség. Miért is jött ide' Sohasem aludt
még a városfalakon belül. Átkozott, mooskos hely!

- Uram, irgalmazz, hiszen megbocsájtottad a bűneimet, 
könyörgött hangosan.

A Mester képe jelent meg előtte. Forró vágy szállta meg, hogy
a közelében lehessen, lássa, hallgassa őt, ére-zze sugárzó nyugal
mát, szelídségét. Ettől megnyugodott, egy kissé. Lássunk csak
tisztán, - gondolta. - Holnap hi~detnem kell 'az Örömh.~r!. ~p
másik kapuban. Bátor leszek es hirdetem! Elmegyek a g~rogok
höz is, okosan intézem a pénzügyeket. Talán meglát(}gatjuk me
gint a meghasonlott úrasszonyt s látom a szép Támárt. Ra fölkel
a Nap, minden tiszta és világos lesz megi~.tl Végül lehet, hogy
a csónakunkat sem lop ták el El haza mehetunk... Haza' Kafar
nahumba.

Mikor fölébredt, Philippos állt előtte útrakészen. Az ablak
rácson meleg fény áradt be, a lámpa szerény lángocskája halvá
nyan pislákolt.

. - Házigazdánk alszik, mínt egy kő, - dörmögte ,a halász. _
Gyerünk, Jehuda. .

Ö ámulva tekintett körül, mínt aki részeg.
- Philíppos, Philíppos, mondd meg igaz lelkedre: megismer

neti az ember az Istentt - kérdezte mohón.
.~ Görög csodálkozott a kérdésen, elgondolkozva forgatta a

botJat.
- Nem értelek, atyámfia. Hiszen Isten a szívben lakikl Olvan

~gys~rűl '
- Igen, igen, ezt tanítja a Mester, -'- hadarta Jehuda szapó

Tán. - De te mit gondolsz' Te, magad'
Philippos lassan az ágy szélére ült, mosolygott. N,agy homloka

tiszta volt, mint egy gyermeké.
- Ezt nem gondolja, hanem tudja az ember. Es nem azért

tudja, mert a Mester mondta, hanem azért mondta la Mester, mert
az ember ezt tudja. Ha nem így volna, nem volna ember az em
ner s akkor mi értelme volna .a világnak' Azonban gyerünk.

Előre indult a lépcső felé. .
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