
JÉZUS ÉS KÁIN
(LEGENDA)

Írta Kézai Béld

Amikor Jézus még a földön járt, találkozott a pusztában Káinnal. aki
először ölt embert a teremtett világon. Maga az Úr szólította elő a világ
rengetegből, ahol a Gyilkos jól rejtőzve élt.

Káin az Úr felszólítására engedelmeskedni kényszerült s rnindjárt is
kilépett az ő:sbozótból.

a...rca krétafehér volt és merev, mint a holtakó. Homlokán ott árul
kodott bűnének jele is, ezt azonban mindenféle kenetekkel eléggé rejteni
tudta a kívánesi tekintetek elől. Nyilván egykori gyötrelmei sem emészt
hették már annyira, jóllehet a pusztából jött váratlan hívás, arnelv őt ép
pen egy tengeri hajó fedélzetén érte, láthatóan felborzolt a kissé. Ennek
ellenére bizonyos erőteljesség volta tartásában. sőt magabiztosság is a
léptei ütemében, amint végighaladt a sziklapárkányon és leereszkedett
abba az árnyékos vízmosásba, ahol Jézus várt reá.

Aki pedig most ,a vízmosásban várta, akár százezer közül is meg
ismerte volna öt, holott a külseje már semmiben sem emlékeztetett az
ősidők rettenetes Káinjára. Lehetett tehát akárki más a n.agyhirű gyil
kosok közül.

Öltözete ugyanis nem volt ódivatú. A hanecsal összefércelt állatbőr

ködmön helyett aranyszálakkal átszőtt bíbor ruha feszült rajta. amilve-it
akkoriban csak a legjobb tyrusi szövőmesterek és szabók készttuettek,

Dús redőjű köntöse fölött, a vállán. cifrán festett átalvetőt cioclt,
tömve a legkülönbözöbb drágaságokkal és illatos keneteket őrző tégclyek
kel. Mogyoró nagyságú gyémántok hímezték iszéles övét. Függöjén nem
holmi idétlen kobalta szolgált becses személye véddméül, hanem két ma
rokra fogható meztelen pallós, amelynek csator-nájában alvadt vér ru
bint j a csillámlott.

Maga Káin is jó erőben volt. Meg se nyekkent a vállára nehezedő

holmik súlya alatt, pedig Dárius kincseinél is jóval különb drágaság
duzzasztotta az átalvevő iszonyú bugyrait,

Egyszóval: a Gyilkos olyan pompázatos külsőben mutatkozott me~~

Jézus előtt, hogy egy pillanatra még ő is elámult Káin királyi kiállasán.
- Látom, neked áll a világ, barátom - fogadta Jézus a tekintélyes

küllemű férfiút. Káin pedig kellő méltósággal hajolt meg. A hornlokáról
aláhulló mesteri hajtincsek elfödték bűnének ősi bélyegét.

- Nem is nagyon panaszkodom. uram - szerénykcdctt Káin-
csupán a működésemmel összefüggő különleges lehetőségek segítettek hoz
zá e ritka javakhoz s a kedvemre való élethez. Szegény bűnösként, ha
élek, már rég meggebedtem volna ...

- Kedvedre élsz - bűnöddel: mondd inkább így - feddette Jézus
Bizonyára emlékszel még reá? ..

- Hogyne emlékeznék! Ki ne emlékeznék - még aggságában is -
a siheder kor csínytevéseire. ha azokat bűnöknek is nyilvánitották egy
koron.

- De amíg a bűntudatod ilyen sihederes bőlcsességgé változott, mégis
csak nyugtalankodtál valamennyire?

Káin elkomorult:
- Eleinte -- mi tagadás -- nem volt könnyű a sorsom. Balgasá

gomban majdnem elemésztettem magam. Sokáig rug-kapáltam szörnvű

kiválasztottságom ellen. Most azonban már úgy érezem, e "csinytevés"
nélkül nem volnék az, aki vagyok.
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- Mi vagy tehát ?
- Példaképe és tanítómestere vagyok a föld legrettenetesebb urai-

nak. Tanítványaim a nyúzó, vérszopó királyok, a falvakat dúló kapitá
nyok, a tengerek kalózai, a tigrismosolyú haramiák, a rablók s az úton
állók kisebb-nagyobb rendjei. Akad közöttük páratlan cselességű mestere
a vérontásnak. A legtöbbjűk azonban szánalmas kontár, akik az első

kocsmai késelésnél lebuknak. Ez a csürhe adja aztán a börtönök s a
kínzókamrák "nyers.anyagát". Ezek biztosítják a jól képzett hóhérok meg
élhetését, ahogy ,a légy a békáét, a hernyó a madarakét. Mitől gőrnbő

lyödnék a porkolábok pocakja, mitől is acélcsodnék a hóhérok izma?
Sajnos, voltak és vannak tanítványaim.iakik szégyent hoznak rám és stílu
sornra ... Ezek láttán, egvre inkább arról győződöm meg, hogy nem az
én bűnöm volt a legnagyobb. Sőt: ha visszanézek az időben, azt kell lát
nom, hogya bűnösök közt nem is én vagyok az első fokú vádlott. Tö
mören szólv.a: nem én készítettem elő a bűn útját a földön. Atyám,
Adám, s anyám, Éva: inkább érdekeltebbek voltak ebben a tárgyban ...
Amióta ezt meatudtam (Hamurábi, a bölcs magyarázta meg nekem az
eredeti bűn titkát) - sokkal nyugodtabb vagyok és elnézőbb a magam
cselekedetei iránt. Szűleim, sajnos, nem a legjobb példával tündököltek
előttem. .. E kijelentésemet nem kegyeletsértésnek szántam. Egyszerű

ténymegállapítás csupán. Mint ahogv ténymegállapítás az is (s nem ci
nizmus), hogy szüleirn bűnéhez mérten az enyém nem több, mint a si
heder kor egyik csínytevése.

-- Elhamarkodott-in ítélsz szüleidről, Káin. Tudd meg: közeli az idő,

amikor Isten megkönyörül rajtuk és eltörli bűnüket.

Káin szeme lángját elapasztotta az irígység:
- Ki az a gazdag és hatalmas, aki váltságdíjat fizet értük?
- M.aid nemsokára megtudod ...
- Pedig, ha tudnám. ki az, ugyancsak megsarcolnám. Pucérra vet-

kőztetném. Isten uccse, elvenném a kedvét nagylelkűsége fitogtatásától.
Jézus hallgatott.
- Hát így isió - Iuita Káin -. Sziqarúan bizalmas ... - Egyéb

ként ami ezt a seaélvtrvú itási akciót ilteti. nagvon jellemző szűlcimrr-,

Életük paradiosomi korszakában annyira elvesztették önállóságukat, hogy
halálukig sültzalamb-várók maradtak. Atyám gyönge ember volt. Anyám
pedig, attól kezdve, hogy kicsöoocntek a ióból, egyre csak az utolsó íté
letet emlegette és sztre-szóra pityergett. Szinte önként vállalták a ...sze
gény bűnös" megalázó szarepét. Én viszont irtóztam tőle, küzdöttem el
lene. Szakítottam szü1eimmel és utódaikkal. az emberi családdal. Nem
volt más utam a kitörésre akkor, mint amit választottam, Kényszerből

és dacból lettem az, aki vagyok. Különben rég mcgrühesedtem volna a
gváva szc<:rénvségben ... Akkor érzem mazarnat különbnek, ha egv-egy
jól sikerült harácsolás és vérengzés után odakiálthatom a "szegény" jai
vrszpknléjl,nek: !Iebpdictek meg ti! Adhattak-e több jót annál. ha odaad
iátok nekern utolsó dénárotokat. utolsó kecskéteket és leány.aitok húsát!
Ha ak.adna egyéb jó is a váckaitok között, azt is elszedném tőletek. Mi
jóval halmozhatnátokel még azután is, hogy a bőrt is lenyúztam háta
tokról? ..

-- Tengernyi vért ontottál. Káin ...
- Még többet akarok ontani. Egyre fejlődik a technikám, tökélete-

sednek az eszközeirn. Amikor a szirakuzai zsarnok katonai szakértője

voltam, megismertem egy ottani görög mérnököt, aki olyan hajítógépet
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szerkesztett, hogy annak egyetlen bombájával a legnagyobb hadihajót is
palacsintává lehetett lapítani. Persze, a bennülő százakkal együtt ...

- Mégsem pusztíthatsz el mindent, ami emberi, ami jó és tiszta -
mondta Jézus -. Mindig marad valaki, akinek a jócselekedetére, irgal
masságára esetleg még te is rászorulsz ...

- Szegények vigasztalása ez! Koldúsok vakreménye ! Erről gajdol
nak odafent a jeruzsálemi papok is. Csodálkozom rajtad uram ... Talán
csak nem fujsz egy követ Melkizedek méltatlan utódaival ?

-- Nem!
- Jól esik hallanom e bátor szót. Szeretem a lázadókat. Veled azon-

ban mégsem szövetkeznék. Tudom, hogy tc nekem is "ncm"-et mondanál.
- Igen!
- Különben sincs szűkségern kűlső támogatókra, prédikálókra, fe-

nyegetőkre, kioktatokra. Mellettcrn sorakozik fel a világ. Mellettcm ta
núskodnak tetteim s azok a cselekedetek, amelyeket az én receptemre : CI

nagyesélű kitűnőségek elkövettek. A világ -minden valamire v:116 hatal
massága a eimberám ! Helyettem és nekem harácsolnak, ölnek. Nem lesz
könnyű dolgod velünk. Nehéz lesz meghasonlást támasztanod közöttünk.
A jók, az igazak, a szükséget szenvedők akármennyien v.ann ak is, nem
számítanak. Mégis ha olykor kiőzőnlenek az utcakra és kiabálnak. egy
szakasz zsoldos is e-lég, hogy megtanítsa öket, mínt kell vólokodniők a
jogról, az igazságról ... Azt jósolták rólad, Jézus, hogy te leszel a leg
nagyobb bomlasztó a szegények pártján. Fe1szabadítod a szegény bűnö

söket és új birodalmat alapítasz. Világbomlasztásra készülsz.
- Igen, ez a tervern. Az én Atyám terve. Azért is hívtalak horrv

ezt értésedre adjarn. Ádám világkorsznkának vége. Lerontom azt, ami
a bűnre épült. De meglásd: harmadnapra felépítem az úiat ...

Hirtelen, mintha csudát látna, úgy meredt Káin Jézusra. Aztán fék
telen kacagásban tört ki. Csapkodta térdét s úgy tombolt kedvében. hogy
hahotájának viharos ereje a környező szrkl ákat sem kímélte.

- Azt állítod, hogy harmadnapra teszel ilyen csodát ? És te egye
dül? Tudod-e egyáltalán, mit jelent valamit felépiteni ? Tudod te. mi
a matematika? ... A nagy Ramzesz húsz évig építette gúláíát. százezer
rabszolga erejével s a sivatag homokja maholnap mégis betemeti hat-il
mas művét, Salamon király ugy.ancsak értette a dolgát. Volt hozzá esz
köze bőven: mesterek légiója, rabszolgák hada. Dögivel pénze, márvá
nya, cédrusfája. Mégis mennyi időbe telt, míg felépíthette a Templo
mot .. , Zokon ne vedd: előbb kíkacagtalak, de most már bosszankodom.
Engem ne ámíts. Ne rajtam próbáld ki elsőnek az ötleteidet ... A ma
gamfajta embernek veszélyes dolog a veled való kedélyes tárqlgás. Ol van
zordonnak kellene lennem, mint ez a sivatag körülöttünk. Még ennek a
vízmosta gödörnek enyhítő árnyékát sem lenne szabad elfogadnom. Ne
élj vissza azzal, hogy most egy kissé lazítottam a tartásomon ... Külön
ben pedig nincs szükségem senki barátságára, jóságára, irgalmára. Az el
lenállás meglazulása bennem épp úgy eltérít utamtól, ahogy eltérítik az
erényeket a kellemes kísértések. Világéletemben menekültem a jóság, az
igazság kísértései elől.

- Kezdő koromban. hajdanán. a babiloni rendőrök elkaptak egy
késelés miatt és Hamurábi, a bölcs király széke elé hurcoltak. Hamu
rábi borzongva ismert rám a jelről és sokat tusakodott macában. mit
tegyen velem. Egész Babilon harsogva követelte felnégyeltetésemet. A
király azonban a titkos tanácsban végül is így nyilatkozott: "Ha Káin
közenséges útonálló lenne - mondotta --, a törvényes előírások értr-l-
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mében ítélkezném felette. Káin azonban Káin. ügye az Isten legfőbb
íLélőszéke elé tartozik. Ne üssük bele halandó orrunkat az isteni igazság
szolgáltatás kifürkészhetetlen rendjébe. Emberi kötelességünk viszont 
folytatta -, hogy megakadályozzuk Kain további bűnözését. Züllesztő

példaadásával nem áshatja alá az ig.az emberek világát. Vezessük vissza
öt a helyes útra." A királyi döntésnek megfelelően engem javító-nevelő

intézetbe csuktak. Innen azonban rövidesen megszöktern, miután agyon
csaptam az intézet gondnokát és kiraboltam pénztárát. Velem szökött
még az intézet öt nevelője is, akik rablóbandám odaadó tagjaiként, ha
lálukig szelgáltak engem ...

Káin elhallgatott és vad szemében hetvenkedő öröm parázslott: 
Lásd, ilyen kérlelhetetlen voltam, vagyok, leszek - mondta kitüzesedve,

A csöndben szinte emberi hangon sóhajtott fel a pusztai szél és
megnyögette a bozóttengert.

Jézus ekkor a köpenye alá nyúlt, elővette a nedves rongyok közé
bugyolált csobolyóját és Káinnak odanyújtotta:

- Csak viz - jelezte halkan.
Káin cserepes ajka önfeledten tapadt rá a korsó szájára s nagy kor

tyokban nyelte az italt. Egyszerre szétáradt benne a forrásviz üdítő hű

vössége. Ettől nyomban magához tért és éktelen haraggal átkozva meg
ingását, a sziklához vágta az edényt. Az agyagcsobolyó ezer darabra tört,
vizet pedig pillanatok alatt felszippantotta a föld.

Káin újra és újra nekikeseredett:
-- Ha tudtam volna - kiabálta - mit rejtegetsz a kőpenyed alatt,

inkább elveszem előbb, semhogy bevárjam alázatosan, míg megkínálni
kegyeskcdsz vele. Azt hittem, nem élsz földi dolgokkal s neked éppúgy
nincs szükségcd az enyhet adó forrásvízre, mint nekem az égiek har
matúra.

- Tévedésedet tudatlanságod magyarázza, de nem menti. Talán bi
zony nem vagy a meghivott vendégem'? Soha nem ültél még vendégként
királyi asztal mellett, hol itallal kínáltak? - kérdezte Jézus. .

- Ültem biz'én s tudom: a királyok bora fűszeres, mint az élet és
sűrű-pl ros, mint a vér ... Te csak azért hívtál meg, hogy hitvány vízzel
kínálj?

- Engem azért küldött az Atya, hogy italt adjak a szornjúhozók
nak ...

- Csak vizet, ugy-e? Kínáltál volna inkább a vér borával.
- Nincs mcssze az idő, amikor a vér borával is megkínálhatlak

majd. Kiontott véremet oly mohón issza be az emberi lelkek szikkadt
tarIója, mint az imént a csobolyó vizét e puszta földje.

- Ha a te véredet is ily nyomtalanul nyeli el majd a világ, mint
előbb e föld a csobolyó vizét, akkor máris feleslegesen áldozod fel ma
gad, uram. Nincs benne ráció.

- Nem volt hiábavaló csobolyóm pusztulása, mert elsőnek te ittál
belöle s utána a föld. Aki pedig majd az én vérem borából iszik, még
inkább megenyhül és kivirágzik a lelke, mint ahogy itt ...

Káin felkiáltott. Mert abban a pillanatban, amint Jézus mozdulatát
követve önkéntelenül a sziklára vetette tekintetét, ott, ahol a csobolyó
ezer darabra tört, egyetlen, dús virágú mezei liliom emelkedett fel és
meglengett a szélben, messzi hiradásaként annak a világnak, amelyből

Káin kirekesztette magát.
Káin lassanként legyűrte riadalmát.
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- Csak ezért avarázslatért szólítottál ki a világ vadonából ? 
hangsúlyozta élesen. - Efféle "csodákkal" én is találkeztam már Indiá
ban, amikor Aszoka király udvarában mulatoztam. Fogadó termének
padlatára egész virágágyat varázsolt egy keleti sámán. En rühelleném
az efféle pusztai kiraxodást, Engem éppúgy úntat, mint téged az én fe
csegesem. Mi tagadás: rég nem beszéltem kalandozásaimrol ennyit.

- Nem untatsz Káin - felelte Jézus. - Beszélj csak, beszélj. Vele
magadnak használsz ...

- Különb haszontól ütöttélel, épp amikor magad elé szólítottál.
Izgalmas tennivalóval voltam elfoglalva abban az órában is. Gyorsjára
tú gályámmal ugyanis egy római nagyúr aranyszállítmányát üldöztem.
Már majdnem, hogy megcsáklyáztuk a hajót, amikor a tiszta égen át,
heves villámlással hozzám ért a hangod. Vissza kellett térnem annak el
lenére is, hogy bár négyen fogtuk le a korrnánykereket, a hajónk, mint
egy megriadt macska, megfordult s a római gyászvitézek diadalordítása
közt, ellenkező irányba kezdett száguldani. Persze, üthetem a nyomát a
római aranygályának ! Kisiklott a kezeim közül, miridörökre. Az a ró
mai fickó, valami prokurátor féle, talán nem is sejti, hogy te mentetted
meg attól, hogy saját hajója árbócán lógva tőlem kapja meg a nyakra
való kötelet. LVIost kacagva meaélheti kalandját a Palatinuson, de nem
téged dicsőít, hanem a mennydörgő Jupitert, kinek hatalma előtt a ka
lózhajó megtorpant és visszafordulásra kényszerült.

- Azon a hajón - jegyezd meg Káin - Judea római prokurátora,
a császár barátja utazott, aki egyszer majd: attól féltében, hogy elveszít
heti e kitüntető barátságot, feláldozza érte az igazságot. Ezért kellett
kiengedned őt a karmaid közül,

Káin vállat vont:
- Nem érdekel a prokurátor ügye ... Mosorn kezeimet ...
Ólomsúllyal nehezedett lüktető agyára a hőség. Átmenet nélkül csa-

pott le rá. Érezte, elpilled tőle.

Kis ideig gépiesen matatott holmija között, aztán óvatosan végig
heveredett zsákjai tetején.

Ekkor Jézus közelebb lépett hozzá és így szólt:
- Nem szorítanál egy kis helyet magad mellett, Káin? Bizony én

is elfáradtam az álldogálástól.
Káin, mintha skorpió csípte volna meg, Ielpattant, lapátkezeit 01

talmazóan emelte átaívetője fölé.
- Erről szó sem lehet! Ami az enyém, az nem a tied! - kiáltotta.

- Ülj amoda, arra a kőre, csodás Iiliomod mellé. Neki talán duruzsol-
hatszo Vagy, ha úgy tetszik, parancsolj angyalaidnak .s hozass velük egy
nyugágyat. Ha belegebedek, akkor sem engedlek közelembe! - és fe
nyegetően felemelte öklét. - Majd szétvetette a düh. Vad elhatározás
keményítette meg: "Ha még egy szót szól, nem állok jót magamért.
Neki megyek. Lesz, ami lesz" - dühöngte magában.

Jézus arca azonban szelid maradt és béketűrő, a hangja mégis pa
rancsolóan csendült.

- Távozz tőlem, Káin és vésd eszedbe utoljára: akármennyi bűn

fakad is majd lépteid nyomán, egyszer téged is legyőz az irgalom és
föléd hajol a jóság ...

Káin magatehetetlenül arra kényszerült, hogy úgy hallgassa Jézus
szavait, mint amelyek egyik pilanatban közelröl, a másikban meg na
gyon messziről csapódtak volna feléje, hullámos csigavonalban. S csak
hamar úgy tűnt, mintha a rálövellő szók mögött kardok villognának.
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Rémülten kapta vállára arannyal teli zsákjait és futásnak eredt.
Töménytelen ideig futott, dülöngélve caplatott a vad bozóton ke

rcsztül.
Már alig vonszolta magát, mire elérte az olajfákkal szegett jerikói

utat. Nem tudott volna számot adni róla, hogyan keveredett ide, de egy
szcrre ismerősnek tetszett a táj. Elnyúlt a hűs füvön s jó időbe telt, mig
kitújta magát. Sebesen dobogó szíve is megnyugodott. A villogó kardok
szikravetését sem látta többé, mint ahogya pusztában töltött nap vál
takozó képei is összezavarodtak emlékezetében. Lassan visszatért ön
bizalma.

-- Végre visszataláltam a magam igazi világába, amelynek minden
útját oly régóta ismerem! ...

Aztán felszedelőzködött, rendbe szedte magát s most már szinte
könnyed léptekkel elindult Jerikó felé. Tudta: neni. messze talál egy fo
gadót, ott megvacsorázik, póstakocsit bérel s még kapuzáráselőtt eléri
a várost, ahol vidám emberek élnek, régi cimborái. S ahol kiviháncol
hatja magából a "pusztai látogatás" felbolygató emléket ...

...
Történt azonban, hogy amikor Jerikó felé baktatott, a lefelé hajló

út utolsó fordulójánál, ahonnon már tisztán látható volt a fogadós Iapos
tetejű tanyaháza. rablók támadták meg.

Sűrú kötélhálót dobtok le rá (nem látta honnan) és leráncigálták a
porba. Pillanatok alatt levetkőztették; majd eközben összekötözve fél
holtra verték. A rablók vezetéklovai majd összeroskadtak a zsákmány
terhe alatt, de a hirtelenaláhulló sötétben még csak sietnlök sem kel
lett a tett színhelyérőL

Hajnalban tért magához, dideregve, zsibbadtan a háló kötelékeitől.

Vérében, piszkaban fet.rengett. Annyi ereje sem volt, hogy az út porából
a füves útszélre vonszolja magát. Veríték öntötte el a rémülettől: most
kell tán meghalnia. Hogyan is mondta a pusztai próféta: - "Ádám vi
lágkorszakának vége". Es vége lenne már az övének is?

Összeszedte minden csepp erejét, hogy segítségért kiáltson. Felpuf
fadt nyelve, bedagadt szája azonban nem mozdult. Csak alaktalan üvöl
tést hallatott. A nagy erőlködéstől vér buggyant szájából, Rátört a seb
láz is s ettől végkép megzavarodott. Egyre csak a halálra kellett gon
dolnia.

Annyi évezred után először érezte, hogy halálveszedelemben van.
Valami végső változás előtt áll, ami után már nem ő a folytatás. Egy
általán kérdés: vajon ő azonos volt-e mindenkor önmagával? S ő maga
Káin volt-e? Meg kell halnia neki is.

- Segítség! - hörögte s most már az orrából is vér bugyborékolt.
- Szegény bűnös vagyok! - vetette e három szót szinte önmagával
szemben, aki tegnap volt s aki nemsokára nem lesz. S ezt a három
szót, amit egyre többször s egyre bátrabban megismételt, mintha nem
önmagának mondaná, hanem valaki másnak, aki nem Ő, hanern Káin.

-- Kicsoda vagyok én? - kérdezte önmagától s a kérdésre nem
Káin válaszolt, hariern aki az út porában, vérében és saját piszkaban
gyötrődött.

- Szegény bűnös vagyok - ismételte és könnyek árasztották el az
arcát ...

Aztán ezt a három szót nyőszőrgetteváltig, mint a tanuló gyermek a
leckét, míg csak fel nem kelt a nap és melengetően hullott rá a fénye.

735



S ezt a három szót addig-addig nyöszörgette, mígnem arra jött egy
pap s észrevette a nyomorultat.

- Szegény bűnös vagyok - dadogta -. Segíts! ...
A pap eléje gömbölyödött s miután undorkodva végignézte, úgy vé

lekedett, hogy aki ilyen cefet állapotban van s szinte dögrováson. az
csakugyan szegény lehet s igen nagyon bűnös. Mert, ha eredetileg gaz
dag ember lett volna, nem gyalog kínlódik, hanem postakocsin utazik és
kellő kísérettel. Nem kerül a rablók kezeügyébe.

- Ami pedig a bűnösségedet illeti, barátom, abban aztán végkép
tanácstalan vagyok. Teljes hatalmával, s mint látom, súlyosan, az Isten
mérte rád e büntetést. Az Úr fölségén esne sérelem, ha az ő indokolt
végzését, én, a szolga, keresztezném emberi beavatkozásommal. A szolg.a
nem másíthatja meg ura végzését, a legsúlyosabb fegyelmi következmé
nyek nélkül. Ha bűnös akarattal, ilyen gyászos módon kiestél Isten ke
gyéből, nem kényszeríthetsz arra, hogy én, akaratlanul, csupán a te ked
vedért, hasonlóképpen kivettessem onnan. Aki bűnös, bűnhődjék, aki
pedig igaz ember, igyekezzék az Úr pártfogását híven megőrizni. Mind
halálig ...

- Különben is, mit segíthetnék én ? Látom: bűneid hálójába ugyan
csak belecsavarodtál ! Az Úr majd kihámoz belőle, ha akarja. A mi gyar
lóságunk aligha bogozhatja ki azt, amit az Isten ily hatalmasan megkö
tözött.

Igy beszélt a pap, aki Jeruzsálemből jött alá, s átlépve a vértócsát,
tovább folytatta útját.

Később arra jött egy levita. Szigorú ábrázatú, szikár férfiú. Ez rö
viden végzett a nyöszörgővel :

- Mondd csak, barátom, - kérdezte felhúzott szemöldökkel
mióta heversz itt véredben, saját undokságodban s a bűnösség nyil
vánvaló jeleivel, a tiszták megbotránkoztatására ?

A szegény bűnös, a vérben, a porban megvonaglott a fájdalomtól
és nyöszörögte:

- O, úgy érzem, mintha időtlen idők óta gyötrődnék itt, enyhület-
lenül. Számomra nincs már jelentése az időnek.

A levita egy lépést hátrált, úgy ámuldozott.
- S azóta az Úr nem vette le rólad bűneid hálóját?
- Sajnos, eddig még nem - sóhajtott a másik.
- Akkor pedig már csak a halál veheti le rólad. Senki más. Szedd

össze hát magad s várakozz türelemmel. Jöhet Jerikó felől is és a Szent
Városból is. Ne félj, hamar és biztosan ideér ...

Igy bíztatta a levita s aztán gyors léptekkel eltűnt az útkanyar
ban, nehogy itt érje a találkozó.

Hamarosan fel is tűnt a közelben valaki. S a szegény bűnös, az út
porában, látta, hogy az a valaki egyenletes léptekkel közeledik. Mögötte
poroszkált hosszú kötőféken az öszvére. Zsák formájú, kis motyó zöty
kölődött a hátán. A szegény bűnöst rázta a hideglelés.

- O, jaj nekem, ez csakis a halál lehet. Fekete köpenye is ezt bi
zonyítja. Öszvérén pedig nincs teher. Azért nincs, hogy annak csupasz
hátára vesse testemet s így hurcoljon az alvilágba - zokogta. Behunyta
szemét, legalább ne lássa, mi következik. Am mielőtt szeme egészen be
csukódott volna, (mert az a mozdulat is rettentő erőfeszítésébe került)
azoknak egyikét ismerte fel a közeledőben, akiket Izrael fiainak legádá
zabb ellenségeiként tartanak számon. Egy szamaritánus volt az.
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- A halál tehát: szamaritánus - suttogta bódulatban és válla meg
rándult a minden míndegy megadó mozdulatával ...

Aztán arra ébredt később - nagy világossággal és éber élességgel
-, hogy a hűs füvön fekszik, árnyékban s valami motoz a testén.
Csípős ízt érzett a szája körül meg az orra tövében. Erősen dobogott
a szíve. S a szíve fölé egy fekete köpenyes, körszakállú férfi hajolt.
Mögötte a fához kötve az öszvér harapdalta a füvet. Maga is elcsodálko
zott, hogy elsőnek nem a szamaritánust ismerte meg, inkább az öszvért.
A füvet ropogtató állat táplálkozásának egyenletes zaja, patáinak tom
pa puffanása volt időrendben az első, önkéntelen tapasztalása, amely
visszavezette öntudatához.

- Végre, csakhogy magadhoz tértél, barátom - lelkendezett a kör
szakállú. Tudod, milyen rég kísérletezem itt veled? Nehéz volt ezt a
fránya hálót lefejtenem rólad. Könnyen megfojthatott volna. Már-már
azt hittem, minden hiába. De most már nincs baj! Sikerült, hála legyen
az Atyának ...

Ruganyosan felemelkedett s közelebb húzta motyóját. Nedves ruhák
közé göngyölt esobolyót emelt ki belőle.

- Igyál - moridta -. Csak víz ...
A sebesült szája mohón tapadt a csobolyó nyílásána, és ivott. Egy

szerre áradt szét a meggyötört testben a forrásvíz üdítő hűvössége.

- Később majd kapsz bort is, erősítőt, sűrűt, mint a vér ... Ettől

majd talpra állsz, újjászü1etsz !
S utána, nyomban az illatos olajjal teli tégelyből bőven öntött a

se-bes testre, a kötelékektől püffedt tagokra.
Mire az öszvér befejezte délebédjét, a sebesült már ingben, megmos

datva, bekötözve, hátát egy közeli fa törzsének támasztva békésen üldö
gélt és szepogiatta a bort. S minél gyakrabban emelte szájához a kis
agyagcsészét, annál kevésbé tudott számot adni magának a történtekről.

Csak azt érezte, hogy él, kevéssel utóbb pedig még azt is, hogy az ösz
vér hátán elnyujtózva kocog a szamaritánussal a fogadó felé.

Sokáig figyelte útközben az öszvér mellett lépdelő körszakállút.
"Ilyen a jóság. Tehát a Jóság: szamaritánus" - gondolta és most is el
bódult, de nem a félelemtől, hanem a testét rázkódtató örömtől.

Felemelte jobbját és átkarolta kísérője vállát.
- Barátom - mondta neki - megesett rajtam a szíved. Oda jöt

tél hozzám, irgalmas szívvel fölém hajoltáil., olajat és bort öntöttél sebe
ímre, bekötözted azokat és talpraállítottál. Nem is kérded, rászolgál
tarn-e arra, hogy ennyi jót cselekedj velem?

A szamaritánus odafordult az öszvéren nyugvó idegenhez ... Mo
solygott és kivillant fehér fogsora.

- Ezekről majd akkor beszélgetünk, ha már egészen meggyógyul
tál ...

S amikor a fogadóba értek, a korszakállú hívatta annak gazdáját.
Szállást vett ki a sebesült részére és napestig gondját viselte. Egész éj
szaka a beteg ágya mellett vírrasztott.

Másnap reggel mégegyszer gondosan megvizsgálta a nyugtalanul
alvót, homlokára tette kezét és így szólt:

- Békességet hagyok neked... Aztán kiosont a szebából. Elővett

két dénárt és a fogadósnak adta e szavakkal:
- Három napra eltávozom innen ... Viseld addig gondját. Ameny

nyivel többet költesz rá, megfizetem neked, amikor - visszatérek az
időben.
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