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"AZ UR VEZERELT KOZEJUK ...
(Végrendelet)

irta NIKOSZ KAZANTZAKISZ

Atyám, Ferenc! Én, aki most tollat fogtam, hogy megírjam életedet és szentséged kalandját,
alázatos koldus voltam, amikor első izben rám esett a tekinteted, emlékszel még? Szakállas volt
az arcom, a fejem, a nyakam, szemöldökömig lógó hajzattal ostobán néztem a világba. Úgy da
dogtam és hebegtem, mint egy bárány. Te pedig csúfondárosan, aIakom és alázatom miatt "Fra
te Leone", Oroszlán testvér névvel illettél.

De amikor elbeszéltem neked sorsomat, könnyeztél, megöleltél. magadhoz szorítottál és azt
mondtad: "Bocsáss meg, Frate Leone, hogya Leo csúfnevet akasztottam rád. De most látom,
hogy te valóban Leo vagy, olyan zsákmányra vadászol, amelyhez csak egy oroszlánnak lehet
bátorsága."

Egyik kolostorból a másikba jártam, egyik faluból a másikba, egyik magányból a másikba, és
kerestem az Istent. Nem nősültem meg, nem nemzettem gyerekeket; darab-kenyérrel és olajbo
gyókkal a kezemben - amit elfelejtettem megenni - futkároztam és kerestem az Istent. Meg
untam az ajtókon zörgetni, a kezemet alamizsnáért kinyújtani. jó szót koldulni; borzalmas volt
eleinte. De megtettem, hogy rátaláljak. Mindenki kinevetett, hogy délibábot kergetek. Már a
szakadék szélén támolyogtam. már kimerültem a káromlásokban is. Tudnod kell, hogy ember
vagyok és elfáradtam a futásban, az éhezésben és a fagyoskodásban. Sokat ostromoltam az eget
és belefáradtam, mert nem akart megnyílni.

És akkor egy este, kétségbeesésem szélén, Isten a kezébe vett, téged is a kezébe vett, és
találkoztunk ...

Egy alkalommal így szóltál hozzám:
- Leo testvér, az egyetlen öröm a földön az Isten akaratának teljesítése. Tudod, miért?
- Hogyan is tudhatnám. Ferenc testvér. Magyarázd meg nekem.
- Amit Isten akar, azt akarjuk mi is, méghozzá csak azt! De mi ezt nem tudjuk. Hogy megtud-

hassuk, Isten segítségünkre siet. Felébreszti lelkünket, rávilágít arra, amit akarunk, ha nem is tu
dunk róla. Ez a, titok, Leo testvér. Megteszem az Isten akaratát, ez azt jelenti, hogy a magam
akaratát teljesítem, ami nagyon mélyen van elrejtve bennem. Még a legméltatlanabb emberben is
elrejti akaratát az Isten.

- Ezért építetted föl San Damianót. Saját akaratod volt? De nem tudtál róla. Isten azonban
megjelent álmodban, hogy tudomásodra hozza. Ezért hagytad el atyádat és anyádat?

- Ezért hagytál el te is rnindent, és követtél engem.
- De gyakran sokfélét akarunk - ellenkeztem -, honnan tudjam melyik az Isten kívánsága?
- A legnehezebb - felelte és sóhajtott.
Messziről mennydörgött. Esőszaga volt a levegőnek.

- Most mit akarsz a lelked mélyén, Ferenc testvér? Ki tudod bányászni, még mielőtt az Isten
szólna?

Lehajtotta a fejét, mintha figyelne. Aztán még egyet sohajtott, és végül megszólalt:
- Nem tudom megtenni. Amit nem akarok, azt jól tudom, de hogy mit akarok, azt nem

tudom!
- Mi az, amit nem akarsz, Ferenc testvér? Mit gyülölsz, mit utálsz és mitől félsz leginkább?

Bocsásd meg a kérdésem ! - Habozott, aztán megnyitotta a száját, majd ismét összezárta. Végül
kimondta:

Részlet a szerző Mein Freund von Assisi cimű regényéből. (Christian Wegner Verlag, Hamburg, 77-82.
oldal.)
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- Tudd meg: a bélpoklosokat nem bírom elviselni. Nem vagyok képes rájuk nézni. Ha messzi
ről hallom csengőjüket, amivel az arra járókat távol tartják, már elájulok. Bocsáss meg; Istenem!
Semmitől a világon nem undorodom annyira, mint a bélpoklosságtól l

Hirtelen hányingere támadt és szédülés fogta el. Egy fához kellett támaszkodnia, amíg az ere
jét visszanyerte.

- Rossz, gyönge, gyatra az emberi lélek - suttogta maga elé. ~ Mikor könyörülsz meg, Uram,
és váltod meg őket?

Esni kezdett. Felhúztuk a csuklyánkat és gyorsabban mentünk, hogy egy faluba érjünk. Egy
kislány jött velünk szembe. "Áldásto~at kérem, szent uraim l" ~ köszönt. Ferenc szemét föl sem
emelve, szívére tette a kezét és megáldotta.

A kislány szép volt, karcsú alkatú.
- Miért nem néztél rá, testvérem? - kérdeztem.
- Hogyan emelhetném szememet Krisztus jegyesére? - felelte.
Tovább haladtunk, de sehol sem találtunk még nyomára sem emberi közösségnek. Az eső pe

dig mind erősebben esett.
- Keressünk egy barlangot, hogy oda bújhassunk - szóltam. ~ Isten nem akarja, hogy tovább

menjünk.
- Igazad van, Leo testvér, Isten nem akarja, hogy tovább menjünk. Tehát mi sem akarjuk..
A hegyoldalban végre ráakadtunk egy barlangra.
- Isten esőt küld, de ruhát is. Ha jobban esik, barlangot ad.
- Ez az igazi életbölcsesség - mondtam.
- Ez a jóság - helyesbített.
Elővettem a zsákból az élelmet, melyet Rufino barátunk oly bőségesen betarisznyált. Ettünk.

Fáradtan, egymáshoz bújva, gyorsan lezárult a szemünk. Én, a parasztlegény, azonnal el is alud
tam. Nem volt semmi gondom, ami elég erős lett volna ahhoz, hogy az álmom elrabolja. Ferenc
azonban nem aludt. Még hajnal előtt nagy kiáltással fölugrott és meglökött engem is.

- Leo testvér, ébredj l Nappal van!
Álmosan feleltem: - Még sötét van Ferenc testvér, mire való ez a nagy sietség?
- Nem én sietek. Ö siet. Ébredj l
- Valami álmot láttál? - kérdeztem.
- Nem. Egész éjjel nem tudtam aludni. Hajnal előtt lecsuktam szememet és fohászkodtam.

Atyám, engedj aludnom. Hát nem teljesítettem minden feladatomat? Megjavítottam San Da
mianót, táncolva csúfsága lettem a világnak Assisiben, elhagytam atyámat és anyámat. Miért ta
gadod meg tőlem az alvást? Mit kívánsz még tőlem? Nem elegendő ennyi? Akkor főlöttem,

nem, bennem vad hang hallatszott: "Nem, nem elegendő!" Esküszöm neked, Leo testvér, nem
aludtam. Nem volt álom! Minden lehet álom, te is, én is, ez a barlang is, és az eső is. De ez a
hang nem volt álom! Nem elég? - kiáltottam remegve. Mit kívánsz még? "Kelj föl, és menj ki az
útra! A te kedvedért megszüntetem az esőt. Menj az útra, hallasz majd csengőket. Egy bélpoklos
jön, én küldöm eléd. Fuss hozzá és csókold meg! Hallod? Tetteted magad, hogy nem hallasz?
Miért nem felelsz?"

- Nem bírtam már tovább. Te nem vagy atya ~ kiáltottam ~, nem szereted az embereket. Ke
gyetlen Mindenható, csak játszol velünk. Hallottad, hogy útközben elmondtam társarnnak, kép
telen vagyok a leprást megérinteni is, és most azonnal a lepra karjaiba akarsz vetni. Nincs más
út, elviselhetőbb, melyen a szerencsétlen ember rád találhat? Istenem! --Bensőm majdnem szét
szakadt. Valaki nevetett bennem: nincs más út! - hallottam azonnal, és máris elhallgatott.

Borzongva hallgattam végig.
- És most? - kérdeztem, mély részvéttel nézve Ferencre, aki sántítva ment a kijárat felé, félén

ken kitekintve az útra. Nem hallotta. - És most? - kérdeztem újra.
Megfordult, s összevonta fekete szemöldökét.
- Mi az, hogy most? Nincs most! Menjünk, hogy rátaláljunk!

750



- Kire? - Ferenc lassan válaszolt, tompa hangon: melyből egész meggyötört testének remegé
sét kiéreztem. - A bélpoklosra.

Kiléptünk abarlangból a napra. Az égen már szétoszlottak a felhők. Isten lehelete szétfújta
őket. Minden kis levélenegy-egycsöppben az egész ég tükröződött, Útra keltünk a magaslatról a
völgy felé, ahol még a hajnali köd terült el álmosan. Ferenc nagy léptekkel sietett előre. Akkor
kelt föl a Nap a hegyek mőgül, a föld felmelegedett. Nekünk is melegünk lett. Lent, a fenyők mö
gül, a távolban egy nagy város képe tűnt föl.

- Melyik város az? - kérdezte Ferenc.
- Úgy tűnik nekem, mintha első ízben látnám, Ferenc testvér. Mégis úgy vélem, Ravenna lesz.
Ferenc hirtelen elsápadt, megállt és karon ragadott.
- Hallod? - rebegte halkan.
- Nem, mit?
- A csengőket !
Míg beszélt, valóban hallottam távolról, a síkság felől a csengő hangját. Ferenc álla remegett,

miközben a hang gyorsan közeledett felénk.
- Jön! Menjünk, meneküljünk - mondtam és vállon ragadtam, hogy elvonszoljam.
- Hová? Hová menekülhetnénk az Isten elől? Boldogtalan Leo!
- Menjünk egy másik útra!
- Minden úton leprásokra akadunk majd. Meglátod, minden út tele lesz bélpoklosokkal, amíg

karjainkba nem zárjuk őket, hogy eltűnjenek. Tehát előre, Leo testvérem, bátorság!
Már egészen közelinek tűnt a csengő hangja a fák mögül.
~ Bátorság, testvérem! - szóltam. - Isten majd ad erőt!

Ferenc már futásnak is eredt. A beteg kilépett a fák közül. Botot tartott a kezében, csengőket
rázogatva, hogy figyelmeztesse az embereket, ne közeledjenek hozzá..Ferenc kitárt karokkal fu
tott felé. Az megállt, amíkor meglátta, s fölkiáltott, mintha megijedt volna, és erőtlenségében

nem tudna tovább menni. Térde remegett. Közelebb léptem, és láttam, hogy orra félig lerohadt
már, keze ujjak nélküli csonk, ajkai sebtől gennyesek. Ferenc ráborult a bélpoklosra és keblére
vonta. Főléje hajolt, megcsókolta a száját, majd súlyos léptekkel indult vele a város felé, a bete
get köpenye redőibe fogva. Leprások háza lehetett ott, bizonyára abban akarta a beteget
elhelyezni.

Könnybe lábadt szemmel surrantam utána. Kemény volt az Isten nagyon. Isten akarata a mi
akaratunk? Ezt mondta Ferenc. A mi legbenső akaratunk anélkül, hogy ennek tudatában len
nénk. Nem, nem! Isten azt mondja: amit te nem akarsz, azt akarom én, amit te gyűlőlsz. azt sze
retem én. Tedd meg, ami neked nem tetszik, mert az nekem tetszik. Íme, a szerencsétlen Ferenc
most megcsókolta a leprást és befödte saját ruhájával.

Déltájban ismét elkezdett esni. Most már egészen közel voltunk a városhoz, amely teljes nagy
ságában előttünk feküdt. Egy pillanatra fölragyogott tornyaival, templomaival és házaival. Már
nem voltunk messze. Akkor láttam, hogy Ferenc hirtelen megállt, köpenye redői fölé hajolt,
hogy kitakarja a beteget. Hangos kiáltásban tört ki: a,köpeny üres volt.

Megfordult és rámmeredt. Kinyitotta száját, majd hangtalanul becsukta. De arca ragyogott,
tüzelt. Szája, szakálla, álla, orrcimpája, ajka, mintha lánggá vált volna. Lerogyott, kiterjesztette
karjait és zokogva csókolta a földet. Remegve álltam fölötte. Nem bélpoklos volt a beteg, hanem
maga Jézus Krisztus, aki sebeivel jött a földre, hogy Ferencet próbára tegye. .

Egy paraszt jött az úton, látta, amint Ferenc az esőverte úton fekszik és sír. Megállt. - Miért
sírsz? - kérdezte. - Mi történt veled? Rablók támadtak rád és elvertek? - Nem - feleltem. - Ép
pen most haladt el itt Jézus Krisztus. Öt látta, és azért sir örömében.

A paraszt vállat vont, mosolyogva továbbment.
Ferenc fólnyitotta szemét, fölnézett a felhőkre és az esőre, amely elhomályositotta a levegőt.

Majd rámpillantott. Hirtelen én is a földre vetettem magam és szeretettel csókolgattam az arcát.
Bár enyhiteni tudnám Isten villámcsapásait, melyek őt érik. Teste még mindig forró volt.

Milyen sokáig, hány órát feküdtünk ott az úton elterülve és szótlanul, nem tudnám megmon-
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dani. De amikor fölkeltünk és körülnéztünk, a lebukó nap már alkonyi pírban világította meg a
földet. Ferenc kezdte a beszélgetést.

- Láttad, Leo testvér? Megértetted?
- Láttam, Ferenc testvérem, de semmit sem értettem azon kívül, hogy az Isten játszik velünk.
- Arra jöttem rá, hogy minden bélpoklos, nyomorék, bűnös, ha megcsókolod ...
Ijedten félbeszakította gondolatát.
- Világosíts fel, Ferenc, ne hagyj sötétben!
Elmúlt egy idő, végül remegve hebegte:
- Mindegyikünk ... ha megcsókolod ... és ... Istenem, bocsáss meg! ... és Krisztussá válto

zik.

KAMARÁS MIHÁLY fordítása

Könyörgés akoldusokhoz
Halottaimmal hátam mögött
temetésemre indulok.
Átlépnék egy jobb vi/ágba
fogadjatok be, koldusok.

Mindenemből kivetkőzöm 
lábam máris meztelen.
Fogadjatok be, koldusok,
ha seb még nincs is kezemen.

Látok, hallok, beszélek, mégis
fogadjatok be, koldusok.
Oldalamból nem folyik vér,
de önmagamtól - borzadok.

Fogadjatok be, koldusok,
hogy megújíthassam életem 
Ha kitaszíttok, kenyér nélkül
elpusztíthat a félelem.

1974

TARBAY EDE
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