
ElődöK

A Kaukázusban, merőben szokatlanul, hetek óta szakadt az eső. A
láncok egyre rozsdásabbak lettek, míg végül elporladtak, felmondták
a szolgálatot, és ő kiszabadult.

A keselyű épp másutt járt élelem után, amikor a szabaddá lett
titán lemászott a sziklákról. Sok ideje volt, hogy rágódjon rajta: bűnt
követett-e el, vagy jutalmat érdemelne érte?! A cselekedete felől
gondolkodott, mármint arról, hogy bűn volt-e ellopni a tüzet az iste-
nektől, majd odaadni az embereknek, s megtanítani őket mindenfé-
le mesterségre, hogy élni tudjanak az égi adománnyal. Hát szánni
való bűnös ő, vagy legyen büszke, hogy adni tudott, és jót cseleke-
dett?

Volt ideje rá, hogy kigondolja, s most már lehetősége is, hogy
lemenjen az emberek közé, és megnézze, mire használták az ő aján-
dékát.

Az első faluban rögtön a kovácsműhely felé vette útját. örömmel
látta, hogy a kovács éppen dolgozott, hatalmas izmai föl-le ugráltak,
amint emelgette súlyos kalapácsát, s ütemesen kalapálta az ekevasat
a vörösen izzó tűz fölött. Az udvaron lópatkót izzított, majd erősített
föl az egyik segéd. A műhely sarkában halomban álltak az elkészült
kaszák, kapák, ásók….és a fegyverek. Halált hordozó kardok, lán-
dzsák, pajzsok, egyéb szúró és vágó alkalmatosságok. A parasztok
éppen arról beszélgettek, az ellenség már itt van a falu határában,
elébe kell menni az újabb támadásnak, már így is túl sok a sebesült,
a halottakról nem is beszélve. A szántás elmaradt, pedig épp itt
lenne az ideje. Nem lesz kenyér, de lesz helyette ínség, éhezés,
halál…

Prométheusz arca elborult. Mire használja az ember az ő jótéte-
ményét?

De talán ez kivétel. Az ember nyughatatlan, nem bír megülni egy
helyben, kell neki a harc, a torna, a testedzés… épp úgy, mint a titá-
noknak.

A következő állomás egy kisváros volt. elvegyült a tömegben, s
látta, hogy az emberek vidámak és boldogok. Mindenütt harsány
jókedvet tapasztalt. Láthatóan valami ünnepségre készülődtek. A
vásártéren nagy volt a nyüzsgés, pultokon a rengeteg portéka kira-
kodva, bódékban a sistergő hús, a lacipecsenye ingerlő illata csiklan-
dozta az orrokat. Csapra verték a hordókat, folyt a sör, bor, ökröt for-
gattak a nyílt tűz fölött, parázson sült a kappan, a cukros tök, a tej-
bekukorica…

MeSTeR GyöRGyI

Prométheusz
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Nem tudta megállni, hogy meg ne kérdje a vidám készülődés, sürgés-forgás okát. Tán
a nagyvásár napja van? Dehogy. Maga nem tudja? Hát boszorkányégetés lesz a főtéren,
délután fél ötkor. előtte beiszik, befal a nép, aztán mindenki megy a nagy látványosság-
ra. Ha igyekszik, még maga is jó helyet foglalhat! És tényleg. A főtér közepén máglya
magasodott, rajta két asszony, cölöphöz kötözve. egyikük öreg, ráncos, de cseppet sem
durva arcú, a másik még fiatal nő, talán az elsőnek lánya, arca kifejezetten szép, bágyadt,
rajta megült a rettegés borzadálya. Nem kellett soká várni, és a fekete csuhás alakok égő
fáklyával alágyújtottak a farakásnak. A tűz ropogva, sziszegve esett a zsákmánynak, és
hamarosan elemésztette azt. Prométheusz legszívesebben sírva fakadt volna. Hát ezért,
ezért fordult ő szembe az isteneivel? ezekért az emberekért csalt, lopott, tette kockára az
életét, adta át magát az örök szenvedésnek?!

Kioldalgott a városból, az erdő felé vette az irányt. Már beesteledett, amikor embe -
rekre talált. Pattogó tűz mellett beszélgettek, erdei munkásoknak tűntek. engedelmet
kért, hogy közéjük telepedhessen. Élvezte a meleget, nagyokat hallgatott, fáradt volt és
elkeseredett. Amikor a semmitmondó beszélgetés véget ért, az emberek nyugovóra tér-
tek. egyikük jóakaratúan figyelmeztette: Korán reggel továbbmegyünk, és javaslom
magának, tartson velünk, semmiképpen ne induljon az erdő felé!

Az emberek már szedelőzködtek, amikor fellobbantak az első tüzek az erdőben. A
vártnál gyorsabban, vörös pírral köszöntött be a hajnal. Az elkapott félszavakból megér-
tette, megbízásból, szándékosan gyújtották fel az erdőt, mert a föld tulajdonosa nem
adta el a területet, ragaszkodott az erdejéhez. ellenlábasa tett róla, hogy ne legyen
tovább ott erdő, a felégett földeken majdcsak túlad a gazdájuk.

ez volt az utolsó csepp a pohárban. Hát ezt tették az emberek a tűzzel!
Lealacsonyították, a bosszú eszközévé tették. És ehhez járult ő hozzá, ehhez nyújtott
segédkezet. Az egyik férfi ismét figyelmeztette, indulniuk kell, hamarosan ideér a tűz.
Megköszönte, és amikor az emberek eltávolodtak, befelé indult az erdőbe, ahol a fák
csendes lélegzetét már elnyomta a zúgó tűzvész iszonyú robaja…
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