
A T A R S U S I Ú T J A . 

Gamaliel, a tudós és hírneves főpap, végigsimította hosszú, vörös-
barna szakállát ós szétnézett a tanácskozókon. A farizeusok kiván-
csian figyelték mozdulatait. Még a szeme villanását és ajka rán-

gását is számon tartották. Ama hamis próféta, ama fantaszta falusi pré-
dikátor, a názáreti Jézus megjelenése óta, titkos félelemmel néztek a 
náluknál kiválóbb és bölcsebb emberre. Gamaliel ugyan szívvel-lélekkel 
zsidó, de mégis, ki tudja, vajjon mikor áll be kereszténynek? Vagy talán 
ő maga is valami új vallást igyekszik alapítani s azért igyekszik magá-
nak hívőket szerezni... Gamaliel látta a bizalmatlanságot papjai arcán. 
Fénytelen, keskeny szemeik mindig összehúzódtak, ha elérte őket az ő 
szikrázó, bölcs sasszemének pillantása. 

Belül, a szíve legelrejtettebb zugában igazat adott a megölt názáreti 
Jézusnak, amiért annyiszor támadta a farizeusokat. Minél többet volt 
együtt velük, annál világosabban érezte, hogy hiábavaló minden erőlkö-
dése, amellyel Salamon népét meg akarja menteni a szétzülléstől; kufár 
papjai és álnok rabbinusai megássák a sírját a régi dicsőségnek s Izrael 
népe örökkön a pusztában kóborló vándormadár lesz. A népek pusztájá-
ban fog vándorolni... 

Gamaliel finom, fehér kezét az ajkához emelte s lassan, óvatosan 
szólt a papokhoz. 

— Jeruzsálemből már részben sikerült kiszorítanom a kereszténye-
ket, a názáreti követőit. Azonban az ország még így is telve van velük 
s napról-napra sokasodik e beteges rajongók száma. Amióta meghalt a 
názáreti, úgyszólván még jobban megerősödtek, százával hagyják el az 
ősi vallást. Azt tanácsolom: mindenfelé, de leginkább Damaszkuszban kell 
üldözni őket. Mert ha ezek valaha is sikert érnének el, vége lenne a zsidók 
országának. 

A farizeusok felhorkantak. Josnak, a legöregebb, legharciasabb rabbi 
felugrott a padról: 

— Ki kell pusztítani őket. A bélpoklosok közé kell hordani vala-
mennyiöket. Meg kell fojtani a csecsemőket. Le kell ölni az asszonyokat . . 

Rakieb türelmetlenül kiáltott a beszédbe. 
— Valamennyiöket úgy kell agyonkövezni, mint Istvánt. Semmi kímé-

let közöttük. 
— De a holmijaikat és birtokaikat megtartjuk magunknak — visí-

tott föl egy apró, kicsiny emberke, Mosek rabbi. 
Valamennyien felszabadítottaknak érezték magukat. Mindegyik kiál-

tott valamit a hangok zürzavarába. Mindegyik igazolni akarta a nagy 
főpap előtt, hogy szívén viseli a keresztények kipusztításának tervét és 
készek az üldözésre. 

Gamaliel arcán undor suhant át, amikor a nekiszilajodott rabbikat 
nézte. Hirtelen beleszólt a lármába. 



451 

— Ajánljatok valakit, aki alkalmas lenne arra, hogy Damaszkusz-
ban kipusztítsa a názáreti követőit. 

Csönd lett. A papok gondolkozni kezdtek. Egymást méregették. 
Gamaliel észrevette pillantásaikat. 
— Közületek senkit se küldök Damaszkuszba — mondta szigorúan. 

— Valami fiatal rabbinövendék kell nekem erre a célra. Egy heves, lobba-
nékony és vérengző ember. 

Josnak, a vén, fehérszakállas főpap szólalt ekkor fel: 
— Jónak tartanám, ha azt a fiatal tarsusit küldenéd el, uram, aki 

István kivégzésénél oly híven őrizte a hóhérok ruháit. 
Gamaliel elgondolkozott. Nyilvánvalóan kereste emlékezetében a 

tarsusi arcát. Aztán egyszerre felkiáltott: 
— Ah, tudom már. Saulnak hívják. Rendkívül eszes fiú. Forró, szer-

telen temperamentumú. Megfelelőnek találom erre a célra. Küldjetek érte 
és hívjátok elém. 

Alig telt el pár perc s a fiatal tarsusi ott állt Gamaliel előtt, a nagy 
tanácsteremben. 

Kicsiny és vézna emberke volt. Magas homlokkal és keskeny szájjal. 
Egész megjelenése igénytelen és egyszerű. Mintha csak árnyék lett volna. 
Csak a szeme volt csodálatosan nagy és szép. Feketeségében a lángelme 
villogott. Egyszerűen, okosan és mégis büszkén állt a főpap előtt. 

— Saul — szólt hozzá Gamaliel —, te Damaszkuszba indulsz, minél 
előbb . . . 

A tarsusi meghajtotta magát. 
— Parancsod szerint lesz, uram .. . 
— Tudod-e, mit kell végezned? 
— Tudom — felelt halkan Saul —, amit eddig is tettem; ölni és 

pusztítani őket, a názáreti követőit... 
— Damaszkusz nagy hely! 
— Annál jobb! Ahol sok a légy, többet lehet egy csapással agyonütni. 
Gamaliel megelégedetten bólintott. 
— Büszke vagyok rád, Saul. Én neveltelek. Eredj hát és cselekedj... 
A tarsusi mélyen meghajolt a főpap előtt és kiment a tanácsteremből. 

A nagy megbizatás után ideges, gyors léptekkel sietett végig Jeruzsálem 
utcáin. Az emberek megrmegfordultak utána, mert néha fennhangon 
gondolkozott. Egy büszke római pretoriánus gúnyosan mutatott reá, 
amint elhaladt mellette. 

— Nézzétek a kis rabbinust. Ez fogja megmenteni a zsidókat a 
pusztulástól. 

Saul arcát sötét vérhullám borította el a szavakra. Ajkai keskeny re 
szorultak össze s dacos, kínos elszántsággal kapta föl a fejét. 

Körülötte római katonák álltak. Marcona, fényes sisakú katonák, 
akik fölényesen, gúnyosan nézték igénytelen kis alakját. 

— Legyőznek benneteket a keresztények — kiáltotta feléje egy 
fiatal katona. 

A tarsusi felszisszent. Egyedül állt a győzedelmes rómaiak között. 
Szólni se tudott, csak a gyűlölete ágaskodott mindinkább a názáreti 
követői ellen. Hirtelen futásnak eredt s magukra hagyta a gúnyolódó 
katonákat. 

Már látta házának fehér homlokzatát s meglassította lépteit. A Siloe 
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tava fölött már vérszínűvé vált a napsugár s nagy, lila párák kúsztak 
a getsemáni kert fölé. 

A ház előtt, a porban egy ember ült. Fejét a nyugvó nap felé fordította 
s kezeit a térdein tartotta összefogva. 

Saul egyideig nézte a furcsán gubbasztó embert. Aztán rátette kezét 
a vállára és megszólította: 

— Engem vársz talán? 
Az ember ránézett. 
Hosszúkás, kissé vértelen arca volt, nagy, révedező kék szeme. Lágy, 

szőke hajáról és szakálláról visszaverődött a napfény. 
— Téged — mondotta csendesen, halkan, valami különös, szívbe-

markoló hangon. Olyan volt ez a hang, mint a citerahúr pengése. Zengő 
és édes s hatalmas erőt sejtető. 

A tarsusi megborzongott ettől a hangtól s ettől az arctól. Hol látta 
vajjon? Nyilvánvaló, hogy koldus, valami pusztai rajongó. Megmagyaráz-
hatatlan zavart érzett vele szemben. Mintha meg kellene hajolnia, le-
térdelnie a porba s leejtett fejjel sírni, sírni, soká és kegyetlenül. Mintha 
a gyűlölet is, melyet a keresztények ellen érzett s amelyet a római katonák 
gúnyolódása még lángolóbbá tett, enyhülni kezdene szívében. De miért? 
Ki ez az ember? Mit akar tőle? Honnan jött? 

Mit akar hát? — kérdezte nyersen. 
Az ember feléje fordította arcát. 
— Téged... — mondta újra azzal a halk és hasonlíthatatlanul tiszta 

hanggal. 
E percben ért hozzá régi jó pajtása, Miletus. 
A porban ülő ember fölkelt. Még egyszer ránézett a tarsusi arcára 

és elment. 
— Láttad? — kérdezte Miletust. 
— Természetesen. Valami koldus lehet... 
— Nem tudom — felelt tompán a tarsusi. — De mintha láttam volna 

valahol... 
— Persze, hogy láttad. Galileában sok ilyen arc van. A názáretire 

hasonlít... 
— A názáretire? — kiáltott föl Saul s egyet lépett, a távozó alakja 

után, aki azonban már eltünt szeme elől. 
Vad, lobogó indulat hullámzott végig benne. Minden, amit gyermek-

éveitől kezdve ifjúságán keresztül a názáretiről hallott, egyszeriben föl-
zúgott előtte. Ezekben az esztendőkben ettől az egy névtől hangzott az 
egész kis ország. A pásztorok a mezőkön, a vámosok az utakon, a keres-
kedők a városokban s a papok a templomokban egyébről sem beszéltek, 
csak erről az emberről s ennek felforgató terveiről. Ez az ember magához 
emelte a szegényt, kikergette a templomból a kufárokat, megalázta a 
gőgösöket, jó volt és szelíd s hozzáférhetetlen a halálában is. 

A rabbinus-esztendők alatt, Gamaliel iskolájában egyebet se hallott 
a tarsusi, csak azt, hogy ez az ember veszélyezteti a zsidóság hatalmát, 
megtöri uralmukat s a maga tanait és tételeit igyekszik Mózes törvényei 
fölé helyezni. Öntudatra és bátorságra nevelte az embereket. Valami 
csodálatos, bűvös mágiával meggyógyította a betegeket. S a nép ma is 
napról-napra jobban hisz szavának, pedig már nem is él. 

Miletus egy nagy, sárga tekercset vett elő kaftánja ujjából. 
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— Megkaptam Platon elmélkedéseit. Tudom, hogy régén keresed; 
neked hoztam, Saul. 

A tarsusi csak ekkor hagyta félbe gondolatait. 
— Én nem tudok most bölcselkedni — mondta indulatosan. — Még 

ma este Damaszkuszba megyek . . . Gamaliel küldött... 
— Persze, megint öldökölni fogsz? 
A tarsusi felpattant. 
— Mit tegyek egyebet? Megvárjam míg egész Júdea kereszténnyé 

lesz? Te ezzel nem törődöl? Te nem félted a népedet? 
Miletus fejét rázta. 
— Ha valami rendelve van, bekövetkezik, akárhogy küzdünk is ellene. 

Én ölni sose tudnék. Téged csodállak érte, Saul. Bölcs vagy, sugárzóan 
okos, annyit tanultál s mégsem irtózol az öléstől? 

Saul fölkapta fejét. 
— Úgy beszélsz, mintha a názáretitől tanultad volna — mondta 

gúnyosan és rekedten. 
Miletus elfordult. 
— Meg merem neked mondani, Saul, úgy érzem, hogy a názáreti, akit 

mi üldözünk, még halálában is nagyobb volt minden eddig élő embernél... 
— Miletus — kiáltott fel Saul —, ha nem volnál barátom, akkor 

most. . . 
— Akkor most behurcolnál a tanácshoz — mondta nevetve Miletus. 

— Haggyjuk a veszekedést. Tudod mit, én is elkísérlek Damaszkuszba. 
Majd útközben felolvasom neked Platón elmélkedéseit... 

Napok múltak el a jeruzsálemi küldetés óta. Látszólag békésen ballag-
tak egymás mellett Miletus és tarsusi Saul. Hosszú és fárasztó gyalog-
lásaik alatt egyszer sem ejtették ki a názáreti nevét. De mindketten érez-
ték, hogy ez a név benne él a levegő azúrjában, a homok susogásában, 
a pálmalevelek suttogásában, a napfény tündöklésében. 

Már közel jártak a városhoz s eltikkadva a déli hőségtől, leültek a 
pálmafák alá. Miletus híven olvasgatott Platon könyvéből. 

„Őbenne vala az élet és az élet vala az élet világossága..." 
„És a világosság a sötétségben világosodik, de a sötétség azt föl 

nem fogja.. 
„ . . . az igaz világosság, mely megvilágosít minden e világra jövendő 

embert.. 
„E világon vala, a világ őáltala lett és a világ őt meg nem ismeré . . . " 
— Ne folytasd — kiáltott föl Saul hevesen. — Nem akarom tovább 

hallani. 
— Mi van veled? Hiszen szereted Platón bölcselkedéseit? 
— Szerettem... — mondta röviden s kelletlenül elfordította barát-

jától fejét. 
Nem merte megvallani, hogy ezek a szavak kezdik csökkenteni vér-

szomját s helyén valami csodálatos, mély borongás kél. Hasonlatosak 
voltak e szavak annak a fantaszta názáretinek szavaihoz. S őnéki most 
nem lehet gondolkoznia, nem lehet éreznie, elmélkednie, de főleg: nem lehet 
igazat adnia a görög bölcselőnek se, ha a názáreti felé harangoz a hódolata. 
Neki most gyűlölnie kell, nem szabad ellágyulnia, mert pusztító útra megy 
s nem fordulhat vissza Damaszkusz előtt. 
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Miletus abbahagyta a beszélgetést s lassan elszunnyadt a forró déli 
levegőtől. A tarsusi azonban éberen, makacsul várta a hőség zuhanását, 
hogy mielőbb folytathassák az utat Damaszkusz felé. 

Egyszerre furcsa, szikrázó fényességben tündöklött a táj. Olyan volt, 
mintha láthatatlan kezek tajtékport szórtak volna a levegőbe. A fák le-
hajoltak a földig, a homok csillogni kezdett, a fű harsogó zöldre vált, 
a madarak csattogó trillákba kezdtek s a levegőt csodálatos zengés töltötte 
be. A tarsusi riadtan emelte szeméhez kezét. Fölnézett az égre. A kékség 
vakított s időnkint a gyönyörű kék kárpit kettéhasadt. 

— Mi ez? — döbbent föl Saul lelke. — Álmodom talán vagy beteg 
vagyok? Fáj a fejem a hőségtől, káprázik a szemem és zúg a fülem. 

Szólni akart az alvó Miletusnak, de hang nem jött ki a torkán. 
Varázslat, mágia, vagy valami más földöntúli hatalom némította-e el: 
egyetlen hang sem jött az ajkára. 

Homloka verejtékezett az izgalomtól, s a gerincén furcsa didergés 
szaladt végig. Egy mondat élt csak tisztán és élesen agyában, amelyet 
az előbb Miletus olvasott: 

„E világon vala, a világ őáltala lett s a világ őt meg nem látta. . ." 
Maga se vette tán észre, de a sugárzó szemében nagy, fényes könny-

csepp csillant meg. 
A furcsa, zengő fény közben egyre terjedt s elborította az egész tájat. 

A tarsusi azt hitte, hogy a halál közeledik felé s szótalan, belső lázzal 
figyelte a tüneményeket. S a fák fölött, a fényességből egyszerre egy arc 
nézett le rá. Hosszúkás és vértelen. Nagy, merengő kék szemek... Szőke 
haján ós szakállán tündöklött a napfény. 

Lahajolt a tünődő tarsusihoz és nevén szólította: 
— Saul, Saul... — hangzott a hang a fényben s zengése betöltötte 

a teret. 
A tarsusi szemére odafagyott a könny. Nagy, dördülő, belső világos-

ság hajtotta térdre szikár alakját. Mániákus áhitattal nézte, bámulta azt 
az arcot, mely eléje tündöklött s annyira hasonlított annak az embernek 
az arcához, aki Jeruzsálemben várta őt. 

— Ki vagy te, uram? — suttogta didergő alázattal a jelenség előtt. 
— A názáreti Jézus, akit te üldözöl... 
A tarsusi szemét e szavakra újra és végzetes erővel borították el 

a könnyek. Hörgő, fájdalmas, századokon keresztül vergődött emberi 
könnyek voltak ezek s elhomályosították szeme látását. Nem látott se 
fényt, se fákat, nem gondolt Damaszkuszra, a vérontásra, csak azt a 
tündöklő, csodálatos arcot nézte s azt a hosszú, végtelenbe vesző utat, 
amely előtte e percekben kígyózni kezdett a kettéhasadt ég felé s azután 
ájultan zuhant a forró, lihegő földre. 

Pár perc mulva fölébredt Miletus s ámultan bámult barátjára. 
— Saul, ébredj, már indulnunk kell. 
Saul azonban nem mozdult s ahogy Miletus föléje hajolt, észrevette, 

hogy a szemhéjai furcsán megduzzadtak s egész arca telve van könnyel. 
— Mi van veled, Saul? Mi történt veled? 
Saul még ekkor sem ébredt föl s Miletus most észrevette, hogy barátja 

súlyos, öntudatlan kábulatban hever. Gyorsan lerohant a fák mögött 
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kígyózó kicsiny patakhoz és hamarjában friss vizet merítve, meglocsolta 
Saul lüktető homlokát. 

Lassan megmozdult a tarsusi. Két kezét lankadtan emelte szeméhez. 
— Nagyon fáj a szemem — suttogta. 
— Bizonyára a hőségtől. 
Saul felhördült. Magához rántotta Miletust. 
— Krisztus volt nálam, Miletus. Ő maga, a názáreti jött hozzám. 
Miletus elsápadt. -
— Te beteg vagy, Saul. Bizonyára a hőség betegített meg. 
— A hőség... — suttogott forrón Saul. — A hőségről beszélsz 

nekem. Igazad van, Miletus: a hőség betegített meg, a lelkem izzó, gyilkos 
hősége. S ebbe a hőségbe most belevilágított Krisztus. Hallgass ide, 
Miletus. Ahogy te aludtál, én néztem az eget s az égből egyszerre Krisztus 
tekintett rám. Olyan szelíd volt, olyan jóságos és csak azt mondta: Saul, 
Saul, miért üldözöl engem? 

E szavaknál a heves, kínlódó zokogás újból elfogta Sault és Miletus 
tehetetlenül állt mellette. 

Egyszerre felsikoltott Saul: 
— Miletus, én nem látok. Nézd, kinyitom a szememet és nem látok 

semmit, téged se látlak, a fákat se látom. Csak Krisztust látom, a názá-
reti Jézust látom fehér arcával és szomorú szemeivel. 

Miletus megdermedt. Egy pillanatig tehetetlenül állt barátja mellett. 
Végül fölsegítette a földről. 

— Jöjj, Saul. Bevezetlek Damaszkuszba, Ananiás majd meggyógyít. 
S amíg mentek a hófehér, poros úton, mindketten érezték, hogy 

tarsusi Saul útjának iránya megváltozott s Gamaliel rabbinusmester 
aligha fog örvendeni eme változásnak. 

A három nap alatt, míg Ananiás gyógyította Sault, a fiatal rabbinus 
lelkében megfordult a világ. Beteg szemei mögött, a lelke élő világosságá-
ban Krisztus szenvedő arca világított s ebben a világosságban egyszeriben 
lanyhulni kezdett a kérlelhetetlen és kegyetlen gyűlölet, amellyel eddig 
a názáreti követőit pusztította. Vérszomjúsága, ellenszegülő makacssága, 
könyörtelensége s más ehhez hasonló keresztény-pusztító ereje elhalvá-
nyodott és eltünt e három nap alatt. Nem merte bevallani még önmagának 
sem, hogy a vakság napjai alatt ő megszünt Gamaliel tanítványa ós a 
Názáreti üldözője lenni. Ahogy elégtek az órák és a percek, úgy villantak 
át agyán az üldözött Jézus tanításának szavai. Azután emlékezett Platon 
jövendölésére, melyet Miletus olvasott föl a tekercsből: 

„E világon vala, a világ őáltala lett s a világ őt meg nem látta..." 
— De én láttam — sikoltott föl Saul —, láttam, rámnézett és bizo-

nyára hívott engem . . . 
S a harmadik nap hajnalán sápadtan és révetegen elhagyta Ananiás 

házát. 
— Visszamégy Jeruzsálembe? — kérdezte az öreg, ájtatos doktor. 
— Nem megyek — mondta halkan Saul. — Megmondhatod Gamaliel 

hirnökének, hogy én, tarsusi Saul nem üldözöm többé a názáreti követőit. 
Krisztus elvette szemeim eddigi világosságát s helyébe ideadta az ő 
szeretetének lámpását. Az én utam hát most e lámpás után visz s az nem 
Jeruzsálem főpapjainak és rabbinusainak világít. 
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Azután halkan, észrevétlenül elhagyta Damaszkuszt, a keresztények 
menedékhelyét és az illatos fűszereiről és áhítatos csendjéről híres Arábia 
felé vette útját. Útközben egyszer elmosolyogta magát: 

— Lám, a gyűlölet szekerén robogtam ezelőtt pár nappal Damaszkusz 
felé és most a szeretet szárnyán repülök a Názáreti útján. 

Körülötte lankadtan lebegtek a pálmafák keskeny levelei s éretten 
hulltak a porba a fügefák gyümölcsei. Olyan volt a tájék, mint egy ki-
terített, lágy, isteni szőnyeg, amelyen puhán és könnyedén surrant tova 
a tarsusi lábanyoma. 

Dénes Gizella. 

MÁJUSI ZÁPOR. 

Süvöltve zúgta át a partot, — 
s előbb a füzek lombjain dúlt, 
aztán merészen jobbra tartott: 
a szél rabolni, lopni indult... 

A szél kacagva nézte őket, 
rengett a párás lég alatta, 
majd átszelé a zöld mezőket 
s a gyermeket, jaj, elragadta. 

Vibrálva ömlött át a légen A gyermek anyja összeomlott, 
a csendes alkony lágy aranyja, s míg mardosá kín, hamvazá por 
s két felleg úszkált fenn az égen: a könnye búsan földre bomlott — 
egy játszi gyermek és az anyja, s a könnye: fáradt esti zápor. 

Benyovszky Pál. 
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