
AZ ÚTTÖRŐ IRTA: TELESZKY AN HA

"Chronique M issionnaire." Most száz éve,
hogy egy hős francia pap, de Solages abbó
elment Madagasear szigetére és behatolt
ismeretlen néptörzsek közé. Egy darabig
hírt adott magáról, későbbnyoma veszett ...
Ma ezen a nagy szigeten 500.000 katolikus
van és 350.000 olyan, aki most készül Ilo

keresztség fölvételére ..."

Akkoriban már hosszabb ideje lakott a szigeten az, akit az összes benn
szülöttek Fehér Atyának neveztek és aki ismeretlen vidékről jött közéjük.
Minden este a falu szélén a pálmatörzsből-háncsból összetákolt kunyhója előtt

üldögélt, a rőzséből rakott tűz fényénél. Köréje telepedtek azok, akik nagyon
szerették őt. Nem sokan, mindössze öten voltak, mert a többiek részint féltek,
részint idegenkedtek tőle és olyanok is akadtak, akik gyűlölték.

A tűz mellett ott ült az anya s nyakába kötve aludt kis gyermeke, akit a
Fehér Atya mentett meg nemrégen egy rátekerődző kígyótól. Ott ült az öreg
korsókészítő, aki hűlőfélben lévő tagjait nehezen vonszolta ki a faluvégre
minden este. Mert hallani akarta a titkokat, melyekről a Fehér Atya mesélt ;
öreg volt már a korsókészítő és napról-napra közelebb hallotta maga mögött a.
Halál lépéseit. És ott volt a szomorú leány, aki nemrég temette el azt, akit
legjobban szeretett és ott volt Tanatoé, egy fiatal fiú, aki tizenharmadik nyarát
érte meg ebben az időben. Ez a Tanatoé titokban arra vágyott, hogy valamikor
saját két szemével láthassa és kezével meg is foghassa Istent. Mellette egy
kövön a bénakarú ember ült, akit az egész törzs gyűlölt. Mert azt suttogták
róla, hogy már sok gonoszat cselekedett eddig és senkisem tudhatja, miket fog
még elkövetni.

Ültek hát mind az öten a tűz körül, készültek a keresztség fölvételére és II

maguk szaggatott nyelvén, fennhangon ismételgették ... : "Ne vígy minket
a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól ..."

Még sokan, mások is voltak köröskörül, akik sötét árnyékokként a bokrok
közb álldogáltak. Csupasz, barna testük meg-megvillant a tűz fényében.
Olyanok is voltak, akik fölkapaszkodtak a fákra és úgy hallgatták a Fehér
Atya szavait. Közelebb ülni nem igen mertek, mert a legtöbben maguk sem
bizonyosodtak meg affelől, hogy jobb-e az az Isten, akiről ő beszélt, mint az
övéké volt. Vajjon ad-e erőt a férfiak karjába, elegendő tejet kecskéiknek,
termékenyekké teszi-e az asszonyok méhét és szinültig tölti-e mézzel a sejteket
a domboldalon? És ami a legfontosabb: távoltartja-e a törzstől a Gonosz
támadásait, a dögvészt, a földrengést és a tűzveszedeimet ?

A Fehér Atya szokása szerínt egy fatőnkön ült, időnként illatos, száraz
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rőzsét rakott a tűzre és arról az Istenről mondott egyetmást, aki egyszülött
fiát is odaadta az emberekért. A szálló füst fanyar, kesernyés szaga össze
vegyült a kavofák fürtös virágának bódító illatával és a köröskörül állók
tátott szájjal, lélekzetfojtva hallgatták, mint ostorozták meg a Megváltót,
leköpdösték s töviskoronát fontak a fejére. Lábaiba és kezeibe szögeket vertek
és két keresztbetett gerendára fölfeszítették.

A Fehér Atya itt kicsit megállt a beszédben, a nagy csendben csak a rőzse

pattogott és valahol a sötét fák közt nyöszörögni kezdett egy kisgyerek. Kis
idő mulva a pap még azt is hozzátette, hogyaMegváltó vére hullásával és
kínos kereszthalálával megtörte a Gonosz hatalmát a földön. S azokon, akik
valóban hiszik és szeretik Istent s az ő kezére bízzák magukat, a Gonosz nem
vehet erőt többé.

Hosszú hallgatás következett. Azok, akik a tűz körül ültek, rajongással
bámultak rá és a még távolabb állók is különös tágranyílt szemmel nézték őt.

Akkor váratlanul a fák alatti sűrűből magas, szikár alak furakodott elő.

Barna, csupasz melle, ínas, izmos karja, sötét arcából fehérlő foga megvillant
a tűz fényében. Kidüllesztett hassal, szétterpesztett lábbal állt meg a Fehér
Atya előtt. Mindnyájan ráismertek: Mahoré volt, a lándzsafaragó és félel
metes erejű. Hangja, mint kemény, éles kő ütődött neki a papnak:

- Azt mondtad az előbb, hogyaMegváltó megtörte a Gonosz hatalmát
a földön ... Akkor hát ..., hogy lehet az, hogya Gonosz mégis ott rejtőzik

abban a gömbölyű, meredek hegyben, amelyik itt emelkedik a falun túl?
Mert láttál-e már valakit közülünk, hogy azon a hegyen járt volna? Ugy-e
még sohasem? . .. Mert igaz ugyan, hogy zöld növények, fák és virágok
borítják az oldalát, de fenn a csúcsán fekete mélység tátong. Aki pedig abba
leereszkedett, soha élve vissza nem jött. Előbb a kezében tartott égő viasz
gyökeret oltja el a Gonosz, aztán meg megfojtja mérges lehelletével. Volt régen
egy bátor ember, akit társai liánaindákra kötözve, saját kívánságára leengedtek
a mélységbe, de holtan húzták föl. Kékre vált az arca, kidülledt a szeme. Hosszú
idő óta senki sem merészkedik közülünk még csak a hegy oldalára sem. Mind
nyájan tudjuk, hogy ott a Gonosz lakozik. Hogy mondhattad hát azt, amit az
előbb mondtál?

A Fehér Atya megütődve nézte az előtte állót, majd kis darabig némán,
tenyerébe hajtott fejjel gondolkozott. Aztán felállt és olyan hangosan szólalt
meg, hogy még a távolállók is tisztán hallották:

- Újra csak azt tudom, hogy akik valóban hiszik és szeretik Istent
s magukat egészen az ő kezére bízzák, azokon nem vesz erőt többet a Gonosz
hatalma. Ti féltek a Gonosztól és nem mertek fölmenni a hegyre. Én azonban
- s a pap alakja a szakadozott fehér kámzsában, mintha egy fejjel magasabbra
nőtt volna - azt mondom nektek, hogy hiszek Istenben, szeretem őt és az
Ő kezére bízom magamat. Holnap reggel pedig félelem nélkül felmegyek a
hegyre. Valamennyien kijöhettek és nézhetitek, hogy igazat mondtam-e ...
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Ha pedig akadna valaki közületek. - és itt csengő hangja kicsit halkabbra
vált - aki olyan bátor volna és úgy érezné, hogy annyira hisz Istenben, mint
ahogy én hiszek ... akkor az jőjjön és kövessen engem ... !

Azzal elhallgatott és lehajtott fejjel sokáig maga elé nézett. Csak akkor
kapta föl a fejét, mikor a nyomott csendben Tanatoé vékony hangja szólalt
meg:

- Veled akarok menni atyám! ...
- Én is - szólalt meg rekedt, dob szerű hangján a bénakarú ember.
- Én is - szólalt meg az anya és a szomorú lány egyszerre.
- Megpróbálom, hátha még engem is felbírnak a lábaim - tette hozzá

az öreg korsókészítő.

S a köröskörül állók szívében és hátában ijesztő félelem és nyugtalanság
támadt ...

*
Másnap kora reggel forrón sütött rájuk a nap, amint a hegy oldalán

kapaszkodtak fölfelé. Elől ment a pap, hátán egy keresztet cipelt, melyet
hajnalban két lehántott fatörzsből maga ácsolt össze. S melyet majd fent a
csúcson állítanak föl, hogy mindenki láthassa. Az izzadtság belecsurgott fehér
szakállába s görnyedten lihegett a teher alatt. De még alig haladtak egy kis
darabot, mikor a hátul vánszorgó öreg korsókészítő hirtelen megállt. Aszott,
fogatlan szájából nehézkesen bújtak elő a szavak:

- Nem bírom tovább, - nyögte - öreg vagyok már és fáradt ...
S szomorúan letelepedett egy kőre.

Már a hegy közepetáján jártak, mikor az anya megállott:
- Atyám, - mondta - vissza kell fordulnom. Ez a kisgyerek olyan,

mintha beteg volna. Lázas a teste és reszket. Haza kell vinnem ...

A pap csendesen visszafordult, egy pillantást vetett a gyermekre, aztán
bólintott:

- Menj haza, - mondta - és főzzél neki orvosságot.

Négyen mentek hát fölfelé. A nap forrón tűzött s a levegőben tarkán
csillogó madarak szálltak. Túl voltak már a fele úton, mikor a szomorú leány
megbotlott és egy éles kőben felsebezte a lábát. A vér kicsordult a sebből s a
leány sápadtan, tántorogva megállt. A Fehér Atya letette hátáról a keresztet,
füvet és gyenge indát keresett a meredek szélén, letérdelt és bekötözte a sérült
lábat. De a leány még tovább is sápadtan állt és remegett a keze. Lesütött
szemmel a lábát nézte, mikor megszólalt halkan:

- Nem hiszem, hogy tovább bírnék menni ... - és elakadt a szava.

A Fehér Atya nem nézett egyikükre sem, mikor némán újra hátára emelte
a keresztet és nekiindult a meredeknek. A másik kettő szótlanul követte.
Lassan egyre közelebb jutottak a csúcshoz. Lábaik előtt apró, színes gyíkok
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surrantak el s a meleg levegőben a nyíló bokrok fűszeres illata lebegett. Tana
toé a pap hátát nézte, melybe véres csíkokat horzsolt a kereszt.

- Atyám, - szólalt meg - pihenhetnénk egy kicsit - és izzadtságtól
fénylő, barna kis arcáról egy könnycsepp gurult le. A pap hátrafordította a
fejét, ránézett s fáradt arcán biztató mosoly suhant át.

Abban a pillanatban valami dübörgés hangzott a levegőben és mind
hárman ijedten rezzentek össze. Fönt, a közeli csúcson levált egy szikladarab
és ijesztő robaj, recsegés és ropogás közt közvetlen mellettük gördült le a
mélybe.

- A Gonosz! ... - kiáltotta a bénakarú ember halálravált arccal és
hanyatt-homlok, remegő inakkal rohanni kezdett le a völgynek. A fiú elfehé
redett szájjal, ijedt kiáltással iramodott utána ...

*
Fent a kéklő magasságban, a félelmetes csendben egyedül állt a pap.

Feje fölött időnként egy-egy madár szárnya suhant el. Iszonyú szomjúságot
érzett, nyelve kiszáradtan a szájpadlásához tapadt. Allt és lenézett a völgybe,
ahol a messzeségben a fák közül kilátszottak a kunyhótetők barna csúcsai.
Felsóhajtott. Még egy pillantást vetett a magányosan álló, nehéz kövekkel
megtámasztott keresztre, aztán lassan lefelé indult.

Jóval elmult már dél, mikor nem messze járt már a falutól. Egyszerre
hirtelen megállt és a levegőbe szagolt. Látta, amint a völgyből szokatlan nagy
füstoszlop szállt fölfelé és a virágzó bokrok közé nehéz, égett szagot kevert a
szél. A pap riadtan, mereven nézte a füstoszlopot, pár pillanat és égő, hatalmas
lángcsóva bújt ki a barnatetejű kunyhók közül, Az égen piros visszfény támadt.

- Tűz! - kiáltott fel riadtan, önkéntelenül s a hangja ijesztően vissz
hangzott a néma kövek közt. Nagy léptekkel, majdnem futva indult neki az
útnak, még meg kellett kerülnie a hegy lábánál levő mélységet. Csurgott róla
az izzadtság, lábát felsértették a kavicsok, észre se vette. Amint közelebb ért,
a levegő tűrhetetlenül forróbb lett. Égő kunyhók, pálmatörzsek recsegése
ropogása, emberi jajveszékelés hallatszott és a levegőben izzó pernye szállt
szerteszét.

Mire a falu széléhez ért, jóformán az egész égő, düledező halmazt fölfalták
a vérvörös lángok. Az emberek csomóba verődve tehetetlenül topogtak,
öldüket rázták és fogukat csikorgatták dühükben. Eszeveszetten ugráltak és
egyre feketébbek lettek a szálló koromtól. Köröskörül a sziklák félelmetesen
verték vissza a jajveszékelést; egy asszony, akinek férjére rázuhant egy égő

fatörzs, hirtelen ijesztően vidám énekbe kezdett ...

Mahoré vette észre elsőnek a papot, amint az lihegő mellel kilépett a fák
közül.
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- Megállj! - kiáltott rá és megragadta a karját. - Te vagy az oka
mindennek ! ...

Köröskörül az emberek egy pillanatra elhallgattak és riadtan bámultak
a lándzsafaragóra, aki rázta a megdöbbent pap karját és habzó szájjal üvöl
tözni kezdett :

- Ide nézzetek! - kiáltozta. - () a bűnös! . .. () hozta reánk a sze
rencsétlenséget . .. Fölment a hegyre, hogya Gonosszal cimboráljon ! Meg
haragította és reánk zudította a bajt! . .. Gyűlölöm őt és ti is gyűlölitek !
Pusztítsuk el! Dögöljön meg! Vesszen oda a nyomorult fehér fajzat! - Azzal
öklével feléje sujtott.

A pap megtántorodott és abban a pillanatban egy kő a lábának repült.
Az emberek lehajoltak, göröngyöket és husángokat ragadtak a kezükbe.

- Hó ! ... - üvöltötte Mahoré és fölemelte karját. - Nem ezt érdemli !
Azt beszélte, hogy az ő istenét megkorbácsolták! Korbácsoljuk meg mi is!
Azt mondta, hogy töviskoronát tettek a fejére l Fonjatok hát neki is egy tövis
koronát! És azt mondta, hogy két keresztbetett gerendára fölszegezték!
Hol van hát az a gerenda! . .. és habzó szájjal a pap sápadt arcába köpött,

Az asszonyok egy páran szemük elé kapták a karjukat.

*
Éjtszaka volt már, köröskörül mélységes csend. Csak néha-néha hallat

szott egy-egy ismeretlen állat kiáltása tompán. Az emberek kimerülten, kor
masan és véresen aludtak vackaikban, melyeket este a domboldalakon, az
erdőkben hevenyésztek össze. A levegőben még mindég bűzös égett szag ter
jengett és összevegyült a koa-akác bódító illatával. Az üszkös, megszenese
dett romhalmaz felett nagy, fekete madarak suhantak el kiterjesztett szár
nyakkal.

Az egymásradőlt, égett szálfák között Tanatoé vékony kis alakja botor
kált. Óvatosan lépkedett, körül-körül nézett. Arca csuromvíz volt a könnyektől,

markában a szilioké fínom, édes és érett gyümölcsét szorongatta. Mikor kiver
gődött a gerendák közül az elhamvadt falu szélére, éppen kisütött a hold.

- Ha még élne ... - suttogta vágyakozva és a letaposott tisztáson
közelebb ment ahhoz a két keresztbetett gerendához, mely feketén meredt
fölfelé a sötét fák alatt. Rajta emberalak kitárt karokkal.

A fiú mondani akart valamit, de a torka száraz és forró volt, hang nem jött
ki rajta. Feje fölött a csendben alig hallható sóhajtást hallott. - Még él,
- gondolta és két kezével fölfelé nyujtotta a gyümölcsöt, de hiába ágaskodott,
nem érte el a haldokló száját.

Közben úgy tűnt neki, hogy halk, töredezett szavakat hall, melyeket el
ismételgetett magában, de nem tudta, mit jelentenek:

- ... Add, hogy mások jőjjenek az én utamra. .. Akik új magot hin
tenek köröskörül .. , Hogy dús termés keljen ki a véráztatta földből ...
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