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(Folytatás.)

VI.

Irta Ijjas Antal

Ha azonban most visszatérünk; hozzá, ehhez az Antonioszhoz, nos, el
kell mondanunk róla, hogy a kereszténység kiégette belőle az egyiptomi
Iszap minden rontását. Osei között négyszáz évvel azelőtt fordult elő

utoljára testvérházasság s az ereibe ívakodott itáliai vér felfrissítette őt;

elődei sok nemzedéken át már keresztények voltak és szentül éltek s
ami a legfőbb, ifjúkora óta szentül élt ő maga. Azonkívül ideköltözve
a sivatagba: a reggeli órákban a Keserű Kút körüli földecskejét művel

ve erős testi munkával í'oglalkozott, majd imádkozott s a nap forró
szakát átaludta, este sás- és szittyófonatain dolgozott, az éj első felében
pedig imádkozott. A munka és imádság, tevékenység és bőjt: széles
vállú, vörösbőrű, szikár óriássá tették, s anélkül, hogy tudta vagy akarta
volna, őseihez hasonlóan nagyúrrá. Végre is egy napi járóföldnyi elrej
tett Völgy ura lett s akármilyen rendkívülinek is hangzik, odaérkezése
után senki sem kereste föl a helyet, áhol megtelepedett; hatalma majd
nem uralkodói volt; s .mindezeken kívül, úgy megszerezte az uralkodást
teste és lelke felett bőjttel, imádságaival, áhítatgyakorlataíval, alvásmeg
vonással, szentírás-olvasmányaival, hogy joggal hihette: elérte célját,
amiért a püspöke is küldte ide. A hajdan félénk if júból vasídegzetű, bá
tor férfíóríást nevelt a sivatag. S amik azonban rá vártak, azok most
már a kísértések voltak.

Igen, a kísértések !

Ezek által lett ő híressé: a kereszténységben és művészetben aligha
voltak ismertebb dolgok, mint az ő kísértései'! Megfestette ime Grüne
wáld is, a Rejtélyes; forrásait a maga módján nyilván ugyanonnét véve,
ahonnét mi is: közvetleriül magukból a történetekből. Aki akár csak
egyetlen-egyszer is Látta képét, sohasem feledi el a sárgában. zöldben,
li1ában, vörösben rémlő Démonokat, állatí és kísértő alakzataikban. Ami
arra a képre van festve, az démónia és iszonyat maga. De mit mondjunk
ezekről a dolgokról mi magunk: oly rettenetesek voltak-e ezek a kí
sértések?

Nos, valóban azok !
De nem azért, mintha külső valójukban a vadállatok jelentek volna

meg, aktket Grünewald festménye mutat, hanem azért, mert ezek a kí
sértések először egészen közönségesek,l,öznapiak voltak. Mindezeket a
kísértéseit is, ő maga beszélte el, már aggastyánkora táján, tanítványai
nak, Athanaziosz, az alexandríaí, meg is írt belőlük egyet-mást Antoni
oszról szóló ma is meglevő görög életrajzában. Amiket azonban itt mon
dunk el mi, azt abból vesszük, amit Athanáz nem írt meg róla, hanem
annak idején, mint titkot, megtartotta volt magának! Ime, ezt a titkot
tárjUik föl.

Ezekben a máig világhírű es rettenetes kísértésekben legeslegelőször
éppen a köznapiságuk volt borzalmas ! Már férfi volt, hozzáedződve a
Halottak Völgye hőségéhez, hozzáadva a magányhoz. a mumkához, imád
ságaíhoz, amikor a Halott Kormányzó Házának hálhatatlan freskói le
léptek a falról és élővé válva beleivakodtak életébe, emlékei közé. És
éppen ez volt a rendkívüli. A freskók közül képzeletének és lelkének
életébe lépett az a kép, amely például azt mutatta, hogyan megy el a
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kormányzó vadászni a Nilus mocsaraíba, vadászmacskáival, A csónak.
belehasít a halványzöld árba, az arany nádasba, ragyogóan sm:naragdnyakú
vadkacsák jelennek meg az íjj és a szemlélő előtt - s a képen szinte
ott úszik a Nilus nedvzöld levegője. Igen, zöld és nedves levegőt idéz
fel itt, az átoknak ésa hőségnek ebben a katlanában. Hűs és dús víz
ilLatát. És vadkacsák! Amióta itt volt Antoníosz és felgyógyult ideérkezte
napszúrásáből, nem evett mást, rnínt amit a kő- és homokvölgy adott,
gyökereket, néha kókusztejet, szittyókalászoknak és növélnykéregnek
lisztfélévé zúzott porából sütött kovásztalan lepényeket, azt a néhány
sovány és keserű tököt és uborkát, ami oly kínnal termett meg a forrás
mellett, de nem egyszer évek során el aszott minden tő a levegő tüzétől.

És soha nem érezte bő víz illatát. Most ezt érezte, ugyanúgy, ahogy ak
kor, amikor még az övé volt az ősi birtok s a Nilus megduzzadásakor a
zsilrpek belevezették az áradatot a vízárkokba s a víz illata egyszerre
úgy tünt föl előtte, mint maga a boldogság. Visszamenni Memfiszbe és
érezni ezt a víz-illatot! Látni párájának smaragdját a reggelben és az
estében, látni a Nilusról feltükröző halvány eget, a tejzöld, gyönge, édes
alkonyat estét!

S lelépett a Halott Kormányzó életének képei közül a falról egy
másik is - az, amely megmutatta őt éppen birtoka ügyeinek intézése
közben: gazdasági udvarát vigyázva mint óriás, míközben istállóiban a te
heneit fej ik, állatait gondozzák szolgáí és rabszolganői . .. S akkor neki,
Antoníosznak, emlékezetébe villant valami, valóban emlékezetébe, mert
egyébként nem tudta, valóban megtörtént-e vele ez a dolog, bár nyilván
valóban megtörtént. este van, a birtok belső tava és a külső csatornák
felől a víz illata árad és az istállók udvarán sötétedik És ekkor, a víz
és alkonyat illatában, az egyik istállóból kisurran egy fiatal rabszolga
lány, mindkét kezében tejes-sajtárral s utána mi vonszolódik? A nyers,
erjedő trágya szaga, a tej il1ata s a fiatal test izzadságáé. Az emlék,
amit felkeltett, félelmetesen egyszerű volt. Gyermekkora óta ugy emlé
kezett vissza magára, mint a birtok urára, aki parancsol és rendelkezik
s aki előtt elsurrannak a szolgák, mert így parancsolják ezt a szígorú
háznagyok. Igy például volt - ekkoriban ő tizennégy-tizenöt éves lehe
tett, tehát serdülő, ifjú nagyúr - a húgának egy szolgálólánya, féligmed
dig játszótársa, Meritaton nevű félénk, kedves kis teremtés. Antoniosz
éppen azon a napon, amikor átment a tó túlsó oldalára, az asszonyházba,
megmondani húgának, hogy megkérték. a házat üresen találta, húga, a
szolgálókkal együtt künn lehetett a kertben, egyedül csak ez a Merítaton
volt otthon, de hogyan? Antoniosz nővérének öltözőszobáíában volt, a
vörösréz nagy tükör előtt s abban a hitben, hogy senkisem látja, hol
elől, hol jobb-, hol baloldalt nézegette magát benne, emelt karokkal és
saruinak hegyére ágaskodva. Oly kedves, egyszerű volt, hogy ő nem is
zavarta, csak elnézte, anélkül, hogy akár gyönyörködött volna benne,
éppen csak nézte, amint forgott jobbra-balra és karjait emelgette, s ak
kor egyszerre csak észrevette őt Meritaton a tükörből és szégyenkezve,
mint valami űzött vad, elmenekült és utána soha nem mert ura elé ke
rülni. Tizenkét éves volt, telve a serdülés minden ártatlanságával, s a
kezei és lábai feltűnően nagyok, noha - igaz - a termete - elég ma
gas volt. S ime, most eszébe jutott ez a Meritato.n. Magának nevelhette
és el is vehette volna, oly csinos volt, tiszta és okos, keresztény lány
is volt, s igen, érezte, most érezte meg, hogy a kislány akkor gyermekesen
szerelmea is volt őbeléje, ezért kerülte őt, vad, hajadoni szeméremből!

És akkor egyszerre - pedig amíkornevelőrabszolgáítanították, közönyös
volt Homérosz iránt, és képtelen 'lUTa, hogy betanuljon belőle valamit -
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eszéhe jutott az Iliász néhány sora, az első ének elejéről, ahol Akhillesz
beszél' Brizeiszről, a .szépről:

"Agyarnon édes társ legyen ő, ki a rnessze öregség
napjaiig szövögessen kőháza.mban.•."

s ime ezt egyszerre kívánni kezdte. Mi rossz lett volna abban, ha fele
séget vett volna? És egyszerre sürgető, keserű vágyat érzett, hogy el
hagyja a Halottak Völgyét és visszamenjen Memfiszbe - vajjon meg
találja-e Meritatont? Számot vetett az évekkel. Tizenöt év telt el, a lány
szüleí azok közé tartoztak, akiknek néhány holdat kihasított abirtokból,
amikor szétajándékozta - majdnemhogy azonnal férjhez mehetett és
már unokái lehetnek. S ekkor úgy tűnt fel neki, hogy az lett volna a
dolga, hogy elvegye Meritatont.

VII.

A több és keserítöbb azonban egész hirtelen ugrott elő mindebből !
Mert a következő időkben egyszerre csak szakadatlanul előtte lebegett
az oázis Névnélküli Asszonya, s hozzá mostmár nemcsak emlékeiben,
hanem valóságos látomások szerint is - és itt kezdődtek el Antoniosz
látomásai!

Most, amikor leírjuk ezeket a látomásokat, senki ne gondolja, hogy
valótlan dolgokról van szó. Nagyon is valóság mindaz, ami itt áll, noha
szekatlan. Am csak szekatlan és egyetlen pillanatra sem hihetetlen.
Csakhogy itt már nem emlékezésekről van szó, hanem látomásokról, s
ezekben a látomásokban már egy valóságosan létező, de éppen nem em
beri lény is megjelent Antoniosznak:: maga a Démon.

S ez pedig így történt.
Tél volt. A tél itt a sivatagban is kemény, noha nappala! rettenetes

hőségűek. De éjszakái, különösen a tiszta telihold felé közelgőek, bor
zalmasan hidegek. Úgy hogy ilyenkor nemcsak még jobban el kell füg
gönyözní a nád- és szíttyöszőnyegekkel,hanem tüzet is kell rakni a kö
padlón, az alvósarok közelében, hogy a sírpalota lakóját ne rázza a hi
deg. Sőt ha az éjszakában az alvó felriad. akkor is rakni kell a tűzre,

hogy meglegyen az alvás melege. S a látomások ekkor és ilyenkor
történtek.

Azzal kezdődött, hogy a Névtelen sivatagi Asszonyra ugyanúgy, de
még többször kezdett vísszagondolní, mint Meritatonra. Először csak úgy
tünt föl, míntha sokkal jobb lett volna, ha akkor hallgat rá és elmegy
vele kunyhójába - s ekkor mintha csak valóban ott lett volna, úgy ki
rajzolódtak előtte a kunyhó belső falai, pedig életében sohasem járt
ilyesféle helyen, de most élesen látta milyen: agyagból épített méhkas
alakú kúp, bemeszelve kívülről is, de különös gonddal belülről, berende
zése egy nyoszolya, egy láda, néhány korsó, a középen pedig pislogó
tűz. S ennek a tűznek fényénél látta most a 'néger asszonyt. Amde egész
csodálatosan.

Elkergetve tudniillik magától ezeket a képeket s hosszú, nyugodt és
bölcs imádkozás után elaludt, de nem is rövid időre. A hidegtől didereg
ve ébredt föl, még a parázs vörhenyes derengésében, s föltápászkodni ké
szült, hogy a sivatagi. vadgaz ágait vesse oda lángnak. Félelmetes volt
az az érzése, hogy nincs egyedül. De amit akart, mégis megtette - s
ekkor történt a látomás.

A tűz fellobbant, csak nem úgy, ahogyan valójában volt, tőle macától
pár könyöknyi közelben, hanem egészen messze - valahol a látóhatáron.
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Mert - s ez most úgy tűnt föl neki - ellátott fekvőhelyéről köröskörűl

a messze láthatárig. S a tűz ott égve felvilágított a titáni asszonyalakra,
aki akkora volt, hogy egy közönséges ember alig ért volna a bokájáig.
Mint szörnyű kőtornyok meredtek magasba lábai, a t\íz megvilágította
érdes, csiszolatlan felületüket, a gránitból vésettnek látszó óriás ágyék
kötőt s fölötte a felsőtestet, az árnyékba vesző csupasz kebleket - s a kes
keny vállak fölött vadul ragyogott föl a széles arc-csontú, alul és fölül
egyformán vastag ajkú fekete arc, olyan szépnek tünve, amilyen (ezt
tudta) valójában sohasem volt. Az arc, amely olyan óriás volt, hogy
talán elfért volna rajt egy város, maga Memfisz is, most gyönyörű, vak
merő arcként meredt a csillagok közé. S a szemei - két egyenes, sárga
vonal - meredten nézték őt.

Egészben véve inkább borzalmas volt, mint vonzó. Még borzalmasabb
volt egyrészt a Iátornásszerűsége, másrészt az az érzés, hogy nem üres
kép, hanem valóban valaki. A Démon volt, az f:gből letaszított. aki ezt
az alakzatot öltötte föl Antoniosz emlékeiből s ezt növelte öríássá és
sokáig, figyelmesen vizsgálva őt, a Memfiszből menekültet, így szólt,
lassan megmozduló, széles, óriás ajkaival; mégis hangtalanul:

- Szánlak, hogy nem szerezted meg akkor magadnak: azt az örömet !
Ebben a pillanatban úgy tünt föl, - s Antoniosz úgy érezte, és az

egészben ez a legborzalmasabb - míntha az, ami akkor történt volna,
egyrészt puszta semmiség lett volna, ami ma sem terhélné semmivel,
másrészt maga a boldogság lett volna, elszalasztása pedig maga a bol
dogtalanság. S a súlyos ajkak ujra ezt mondták:

- Szárilak benneteket mind!
Akármilyen visszataszító is volt, de. Antoniosz egész tisztán látta,

ahogyan ez az Ellenséges Lény Krisztust akarja utánozni, mintha pon
tosan utánaak.arná mondani: - Szánom e sereget! - Amikor eszébe
jutott, görcsösen kapaszkodott bele a kísértés ellen és tudta, hogy ez így
különös kegyelem.

A feketésszürke óriás kőalak pedig ott a látóhatáron: megvilágítva
meredt a csillagok közé, a szép és vad MC körül azok a fények ragyog
tak, amelyek közül letaszíttatott. Az egész olyan rendkívüli volt, hogy
Antonioszna!k: tovább kellett foglalkoznia vele. f:s még megrázóbb volt
az, ami eszébe jutott róla, egy másik hasonlatosság, amivel a testi vágy
ruháját öltött kísértés és Kísértő ugyanazt látszott mondaní, amit csak
a Háromszemélyű Isten mondhat Magáról: - f:n vagyok a Legfőbb Jó!
Én vagyok ate urad, istened, és csak nekem szolgálj !

Elgondolta ezt s az, mintha csak megharagudott volna, vagy meg
semmisítette volna az ellentmondás, kialudt a szikrázó csillagok között.

Ez azonban még mindig csak 'az elslS látomás volt arról, aki megkí
sértette őt! A többiek sorra következtek ezután, makacsul, élesen, le
rázhatatlanul. Sőt ami belőlük bennünket illet: majdnemhogy elrnondha
tatlanul és kifeje~hetetlenül. Mert ahogyan ez az első látomás széthaso
gatta körülötte az ölvastag gránit- és obszidiánfalakat s a látóhatárra me
resztette a csillagok villő tüzei közé a Kísértőt, ugyanúgy a többiek: kö
zelbe hozták és eltörpítették. és - hogyan lehetne ezt kifejezni? - a
szem és szemhéj közé vonták a Retteneteset. S nemcsak ebben az alak
ban.

Azt mondtuk, hogy a szem és szemhéj közé! S ez nem henye kife
jezés vagy képzelgés. Meg kell magyaráznunk. A dolog ugyanis az volt,
hogy Antoniosz harcolt a látások ellen. S mikor rájött, hogy akár az
éji tűzfényben, akár a sötétben felvíllennak előtte, lobogó élességgel: ak
kor behunyta szemeit. De a Kísérltó üldözte őt s mintegy a lezárt szem-
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ben magában, a szemgolyó és szemhéj között villogtatta föl képeit. Éppen
azért, mert csak magában a szemben tette ezt, az ott megjelenő képek
nem voltak nagyobbak a míndössze mogyorónagyságnál t A lehunyt
szemben magában. jelent meg a kiskőrömujjnyí derengés, valamiféle hal
vány fény világította meg valahonnét. Legeslegelőször ugyanaz a kép,
amit óriás-nagyban látott. Antoniosz a Névnélküli Asszonynak a csilla
gok közé meredő alakjáról. De éppen az volt a rendkívüli és szömyü,
hogy az egészen parányi alak mínden részletében oly látható és kidolgo
zott volt, akár a nagy. S feje köré lobogván a csillagok, Antoniosz meg
értette azt a gyalázatos akaratot is, amit a Kísértő tulajdonított magának:
hogy nemcsak a Szentháromság; s abban külön az Atya, az Ige és a
Szentlélek hamis mása kívánt lenni, a Törvényhoz6, a Megváltó és a
Vigasztaló, hanern azonkívül az a Csillagkoszorús Asszony is, akit János
ír meg Jelenéseinek Könyvében. A Kísértő egyszerre aJkart lenni nem
csak a három i6teni Személy, hanem az az Asszony is, akiben az Isteni
Lét az emberivel hiposztázisra lépett ...

Mindezeken a dolgokon még míndíg keresztülesett valahogy. Am
azon, ami következett, sokkal nehezebb volt átjutnia, mert a Kísértő a
továbbiakban nem Istent vagy az Isteni Személyeket vagy Isten tün
döklő Anyját igyekezett megjeleníteni, hanem neki, a megkísértettnek
önmagába vetett bizalmát.

Megjelent neki - aludt-e vagy ébren volt, lehunyta-e szemét vagy
kinyitotta - megjelent neki minden alakban: a Szep-Szu oázis asszo
nyának képében, vagy a Halott Kormányzó oly ismert vonásaival, vagy
Meritaton bájába öltözötten és gúnyosan megkérdezte őt: - Nohát ki
vagy te, hogy erre az életre szántad magadat? - Antoniosz látta önma
gát, mint tájékozatlan, tudatlan ifjút, aki nekivág az ismeretlen sivatag
nak és még ismeretlenebb magánynak.

- Vajjon nem az enyémhez hasonló gőg volt-e az, ami feltámadt
benned? Hát azt hitted, kibirod ?

S a Sivatagi Férfiú látta önnön elhatározását valóban fellobbanni
gőgnek és belecsüggedt. Valóban' az lett volna?

- Nem én csallak meg, hanem te csaltad meg önmagadat! - mond-:
ta neki a jelenés, és vonásai sorra olvadtak át a Sivatagi Asszony, a Kor
mányzó és Merítaton arcává.

- Ebben vagy bűnös mindazóta, hogy itt vagy! - vádolta ujból a
Kísértő, Antoniosz pedig látta az eltelt éveket bűneinek halmazává ros
kadni és feketülní, mint valami hamuvá és korommá eső tűzrakást. Ere
je sokkal elhasználtabb és megviseltebb volt akkor, semhogy mással tu
dott volna védekezni, mint azzal, hogy ő nem ezt akarta, amikor a siva
tagba jött, hanem jót. A Démon erre félelmében bosszús lett, színte
dühöngövé vált:

- Hogy már előbb is nem lettél volna bűnös? És éppen te? 
vágta Antoniosz arcába. S miközben 'az zokogva kuporgott a földön 
akarta-e vagy sem - látnia kellett, hogyan vonulnak el előtte ifjúsága
gyarlóságai sötét bűnökként. Minden, még csak oly kevéssé végiggondolt
gondolat is, amely valaha bármi emberi gyöngeségre vonatkozott, most
bűnként feketéllett előtte. Látta önmagát bűnökkel elborítva, mint szeny
nyel, sebekkel, hullafoltokkal. F..s egészen tehetetlen volt a szörnyeteg
képpel szemben. Amikor később tanítványainak - s köztük a legna-.
gyebbnak. Athanaziosznak, a niceai zsinat Oriásának, a későbbi alexand
riai pátriárchának, s éppen élete megírójának - elmondott kísértései
szömyetegeíről, az leginkább ez volt: az önmagát a bűnök szörnyeként
való látás, az így megingatott önbizalom, és Istenben megingatott biza-
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lom. Mert 'a Démon olyan vakmerő volt, hogy ezeket a vonásokat ráve
títette Istenre, s azt sugallta: ...:... Lehet-e más, mint Szőrnyeteg az, aki
téged ilyenné teremtett? Lehet-e most ezekután, hogy ezt felismered, az
életed Törvényadója, Megváltája és Vigasztalója más legyen, mint én?

VIII.

Ez a bonyolult, egyben páratlanul egyszerű kísértés felülmúlni lát
szott mímdazt, amit Antoniosz eddig megért. Úgy tünt fel előtte, hogy
minden ereje, legyen az bár értelemé, legyen bármi másé, ami eddig
átélt érzelmi édesség volt Istennel szemben: kevés arra, hogy kiállja ezt
a megrendülést. S önkéntelenül - azért, hogy megőrizze mind Istenbe
vetett bizalmát. mind az önmagába vetetett - vizsgálódásaival visszahát
rált 'a multba, mert (amint képzelte) bármennyire elborították már mint
ifjút a bűnök, de mégiscsak kellett lennie egy bizonyos időnek, amikor
még egészen tiszta és bűntelen, egészen tiszta és mintegy szent, ama
egészen ártatlan és tiszta kisfiú, akinek Merua nevelte.

Ebbe kapaszkodott bele s ekkor ime úgy tünt fel neki, hogy ebben
megnyugodott (bár később, tapasztalatai alapján, felismerte, hogy ez
nem volt más, mint a lelkiekben annyira gyakorlott Sátán csele), a meg
nyugvásba azért ment bele egyidőre és azért nem ostromolta azonnal,
hogy a magabiztosság védtelenségébe ringassa. S akkor egyszerre, arány
lag békés napok után egészen magától ébredt fel álmából, mint {l;ddig
akármikor, a szokott téli-időszakban, a hidegtől, az óriási szarkofág
terem kihűlő jégbarlangjában; felébresztette a hideg s az óvatosság, hogy
az előre felhalmozott tüzelőből ismét egy csomót dobjon: a tűzre és me
Jeget gerjesszen és hogy felmelegedve - el tudjon aludni. A láng béké
sen fel is lobbant, átvilágította meleg aranyvörös fényével a termet.
Oly békés és nyugodt volt minden, míntha sohasem [átszódtak volna
le itt az elmult hónapok szörnyüségeí. A falakon halhatatlan szépségük
ben csillogtak a honi élet képei, de most ezek sem nyugtalanították, in
kább bátorító és baráti volt a tarkaságuk, s a színeikből a sok vörös és
arany es a zőld: még csak otthonosobbá tették lakóhelyét. Ezek a csont
keménnyé szikkadt és száradt sivatagi rőzsefüvek - villámgyorsan Iö
veJJik szét melegüket s azután sokáig izzanak még hamujok alól is és
meleget tartanak maguk körül jódarabig. Most is így történt. A didergő

hamarosan főlmelegedett, s ujra átjárni készült őt az álom langyossága,
amelybe vissza kívánt merülni, hisz volt neki mit kipihennie, az elmult
időkből, amelyek testileg is megviselték és gyöngévé tették. Hátra ké
szült dőlni, hogy beburkolódzzék magafonta takaróíba, amikor a még
fehéren csapkodó láng éles világításában megpillantott a tűz tulsó olda
lán álldogálni egy kisfiút. Szótalan, bájos gyermek volt, szelídnek ~

okosnak látszó arcvonásokkal, semmi ijesztő nem volt benne - holott
eddigi látomásainak alakjaiban mindig volt valami démonian ijesztő.

Úgyhogy Antoniosz első érzése inkább oa meglepődés és kíváncsiság volt,
hogy ki és mi lehet ez a kép - mert hogy csak kép és nem valóság,
azt azonnal tudta. Ám azért szororigás is volt benne, mert arra is azon
nal rájött, hogy mínden kezdődik ujra előlről. S már bele is hasított a
bizonyosság, mert a tűz tulsó oldalán csöndesen és nyugodtan álldogáló
egészen életteljes, néha-néha meg-meg is mozduló kisfiúban önmaaát
ismerte föl. Az azután következő pillanatban pedig sötétes csíllogást
látott mögötte. Káprázó szemekkel nézte egy darabig s akkor látta, hogy
az - ugyanolyan életteljességgel és valóságoal, akárcsak a kisfiú 
nem más, mint a szep-szui oázis Asszonya. Ugyanúgy állt, mint akkor,



ott a karavánszerály tüze mellett, nem volt rajta más, mint ágyékkötője

s bokájától a.rcáig felvilágított rá a tűzfény, amelyben kinyujtotta kar
ját és szólJani készült. Sokszor szólt már Antonioszhoz, de mindig az volt
a különös, hogy ra hangja sohasem kívülről hangzott, hanem Antoniosz
belül, önmagában fogta föl - gyakran nem is szava!k.ként, hanem pusz
tán értelmükben - a mondsanivalóit. Most azonban oly irtózat és féle
lem fogta el, megkísérelte még hevesebben ellökni, mint máskor. Azon
nal megragadta azt a faágakból összecsiszolt keresztet, amit maga csi
nált régen, még amikor idejött és ami most oda volt készítve fekvőhe

lye mellé. A kereszt ágain át határozatlanabbá vált a sötét csillogás,
amint azt a Démon felé tartotta, de a kísfíú alakját még élesebbé emelte
ki 'a láng, amint az előbbre jött még egy lépéssel, A szelídség és okosság
helyett azonban mostmár mintha valami. bárgyu tompaság és aljas ra
vaszság kezdett volna tükröződni vonásaín, Antoniosz behunyta szemeit,
hogy elutasítsa a képet és visszalökje a Sátán varázslatait, mert tudta,
mi következik: az, hogy a Démon el akarja venni tőle az utolsó szik
ráját is annak a bizalomnak, amelyet Istenbe és önmagába vetett, hogy
bármely gyarló lehetett volna is, vagy volt is talán, de egyszer valamikor
mégiscsak volt tiszta és ártatlan, legalábbis kisfiú korában ez volt, ak
kori benső 'arca bár emberi tökéletlenséggel. de mégiscsak tükrözte az
isteni jóság vonásait. A Démon most ezt akarta tőle elvenni, tudta, hogy
ha ezt elveszi, akkor számára nincs tovább.

A többi úgy jött, mint a vihar. Az eddigi kísértések, szorongattatások
és n.:egfélemlitések 'között igyekezett míndig megőrizni lelkének egyensú
lyát, bátorságát és nyugalmát. Most azonban úgy tünt föl előtte, hogy
nincs más hátra, nekirohanni az obszidián szarkofágnak - az ott volt
tőle vagy húsz könyöknyire s ugyanolyan feketén csillogott a tűzfény

ben, ahogyan azelőtt a szep-szuí oázis Asszonyának bőre, csakhogy éle
sen, valami halálos kristály üvegkeménységével - nos, most nincs más
hátra, mint felugraní, nekírohanní fejjel és szétzúzní koponyáját annak
valamelyik élén! De azután visszarántotta önmagát ettől a gondolattól,
pedig már fel is emelte valami, a kezdetében öntudatlan belső erő, amit
azonban tudatosan fölismerve: villámgyorsan földre vetette magát. Fel
indulásában mégsem tudott ellenállni annak, hogy a földet ne verje fe
jével, a sokezeréves szürke porfirkockákat, amelyek szintén olyan ke
mények, mint az üveg. És így szólt, lehet hogy nem is magában, hanem
hangosan kiáltva: - Uram, szüntesd meg ezt nekem! Távolítsd ezt el
tőlem! Mert valami bízalmam, amit nem elsősorban magamba, hanem
elsősorban Beléd vetek, mégiscsak kell, hogy maradjon! Utolsó erő

met üresítené ki, ha látnám, hogy a Sátán eléri ennek a kis gyermeknek
vonásain azt, amit alkar.

Valószínű is volt, hogy valóban kiáltott, mert a szaekofágterem rneny
nyezete, padlója, oldalfalai és a benyíló festett fülkék emberi hangokat
vertek. vissza, s ez csak az ő hangja lehetett, - a látomásaiban megje
lenő képeknek idáig még sohasem volt hangjuk. És akkor egyszerre néma
csönd lett. Olyan páratlan csönd kívül és belül, amit idáig nem érzett
soha egész eddigi életében. Csak most értette meg az Evangéliumnak
ama helyét, amely arról szól, hogy amikor Krisztus lecsillapította a vi
hart a Genezárett Tengeren: " ... akkor egyszerre nagy csöndesség lőn ..."
- Megértette az Evangéliumnak ebből a helyéből azt, amire ez vonat
kozik: hogy ugyanolyan a kísértés, mint a víz és szelek vihara, ugyan
olyan éj fekete, rémületes, örvénylő, életveszélyes és kiáltó! De most,
hogy ez egyszerre végetért es az ő lelkében is - ugyanúgy, mint a
Genezáréti Tavon - "nagy csöndesség lőn": megérezte, hogy valami

344



rendkivüli fog következni. Ez nem jött azonnal.' hanem egy, darabig még
lebegtette és ringatta őt az a csodálatos csend, úgyhogy körül is mert
nézni és látta, hogy a már parázzsá omlott tűz fényében a terem üres,
nem tanyázik benne semmiféle rémkép. S ekkor gyorsan behunyta a
szemét, hogy tisztábban hallja a hangot, amely édesen és gyöngéden
suttogni kezdett benne és amelyről tudta, hogy ez magának Krlsztus
nak hangja:

- ... Látod? ... - mondta neki a nevető és dédelgető suttogás 
Látod, milyen szörnyű lett volna, neked csak magadat és képzeletben
látnod bűnökkel elboritottnak? Milyen rettenetes lett volna ez neked és
amint láttad, elviselhetetlen? Idézd föl, milyen lehetett az Nekem, ak
kor, ott az Olajfák Hegyén, amikor láttam magam előtt a világ kezdeté
tól annak végezetéig minden ember valóban volt és valóban megtörté
nendő bűnét... Rajtam nyüzsgő tömkelegét az én Szentségemet sértő

förtelemnek ! S idézd csak föi, mit jelenthetett ez Magamra vennem, és
értetek emberek helyett, ott a Kereszten, elhagyatva feküdnöm az Atya
irántatok való jogos haragjának tengerében, úgyhogy ama keserű sza
vakat kellett akkor kiáltanom ...

Antoniosz emlékezett. Mint a villám, járta át az "Éli, Éli lamma
szabbaktani !" keserűségének megértése. De a suttogás, most már halkab
ban, tovább folytatódott benne valahogy így: - Nem én hagytalak el ...
te hagyatkoztál 'a saját erőidre a kísértésekben ... bár azokat én enged-
tem Ellenségemnek De hogyha ezután rníndig velem akarsz maradni,
fm is veled maradok most azonban elég volt ebből a magányból. és
mení egy időre társak közé... - s ekkor elhalt a Hang, de tovább is
nagy csend maradt helyette.

Ime, így ment Antoniosz társak közé. Amik azonban köztük történ
tek vele, már más történetek !

NOVEMBER

Az életünk egy évre emlékeztet,
amelyben persze március a kezdet,
s hat esztendl5ig tart el egy hónapja,
és szűken mérve két hónap a napja;
de bárhogy is számitja ezt az ember,

,az "ötven év" már mindenképp: november.

Pár éve még szavaltuk hetyke polcról,
hogy nem, nem engedünk a negyvennyolcból,
de szívünk bár konok dacot melenget,
negyvenkilencbl5l is hát végül enged,
s egy szép napon (vajha szép nap?) aTTa döbben,
kérlelhetetlenül már itt az "ötven"!
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