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Lefelé tartott a domboldalon, annak az embernek lassú, kényelmes lép
teivel, aki megszekta a tiszteletet társaitól. Kőnnyű szellő simogatta, mint a
napfény színén fodrozódó hullám, Megelégedés töltötte el. Illő volt, hogy ez az
elégedettség a melenkólia külső mezébe takarózzék ; de a napfény és könnyű

szellő együttese kedves dolgokat susog az ember szívének, még akkor is, ha
csak néhány hete temette el az apját. Hosszú ideje várták a halált - szinte
azt lehetne mondani, túlságosan késlekedett; a Fekete Angyal már előre ki
merítette mindazt a természetes könnyet, amit jövetelével előidézhetett. És
most, hogy négy hete lerótták a kegyeletes ünnepség illő adóját, - négy hete
volt-e? vagy három? - időről-időre az a másik gondolat tolakodott erő

szakkal tudatába. Most is éppen ez foglalkoztatta, amint lefelé ment a dombol
dalon. O volt az egyedüli örökös.

Először csak figyelme látókörének legszélén derengett ez. Magától értető

dik; hisz nem úgy ismerte-e a világ, mint a legkötelességtudóbb fiút? Nem
volt-e mindene apjának azokban az utolsó években, amikor ereje lassacskán
elhagyta? agg napjainak gyámola? Elképzelhetetlen, hogy a halál megér
keztével egy ilyen ember egycsapásra leeresztené a fiúi szeretet lobogóit, Igy
hát, tisztelettudóan és lelkiismeretesen, elhallgattatta képzeletének ezt a cseppet
sem szeretetreméltó csapongását, száműzte a sarokba, mint egy gyereket, aki
a társaságban illetlenül viselkedik.

Hanem amint a hetek múltak, egyre kitartóbban hangzott: "Kijöhetek
már?" - és az ellenálló gátlás napról-napra kevésbé látszott megokolt
nak. Mint kihajló ágak egy erdei ösvényen: apró részletek tolultak figyelmébe
a házról és a birtokról, amit néhai tulajdonosuk az öregember konzervativiz
musával vagy szűkrnarkúságávalelhanyagolt. "Ezt meg ezt most aztán rendbe
kell hoznL"

Voltaképpen részben azért is ment ki ezen a délutánon a szabadba, hogy
megszökjék az idő előtt zaklató gondoknak ebből a társaságából. A tó mellett,
ott, ahol a nyers halásznép takarította be a senki-földje vizek csillogó aratá
sát, talán lerázhatja magáról örökségének gondolatát.

És mégis, mi tagadás benne: egyedüli örökös volt. Akármire számított is
öccse, az régesrég elévült. Akkor, amikor kikérte a neki járó örökségrészt és
elment szerencsét próbálni, - micsoda eleve szerencsétlen vállalkozás! Mikor
tönkremenve, megvetetten hazatért, úgy fogadták, mint családtagot ; senki sem
vonhatja kétségbe; csinos évjáradékot utaltak ki neki, és ez továbbra is így
lesz. Igaz, az öregember néha úgy beszélt, mintha végrendeletében szándéka
volna többet is tenni ezért a semmirekellőért; de ez akkor volt, mikor az ereje
már cserbenhagyta, csak akkor, mikor az ereje cserbenhagyta. A valóságban
semmit sem óhajthatott kevésbé, mint hogy a birtokot megosszák. Milyen ta
pintatlanok is egy ilyen fiatalabb fiú várakozásai!

Azonkívül a birtok nem is állná ki a megosztást. Igaz, még most is elég
szép jövedelmet hozott. De mennyire megnövekednék az értéke, ha a hasznot
megtakarítanák és ismét az állomány megjavításába ruháznák be! Mint egye
düli örökös gondoskodhatík erről. Öröksége növelésének kilátása máris úgy
jelentkezett előtte, mint a fiúi kötelességnek egy neme. Vagy talán atyai kö
telesség: mert egy napon neki is át kell majd szolgáltatnía egy örökösnek gaz
dag majorjait és kellemes kerti utait; az erdők, amelyek vele együtt nőttek

föl, fiatalabb gazda kezére jutnak, és csak a hűséges ciprusok szegődnek tár
sául a sírig.

Igen, a következő húsz évben minden jól termő esztendő hasznának visz
sza kell kerülnie a földbe, amelyből ered. Akkor aztán az élet delének gazda-
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gabb tapasztalatával és kifinomultabb ínyével tudja majd élvezni saját becsü
letes szargalmának gyümölcseit. Becsületes, Istennek hála - bármit inkább,
mint az isteni Parancsok megsértésével biztosított birtokot! Ezek a paran
csok maguk is akár a birtok részei lehetnének, olyan féltékenyen megtar
lotta őket.

Közben már csaknem 'elérte a tó szi ntjét ; s amint megkerülte a szíklának
egy kiszögelését, közvetlenül a víz mellett összegyülekezett tömeget látott. Egy
csónak állt ott, egy kicsinnyel beljebb a parttól, afelé fordultak a várakozó
arcok a tömegben. Valami szerencsétlenség történt a halászok között? Talán
az elmúlt éjszakai vihar követelt áldozatot ezekből a szerény életekből ? Nem,
a csónak nem kikötni készült; vagy egy ölnyire a vízben horgonyzott.

Tatján emberi alak állott egyenesen; taglejtéseiből itélve olyan, aki nyil
vánosan beszél. Persze, előbb is tudhatta volna. Néhány hónapja hallotta hí
rét a különös Prédikátornak, aki valami módon hallgatóságot bűvölt maga
köré ezen a tunya vidéki részen. Azt mondták róla: fanatikus, és mégis: egy
szavával vagy érintésével emberi életeket változtatott meg. Egyes még nehe
zebben hihető történetek pedig hirtelen meggyógyított betegekről. ördögtől

megszállott és megszabadult népségről szóltak.
Csak néhány száz méterrel kell odébb mennie a part mentén és tisztán

hallhatja; a lejtős part természetes amfiteátrumot alkotott, messzire vitte a
hangot. Bizonyára érdemes lesz meghallgani féltucat halászvárosnak ezt az
agyondícsért, agyonkrttizált orákulumát.

Mihelyt egy kicsit előbbre ment, már fülébe jutottak a beszéd egyes töre
dékei; belevegyült a csapkodó kis hullámok tompa tetszészaja. De mielőtt ele
get hallhatott volna az összefüggés szálának kibogozására. a beszéd végetért,
és a csónak lassan kikötött. A tömeg külső övezete oszolni kezdett, de néhányan
még közelebb nyomultak a víz széléhez, mint eddig, szemmelláthatólag azzal
a határozott szándékkal, hogy magánkihallgatást kapjanak. Megdöbbenve is
merte fel közöttük öccse arcvonásait. Mi dolga lehet neki, a család semmire
kellőjének, a szígorú Moralistával a csónak szószékén ? Előre sietett, és épp
jókor érkezett, hogy hallhassa a kérést, amellyel fivére üdvözölte a partra lé
pőt: Mester, szólj fivéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!

Megosztani az örökséget? Hát elveszített ez az ember minden szégyen
érzetet, hogy így kiteregeti a család magánügyeit egy tömeg kellős közepén?
Hozzá még - most látta - néhány szomszédjuk is ott volt, akik látásból is
merték mindkettejüket. Ez volt hát utolsó mesterkedése, hogy megszellőztesse

képzelt sérelmeit az egész vidéken, és jóindulatú idegenek szolgálatait sürgesse
a maga érdekében! Kétségtelenül gondosan megválasztotta a kihallgatást; híre
járt, hogy ez a körülrajongott Próféta már azelőtt forradalmi hajlamokat ta
núsított, és - mint a tömeg kedvencei általában - afféle demokratának szá
mított ...

Nos hát, a földbirtokot illető nézetei most majd nyilvánosságra kerülnek.
Ember, ki tett engem biróvá vagy örökségosztóvá fölétek? Kitűnő; ez

aztán helyénvaló magatartás! Szívét félreérthetetlen helyeslés melegítette föl a
Próféta iránt. Világos: eléggé moralista volt hozzá, hogy fölfedezze és kárhoz
tassa a kapzsiságot. Sőt még intett a tömegnek, hogy gyűljön köréje ismét;
az imént elhangzott szégyentelen kérés új beszédhez szolgáltatott anyagót.

Egy bizonyos gazdag ember földje bő termést hozott; és ő gondolkodott
magában, mondván: Mit tegyek, mert nincs helyíségem, ahová elraktározzam
termésemet? És mondotta: Ezt teszem: lerontom csűreimet és nagyobbakat
épitek, és abba gyűjtöm össze mindazt, ami termett nekem és mínden java
mat. És azt mondom lelkemnek: lelkem, sok évre szóló javakat gyűjtöttél;

nyugodjál immár, egyél-igyál, vigadjál. Amde Isten mondotta neki: Esztelen,
ez éjszaka számonkérik lelkedet; és kié lesz mindaz, amit szereztél? Igy jár
az, aki kincseket gyújt magának és nem gazdag az Istenben.
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Kicsit erős volt talán, de hát az ilyen leckének nyomatékkal kell elhang
zania, Nem volt valami nagy prófétai adományra szükség öccse jellemének
fölismeréséhez: üzletember vágyik lenni szorult körűlmények közt, s buzgón
nyakoncsip minden reménységet régi helyzetének visszaszerzésére, akár rnél
tanytalan eszközökkel is. Fontos figyelmeztetni az ilyen kérelmezőt, hogy van
nak lelki kincsek, amelyeket az ember magával visz, ha nyugalomra tér atyái
mellé: szálegyenes jellem és makulátlan emlékezet; miféle kincseket lehet eh
hez hasonlítani? Igen, semmi kétség, a Próféta fölismerte a valódi helyzetet;
látja, hogy ha a semmirekellő be tudna furakodni az örökségbe, csak gőg és
bolondság lenne a következménye. Éppen olyan gazdag bolond lenne belőle,

mint a példabeszédbeli gazdag bolond, aki a földi jóléten túl semmire sem
gondol, s elhanyagolja az ég szemében értékesebb kincseket: a lelkiismeret
magasabb igényeit. Milyen bölcsen is jutalmazza a Gondviselés az igazságos
eljárásmódot és mértékletes életet már e világon is ! A semmirevaló örökség
rész nélkül távozik; takarékos bátyja, aki még sosem szegte meg Isten paran
csait, biztonságban élvezi a birtokot.

Mind ez idő alatt mindig közelebb ment, és most maga is ott állt a hall
gatóknak még a partot szegélyező kis csoportjában. Elegáns dolog lenne, gondol
ta, ha kimutatná elismerését a Próféta jó érzéke iránt azzal, hogy odamegy
és szót vált vele. Alkalmas rendreutasítás lenne a szemtelen ifjabbiknak ;
bebizonyítaná a szomszédoknak, hogy nála szó sincs bűnös lelkiismeretről. És
ha ezen a napon az emberek szívében olvasnak, talán ő maga is kaphat va
lami hasznos intelmet, valami gyümölcsöző jótanácsot.

Milyen üzenete lehet a Prófétának az olyan ember számára, aki becsüle
tesen élt egész életében, aki még sosem állt az Isteni Törvény rossz oldalára?
Amint a távolból jött, a beszédnek füléhez jutott töredékei közott többször is
elfogta ezeket a szavakat: "örök élet"; erről fog hát kérdezősködni. Hogyan
áll ő ezen a téren, a földbirtokos, aki sosem félt szemébe nézni senki ember
fiának? Milyen örökség· vár rá az örökéletben.

Szerencséjére a tömeg éppen abban az irányban csinált utat kedvencének
az áthaladásra, ahol ő volt. Nehézség és tolakodás nélkül szegődhetett mellé
útján néhány lépésre. Jó Mester, mi jót cselekedjem, hogy örököljem az örök
életet?

A közvetlen felelet különös volt; azt ragadta ki és - úgy látszott - bí
rálta, ami a kérdés legkevésbé jelentős része volt, a bevezető, puszta udvari
asságból mondott megszól ítást: Mért kérdezel engem a jóról? Egy a jó, Isten.
Úgy tűnt, hogy a Próféta, aki maga is ember, nem akar felelni a Jóról föltett
kérdésekre, mintha ez Isten tartománya volna, nem az övé. Vagy valami töb
bet kellett kiolvasni ebből a helytelenítő, féligmeddig irónikus modorból ?
Valahogy úgy látszott, hogy további gondolkodásra akar ösztönözni, valamiféle
beismerésre hívogat.

De csak egy pillanatig tartott ez a habozás, ez a zavarbaejtő, kutató tekin
tet. Egy lélegzetvételnyi idő múlva megjött a felelet, amelyet várt, mondhatni
remélt: De ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

A parancsolatok bizonyára csak azok lehetnek, amelyeket villámlás köze
pett hirdettek meg a Sinai hegyről. Ez igaznak is bizonyult, mert kérdésére:
Melyeket? a felelet a mózesi Tízparancsolat rögtönzött összefoglalása volt. Lel
kiismerete az első hegedű megadta hangra nem adott disszonáns választ. Gyil
kosság, házasságtörés, lopás - ilyesminek nem volt helye emlékezetében. Tisz
telje atyját és anyját? Mint kötelességtudó gyermek zárta le szemüket a halál
ban; semmi gyöngéd szelgálatot meg nem tagadott tőlük. Szeresse felebarát
ját mint önmagát? Ez volt az elve míndíg: tisztességes eljárást és hűséges

szelgálatot követelni meg a körülötte lévőktől, és cserébe ugyanazt ajánlani.
Magát sem kímélte ott, ahol nem kimélt másokat. Igaz, egyesek azt gondolták,
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hogy fivére iránt kevéssé volt engedékeny. Ha önmagának mindent megenge
dett volna, akkor célba találna ez a kritika; de ki merné ezt a vádat emelni
ellene? Allandó életszintet őrzött meg, keserűség nélkül, gyöngeség nélkül.
Felebarátját szeretni: mi más volt ez, mint azt tenni, ami jellemének a leg
jobb? Mindezeket megőriztem ifjúságomtól fogva; minek vagyok még híjával?

Szünet következett, puszta időtartamára nézve rövid, de zavart keltő ha
tásában valahogy nagyon is hosszú. Mert a csend maga is nyugtalanító volt; és
nyugtalanító volt a rászegezödö, vágyódó tekintet gyöngédsége. Ha a világ né
zett rád, annak vett, ami voltál; hízelgő szemek elfogadtak annak, aminek tar
tottad magad, és tiszteletben részesítettek érte; írígy szemek gratuláltak neked
azzal az érzéssel, hogy joggal keltesz Irigységet: a hozzád hasonlóknak gond
talan szeme természetesnek vett úgy, ahogy vagy, nem vizsgált és nem indí
tott önvizsgálatra.

De most ez a ráírányuló tekintet míntha két embert talált volna benne:
azt az embert, aki volt, és azt az embert, aki lehetne. Felszólított, várt tő

led valamit; fölcsillantotta előtted a szíkráját annak a lehetőségnek, hogy va
lami más is lehetnél, mint ami vagy. Ezeknek a szemeknek gazdája mintha
nem is rád nézne, hanem beléd nézne, keresve valamit. Olyan nagy volt a kű

lönbség, mint hogyha valaki szemlélődve süti a földre a szemét, vagy pedig ku
tatva keresgél ott valamit - talán egy ezüstpénzt - ami elveszett. Vagy olyan
ember szemének gondolhattad, aki egy fölzavart pocsolyába néz és keresi benne
a saját tükörképét. Mérlegserpenyőkvoltak ezek a szemek, amelyek fölmérték,
remény és sajnálkozás között íngadozva ; sebészkés, amely beléd váj, gyengéd,
de rendíthetetlen kéztől irányítva. És mégis a végtelen szeretet tekintete volt;
szereteté, nem irántad (mert hiányzott belőle a megelégedés), hanem az iránt,
amit keresett benned, önmagad elveszett képmása iránt, amilyenné lehetnél.

Ez alatt a tekintet alatt furcsa módon maga a lelkiismeret is elveszített va
lamit követelményeinek biztonságából. A Törvény pontos teljesítése fukar és
gépies dolognak látszott; a Szeretet szárnyakat bontott és már nem tűrte, hogy
aprólékosan méricskélj ék az öntetszés mérlegén,

Ha tökéletes akarsz lenni - és megint egy kicsi, kihívó szünet, mintha
csak a kérdező meg akarna bizonyosodni felőle, hogy az örökélet e' kívánásá
nak erénygőg. vagy tudatos szükséglet-e az alapja.

Tökéletes? Hogyhogy tökéletes? Hát lehetséges a bukott embernek valami
magasabbat elérnie, mint az átnemhágás negatív .teljesítrnényét ? Hát ékesked
hetnek cselekedetei Istennek mindenen áthatoló szeme előtt a tökéletesség üde
hamvával ? Egyáltalán mit csinált, mit mondott Ő, hogy ilyen hősies vágyakat
írnak a számlájára? Ez a gyöngéd tekintet valósággal kegyetlennek látszott
most, olyan sokat várt tőle, olyan kevés engedményt adott határozatlan szán
dék és félszívű elhatározások számára; szinte hipnotizálta, elrabolta tőle egész
kényelmes gondolkodásmódját. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid
van, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a Mennyben; és jőjj, kövess engem.

Ez volt hát a Próféta, akinek jó gyakorlati érzékét csak az imént csodál
ta meg. Hát még mit nem! Adja el a birtokot, most, amikor egy öregernber
gondviselésének hanyagságai és zsugorisága olyan sokat elvett vonzóerejéből.

olyan sok lehetőségét kihasználatlanul hagyta? Adja el a birtokot, amely atyá
ról-fiúra szállt, oly sok váltakozó szerencséjü nemzedéken át? Ne legyen töb
bé semmije, amit örökségül hagyjon gyermekeire és unokáira; ne legyen töb
bé az övé egy kis darabka föld sem, amellyel a szelleme azonosulhat, amelybe
beletestesühet, mikor teste már puha ölében fekszik? Adja el, amije van 
no hát, ez egyenesen árulás lenne fajtája ellen!

És miért? Hogy tőkét biztosítson egy mozgalornnak, hogy valami reform
irányzatot indítson meg? Nem, hanem hogy bőkezű adományként szétszórja
a hálátlan szegények közt, Mért ne mondjon le akkor már mindjárt ügyefo-
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gyott fivére javára? Senki más nem volt szegény, csak azok, akik - akárcsak
öccse - nem gazdátkodtak elég ügyesen pénzükkel. Lásd el őket újból, és
nyakára hágnak a frissiben megszerzett vagyonnak - ismerte őket jól! - még
a hó vége előtt.

És ő maga? mi lesz őbelőle, ha megcsinálta ezeket a furcsa előkészülete

ket? Jőjjön és kövesse őt. Segítsen ennek a néhány halászembernek eloldani
csónakukat a parttól, ha beszéd következik, megint kikötni, ha a beszédnek
vége; segítsen testőrséget alkotni, amely rendbeszedi a kihallgatásra váró be
teg sokaságot; tapossa az utakat, sárosan, kikacagva, faluról-falura. És ez az
örökkétartó élet - gondolhatta volna, hogy ilyenformán fest.

Mindezt a józan ész mondta neki, vagy látszott mondani; rnindettől meg
szekott világias énje, az egyedüli én, amelyet ma reggelig ismert, leplezetlea
undorral riadt vissza. Az örökös, az idősebbik testvér, a parancsok megtartóra
- mindez teljes egészében visszautasította benne az ajánlatot. És mégis 
hát csakugyan ezeknek a szemeknek hipnotikus befolyása alá került? Vagy

·lakott benne egy másik én is, most született meg egyszerre tekintetük hatása
alatt, és az ágaskodott a józan ész vonzásának iránya ellen, az visszhangot
vert a fantasztikus meghívásra ? Természetesen képzelődés kell, hogy legyen ez
a babonás érzés, hogy elmulaszt valamit, hogyha elfordul; hogy az előtte álló
lehetőség az egyedüli lehetőség, amely életében megadatik neki; vagy ha meg
ismétlődik, csak kínok között fog ísmétlődní, tragédiával, sötét égbolt alatt.

Ö volt az örökös, egyedüli reménysége egy tisztes életszínvonal állandó
sításának; nem volt a maga gazdája, hogyengedelmeskedhetnék az efféle ci
gányhívásoknak: "Jőjj és kövess !" - érdekeltsége volt a vidéken. A szemek
befolyása már vissza is vonult; vele együtt lerázta magáról a hangnak még
továbbrezgő befolyását is. Egy pillanatra odafordult nézni, hogyan oszlik szét
a kis társaság a tópart hosszában; azután szomorúan elment, mert sok birtoka
volt. Furcsa, milyen messzire hatol a hang a szi klák és a tó között; nehéz
ség nélkül hallhatta a kommentárt, amelyre saját esete adott alkalmat: Mon
dom nektek, a gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába.

II.

Sötét volt a kis szobában, ahol fogságban ült; de egy idő múlva gyönge
fénycsíkok rajzolódtak ki a szűk nyílásokon át. Nem üdvözölte szívesen őket,

mert délben meg kellett halnia; és a szegénység, csalódás és nyomorúság nem
tette életunttá. Nehéz lerázni az epikureista szokásait. Míg a baráti sötétség
tartott, azon volt, hogy minél élénkebben visszaidézze emlékeit; mert emléke
ink, akárrníyen szomorúak is, a gondolkodás végső megmaradt tápláléka. Csak
legalább kitalálhatná, volt-e testvérének valami része ebben, az ifjabbik test
vérnek, akit féltékenyen kizárt - mért ne ismerné el most már, komiszul
kizárt? - rnínden részesedesből az örökségben.

Igaz, gazdag és hatalmas szomszédok régóta igényt támasztottak a birtokra,
de olyan régen, hogy ez az igény - úgy látszott - elaludt. Biztos, hogy vala
mi rosszakaratú befolyásnak kellett fölélesztenie éppen akkor, amikor a bir
tok jól rendbe kezdett jönni. Akkor elvették tőle atyái örökségét és megfosz
tották - erről az ügyvédek gondoskodtak - minden kis alamizsnától, ami
megmaradhatott volna neki a megélhetéshez. Egy évi kemény munkát fektetett
a birtokba, amióta örökölte, és most más emberek álltak be munkájába. Mind
egy, mi haszna most romlásának okain tépelődni: végre is nem az ő bűne volt.

És az az ő bűne volt, hogy utána lopásra adta fejét? Bajosan, hogyha a
társadalmat a másik végéről ismerted meg. Néhány heti szegénységben töl
tött élet márls elég volt helyreigazítani eszméidet a szegények ügyefogyottsá
gát illetően. Ehelyett beláttad, hogya világ gazdagai csak szerenesés emberek.
Ha az ember elveszt egy remek birtokot egyszerűen a világ rosszakarata mí-
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att, és akkor a világ ellenségének nyilvánítja magát, háborút indít a vagyon
ellen, ahol csak látja, s így szerez magának titkos kárpótlást az elszenvedett
igazságtalanságokért - lopás-e ez ? Aligha, ha a dolgot a tolvaj nézőpontjából

látod. A gazdag bankár például, aki szamarán lefelé lovagolt a jerikói úton,
nyeregtáskátban a pénzzel - milyen kevés szüksége volt arra a pénzre. Milyen
kevés szüksége volt rá, mégis az életét kockáztatta védelmében - nem az ő

hibájuk volt, az övé és társáé, hogy egyszer-kétszer meg kellett bökni a kés
sel, mielőtt nyugodtan elviselte volna veszteséget. Hanem az ügyvédek néző

pontjából mégis komoly dolog volt a szurkálás; s most itt ül elítélve, társával
együtt másnap fölakasztják, a varjak fogják megenni, és mindez miért? mert
nem volt szerencséjük.

Egy varjú károgott valahol a közelben; igen, közeledett a hajnal. Röviddel
ezután Iegyőre látogatta meg, és - már akár veleszületett fígyelmességből,

vagy mert a magányos ember szívesen ad fölvtlágosítást - kezdte részletesen
elmagyarázni neki közelgő halálának körülményeit. Az emberek igen sokkal
keservesebbnek tartották, mint amilyen valójában volt - a keresztrefeszítést.
Mert először is, kedves öreg hölgyek ellátnak kábítószerekkel kevert borral,
és ez, amíg hatása tart, elködösíti érzékeidet. No és gyakorlatban nem hagy
nak darabonként meghalni; mihelyt elég messzire jutottál, katonák jönnek
és megtörik lábszáraidat, hogy megmeneküljenek az őrködés kellemetlenségé
től. Igy hát nem fogsz örökké élni, ott lógva ...

Ezek a szavak egy húrt érintettek meg emlékezetében, és fáradságosan
igyekezett fölidézni, mikor volt az, milyen körülmények között, hogy az "örök
kétartó élet" szavakra figyelt föl. Alig hallotta a fegyőrt, aki közben azt kezd
te magyarázni, hogy végül is nem ő és társa fogják learatni a nap egész di
csőségét. Váratlanul egy harmadik kivégzést is elrendeltek; egy vallási csalóét,
aki lázította a tömeget a Kormányzat ellen; azt mondotta, azért jött, hogy
megszabadítsa a népet. A fegyőr megengedte magának, hogy szatirikus legyen,
rámutatva, hogya Szabadító ezúttal aligha fogja tudni sajátmagát megszaba
dítani. Szögeket fognak nála használni, mondta a börtönőr. Még egy kicsit
monologizált, aztán végre elégedetten magára hagyta.

Túlfeszített érzékei végül is alvási jogukat követelték; még akkor is aludt,
amikor jöttek fölébreszteni utolsó útjára. Javában reggel volt már és a nap
egészen fönn járt; de súlyos felhők függönyözték el a látóhatárt, sötétek, mint
a hófelhők; a nap betegen sütött, s a levegő fojtó volt és tompa köddel terhes.

Ami legjobban igénybevette figyelmet, az kis csoportosulások jelenléte
volt az utcasarkokon; izgatott csoportoké: öklűket rázták és izzóan vitattak
valamit - ünnepnap is, hisz tán az volt? Kiesett az időszámításból. De miért
a tömeg, miért ezek a kutató tekintetek, amint elhaladt ? A halott bankár
bizonyára nem volt olyan népszerű, hogy az emberek sajnálják elvesztését és
haragudjanak gyilkosaira. Végül is felfogta, hogy egy másík-szomorú kis me
net vonul az övé előtt, és az ébresztette föl a nyilvános együttérzést, és ennek
szórványos megnyilvánulásait. Az a csaló lesz az, akiről a fegyőr beszélt;
persze hogy annak a kivégzése nem történik megjegyzések nélkül. No jó, mit
számít ez neki? Ami őt magát illeti, túlságosan régóta kikerült a tisztes tár
sadalom korlátai közül ahhoz, hogy féljen a fölismeréstől és a nyilvánosságtól
halálba vezető útján.

Remélte azonban, hogy az út nem lesz hosszú; mert ezek a keresztbe fek
tetett deszkák, amelyeket a vállán cipelt, kegyetlenül ránehezedtek menetköz
ben. Keserű szimbóluma a társadalom könyörületességének áldozatai iránt 
verejtékeznlök kellett akasztófáik alatt, mielőtt ráfüggesztik őket! Legalább
hamar legyen vége az útnak. De nem - az elülső menet újra meg újra meg
állt. Nem látta miért; gyorsabban haladt volna, ha csak egyedül van úton; a
dolgok jelen állapotában követnie kellett őket. "Kövess engem !" - miért ra-
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gadt ez a refrain az emlékezetébe? Valami ének szavai voltak? Nem; most
visszaemlékezett: a különös Próféta mondotta őket, azon a napon a tóparton.
Vajon mi lett mostanra a Prófétából ? - találgatta. A Próféta is bajosan vár
hatta volna tőle, hogy kövesse, egy ilyen súlyos nagy kereszttel a hátán!

No de végül ezen is túl volt; és most már a kereszt dolga lesz, hogy őt

hordja. Amint lefektették, kalapácsolás hangját hallotta. Gyorsan megfordí
totta rá a fejét - nem, nem az ő sorsa volt ez; már kezdték lekötözni köte
lekkel. Valaki serlegét tolt ajkai közé; keserű, de gyógyító íze volt, és ő na
gyot húzott belőle, jól tudva, hogy később hálás lesz a kábulatért. Fölfelé for
dított arca megmutatta neki az égbolt változását: a felhők sűrűn gyülekeztek,
kioltották a napot, és a beálló sötétség hátborzongató volt, szinte bűvös hatá
sú . .. kedves az elemektől, hogy gyászba öltöztek az ő szomorú pályafutása
miatt!

Aztán egy zökkenés következett, egy hirtelen rántás karján és lábán; és
már nem az égre nézett többé, hanem kifelé, le a domboldalon, arrafelé, ahol
a város falai látszottak halványan a déli homályban. Alant katonák vetettek
szívtelenül kockát a testérőlleszaggatott ruhákra, nyers tréfákkal; néhány
asszony jött arra és ránéztek - úgy gondolta, szánakozva - de továbbmen
tek. Nos, ez kellett, hogy legyen végső képe a világról. A fene egye meg!
Mért nem választottak legalább napos időt a fölakasztására ?

Az idő telt, és a kötelek beleették magukat a kezébe; érzékei annyira el
tompultak, hogy alig tudta megmondani, melyik, melyik volt: a kötelek sér
tették a kezét, vagy a keze a köteleket. Türelmetlenné tette a kín, találgatta,
mit mondanak az ott lenn elhaladó emberek, miért gúnyolódnak egy tolvajon.
egy szegény ördögön, aki megkapta büntetését. De nem, nem őt nevették ki;
persze, a szomszédja volt az - a csaló. Ellene a gyűlölködésük, úgy látszott,
nem ismert határt; kiabálva kérdezgették, miért nem jön le és menti meg
magát. Bizony ez helyénvaló lett vol pa, ha igazán varázsló.

Aztán rekedt kiáltást hallott, amely mintha a saját magasságából jött vol
na, nem messze tőle: társának hangja volt, bár a kín és a düh egészen meg
változtatta. Mit mondott? O, ő is kitombolta magát a hitelét vesztett népveze
ren. Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket. A gúnyos meg
jegyzésekre semmi észrevehető felelet nem érkezett; ugyan, hogy fogta föl az
érintett őket? Kínszenvedés volt minden mozdulat, de tudta, hogy ha próbál
ja, elég messze el tudja fordítani a nyakát ahhoz, hogy meglássa a mellette
levő keresztet. Arra fordult és gyengülő szemeivel meglátta a keresztet és
Terhét.

Először csak arra jött rá, hogy valahol már látta ezeket a vonásokat azelőtt.

Aztán az emlékek ismét elárasztották és látta a napsütötte tavat, a falusi nép
kis csoportjait, amint elballagnak út jukra a part mentén, és mégegyszer hallot
ta az intően fölemelt hangot: Mondom nektek, a gazdag ember nehezen megy
be a mennyek országába. Igen, ugyanazok a szemek voltak ezek, amelyek egy
kor az övébe tekintettek, várakozással, felhívóan és gyöngéd szernrehányással ;
és most ezek a szemek az elsötétült város felé irányultak, az alatta elterülő

széles világ felé, még mindig várakozva és felhívóan és szemrehányóan.
Róla akkor mondta ezeket a szavakat, amikor gazdag ember volt. Kell-e

több sorsüldözöttség. hogya mennyek országába juttassa, mint amennyire
szükség volt, hogy erre a szégyenteljes halálra jusson? Hát igen, végül is kö
vette a Prófétát, követte a keresztig. És mit tett a Próféta, hogy ilyen társa
ságban találja magát? Könnyű volt összeállítani a történetet, látni, hogyan es
küdött össze a kicsinyes gyűlölködés, hivatalos féltékenység és álcáját ledobott
képmutatás, ami elfojtja a lelkiismeret hangját, hogy halált hozzon erre az ár
tatlanra.

Ártatlan - és hogy áll a dolog sajátmagával? A világoslátás egy pillana-
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tában vizsgálat alá vette önigazolásának formuláit; oly gyakran ismételgette
őket, hogy már maga is kezdett hinni bennük. Hogy a társadalom neki ,ellen~
sége, hogy csak a sajátját szerezte vissza, amikor rabolt, mindössze csupán a
szükséges védelmi eszközöket vette igénybe, amikor megölte áldozatát, s a többi
mind. A társadalom a Prófétának is ellensége volt; de milyen fegyvereket
használt ellene? Elkeseredett, megtorlásért lármázott? A két magatartás el
lentéte úgy beleette most magát, mint a kötelek, amelyek a kezét horzsolták;
elfeledte a társadalmat és az örökséget és a fiatalabb testvért; csak saját magát
látta és szornszédját, és még arra is méltatlannak tartotta magát, hogy ennek
az embernek szomszédságában függjön a kereszten.

új kiáltás hangzott fel: régi társa még míndíg átkozódással enyhítette
kínját. Ez volt hát az az ember, akit kiválasztott magának, hogy kövesse, ki
rabolva a gazdagokat, Ő, akinek egykor adni kellett volna a szegényeknek!
Ez volt a zászló, amely alá besorozta magát! Legalább haló órájára ne vessen
árnyékot ennek a cimboraságnak szennye anélkül, hogy megtagadná - nem,
ezt nem viselheti el! Mi lenne, ha rendreutasítaná, talán elhallgattatná az
értelmetlen szitkozódásnak ezt az áradatát ... Nem volt képes tovább körbe
fordítani a fejét, de még elég hangja maradt egyetlen tiltakozásra: Hát te sem
[éled az Istent, holott ugyanazon ítélet alatt látod magadat? És mi ugyan io
gosan, mert tetteink méltó viszonzását kapjuk; de ez az ember semmi gonoszat
nem cselekedett. Megérte a megerőltetés. amibe elfúló lélegzetének ez a sok
beszéd került.

És a harmadik kereszt" felől még mindig csend volt; úgy látszott, ez az
ember a baráti megnyilvánulást éppen olyan kevéssé veszi figyelembe, mint a
gúnyolódást; még a szemét sem fordította feléje. Hát legalább az elismerésnek
ennyi jeiét... De nem, nem lehet joga még egy tekintetet sem igényelni. O
volt az, aki elfordult a tóparton, és ezek a szemek követték, felajánlva neki az
utolsó lehetőséget. Vagy van még egy utolsó lehetőség? Amíg csak élet lük
tet megkínzott tagjaiban, még mindig van egy utolsó lehetőség, hogy szeretetet
kapjon egy ilyen Szeretettől? Legalább mégegyszer beszélni fog, bár dagadt
ajkaival és kiszáradt nyelvével alig bírt egy szót is kiejteni; még egyszer, mí
előtt hangja végképpen elnémul. Hogy övé legyen az örökkétartó élet. Hogyan,
hol, milyen feltételekkel: nem tudta, és túlságosan fáradt volt kérdezni. Csak
azt tudta, hogy a Próféta egy királyságról szokott beszélni, amely egy napon
az övé lesz, egy királyságról, amelyben jóvátételt nyernek a világ ígazságta
lanságaí ; még míndíg van talán idő, hogy felajánlja magát alattvalóul a Tö
viskoronának ! Uram, emlékezzél meg rólam, midőn királyságodba jutsz.

És akkor a tekintet, amelytől ifjúi büszkesége elfordult, még egyszer meg
pihent rajta.' Akkor, mikor gazdag és köztiszteletben álló ember volt, a sze
rencse gyermeke, ez a tekintet csalódásról és megdöbbenésről beszélt. Most,
mikor a gonosztevő keresztjén függött, Ugyanaz a szeretet volt benne és ugyan
az a vágyakozás, de a csalódottság és a megdöbbenés eltűnt; a szemek fölhagy
tak kutatásukkal - megtalálták. ami elveszett. A keresztrefeszített a maga
képmását látta helyreállítva a keresztrefeszítettben. Bizony mondom neked,
még ma velem leszel a Paradicsomban.

A Paradicsomban - hol van az? Közelebb egy napi útnál, úgy látszott;
és minek kellene félni a legsötétebb utazástól ilyen társaságban? A Para
dicsomban ... Örökkétartó élet. " Most visszafordította a fejét, végső elbágya
dásban ; kábultan ömlött el rajta; az órák a féligelhalt kín tompa egyformasá
gában teltek; hangokat hallott, de üzenetet nem hoztak tompa fülének. Csak
szíve ismételgette a szavakat: Velem, a Paradicsomban. Elégedettséget hoztak
magukkal ezek a szavak, mint a napfény és könnyű szellő együttese.

Aztán letekintett és két katonát látott maga felé jönni botokkal, és a szá
zadost. lándzsájára támaszkodva.
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