
KÁIN ÉS ÁBEL frta Kézai Béla

Jóval azután ds, hogy alámerült a nap és ujra nyoma veszett a fénynek,
csak Abel maradt ébren legtovább a Sziklavölgy lakosai közül. Míndíg buzgó
gondja volt a tűzre, hogy el ne lankadjon hajnalig a láng, amit a többiek bá
torítására és megvigasztalására gyujtott.

Máglyája akkora világosságot vetett a Iennsíkon, hogy szinte bevilágított
nunden barlangi zugba, ahová riadt atyafiai behúzódtak a konok sötétség ha
tal:mai eJl5l. Sziklát hengerítettek a bejárat elé és összekuporodva szótlanul, a
hajnali derengés kétséges csodájára vártak, míg csak el nem vágódtak az ál
latbőrökönattól a (káJbulattól, amiről Abel váltig azt mondta: csak álom,

Magabíztosan nevetett, titodotudó mosollyal és megint csaIk azt mondta:
nem halál, - álom.

Nagy, jóleső nyujtózással tárta ki a karját a láthatatlanba, de azért néha
maga is megborzongott a szötöl: Alom?

Hátha mégis az öregeknek van igazuk: egyszer majd mégis örökre eltű

nik a fény és hű testvére: a nap, nem tér vissza többé, hiába várják. A Sötét
ség pedig a messze erdőkből lopakodik elő és vele surran a halál is. Sorra
járja a barlangokat s az alvók közül minden éjszaikalcivállaszt egyet-kettőt,

egyszer öreget, másszor fiatalt, asszonyt, gyermeket, férmt.
A sötétség hatalma rettentő és félelmetes. Az erdők útvesztőiben Iakík, a

messzi rengetegben, amelynek titkai,t csak Káin ismeri, Abel bátyja, a vadász.
Onnan tér haza mínden nap, verejtékes arccal és némán. Bozontos haja csupa
tajték, melle, karja, csupa vér. Válla megfeszül a kemény teher alatt, amint
az ijesztő dögöt odaveti a kőre az asszonyok elé.

Asziklavölgy öregjei körülállják Káint s a farkas nagy dög tetemét:
- Ime, a halál! Nem is álom, mint Abel rnondja, - válaszolt a véresarcá

vadász és a szeme gúnyosan villan szelíd testvérére. Mindenkí láthatja: ott már
feketék a fák és szürke felettük az ég. Egészen alkonyodik.

- Már jön a hatalmas l - Kiáltja Káin és arra fordul,ahonnan a szél
zúgásával az árnyék lassan feléjük hömpölyög. A sötét áradat előbb az erdőt

borítja be, aztán a szíklákat s a patakot. Mínden belevész és eltűnik a boru
latban. Nincs többé erdő, nincs többé szikla, nincs többé patak. Csak a sötét
ség való és a halál.

Az asszonyok jajveszékelnek. A férfiak a földre vetik magukat. Káin, a
legbátrabb, hiába küzd a rémület ellen, őt is leteríti a félelem.

- De a fennsík még ragyog! - kiáltja Abel és ösztökéli őket, hogy tart
sanak vele és virrasszanak a máglya mellett. De szavának rmostnincs ereje.
Érzi maga is, ha sokáig tétlenkedik, elborítja a sötétség, megdermeszti őt is a
félelem és itt pusztul. Sokan már megfutamodtak. Csak még idejében elérjék
a barlangokat! Ki ügyel a rnézesszavú Abelre ? Ilyenkor még a hívei is el
hagyják. Pedig hányan esküdöztek, hogy egyszer mégis csak neik:i lesz igaza:

- Nemsokára úgy lesz - mondogatták lelkesen, hogy örökrekívilágosodík.
Az örök világosság napja ragyog majd az égen. Többé nem lesz gyász, nem
lesz halál, nem Iesz félelem. Ezt hirdeti Abel.

És Abel csakugyan, arnikor megvírrad, hangos énekszóval köszönti az ő

testvérét, a világosságot és üdvözletül még egy fűcsomót dob a hunyó mág
lyára és füstje egyenesen száll a derűs magasság felé. Aztán megmossa magát
a patak friss vizében s az álom dermesztő görcse egyszerre kioldódik tagjaiból.

Maga köré gyűjti atyafiait és beszél nekik az örök világosság napjáról.
Egyszer mégis csak úgy lesz, hogy a vídágosság legyőzi a sötétséget - mondja
- és attól kezdve halál nem lesz többé. Szálljatok szembe a sötétséggel, rak
jatok máglyát és készüljetek a világosság fogadására.

Eddig azonban még nem akadt igazi követője. Napközben még csak meg-
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hallgatják, hálálkódnak és szorongva rnondják, bár csak lenne a te igéd sze
rínt. De akad csúfolódó is, ha az erdő felől egy-egy felhő beárnyékolja a napot.
Hideg szél borzólja a füvet és elsötétül a patak tükre is. Ábel hallja a gúnyo
lódó kiáltásokat, később az átkozödáss is, amikor a nap vörös arccal és fáradt
hévvel ismét elhagyni készül a völgyet.

Abel szemében könnyek gyűlnek; szeretne sírni, jajveszékelní, mínt a töb
biek, fájdalmában és megcsalatottságában valami dacos, állati üvöltéssel kö
vet ragadni, hogy szébrombolía a máglyát, de aztán megbékél lassan. Kimerit
hetetlen erő szállja meg és újra hisz, amint a máglya tündöklő világossá
gába néz.

Nem hallja többé a káromlókat, sem a [ajveszékelőket, Kiássa a fű közül
a kőbaltát és sietve fát gyűjt, rőzsét és gallyat. Most már csak a máglyára gon
dol, a tűzre és a bíztató parázsra, amit fel kell élesztenie. Csupa láz, csupa
buzgó igyekezet. ügyet sem vet a többiekre. Atyafiai egymásután eltűnnek,

arcukon a félelem és a gyáva megadás sötétje ül. Kis csoportoloba verődve "el
húzódnak tőle és riadtan lesnek az erdő felé .és várják Káírrt, a vadászt, aki
napestig az erdőben birkózik a vadakkal és a lappangó sötétséggel.

0, bárcsak egyszer már azzal jönne ez a kevésbeszédű. véresarcu hős,

hogy - végre győzött, legyűrte a fekete remet.
Káin pedig jön. Minden lépése riasztó bizonyosság. Mindenki érzi, de sen

ki se meri kimondani, hogy Káin a halál és sötétség hírhozójá.
- Abel! A'bel ! Ha egyszer kírnondanád, hogy Káin a halál hírnöke, aikkor

talán mindennek vége lenne. Felszakadna ez a rnély, fojtogató és titokzatos
varázs, ami Káinból árad és lenyűgözi a szíklavölgy minden laJkóját, amdkor
sötét alakja eléjük toppan.

Abel azonban nem mondja ki a vádat, mert szánja a bátyját és szeretí.
Sejti, érzi, hogy Káin a halált hozó. De hiszen mégis ő a Iegbátrabb. Odaáll
melléje: erős karja rőzsét és venyigét emel majd és nem rút, állati dög alatt
roskad a válla úgy, míntha a halálterrhét hordozná, kimondhatatlan fájda
lommal.

Ez lesz a felszabadulás pillanata. Abel első nagy győzelme. kettőjük szö
vetségének napja. Abel hite, Káin ereje talán elfújja majd a völgylakók szívé
ből a félelmet, a rettegést. Ha közösen táplálhatnák a máglyát - robban a
néma vágy a fi'Úban és keresi bátyja tekintetét.

Káin azonban nem veti magát földre Abel előtt és nem fogja át gyáván
a testvére térdét, mint a többiek. Véres kezével az alászálló napra mutat.

- AI1Tl.i egyszer elmegy, nem tér vissza többé - és nevet. - Emlékezz
atyánkra, Abel, hányszor tért haza esténként az erdőből, ízes vaddal a hátán.
Aztán egyszer csak nem jött vissza. A Nap is igy tesz egyszer.

- A Nap míndig visszajön - mondotta eltökélten Abel.
- Hűségesebb lenne, mint atyánk volt? - veti közbe a vadász.
- Atyánk visszatért a Kertbe, túl az erdőn, ahol a tavasz örök és örök a

világosság. Lehet, hogy így történt ...
- Te is azt hiszed? - ugrott eléje Káin.
- Csak gondolom ...
- Miért nem jársz utána?
- Nincs visszaút a Kertbe.
Káin dölyfösen kihúzza magát:
--,. TéV'edsz, testvérem, én már megtaláltam. Azóta nem is ízlik az élet köz

tetek. Még hordom a vadat egy darabig, aztáneltűnök én is - magabiztosan
nevet s nagy lendülettel átmutat az erdőn. - Látom, megrémültél t Nosza,
most világíts! Gyere csak velem, megmutatom az utat ...

- Nagy titkot tudtál meg, Káin - s a pásztor riadtan fogja IIOOTÜI tekin
tetével a vadászt.
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- Nincs abban semmi titok, öcsém - föLényeskedik a másik. - Ha el
jössz, te is meglátod. Könnyű beszőkní oda ... Csak egy gyerkőcnyi emberke
őrzi, nem Ádám fiai kőzül való.

Ábel rémülten befogja fülét. Nem hallgathat ilyen káromló beszédet. Káin
felkapta a földről kőszekercéiét:

- Ölj meg, ha félsz a titoktól ... Szekercérrn hatalmas ... Szekercém és rni
ketten elbánunk a gyenkőccel ...

- A népet és a máglyát nem hagyhatom itt. Szekercédre pedig jól vigyázz,
nehogy kiüsse kezedből a Kert angyali őrzője ... FénylŐ husángot tart maga
előtt. Azzal védi a Kertet, szüleink régi otthonát.

- Honnan tudod?
- Álmomban láttam boldogító fényét. BeLőle való a máglya tüze is. Nézd,

milyen hatalmas, milyen melegítö. - Ne vétkezz ellene, Káin. Te és szekercéd
hatalmas, de ő még hata1masabbá tehet.

- Nincs kedvern kivárni az "angyal" ajándékozó kedvét. Gyűlölöm a dög
vadászatot. a többiekért való örökös cipekedést. Csak hogy legyen mivel meg
törnni a bendőjüket.

- Én vagyok a pásztor, te a vadász.
- Te vagy a jó, a bölcs, a világossággal hitegető, és én a ti szolgátok

vagyok! Én vagyok a sötétség hordozója, a pusztulás hfrhozója ... ugy-e.
- Jól tevőnk vagy, a magad módján, tehetsz még többet is értünk!
- Azért hízelegsz így, hogy hódoljak én is felsöbbséged előtt?

- Azért beszélek így,hogy többé ne féljenek tőled a testvéreink ...,... veti
vissza kbel.

- Arról majd teszek én, testvérem. Elétek dobom még az utolsó dögöt is,
aztán nem láttok többé ...

- Eredj dolgodra, hogy megtaláld vigasztalásodat ...
- Szétzúzlak egyszer, hivalkodó máglyaddal együtt! Akkor majd ti öleli-

tek át a térdem, ó, hatalmas Káin! Igy kiáltanátok hozzám, de akikor én ... 
s felemelte a kőbaltát, hogy Ábel derűs homlokára sujtson ...

Mi volt az? Káin fe1kapta a fejét. Híntelen farkasüvöltés zúzta szét az
éjszaka csendjét s a máglyatűz surranó neszezését. Jól ismerte ezt a hangot:
Ki birkózhat vele most, aki hatalmasabb és bátrabb Káinnál, s a rettentő

éjszakában ,is látó? Megfordult s a hang felé iramodott. Aüghanem gyanította
is már, ki lehet az a vetélytárs. Atcsortetett a gazon, keresztül ugrott a bok
rokon. A hang pedig messziről hívta és egyre messznbbre vitte, át az erdőn.

ki az erdőből. Arrafelé, amerre titkon járt, 'ritkán és régen. Arnerre a Szlk
lavölgy lakóinak nem volt szabad járniok s amiről Ábel is csak álmodott.
Ej, mégis csak érti az álom titkát. O a hatalmasabb? Most majd megfordul
minden. űvölts, farkas, üvölts! Engem is felszabadítasz ! Arra tartok tehát,
amerre a Sziklavölgy népéből egyedül Káin merészkedett el. Az Örök Napsütés
Völgye volt ez, a Kert, ahol Káin és Abel szülei éltek egykoron s amiről ir
tózattal beszélt a Sziklavölgy népe.

O, nem az irtózat helye az, hanem az elveszett örömöké. Bizony könnyű

volt ott egykor az élet. Annál nehezebb túljárniaz eszén annak az emberfor
májú valakinek, aki most a Kerit virágos kapujánaik őre. Emberformájú, igen,
de mégis valaki más. Valamikor régen, amikor Káin először tévedt arrafelé,
meg is kérdezte tőle merészen:

- Ádám fia vagy-e, vagy más atyáitól lettél?
- Nem, Ádám atyádé vagyok - felelte akkor nagyon barátságosan az őr,

de nem sok ügyet vetett rá. Karján átvetve, fénylő husángot tartott és nem
szólt többet.

A Kert őre szép ifjú volt. Ott üldögélt egy kövön s a földi világot néze
gette; a felhőket, a fákat, a virágokat, a madarakat. Káin a rejtekihelyéró1
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naphosszat figyelte a k!ülönös idegen szemlélődését. Egy lépést sem távozott a
kaputól. Ha szép madárfüttyöt hallott, arra figyelt, s csak felemelte kezét és a
távoli füttyös márís a tenyerében folytatta trillázását, ő pedig csak nézte,
vízsgálgatta növekvő csodálattal. Elmerült vizsgálódása közben még a hu
sángról is megfeledkezett. Káin dobogó szívvel arra készült már, hogy ilyen
önfeledt pillanatot les ki a husáng kézrekerttésere. S ha nem sikerül véletlen
adta csellel, sikerül majd a Ikőfejsze erejével. Nem is nagyon rejtegette magát
a sűrűben. Egyre merészebben mutogatta magát, hol a bokor rnögül, hol a
fa tetejéről. Az ifjú 'idegen azonban csak átnézett rajta. Máskor: sokáig, für
készve lesték egymást. Összeakaszkodott a tekintetük. Káin egy pillanatm ar
ra gondolt, hogy nekiugrik az idegennek, fejét szétverí a kövön, ahogya dög
lődő vadakét szokta, aztán beléveti magát a Kertbe. Ej, de vígan élne ott és
okosan. Soha többé nem térne vissza a gyáva embernyájhoz. Gondoskodianak
ők magukról. Birkézzanak csak ők az erdő vadjaival. kbel növessze őket hő

sökké, bátor vadászokká. Higgyék az ostobák, hogy Abel tüzétől váltak oly
vakmerökké. Káint egyirk sem múlhatja felül. Káin most is felülmúlhatatlan
vakmerősegre készül - bíztatta magát. A másik, mintha megértette volna a
vadászember gondolatait, arcáról eltúnt a mosoly. Félelmetessé vált s színte
megnőtt az alakja. Maga elé vetette a fényes husángot s hangja, mint az égi
villámlás, csattant:

- Távozz innét ! Ne lássalak errefelé egyth.a.mar !
Káin Hyenkor megfélémedve menekül. Vad szíve hiába parancsolt meg

állást; nem tudott megállni az ifjú előtt. Menekült, rníntha a fényes husáng
kergette voLna. Mindenütt a nyomában volt. Mintha rá akart volna roskadni
mindaz, ami rnögötte tornyosult: a hegy, az erdő, a tavak, a folyók. Az egész
vad világ. Merő vér minden porcikájá, mire a Szíklavölgy torkolatához visz
szaért. Összegubancolta a rettegés, úgy zuhant el a bartangsor előtt.

Csak nagysokára tért magához. Abel, az öccse ült mellette és forrásvizet
locsolt a vadász véres, gőzölgő testére. Eddig nem beszélt senkinek a fényesar
cú ifjúról, aki így megkergette. Azóta is sustorgó düihhel gondol megszégyent
tőjére, Majd vele is számol egyszer, ha erősebb lesz. Felkészül a harcra. Ezért
fegyverezte fel magát is jó erdei husánggal és a kőbaltával.

Ettől kezdve, ha jó hasznát vette fegyvereinek a vadállatokkal való vere
kedésben, egyre biztosabbnak érezte magát a bosszúállás rnűvében is.

És most, az anyafarkas hívó üvöltése megadta a jelet: ellensége elé hívta,
életre, halálra. Mégis, amikor ráísrnert a tájra, mely a távoli Kert felé muta
tott, egy pillanatra meghőkölt. Nem a régi félelemre emlékezett. Inkább az a
vil1ámszerű sejtés ,torvantotta meg, hogy ellenfele, az a másik, aki nem Adám
fia volt, talán tőrbe ejtette azanyafarkast, hogy Káint megrabolja jussától.

A harag most már csakúgy röpítette a Kert felé. Vad öröm cikázott
szét benne: nála a kőbalta, amivel megtanult rnesszíről, biztos találattal célba
dobni. Csalk egy suhintás - s a fényes husáng kíperdül a farkasrabló markából.

Megforgatta f1eje fölött a kőbaltát s a farkasüvöltést utánozva rohant át a
hegygerincen.

Csakhamar a tísztásra ért. Az arcába csapódó meleg szél a Kert virágainak
illatát, káprázatos színeit zúdította érzékeire. Lassítani kellett futását. A vad
bozót, ami nagy távolságról szinte védően fogta körül a Kertet, áthatolfia
tatlanná sűrűsödött. Káin mégis nekifeszült. Csak egyetlen, nagyszerű ugrás
segíthet. Ugrott is már, de a bozót, míntha elébe került volna, elfogta az alá
zuhanó testet és körűlnyalábolta szorosan.

S mielőtt Káin az eséstől felocsúdott volna, valaki felemelte oly puha és
gyöngéd mozdulattal, hogy Káin egyszerre úgy érezte: amit eddig átélt - ál
modta csupán. Véres, dühös, marcangoló álom volt. Csodálkozva látta: teste
síma és sértetlen s amint álomittasan kinyujtózkodott, maga fölött megpillan-
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totta az emberarcú ifjút, sudánmagasságban, mínt a legmagasabb erdei fenyó.
l\Iellette ugrándozott, vakkantott s kedvére tutolt az anyafarkas. Az állat sze
mében vad félelem ült, amint látta, hogy felül a vadász. Előbb az ifjúra né
zett, segélykérően, aztán tétovázó haraggal Káinra: vajon torkának ugorjon-e ?

- Káin, halljad -, szólt az ifjú - az anyafarkas hozzám menekült s ez
után nálam is marad. Ne üldözd többé - tette hozzá s a farkas fejére tette
kezét, védelmező hatalommal.

Káin alkudozzék? Hogyan is merészelte?.. De csak nagysokára tört ki
belőle a tiltakozás:

- A kert Ura valamikor atyámnak adta az erdó vadjaít, a vizek halait s
az ég madarait. Nincs jogod hozzá ...

- Az erdő mínden vadját kirrtottad. Az anyafarkas az utolsó. Ez már nem
a tied ...

Káin felugrott:
- Mivel étetem enyéimet odaát, ha ezt az utolsót is elveszed. Megölnek ...
- Rászolgálnál erre a büntetésre, mert gyülölöd testvéreidet.
Káin megkushadtan, töprengőerr figyelt és összehúzta magát. Szőrös, der

medt féreghez hasonlított. Megállt benne a gondolat is. Minden mozdulatát,
gondolatának legkisebb lobbanásat is ismerik, tudják, A szekereélére meredt.
Nézte rovátkált s a szoros, ügyes háncskötést rajta, amellyel a nyélhez rög
zítette, feszesen. Azután egyszercsak e1hajLtotta a szekercét. Az ifjú könnyedén
rálépett. Vége ...

- Uram, engedd meg, hogy nálad maradjak - nyögte s a hom.okJba túrta
bozontos fejét.

- Vissza keH térned, társaidhoz, testvéreidhez, Abelhez . .. - hangzott a
;parancs.

Káin felemelkedett és megadóan széttárta \karját.
- Megengesztellek valamivel, hogy te is jó szívvel lehess társaidhoz és

Abelhez. aki hittel visszavár ... - szólt az ifjú és Káinra sugározta naprric
solyát. Aztán a magasba emelt tenyere csordultig, hirtelen megtelt apró arany
ló maggal.

- Vedd fejszedet és hasíts a föld testéből három barázdát kettőnk közé 
hangzott a parancs.

Káin ellenkezés nélkül fellkapta fejszéjét és három mély barázdát hasított
a föld testébe.

Ekkor az ifjú lehajolt s a fénylő magokat a hasítékoklba SZÓ1'Ía, majd rá
egyengette a földet. És alig, hogy a magokat elnyelte a föld, sűrű zöld növény
zet hajtott ki a rögöle kőzül, Ilyent még sohasem látott Káín, A selymes zöld
növényzet most hirtelen magasodní kezdett, szárba szökött. Kibomlott és érett
kalászai végén, de rnost már megsokasodva, magok fűzére csüngött alá a
száron.

Ekkor az ifjú a kőbaltával a vetésre suhintott és a szárak rengetege ket
tétörve a földre borult. A magok oly bőséggel borították be a föld színét kö
röskörül, hogy Káin a!Lig győzte nézni. Az ifjú egyetlen mozdulatára az arányló
magok sokasága embermagasságú dombbá növekedett.

- Ez mind a tied, Káin. Ezt adom cserébe az utolsó anyafarkas életéért.
- szól és békéltetően mcsolygott a vadászra.

Káin ámuldozva, könyökig beletúrt a meleg, zizegő halomba, s végkép
nem tudta, mit kezdjen ezzel a különös ajándékkal.

- Két síma kő között őröld lisztté a magvakat, önts hozzá tiszta forrás
vizet, vess bele egy csipetnyit a föld savából. Gyúro össze és süsd meg Abel
tüzén, ahogy a vadak húsát sütötted át eddig, aztán tördeld szét a sütést;
.:gyüjtsd magad köré a népet. Vegyetek és egyetek a föld gyümölcséből.

Mindez egy szempillantás alatt játszódott le, mint az álomban, mégis oly
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részletességgel, hogy Káin minden mozdulatot, minden tennivalót jól az eszébe
vésett. Káin is falt a pirosra sült omlós kenyérből. Úgy érezte, hogy ízes és
erőtadó. Amint az utolsó morzsa is elioszlott a szájában, a tengernyi mag már
jól felpúpozva ott magaslott előtte egy óriás szakajtóban.

- Menj békével, övéidhez. s vedd válladra a föld legdrágább ajándékának
terhét, Csak arra vigyázzatok, hogya mag soha el ne fogyjon. Cselekedjetek
vele mándig úgy, ahogy erre megtanítottalak.

Káin pedig vonakodás nélkül, színte megindult örömmel vállára emelte
a Föld legdrágább ajándékának terhét s amint egy csöppet sem fáradtan, de
növekvő vidámsággal átszaladt az erdőn, s a barlangsor elé ért, a szakajtó
arányló terhét kiöntötte a nép elé, arra a kőre, amelyen régebben a vad húsát
osztotta szét, övéi között. Olyan fényesség és derű árasztotta el a barlangok
mélyét, hogy a félelem utolsó felhője is eloszlott a véres sziklák közül.

•
KÉT· TEHENÉT

Két tehenét az öreg Bertalan
évről évre itt tereli a parton,
elzsörtölődget velük morcosan
s néha farukra vág egy nagy husánggal.

A két tehén meglódul, elszalad,
s az öreg Bertalan sehogysem érti,
ha tavaly könnyen utolérte őket,

az idén mért nem éri.

Megy, megy utánuk, zsombék, káka közt.
"Netene, Riska! Ne, Piros I" - dohogja.
Kifullad, zsémbelődik, megpihen
s rátámasztja állát a nagy husángra.

A két tehén megáll s legelni kezd,
hallani, ahogy a fűvet harapják.
Az öreg Bertalan meg homlokán
föltalja kicsit a kalapját

s a szeptemberi napba hunyorog:
próbálgatja, látja-e még odát
a kék csíkot: a partot, a Bakonyt,
a hullámos Zalát;

néz.. néz, ködlik a hályog aszemén,
és egyszerre a szíve is nehéz lesz:
tavasszal még mennyi présház fehérlett,
és most már egyet sem lát Dörgicsén ...

"Pedig micsbda szőlők voltak ott -
dünnyög - s milyen bor I Mikor én legény,
olyan húszéves forma voltam, egyszer
hárman, csónakon" ... - De a két tehén

megint elkódorgott. "No, Jsten áldja" -
szól az öreg Bertalan és hamar
utánuk fordul, megy a reketyék közt,
egy kicsit görnyedtebben, mint tavaly,

s mintha néha a térde is berogyna.
Vagy tavaly óta kátyúsabb a part tán?
"Netene, Riska I" ••• - Megy, s ezüst ökörnyál
pántlika libeg-lobog akalapján.

Rónay GyörgY'
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