
rszus ts KALIBÁN
(KRISZTUSLEGENDA) trta Kézai B~la

Mikor Jézus még a földön járt, pusztai tartózkodásának utolsó nap
jaiban találkozott Kalibánnal.

Az állatiorma félember a sivatag szélén nyujt6zó, egyetlen fügefa
édes ágai között szunyókált, De a kövek zajára, amint Jézus saruja alatt
azok megcsíkordultak, felriadt s mindjárt megismerte az 'EmberFiát.

MajomszerÜ fürgeséggel Iekúszott tehát a fáról e az úr elé szaladt·:
- Ha ismersz engem, uram - lelkendezett - kÖVe6S ,a fügefa hűse

alá. Nehány maradék gyümölcsöt megőriztem neked. Ime, szolgá1laka
föld gyümölcseivel. Töltekezz velük ...

- Ha nem tudnám, hogy Kalibán vagy, azt gondolnám, márís sok
emberséggel töltekeztél. fiú! - válaszolt az úr s az állatforma félember
gyapjas fejére tette a kezét.

- ElvonultBágodban nem mertelek zavarni, uram. Engedd mégis,
hogy megkérjelek: telíts lélekkel engem is, mint a többi kétlábú teremt
ményt. 0, mennyire szerétnék ember lenni ... Segíts! - és esdeklőerr
felemelte lajhár karjait.

Jézus, látván Kalibán vágyának tisztaságát, igy felelt:

- Háromnap múltán nekivágok a világnak, hogy teljesítsem akara
tát annak, aki küldött. Követhetnél engem s én: emberré támasztalak
téged az emberek között,

Kalibán lehajolt s átfogta Jézus térdeit:
- Követlek, ur.am, és veled leszek minden utadon ...

- Nehéz útra vállalkozol, Kalibán ...
A másik önfeledten felugrott e az édesgyümölcsű fához lépett.
- Nézd, uram, milyen erős vagyok - nevetett s a fügefa törzsébe

fogózva a földig hajlította azt. Jézus rossza16an ingatta fejét.
- Ami neked büszke erő, a másiknak fájdalom. Avagy nem hallot

tad a fa jajdulását?
- Megbocsáss, de nem hallottam. Adj, uram, füleket, hogy meg-

hallj,am .,. . .
Jézus mosolyogva Kalibánhoz lépett s ujjával megérintette annak

gyapjas fülét. Az állatforma félember egypiUanatra riadtan nézett kö
rül, majd előre bukott, tényerét a füléhez szorította és busa homlokával,
mint a dühös vadkan, a homokot túrta fel, hogy mélyében elrejtőzzék.

Éles körmeivel véresre szaggatta halántékát és fülcimpáit. Ordított:
- Csak most segits, uram! Vedd el tőlem e szörnyű hallást. Belém

hasít, megsokszorozva mínden jajszót, amí betölti a világot.
- Pedig csak akkor leszel. igazán ember, ha minden jajszót meg

hallasz ... - szólt az, úr s csöndesen megfordult. Visszatért a pusztába, a
szíklák közé, hogy még három napig vezekeljen a világért, s talán Kali
bánért is.

A negédes fügefa, aki régóta gyűlölte a pusztában ólálkodó Kalibánt,
mert éhében ez még a csalárit is felzabálta, korábbi fájdalmát is feledve,
szent gőggel duruzsolt magában:

- Ime, tehát velem az úr! Nyilván azért jött ki a pusztából, hogy
megalázza ellenségemet. -- Arcátlan csavargó! - nevetett a megszégye-
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nült Kalibánon. - Mekkora barom l Embernek képzeli' magát li azt hi
szi, büntetlenül ehet nemes gyümölcseimből.Pedig annak minden darab
ja királyi asztalra való. Jelt adott az úr! Hála neki, hogy éppen engem
választott ki bosszúja eszközéül.

Fájdalmasan nyöszörögve mindjárt is megszélalt. Nagyon jámbor
igéket hullatott a magasból:

- Látod-e, Kalibán, az Úr visszatért a pusztába, hogy érted is
imádkozzék az Atyához, mindenek teremtőjéhez, akit bennem megbán
tottál az imént.

Kalibán térden állva odakúszotta fához és engesztelően átölelte ar
nak törzsét:

- Bocsáss meg, nemes Ia l Nem bántalak többé. Virágozz békes
séggel ...

- Erős vagy, Kalibán -- szélalt meg újra hízelkedően a fa - majd
nem eltörted a derekam. Már-már úgy éreztem, meghalok... De annak
nevében, aki visszament, hogy bűnödért engeszteljen. én megbocsátok
neked. .

- O, nemes fügefa! - kiáltotta Kalibán - mi jót tehetek én már,
ha te nemcsak külömb vagy nálam, de kedvesebb is Isten színe előtt?

Bárcsak én lennék a fügefa! Közelebb tudnám magamat Jézushoz és az
éhező emberekhez l

A fügefában felbizsergett a remény. Ha Isten is úgy akarja, most ki
játszhatja ezt a barmot. Tul.ajdonképpen jobb sorsot érdemelne maga is.
Például Heródes király díszkertjében mily remek dolga lenne. Dárdás
strázsa vigyázna rá. Aranyfedelű kosarakba szednék a gyümölcseit ...
Itt pedig? Egy vadállati lény prédája vagyok - sajnálkezott magán.

Lopva körülnézett a fa és halkan odasúgta:
- Cseréljünk, Kalibán -- fuvolázta bíztatóan -. Teerös vagy és

fiatal. Erősebb minden fügefánál. Te inkább megvédheted magad, itt, a
sivatag magányában. Jó erőben sokáig eléldégélhetsz még. & sok jót
tehetnél a puszták szegény vándoraival. Arnyékkal és tápláló gyümölcs
csel enyhíthetnéda fáradtakat. Igazán erényt gyarapító életkört engedek
át neked. S a sok jócselekedet emberré támaszthatna téged ...

- Szavamon fogtál, szépbeszédű fügefa, de mi tagadás, tetszik az
ajánlatod. :f:geka vágytól, hogy segítsek az éhes, fáradt embereken ...

- Jótetteid híre eljut majd az Úrhoz is és megjutalmaz, ha itt nem.
de a másvilágon biztosan -- rebegte a fa s most már mohón kész volt '\
nagy sorscserére.

Történt pedig, hogy mihelyt lebukott a nap, a fügefa cserélt Kalibán
nal. Kalibán meg a fügefával.

A fügefa míndjárt érezte, mílyen jó cserét csinált. Tüstént eláradt
benne Kalibán ropoant ereje. Sőt, Iöldhözkötöbtségébőlds megszabadult.
Vidáman le-fel futkározott és első dolga volt, hogy átugorjon Kalibáil
Iakoronáján.•Kalibán viszont a fa képében, egyre növekvő csalódást ér;"
zett, Régi jó ereje elpárolgott, lába mélven a földbe gyökerezett; karjai
beledermedtek a fa ágaiba. Mégis megadással viselte balszereneséjét; mert
Isten büntetésének érezte azt, korábbi hetykeségéért. Később megnyug
tatta az a gondolat, hogy fügefaként magához édesgetheti az embereket,
elhalmozhatja őket minden [óval. Kalibáni időszakában mennyit szenve
dett az emberek bízalmatlanságától, gyűlöletétől.Mennyire vágyott a Bze
retetükre, mégse vették emberszámba..~"Akad még az ágaimon nehán.y
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izesgyümölcs. Tavaszra pedig újra kivirágzom. Az idei termés marad-
ványait Jézusnak adom, útravalóul" ... '

A hajdani.fügefa, mintha meghallotta volna Kalibán tűnődését, oda
ugrott:

- Ohó, 'ez a nehány füge még engem illet, hékás I - kiáltotta és
irigyen leszaggatta róla a maradék fügét. Aztán, amint észrevette a fa
néma tiltakozását az áruló cselekedet miatt, káröröme dühösséggé vál
tozott. Gonoszul cibálni kezdte a fát s nem is egyszer, de tízszer is, földig
görbítette törzsét.

- Most megfizetek neked, te, barom ! - nevette és súlyos kövekkel
szaggatta á fa lomDOS koronáját. S Kalibán a fában: hiába jajveszékelt,
hiaua konyorgott írgaíomert, gonosz társa addig gyötörte, cioálta, míg
egyszer CSaK Kettétort derékcan.

Az ujdonsült Kalibán megszeppent s el akart futni, hogy Jézus elől
elbujdossek.
~ Ohó, legyünk csak észnél - bátorította magát. - Nyilván Jézus

engedte meg, nogy elbánjak ezzel a barommal, alU az Urat megszorno
ntoua, engem pecng megsanyargatott.jlézus azért jön el, mert az emberek
kozott bizonyara szuksege lesz az én erömre, amit Kalibán eddig méltat
lanuí birtokort. Nos, gyere, siess csak uram, Jézus I Akkora erovel segí
telek, hogy minden ellenséged megkeserüli. Egy szikrát se félj ezután az
emóerektol, akik néha alig különbek Kalibannál. Te meg én, ketten
egyurt majd térdre kényszerítjük a nyakaskodókat s a .lázadozökat. Bízd
csak rám! Ellátom a baját annak, aki nem hallgat a szódra J

Megragadta tehát a fügefa ledöntött törzsét s egy lapos kőszilánkkal

addígtarícskálta, míg egy jókora furkósbotot barkácsolt belőle.

Dolga végeztével aztán elterpeszkedett a szíklák árnyékában s mert
a vérpezsdítő munkától megnőtt az étvágya, utolsó darabig megmajszolta
a maradék fügét.

Harmadnap hajnalán pedig csakugyan eljött az Úr. Fénykorona tün
dökölt a homlokán, amint megjelent a sivatag szélén. Utoljára még visz
szanézett a határtalan messzeségben szendergő pusztára, hol az előké

szület negyven napját böjtben és imádságban töltötte s aztán hangos
szóval hívta Kalibánt.

A hamis Kalíbán magabiztosan lépett Jézus elé:
- Szólítottál, uram! Ime, lásd, már készen vagyok az útra ésa

harcra I - mondotta és megsuhogtatta feje fölött a furkósbotot,
Jézus végignézett a botos fickón s igen elszomorodott, mert tüstént

látta, mi történt. Aztán megszólalt:
- Látom, bízony, sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a vá

lasztottak. Kalibán rég időtől fogva várt engem s még balsorsa közepett
is reám gondolt. Te pedig még a saját termesed utolsó maradványait is
felhabzsoltad .kapzsi sietségedben • .. Ráadásul mire is vetemedtél még?
Régi önmagadat gonosz furkósbottá hitványítottad, hogy az emberek táp
.lálása helyett, azok elpusztítója légy I Ezzel magadról mondtál itéletet,
fügefa ! Téged ezért tűzre vetlek, te korhadt szívű, haszontalan I - szólt
villámlóan az Úr és kezének egyetlen mozdulatára hamuvá omlott a
csalárd fügefa.

A ·forró pernye közül pedig Istent· dicsérő szóval Kalibán lépett elő

és követte Jézust az emberi világ fel~ ...
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