
A SÁSKAEVŐ
Irta Kézai Béli,~

Ben Samrai, a sivatagok prófétája, a "nagy Sáskaevő", már százéves
is elmúlt, mire különös kiválóságának híre Isten trónusához eljutott.

Az Úr meg is jegyezte feddően:

- Ez a Samrai sokáig inkább a csökönyösségével, mint erényes cse
lekedeteivel vonta magára a figyelmet. Valósággal kikönyörögte, hogy
fordítsuk rá tekintetünket.

Isten megengedte tehát: tűzzenek ki az időben egyetlen órát Samrai
különleges életének megvizsgálására. Legfelsőbb elhatározását így indo
kolta:

- Nemde törődnünk kell a legutolsó sivatagi sáska sorsával is? Sam
rai pedig - mi tagadás - érdemesebbnek bizonyulhat majd ama' sás
kánál.

Mihelyt a kijelölt óra elkövetkezett, Isten útra bocsátotta Angyalát
és megparancsolta, jelenjék meg Samrainak álmában.

Az Angyal azonnal alászállott és ébresztgetni kezdte a szendergő pró
fétát:

- Ne ijedezz, Samrai. Csökönyös kérésed meghallgatásra talált az
Úrnál. Elküldött, hogy latra vessem életed dolgait a legkisebbtől a leg
nagyobbíg, a szemfényvesztőktől az érdemesekig.

- Rendelkezz velem, ó fényesarcú Angyal. ítélj rólam méltányosan.
Isten a tudója, mily csekély értékűek a cselekedeteim, mily satnyák az
érdemeim. Kívánságaim számát tekintve pedig éppen nem voltam tola
kodó. Száz év óta csak egyetlen kívánsággal zaklattam az Urat, - "csö
könyösen".

- Igaz: csak egyetlen kéréssel, de nem éppen a legszerényebbel 
lobbant az Angyal szigorú hangja. Majd így folytatta: - Urunk már meg
szokta, hogy teremtményei legszertelenebb kívánságaihoz is jó arcot mu
tasson. Ök ugyanis kivétel nélkül csak jót: dicsőséget, pénzt, jó feleséget,
sok gyermeket és kimeríthetetlen egészséget kívánnak maguknak. Fele
barátaik számára viszont csupa rosszat: dögvészt. halált, nyomorúságot.
Te azonban: mindezeknél töményebbet kívántál. Olyasmit, ami mindent
magában foglal és jócskán felülmúl ...

Samrai a váratlan öröm s a megtiszteltetés hullámverései között ki
mászott barlangi vackából. Ime, itt az elmulaszthatatlan alkalom, - gon
dolta -, hogy az Úr küldöttje előtt ünnepélyesen megismételje prófétai
pályafutásának egyetlen éltető kívánságát:

- Személyes hasznomra vagy mások kárára soha, semmiféle kíván
sággal nem zaklattam az Urat ... Tiszteletreméltó nagybátyám, aki már
az ősatyák korában is rangos prófétának számított, jól a szívembe véste:
"Sohase zaklasd Istent holmi apró-cseprő kívánságokkal. A prófétai szár
mazás jogán te is nagyobbra születtél". Száz éven keresztül, minden éber
percemben csakis arra kértem Istent: tegye, hogy színről-színre láthassam
Öt. Remélhetem végre? ...

- Nagyralátó vagy és tudatlan, - intette le a bőbeszédű prófétát az
Angyal. - E két fogyatékosság különben is összefügg. Ami pedig a színről
színre látás kegyelmét illeti, tudnod kellene, hogy annak ajándékával csak
a megboldogult lelkeket tünteti ki az Úr. Te azonban egyelőre még a földi
világ foglya vagy. Tudomásom szerint az Úr nem is akarja elvágni mind-
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járt az életed fonalát. Legszentebb véleménye szerint ugyanis, te még
nem értél meg egészen a halálra. Sem a jóra, sem a rosszra. Száz esztendő

Istennél egyetlen szemvillanás ... Ellene vethetnéd ugyan: Isten hányszor
meglátogatta az ősatyákat! Abrahámot, Mózest és másokat. Ök azonban
súlyos szenvedésekkel fizették meg e látogatásokat. Ezekkel Isten inkább
sújtotta, mint felmagasztalta kiválasztottjait ... Nézz magadba és magad
körül. Miféle érdemeset cselekedtél életedben?.. Barlangod és vackod
undorító. Remeteséged fészkét kietlen sivatag övezi hétnapi járóföldre az
emberlakta helyektől. Végső soron: száz év alatt semmit sem tettél. AL
elviselhető élet legcsekélyebb feltételét sem teremtetted meg sivatagi ma
gányod körül ...

Samrai lármás tiltakozással leplezgette fel-feltörő szégyenérzését:
- Jöjj, uram, ki a napvilágra. Megláthatod odakint, milyen dúster

mésű datolyapálma virágzik e csúf barlang árnyékában. Tövéből pedig
háromsugarú forrás fakad.

Az Angyalt kissé elkedvetlenítette Samrai korlátoltsága, de azért tü
relmesen szólt:

- A forrást is meg a datolyát is Isten akarata fakasztotta. A magad
elgondolásából vagy erőfeszítésébőlegy kődarabot sem tettél odébb. Egyet
len ibriked, tálkád sincsen, amivel vendégeidnek szolgálhatnál. Hálóhelyed
vackát is az ősvilág medvéi mélyesztették a sziklába.

Samrai elhűlt: hogyan is fogadhatná a legszentebb Vendéget, ha egy
szer erre sor kerülne? A perzselő szégyenérzés azonban inkább fokozta.
mint csillapította nyakasságát. Elkeseredetten védelmezte százesztendős

élete vélt igazát
Aprólékosan arról kezdett beszélni, hogy ifjúságának bűnei és az em

berek gonoszsága elől miképpen menekült éppen ebbe a sivatagba, ami
"a földkerekség legkietlenebb szöglete". Ezzel azt akarta kifejezni, hogy
ezen a helyen csak olyan bátor és elszánt ember verhetett gyökeret, ami
lyen ő volt világéletében.

- Ezen a rettenetes tájon - folytatta - hajdanában csak oroszlán
bőgés és sakálugatás hallatszott az égre. Amióta én tanyázom itt: csupa
imádság, édesszólamú zsolozsma száll oda fel. Ez a változás - úgy szélván
- korszakfordító a világ e szögletében. Ha csupa földi tevékenységgel
töröm az életem, ugyan, mire jutottam volna. Házépítés, szántás, vetés,
mi egymás, úgy elszívja az életerőt, mint vizet a homok. Csontjaimat is
már rég elporlasztotta volna a kegyetlen sivatag, ha ilyen hívságos tevé
kenységre pazarlom a drága időt. Én azonban még most is itt vagyok,
százévesen és rendületlenül! Drága nagybátyám arra tanított: "Legjobb
cselekvés az istenvárás".

Mindezt kihívó, szinte ugrató gúnnyal hangsúlyozta. Az Angyal azon
ban egykedvűen hallgatott.

Samrai rábeszélő hangon folytatta:
- Fontold meg, ifjú uram, vajon Isten dicsőségét szelgáltam volna,

ha virágzó oázist teremtek ezen az átkozott helyen? Oázist vendégfoga
dókkal, nyájakkal, gyümölcsökkel. Hej, aligha! A sivatag minden éhen
kórásza, rablója, duhaj kereskedője naphosszat itt tivornyáznék, Parázna
gajdolásuk elnyomná zsoltáraim szárnyalását... Mondd: miféle érdem
szerző munka az, amely laza erkölcsű emberek szabadosságát inkább elő

segíti, mint korlátozza? Ilyesmit aligha akarhat az Úr - kiáltotta őszinte
meggyőződéssel.
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Az Angyal csillapítóan mosolygott:
- Samrai, te nemcsak csökönyös vagy, hanem csalafinta is. Szócsa

varó. Látványos érveiddel azt a titkos igyekezetedet leplezed, hogy olyan
kegyben részesülj, ami még nem illet meg. Beszéded heve elárulja, milyen
1táprázafok és átlátszó tévedések hálójában vergődsz itt. Gyerünk innen
a szabadba! Hátha kijózanodsz odakint!

S amint kiléptek az égető fénybe, az Angyal alakja mögül egyszerre
eltűnt az égi glória. Samrai szinte kiábrándultan nézett végig látogatójan.
Napégette fiatalember állt előtte, viseletes, szellős paraszti gúnyában.
Öltözete a sivatagi pásztorokéhoz hasonlított, akik igen ritkán vetődnek

-erre a tájra, elcsigázott nyájaikkal. Samrai nem is titkolta csalódottságát:
- Ha nem láttalak volna az imént odabent, teljes fényességedben,

azt hínném csúfos káprázat játszik velem.
- Mindig is káprázatok között élsz, Samrai - csattant az ifjú hangja.

- Ezek szerint méred cselekedeteid értékét is. Mindez pedig tévedésekbe
sodor. A tévedés meg a bűnök útvesztőjébe taszít.

Samrait mellbe vágta a szó, Ű és a bűn! Torkát vad keserűség fojto
gatta, gyermeki sírás. Százéves élete egyetlen örvényként tárult fel alatta.
Szédülten kapott az ifjú erős vállához:

- Tehát bűnösnek ítél engem Isten küldötte? - kérdezte.
- Az eddig ismert tények alapján kétségtelenül bűnösnek. Nagyra-

látónak, tudatlannak, számítónak, vad káprázatok és hiú tévedések rab
jának: E tényeket jelentenem kell ...

- Úgy, akkor pálcát tör fölöttem az Úr is?
- Kivételt mindig tehet. Ne ess kétségbe, öreg. Isten végtelenűl ir-

galmas.
Samrai összeszorította száját, de százéves szemének mély odvai köny

nyel teltek meg s végig patakzottak cserzett bőrének ráncai között. Erőt

lenül buktak elő a szavai is.
- Hozzám már nem jöhet el az Úr. Magam cselekedtem, hogy köze

lembe se férjen. Akkor miért is éltem? ...
- Ismétlem, Samrai, ne ess kétségbe. Isten szereti a bűnösöket is.

Gyakrabban látogatja őket, mint az igazakat. Mondhatnám: többet vesző
dtk is velük, hogy kiszabadítsa őket tévedéseik kötelékeiből.

- Mondd ifjú uram, most már mit cselekedjem?
Az Angyal biztatóan intett:
- Jer, pihenj le a forrás mellett. A hűs ital megpezsdíti a fáradt el

mét. Beszélgessünk. Kutassuk fel együtt életed minden zugát. Életed siva
tagában bizonyára rejtezik valahol egy tenyérnyi oázis, ami lényeges, ami
-értékes, ami jó.

Samrai bütykös keze az ifjú kezével kulcsolódott össze. Hagyta vezet
tetni magát a forrás felé, a datolyafa árnyékába. Ott aztán megadóan le
dobta magát a viz mellé, könnyes szemét a szelíd áramiásba merítette és
hosszasan ívott. Nyugtató hűvösség áradt szét a testében. S mintha ez a
belső áramlás hirtelen felszabadította volna életének egyéb emlékeit is,
beszélni kezdett. Csupa olyan dolog jutott eszébe, amikre eddig alig figyelt.

- Beszélj, hallgatlak - hallotta az angyali biztatást.
- Amikor ifjúkoromban idevetődtem - vallotta - társaim csupa

állatok voltak: oroszlánok, hiénák, hollók és sáskák. Meg különféle han
gokon rikácsoló, egyéb vadak. Lármájuk és vadságuk elől más menekvé-



sem nem volt, csak a barlang. Kétségbeesve láttam, hogy a zűrzavar köze
pett elpusztulok. Isten dicsőítésére alig volt szavam, erőm, időm.

- Megnyugtatlak. az Úr javadra írta e kiesést. Viszont kevéssé mél
tányolta bűvészkedésedetaz oktalan állatokkal - vetette közbe az Angyal.

Samral azonban nem figyelt oda:
- Különböző ügyeskedéssel lassanként magamhoz édesgettem az ál

latokat. Sikerült nemcsak elhallgattatnom, de arra is ránevelnem őket,
hogyerejükkel, húsukkal engem szolgáljanak.

- 0, te zsarnok! - kiáltott az ifjú az aggastyánra.
Samrai egyre jobban belelendült az emlékezésbe.
- Boldogan és versengve szolgáltak valamennyien. Nagy gondot for

dítottam az állatok szeretetének és ragaszkodásának felkeltésére. E tekin
tetben a legcsodásabb eredményeket értem el, A hollók például, időnként,

mintha összebeszéltek volna, hirtelen eltűntek. Kirepültek az emberi vi
lágba, hogy néhány nap múlva csőrükben fügével, narancesal és egyéb
ínyencségekkel térjenek vissza hozzám.

Samrai már mosolygott. Régi. magabiztossága visszatért.
- Egy öreg hollóm tetteivel kapcsolatban valóságos legendakör ke

letkezett! Pedig a történet szinigaz. Ez a holló oly találékony volt és vak
merő, hogy éveken keresztül, szinte hétről-hétre, egyenesen a Helytartó
konyhájáról csent el részemre egy-két ízespalacsintát. Őfensége egész sza
kasz íjászt mozgósított a holló ellen. Ráadásul a helytartó vérdíjat tűzött

ki a fejemre. Kidoboltatta: nemcsak lecsukat, hanem ízenként sajtoltatja
ki belőlem az elcsent palacsinták ellenértékét. Amilyen ördögi fajzat, tu
dom, meg is tenné, ha megkaparinthatna. A vérdíj azonban nem kecseg
teti a sivatag pásztorait, akik szeretetükbe fogadtak. - Inkább a nyelvü
ket vágatják ki - üzenték -, semhogyelárulnák rejtekhelyem. Hálásak,
amiért tisztán megőrzöm számukra a hármassugarú forrás vizét és össze
gyűjtöm nekik a lehullott datolyát. Mindez nagy kincs a pásztornép szá
mára. Szeretettel adom nekik, hadd vigyék Isten nevében ...

E szavak hallatára az Angyal nagyot kiáltva felugrott. Karjai közé
ragadta az aggastyánt s a magasba emelte. Forogni kezdett vele oly pe
helykönnyűmozdulatokkal, mintha a nyakigláb vénember gyermekké vál
tozott volna.

- Látod-e Samrai! - kiáltotta őszinte megkönnyebbüléssel - végre
mégis csak akadt valami, s nem is kevés, ami értelmet adott életednek,
s ami érdemessé tett Isten előtt is.

- Értem már, ifjú uram! Hálás szívvel értem! - lelkendezett Samrai
és imbolyogva bontakozott ki az Angyal karjai közül.

- A pásztorok szeretete élő sövényt font barlangod köré - magya
rázta az ifjú. - S e szeretetet te fakasztottad. Mintha csak várat építettél
volna a sivatagban, láthatatlanul is valót, ami erősebb a Helytartó minden
várainál és fegyverei erejénél, Ez a te legnagyobb tetted, a legnagyobb
érdemed, ami megszabadít téged ... A többi, amit az állatok csodás szol
gálatairól mondtál el, csak az emberek szemében érdem. ügyeskedés,
varázslat. Ez azonban nem kisebbíti napvilágra került érdemed értékét ...
Jutalmul megérdemled, hogy közöljek egy titkot veled: Isten régóta tud
erről az érdemről, csak arra várt, mikor szerzel róla tudomást önmagad
előtt is ... Velem együtt most ő is örül. Engem azért küldött, hogya lát
ványos érdemek s a varázslatok káprázatai közt fellengző értelmedet az
igazi érdem felismerésére, s az istenszolgálat helyes útjára vezessem. Éle-
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ted kacatjai közt keresgélve ime: magad találtad meg az elmondásra méltó
érdemet. Magad találtad meg az egyetlen helyes cselekvési módot. Ezzel
vége is szakadt tévedéseid nyugtalan korszakának. Most már egyenes úton
jársz. Érhet a jövőben akármilyen csapás, megpróbáltatás, utad végén
mégis Istennel találkozol.

- Hálát adok Istennek, hogy eképpen megvilágosította értelmemet.
Szívből köszönöm a te segítségedet is - hálálkodott a próféta és leborult
az Úr küldötte előtt. Az Angyal pedig lehajolt, s míntegy a fiúi tiszteletadás
jeléül a próféta aszott orcáit megcsókolta. Aztán hirtelen sarkon fordult
s gyors léptekkel nekivágott a sivatagnak. Oly sebesen haladt, hogy
szinte átugrotta a homokbuckákat.

Samrai hiába marasztalta, öreg lábaival hiába baktatott utána, az ifjú
egyszer sem pillantott hátra. A próféta leroskadt a homokra. S bár szíve
csordulásig telt vígasztalással, mégis keserves sírásra fakadt. Hosszú éle
tében még sohasem érezte magát ennyire magányosnak. Kimondhatatlan
sóvárgással nézett a távozó után. - 0, miért is hagytál 'el engem! Bárcsak
veled szállhatnék most már! - panaszolta. Az Angyal eközben egyre
gyorsabban távolodott, alakja mindegyre kisebbedett. És abban a pillanat
ban, mihelyt végleg eltakarta volna őt a homokbuckák utolsó taréja, rob
banó égzengés közepett, hirtelen szélvihar támadt. S a homokvihar neki
lóduló hullámai mintha máris magasba ragadták volna a picinyke alakot.
Akkor már nem a pásztorfiú volt, hanem villámló szárnyakkal csapkodó
Angyal: Isten hírnöke. Samrai hatalmas barátja és megszabadítója.

A próféta megfélemedve menekült vissza barlangjába. Fuldokolva
rejtőzött el vackában. Újra megpróbált imádkozni. Gépiesen mozgó sze
derjes szájára segélyt kérően bámultak a barlangba menekült állatok is.
Oroszlánok a kölykeikkel, gazellák a porontyaikkal. Meg egy falkára való
sakál is.

Napokig tombolt a homokvihar odakint, míg végre megkushadt a szél
és elfáradt az örjöngő homok. Az állatok zsibongva tódultak ki a szabadba.
Utolsónak Samrai mászott ki.

Igézően szép pusztai hajnal volt, oly békességben derengő, amilyen
nem volt e kietlen tájon a világ teremtése óta.

Samrai a forráshoz kúszott. A háromágú vízsúgarat kiásta a mély
homok alól. Odaszólította az állatokat és mondotta nekik:

- Igyatok szegénykéim!
Mikor aztán valamennyien teleszívták magukat az üdítő itallal, Sam

rai utolsónak térdelt a forrás fölé, hogy enyhítse szomját és megtisztál
kodjék.

A datolyapálmáról rengeteg csümölcsőt vert le a vihar, de különösebb
kár nem érte a törzset, sem az árnyékot osztó ágakat. A fáradt fa látható
megkönnyebbültséggel himbálódzott a hajnali szélben. Ismét boldog volt
és szabad.

Samrai állatai pedig fellakmározták a szertehullott gyümölcsöt és las
san elszéledtek a pusztában. A próféta szabadjára engedte őket. Az orosz
lánok kedvükre bömböltek,a sakálok vidáman sivalkodtak. Így volt ez
régen is, Samrai ifjúkorában. Így lehetett ez a világ teremtésekor is, fel
téve, ha itt volt egykor az Édenkert, ősszüleink első hazája.

Samrai hosszú-hosszú időre ismét egyedül maradt. Nappal a magasan
szálló felhőket nézte, éjjel a csillagokat. És várta Istent, de nem vakmerő,

bizakodással, hanem alázatosan.
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Ekkor az egyik napon, éppen délfelé, oly esemény történt, aminek
látványa a próféta megviselt szívében még a homokvihar keltette rémü
letet is felülmúlta.

Ugyanis, átellenben azzal az útiránnyal, ami felé Samrai ifjú látoga
tója egykor eltűnt, tehát a szemközti buckák peremén, egy lovascsapat
bukkant fel.

A libasorban poroszkálok igen vontatottan és bizonytalankodva mo
zegtak előre. Alig hagyták el az egyik homokdombot s felhágtak a má
.sikra, mindjárt szétszóródtak, Mintha lekaszálták volna őket, ember és ló
egyszerre vágódott el a homokon. A csapatból alig néhányan tartották
erősen magukat. S ezek korbáccsal, dárda végével hajszolták előre a le
maradókat, a segítségért kiáltozókat, az emberi hangon síró lovakat. Le
hettek vagy ötvenen. Azoknak is fele sebesült, fegyvertelen.

Samrai a meglepetéstől, de a segítés készségétől is hajtva futott és
integetett feléjük. Amint azonban az élen baktató, hatalmas termetű lovas
közelébe ért, szeretett volna hirtelen a homok alá bújni. Mert az elébe
kocogó lovas nem volt más, mint a Helytartó. Tévedhetetlenül ráismert,
bár szemtől-szembemég sohasem látta. A pásztorok elbeszéléseiből, leírá
saiból ismert rá. Ráismert tűzvörös körszakálláról, vállig omló hajáról.
S ha ezekről a jelekről nem, de majomszerűen lapos orráról, vaskos szá
járól, apró, mélyenülő fekete szeméről okvetlenül felismerte ellenségét.

- Elvesztem - suttogta tehetetlen fájdalommal, de nyomban ezután
rendíthetetlen bátorság, s valami különös öröm kerítette hatalmába.

- Ime, a próbatétel! A próbatétel! - mondta ki nyugodtan a szót.
Aztán Istenre gondolt, aki valahol nagyon megverhette a Helytartót és
seregét. Aztán a pusztába kergette.

Tétovázás nélkül megragadta a tántorgó ló aranyveretes zabláját
és lovasával együtt, nagy üggyel-bajjal a forráshoz vonszolta. Odahenge
rített egy követ s rásegitette a nyöszörgő nagyurat. Hasonlóképpen oda
vezette a többieket is. Elsősorban a sebesülteket. A helytartó éledező ér
deklődéssel figyelte az öreget, milyen szakértelemmel ügyeskedik pórul
járt katonái között. Sunyi leereszkedéssel hallgatta, hogyan inti legényeit
mérsékletre és vigyázatra az ivásban, kivált a lovak itatásában. "Tulaj
donképpen most hatalmamba került a Helytartó és egész bandája" 
gondolta Samrai eközben - "Csak füttyentenem kellene és oroszlánjaim.
meg asakáljaim iderohannának ..." - Nem merte végigondolni a kínál
kozó lehetőségeket. Rémülten utasította el a kísértést.

Utolsónak a helytartó kért italt. Aranyveretű serlegben szolgáltak
vele megenyhült vitézei. A majomképű vezér jót húzott a serlegből. Előbb

kiöblítette száját s csak ezután ivott néhány kortyot. Lapos orra, széles
szája csillogott a víztől.

Gyanakvó kíváncsisággal meredt a katonákkal komázó aggastyánra,
de csak akkor szólalt meg végre, amikor néhány falás datolyával az éhét
is elverte.

- Ki vagy te, öreg? Megtudhatnám végre? Hiszen, illendő módon
cselekedtél velünk.

- Illendő módon csakugyan - válaszolt Samrai s elszántan felemel
kedett a sebesültek közül. - Elég azonban ennyi! - kiáltotta. - Elég
ennyi! - kapták fel a szót a katonák s nevettek.

A Helytartó sértődött hangja felcsattant:



- Nekem nem elég ennyi! - és a korbácsához kapott. - Hé, kato
nák! - intett feléjük. - Ismeri-e közületek valaki ezt a gyanúsan sze
rénykedőt?

A katonák elnémultak. Körülnézegették a cövekként álló öreget, majd
halk tanakodás után kijelentették : Soha sem látták őt a világban.

Úgy tűnt egy pillanatra, a Helytartó is beéri ennyivel. "Fene tudja,
hogy a sok próféta meg remete közül melyik másik. A kivizsgálásra most
nincs idő. Majd, ha csendesülnek a zavarok, akkor ... Ráér a nyakas öreg
dolga későbbre is." Előbbi sértődöttségét elnyomta türelmetlensége. Most
mindenekelőtt vissza kell térnie a fővárosba.

Éppen parancsot akart adni a továbbvonulásra, amikor a datolya
pálma ágai közül egy holló röppent fel, majd Samraihoz vitorlázott és a
vállára telepedett.

- Ni, a holló! - rikkantott a Helytartó, s mintha vipera csípte volna
meg, felpattant. Az aggastyán felé bökött: - Akkor hát te vagy a holló
idomító, te vagy a sáskaevő ! Te vagy Ben Samrai, a palacsintarabló ! _

Féktelenül örült a felfedezésének. Korbácsával a csizmáját csapkodta
s felszabadultan hahotázott. Már azt hitte, "örök lekötelezettje" lesz egy
furcsa, nyakas pusztai szentnek. S mi derült ki róla? Gonosz varázsló,
ócska tréfacsináló, akit az ellenségei bérelhettek fel, hogy csúffá tegye
tekintélyét, ország-világ előtt. "Majdnem kezetcsókoltam neki az imént,
amikor leemelt a lovarnról." Undor, szégyen és düh marcangolta.

- Bevallod-e végre, hogy te vagy Ben Samrai, aki ítélet alatt állsz
mindhalálig? - kiálltotta.

- Szolgám, a holló, már közölte veled nevemet és összes címeimet 
válaszolt a próféta, miközben szelíden leemelte válláról a madarat, búcsú
zóan megsimogatta s a levegőbe dobta: - Hess, menekülj, mert meghalsz
te is! - súgta utána.

- Még gúnyolódni is merészelsz, te képmutató? - tombolt a nagy
úr. - Hitted tán, hogy néhány korty vizzel s egy marék férges datolyával
megvesztegethetsz, elbűvölhetsz? Megmásíthatod a kimondott ítélet örök
igazságát? Mit gondolsz, kié ez a forrás, kié adatolyapálma?

- Istené, s ezen a jusson minden rászoruló emberé. Isten fakasztotta
mindkettőt. Nélküle te is a pusztában vesztél volna, embereiddel együtt.

- Felségsértő. lázító beszéd! Nem hallgathatjuk többé. Kötözzétek
meg! ...

- A katonák nem túlzott lelkesedéssel, de parancsra megkötözték
Samraít, s az egyik gazdátlan lóra dobták. Aztán nekivágtak a sivatagnak.

Samrai két napig szótlanul tűrte a kötelékek égető fájdalmát. Egyszer
vízért kiáltott. Valaki megkínálta kulacsából. Másnap azonban már nem
akadt adakozó. Még messze volt az első karavánszállás.

Később Samrai üzent a Helytartónak;
- Mondjátok meg uratoknak, ha nem ad innom, nem lesz kinek ha

lálában gyönyörködjék. Mert meghalok ...
A Helytartó visszaüzent :
- Utoljára már csak a hóhér mosdóvizéből ihatsz. Ha nem tetszik,

fordulj fel. - Otthon is akad majd elég hozzád hasonló gazember, akinek
lecsapathatom a fejét.

Ezután Samrai többé nem kért sem italt, sem ételt. Hanem fennszóval
imádkozott. Hívta Istent. Szép erős hangja volt Samrainak. Egyre lángo-
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lóbb zsoltárokra fakadt cserepes ajka, oly megindítóan esdekelt Isten lá
tásának kegyelméért, hogy a kérgesszívűkatonák is felhagytak gúnyoló
dásaikkal.

A karavánszállás gazdáját nagyon megrendítette a nagyhírű próféta
szerencsétlensége. Titkon kiosont hozzá, hogy megetesse, megitassa.

- Nem szegem meg a nagyúr törvényét. En már csak a hóhér mosdó
vizéből iszom utoljára, - hárította el a kínálgatást.

Samrait már eszméletlen' állapotban dobták le a várbörtön legmélyebb
cellájába. Jött a porkoláb s néhány kemény pofonnal visszakényszerítette
az öntudat világosságára.

- Mikor fogadhatom a hóhér tisztelgését? - kérdezte.
- Hajnalban - dörmögte a porkoláb, majd kibontotta kötelékeiből

a rabot s eltávozott. Rázárta az ajtót.
A próféta megszabadult kötelékeitől. Kinyújtózott a pricesen és várt.

Nem a hajnalt várta, nem a hóhért várta, hanem Istent.
Isten pedig csakugyan eljött. Angyalaival jött el. Köztük volt az ő

egykori vendége is, az ifjú pásztor.
Ragyogó fényesség árasztotta el a tömlöc fekete mélyét.
Samrai megelégült, hamiskás mosollyal fogadta az Urat:
- Mégis csak megértem, amiért százévig könyörögtem, s csak egy

keveset szenvedtem. Most végre, színről-színre láthatlak ...
- Láss, szentem, láss - mcsolygott az Úr. - Láss mindörökké.
Aztán előre lépett az ifjú Angyal, a próféta hatalmas barátja s az Úr

intésére lefogta a Sáskaevő fáradt szemét. ...

•
Az igazi gentleman gondosan kerül mindent, ami zavart vagy megráz

l~ódtatást idézne elő azokban, akiknek társaságában van. Kerüli az ellentétes
vélemények összecsapását, az érzelmek iitkozését, minden kényszert vagy gya
nakvást vagy szomorúságot, vagy neheztelést, mert legfőbb célja, hogy min
denki kellemesen és otthon érezze magát. Minden társát figyelemmel kiséri:
bátorit ja a félénket, lovagias a távollevőkhöz és könyörületes a nevetséges
iránt. Tekintettel tud lenni arra, akivel beszél, kerüli az időszerűtlen célzáso
kat vagy a kellemetlen beszédtárgyat, ritkán hangadó a társalgásban és soha
sem fárasztó. Mikor szivességet tesz, könnyedén teszi, és amikor ad, úgy tűnik,

mintha kapna. Sohasem beszél magáról, csak ha kényszeritik, sohasem védi
magát puszta visszavágással, nem hallja meg a rágalmat, a pletykát, aggá
lyosan becsületes, amikor a vele szembenállók inditékait kutatja, és mindent
a legkedvezőbben értelmez. Sohasem álnok vagy kicsinyes a vitában, soha
sem vesz igénybe méltatlan· előnyöket, nem téveszti össze a személyeket vagy
az éles szavakat az éruekkel, nem célozgat olyasmire, amit nem mer nyiltan
kimondani. Előrelátó okosságból betartja a régi bölcs szabályt: ellenfelünket
mindig leendő barátként kell kezelnünk. Túlságosan jóérzésű, semhogy a sér
tés bánthatná, túlságosan leköti a tárgy, semhogy az igazságtalanságokra em
lékezzék, és túl gyanútlan ahhoz, hogy gonosz indulatokat hordozzon. Filozó
fikus elveinek hála, békés, türelmes és nyugodt. Elfogadja a fájdalmat, mert
elkerülhetetlen, hozzátartozói elvesztését, mert vissza nem hozhatja őket, és
a halált, mert ez neki a sorsa. Ha bármiféle vitába bonyolódik, fegyelmezett
értelme megóvja őt egyes kiemelkedő, de rosszul nevelt elmék meggondolat
lan udvariatlanságától; akik, akár az életlen fegyver, tépnek és ütnek ahelyett,
hogy élesen metszenének, akik nem értik az érvelés lényegét, erőiket csekély
ségekre [ecsérlik, ellenfeleiket félreértik, és a kérdést sűrűbb homályban
hagyják, mint amilyenben találták. Alláspontja lehet igaz vagy téves, neki
azonban túl világos a feje ahhoz, hogy igazságtalan legyen; épp olyan egy
szerű, mint amilyen erőteljes, és épp olyan tömör, mint amilyen hatásos.
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