
Vers csibehangra
A fák közt héja-szél kering. .
Nem félsz. - Hisz' az miért is félne,
aki elülhet bűnein

az érte-megfent kések hűvösébe.

S nem rettent már a gondolat,
hogy itt a porban, csak halálra lettél,
s az vágja át a torkodat,
kinek kezéhez szoktál és szerettél;

kinek jóságán fennakadt
a rád-vadászó esték zuhanása,
s ki úgy vall most és úgy tagad,
hogy reszketését szemgödrödbe ássa.

... Milyen sápadt a délután . . .
giliszták-húzta kondenzcsik a porban,
s a kapirgáló fák után
nagy árnyad száll e csorba nyugalomban;

ahol csak hátratört nyakad,
s a pihe-tépő ujjak reszketése
kering a magukra maradt,
üvöltő földek tetves ketrecébe ...

és dara-sárga fellegek,
és hólyaghúzó zöldje egy csalánnak ...
Mért aprította fel neked.
ha téged szór szét most a pusztulásnak ?

Torkodban véres szél forog.
Nem félsz. -De az miért is félne,
kinek halála rácsurog
az őt vigyázó Isien késnyelére.

A GYÓNTATÓ
·irta HERMANN HESSE

Szent Hilárius idejében - bár már ugyancsak hajlott korú volt a szent - élt Gaza
városában egy Josephus Famulus nevű ember. Harmincéves koráig, vagy tán tovább
is, a világban élt és pogány könyvekből tanult. Ekkor egy asszony, akinek szerelmét
kívánta elnyerni, megismertette vele az isteni tanítást és a keresztény erények édessé
gét. Keresztvíz alá hajtotta a fejét és letette bűnei terhét gyóntatója kezébe. Évekig
ült a vének lábai előtt, és kíváncsiságtól égő arccal hallgatta az akkoriban kedvelt
történeteket a pusztában élő jámbor remetékről, mígnem egy napon - talán har
minchat éves korában - ő is arra az útra lépett, amelyen Szent Pál és Szent.Antal járt
előtte, és amelyet azóta is olyan sok jámbor ember választott. Maradék vagyonát
átadta a város véneinek, hogy osszák szét a szegények között, a város kapujában el
búcsúzott barátaítól és kiment a városból a pusztába, a bünös világból a vezeklők

közé.
Sok-sok éven át perzselte a sivatag napja, a szikla és homok véresre sebezte térdét,

annyit imádkozott térden állva, egész nap böjtölt, csak naplemente után rágcsált el
néhány szemdatolyát ; évekig kínozta az ördög, hol csábítással, hol g~nyt űzve be1ő-
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le, de ő mindannyiszor visszaverte a gonosz lélek támadását imádsággal, vezekléssel
és önsanyargatással - ahogy azt a szent atyák életrajzában olvashatjuk. Sok álmat
lan éjszakán át nézte a csillagokat, de még a csillagok is csak kísértésére voltak.
A csillagképekből ugyanis egykor megtanulta kiolvasni az istenek történetét és az
emberi természet jelképeit. A papok az ördög művének tartották, és kárhoztatták
ezt a tudományt, de őt még sokáig üldözték pogány életének fantáziaképei és
emlékei.

Ahol a kietlen, vad pusztaságot egy-egy forrás, maroknyi zöld terület, kisebb vagy
nagyobb oázis szakította meg, ott éltek a remeték. Némelyek egyedül, mások kis,
testvéri közösségekben, ahogyan a pisai temetőben látható kép ábrázolja őket.
A szegénységet, a felebaráti szeretetet gyakdrolván, az ars moriendinak, a meghalás
művészeténekbeavatottjai voltak: meghaltak a világnak és régi énjüknek, hogy ezál
tal újjászülessenek a Világosság Urának, a halhatatlan Megváltónak. Angyalok és
ördögök látogatták őket, szárnyaló himnuszokat költöttek, démonokat űztek ki. be
tegeket gyógyítottak, áldást osztottak - mintha a letűnt és eljövendő korok minden
élvhajhászását, durvaságát és érzékiségét odaadásukkal, bőkezűen végzett áldozata
ikkai maguk akarnák jóvátenni. Sokan közülűk ismerték a megtisztulás pogány
praktikáit, az átszellemülés Ázsiából származó ősi módszereit, de erről soha nem be
széltek. Ezeket a tudományokat és jóga-gyakorlatokat nem tanították, mert ezek szi
gorú tilalom alá estek. A kereszténység ugyanis tűzzel-vassal üldözött mindent, ami
a pogányságra emlékeztetett.

Némelyekben közülük ez az élet különleges képességeket fejlesztett ki, az imádság
tehetségét, a kézrátétellel való gyógyítás képességét, prófétálást, ördögűzést, az ítél
kezés tudományát, a vigasztalás és áldás adományát. Josephusban, a szolgában is
szunnyadt egyfajta tehetség, és az évek során, ahogyan a haja egyre fehérebb lett,
mindjobban kibontakozott benne. Az ő tudománya a hallgatás, a másokra figyelés
képessége volt. Ha valamelyik remete-testvér, vagy egy lelkiismeretétől hajszolt vi
lágfi betért Josephushoz, hogy elmondja élete történetét, keserűséget,gyászát, beszá
moljon kísértéseirőlés eltévelyedéseiről, a gonosz elleni küzdelmeiről és elbukásáról
- Josephus nyitott füllel és nyitott szívvel hallgatta őket, és fájdalmaikat és gondjai
kat olyannyira magáévá tette, hogy mindenki megkönnyebbülve és megnyugodva
távozott tőle. Az évek folyamán mindjobban átadta magát hivatalának: Isten kész
séges eszköze lett, értő fül, amely odaadó figyelemmel válaszolt az emberek bizalmá
ra. Erénye a türelem volt, az önátadó passzivitás és a titoktartás. Egyre többen jöt
tek hozzá, hogy kibeszéljék magukat, hogy megszabaduljanak a bennük felgyülem
lett keserűségtől. Nem egy közülük hosszú utat tett meg nádkunyhójáig, de amikor
megérkeztek és üdvözölték a remetét, nem volt bátorságuk, hogy rögtön megkezdjék
vallomásukat ; szabódtak és szégyenkeztek, mintha csak ragaszk- ~nának bűneik

hez, órákig csak hallgattak és sóhajtoztak - de Josephus mindegyikct egyformán szí
vesen fogadta, akár az Istent káromolták, akár önmagukat átkozták, akár nagyítot
ták, akár kisebbítették bűneiket, akár gyilkosságot gyóntak, akár szemérmetlensé
get, akár hűtlen kedvesüket, akár eljátszott lelkiüdvösségüket siratták. Nem ijedt
meg, ha valaki arról beszélt, hogy bizalmas lábon áll az ördöggel és a démonokkal
cimborál, azon sem bosszankodott, ha némelyik körülményesen és hosszadalmasan
beszélt mindenről, csak éppen a lényeget hallgatta el; nem volt türelmetlen akkor
sem, ha valaki kitalált bíínökkel dicsekedett. Mindent meghallgatott, magába foga
dott minden panaszt, minden vallomást, vádaskodást és önvádat, ahogy a sivatag
homokja beissza a vizet. Úgy látszott, nem ítél el senkit, nem érez sem szánalmat,
sem megvetést a gyónók iránt; de ennek ellenére, vagy talán éppen ezért nem tűnt
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úgy, mintha gyónásuk süket fülekre talált volna, éppen ellenkezőleg: a gyónók úgy
érezték, hogy meghallgatták őket, megkönnyebbültek és megtisztultak. Csak ritkán
mondott intő, figyelmeztetőszavakat, még kevésbé adott utasítást; mintha ez nem
az ő dolga lenne. A beszélők sem ezt várták tőle. Az ő feladata annyi, hogy bizalmat
ébresszen és türelmesen, szeretettel meghallgassa őket; hogya még meg nem érett
gyónást beteljesülésre segitse, hogy a lelkekben felgyülemlett, megkövesedett terhet
levegye az emberekről és elrejtse hallgatásába. De egyet megtett minden gyónás vé
gén, akár borzalmas volt, akár ártatlan, töredelmes vagy fennhéjázó: maga mellé
térdeltette a vezeklőt, elimádkoztatott vele egy miatyánkot, és mielőtt útjára bocsá
totta, homlokon csókolta. 1\ vezeklés vagy büntetés kiszabása nem az ő feladata
volt, voltaképpen még a feloldozásra sem érezte magát felhatalmazva. Nem az ő dol
ga volt, hogy elítélje vagy megbocsássa a bűneiket. Amikor gyónásukat hallgatta,
úgy érezték, mintha bűnrészességetvállalt volna velük, mintha segített volna nekik a
terheket hordozni. Amikor hallgatását ráterítette a hallottakra, úgy látszott, hogya
múltnak adja át azokat. Amikor a gyónóval együtt imádkozott a gyónás után, az
úgy érezte, hogy testvéréül fogadja, és magához hasonlónak ismeri el. Azután meg
csókolta a gyónót, és ezzel a csókkal megáldotta, de nem mint pap, hanem inkább
mint testvér. A csókja inkább gyengéd volt, mint ünnepélyes.

A híre mindenütt elterjedt Gaza környékén, messze földön ismerték és sokszor
emlegették együtt a nagy tiszteletben álló gyóntatóval, DionPugillal, aki tíz évvel
korábban kezdett gyóntatni, de egészen más képességekkel rendelkezett, mint Jose
phus. Dion atya ugyanis arról volt híres, hogy úgy olvasott a hozzáfordulók lelkében,
mint a nyitott könyvben. A vonakodó gyónókat nemegyszer azzal döbbentette meg,
hogy ki nem mondott bűneiketa fejükre olvasta. Ez aléleklátó, akiről Josephus száz
csodálatos történetet hallott, és akivel soha nem merte volna magát összehasonlíta
ni, szintén a tévelygő lelkek istenáldotta tanácsadója volt, vádló és bíró egy személy
ben. Vezeklést szabott ki rájuk, önsanyargatást és zarándoklatot követelt, tőlük, há
zasságokathozott össze, ellenségeket békített ki, és tekintélye nagyobb volt, mint
egy püspöké. Askalon közelében élt, de még Jeruzsálemből, sőt még távolabbi, keleti
vidékekről is felkeresték.

Josephus, a szolga, a legtöbb remetéhez és vezeklőhöz hasonlóan, hosszú éveken
át szenvedélyes és emésztő küzdelmeken ment keresztül. Hiába hagyta el a világi éle
tet, hiába ajándékozta el házát és minden vagyonát, hiába menekült el a- városból, a
világi és érzéki örömök sokféle csábításától, önmagát a pusztába is magával kellett
vinnie, és a test és lélek minden ösztöne megmaradt benne, amik az embert bajba és
kísértésbe viszik. Mindenekelőtt a testet akarta legyőzni. Kemény és szigorú volt:
hozzászoktatta a hőséghez és a hideghez, éhséghez és szomjúsághoz, sebekhez és fáj
dalomhoz, míg lassanként megkérgesedett és kiszáradt, de a régi Ádám még ebben a
kiaszott, aszkéta porhüvelyben is megkínozta, a legőrültebb képzetekkel és csábítá
sokkal gyötörte. Tudvalevő, hogy a sátán egészen különös figyelemmel fordula vi
lágtól menekülő vezeklők felé. Amikor aztán időnként vigaszt keresők és gyónni
szándékozók keresték fel, hálás szívvel ismerte fel ebben a kegyelem szavát, és meg
könnyebbülést érzett, hogy vezeklő élete önmagán túlmutató értelmet és tartalmat
kapott; feladatot bíztak rá, szplgálhatott másokat, Isten eszközeként használta fel,
hogy általa lelkeket vonzzon magához. Ez valóban csodálatos és felemelő érzés volt.
De később megmutatkozott, hogy még a lélek értékei is a föld vonzásába tartoznak
és kisértéssé és csapdává válhatnak. Sokszor ugyanis, amikor egy vándor gyalog
vagy lóháton megérkezett, megállt sziklabarlangja előtt, hogy egy ital vizet kérjen, és
azután gyónni akart, Josephust megelégedés és öröm fogta el, önelégültséget érzett,
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hiúság és önszeretet vett rajta erőt, s ez mélységesen megrémítette. Sokszor esdekelt
Istenhez térden állva bocsánatért, és kérte, hogy, ne jöjjenek már hozzá, méltatlan
hoz, sem a vezeklő testvérek kunyhóiból, sem a falvakból és városokból. De akkor
sem érezte magát jobban, amikor egy ideig elmaradtak a gyónók. Ha azután megint
tömegesen jöttek, újabb bűnön kapta rajta magát: előfordult, hogy amikor egyikük
vagy másikuk gyónását hallgatta, hidegséget és szeretetlenséget, sőt megvetést érzett
irántuk. Sóhajtva vette fel a harcot ez ellen is, és voltak idők, amikor minden egyes
gyónás után alázatossági és önmegtagadasi gyakorlatokat rótt ki magára. Ezenkívül
szigorúan előírta magának, hogy minden gyónót nemcsak hogy testvérként kezeljen,
de valami különös tiszteletadással is; sőt minél kevésbbé tetszett neki valamelyikük
személye, annál szívélyesebben fogadta, és úgy tekintette, mint akit Isten azért kül
dött/hogy őt megpróbálja. Így idők múltával, eléggé későn, már öregedő emberként
ezzel az életmódjával bizonyos kiegyensúlyozottságrajutott, és azok számára, akik a
közelében éltek, tökéletes embernek tűnt, aki megtalálta békéjét Istenben.

Viszont a lelki béke élő valami, és mint mindennek, ami élő, növekednie és fogy
nia, alkalmazkodnia kell, próbákat kell kiállnia és változásokon kell keresztülmen
nie : így volt ez Josephus, a szolga békéjével is. Ingatag volt, olykor látható, máskor
eltűnt, néha olyan közelinek látszott, mint a gyertya, amit a kezünkben tartunk, né
ha meg olyan távolinak, mint a csillag a téli égbolton. Idővel pedig egy különös, új
fajta bűn és kísértés tette nehézzé az életét: nem az ösztönök, szenvedélyek lázadása,
hanem inkább az ellenkezője. Külőnös érzés volt. Az első időben könnyű volt elvi
selni, nem járt vele sem fájdalom, sem hiányérzet, csak valami tompa levertség, lan
gyos, unalmas lelkiállapot, amit csak úgy lehet meghatározni, mint valaminek a hiá
nyát: mint az öröm érzetének csökkenését, eltűnését, s végül állandó távollétét.
Ahogy vannak napok, arnikor a nap sem süt, az eső sem esik, az ég pedig szürke,
nem fekete, az idő fülledt, de nem annyira, mint zivatar idején - ilyenek lettek az öre
gedő Josephus napjai. A reggelek egybefolytak az estékkel, az ünnepek a hétköznapok
kal, a fellendülés órái a visszaeséssel, Bénafáradtságban és kedvetlenségben vonszol
ta napjait. Az öregségtől van ~ gondolta szomorúan. Szomorú volt, mert az öregség
től, az ösztönök és szenvedélyek lassú kialvásától élete jobbra fordulását és meg
könnyebbülését várta, a várva várt harmóniát és érett lelki nyugalmat. Most pedig
az öregség is csalódást okozott. Megcsalta, mivel nem hozott mást, mint ezt a fáradt,
szürke, örömtelen sivárságot, ezt a gyógyíthatatlan csömört. Mert megcsömörlött
mindentől, a puszta léttől, az éjszakai nyugalomtól, a barlangjától; az egész élettől

itt, a kis oázis szélén, az esték és reggelek örökös váltakozásától, az utasok és zarán
dokok, a tevén és szamárháton érkező vándorok szűnni nem akaró áradatától, de
legjobban azoktól, akiknek a látogatása neki szólt, azoktól az ostoba, aggodalmas
kodó, ugyanakkor gyermekien hiszékeny emberektől, akik mindenáron neki akar
ták elmondani életüket, bűneiket és félelmüket, kísértéseiket és bűntudatukat. Néha
úgy érezte: mint ahogy az oázisban a kis forrás vize felduzzad a kőmedencében, ki
folyik a fűre, aztán patakká válva tovább folyik a sivatag homokjába, és ott néhány
méter után elapad és kiszárad, úgy csorogtak az ő fülébe ezek a gyónások is, bűn
lajstromok, életutak, lelkiismeretfurdalások, súlyosak és csekélyek, komolyak és
semmitmondók tucatjával, százával, egyre újabbak. Csakhogy losephus füle nem volt
süket és élettelen, mint a sivatag homokja, hanem nagyon is élő, és egy idő után már
nem bírta felszívni a szüntelenül rázúduló szavakat. Kimerült, ereje fogytán volt,
csömört és undort érzett. Csak egy kívánsága volt, hogy szűnjék meg végre a szavak,
vallomások, panaszok és bűnvallomások áradata, apadjon el ez a véget nem érő fo
lyam, és legyen már mindennek vége, mert belefáradt az életbe, és torkig van min-
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dennel. Az élet ízetlen és értéktelen lett számára, és odáig jutott, hogy heves kísértést
érzett, hogy véget vessen az életének. Önmaga ellen akarta fordítani a kezét, és ki

,akarta oltani önnön életét, mint Júdás, az áruló, aki kétségbeesésében felakasztotta,
magát. Vezeklése első éveiben a sátán érzéki vágyakat, képzeteket, ábrándokat és vi
lágias kívánságokat csempészett a lelkébe, most az önmegsemmisítés képei vel kísér
tette. Végül már folyton a fák ágait vizsgálta, hogy melyik bírná el testének súlyát, a
környék minden szikláját méregette, elég magas és meredek-e ahhoz, hogy meghoz
za a halált, ha leveti magát róla. Ellenállt a kísértésnek, nem engedett neki, küzdött
ellene, de éjjel-nappal az önmegvetés és halálvágy tüzében élt, élete elviselhetetlenné
és gyűlöletessé vált.

Idáigjutott tehát Josephus. Amikor egy napon az egyik sziklaormon állt, a távol
ban, ég és föld határán két-három aprócska alakot látott feltűnni. Nyilvánvalóan
utasok voltak. Talán zarándokok, akik éppen hozzá jönnek, hogy meggyónjanak, és
egyszerre ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy azonnal eltűnjön innen, erről a helyről,

ebből az életből. Ez a vágy olyan követelő lett, hogy elsöpört minden gondolatot, el
lenvetést és megfontolást, mert természetesen felsorakoztatta őket is. Hogyan is en
gedhetett volna egy jámbor vezeklő a lelkiismerete háborgása nélkül ilyen kísértés
nek? Szinte futva ment vissza a barlangjába, annyi küzdelmes éve' színhelyére, győ

zelmei és vereségei szemtanújához. Eszeveszett kapkodással szedett össze néhány
marék datolyát, egy kivájt tökbe vizet öntött, az egészet berakta egy régi batyuba,
vállára akasztotta, felkapta a botját és elhagyta kis otthona viruló békéjét. Háborgó
szívvel menekült Isten és az emberek elől, de legfőképpen az elől, amit valamikor
kincsének, feladatánakés küldetésének tartott. Először o)yan gyorsan ment, mintha
üldöznék, mintha a szikláról megpillantott távoli alakok valóban üldözői és ellensé
gei lennének. De a gyaloglás első órája után megszűnt ez az aggodalmas sietség, a
mozgás j ótékonyan elbágyasztotta, és első pihenője alatt.Iamelynél egy falat enniva
lót is megengedett magának - az volt ugyanis a szokása, hogy naplemente előtt nem
vett magához ételt -, már a magányos gondolkodáson edzett értelme is felélénkült és
tapogatózva vizsgálni, kezdte ösztönösen végrehajtott tettét. Bármennyire híjával
volt is ez a cselekedet az értelemnek, lelkiismerete mégsem ítélte el, hanem inkább bi
zonyosjóakarattal szemlélte, mert hosszú idő óta először találta valamelyik cseleke
detét ártatlannak és ártalmatlannak. Igaz, menekülés volt, fejvesztett és meggondo
latlan menekülés, de nem szégyenteljes. Elhagyta posztját, úgy érezte, hogy már nem
alkalmasrá. Szökésével saját magának és annak, aki látta őt, beismerte, hogy kudar
cot vallott, feladta napról napra megújuló, hiábavaló küzdelmét, elismerte, hogy
megverték, legyőzték. Ez - állapította meg az értelme - nem volt valami dicső dolog,
nem volt hősies, nem volt szenthez illő, de őszinte volt és kikerülhetetlennek látszott.
Most csak azon csodálkozott, hogy ilyen későn lépétt a menekülés útjára, hogy ilyen
sokáig, ilyen nagyon sokáig kitartott. A kűzdelmet.és a dacot, amely sokáig ott tar
totta elveszett őrhelyén, most tévedésnek látta, úgy érezte, hogy ezt a harcot gőgje, a
régi Ádám diktálta, és mostmár megértette, miért voltak ennek a dacnak olyan ször
nyű, olyan' ördögi következményei, miért vezetett olyan meghasonláshoz és lelki
elernyedéshez, sőt a halál és önmegsemmisítés démoni, megszállott vágyához. Igaz,
hogy a kereszténynek nem ellensége a halál, egy vezeklő és szent embernek amúgy is
bármikor fel kell tudnia áldozni életét, de saját maga szándékos elpusztítása ördögi
gondolat, és csak olyan lélekből fakadhatott, amelynek mestere és vezérlője már
nem Isten angyala, hanem a gonosz lélek. Egy darabig elképedve és tanácstalanul
ült, megrendülve és összetörten, és a néhány mérföldes vándorút adta távlatból meg
vizsgálta elmúlt életét.
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Egy öregedő férfi kétségbeesett és hajszolt élete volt ez, irányvesztett út, amit ál
landóan az a borzalmas kísértés gyötört, hogy az Üdvözítő árulójához hasonlóan
egy faágra akassza fel magát. Az önkéntes haláltól való irtózásában természetesen
ott kísértett még az ősi, kereszténység előtti pogány tudás az emberáldozat ősrégi

szokásáról, amelyre általában a Királyt, a Szentet választották ki, és amelyet az
nemritkán saját kezével hajtott végre. Nemcsak a pogány idők e kárhoztatott szoká
sának emléke keltett benne irtózatot, hanem főként az a gondolat, hogy végül is a
Megváltó .kereszthalála sem volt más, mint önként végrehajtott emberáldozat. És
valóban, hajói meggondolta, ez a sejtelem is benne volt az öngyilkosság vágyában, a
dacos-haragos szilaj vágy, hogy feláldozza magát, és ezáltal tulajdonképpen meg
nem engedett módon a Megváltót utánozza, vagy éppen arra utaljon, hogya meg
váltás műve nem egészen sikerült. Ez a gondolat nagyon megrémítette, de azt is érez
te, hogy ettől a veszélytől immár megmenekült. Sokáig időzött gondolatban a vezek
lő Josephusnál, amivé most lett, és ki ahelyett, hogy Júdást, vagy a Megfeszítettet
utánozná, a menekülést választotta, és ezzel újra Isten kezébe adta magát. Szégyen
és bánat töltötte el, minél világosabban ismerte fel, hogy micsoda pokoltól menekült
meg, és nyomorúsága végül már úgy fojtogatta, mint egy torkán akadt falat, szoritá
sa egyre türelmetlenebb lett, aztán 'hirtelen kitörő sírásban oldódott fel, ami csodála
tosan jót tett. 6, milyen régen nem tudott már sírni! A könnyei feltartóztathatatla
nul folytak, a szeme semmit sem látott már, de a halálos fojtogatás megszűnt, s ami
kor magához tért és megérezte a sós ízt az ajkán, észrevette, hogy sír, egy pillanatig
olyan volt, mintha újra gyermek lenne, aki semmit sem tud a rosszról. Elmosolyo
dott, kissé szégyellte magát a sírása miatt, aztán felállt és folytatta vándorútját. Té
tován indult el, nem tudta, hová, merre menjen, mitévő legyen. Mintha valóban
gyermek lenne, megszünt benne minden harc és akarás, könnyűnek érezte magát,
mintha valaki kezénél fogva vezetné. Mintha egy távoli, jóságos hang hívná, csal0

gatná, mintha az útja nem is menekülés lenne, hanem hazatérés. Elfáradt, és a gon
dolatai is elpihentek, feleslegesnek érezve magukat.

Az itató helyen, ahol Josephus nyugovóra tért, néhány utas pihent tevéjével. Mi
vel az úti társaságban két nő is volt, Josephus beérte egy üdvözlő mozdulattal, nem
elegyedett szóba velük. De miután sötétedéskor elfogyasztott néhány szem datolyát,
imádkozott és lefeküdt, közvetlen közelében beszédet hallott. Két férfi beszélgetett;
egy idősebb és egy fiatalabb.. Suttogva beszéltek, úgyhogy a beszélgetésnek csak egy
részét hallotta. De ez a kevés is felkeltette figyelmét, és a fél éjszakára ellátta
gondolkoznivalóval.

- Jól teszed - hallotta az idősebbik férfi hangját -, hogy egy szent emberhez akarsz
menni. Ezek az emberek sok mindenhez értenek. Én mondom neked, többet tudnak,
mint más közönséges ember. Többen a varázslatban is jártasak. Ha rákiáltanak egy
ugrásra készülő oroszlánra, az rögtön meghunyászkodik, behúzza farkát és elsom
fordál. Meg tudják szelídíteni az oroszlánokat, nekem elhiheted. Volt köztük egy,
aki különösen szent ember volt. Amikor meghalt, szelíd oroszlánjai ásták meg a sír
ját, belefektették, utána szépen elsimították rajta a földet, és kettesével őrködtek fe
lette. De nemcsak oroszlánokat tudnak szelidíteni, hanem embereket is. Egyszer
egyikük elkezdett imádkozni egy római századosért, aki mindenkihez kegyetlen volt,
és a legnagyobb szoknyavadász hírében állt egész Askalonban. Ez a vad és kegyetlen
ember olyan szelíd és félénk lett, mint egy kisgyermek. Meggyónt, és utána alig lehe
tett ráismerni, olyan csendes lett. Az viszont különös, hogy nem sokkal rá meg is
halt.

- A szent ember?
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- Ó nem, a százados, Varrnak hívták. Miután a vezeklő megtörte a lelkét, sorvad
ni kezdett, kétszer is elővette a láz és egy negyedév múlva halott volt. Na, nem nagy
kár érte! De azért sokszor gondoltam, hogy a vezeklő talán nemcsak az ördögöt űzte

ki belőle, hanem olyan varázsigét mondott el felette, amitől á föld alá került.
- Egy ilyen szent ember? Lehetetlen!
-Akár hiszed, akár nem, így volt. Attól a naptól kezdve az az ember teljesen meg-

változott, mintha kicserélték, vagy még inkább, mintha elvarázsolták volna .. , és
egy negyedév múlva ...

Egy darabig csend volt, aztán a fiatalabb újra elkezdte.
- Errefelé is van egy vezeklő, állítólag a közelben él, egészen egyedül lakik egy for

rás mellett, a gazai úton. Josephusnak hívják, vagy úgy, hogy Josephus, a szolga.
Már sokat hallottam róla.
~ Igen? És mit?
- Igen jámbor ember, nőre sosem néz. Ha a kietlen vidéken. néha átmegy egy kara

ván és valamelyik teve hátán egy nő ül, akármilyen sűrű fátyol borítja is az arcát, a
remete hátát fordít, és máris eltűnik barlangjában. I Sokan mennek hozzá gyónni.

- Nem lehet olyan különös, mert akkor már én is hallottam volna róla. És mit tud
ez a te szolgáló barátod?

- Hát gyóntat. Ha nem lenne jó ember és nem értené meg az embereket, akkor
nem futnának hozzá annyian. Különben azt beszélik, nemigen szól egy szót sem,
nem szidja össze az embert, nem mennydörög rá, nem szab ki penitenciát - nagyon
szelíd, valósággal félénk embernek mondják.

- Hát akkor mit csinál, ha nem korhol, nem szab ki penitenciát és nem is nyitja ki
a száját?

- Azt mondják, csak hallgat és csodaszépen tud sóhajtozni és keresztet vetni.
- Szép kis szent lehet! Csak tán nem ment el az eszed, hogy ehhez a hallgatag

öreghez szaladsz?
- De bizony igen, éppen azt akarom. Majd csak megtálálom. innen már nem lehet

messze. Ma este egy szegény barátot láttam ácsorogni itt, a kútnál, azt majd megkér
dezem hajnalban, merre van. Biztosan tudja, mert az is vezeklőnek látszik.

Az öreg megmérgesedett.
~ Hagyd csak békén azt ajámbor vezeklőt,hadd kuporogjon a barlangjában! Egy

férfi, aki csak hallgat és sóhajtozik, aztán meg fél a nőktől, és nem tud, nem ért sem
mit! Nem, én majd megmondom neked kihez kell menned. Bár messze van innen,
Askalon is túl, de az aztán a legjobb gyóntató messze földön. Dionnak hívják és az
emberek úgy emlegetik, hogy Dion Pugil, azaz öklöző, mert valamennyi ördöggel vi
askodik. Ha pedig valaki a gyalázatos tetteit meggyónja neki, akkor nem sóhajtozik,
nem hallgat, hanem kinyitja a száját es istenigazában leszedi a bűnösről a keresztvi
zet. Egyeseket állítólag meg is vert, egy másikat pedig letérdeltetett a kőre, ott kellett
imádkoznia egész éjjel, és még azt is kiszabta rá, hogy adjon negyven garast a szegé
nyeknek.Ez aztán férfi, barátocskám, úgy bizony! Ha .úgy istenigazában rádnéz,
reszket a lábad, mert csontig átlát rajtad. Itt nincs sóhajtozás, ez belevaló ember, ha
meg valaki nem tud aludni, vagy lidérces álmai vannak, Pugil azokat is lábra állítja.
Nem hallomásból tudom ezeket, nem holmi asszonyi fecsegésből, de én magam is
jártam nála. Bizony, én csak egyszerűember vagyok, de egyszer én is felkerestem Di
ont, az öklözŐt, az Isten emberét. Amikor odamentem, nyomorultul éreztem ma
gam.la szívem tele volt szégyenkezéssel és lekiismeret-furdalással, amikor pedig el
mentem tőle, olyan tisztának éreztem magam, mint az esthajnalcsillag. Olyan igaz,
mint hogy Dávidnak hívnak. Jól jegyezd meg: Dionnak hívják, a másik neve Pugil,
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Ahhoz menj el te is, minél előbb, akkor majd csodát látsz. Prefektusok, vének, sőt

még püspökök is járnak hozzá tanácsért.
- Jól van - mondta a másik -, ha egyszer azon a vidéken járok, lehet, hogy felke

resem. De ma éppen itt vagyunk Gaza közelében, és minthogy az a Josephus, akir ől
olyan sok jót hallottam, errefelé lakik ...

- Mi jót hallottál? Mit eszel azon a szolgán?
- Főleg azt, hogy nem korhol és nem büntet. Meg kell mondanom, hogy nekem ez

nagyon is tetszik. Én nem vagyok százados, sem püspök. Egyszerű ember vagyok,
nem is nagyon bátor, és nemigen bírnám elviselni, hogya pokol tüzével fenyegesse
nek. Isten tudja, én igenis jobb szeretem, ha szelíden bánnak velem.

- Nézzenek oda! Még hogy szelíden! Ha már meggyóntál, és elvállaltad azelégté
telt, és megtisztultál, akkor nem bánom, talán helyénvaló, hogy szépen beszéljenek
hozzád. De nem'akkor, amikor még mocskos vagy és bűzlesz, mint a sakáL és bűne
id terhével állsz gyóntatód és bírád előtt!

- Jó, jó! Ne hangoskodjunk, a többiek aludni akarnak. - Hirtelen kuncogni kez
dett. -Egyébként, még valami furcsát is meséltek róla.

- Kiről?

- Hát róla, Josephusról, a vezeklőről. Állítólag az a szokása, hogy ha valaki el-
mondta neki a dolgait, akkor búcsúzóul megáldja az illetőt, és arcon vagy homlokon
csókolja.

- Igazán? Furcsa szokásai vannak.
A nőkkel meg nagyon is félénk, hiszen mondtam. Hát egyszer állítólag egy ringyó

jött hozzá a városból, férfiruhában. A remete meg nem vette észrevhogy nő, és meg
hallgatta a hazugságait. Amikor pedig kész volt a gyónással, meghajolt előtte és
megcsókolta.

Az öregebb Ihangos h.ahotába tört ki, a társa gyorsan lepisszegte, így Josephus
nem hallott egyebet, mint a félig elfojtott nevetést.

Felnézett az égre. A hold sarlója élesen és tisztán lebegett a pálmafák koronája fö
lött. Josephus megborzongott a hidegtől. Mint egy torztükörben, de mégis a való
ságot tükrözve mutatták be 'a tevehajcsárok szavai őt és a hivatalt, amelyhez hűtlen

lett. Szóval ilyen tréfát űztek vele. De nem ez a legrosszabb, bár ez is elég szégyen
letes volt. Elgondolkozott a két idegen szavain. Végül csak azért tudott elaludni, mert
nem hiába gondolkozott. Gondolatainak eredménye egy elhatározás lett, és ezzel a
friss elhatározással a szívében pihent el, és aludt mélyen, nyugodtan, egészen hajna
lig.

Az elhatározása pedig éppen az volt, amit a fiatalabb tevehajcsár nem tudott meg:
érteni. Azt határozta el, hogy megfogadja az idősebbik tanácsát és felke'resi Diont,
az öklözőt, akiről már ő is hallott, és akit ma olyan nagy dicsérettel emlegettek. Ez a
híres gyóntató, a lelkek bírája és tanácsadója, bizonyára neki is tartogat valamilyen
tanácsot, ítéletet, büntetést, és kiutat nehéz helyzetéből. Eléje fog állni, mint Isten
helyettese elé, és döntését engedelmesen vállalja.

(RUSZTHY ÉVA fordítása)

(Foly/a/juk)
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