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Másnap már jókor, mikor a két férfi még aludt, elhagyta a pihenőhelyet, és
egész napi fárasztó vándorút után elért egy helyre, amelyről tudta, hogy jámbor ba
rátok lakják, és azt remélte, hogy onnan a szokásos vándorúton jut majd el Aska-
lonba. .

Amikor estefelé odaért a remetékhez, üde zöld oázis fogadta, fákkal körülvéve.
A közelből kecskék mekegése hallatszott, a zöldes árnyalatú. félhomályban kunyhó
tetőket vélt felfedezni, úgyhogy emberek közelségét sejtette. Amikor habozva köze
lebb lépett, érezte, hogy egy tekintet szegeződik rá. Megállt és körülnézett, és ekkor
a közeli fák alatt egy fatörzsnek támaszkodva egy alakot látott ülni. Ősz szakállú
öregember volt, aki, úgy látszott, már hosszabb ideje figyelte. Az öreg tekintete éles
volt, rezzenéstelen, de hideg és kifejezésnélküli. Olyan embernek a tekintete, aki
megszokta, hogy megfigyeljen, de nem kiváncsi és nem barátkozó, aki közelébe en
gedi az embereket és dolgokat és igyekszik megismerni őket, de nem ráncigál oda,
nem hív meg senkit.

- Dicsértessék a Jézus Krisztus!- köszöntötte Josephus. Az aggastyán mormo
gott valamit válaszként.

- Engedelmével- mondta Josephus -, Atyám idegen, akárcsak én, vagy itt lakik
ezen a szép helyen?

- Idegen vagyok - mondta a fehérszakállú.
- Tiszteletreméltó Atyám, meg tudná mondani, hogy eljuthatok-e innen az aska-

loni útra?
- EI- mondta röviden az öreg. Lassan felemelkedett, kissé merev tagok kal, szikár

óriás. Ott állt és tekintete a távolba meredt. Josephus érezte, hogy az ősz óriásnak
nincs kedve a beszélgetéshez, de egy kérdést mégis megkockáztatott.

- Hadd kérdezzek még valamit, Atyám - mondta udvariasan, és nézte, ahogya
férfi tekintete visszatér a messzeségből. Hidegen és figyelmesen mérte végig őt.

- Nem ismeri véletlenül a helyet, ahol megtalálhatom Dion atyát, akit Pugilnak
neveznek?

Az idegen kissé összevonta szemöldökét. és tekintete még hidegebb lett.
- Ismerem őt - mondta szűkszavúan.

- Ismeri? áh, akkor mondja meg, hol van; ugyanis éppen hozzá, Dion atyához
szeretnék eljutni.

A szálfatermetű öreg fürkészően nézett le rá. Sokáig váratott a válaszra. Aztán
visszalépett a fatörzshöz, lassan ismét leereszkedett a földre, visszaült előbbi helyére,
hátát a fa törzsének támasztotta. Intett Josephusnak, hogy ő is üljön le. Az engedel
meskedett az~intésnek, és amikor leült, ólmos fáradtságot érzett a tagjaiban, de
mindjárt el is feledkezett róla és az öregnek szentelte egész figyeimét. Az, úgy lát
szott, elmélyedt gondolataiban, elutasító szigor ült méltóságteljes arcán, amire azon
ban, mintha egy másik kifejezés, szinte egy második arc borult volna átlátszó álarc-

Az elbeszélés első részét januári számunkban közőltük.
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ként, hosszú és magányos szenvedés kifejezése, amit csak a büszkeség és rnéltóság
nem enged megnyilvánulni.

Sokáig tartott, míg a tiszteletreméltó agg pillantása ismét feléje fordult. Élesen fú
ródott belé ez a pillantás, és parancsoló hangon tette fel a kérdést: - Ki vagy te,
barátom?

- Vezeklő vagyok - válaszolta Josephus. - Hosszú évek óta élek magányban.
- Ezt látom. De azt kérdeztem. ki vagy.
- Josephus a nevem, Josephus, a szolga.
Amikor Josephus kimondta a nevét, az öreg, aki addig mozdulatlan arccal ült ott,

olyan erősen összevonta szemöldökét, hogy a szeme egy darabig szinte eltűnt arcá
nak redői között. Úgy tűnt, hogy Josephus válasza megdöbbentette, megrémítette,
vagy csalódást okozott neki. De az is lehet, hogy csak fáradtság tükröződött a sze
mében, a figyelme hagyott ki egy pillanatra; talán kis gyengeség fogta el, ahogy az
öreg embereknél előfordul. Mindenesetre továbbra is mozdulatlan maradt az arcki
fejezése, szemét behunyta, és amikor újra kinyitotta, megváltozott a tekintete: ha le
het, még öregebb, még magányosabb, még megkövültebb és befele nézőbb lett. Las
san megmozdult az ajka, és megformálta a kérdést:

- Hallottam rólad. Te vagy az, akihez az emberek gyónni járnak?
Josephus zavartan mondta ki az igent. Úgy érezte, mintha pőrére vetkőztetnék.

A híre most rövid idő alatt másodszor hozta zavarba.
Az öreg a maga nyers módján újabb kérdést intézett hozzá:
- Most tehát Dion Pugilhoz akarsz menni? Mit akarsz tőle?

- Gyónni szeretnék nála.
- Mit vársz ettől?

- Nem tudom. De bizalmam van hozzá, sőt úgy érzem, mintha egy égi hang kül-
dene, irányítana felé.

- És ha meggyóntál, mit csinálsz?
- Akkor azt teszem majd, amit parancsol nekem.
- És ha helytelent tanácsol vagy parancsol? ,
- Nem fogom kutatni, hogy-jó-e, amit mond, vagy nem, gondolkodás nélkü!"enge-

delmeskedni fogok neki.
Az öreg nem szólt többet. A nap lehanyatlott, a fa koronáján megszólalt egy ma

dár. Minthogy az öreg hallgatott, Josephus felemelkedett. Félénken újra visszatért
az ügyére.

- Azt mondtad, hogy tudod, hol találom meg Dion atyát. Megmondanád, hűl az
a hely és hogyan juthatok el oda?

Az öreg ajka gyenge mosolyra húzódott. - Gondolod - kérdezte szelíden -, hogy .
szívesen fogadna?

Josephus csodálkozott és megrémült a kérdéstől. Zavartan állt ott. Aztán így
szólt: - Rernélhetem, hogy még találkozom veled?

Az öreg főhajtással köszöntötte, és így felelt:
- Itt fogok aludni, és valamivel napfelkelte utánig itt maradok. Most menj, mert

éhes és fáradt lehetsz.
Josephus tiszteletteljes köszöntéssel ment tovább, és alkonyatra odaért a remeték

hez. Inkább kolostorhoz hasonlított ez a közösség. Remeték laktak itt együtt, akik
különböző városokból és falvakból jöttek, és itt, a vadonban készítettek maguknak
szállást, hogy zavartalanul a csendnek és elmélkedésnek éljenek. Josephusnak ételt
és vizet adtak, egy ágyhoz vezették, és mivel látták, hogy fáradt, nem zaklatták kér
désekkel, vagy beszélgetéssel. Egyikük esti imát mondott, a többiek térden állva
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hallgatták, az áment valamennyien együtt mondták. E jámborok társasága máskor
örömmel töltötte volna el, de most csak egy dolog járt az eszében, így már kora haj
nalban visszasietett arra a helyre, ahol az öregembert hagyta. A földön fekve találta,
ott aludt, keskeny pokrócba csavarva. Félreült tehát, és a fák alatt várta meg, míg
felébred. Hamarosan megmozdult az alvó, felült, kihámozta magát a pokrócából,
nehézkesen felállt, kinyújtóztatta elmerevedett tagjait, aztán letérdelt a földre és el
végezte imáját. Amikor újra felemelkedett, Josephus közelebb ment hozzá, és néma
meghajlással üdvözölte.
~ Ettél már? - kérdezte az idegen.
- Nem. Az a szokásom, hogy csak egyszer eszem napjában, méghozzá napnyugta

után. Te éhes vagy, tiszteletreméltó Atyám? .
- Most vandorúton vagyunk - mondta amaz - és egyikünk sem fiatal már. Jobb,

ha eszünk egy keveset, mielőtt folytatnánk utunkat.
Josephus kinyitotta tarisznyáját és megkínálta a datolyájából. A barátságos reme

téknél, akiknél éjszakázott, kölesből készült kenyeret is kapott, ezt most megfelezte
az öreggel.

- Mehetünk - mondta az öreg, amikor ettek.
- áh, hát együtt megyünk? - kiáltott. Josephus örömmel.
- Persze. Arra kértél, hogy vezesselek el Dionhoz. Hát jer!
Csodálkozva és boldogan nézett rá Josephus.
- Milyen jó vagy, Atyám! - kiáltott és hálálkodni kezdett. De az idegen egy nyers

kézmozdulattal elhallgattatta.
- Egyedül az Isten jó - mondta. - Most menjünk..És ne szólíts atyának. Mi szük

ség van két öreg vezeklő közt formaságokra ? - A nagy termetű férfi elindult, Jose
phus utána. Közben már a nap is felkelt. A vezető, úgy látszik, jól ismerte az utat, és
azt ígérte, hogy déltájban egy árnyas helyre érnek, ahol lepihenhetnek a fák alatt, és
megvárják, míg elmúlik a nap heve. Többet aztán már nem is beszéltek az úton.
Csak amikor a rekkenő hőségben megtett gyalogút után elértek az árnyas helyre, és
az odvas sziklák árnyékában kipihenték magukat, szólította meg Josephus ismét a
vezetőjét. Megkérdezte tőle, hány napi járásnyira vannak Dion Pugiltól.

- Ez csak rajtad áll - mondta az öreg.
- Rajtam? - kiáltott Josephus. - áh, ha rajtam állna, akkor legszívesebben már

ma elébe állnék.
Az öreg most sem volt beszédesebb hangulatban.
- Majd meglátjuk - mondta röviden, oldalára fordult, és behunyta szemét. Jose

phus nem akarta nézni álmában, ezért félrehúzódott és ő is lefeküdt. Észre sem vette,
hogy mikor aludt el, holott máskor egész éjszaka is ébren feküdt. A vezetője keltette
fel, amikor elérkezett az ideje, hogy folytassák útjukat.
Késő délután elérkeztek egy táborhelyhez, ahol a víz mellett füves, fás terület volt.

Ittak, mosdottak és az öreg kijelentette, hogy itt töltik az éjszakát. Josephusnak ez
nem tetszett. Félénken tiltakozott. .

- Azt mondtad - szólt -, hogy csak rajtam áll, mikor érek Dion atyához. Én kész
vagyok még akárhány órát menni, ha valóban már ma vagy holnap találkozhatom
vele. '

- á nem - szólt a másik. - Mára már eleget mentünk.
- Bocsáss meg - szólt Josephus -, de hát nem tudod megérteni a türelmetlensége-

met?
- De igen, megértem. De felesleges a türelmetlenség.
- Akkor miért mondtad, hogy rajtam áll, mikor találkozom Dion atyával?
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- Úgy van, ahogy mondtam. Ha biztos vagy benne, hogy valóban gyónni akarsz,
ha már eltökélt szándékod, bármikor megteheted.

- Akár most is?
~ Akár most is.
Josephus csodálkozva pillantott a csendes, öreg arcba.
- Lehetséges lenne? - kiáltott szinte magánkívül. - Te magad vagy Dion atya?
Az öregember bólintott.
- Pihend ki magad a fák alatt - mondta barátságosan-, de ne aludj, hanem szedd

össze a gondolataidat. Én is pihenni fogok, és én is gondolkodom. Akkor aztán el
mondhatod nekem, amit el kell mondanod.

Josephus hirtelen úgy érezte, hogy célba ért. Nem értette, hogyan nem ismerte fel
már előbb a tiszteletreméltó férfiút, akivel egy egész napon át vándorolt. Visszavo
nult, letérdelt és imádkozott, majd végiggondolta, hogy mit akar a gyóntatóatyának
mondani. Egy óra múlva visszatért, és megkérdezte Diont, hogy elkezdheti-e.

Azután meggyónt. Lassan peregtek ajkáról a szavak.' Elmondta mindazt, amit
évek óta átélt, és amiről már régen úgy érezte, hogy nincs értelme az emlékezetébe
idézni. Elbeszélés, panasz, kérdések és önvád formájában most megjelent egész ke
resztényi és vezeklői élete; a vezeklés, amit azért vállalt, hogy megtisztuljon és meg
szentelődjön, és ami végül zavarrá, sötétséggé és kétségbeeséssé lett. A legutolsó na
pok eseményeit sem hallgatta el; megfutamodását, és azt, hogy ez a menekülés végül
a megváltottság és reménység érzését hozta neki, felkeltette elhatározását, hogy Di
onhoz menjen; elmondta, hogy amikor még ismeretlenül találkozott vele, azonnal
bizalmat és szeretetet érzett iránta, pedig a nap folyamán többször is hidegnek, kü
löncnek, sőt szeszélyesnek találta társát.

A nap már alacsonyan járt az égen, amikor mondanivalójának végére ért. Az öreg
Dion lankadatlan figyelemmel hallgatta, félbeszakítás és kérdés nélkül. És még ak
kor sem szólalt meg, amikor Josephus befejezte a gyónást. Nehézkesen felállt, nagy
szeretettel nézett Josephusra, lehajolt hozzá, homlokon csókolta és a kereszt jeiét
rajzolta rá. Csak később jutott Josephus eszébe, hogy ez ugyanaz a néma, testvéri,
ítélettől tartózkodó gesztus volt, amivel ő maga is annyi gyónót' bocsátott el.

Nem sokkal ezután elköltötték vacsorájukat, elmondták az esti imát és lefeküd
tek. Josephus még egy ideig gondolkozott és töprengett. Tulajdonképpen korholást
és penitenciát várt, mégsem volt csalódott vagy nyugtalan, hogy elmaradt. Dion te
kintete és testvéri csókja megnyugtatta, most csend és béke volt a szívében, és hama
rosan jótékony álomba merült.

Az öreg másnap magától értetődően hívta, induljanak. Jókora utat tettek meg, és
négy-öt nap múlva megérkeztek Dion magányos otthonába. Ettől kezdve ott laktak
együtt: Josephus segédkezett Dionnak a napi munkában, megismerte és megosztotta
vele mindennapi életét. Nem nagyon különbözött ez attól, amit ő maga is folytatott
éveken keresztül. De most már nem volt egyedül, 'valaki másnak az árnyékában és
védelme alatt élt, így ez már egészen más élet volt. A környező falvakból, Askalon
ból és még messzebbről jöttek a tanácsot kérők és gyónni vágyók. Josephus eleinte
sietve visszavonult, ha látogatók érkeztek, és 'csak akkor mutatkozott, ha már el
mentek. De Dion mind gyakrabban visszahívta, mintha a szolgája lenne, vizet hoza
tott vele, vagy más hasonló szolgálatot kért tőle, és miután ez egy ideig így ment, Jo
sephus hozzászokott, hogy egy-egy gyónást meghallgasson, hacsak nem tiltakozott
ellene a gyónó. De sokan, a legtöbben nem bánták, ha nem egyedül kellett szemben
állniuk arettegett Pugillal, hanem ott volt ez a csendes, szelíd tekintetű, szolgálat
kész segítőtársa is. Így lassanként megtanulta, hogyan gyóntat Dion, hogyan vigasz-
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tal, korhol, hogyan büntet és milyen tanácsokat ad. Csak ritkán engedett meg magá
nak 'egy-egy kérdést, mint például akkor, amikor egy átutazó tudóssal beszélt.

Mint az elbeszélésből kiderült, ennek az átutazónak mágus és csillagjós barátai
voltak. Amikor megpihent köztük, néhány órát elbeszélgetett a két öreg vezeklővel.

Udvarias és mesélő kedvű vendég volt, nagy tudományú ember, érdekesen beszélt a
csil1agokról, és arról, hogy hogyan megy körbe az ember az istenek kel egy korszak
során az állatkörök házain. Beszélt Ádámról, az első emberről, aki szerinte azonos
Jézussal, a keresztrefeszítettel. A megváltás, úgymond, amelyet ő vitt végbe, nem
más, mint Ádám útja a tudás fájától az élet fájáig, a paradicsombeli kígyót azonban
a szent ősforrás, a sötét mélység őrzőjének mondta, azokból az éjsötét vizekből szár
mazik minden teremtmény, az emberek és istenek is. Dion figyelmesen hallgatta az
embert, akinek szír beszédébe görögös hangsúly vegyült. Josephus csodálkozott raj
ta, sőt meg is volt botránkozva, hogy Dion nem utasítja vissza felháborodva ezeket a
pogány mendemondákat. De úgy látszott, mintha Diont a tudós zarándok beszéde
szórakoztatná és érdekelné, mert nemcsak hogy figyelmesen hallgatta, de egy-egy
szóra el is mosolyodott és bólogatott, mint akinek tetszik, amit hall.

(RUSZTHY ÉVA fordítása)

(A befejező részt márciusi számunkban közöljük)

xovacs JÓZSEF VERSEI

Rokona halálára

Itt vagyok elevenen
Voltam ahogy voltam
Egy nyelvben hazában
Nomádként koboroltam

Most le-fol lebegek:
E Xx. századi telepen
Keserű éneket dalolva

Jövőm megalázott csillag
Így a sorsom hová vonul
Kétezer évet átbolyongva?

Nincs helyem sehol
Íme itt vagyok '
Elevenen sarokbaszoritva
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Jérez de la Frontera terén
cigányok isznak egy bazalt
kocsmában.

Jerzy Ficowski

Dzsungel a nomádok szigete,
elárvult a Tücsökhöz címzett kocsma,
járhatatlan utak gyerekkorom felé,
könyöklök ébenfedelű asztalokra.

Megőrölt kártyalapokkal játszom:
jövendő tündökletem talonban.
Epilepsziád kihajt a fekete síkra:
vesztes éveim kiosztva.

A kopjafa-erdős temető,

osszerugdalt, beszakadt emberkoponya,
szál gyertya virraszt érted Halász:
részeg fényében zeng,
a kísértet bazalt-kocsma'


