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A kafarnaumi százados
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Szőkésbama férfi volt, keverék fajta, északról. Katonaember, akit a birodalom
rendje sodort a napszúrásos látomásokban káprázó tájra. Néhány évvel már
idősebb annál, amit majd krisztusi kornak neveznek sok esztendővele törté
net után: de teste még emlékezett a fiatalságára. Testgyakorlás, katonai tábo
rok nyers fegyelme és alkalmi kicsapongások jelentették hajdan ezt a fiatal
ságot. Ami megmaradt belőle negyvenhez közel, az az egészség volt és a
fiúság utolsó, kihúnyóban levő sugara. Hajnalban olykor felébredt izzadtan,
asszonya mellette szuszogott, és a közelítő hőségtől gyötrődve szinte hallotta,
amint a védettség burka lassan megpattan körülötte: elszökik a fiatalság ki
vételezettsége, megindul a test romlása, és hamarosan szánandó lesz, hasz
navehetetlen, aminek ki is jár a pusztulás. De még működött a test. Amúgy
nem sokat gondolkodott rajta, elfogadta olyannak, amilyen volt: a fiatalság
évei óta nem érzett törést, csak sok-sok egymásratorlódott napot és történést,
melyek mind elfogadhatóbbá tették azt, amit valaha elképzelni sem tudott.
Az öregedést és a halált, a test útját vissza a földbe.

A százados Heródes zsoldosa volt és a birodalom polgára. A birodalom
nagy volt és megengedő, sokféle hitet fogadott be államgépezetébe. A száza
dos tisztelte a császárt és Róma isteneit: ezt mondta nappal a katonáinak, és
nem is gondolkodott egészen másképp. Sok öldöklést látott és veterán társa
itól még többről hallott: a rend pedig, mely születése táján megerősödött és
szertartásokkal építette körül magát, mérsékel te az öldöklést és kiszámítha
tóbbá tette az életet. Elfogadta hát mind a szertartásokat, noha lelkében min
dig más úrnak hódolt. A százados kora gyermekkorától egyetlen Istenben
hitt, a magáéban. Ez az Isten hasonlított a századoshoz: csak teljesen jó volt
és végtelen hatalmú. Nem kellett állatokat ölni a tiszteletére és nem kívánt
szobrokat magának - de beszélni kellett hozzá gyakran, talán mert éppen
olyan magányos volt, mint a százados a családja, szolgái és katonái körében.
A százados olykor csak annyit mondott, köszönöm, Uram, nagynéha kicsit
szégyenkezve kért tőle valamit, ami aztán többnyire be is teljesült. De leg
többször csak elmondta az Istennek, amit az életéről és a világról gondolt: és
hálát adott neki mindenért. A férfi nemcsak hitte, hanem érezte is, hogy sza
vait értő szeretettel hallgatja az a valaki, akit közelebbnek érzett magához
minden embertársánál. Néha szinte megszólalt az Isten, a százados szavait
az a tartalmas szünet követte, amely a társ válaszát vezeti be egy meghitt
beszélgetésben: de aztán csak a csend intenzitása forrósodott fel, és a száza
dos ebből is tudta, hogy az Isten meghallgatta. A tájon, ahol Heródest szol
gálta, sokféle hit tombolt. Egy görög cinikus évekkel ezelőtt azt mondta neki
Jeruzsálemben, hogy ezen az örökké szomjazó földön nem terem sem igazi
fa, sem tiszta filozófia: itt csak próféták nőnek a földből, őrültek és nyomo-
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rultak, akiknek megváltás az eszelós hitvitákat követó mártírhalál. A száza
dos nem foglalkozott sokat a helybeliek hitvilágával, végrehajtotta az állam
szertartásait és beszélt a maga Istenéhez. De egy idő után meglepetten hal
lotta, hogy a zsidók hozzá hasonlóan egyetlen Istent tisztelnek. Ez az isten a
zsidóké volt, nem az övé: mindenesetre megrendítette, hogy e keleties, gya
nús népség hasonlóan érezhet, mint Ó, a messzi Eszak latin szokásokon ne
velődött fia. Amit a zsidók vallásából kivett, az persze zavaros és idegen volt
a számára: a zsidók ordítozva kiabáltak istenükhöz, mintha nem a lelkükben
élne, és ez a különös isten olykor vissza is ordított nekik, máskor köveket
dobált az égből, városokat pusztított el féktelen dühében. Talán éppen olyan,
mint maguk a zsidók, gondolta először, de ez logikátlannak látszott, hiszen
a százados sem volt jó, csak tétován a jóra törekvő: Istene viszont maga volt
az abszolút jóság. De ha a sokféle vad rítusra gondolt, amelyekben maga is
részt vett, nem tagadhatta meg tiszteletét a zsidóktól, akik nyilvánosan is
csak a maguk istene elótt hódoltak. A százados természetesen nem képzelte,
hogy Istenét a legkevésbé is zavarja, ha ő részeg papnők. kábult mísztériu
mok, oltárok kövére fröcsenő vér díszletei között ünnepli mások isteneit:
része volt ez a vándorló életnek, akár a városok és a tengerek, a holt férfiak
a csatatereken és az asszonyok az olajmécses (~nyében megszépüló arcukkal.
A zsidók kifelé élték meg azt, amit ő befelé. Onrnagán nem volt mit változ
tatnia, és a zsidóktól is elfogadta, hogya maguk szokásait kövessék.

Azért épített nekik egy zsinagógát. Ez bölcs dolog volt, mert a megbékélést
szolgálta a zsidók és a birodalom között, De veszélyes is, mert ha a zsidók
megint fellázadnak a birodalom ellen, akkor a százados bőkezű ajándékát
félreérthetik a Rómából jött türelmetlenek. De a százados nem sokat rágódott
ezen - érvek és ellenérvek végtelen mérlegelésénél mindig többre tartotta a
pillanat ihlette döntést. A zsinagóga állt, és a zsidók szerétték érte a száza
dost: vagy úgy mutatták, mintha szeretnék. A százados nem igazán hitt eb
ben a szeretetben, hiszen a zsidók egymást sem szerették, pedig közös volt
az istenük. De megelégedett azzal, hogy szavakban hálásak voltak neki. Hi
szen nem tőlük függött, főtiszteken és Heródesen keresztül maga a birodalom
parancsolt neki, ő viszont másoknak parancsolt, köztük sok zsidónak is. A lán
cot, amelynek eleme volt, nem a szeretet tartotta össze, hanem a hatalom.

Azért elnézte őket, ahogy szombatonként az általa épített zsinagógába
mentek: már az úton hallgattak, és mintha készen álltak volna a válaszra,
amit nemsokára kimond az istenük. A százados ilyenkor honvágyat érzett
valami ismeretlen otthon iránt. Szeretett volna egyszer találkozni azokkal,
akik az ó Istenében hittek - csak ülni együtt és felszabadult örömmel tudni,
hogy mindannyian ugyanahhoz az Urhoz kötődnek. De ez csak tétova vágy
volt, amelyért a százados utólag szégyellte magát. Az ő Istene magányos volt
és tartózkodó, nem túrte volna, hogy csarnokokban alkudjanak róla, akár a
romlandó húsról. A százados az alkonyi órákban olykor kisétált egyedül a
tóhoz, elnézte az idegen tájat, amelyet idővel nagyon megszeretett. A vizen
könnyű szél támadt, és a férfi boldog szívét kitárva köszönte meg életét
Istennek. Aztán visszasétált a városba, és arcáról fokozatosan eltúnt az áhítat:
a birodalom centuriója volt ismét, aki meghallgat másokat, de a saját titkát
megtartja magának.

Egyszer látott a piactéren egy vándorprédikátort, akit Jézusnak hívtak.
Ahogy az idegen szemébe nézett, hirtelen szédülést érzett: és mint azelótt
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sohasem, lelkében emberi hangon megsz6lalt az Isten. Beszélt hozzá, ezen az
emberen keresztül. Azsidó valami kövön állt, prédikált az övéinek, de köz
ben a századost is nézte, aki messziről, egy oszlopnak dőlve figyelte az utcai
térítést. A látvány szegényes volt és köznapi, a rongyos, izgatott tömeg és a
piaci sokaság középén szónokló férfi mindennapos jelenetnek számított Ka
farnaumban. De ez az ember ismerte a százados Istenét, közelebbről, mint a
százados valaha is, és tekintetében meghívás volt, osztozni a hiten, amelyet
mindketten ismertek. Isten belül szólt hozzá, az idegen a piactéren, hangjuk
mégis egy volt, immár örökre ugyanaz. Egy ideig még elnézte a prédikátort,
aztán sarkon fordult és hazament. Nem félt volna követni Jézust, hátrahagy
va házat, vagyont és rangot: boldogan letette volna a felelősség terhét, gyer
mekként szegődve egy mesterhez, aki majd rola is gondoskodik. De az ide
gen nem magához hívta, hanem Istenhez.....;.. csak bizonyosságot küldött neki,
hogy amiben mindig hitt, az egyszerűen igaz és érvényes. Az idegen Isten
kiválasztottja volt, a százados csak ember, aki hitte az Istent: és ilyen már
bárki lehet, aki megáll a kafarnaumi piactéren.

Pár hétre rá beteg lett a százados kedvenc szolgája. A fiú szép volt, töré
keny és kedves. A százados szemérmes szeretettel szerette, mely mentes volt
a vágytól, de nem az érzelmességtől. Mindig katonák között élt, mint az esőt

és a napsütést, úgy megszokta maga körül a férfiakat: az erőt és a durvasá
got, a kőkemény izmokat és a szíj csattanását a bőrön, a káromkodást és a
részeg csuklásba fulladó hetvenkedest. Ez volt az élete, melyet nemesebb
szóval szolgálatnak is neveznek. Am a kis szolgát megkímélte minden dur
vaságtól. Aznap vette magához, amikor Kafarnaumba érkezett: a fiúnak nem
volt senkije, és a kezdeti félelem után önfeledt, boldog gyermekként szalad
gált az idegen háztartásban. A százados szerette a fiút és szerette magát, mert
jó volt ehhez a senki kis teremtményhez: pedig lehetett volna másmilyen is,
kemény és szigorú, mint szinte mindenkihez az életben. Még a százados
asszonya is kedvelte a szolgát - két fia halt meg a gyermekágyban, és végül
csak egy lánya maradt, szőke, északi típus, aki egész nap a ház leghűvösebb

zugában sóhajtozott a mocsok és a hőség miatt. A fiú zsidó volt. Játékos, akár
egy kölyökkutya, és ugyanakkor mélyen vallásos: hite bonyolult szabályait
megtartotta, és öreg tanítókkal tanácskozott óraszám a maguk istenéről. A
századost mulattatta ez a komolykodó hit: hiszen tudta, hogya fiú életének
vékonyka csontocskáját nemcsak ő, de legutolsó katonája is bármikor bün
tetlenül elroppanthatná. Egyszer aztán azt hallotta a zsidóktól, hogy ama
piaci prédikátor éppen ilyen gyermekekre akarja építeni a maga királyságát.
A zsidók nevetve mesélték mindezt, de a százados nem nevetett velük. Egész
életében másokat szolgált, és méltósággal csak akkor lehet szolgálni, ha az
ember minden parancs mögött mélyebb értelmet feltételez. S a százados Is
tenén keresztül már hitt a prédikátornak.

A fiú bénán, kegyetlen kínok között haldoklott a szobájában. A százados
naponta többször benézett hozzá, tehetetlenül állt a fal mellett, és igyekezett
elkerülni a szolga kétségbeesetten könyörgő pillantását. A fiú segítséget kért
tőle halálravált tekintetével: gyógyulást vagy könnyű halált, ami megváltás
nak számított ezen az átkozott tájon. A százados orvost hívott, tanult römait,
de az orvos csak széttárta a karját: maga is elvesztette már egy gyermekét a
tartományban. A fiú haldoklott, a százados szívének pedig mindennap fáj
dalmasabb volt a szeretett szolga gyötrődése. Ejszakánként azon tépelődött,
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van-e joga megkémie Istent egy senki kis szolga megmentésére. Hitét saját
akaratából szigorú elvekre építette: azt akarta, hogy Isten is tisztelje őt, ezért
nem rángathatta bele minden múlékony földi dologba. Még a szolga szenve
désénél is fájdalmasabb lett volna, ha Isten egyszer nemet mond neki - csak
ne gyötrődöttvolna a fiú olyan méltatlanul, annyira aránytalan kínoktól.

Egy nap a Jézusnak nevezett idegen visszatért a városba. A szolga egész
nap eszméleténél volt és nyüszített: a százados már elkerülte a szobáját, de
nem menekülhetett a haldokló hangjától. Kisétált a tóhoz, noha éppen nem
volt semmi köszönnivalója Istenének. A tó csendes volt és kihalt, még a ha
~zok is a prédikátor köré sereglettek. A százados irigységgel gondolt rájuk.
ürömmel szegődöttvolna ő is Jézus táborába, hátrahagyva eddigi élete bur
kát, únt kötelékek kiüresedetten zörgő héját: de személye már egybeforrott a
szolgálattal. Lelke Istené volt, de a személyiség, akivé évtizedek alatt lett, már
egészen a birodalomé; családja pedig éppoly szenvedélyesen tisztelte a biro
dalmat, mint amennyire gyűlölte a mocskos, rebellis vidéket. Asszonyát és
lányát talán elhagyta volna, de annyira nem alázhatta meg őket, hogy cen
turiöböl rongyos csavargó legyen. Es ő is idegen volt a tájon, akármennyire
megszerette: most értette csak meg, mennyire reménytelenül idegen. Ismerte
Istent, de mindez már semmit sem számított, hiszen Isten a piacon szemé
lyesen szólt minden járókelőhöz. Az élet megváltozik és csodás dolgok
történnek majd: csak már nélküle, mert ő a csoda előtti korból való.

De ha a maga életén már nem változtathat, egyetlen lelket talán megment
het az Isten királyságának. A fiút, akinek nincs múltja. Nem ismeri a csata
terek vériszamos mészárlásait, a szolgálat terhét és a lélek megalkuvását a
mindennapok szennyével. S a századoson kívül senkije sincs a világon: puha
viasz, akit Isten a maga kedvére formálhat. A százados biztos volt benne,
hogy egyszer még kérhet valami fontosat Istentől- egy közbenjárást meg
szolgált az évtizedek hűségével. Amikor mindezt végiggondolta, ismét hála
gyúlt szívében Isten jósága iránt. Boldog volt és önfeledt, mint mindig, ha
magányosan sétált a tóparton. Ha Isten a vándorprédikátoron keresztül szólt
hozzá, akkor most neki is rajta keresztül kell kérnie az isteni segítséget.
Visszatért a városba, és a piactéren megkereste Jézust. A prédikátor vallásos
zsidók gyűrűjében állt, akik persze ismerték a századost: mire odaért hozzá
juk, nyilván minden lényegeset elmondtak róla az idegennek. Jézus kedves
volt a századoshoz, és amikor meghallotta a tőmondatokban előadott kérést,
azonnal felajánlotta, hogy a szónoklatot félbehagyva a százados házába siet
a fiút meggyógyítani. Ahogy megszólalt, a százados megint kétszeresen hal
lotta hangját: egyszer belül a lelkében, és egyszer a piactéren álló embertől.

Elhallgatta volna az idők végtelenjéig, de közben arra gondolt, hogy Isten
kiválasztottjának látogatása méltatlan kiváltság lenne házanépének. Hiszen
nem hitüknek szölna, csak az ő rangjának, amit ismeretlen okból még ez az
idegen is tiszteletben tartott. Pedig ő csak egyetlen szolgának kért gyógyu
lást, éppen a prédikátor hittestvérének. Ezért tömören, ahogy beszélni szere
tett, pontosította kívánságát.

"Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak szólj, és szolgám
meggyógyul. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancso
lok. Azt mondom egyiknek: Menj! - elmegy; és a másiknak: Jöjj ide! 
hozzám jön; és szolgámnak: Tedd ezt! - megteszi." (Mt 8,8-10>
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