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i. rész  
Káin védelmében

És jelet tett az Úr Kainra,
hogy senki meg ne ölje,
a ki rátalál.

(1 Móz. 4. 15)
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1. fejezet

Hosszú éveken át békesség uralta az Éden kapuja előtti erdő-
ket-mezőket: Ádám Kintvilágát. Már akkor így nevezte a Gihon 
folyótól Ai mocsaráig terjedő, általuk védett végtelenséget, ami-
kor még az Éden semmittevő unalomtól terhes kertjében – ahol 
felnevelkedett – arról ábrándozott, hogy valaha ura lesz ennek 
a gazdagon virágzó földnek. Egyetlen embertársa, Éva – akivel 
testvéreként nőtt fel, s akit asszonyának szánt a Kert Ura – Ádám-
nál is inkább sóvárogta a Kintvilág szabadságát, amely messze 
esett Uruk állandóan figyelő tekintetétől. Arra azonban nem is  
mertek gondolni, hogy megszöknek fogságuk szigetéről, hiszen 
a másik határfolyó, az Eufrátesz gázlóját is hatalmas hüllőrémek 
őrizték.

Nagy megkönnyebbülésükre szolgált tehát, hogy miután meg-
szegték tilalmát, és ettek a fának gyümölcséből, amelyből enni-
ük nem lett volna szabad, Uruk maga vezette ki őket kertjéből 
a Kintvilágba, amelynek urává tette Ádámot. Igaz, arra ítélte őt, 
hogy arcának verítékével egye kenyerét, de Ádám nem bánta az 
unaloműző, nehéz munkát.

Annál inkább bánta Éva, hogy engedetlenségéért a Kert Ura 
átkával megnövelte viselőssége és vajúdása fájdalmát. Egyre duz-
zadó hasa félelemmel töltötte el az anyátlan leányt, aki mit sem 
tudva az asszonyi sorsról, el sem képzelhette, miként szakadhat 
ki testéből magzata.

Még inkább aggasztotta Uruk meggondolatlan átkának másik 
passzusa, amely férje hatalma alá rendelte őt, ami sok viszályt, 
összeütközést okozott közöttük. Éva, aki együtt nőtt fel Ádám-
mal, és magát vele mindenben egyenlőnek tartotta, ezt el nem 
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fogadhatta. Csak évekkel azután, hogy világra jött elsőszülöttjük, 
Káin, majd hosszas – lánygyermekre vágyó – várakozás után Ábel 
is, költözött békesség szüleik szívébe. Ádám annyira hitt Uruk 
mindenre kiterjedő tervének bölcsességében, hogy nem vette ész-
re vagy nem akarta észrevenni a sokféleképpen megmutatkozó, 
növekvő feszültséget, miután felnőtt és megérett második fiú-
gyermekük is az egyetlen asszony világában.

Ádám olyannyira nem volt képes felismerni az ebből fakadó 
veszedelmet, hogy véletlen balesetnek tartotta, amikor egy inda-
csapda elkapta, és bokájánál fogva a levegőbe rántotta úgy, hogy 
kezével nem érhette el az ösvény földjét. Vérfagyasztó üvöltése 
elhallgattatta a tücskök, levelibékák és a madarak kórusát, amely 
éppúgy jelentette a Kintvilág békességét a fülnek, mint a virágzó 
mezők és fák látványa a szemnek. De aznap reggel megtört ez 
a békesség, amint Ádám torkaszakadtából ordított:

– Hol vagy, Ábel? Gyere már, mielőtt megtámad valami vad! 
Csapdád engem fogott meg egy kos helyett.

óvatosan, meg-megállva lopkodott ábel az apja felé, meggör-
nyedve, nehéz buzogányát vállmagasságban tartva. Emberinek 
alig nevezhető, majdhogynem felismerhetetlen hang tört elő tor-
kából:

– A kos te vagy, Apám. Neked állítottam a csapdát. Nem bitor-
lod tovább az egyetlen asszonyt, akit Urunk nekünk teremtett.

– Elment az eszed?! Szabadíts ki azonnal! – parancsolta Ádám, 
aki attól tartott, hogy meghasad a feje, annyira lüktetett. Tehetet-
len dühe fokozta füle dübörgését, de még az sem nyomta el fia 
ordítását:

– Ebből nem kerülsz ki élve! – szakadt meg Ábel hangja, amint 
pattintott kővel súlyosbított buzogányával apjára sújtott. Halálos 
lett volna a csapás, ha Ádám meg nem védi fejét karjával, amelyet 
véresre nyúzott az éles kő.

Ábel magasabbra emelte husángját, hogy nagyobb erővel sújt-
son le apjára, de valahonnan mögüle felharsant:

– Ábel, megállj!
Ábel a hang felé fordult: a bátyja érkezett futva. – Dobd el 

a buzogányt! – parancsolt öccsére Káin, de az visszafordult, hogy 
végezzen apjával.
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– Ne! – kiáltott Káin, és egy futtában felkapott követ Ábel felé 
hajított.

– Kapaszkodj meg bennem, míg leoldom lábadról a csapda-
hurkot – lépett Káin apja mellé, s csak azután hajolt a földre ro-
gyott Ábelhez.

– Segítsük őt felállni – fogta meg Káin öccse felé eső kezét.
– De mi ütött Ábelbe? Talán elment az esze? – Ádám leült 

egy közeli sziklakőre, hogy megállítsa a körötte forgó világot. – 
Hagyd nyugton, fiam, majd magához tér.

– Vérzik a feje! Ne tegyek rá sáslevelet? – kérdezte Káin ag-
gódva.

– Eláll az magától is. Vagy már el is állt.
– Olyan furcsán néz rám, mintha elveszett volna szemének  

fénye.
– Az esze veszett el, mondom neked, fiam. Még hogy én va-

gyok a kos, akinek csapdát állított!
– Tennünk kell valamit. Ábel meg sem mozdult, mióta össze-

rogyott.
– Adj neki vizet, talán van még pár korty a tömlőmben.
Káin leoldotta apja körülkötőjéről a szarvasbendő tömlőt, és 

öccse ajkához emelte. Feje alá nyúlt, hogy megemelje, de vérző 
tarkója kicsúszott a kezéből, és Ábel feje tehetetlenül hanyatlott 
a földre.

– Apám! – kiáltott fel kétségbeesetten Káin. – Lehet, hogy ki-
ment testéből az élet?

Az ijedt hangra Ádám összeszedte erejét, és mély sebből vérző 
balját jobb kezében tartva másodszülöttje testéhez lépett, majd 
térdre ereszkedve szorongatta kezét, lábát, mint aki látni akarja, 
van-e még élet az elejtett vadban.

– Túl súlyos lehetett a kő, amellyel megdobtad, fiam.
– Megölni nem akartam – emelgette kétségbeesetten öccse 

moz dulatlan, súlyos kezét Káin.
– Aki apja életére tör, nem érdemli meg, hogy éljen. De mi-

ért akart engem megölni? – kérdezte Ádám döbbenten az életét 
megmentő elsőszülöttjétől.

Káin nem merte megosztani apjával, amit tudott az Évát leg-
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fiatalabbként sóvárgó Ábel növekvő elkeseredéséről. Mély sóhaj-
jal fordult apjához:

– Hosszú történet ez, s nehezen ismételném el keserű szavait 
annak, aki most olyan megbékéltnek tűnik.

– Valóban: arcán nyoma sincs gyilkos dühének, amellyel az 
imént lecsapott rám.

– Kemény mesterségének a jele volt az, apám.
– Még ha pásztorkodásra adta is magát, nem kellett volna oly 

kegyetlenül rabságba ejtenie juhait.
– A jerkék védelmére kelő kosokat kellett leigáznia akarata ere-

jével, állította öcsém. Ha tudtam volna, mit művel, megtiltom 
azonnal.

– De hát mindannyian hallottuk szabadságra vágyó, megkín-
zott jószágainak keserves bégetését! – emlékeztette apját Káin, de 
meg is bánta, mert Ádám nem vette jó néven:

– Gyászunkhoz nem illik a vádaskodás – mondta panaszosan. 
– Bár én is a szemedre vethetném, hogy nem szóltál, mire készül 
ellenem másodszülöttem...

– Hogyan is hihetted volna el az elhihetetlent?
Ádám kérdőn nézett fiára. Aztán szótlanul, de fájdalomtól el-

torzult arccal letört egy lombos ágat, hogy elrejtse Ábel testét az 
ég madaraitól.

– Majd én őrködöm öcsém felett – vette ki apja kezéből az ágat 
Káin. – Ne takarjuk még le: Évádnak joga van látni szeretett fia 
megnyugodott testét. Akkor is, ha ő az oka mindennek.

– Éva? – hitetlenkedett Ádám.
– A fiatal kos talán nem a jerke birtoklásáért tör a nyájat uraló-

ra? – nézett rá jelentőségteljesen Káin.
– De Ábel még alig serdült fel gyermekéveiből!
– Reménytelennek látta férfiemberré válását, ezért tört életed-

re. Mi másként juthatott volna Évához.
– Te tudtad ezt? Ezért jártál a nyomomban? Hogy megvédd 

életemet?
– Ne szaporítsuk a szót, Apám! Ezzel nem hozod vissza fia-

dat. De mit gondolsz: ha életre kelne, melyik Ábel térne vissza 
közénk? Az, aki életed árán is megszerezte volna magának Évát, 
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hogy betörje asszonyának? Vagy az, aki itt fekszik, immár megbé-
kélve asszonytalan sorsával?

– Betörte volna Évát? Nem értelek, fiam.
– Siess hozzá! Nem titkolhatod előle, ami történt...
– Gyere, kísérjük ide Évát, hadd búcsúzzon el Ábeltől. Egyma-

gam nem állhatok meg előtte, hiszen amit tenned kellett, Káin, 
az én lelkemet is nyomja... Tudnom kellett volna, mire készül 
Ábel!

– Belereszketek, hogy anyám elé kéne állnom, hiszen tudod: 
Éva jobban szerette Ábelt, a vadjuhokat betörő, kegyetlen pász-
tort, mint engem, a békés magvetőt.

– Megyek Évához, de visszatérek, mielőtt Urunk megneszeli 
Ábel halálát, és fellobbanó haragja rád zúdítja a viharát – sietett 
el ádám.

– Ne félj, megvédem öcsém testét a vadon állataitól – szólt 
távozó apja után Káin. – Őrködöm felette, hátha visszatér belé 
az élet.

– Nem akartalak megölni – hajolt Ábel fölé. – Pillants rám, és 
lásd: gyönyörködöm megszelídült arcodban. Immár eltűnt róla 
kegyetlen mesterséged minden jele.

A juhaival oly durván bánó s atyja életére törő siheder eler-
nyedt arcán valóban békesség ült gyermekkoruk boldogabb, játé-
kos éveit idézve föl. Bátyja ekkor így szólt hozzá:

– Tudom, nem támadtál volna apánkra, ha máshogy is szerez-
hettél volna asszonyt magadnak. Bárcsak lánynak születtem vol-
na, akkor nem utasítottam volna el gyerekes közeledésed. Vagy te 
születhettél volna lánynak, hogy vágyam megvárhasson.

tekintete az ábelen túli messzi távolba révedt. Elméjében, 
mely a történtek megértésére törekedett, aggasztó gondolatok 
körvonalazódtak:

– Most már soha többé nem állhatod el utamat Évához... Va-
jon titkon ilyen szándék is vezette kezem végzetes lendületét? 
Nem! Megölni semmiképp sem akartalak – rogyott le öccse mel-
lé –, de te miért apánk életére törtél? Miért nem engem öltél 
meg először? A történtek után minek éljek? Még ha Ádám olykor 
továbbra is asszonyához engedne, mire mennék vele? Hiszen ha 
a vágy elvenné is eszemet, kedvenc fiad gyilkosaként színed előtt 
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meg nem állhatnék, Éva! Hogyan is tehetném, miután kioltot-
tam életét annak, akit úgy szerettél, mint ahogy engem szerettél, 
mielőtt a kis Ábel közénk furakodott.

– Nem akartalak megölni... – motyogta aztán többször is fél-
hangosan. Szavai elhaltak, majd eluralkodott rajta a megváltó 
álom.
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2. fejezet

ádám mindig megszaporázta lépteit, amikor a sok munkával 
és szeretettel otthonosra bővített barlangjuk felé közeledett, de 
most azon tusakodott meg-meg állva, miként mondhatná el asz-
szonyának, hogy egyik fia megölte a másikat.

– Talán azzal kezdhetném, hogy Káin megmentette az életemet 
– döntötte el végül, de Éva már messziről észrevette élettelenül 
lógó balját, és felsikoltott:

– Ádám!!! Milyen vad marcangolt véresre?!
– Ábel tört az életemre, mint a fiatal kos a jerkét birtoklóra – 

igyekezett Ádám elfojtani a dühtől még mindig feltüzelt hangját.
– Hol van Ábel?
– Káin mentette meg az életemet, amint tehetetlenül vergőd-

tem Ábel csapdájában – kerülte Ádám a választ.
– És Ábel?
– Káin csak megfékezni akarta, de túl súlyos követ kapott fel...
– Nem értem, mit beszélsz! Hol van Ábel?!
– Másodjára halálos csapást mért volna rám, miután fejem vé-

delmére emelt karomat véresre sebezte buzogányával. Életével 
fizetett ezért – emelte meg Ádám, amennyire bírta, erősen vérző 
karját, mintegy bizonyítva ábel gyilkos szándékát.

– Értem szavaidat, Ádám, de érzéseim mintha megbénultak 
volna – fulladt el Éva hangja.

– Ha Urunkhoz fordulnál, Éva...
– Inkább ölelj magadhoz, Ádám.
Mióta fiaik felnőttek, gyakran nyertek megbékélést egymás 

karjában, erre azonban most nem csak Ádám fájó-vérző karja mi-
att nem voltak képesek.
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– Bárcsak magamhoz szoríthatnálak! Szükségem lenne asszo-
nyi vigaszodra, de bízom benne, hogy Urunk meghallgat min-
ket, és enyhíti fájdalmunkat. Ha csak...

– Könnyű neked, Ádám, téged meghallgat Urad. Engem ke-
rül, mióta nem tudja, mit kezdjen asszonyiságommal.

– Szólj hozzá! Mindig mondja Urunk, hogy ő meghallja szava-
inkat, akárhol vagyunk is.

Éva kérdően nézett emberére. Majd a sírásra még képtelen 
anya felemelte hangját:

– Meghasadt szívem szól hozzád, Urunk: miért engedted, 
hogy fiam kezétől vesszen a fiam? Holott azt ígérted, hogy ágyé-
kukból nagy nép sarjad! A gyilkost szánod az emberiség ősaty-
jának? – Éva elhallgatott, de mivel válasz nem érkezett, növekvő 
keserűséggel szólalt meg ismét:

– Te, aki mindent tudsz, nem vetted észre, amit aggódva lát-
tam, hogy Ábel rossz útra tért pásztorkodásában? Egyre kímé-
letlenebbül törte be juhait, de nem tettem semmit, mert hittem, 
hogy minden a Te terved szerint történik, Urunk. Jobban vigyáz-
nánk minden lépésünkre, minden kiejtett szavunkra, ha nem ve-
zérelne minket ez a balga hit.

– Ne vond kétségbe teremtőnk tanítását! – szólt ijedten Ádám, 
aki Uruk haragjától az Édenkert kapuja előtti Kintvilágban is félt. 
De asszonya szemrehányó panasza nem szűnt meg:

– Legyen Ábel halála mindörökre példa: nem számíthatunk 
Urunk oltalmazó gondviselésére. Valld be, Uram, nyilatkozd ki 
most és mindörökre, hogy te sosem fogod le a gyilkos kezet! 
Vagy talán azért kellett a fiamnak meghalnia, hogy ezt felejthetet-
len fájdalomba foglalva a tudtunkra add? Ha ezt akartad, mondd 
ki nyíltan, hogy nincsen hatalmad a gonoszság megfékezésére! 
Mert ha ezt nem halljuk tőled félreérthetetlen szavakkal, akkor el-
jövendő nemzedékek a mostani tétlenséged ellenére is azzal áltat-
hatják magukat, hogy számíthatnak védelmező gondviselésedre.

Embere megrettent tekintetét látva Éva könyörgésként foly-
tatta szavait:

– Kérlek, Urunk, hallgasd meg az anyátlanul felnőtt anyát, aki 
nem tudhatja, hogy képes-e ilyen csapást túlélni egy anya. Med-
dig maradhat életben a test, ha halott az, aki belőle kiszakadt? – 
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hallgatott el válaszra várva, majd másként igyekezett szóra bírni 
a Kert Urát:

– Köszönöm, Uram, hogy védtelen gyermekségünkben gon-
dunkat viselted. Megértjük, ha nem vállalod tovább ezt a sze-
repet, és felnőtt fejjel ezt el sem várjuk tőled. De ha valóban 
előre látsz mindent, ami megeshet, miért nem figyelmeztetsz az 
elkerülendő rosszra, még ha nem akadályozhatod is meg? S ha ez 
így van, ha valóban nincs hatalmadban a gonosz megfékezése, ne 
engedd, hogy ezt ivadékaim minden nemzedékének ilyen keser-
vesen kelljen megtanulnia, mint most nekünk! Ne adj nekem leá-
nyokat, ha leányaink azért szülnek majd testvéreknek testvéreket, 
hogy egymás kezétől pusztuljanak el!

Imígyen szólt Éva a Jelzőhegy csúcsának ama nagy sziklájára 
emelve tekintetét, amely Uruk gondviselését jelképezte számukra. 
Ugyanis amikor kivezette őket kertjéből, így szólt neveltjeihez:

– Ha szükségetek van rám bármi okból, menjetek Kintvilágotok 
legmagasabb hegyének csúcsára, és magas szikláján rakjatok 
máglyát. Annak tüzében égessetek gyümölcsöző lombokat vagy 
állatok húsát, hogy égig érő füstjét láthassam kertem bármely 
sarkából. Ha így hívtok, ott leszek veletek.

* * *

Amint Éva hallotta saját szavait, újra átérezte azt a kétségbeesett 
félelmet, amely első gyermeke megszületése előtt vett erőt rajta, 
és amely a testét már-már szétfeszítő fájdalomnál is elviselhetet-
lenebbül gyötörte: nem tudta, hogyan jöhet ki hasából oly hatal-
masra növekedett, rugdalózó sarja.

Anyjáért sikoltozott. Majd megőrjítette Ádámot, amikor tőle 
követelte: hozzon neki egy anyát, aki bizonyságul szolgált volna, 
hogy egy asszonyember képes túlélni, ahogy belőle magzata ki-
szakad.

Ádám ekkor már maga is görcsökbe rándult a tehetetlensé-
gében magára vállalt fájdalomtól, de aztán erőt vett magán, és 
hatalmas máglyát emelt a Jelzőhegyen, hogy annak fényét lássa 
Uruk és Éva is a szenvedésére szakadó éj sötétjében.
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– Urunk hamarosan itt lesz, és segít majd rajtad – próbálta 
Ádám megnyugtatni asszonyát, amint a hegyről visszatért hozzá.

– Segíthetne, ha levenné rólam kegyetlen átkát – nyögte ki Éva 
egyre gyakrabban jelentkező görcsei között.

Nagy elkeseredése ellenére sem lepte meg Évát Uruk távol-
maradása, hiszen már serdülése korából volt oka feltételezni: az 
Éden mindentudó Ura mit sem tud az asszonyi dolgokról, me-
lyek többnyire undorral töltik el.

Ádám vajúdó asszonya mellé roskadt: térden állva fogta le ke-
zeit, mert félt, hogy szétszaggatja hasának falát húsába vájó uj-
jaival.

Eddig csak nagyritkán, homályosan derengő emléket idézett 
fel a vajúdó asszonyban Ádám érintése: egyre tisztábban látta 
saját magát, a kicsinyke Évát anyja kebelén, és érezte, ahogy két 
gyengéd kéz lefogja az övét, amint türelmetlen éhségében puha 
mellébe fúrja öklét.

– Engem is anya szült – világosodott meg Éva előtt –, belő-
lem is kijön valahogy gyermekem. Hiába riasztottál el átkoddal, 
Uram! Vállalom majd újra és újra az életadást, akármilyen fáj-
dalmat mérsz rám. Sokkal inkább félek, hogy gyermeke halála 
nagyobb fájdalom lehet egy anyának, mint megszülése!

* * *

Jó ideje szólt hozzá Ádám, mielőtt a múltba révedő anya felfi-
gyelt kérdésére:

– Urunk gondoskodása nélkül vajon mire mentünk volna 
a Kertben?

– Gyermekek voltunk, Ádám! Gyermekek – válaszolt Éva bosz-
szúsan, hiszen szívesebben merengett volna tovább a múltban.

Ádám viszont félt a köztük beálló csöndtől, amelyben Ábel 
megjelenhet. Ezért folytatta Évához intézett szavait:

– Sosem mondta Urunk, hogy ha felnövünk, leveszi rólunk 
oltalmazó kezét. Még akkor sem, amikor átkával nehéz munkára 
ítélt.

– Talán azt akarta, hogy magunktól jöjjünk rá: felnőve nekünk 
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kell döntenünk minden lépésünkről, vállalni kell a felelősséget 
minden tettünk és minden mulasztásunk következményeiért.

– Engem hibáztatsz, Éva? Csak nem az én vétkem, hogy Ábel 
csapdát állított nekem? Mert ezt hallom szavaidból.

– Nem az a baj, amit meghallasz, hanem az, amit nem akarsz 
hallani. Értsd meg végre: Urunkat azért hibáztatom, mert elhi-
tette velünk, hogy minden az ő tudtával és terve szerint történik. 
De ha így van, honnan tudhatjuk: meg kell-e akadályoznunk azt, 
ami szerintünk rossz irányt vett, ám amit Ő, aki ismeri a jövőt, 
nem akadályoz meg? Emlékezz, Ádám: Urunk elfogadta Ábeltől 
a neki felajánlott, rabságban született bárányt. Pedig tudnia kel-
lett, milyen kegyetlenné formálta gyermekünket az, amit Ő pász-
torkodásnak nevezett. Oly ártatlannak tűnt a szó!

– A történtekkel valóban arra akarhat tanítani minket Urunk, 
hogy nekünk kell egymás gondját viselnünk.

– De hogyan, Ádám? Hiszen nem tudjuk, hogy melyikünk 
hová tart. Nem látunk be sem egymás gondolataiba, sem a jö-
vőnkbe. Ha tudod, mit tervez Ábel, bizonyára elkerülted volna 
csapdáját, de akkor nem Káint ölte volna meg előbb, hogy ne 
kelhessen védelmedre?

– Szavaiból ítélve Káin többet tudott öccse keservéről, mint én, 
aki az apja vagyok. Attól rettegek, hogy kiszámíthatatlan Uram 
engem von majd felelősségre Ábel gyilkos szándékáért. – Vagy 
Káinra sújt le haragja, mert megzavarta terveit.

– Csak nem azt akarod mondani, Éva, hogy Ábel apagyilkos 
szándéka Urunk tetszésére volt?

– Lehetséges, Ádám, hogy téged túl jóságosnak és gyengédnek 
tartott Urad ahhoz, hogy magvalósítsd vágyát: a nőket leigázó 
férfiuralmat. Ezért lehetett tervének része, hogy a juhokat köves 
buzogányával betörő Ábel uralkodjék felettem.

– Ezt honnan veszed?
– Elfelejtetted, mennyire megkeserítette első éveinket itt a Kint-

világban Urad téged fölém rendelő átka?
– Igaz, sokat veszekedtünk, Éva, de mindig szerettük egymást. 

Miért hitted, hogy fog rajtam Urunk átka?
– Talán felismerte, hogy szeretetünk legyőzte az átok erejét, 

és éppen ezért remélte: Ábel akarata alá hajt, miután kitanul-
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ta ennek mesterségét jerkéin, akiket asszonya híján asszonyaként 
használt.

– Éva! Mit el nem hiszel! Vagy talán megint Őt vádolod, hogy 
három férfi mellé csak egyetlen asszonyt, téged teremtett?

– Neked is szembe kell nézned Uraddal, Ádám. Menj, védd 
meg egyetlen megmaradt fiunkat! És takard le lombos ágakkal 
megtévedt Ábelünk testét! Nehogy szétmarcangolják a vadon ál-
latai, amiként széttépték hatalomvágyának és köves buzogányá-
nak áldozatául esett jószágait.

– Te tudtál erről, asszony?
– Nemegyszer dicsekedett, miként töri be őket. Gondoltam, 

sarjadó teste kemény férfiasságáról akar meggyőzni. Meg asszony 
nélküli sorsának keserveiről.

– Miért nem szóltál erről? Talán ketten...
– Nem beszélhettem, hiszen azért tette mindezt, hogy hozzám 

férhessen.
– Káint azért olykor magadhoz engedted...
– Mit tehettem? Bárcsak háromfelé hasíthattam volna maga-

mat, hogy mindegyikötöknek meglehessen a maga Évája! Lát-
tam, hogy elsőszülöttemet megőrjíti a tehetetlen vágy, amelyet 
mi már a Kertben ismertünk, mikor még nem tudtuk, mit kezd-
jünk vele.

– Te bezzeg megtudtad, ott a fa alatt, amikor az a Kio-gyó...
– Ne kezdj rá megint, Ádám! Hidd el: Urunkon múlott, hogy 

a rengeteg tudás mellett, amellyel minket gazdagított, éppen tu-
lajdon testem, vágyaim ismeretében maradtam tudatlan.

– Ne vádold minduntalan Urunkat csak azért, mert útjai szá-
munkra kifürkészhetetlenek!

– Lehet, hogy nagyszerű terv szerint és célra alkotott bennün-
ket. Valóban csodálatos lehet a világ, amelyet ivadékaink ivadékai 
hoznak majd létre: a birodalom, amelyet a szeretet ural. Csak 
ami addig történhet, míg eljön az a tökély, az okozhat nekünk 
megannyi gyötrelmet.

– Bízzál benne, asszony!
– De ha Ő mindent előre lát, miért fogta el oly éktelen düh, 

amikor felismerte, hogy ettünk annak a fának a gyümölcséből, 
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amelytől eltiltott? És miért úgy alkotott meg engem, hogy fiúk-
nak adjak életet, akik számára nincsen más asszony?

– Miért hozakodsz elő ezzel?
– Káin miatt. Ha egyszer majd leányt szülök, várni kellene Ká-

innak, amíg a húga felnő? Ez így nincs rendjén, Ádám.
– Nem a mi dolgunk latolgatni, mit miért tesz Urunk. Megyek 

inkább, és teszem, amire kértél.
– Védd meg egyetlen megmaradt fiunkat haragjától: vidd 

magaddal hegyes buzogányodat, amelynek fél kézzel is mestere 
lehetsz! Én nem mehetek hozzá azután, ami most közöttünk el-
hangzott. Nem értenéd meg, hogy anyjaként vagy asszonyaként 
vonom-e vigaszul keblemre elsőszülöttemet. És tán én sem... 
Menj, hogy kisírhassam magam!
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3. fejezet

Visszatérve Káinhoz, Ádám nem ébresztette fel alvó fiát, hogy 
megértő, vigasztaló szavakkal szóljon hozzá. Inkább betakargatta 
lombos ágakkal Ábel testét, amelyből már kicsippentett itt-ott 
valamicskét egy-egy bátrabb madár. Hogy aztán hova tűntek? Ki 
más riaszthatta el őket, mint a Kert Ura?

Ádám érezte a közelségét, és mint a Kiűzetés óta mindig, ez 
óvakodó félelemmel töltötte el akkor is, ha nem tett semmi elíté-
lendőt.

– Nem engedhetem bántalmaznia azt, aki megmentette az éle-
tem – visszhangoztak benne Éva szavai. De nem mert belegon-
dolni, hogy miért markolássza köves buzogánya nyelét, amint 
elrejtette magát a bozótosban.

A Kert Ura hamarosan meg is jelent. Impozáns látvány volt 
hosszú, fehér hajával és szakállával, amely szinte beleolvadt fehér 
köntösébe. Szótlanul nézte az alvó Káint. Jól tudta, mi történt, 
hiszen már ott settenkedett, mikor a még mindig vérző karú 
Ádám nagy nehezen eltakarta halott fia testét. És Ő volt az, aki 
a nagyra törő Ábelben, nem pedig a békés Káinban látta terve 
megvalósítóját: a férfiuralom kintvilági megalapítóját. És most 
Ábel halott, Káin pedig él. Ábel gyilkosa ellen érzett haragja ke-
mény gondolatokra indította:

– Megölhetném az alvó testvérgyilkost elrettentő példaként 
azoknak, akik a jövőben beleavatkoznának tervem menetébe. De 
öregségemben miért hívnám ki magam ellen az itt rejtőzködő 
Ádám nagy erejét? Bárcsak tudnám, milyen érzés apának lenni: 
saját magvamnak tudni neveltjeimet – sóhajtott a Kert Ura. – 
Próbára tegyem Ádámot? Kezet emeljek immár egyetlen, meg-
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maradt fiára? Védelmére kelne? Rám támadna? Egyszer már 
majdnem megtette Éva védelmében. Bárcsak érteném, mi az az 
őket egymás felé vezérlő erő, a Szeretet és a Vágy, amelyről be-
szélnek, s amely szinte bármire ráveheti őket!

Az Úr az alvó Káinon nyugtatta tekintetét, s amikor látta, hogy 
mocorogni kezd, felemelte a hangját:

– Hol van a te Atyádfia? – tekintete most már kerülte a lomb-
halmot.

– Atyám életének védelmében kellett Ábelt megfékeznem. Meg-
ölni nem akartam. – Majd kisvártatva hozzátette: – Mit tehettem 
volna, ha Te nem fékezted meg?

A Kert Urát meglepte, hogy a felnőtté még alig sarjadt ifjú 
ilyen élesen teszi fel ezt a vádnak is beillő kérdést. Némán nézte 
Káint, akit hallgatása felbátorított:

– Te mondád nemrég, hogy nem tettél meg atyámfia őriző-
jének. Végig sem hallgattál, amikor panasszal járultam elébed... 
Pedig akkor még jó útra téríthetted volna Ábelt, az egyre kímé-
letlenebbet. De neked tetszésedre volt öcsém harcos keménysége: 
a legvadabb kost is betörni képes akarata. Valóban az ő sarjaival 
népesítetted volna be világunkat? Ezért fordultál el tőlem, a bé-
kés földmívelőtől? Semmibe vetted a legkövérebb kalászokat, 
amelyekkel elébed járultam, inkább Ábel rabságban született bá-
rányára vetettél szemet!

Ádám ijedten, de csodálattal hallgatta mindig csendesnek is-
mert elsőszülöttje határozott hangját. Szemét Urukon tartotta. 
Jól tudta, hogy haragja előbb-utóbb kitör. Közelebb lopakodott.

– Miért titok előttünk, hogy mikor és miért avatkozol bele éle-
tünkbe? – hallotta tisztán a fia hangját. – Szüleimet megbüntet-
ted kíváncsiságukért, holott az visz előre bennünket. Ábelnek vi-
szont megengedted, hogy halálra gyötörje rabságba ejtett kosait, 
pedig azok is a Te teremtményeid. Már ha igaz az, amit szüleim 
a te tanításodként adtak tovább nekünk. Bár Ábelen aligha volt 
foganatja.

Káin ekkor már leolvasta Uruk arcáról felgyülemlő dühét. Ám 
az csak további szakállmarkolászás után engedte szabadjára ha-
ragját:

– Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az 
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ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét a te kezedből! – 
harsogta.

Ádám a nagy hang hallatán erősen megragadta buzogányát. 
Már tett is egy lépést Ura felé, de aztán a már ismerős szavak 
hallatán megtorpant:

– Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő 
erejét... – tajtékzott a Kert Ura.

– Tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mező-
nek füvét! – folytatta Káin az átkot.

Az Úr megdöbbenve, hitetlenkedve hallgatta a fiú szavait: – 
Ezt a rossztermés-átkot már fejére olvastad apámnak, Uram, de 
szorgalmas munkánk nyomán évről évre gazdagabb termést ho-
zott e föld. Sújts halállal, ha meg mered ölni az egyetlenegyet, aki 
még valóra válthatja terveidet! Öcsém életéért vedd el életemet, 
de a fáradságos munkával ne ijesztgess! Hallottam eleget szüle-
imtől Kerted unalmáról.

Amikor az Úr semmi jelét sem adta, hogy haragjában elpusz-
títja, Káin tovább idézte az ádám fejére olvasott átkot, melyet 
szüleitől hallott:

– Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz 
a földbe, mert abból vétettél: por vagy te és ismét porrá lészesz.

A visszatérés a földbe különösen reménykeltően hangzott Káin 
számára, miután be kellett látnia, hogy soha vissza nem térhet 
Évához. Így ha nem lehet asszonya, akinek testéből életbe fa-
kadhat magva, talán a föld porából fakadó életben folytatódhat 
léte – gondolta.

Ilyen halálba – bármi légyen is az – kész volt követni öccsét. 
Ezt a büntetést igazságosnak találta volna. De megrettenve hal-
lotta az ezek után reá kimondott ítéletet:

– Bujdosó és vándorló légy a földön! – harsogta az Úr, majd 
elfordult Káintól, mint aki lezártnak tekinti az ügyet. De Káin 
nem hagyta annyiban. Eléje lépett, és így szólt:

– Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám. Íme, 
elűzöl engem ebből a Kintvilágból, ahol születtem, mint ahogy 
állandó próbatételeiddel, nyaggatásoddal kiűzted szüleimet a Ker - 
tedből. De innen hová mehetek? Rejtőzködnöm kell életem utol-
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só napjáig? Mert ha bárki is felismeri bennem a gyilkost, bizo-
nyosan megöl.

Az Úr először meglepetten, majd elgondolkodva nézett a vele 
szembeszálló, ifjú Káinra, akiben saját ifjúságának szókimondá-
sát vélte felfedezni.

– Érdemes esélyt adnom ennek a bátor gyermeknek. Talán még 
segítségemre is lehet valamikor: támaszom a férfiuralom eljöven-
dő világában. Ha adok neki némi reményt, többre viheti szám-
űzetésében – gondolta, majd magához intette az ítélete könnyeb-
bítéséért hozzá folyamodó ifjút.

– Állj ki mindig ilyen bátran magadért, és ehhez nyerj erőt eb-
ből a jelből, amelyet homlokodra helyezek védelmedben. Tudja 
meg mindenki: aki megöléndi Káint, hétszerte megbüntettetik.

És megbélyegzé az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki ráta-
lál: egy bokorhoz lépett, és annak vöröslő gyümölcsét összemor-
zsolva, levéből hüvelykujjával kerekded foltot nyomott a homlo-
kára. Majd e szavakat intézte hozzá:

– Naplementekor gyere a Gihon partjára, hogy átvezesselek 
annak kerub őrizte gázlóján, és szigetemről utadra bocsássalak!

Káin mélyen meghajolva homlokához emelte Uruk kezét, az-
tán tanácstalanul állt ott, míg Ádám ki nem lépett az erdő bokrai 
közül:

– Jól kiálltál magadért, fiam – mondotta elismerőn, még mi-
előtt odaért volna hozzá, hogy magához ölelje elsőszülöttjét –, 
hiányzol majd nagyon, de Urunknak igaza van: nem maradhatsz 
itt velünk asszony nélkül, asszonyommal. Éva talán a történtek 
után is magához fogadna, én is hozzá engednélek, de hidd el, az 
nem ugyanaz, mint amikor egy férfi egy asszonnyal osztja meg 
életét. Menj, és találj társat magadnak!

– Csak nem az állatok világából kell nekem... Hiszen Urunk 
mindig azt mondta, hogy ti ketten vagytok az ő egyedüli ember-
teremtményei.

– Valóban mindig ezt mondja. De amikor kicsinyek voltunk, 
esténként mesélt nekünk rég letűnt világokról, amelyekben szin-
tén éltek hozzánk hasonlatos beszélő lények. Néha azonban – le-
het, hogy csak elszólta magát – olyasmit mondott, mintha ő is 
élt volna ilyen lények között. Persze meséiből az is kitűnt, hogy 
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ő a kezdet kezdetétől örökkön örökké van. De ezt sem kell szó 
szerint értenünk, mert – ezt csak neked mondom – jócskán meg-
öregedett, amióta ismerjük. Meg feledékenyebb is lett.

– Nem tudom, az imént emlékezett-e rá, hogy miután ettetek 
a tiltott fa gyümölcséből, a te fejedre is azt az átkot mondta, mint 
amit most rám olvasott.

– Ha nem, te bizony erőteljesen emlékeztetted rá. Talán ennek 
is köszönhető, hogy nem kaptál súlyosabb büntetést, fiam. Még 
védelmébe is vett Urunk.

– Bár tudnám, mit jelent ez a vörös folt, melyet homlokomra 
festett a szarkabogyó levével!

– Amikor még a Kertben éltünk, olykor pár napra eltűnt 
Urunk a borostyánkövekkel, amelyeket gyűjtöttünk neki. Ami-
kor új köntösökkel meg mindenféle fűszerrel visszatért, homlo-
kán mindig ilyen vörös foltot viselt, amely aztán lassan lekopott. 
Bízzál Urunkban, hogy e jelet védelmedben tette rád: oltalmaz 
utad veszedelmeitől!

– Azt sem mondta, merre menjek.
– Szigetéről bizonyára napkelte felé kell venned utadat. Hogy 

hová és mi végre? Csak Ő tudja. Egyre figyelj nagyon: válassz 
magadnak vezérlő csillagot, és napestével aszerint tájékozódj! 
A legnagyobb veszély, amelybe ismeretlen tájon kerülsz, ha kör-
be-körbe járván saját lábnyomodra lelsz. És ne feledd: visszavá-
runk, fiam, ha valahol, egy másik világban, hozzád illő asszonyt 
találsz magadnak.
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Sok állattal találkozott Káin, miután szülőotthonából kiűzetve 
napokon át folyvást napkeltének tartott. Egyik sem viselkedett 
ellenségesen. sem az izgága kicsinyek, sem a méltóságteljes na-
gyok. Kíváncsian figyelték őt a fák és bokrok, kövek és sziklák 
mögül. Eleinte zavarta ez az állandó, kémlelő figyelem – szem-
ben a kintvilági állatok gyakran rá sem pillantó közönyével –, 
mert feltételezte, hogy mindannyian tudnak tettéről: „Nézzétek, 
itt jön, aki tulajdon testvérét ölte meg!” – vélte kiolvasni tekinte-
tükből. – Nem unjátok, hogy engem bámultok, nyulakra vadászó 
rókák és mindkettőjüket estebédjüknek szánó leopárdok? Ki hoz-
ta nektek hírül: erre jön a testvérgyilkos, rá várjatok?! Ki, ha nem 
az ég madarai? Legyetek átkozottak hát, szárnyaló hírvivők! De 
a vadon állataitól nem félek, amíg homlokomon Uram jele.

Aztán, miután hosszú napokon át sem találkozott hozzá ha-
sonló, beszélő lénnyel, aki előtt kimagyarázhatta volna magát, 
egyre barátságosabban tekintett vissza rájuk.

Kíváncsiságukat ekkor már annak tulajdonította, hogy még so-
sem járt arra emberállat. Ez elkeserítette, de azért jó szívvel vette, 
hogy még csak fogait sem mutatja egyik se: vándorbotját rájuk 
sem kellett emelnie. Ezt Uruk védelmének, a homlokán viselt 
vörös folt védelmező varázserejének tulajdonította. Meg is nézte: 
ott van-e még, amikor pár nap múltán, víz csobogásának meg-
nyugtató hangját követve kis csermely tavacskája fölé hajolt, hogy 
megtöltse az apjától kapott, de már kiszáradt szarvasbendőt.

Az állatok szelídségén felbátorodva beszélni kezdett a szemre-
valóbbakkal, de érthető szavakkal egyik sem válaszolt. Jobbára 
értetlenül fordultak el tőle.
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Csak egyikük követte nagy érdeklődéssel, egyre közelebb lopa-
kodva hozzá. Bár ahányszor a vándor megállt és hátrapillantott, 
követője leült, és fejét félrefordítva úgy tett, mintha valami más 
kötné le figyelmét.

Miután ezt párszor eljátszotta az állatka, Káin letelepedett egy 
erre alkalmas kőre, és a hajnal hűvösében eszegetni kezdte a ta-
risznyájába gyűjtött bogyókat, magvakat. Az ennivaló láttán nem 
csak a kíváncsiság győzte le az állatka félénkségét: egyre közelebb 
jött, ahogy Káin kövér magvakat dobált felé, míglen Káin döb-
benten fedezte fel kezét. Nem patácskája volt, se nem kecskekör-
me vagy tigriskarma. Mintha emberi kéz lett volna. Akkorácska, 
mint a kis Ábelé, amikor még alig szoríthatta meg vele bátyja kis-
ujját. És persze szőrösebb. Miként egész teste is. Szemét a neki 
óriásnak tűnő idegenen járatta.

– Csak gyermekségedben vagy ilyen kicsi? – kérdezte Káin 
visszafogott, kissé gügyörésző hangon, hogy el ne riassza. – Fel-
nősz talán Évának? – próbálkozott újra, de az csak makogott, bár 
ahogy ide-oda forgatgatta fejét, úgy tűnt, mintha valamit értene 
a hozzá szóló óriás szavaiból.

Az emberi hangra és közelségre kiéhezett Káin még igyekezett 
megértetni magát, de hiába. – Talán csak túl fiatal – gondolta még 
mindig reménykedve. De ez a reménye is szertefoszlott, amikor 
a társalgás-makogás a majom társait is kicsalogatta a tamarisz-
kusz körüli tisztásra: egyikük sem volt sokkal nagyobb annál, 
mint akivel Káin mintegy barátságot kötött. Még az sem, ame-
lyik fél karjával kicsinyét mellére szorítva a többieknél lassabban 
közeledett feléje három lábon ugrándozva.

A társra köztük nem találó irigykedve nézte a tőle alig pár lé-
pésnyire letelepedett majom nagycsaládot, amint tagjai odaadó 
figyelemmel bogarászták egymást. Majd búcsút vett az egyedüli 
lénytől, aki pillantásnyival több érdeklődést mutatott iránta, mi-
óta elhagyta szülei Kintvilágát – és aki legalább egy kis mako-
gásra méltatta –, mély sóhajjal feltápászkodott, és folytatta útját. 
Továbbra is hangosan gondolkodott, önmaga bátorítására.

– Még megyek három napot – biztatta magát –, több mint har-
minc után az már nem sok. Ha addig sem találok emberi lényre, 
letelepszem bárhol, és bármiféle jószágot magamhoz édesgetek: 
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ha tud beszélni, ha nem. Sajnálattal fordultam el Ábeltől, amikor 
arról győzködött: nem is olyan rossz egy engedelmes jerkével 
lenni. De én nem törném be. Magamhoz szoktatnám, ahogy az 
anyját vesztett őzgida anyám tejére szokott.

Anyám teje? Hol van az már! De mit tennék, ha megadatnék 
nekem egy új kezdet? Tudnám, hogy serdülésemben vágyammal 
mit kezdjek? Érdemes volna az élet göröngyös útján újra elindul-
nom? Tán lenne belőlem Ábel, és Ábelből Káin? Mire megyünk, 
ha változik a szerep, de a sors marad? Vagy felülírhatja az akarat? 
Jó a kérdés, de honnan jöhet rá válasz? Arra nem is várok: han-
gom, bárha válaszra nem talál is, elűzi az elviselhetetlen magányt. 
Jó, ha fennhangon szólok már csak azért, hogy hallja az Úr, ha 
esetleg követ valahogy, láthatatlanul. Hadd hallja szavaimból: 
milyen nagy az én nyomorúságom. Már sokszorosan megszen-
vedtem, hogy túl súlyos követ kaptam fel.

Ezen elgondolkodott Káin, mielőtt fennhangon szólt megint 
a pusztaságba:

– Miért küldtél utamra e világba, Uram, ha Évát magamnak 
itt sem találhatok? Miért hagytad, hogy éljek, ha nem adsz célt 
életemnek? Talán hazudnom kellett volna Neked? Talán, ha azt 
mondom: irigyeltem a nagy nyájat építő Ábelt, azért ütöttem 
agyon, lesújtottál volna rám mennyköveddel, hogy kioltsd szen-
vedésemet? Vagy tán azért űztél el öcsém megöléséért, mert meg-
fosztottalak annak látványától, ahogy az asszonyra hiába sóvárgó 
Ábel véresre ütlegelte a jerkéket védelmező kosokat? Szüleimet is 
csak azért alkottad meg, hogy őket lépten-nyomon próbára tedd, 
és gyötrő botlásaikban gyönyörködj? Tudom, kiskorukban úgy 
szeretted anyámat-apámat, mint tulajdon gyermekeidet, s a vilá-
gon mindenre okítottad őket. De aztán miért hagytad cserben 
őket, mikor felnőtté érlelődésük jelei kérdések özönét zúdították 
rájuk? Hogy merted megalkotni Évát, ha tudásod csak odáig ter-
jedt, hogy a köröttük lévő fákról meg állatokról mesélj neki? Ha 
a lánnyá meg asszonnyá válás kétségeivel hozzád hiába fordult? 
inkább arról a világról meséltél nekik, amelyet rajtam és öcsémen 
keresztül akartál benépesíteni, de hozzánk való asszonyokról nem 
gondoskodtál.

Nem válaszolsz? Nem baj: fennhangon csak azért szólok, hogy 
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életben tartsam a reményt: hangom elérhet valahol egy szavaimat 
értő lényt. De erre talán válaszolsz, vagy rám olvasol még egy 
átkot: Te, igenis Te ölted meg Ábelt apjával állítva szembe őt! 
És most, hogy nincs, milyen jövő fakadhat gyilkosa ágyékából, 
akit a száműzetéssel megfosztottál jövőjétől? És miért lopod meg 
éjszakáimat: miért hagyod, hogy a sötétben Ábel álljon elém? 
Miért? Hogy életéért cserébe éjjeleim békességétől fosszon meg? 
Mit érhet el ezzel? Vagy talán a holtak világában célt ad a létnek 
az élők félelme?

Azért jelensz meg nekem éjjelente, öcsém, hogy a bennem csi-
holt félelem meggyőzzön: vétettem ellened? Így áltatnád magad 
azzal, hogy te ártatlan vagy? De elég volt ebből, nem engedem, 
hogy a halottak világából érkező éjjeli látogató megrontsa éle- 
temet!

Elhatározása meggyorsította Káin lépteit. És gondolatai ár- 
ját is:

– Lehet, hogy nem bosszúra vágyva jelenik meg álmaimban 
öcsém, hanem csupán figyelmeztetni akar valami veszélyre, amely 
abból fakad, hogy nem hallgattam rá, mielőtt apám életére tört. 
Miért nem merem átélni álmomban azt a napot, amikor Ábel 
megosztotta velem tervét? Talán attól tartok, hogy ő életre kel, 
és én halok meg, ha meghallgatom? Ezért riadok fel álmomból, 
valahányszor félholtra vert kosának keserves bégetését hallom? 
Attól félek, hogy én leszek az a kos, ha hagyom, hogy álmom 
folytatódjék? Megváltozhatott volna a múlt, ha Ádámnak elmon-
dom, mit tervez ellene kisebbik fia? Talán ezt kell megértenem: 
mi lett volna, ha...

Talán megnyugvást nyerek, ha hagyom, hogy álmomban újra-
éljem azt a napot, mikor öcsém fölkért: legyek apánk ellen a szö-
vetségese? Ha behunyt szemem eltakarja is az égből áradó fényt, 
a nappal rémeket elűző védelmétől meg nem foszthat a csak en-
gem magához ölelő sötétség – nyugtatta magát a vándor, majd 
lefeküdt egy, a nap tüzétől védelmező fa alá. Hagyta, hogy el-
nyomja az álom. Hamarosan hallotta az Ábel elől menekülő kos 
keserves bégetését, de most nem riasztotta fel, mint éjjelente min-
dig. Látta magát magvakat ültetni a Kintvilág csermelye melletti 
zsíros földű mezőn. Majd öccse futott feléje:
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– Elmenekült az a dög. Láttad? – kérdezte lihegve, pontosan 
úgy, mint alig egy holdnappal az előtt a nap előtt, amikor Ádám-
ra támadt.

– Remélem, sosem éred utol. Cafatokban lógott a bőre, cso-
da, hogy megtört hátával még mozogni tud – hallotta Káin saját 
hangját, majd ismét Ábelét:

– Fogd be a szád, vagy te is kapsz egyet! – emelte rá a kos vé-
rétől vöröslő buzogányát Ábel. – Kicsodád ő neked, hogy mellé 
állsz, ellenem? Különben is, kosom van kettő, annyi elég.

– Akkor miért akarod ezt is betörni?
– Csak elrettenteni akarom a jerkéik védelmére kelő kosokat. 

Egyikük nemrég a karám falának támadt, hogy asszonyaimat ki-
szabadítsa.

– Asszonyaidat? Komolyan mondtad a múltkor, hogy jobb egy 
jerkével is... mint a semmi? Elment az eszed, Ábel, mióta – ahogy 
mondod – pásztorkodásra adtad a fejed?

– Te könnyen pofázol, hiszen tudom: Éva olykor magához en-
ged. Ne tagadd, hiszen láttam.

Káint meglepte, amit öccsétől álmában hallott, mert éberen 
nem emlékezett ezekre a szavakra, miként azokra sem, melyeket 
a saját hangján hallott vissza:

– Leskelődsz is? Hogy mire nem vagy képes?!
Aztán látta magát, amint zavartan elfordul, majd lehajol, hogy 

elültessen még egy magot, ahogy ez valójában megtörtént. Erre 
öccse akkorát rúgott a hátsó felébe, hogy orra bukott. Ábelen 
látszott, mennyire meglepi, hogy – életében először – sikerült 
bátyja fölé kerekednie.

Minden más is tisztán tárult Káin elé, amire addig nem akart 
visszagondolni: öccse a bunkóját vállmagasságban suhogtatva 
ugrált előtte, mialatt ő ide-oda hajladozva igyekezett feltápász-
kodni, kikerülni az ütéseket.

– Most megkapod! Vagy talán nem emlékszel arra, anyánk drá-
ga nagyfia, amikor parancsára fülön fogva vittél vissza hozzá? 
Ezért most megfizetsz!

– Nesze, nesze! – kiáltotta, de egyre nehezebben forgatta a ne-
héz husángot. Álmában Káin látta magát, amint sikerül öccséhez 
ugrania, és elkapni a derekát. Erősen szorította magához, hogy 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   29 2009.03.09.   18:54:29



30

Áldott vagy, Káin

megfékezze. De amit érzett, az korábbi birkózásaik emléke volt, 
amikor gyerekekként olyan ölelésekbe olvadtak, amelyekből nem 
mindig akarta kivonni magát. álmában viszont azt a birkózásu-
kat látta, amelyet a keservesen bégető kos vezetett be, és amely-
ben nyögve, szitkozódva utoljára mérték össze erejüket.

Ábel adta fel:
– Még nem bírok veled, de láthatod, nem vagyok már gyerek. 

Nekem is éppannyi jogom van Évához, mint neked, ha már más 
asszonyt nem teremtett nekünk Urunk.

– És Évára is úgy kényszerítenéd magad, mint a jerkéidre?
– Úgy beszélsz, mintha tudnád, hogyan kell akaratodat asz-

szonyállatra kényszeríteni...
– Éppen eleget tudok, öcsém! A minap erőt vettem magamon, 

és noha a karámjaid kibírhatatlanul bűzlenek, mindent szemügy-
re vettem. Felfedeztem a bűz forrását is: több állatod vérző sebét 
legyek meg férgek lepték el. s amelyik a földre rogyott, azt a töb-
biek megtaposták. Elviselhetetlen látvány volt.

– Szóval te engedted ki őket! Én meg a kosukat vertem 
agyon...

– És egyetlen karámba kényszerítetted vissza a többit, ahol alig 
tudtak mozogni. De ha két karámot fontál össze indákkal, miért 
tartasz oly sok állatot az egyikben, a másikban pedig csak egyet-
len törött szarvú kost?

– Épp erről akarok veled beszélni, Káin: már rég megtanul-
tam, hogy egy karámban két kos nem fér meg.

Káin most először fogta fel, miért nézett rá öccse olyan jelen-
tőségteljesen, amikor nyomatékosan hozzátette:

– Mondta Urunk, hogy sokat tanulhatunk az állatoktól.
– Ugyan mit tanulhatsz rabságba vetett, agyonkínzott juhok-

tól? – kérdezte ekkor Káin.
– A fiatalabb kos idővel legyőzi az addig uralkodót, hogy a jer-

kéihez jusson.
– Csak nem magadra és Ádámra gondolsz!? De hiszen apád ő, 

s kétszer olyan erős, mint te!
– Ketten elbírnánk vele...
Káint éppúgy megdöbbentették Ábel szavai, mint amikor első 

ízben hallotta őket. Fel is riadt álmából. Vagy legalábbis azt hitte, 
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felriadt. De aztán hallotta öccsének adott válaszát: – De akkor is 
ketten maradnánk – amire addig nem emlékezett.

Vagy nem akart emlékezni, mert öccsének úgy tűnhetett, hogy 
elfogadja az apjuk elleni szövetséget. talán ezért részletezte to-
vább a tervét Ábel:

– Egyikünk ezt a Kintvilágot kaphatná meg, melyet Urunk 
Ádámra hagyott, amikor kiátkozta őket a kertjéből.

– És a másikunk?
– A másikunk meg Évát – állt elő végül Ábel meggyőzőnek 

hitt ajánlatával.
– Nem gondolod, hogy ebbe Évának is lenne beleszólása?
– De hiszen téged magához enged!
– Az más...
– Miért volna más? – kérdezte végül Ábel a beállt csendben. És 

Káin alig várta, hogy hallja a maga hangját, mert emlékezett rá, 
milyen bölcsnek érezte válaszát:

– Téged fiaként szeret jobban nálam, ezért nem enged magához.
– Miket beszélsz itt összevissza? – értetlenkedett Ábel.
– Amikor megszülettem, nem tudta, mit kezdjen velem az anya 

nélkül felnőtt Éva: mellére nem csak etetni vett. Meg aztán... De 
nem ítélkezhetünk fölötte, hiszen mit sem tudhatott az anyaság-
ról. Lánytestvért sem teremtett neki a Kert Ura, akivel aggodal-
mait megbeszélhette, érzéseit megoszthatta volna, amiképpen te 
meg én megtehettük.

– Emlékszem, de most sem értem, miért ne lennék Évának 
éppolyan jó, mint te, ha magához engedne.

– Nem erről van szó...
– Hát miről?
– Üljünk le, de előbb tedd le azt a buzogányt! Nem lesz rá 

szükséged. Amit mondani akarok, mindkettőnkről szól: miután 
anyám testéből kiszakadtál, rájöttem, hogy jómagam is ekképpen 
jöttem a világra. Akkor helyettem téged ölelt mellére anyám, én 
meg keservesen üvöltöttem, toporzékoltam, így olykor engem is 
magához vett. És derengeni kezdett, hogy korábban is a mellére 
szorított, akkor is, ha nem voltam éhes. Meg aztán másképpen is 
játszadozott velem.

– Most hazudsz, ugye?
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– Arra is emlékszem, hogy akkoriban barlangunk közelébe sem 
engedte Ádámot. Az ennivalót, amit reggelente hozott, egy távo-
labbi kőre rakatta le vele. Csak akkor kezdtem megérteni, miért, 
amikor egyre gyakrabban veszekedtek.

– Ádám, a sokkal erősebb, miért hagyta Évát...?
– Sosem fogod megérteni, amíg juhaidban leled társaságod: 

van más erő is, Ábel, mint amit a karodban érzel.
– Össze kell fognunk, aztán osztozhatunk Éván.
– Mit képzelsz rólam? – hallotta önmagát Káin, és érezte álmá-

ban a felháborodást, melyet akkor élt át, amikor mindez valóban 
elhangzott. Majd további szóváltásukat is hallotta:

– Mit képzelek? Azt, hogy megnézheted magad, bátyám, ha 
apánknak elmondom...

– Lehet, hogy tudja... de azt is, hogy nincs számomra más asz-
szony.

– És számomra van? Te barom! Miért nem szült ágaskodó vá-
gyamnak helyetted lányt anyánk? Vagy azt hiszed, örökre meg-
elégszem bégető jerkékkel, akik utódokat aligha adnak nekem? 
Hát tudd meg, Káin: Urunk csak rám számíthat, hogy töretlen 
akaratommal megvalósítsam tervét: a mindenek fölött uralkodó 
férfiúi világot.

Ábel e szavait csak álmában hallotta Káin. A valóságban nem 
hangzottak el. Mint ahogyan az sem, amit azután kiabált öccse, 
hogy dühösen magára hagyta:

– Ha ezt akarod, legyen hát köztünk háború!
Káin erre azonnal felriadt, és ijedten nézett körül. Megnyu-

godva látta a napos tájat, amely békésebbnek, vonzóbbnak lát-
szott, mint eddigi útja bármely napján.

– Igen, ez történt, mielőtt Ábel apánk életére tört – mondta 
magában, miután eltöprengett álmán. – Látnom kellett újra ar-
cának minden rezdülését, hallanom minden kimondatlan szavát, 
s megértenem minden hátsó gondolatát. Hát én? Tehettem vol-
na másként, mint ahogy tettem? Nagyravágyó öcsémet úgysem 
békíthettem ki sorsával. Jobb, ha továbbindulok most, hogy már 
magam mögött tarthatom a tűző napot.

Elindult, de gondolatai vele maradtak.
– Elmondhattam volna apámnak, mit tervez ellene kisebbik fia? 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   32 2009.03.09.   18:54:29



33

Káin védelmében

Csak áskálódom öcsém ellen, gondolhatta volna Ádám. Mégis 
hibáztam, hogy hallgattam, még ha attól kezdve szüntelen apám-
mal jártam is az erdőket-mezőket: vigyázó szemem elől el nem 
tévesztettem őt. A kérdés mégis kérdést szül: a mindenre eltökélt 
Ábel szavainak hallatán vajon tudnom kellett volna, hogy csak az 
ő élete árán védhetem meg az apámét? Avagy arra számítottam, 
hogy Apám mellé állva megszabadulhatok öcsémtől?

Ha elnyerjük is mások bocsánatát, mire megyünk vele, ha 
magunknak meg nem bocsátunk? Ezt szolgálhatja a vezeklés, ez 
a hosszú, keserves út, amelyre Urunk küldött?

Vándorlásom során már másodszor tekint le rám a telihold: 
a megvilágosodás és a remény. Most már belátom: szükségem 
volt ennek az útnak minden lépésére, hogy eljussak idáig, és meg-
szabaduljak a kételyektől és az önvádtól, hogy öcsém élete árán 
mentettem meg apámét. Álmomban újra hallottam Ábel még 
életében elhangzott szavait, de akkor miért érzem, hogy még 
mindig szólni akar hozzám? Talán a holtak világából másképpen 
látja a múltat?

– Szólj hozzám, Ábel, mondd, hogy megbocsátasz! Ez az egy 
szó megváltana a további vezekléstől – ült le a vándor egy fa ár-
nyékába: elűzte gondolatait, hogy utat nyisson Ábelének. A nap 
már majdhogy megtette mindennapi útját az égen, mire végül 
meghallotta öccse hangját:

– Tőlem a „megbocsátok” szót nem hallhatod, mert nincs mit 
megbocsátanom. Nem vetted el az életemet, mert abban a vi-
lágban, amelybe beleszülettem, nem volt életem. Most, hogy 
benned élek, és a te szemeden keresztül látom Évát, tudom: ha 
apámat is, téged is legyőztelek volna, őt akkor sem kapom meg 
soha. Mindannyiunkénál erősebb az ő akarata. Ezt akkor el nem 
hihettem, de azóta többször eszembe jutottak szavaid: „Van más 
erő is, Ábel, mint amit a karodban érzel!” Te talán tudod, bá-
tyám, mi az az erő, amely Évában lakozik? Igaz, lehet, hogy ezt 
is tőled hallottam, vagy a te szavaid vezettek rá, Káin: az ő ereje 
annak tudata, hogy ő az Éva, az Életadó. Mi, férfiak, csak elvenni 
tudunk életet, adni nem. Ez a különbség a férfiember és az asz-
szonyember között. Még megmenteni is csak úgy tudtad apánk 
életét, hogy az enyémet elvetted. Élj helyettem is, Káin!
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Megbocsátásomat azzal nyered el, ha személyemben nem az 
irigy gyűlölködőre emlékszel, ahogy életem utolsó éveiben láttál, 
hanem gyermekségemben, amikor imádattal tekintettem fel rád.

Ekkor Káin megszűnt hallani a szavakat, amelyeket öccse hang-
ján hallott, és olyan nagy erőt és elszántságot érzett magában útja 
folytatására, amely a sötétedés ellenére sietségre késztette.

* * *

Másodnapjára – a nap delelésekor – majdhogynem elállt a ván-
dor szívverése: lábnyomokat vett észre a homok porában. Em-
beri lábnyomok voltak, kétségtelenül. Megijedt, mert azt hitte, 
a sajátjai lehetnek: akármennyire vigyázott, hogy útját mindig 
napkelte felé vegye, az egyenes út helyett, gondolataiba merülve, 
talán nagy kört tett meg. Ahogy a nap éppen feje felett volt, nem 
lehetett benne biztos, hogy gondolataiba merülve tartotta-e az 
irányt, melyet hajnalban a felkelő nap felé vett. De amikor hátra-
nézett, látta: saját útjának irányát keresztezi az ismeretlen lábak 
nyoma. Megpróbált belelépni az előtte fekvőbe: kisebb volt az 
övénél. Egy Éváé lehet, gondolta boldogan. De aztán másik, na-
gyobb lábnyomot is észrevett.

– Ádám és Éva? – kérdezte magától: – Itt is harmadik leszek? – 
érezte, amint keserűség tölti el szívét, majd egész lényét. – Most 
mit tegyek? Kövessem utam Urunk által megjelölt napkeleti irá-
nyát, vagy kövessem ezeket a nyomokat?

Így gondolkodott Káin, miközben kezével beárnyékolt szeme 
a messzeséget fürkészte. Ahol a homok a semmibe veszett, vala-
mi zöldellt.

– Ha azok fák vagy bokrok, víznek is kell lennie ott – biztatta 
magát laposra fogyott tömlőjét tapogatva. – Elmegyek odáig, hi-
szen szükségem van vízre. Ha nem találok engem társukként be-
fogadó emberekre, onnan is továbbmehetek napkelte felé, ahogy 
Urunk akarta.

Amiként elhatározta, akként tett. De amint közelebb ért a fák-
hoz, látta, hogy a lábnyomok elkerülték a kis oázist, és hamaro-
san azt is megtudta, miért: állati csontvázak fehérlettek a homok-
ban, és még több a fák között. A víz kútját övező kövek mellett 
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pedig feküdt valami, amit még sosem látott, de felismert: csakis 
egy ember csontváza lehetett. A koponya tátott szája mintha fi-
gyelmeztetni akarná az arra járókat: ne igyon a kút vizéből az, 
aki élni akar.

– Iható vízhez kell jutnom még ma, legkésőbb holnap – gon-
dolta Káin. – Azok, akik ezt a helyet elkerülték, tudhatják, hol csil-
lapíthatják a szomjukat. Jobb, ha tovább követem lábuk nyomát.

Így történt, hogy Káin még aznap felért egy alacsony hegysor 
gerincére, ahonnan letekintve elállt a lélegzete. Alig hitt a sze-
mének: többször is megdörzsölte, de újra és újra ugyanaz a kép 
tárult elébe.

A hegygerinc alatt, olyan közel, hogy akár lekiálthatott volna 
hozzájuk, emberek álldogáltak!

Hosszú zarándokútján többször elképzelte, hogy találkozik 
egy emberi lénnyel, de hogy egyszerre ilyen sokkal!? Ennyi em-
ber látása nagy félelemmel töltötte el.

Háromszor hatig és még háromig jutott el számolásukban, de 
közben még egy további érkezett hozzájuk.

– Rám várnak tán? Urunk valamiképpen a tudtukra adta, hogy 
itt várjanak a testvérgyilkosra? Hány Ábel lehet ilyen sok ember 
között? Ha vannak is ott Évák, hogyan találhatnám meg az enyé-
met? És hány Ábellel kell megharcolnom érte? – Káin levegőért 
kapkodott, mert úgy érezte, egyszeriben iszonyú súly nehezedik 
a mellkasára.

De szorongását más kérdések is okozták:
– Vagy lehet, hogy ezek is mind száműzöttek? Hogy a földön-

futó gonoszok világába küldött Urunk? Ha tudott e világ léte-
zéséről, miért hitette el velünk, hogy rajtunk kívül nincs több 
emberi teremtmény a földön?

Lelke mélyén megsejtette: egész világa, mindaz, amit eddig 
igaznak tudott, amiben eddig hitt, homokvárként omlana össze, 
ha meglelné a választ az utolsó kérdésére.
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ii. rész  
Káin Nód földjén

És elméne Kain az Úr színe elől,
és letelepedék Nód földén,
Édentől keletre.
És ismeré Kain az ő feleségét,
az pedig fogada méhében,
és szűlé Hánókhot.

(1 Móz. 4.16–17)
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5. fejezet

A veríték akkor ütött ki Káinon, amikor észrevette, hogy a tőle 
alig két kődobásnyira álldogáló emberek olyan éles hegyű husán-
gokat tartanak a kezükben, amelyek halálosabbnak tűntek öccse 
kővel nehezített buzogányainál. Hát még, amikor a völgy ölében 
megszámlálhatatlanul sok, igen kicsinynek tetsző alakot fedezett 
fel. Némelyek eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket, mások 
meg előjöttek a kerekded földhalmazokból. De nem hangyaboly 
volt az: emberek nyüzsögtek odalent!

Hosszú vándorútján az a remény tartotta életben, hogy Ádám 
Éváján kívül létezhet valahol még egy asszonyi lény, most azon-
ban olyan végtelenül sok ember világába érkezett, amely megret-
tentette.

Ijedelme némileg enyhült, látván, hogy a hozzá közelebb lévők 
veszélyesnek tűnő karóhusángjaikkal lyukakat vájnak a földbe: 
magvakat ültetnek el, akárcsak maga is tette szülei Kintvilágában. 
Igaz, nyeletlen pattintott kővel, hétrét görnyedve.

– Ügyesek – gondolta –, ilyennel könnyebb. Tanulhatok tőlük. 
De ha éles lappal megfejelt husángjaikat nem fegyvernek használ-
ják, miért félek tőlük? Csak mert sokan vannak?

Ekkor megváltozott a szél iránya, és szagukról is emberek-
nek ismerte fel őket. Mégpedig békés embereknek. Nyoma sem 
volt annak a borzalmas bűznek, amelyet az apjára törő Ábel 
árasztott.

– Szólnom kellene hozzájuk, de mit mondjak, hogy jó szívvel 
fogadjanak? – töprengett félhangosan.

Közben a tüsténkedők is letették a munkát, fogták tarisznyái-
kat, korsóikat, és szinte egymás nyomába lépve elindultak a töb-
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biekkel lefelé a hegyen. A sorukat záró, idősebb férfi éppolyan, 
majd földig érő, fehér köntöst viselt, mint a Kert Ura. A többiek 
öltözete mindenféle színben pompázott, s még a térdüket sem 
takarta. A mellkasukat viszont igen. A könnyű anyag alig rejtette 
némelyek szép testének domborulatait.

– Lám, vannak közöttük Évák! – kiáltott fel benne egy hang –, 
tehát nem lehetnek mind kegyetlen Ábelek. De sokan vannak! 
Nagyon sokan... Merjem megszólítani őket? És ha hangomra 
szertefoszlik az álom? Vagy ellenem fordulnak? Bármi történjék, 
szólnom kell hozzájuk, hiszen a hangyaboly felé tartanak. A közé 
a rengeteg ember közé pedig aligha merek belopakodni. Meg kell 
állítanom, vissza kell hívnom az oda tartókat.

Kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Aztán az egye-
düllét kétségbeesése, amely végigkísérte végtelennek tűnő za-
rándokútján, legyőzte pillanatnyi bénultságát, és felkiáltott nem 
éppen emberi, inkább a sebzett vadállat hörgő szűköléséhez ha-
sonlatos hangján:

– EMBER VAGYOK ÉN IS!
Nehezen érthető szavai megállították az elvonulókat. Először 

csak egymásra pillantgattak értetlenül, majd a fehér köntöst vi-
selő férfi visszafordult, és tekintetét ide-oda járatva igyekezett 
felfedezni a bokrok takarásából érkező hang gazdáját. – Ki az, aki 
ilyen nem éppen emberi hangon embernek vallja magát? – kér-
dezte meglepetten.

Káin alig állt reszkető lábán, mégis erőt vett magán, és kilépett 
a bokrok mögül.

– Látom: ember vagy valóban, de honnan jöttél? – lépett kö-
zelebb az egyenes tartású, idős férfi, hogy jobban szemügyre ve-
gye az út porától szürke hajú-szakállú, az izzadság sarától szinte 
fekete arcú Káint. Mivel választ nem kapott, társaihoz fordult: 
– Erdei vadember lehet, ezért esik nehezére a beszéd. Nézzetek le 
a völgybe, nehogy társai ránk támadjanak.

– Vannak más szavaid is? – kérdezte a jövevényt kedvesen egy 
asszony.

– Talán fejvadász – vélte egy sárga ruhás, fiatal fiú, akinek há-
rom társa nekivágott, hogy felderítse a hegygerincen túli vidéket.

– Nagyapám mesélte: majdnem a fejébe került a találkozás 
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ilyen vállpántos szőrmebőr körbekötőt viselő, mosdatlan vadem-
berekkel.

– De hisz még dárdája sincs!
– Menjünk innen, nem bírom a szagát...
– Lehet, hogy nem is olyan öreg, csak az út sara mélyíti el 

a ráncait...
– Meg aztán a tartása sem görnyedt – vették át a szót egymás-

tól a többiek.
– Mondd már végre: honnan jöttél? – kérdezte egy lány, aki 

három kíváncsi társa közül a legidősebbnek látszott.
Káin most meg azért sem jutott szóhoz, mert annyira megdöb-

bentette, hogy ennyi asszonyember mind különbözik egymástól. 
Hiszen azok az Évák, akiket vágya naponta varázsolt elő a sem-
miből, mind szakasztott úgy festettek, mint Apja asszonya.

– Ha minden Éva más, hogyan tudhatom: melyik legyen a sok 
közül enyém? – vetődött fel benne. Majd egy sokkal aggasztóbb 
kérdés is: befogadják-e azok, akik közül – hangoskodó szavaik 
szerint – többen is nemcsak fejvadásznak, hanem eszét vesztett-
nek vagy éppen furfangos kémnek tartják?

Még ellenségesebb zsibongást váltott ki, amikor egyikük meg-
jegyezte:

– Azoknak a nomádoknak az egyike lehet, akik megmérgezték 
a napnyugta felé eső kutakat.

Káin meg akarta védeni magát, de nem merte kinyitni a száját: 
restellte korábbi, kétségbeesett, hörgő szűkölését.

Valaki meg is jegyezte, hogy ennek a kutyahangú jövevénynek 
legfeljebb az anyja lehetett ember. Hangosan találgatták, Káin 
füle hallatára, hogy miféle állat lehetett az apja.

Ezt már igazán nem tudta elviselni: már éppen köszörülte 
a torkát, de a vita zajában, amelyben az elefánt kivételével min-
den állat szóba került, erre senki sem figyelt fel.

A kedélyek valamelyest lecsillapodtak, amikor az egyik ifjú, aki 
a hegygerincen maradt, míg két társa leszaladt a völgybe, hírül 
adta, hogy sehol semmiféle „vadember” odaát...

– Az én nevem Kihara-gyó – mutatkozott be ekkor a fehér 
köntöst viselő férfiú, a gyót külön hangsúllyal ejtve ki –, de hív-
hatsz csak Kiharának. Talán messze földről érkeztél, azért nem 
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ismersz? – kérdezte barátságosan, de Káin hiába tátogott, hang 
még most sem jött ki a torkán. – Mitől félsz, fiam? Hisz errefelé 
mindenki tudja, hogy mi, nódiak sosem bántjuk a jó szándékú 
jövevényt. Milyen folt az a homlokodon?

– Lehet, hogy szent jelünk, csak erősen megkopott – válaszolt 
a még mindig néma idegen helyett az idős asszony, aki korábban 
is kedvesen szólt hozzá.

Mit mondhatott volna Káin? Hiszen azt sem tudta, minek a je-
lét viseli magán.

– Honnan jöttél, fiam? – tette fel ismét a mindannyiukat legin-
kább izgató kérdést Kihara-gyó, de most hozzáfűzte: – Ha a szád 
még nem kész a beszédre, tán az irányt, ahonnan jöttél, megmu-
tathatod.

Káin napnyugta felé mutatott, s ezzel a nyelve is megol- 
dódott:

– Apám Kintvilágából jöttem. Alig pár nappal azután, hogy 
Urunk utamra bocsátott, kelt fel a telihold, aztán pár nappal ez-
előtt még egy utolért. Mindazon hosszú napokon át magam előtt 
láttam a felkelő napot, a lenyugvót pedig mindvégig magam mö-
gött tartottam.

– Nem csoda, hogy olyan fáradtnak látszik; adjunk enni neki! 
– intett egy asszony mellette álló fiatal lányának, hogy nyújtsa 
a jövevénynek elemózsiás tarisznyáját. Majd hozzátette: – Ha ki-
nézetre nem is, de beszédéről ítélve jó családból származik.

– Az Eufrátesz partjáról jössz talán? Egymagadban? – hitetlen-
kedett Kihara.

– Nem annak partjáról, hanem sodrásán is túlról. Egyedül. 
Szüleim, Urunk egyetlen emberteremtményei, ott maradtak 
a Kintvilágban.

Erre annyi kérdés zúdult Káinra, hogy csak néhányat érthetett 
meg:

– Kintvilág?
– Mi az a Kintvilág?
– Kinek a teremtményei a szüleid?
Káin Kiharára nézett, tőle várt megválaszolható kérdést:
– Hol van az a Kintvilág, amelyről sohasem hallottunk?
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– Nemcsak az Eufráteszen, hanem az Édenkert szigetén és 
a Gi hon folyón is túl.

– Gihon! Hol van az a Gihon? – kérdezték a körülállók.
– Mi a neved? És hogyan keltél át a folyók árján? – jöttek az 

újabb, megválaszolható kérdések Kiharától.
– Káin vagyok. Urunk vezetett át a folyók gázlóján – válaszolta 

a jövevény, és már meg sem lepte, hogy újabb és újabb kérdések 
záporoznak rá. Megvárta Kiharáét:

– Miféle úrról beszélsz? Talán ő tette homlokodra ezt a jelet?
– Igen, a mi Urunk, aki szüleimet teremtette. Ő tette rám, vé-

delmemre.
– Mikor?
– Mielőtt száműzött volna – válaszolt Káin készségesen, de 

mindjárt meg is bánta: e szavak hallatán mindannyian visszahő-
költek, mintha bélpoklosnak vallotta volna magát. Minden ko-
rábbinál ellenségesebb lett a zsivaj:

– Száműztek?
– Mit tettél?
– Megölt valakit! – kiáltottak fel többen is izgatottan.
Mások Kiharával tanácskoztak, aki aztán határozott, hivatalos 

hangon szólalt meg:
– Ha száműzött vagy, a Nagyasszonyoknak kell eldönteniük, 

hogy befogadnak-e békés városunkba. Elébük kell járulnod.
A hangyaboly felé vezették, amelyet, mint Káin kivette szava-

ikból, ők városnak, Nód városának neveztek. A fiatalabbak elő-
reszaladtak, hogy hírül vigyék a titokzatos jövevény közeledtét, 
mire zajongó tömeg tódult a fogadásukra.

A nagy sokaság láttán Káint ismét elfogta a rémület: szorongá-
sát csak fokozta, hogy mint az izgatott szavakból kivette, a hírnö-
kök borzalmas bűnök elkövetőjeként mutatták be őt.

– Mit tesztek velem? – kérdezte remegve, de szavai belevesztek 
a neki szegezett kérdések hangzavarába. Már-már minden remé-
nyét feladta, amikor a városon áthaladva egy nagy mezőre értek. 
A sokaság szétvált, hogy körbefogja a közepén álló emelkedést, 
amelyen öt asszony foglalt helyet. Tőlük pár lépésre álltak meg. 
Kihara-gyó mélyen meghajolt. Aztán eltávolodott Káintól, és oly 
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hangosan szólt hozzá, hogy az elhaló zajban a távolban állók is 
hallhassák:

– A Nagyasszonyok tanácsa előtt állsz. Ha mindenben igazat 
mondasz, igazságos lesz az ítéleted. Meg kell tudnunk, miért 
száműztek téged abból a Kintvilágból, ahonnan jöttél. Mert bár-
mit tettél is, megtetted: nem változtathatsz rajta. A kérdés az, 
hogy milyen megítélés alá esik Nód törvényei szerint.

Káin máris szólni akart a maga védelmében, de Kihara-gyó 
leintette:

– Ne mondj semmit, amit később megbánhatsz. Ami elhagyja 
a szádat, meghatározza, miként halljuk és értjük további szavai-
dat. Mert mi, Nód békességben élő népe, sosem ítéljük el a tettet, 
ha nem értjük a miértjét. Mivel veled, messziről jött idegennel el-
sőnek én beszéltem, magamat kell a legrégibb és egyben legjobb 
barátodnak tartanom. Szokásaink szerint így nekem kell ügyedet 
a tanács és a nép elé terjesztenem. Később találhatsz valaki mást, 
aki melléd áll, de most én állok melletted, s az én lelkemen szá-
rad, ha hibámból igazságtalan ítélet születik. Tarts barátodnak, 
mint ahogy én is barátomnak tartalak téged!

Ezek után Kihara-gyó az asszonyok tanácsához fordult, és 
meglepő pontossággal írta le az idegen megjelenését és szava-
it. Beszámolója után a többieknél kissé magasabban és középen 
ülő asszony sorra bemutatta társait. Végül a beszélő is bemutat- 
kozott:

– Mahanna-ma vagyok, én vezetem a Nagyasszonyok taná-
csát. A társaim kérdéseit is én teszem fel. te nekem válaszolsz, 
de bármikor tanácskozhatsz a barátodként melletted álló Kihara-
gyóval. Elfogadod?

Káin csak bólintani volt képes.
– Szóval a neved Káin. Ki adta neked ezt a szép nevet? Édes-

apád? Édesanyád? – kérdezte elsőként Mahanna-ma.
– Úgy hallottam szüleimtől, hogy Urunk, a Kert Ura mondta 

nekik, nevezzék így elsőszülöttjüket.
– Igen, a Kert Ura... Erre még visszatérünk. De mondd csak: 

ahogy te ismered a Kert Urát, milyen értelemben ajánlotta, hogy 
neked ezt a nevet adják?

Káin tanácstalanul nézett élete első barátjára, mire ő elmagya-
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rázta, hogy a káin szó Nódban szerzeményt, nyereséget vagy akár 
alapítót is jelenthet. – Sőt, valamikor a kovácsokat is káinnak hív-
tuk – tette hozzá rövid gondolkodás után Kihara.

– Azt hiszem, az alapító értelmében. Apám, Ádám szerint 
Urunk azt tervezte, hogy velük nagy népet, egy világot alapít. 
A mi Kintvilágunkra gondolhatott.

– És hány ember él abban a Kintvilágban? – kérdezte Ma-
hanna.

– Most már csak ketten. A szüleim: Ádám és Éva.
– És testvéreid nincsenek? Vagy nincsenek velük?
– Ábel – nézett Káin olyan kétségbeesetten barátjára, hogy 

az melléje lépett, és hosszasan tanácskoztak. Káin többször is 
elmondta, mi történt és miért. Végül együtt fogalmazták meg 
a minden rosszat egyben kimondó, lehető legrövidebb választ:

– Az öcsém, Ábel meghalt. Az én kezem által halt meg, de nem 
az én akaratomból. Apám élete védelmében kellett megfékeznem 
Éva birtoklására vágyó öcsémet.

Pár pillanatnyi döbbent csend után egyként zúdult fel és indult 
meg feléje a nép. „Gyilkos!” és „Testvérgyilkos”! – hallatszott ki 
a fenyegető zsivajból. Káin ösztönösen barátja mellé húzódott.

– Ne félj – törekedett az megnyugtatni védencét –, jobb lesz 
így, hogy kimondtad a legrosszabbat. Majd szégyellik durva fel-
indultságukat, és erős megértéssel fogadják, amit felhozol ment-
ségedre.

– Mintha meg sem hallották volna, hogy apám életének a vé-
delmében tettem...

– Mi elítéljük az erőszakot, bármi legyen is az oka, mert hisz-
szük, hogy legfőbb Istenünk, Hunán azért adta nekünk a beszéd 
képességét, hogy ellentéteinket szavakkal oldjuk meg.

– Én beszéltem öcsémmel. Próbáltam jobb belátásra bírni. De 
hiába a beszéd...

– Ne becsüld le a beszéd erejét! Ha azt akarod, hogy Nód népe 
befogadjon, ne erre építsd a védekezésed, mert mi nem szívesen 
látjuk köztünk azokat, akik nem képesek szavakkal leszerelni az 
ellenük fordulót. De ha valóban apád védelmében tetted... A kér-
dés csak az, miként bizonyíthatod be. Most csak egyet tehetsz: 
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mindenben mondj igazat a Nagyasszonyoknak, nehogy olyan ha-
zugságokba bonyolódj, amelyekből ki nem keveredhetsz.

– Mindenben igazat mondok, mert belepusztulok, ha ti is 
szám űztök – ígérte a jövevény.

Eközben Mahanna asszonytársaival tárgyalt, majd csendre in-
tette a sokaságot, hogy feltehesse Káinnak a következő kérdésü-
ket.

– Ilyen megviselt állapotban, amilyenben vagy, nem tudjuk 
megítélni életkorodat. Mondd csak: hány évszakot éltél meg?

– Apám szerint idén éltem meg a tizennegyedik esős évszakot, 
és benne vagyok a tizenötödik nyaramban.

– És az, akit Uratoknak hívsz, okított téged ifjúságodban?
– Ifjúságomban igen, de aztán, amikor már apámmal jártam 

az erdőket-mezőket, nem bírtam félnapokat ülni Urunk lábainál. 
Anyám is úgy gondolta, jobb, ha elkerülöm, mert neki is megke-
serítette az életét.

– Mivel? Ezt elmondta anyád? – kérdezte Mahanna-ma, mi-
után az asszonyok ide-oda hajladozva tanácskoztak.

– Amikor kiüldözte őket kertjéből, Uruk a férje uralma alá 
rendelte őt, de... – Káin még más, számára kézzelfoghatóbb, őt 
közelebbről érintő okokat is fel akart sorolni, ám a tömegből fel-
zúduló „matúzs” szó elnyomta szavait.

Mahanna megint tárgyalt az asszonyokkal. Csak mikor beállt 
némi várakozó csend, intézte szavait Káinhoz:

– Hallhattad, az emberek Matúzst emlegették. Az, amit mond-
tál Uratok asszonygyalázó átkáról, mellyel Évát alárendelte 
Ádámnak, emlékeztet minket valakire, aki ifjúkorunkban nehéz 
időket hozott ránk: majdnem megrontotta békés nódi életünket.

Erre sokan megint bekiabáltak, de Káin – ama matúzs gyakori 
elhangzásán kívül – mit sem értett belőle. Türelmetlenül várta, 
hogy Mahanna ismét megszólaljon...

– Hagyományaink szerint meghallgatásodat nem volna szabad 
félbeszakítanunk, míg meg nem adtunk neked minden lehetősé-
get, hogy tisztázd magad. De okkal feltételezzük: az immár egy 
emberöltő óta bennünket foglalkoztató fontos ügyben lehetnél 
segítségünkre, s ezzel a te ügyed megértésében is, fiam.

Káinnak nagyon jólesett a barátságos megszólítás, mégis ta-
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nácstalanul nézett Kiharára, aki az asszonyokhoz sietett. Ha-
sonlóképpen a nép soraiból egy nálánál valamivel fiatalabb férfi. 
Hosszan tárgyaltak, majd Mahanna így mutatta be a másik, elé-
jük járuló embert Káinnak:

– Ő Kio-gyó, szeretett mesemondónk és tanítómesterünk. Azt 
állítja, olyan ismeretek birtokában van, amelyek segíthetnek té-
ged önmagad megértésében és minket a befogadásodban. Persze 
tudjuk, hogy szeretnél túlesni a meghallgatáson, de Kio-gyó, aki 
szintén melléd akar állni, megkért minket: adjunk neki egy na-
pot, hogy összeszedje gondolatait. Szavaid sok mindent megvilá-
gítottak számára, de újabb, erősen meggondolandó kérdésekhez 
vezették. Találkozzunk tehát itt mindannyian holnap, amikor Kió 
kész elfoglalni helyét a mesélőkövön. Te, Káin, maradj barátod, 
Kihara védelme alatt, aki addig megismertetheti veled városun-
kat és azt a régmúlt történetet, amelyről Kió szólni akar holnap.
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– Gyere velem, fiam – intett Kihara Káinnak –, együnk vala-
mit! Utána megmutatom a városunkat.

Káin tartott tőle, hogy megint körülfogja a sokaság, amely ko-
rábban annyira megrémítette, de az emberek már jórészt szétszé-
ledtek, és eltűntek házaikban. Mintha a föld nyelte volna el őket, 
gondolta Káin, még mindig úgy vélvén, hogy amit házaknak ne-
veznek, föld alatti barlangok bejáratai.

– Mondd csak, te ott, a Kintvilágban ilyen házban éltél a szüle-
iddel? – kérdezte barátja, amikor Káin megállt egy gömbölyített 
tetejű, de szögletes alapú, vesszőfonatra tapasztott agyagból ké-
szülő ház előtt, és elmerült a sürgölődő építők szemlélésében.

– Ábel sátrat emelt magának ágakból és bőrökből, amikor ju-
haival kezdett élni. Mi meg számos barlang közül választhattunk 
– mondta végül a mindent megbámuló jövevény, amint tovább-
haladtak a város közepe felé. Hamarosan az iménti házaknál tíz-
szer, de talán hússzor is nagyobb, színpompás építmény ejtette 
ámulatba.

– Az, fiam a szentséges Hunán háza – magyarázta büszkén 
Kihara. – Mi is több istent tisztelünk, mint gondolom, ti is, de 
mindazok fölött áll az emberi szem számára láthatatlan, elménk-
kel felfoghatatlan Hunán. Számotokra a Kert Ura áll minden is-
tenek felett? – nézett a jövevényre őszinte érdeklődéssel.

– Apám szerint Uruk teremtette őket a föld porából, és gond-
jukat viseli azóta is, amióta már nem élnek a szigetén.

– És te hiszel, bízol az ő gondviselésében?
– Eddig talán nem... Sokszor reméltem, hiába, hogy teljesíti 

egyetlen kívánságom. De most, hogy rátok, a sok Éva világá-
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ra találtam, remélem, hogy azért küldött hozzátok, mert tudta: 
befogadtok, és itt meglelem a magam Éváját. Bár hitemet újra 
meg újra próbára teszi, ahogy a felzúdulásokból kitűnik: sokan 
vannak itt ellenem.

– A sokaság olyan, mint az őszi avar: minden szellő megzi-
zegteti. Váratlan felbukkanásod a sosem látott-hallott, titokzatos 
Kintvilágból és a száműzetésed onnan forgószélként kavarta fel 
népünket. Fontos szövetségest szerzek neked Hunán templomá-
ból. Felkérem papnőjét, Cikarát, hogy jöjjön el Kió holnapi me-
semondó vallomástételére; szükségünk lehet bölcs jóindulatára.

Káin követte a Templom felé, de Kihara visszafogta:
– Oda nem léphetsz be, amíg az út sarát le nem mosod ma-

gadról. Maradj itt nyugodtan ezekkel a kedves kofaasszonyokkal 
– vezette védencét a piactérre –, hamarosan visszatérek.

A jövevényt megint közrefogták az emberek, akiknek kíváncsi-
ságát felcsigázta, amit már hallottak tőle vagy róla. És amit Kió 
másnapi meseestjétől reméltek. Egy örökkévalóságnak érezte azt 
a néhány percet, míg barátja magára hagyta. Nem csak barátsá-
gos érdeklődéssel találkozott: négy suhanc elegyedett vele szóba, 
majd félrehívták, és szidalmazták:

– Ilyen büdös embert nem fogadhatunk be Nódba –, mondta 
egyikük undorral elfordulva.

Káin hivatkozott hosszú zarándoklata nehézségeire, de szavai-
ból gúnyt űztek. Majd a kémkedést meg a kútmérgezést, amivel 
korábban csak vádolták, tényként kezdték ráolvasni. Emlékezett, 
mit mondott Kihara a beszéd békéltető erejéről, és igyekezett 
meggyőzni őket, de mindhiába. Egyre durvábban lökdösték,  
s ő már-már felemelte az öklét, de addigra néhány árusa segítsé-
gére sietett.

– Ne üsd meg őket, Káin! – óvta egy kofaasszony. – Éppen 
azt akarják, hogy ne fogadjunk be téged, a verekedőt. Ismerjük 
ezeket a gazembereket.

– Takarodjatok innen, nyavalyás léhűtők! – kiáltott a támadók-
ra egy jókora henteslegény, aki bárdját is magával hozta.

Bántalmazói elillantak, de eltartott egy ideig, míg Káin meg-
nyugodott annyira, hogy szólni tudott:
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– Kihara, aki az asszonyok előtt mellém állt, azt mondta, békés 
nép vagytok – panaszolta.

– Mindenütt vannak izgága fiatalok – jegyezte meg a mészá-
roslegény.

– Meg idegengyulolo idosebbek is – tette hozzá egy messze 
tájról érkezett fűszereskofa, aki nemcsak nyelvében, de ruházatá-
ban is különbözött a többiektől. A nódiak jelét sem viselte.

– Megyek, kihívom Kihara-gyót, ha már az ő védelmére bíztak 
a Nagyasszonyok – ment be a templomba egy férfi.

Jött is Kihara nagy dühösen, s mindjárt a házához vitte felzak-
latott védencét. Merített neki a ciszternába gyűjtött selymes eső-
vízből, hogy megmosakodjék. Négyszer kellett tiszta vizet kérnie, 
mire úgy érezte a jövevény, hogy kész leülni estebédjükhöz.

Csak evés után került sor arra, hogy Kihara Káint a lábához 
ültesse, és Mahanna kérésének eleget téve így szóljon hozzá:

– El kell mondanom neked, amit itt mindenki tud, s neked is 
tudnod kell, hogy megérthesd, amiről holnap Kió beszámol ne-
künk, bármi legyen is az. Először is: Nódon kívül és túl még sok 
világ létezik, s ezekben sokféle nép lakik. Legtöbbjüknek szavát 
sem értjük.

– Jó, hogy nem tudtam ezt – jegyezte meg Káin. – Mindig az 
ösztökélt utamon, hogy talán másnap egy beszélő lénnyel talál-
kozom. Elkeserített volna, ha olyan Évára bukkanok, aki beszél 
ugyan, de szavait nem értem.

– Ne aggódj, ha velünk maradhatsz, biztosan találsz magadnak 
olyan asszonyt akinek minden szavát megérted, és hangját min-
dig szívesen hallod.

– De ha jól értettem, te nem csak asszonyokról beszéltél az 
imént. Miért nem értjük egymás szavát?

– Egy ősi mese szerint egyszer, nagyon régen az emberek, akik 
mind egy nyelvet beszéltek, elkezdtek építeni egy tornyot, amely 
olyan magasra sikerült, hogy az egekbe helyezett istenek földi 
papjai félni kezdtek, kiderül: ott fenn nem lakik senki sem.

– Egekben lakó istenek? Talán a mi Urunk is onnan jött le kö-
zénk? Végül is kiderült, hogy lakik-e odafent valaki?

– Nem. A papok meg a sámánok, akik az isteneiknek hozott 
ajándékokból élnek, valamilyen mágiával összezavarták az embe-
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rek nyelvét, hogy ne értsék többé egymást, és így nem folytat-
hatták az építést... Ez persze csak mese. Mint ahogy képzeletünk 
mindig betölti a tudatlanságunkból fakadó, elviselhetetlent űrt. 
Azt is elképzelhetjük azonban, hogy amikor az emberek egymás-
tól messze, nagy vizek partján vagy magas hegyek völgyeiben 
éltek, megtalálták azokat a szavakat, amelyekkel saját világukról 
egymáshoz szólhattak. Legalábbis a mi Matúzsunk ezt tanította. 
De hadd mondjam el végre, ki is az a Matúzs, akiről Kió szólni 
akar.

– Előbb azonban megkérdezném: mit értettél azon, hogy ta-
lálok magamnak olyan asszonyt, akinek hangját mindig szívesen 
hallom? Anyámtól gyakran megszöktem, mert mindig tanítani 
akart. Apámhoz, Ádámhoz szegődtem, pedig sosem érdekelt 
a vadászat, de szerettem vele lenni, mert akár fél napot is ül-
hettünk egymás mellett szótlanul, nehogy hangunkkal elijesszük 
az állatokat. Csak amikor apámnak sikerült elejtenie a kiszemelt 
vadat, mondtuk el egymásnak, hogy gondolatainkban hová ju-
tottunk. Ha egymagamban üldögéltem barlangunk előtt, Éva 
mindig megkérdezte, min töprengek, még mielőtt töprengésem 
bárhová is vezetett volna.

– Az anyák már csak ilyenek, Káin. De szavaidból kitűnt, hogy 
mi, férfiak, jobbára vadászok sarjai, miért vagyunk hallgatagabb 
népség. A vadat beszéddel nem csalogathatod magadhoz, mint 
a kofaasszonyok a vásárlót. Meg aztán nem az apa, hanem az 
anya gügyög a keblére vett csecsemőnek. Te is biztosan anyádtól 
tanultad legtöbb szavadat. Hallgatag anyának nem lesz gazdag 
beszédű gyermeke, mondjuk mi, nódiak. De ha jól választod tár-
sadat, asszonyod lesz ő és nem anyád.

Káin szívesen ábrándozott ilyen Évákról, miután apja Éváját el 
kellett hagynia. Kihara észrevette: most hiába mesélné el mind-
azt, ami hajdan mindenkit megrázott az ő világukban, a fáradt 
jövevénynek nem sokat mondana. Amikor aztán szempillái lát-
hatólag nehezedni kezdtek, Kihara megmutatta Káinnak a puha 
szőttesekkel kényelmessé tett alvóhelyét.

* * *
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Álmában Káin a vállán érezte majdani Évája fejét – aki azonban, 
ezúttal első ízben, nem az anyja arcát viselte –, mosolyát látta ál-
mában. Vagy inkább csak tudta, hogy egy fiatal nő mosolyog rá, 
ölében gyermekükkel. A szívében érzett melegség lassan ágyéká-
ba szállt alá. És ekkor az az Éva, akinek arcát még most sem látta, 
körülölelte a félálomban álmodozó Káint, aki előtt megvilágo-
sodott, hogy általuk egy új, minden eddiginél tisztább szeretet 
születik a világra.

– Ez a te küldetésed – hallotta álmában, és tudta: nem tehet 
és nem is tenne másként, mint hogy vállalja azt, amire hosszú 
vándorútja készítette fel. – De megértik-e majd a nódiak, miért 
vezetett hozzájuk zarándoklatom? – szólalt meg benne a kishitű-
ség, amit gyorsan el is hessegetett.

Szívesen élvezte volna még a hajnal derengését, a megvilágoso-
dásoknak behunyt szemén átjáró sugárzását, de az addig növek-
vő fényesség hirtelen megfogyatkozott. Amint kinyitotta szemét, 
Kiharát látta maga előtt, aki eltakarta a felkelő nap fényét, amely 
álmában körülölelte.

Kihara finom gyümölcsökkel kínálta, majd hosszú sétára hívta 
barátját. Nód népe még jobbára aludt, így a jövevény zavartala-
nul élvezte a város minden szépségét, megcsodálva a templom 
előtti tér kövekből kirakott, színes mintázatát.

Nem messze, magas tető alatt, nagy szikrákat vető tűz előtt 
egy férfi hajladozott, akit Kihara a város legjobb kovácsmestere-
ként mutatott be neki.

– Hallom, te a földet művelted a Kintvilágban – intette köze-
lebb őket a mester. Amint jobban beizzik a tűz, készítek neked 
egy kezedhez illő ásószálfát. Olyant, amely sosem kopik el, mert 
nem tiszta rézből csinálom a hegyét, mint eleink. Adunk hozzá 
fehér ércet, amely sokkal keményebbé teszi. A bőbeszédű kovács 
a bronzkohászat legújabb vívmányaira is kitért, miközben egy 
pillanatra sem állt le munkájával. Sőt hagyta, hogy Káin is ka-
lapácsot ragadjon, és felváltva verje vele laposra a vörösen izzó 
fémdarabot: – Mindig oda üss, ahová én ütöttem – tanította 
mestersége fortélyaira Káint, kinek ámulatára az izzó bronz kezd-
te felvenni azt a formát, amit veszedelmes fegyver élének tartott, 
amikor először pillantotta meg a nódiakat.
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Aztán a falnak támasztott karószálfákhoz lépett a mester: – 
Hadd lám, melyik áll a kezedhez... – mért Káinhoz párat, majd 
eggyel visszament a tűzhöz, az ismét izzó ék tompa végét ügye-
sen a rúd vége köré formálta, és a lángra lobbanó fával együtt 
a vizes ciszternába mártotta.

– Ez sosem esik le róla – kiáltotta túl Nód legjobb kovácsa 
a nagy sistergést –, az ilyen ásórúd megkönnyíti munkádat, ha to-
vábbra is a földet akarod művelni. De ha nem, bármikor magam 
mellé veszlek – veregette meg a jövevény vállát.

– Legalább ő befogadna – gondolta boldogan Káin, amint bú-
csút vett a kovácsmestertől.

– Majd meglátod, fiam, milyen könnyű feltörni ezzel a földet – 
tett Kihara ásó mozdulatokat a kőút szélén. – De vannak tőlünk 
nem is olyan messze lakó népek, akiknek mesterei fegyvereket ko-
vácsolnak, amelyek bármit áthasítanak, mindazok fejét is, akiket 
királyuk ellenségnek tart... – sújtott le a képzeletbeli ellenségre 
az ásó élével Kihara, mintegy bizonyítva, hogy az emberi találé-
konyságot és kézügyességet miként lehet egyaránt jóra és rosszra 
használni.

– Vannak olyan népek, ahol a testvérgyilkosság királyoknak tet-
sző erény? – kérdezte az ifjú tanítvány, majd fanyarul hozzátette: 
– Azok biztosan befogadnának, de ki lesz ott Ábel és ki Káin?

Kihara beszélgetésük közben annyi mindent megmutatott ba-
rátjának, hogy délutánra Káin már többet tudott Nódról és az ot-
tani szokásokról, mint sok született nódi. Mindenki saját mester-
ségének igyekezett megnyerni a messzi, titokzatos világból érke-
zett látogatót, aki a nap során szőtt, faragott és agyagedényeket is 
formált. Olyannyira lekötötte mindez, hogy már csak nagyritkán 
és alig érezhető szívfájdalommal emlékezett vissza a négy suhanc-
legényre, akik legszívesebben kiűzték volna őt a városból.

– Talán kifárasztott a sok újdonság, amit megmutattam. De 
úgy gondoltam, többet ér, ha saját szemeddel látod, hogyan 
élünk itt, mintha a lábamnál ülve figyelnél szavaimra. Még vala-
mit majd el kell mondanom, mielőtt meghallgatjuk Kiót. Előbb 
azonban pihenjünk le ebben a nagy melegben: hosszúra nyúlhat 
ez az éjszaka.
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Sok kérdés rekedt Káinban, de mikor a barátja betért a házá-
ba, talált magának egy árnyékos fekvőhelyet a kertben. Még nem 
tudta magát rávenni, hogy bemenjen a házba: nem bírta felfogni, 
hogyan nem omlik be vékony teteje. Alig csukta be a szemét, 
elnyomta az álom.
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Ismét Kihara ébresztette fel Káint, amikor már alacsonyabban 
járt a nap, leültette a lábához, és valóban megkezdte a tanítását, 
amelyre Mahanna felkérte.

– A nép zajongásából már sokszor kihallhattad a Matúzs nevet. 
Hallottad valaha a ti Kintvilágotokban is?

– Úgy emlékszem, mintha hallottam volna anyám szájából, 
amikor valami szárnyas beszélő lényről veszekedett apámmal. 
többre nem emlékszem.

– Van okom hinni, hogy sokat halljuk majd Kiótól. Tehát jobb, 
ha tudod: „matúzs” bölcs öregembert jelent. Ifjúkoromban élt 
közöttünk valaki, aki még távolról sem volt ugyan öreg, de oly-
annyira belelátott mindenbe, hogy elkezdtük Matúzsnak nevezni. 
Nagyon szerettük és tiszteltük, de miután egyik napkeleti útjáról 
hazatért, mintha megbolondult volna: olyan népekről mesélt, 
amelyek a gyermekeket nem szülőanyjukról, hanem társukról, 
vagyis feltételezett apjukról nevezik el. Ezt kezdetben csak nevet-
ségesnek tartottuk, hiszen – habár mindig szerettünk párban élni –  
nálunk is előfordul, hogy az anya se tudja, ki a gyermeke apja.

– Azt hittem, hogy itt minden férfiembernek megvan a maga 
Évája – vetette közbe Káin.

Kihara elnézően mosolygott. Már megtanulta, hogy a jöve-
vény szereti az Évákra terelni a szót. Nagy lélegzetet vett, hogy 
minél többet mondhasson el egy szuszra anélkül, hogy tanítvá-
nya közbeszólhatna:

– Matúzs azt vallotta és hirdette, hogy az asszonyok vezette né-
pek kora lejárt, mert mi, emberek annyira elszaporodtunk, hogy 
hamarosan minden jól termő földet belakunk. Így egyre inkább 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   55 2009.03.09.   18:54:30



56

Áldott vagy, Káin

nemcsak a vadállatoktól, de egymástól is meg kell védenünk ma-
gunkat, mezőinket. Erre pedig csak a vadászatban edzett és sok 
fortélyt kitanult, férfiak vezette népek lesznek képesek.

– Miért mondod, hogy „annyira elszaporodtunk”? – használta  
ki Káin a pillanatnyi szünetet, amint barátja lélegzetet vett. – 
sok-sok napon át egyetlen emberrel sem találkoztam, amíg ide-
értem.

– Napnyugta felől jöttél, fiam, ahol csak azok élnek, akik ál-
lataikat egyik lelegelt vidékről a másikra hajtják. Akik találkoz-
nak velük, aligha érik meg, hogy mesélhessenek róluk, mert ezek 
a nomádok nem szeretik az idegeneket. Törvényük viszont arra 
kötelezi őket, hogy vendégnek tartsák azokat, akik a táboruk-
ba tévednek. Ezért inkább megölik a feléjük közeledőt, mielőtt 
a sátraikhoz ér. Harcba szállnak azokkal is, akik jószágaikat meg-
jelöletlen mezeiken bitangoltatják, és elrabolják azokat akkor is, 
ha semmi szükségük sincs rájuk.

– Ábel is mindenre képes volt, hogy még egy juhval gyarapítsa 
a nyáját, amikor azt sem tudta, mit kezdjen a már betörtekkel.

E szavak felkeltették Kihara érdeklődését. Hosszasan kérdez-
gette a jövevényt testvéréről, szüleiről, kintvilági életükről. És 
persze urukról, a Kert Uráról. Közben ő is sokat mesélt Káinnak 
Nódról. Majd szavait így végezte:

– Látod, fiam, ez a nagy különbség a régi rend, amelyben 
élünk és az új, férfiuralom között, amelyet Matúzs hirdetett, és 
amelynek eljöttét féljük. A régi rendben nincs sem tulajdon, sem 
hatalom. A férfiak vadásznak, de nem birtokolják a vadakat. És 
így van ez rendjén. Az asszonyok viselik gondját a családjuknak 
és így a családok összességének is: az egész városnak.

– Azt mondod, hogy Mahanna-ma a gondviselőtök, ő Nód 
ura? – kérdezte Káin, mert úgy látta, hogy mindenki rá hallgat.

– Ő csak hangot ad annak, amiről a Nagyasszonyok döntenek. 
Nem annyira az uralkodástól, mint annak vágyától kell félnünk, 
Káin: a hatalmon levő lehetne akár jóságos is, ha nem kellene 
kordában tartania mások hatalomvágyát – akár azon az áron is, 
hogy fejüket veszi... de az asszonyok szövetségének a rokonság az 
alapja, márpedig rokonságot erőszakkal nem szerezhetsz.
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Ekkor érkezett Mahanna a kertbe, és mindjárt át is vette 
a szót:

– A férfiak mindig elkívánják szomszédjuk mezejét, de az asz-
szonyok szomszédságában biztonságban élhetsz, s hiányt nem 
szenvedsz, valljuk mi, nódiak. Fontos, amit mondtál Káinnak: 
mindezt tudnia kell majd, ha velünk maradhat. De most azt 
kell, hogy megértse, ki az a Matúzs, akiről Kió szólni akar hoz-
zánk. Elmondtad már Káinnak, mi történt, amikor még köztünk 
volt?

Kihara bólintott, és visszatért történetéhez:
– Szóval Matúzs egyre hevesebben lázított az asszonyok ellen, 

mígnem a Vének döntöttek, és száműztük őt. „Ha a férfihatalom 
harcias világába vágyik, ha nem hisz többé a szavak békéltető 
erejében, menjen el innen!”, volt a többség véleménye, bár egy 
harcra kész Nódnak nagy dicsőséget ígérő szónoklataival már jó 
pár emberünket maga mellé állította. Be kell vallanom, egy időre 
engem is magával ragadott. Míg meg nem értettem: ha terve 
– a férfiak uralma – megvalósul, a háborúskodás csak további 
háborúkhoz vezethet. Sosem hozhatja el az örök békét, amelynek 
eljöveteléről szónokolt. De mielőtt ezt felismertem...

Kiharán látszott: szívesen mentegetné hajdani tévelygését, de 
Mahanna egyetlen türelmetlen mozdulata elég volt, hogy vissza-
térjen Matúzshoz.

– Megkönnyebbültünk, amikor a száműzetését kimondó nap 
utáni hajnalon már csak hűlt helyét találtuk. De nem sokáig örül-
hettünk, mert hamarosan kiderült, hogy vele együtt két kisgyer-
mek is eltűnt: egy csecsszopó fiúcska és egy, az anyja kebléről alig 
leválasztott kisleány. Csakis Matúzs rabolhatta el őket – magya-
rázta Kihara.

– Gyermeket rabolt el szüleiktől az, akit bölcsnek nevezel? – 
csodálkozott tanítványa.

– Éppen a legbölcsebb ember sodródhat őrületbe, mert belelát 
a jövőbe, és idővel meggyőzi magát, hogy egyedül ő ismeri az 
oda vezető utat. Matúzst őrületbe vitte, hogy nem hallgattunk 
rá. Ezért még inkább aggódtunk a két gyermekért: embereink 
azonnal elindultak felkutatásukra a szélrózsa minden irányába. 
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De hiába. Azóta is sok fantasztikus történetet szőttünk szánalmas 
vagy dicsőséges sorsukról.

– Jól van, Kihara. Ez elég lesz, hogy Káin megértse, bármit 
tárjon is elénk Kió – állt fel Mahanna. – Siessünk, hogy mielőbb 
meghallgathassuk őt.
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Ott volt aznap este a Nagymezőn Nód apraja-nagyja. A zajon-
gásból alig hallatszott ki az árusok buzdító kiáltozása. Kio-gyó 
szőrméket terített a mesélőszéknek nevezett kőre, hogy jelezze: 
hosszú estére készül. Az egybegyűltek egymást csitították, míg-
nem a beálló csöndet már csak egy csecsemőjét altató anya dudo-
rászása törte meg.

Mahanna szólt először a néphez:
– Mindig nagy figyelemmel kísértük Kio-gyó elbeszéléseit az 

utazásairól, de ma olyasmiről számol be, amiről harminc éve hiá-
ba szerettünk volna valamit megtudni. Felelősségre is kell majd 
vonnunk, amiért eddig elhallgatta, amit most kész elénk tárni, de 
ez az este nem a kihallgatás, hanem a mese ideje. Tiéd a szó, Kió.

– Minden szavát igaznak tudom, amit mondani akarok, bár 
tudjátok jól: az emlékezet néha túllép a valón. Mahanna említette, 
hogy majdnem harminc éve tűnt el a két gyermek, és néhányan, 
mint jómagam is, még évek múltán is nekivágtak keresésüknek. 
Én is, több ízben. Útjaink azonban nem jártak sikerrel, mert nem 
látta senki, merre iszkolt a rabló. Több mint tíz évvel Matúzs és 
az ártatlanok eltűnése után mégis újra elindultam. Elmondom, 
miért.

Majdhogy tizenhét évvel ezelőtt, egy távoli, napnyugati város 
kalmárjától ezt a rendkívüli, nagy gyógyerejűnek mondott bo-
rostyánkövet vettem – Kió gerletojásnyi, szinte teljesen áttetsző, 
halványsárga, különösen szép ékkövet mutatott fel –, amelyet az-
tán itthon a kincsesládikómba tettem. Meglepetésemre már ott 
ragyogott egy igen hasonló. – Kió az első mellé egy valamivel 
nagyobb, ugyanolyan színezetű borostyánkövet emelt fel.
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– Gyere ide, Kihara – szólt a mesemondó a hozzá legközelebb 
ülő emberhez –, mondd, hát nem ugyanolyan ritka szárnyashan-
gya-zárvány van mindkettőben?

Kihara feltápászkodott a földre terített nagy szőttesről Káin 
mellől, és a lenyugvó nap felé fordította mindkét követ.

– Sok borostyánt láttam életemben mindenféle zárvánnyal, de 
ilyet még soha. Ezek csakis egyazon lelőhelyről származhatnak.

– Matúzstól kaptam az elsőt, amikor még köztünk élt, mert 
utazása idejére vállaltam tanítványainak oktatását. Tehát, gondol-
tam, a kalmár is Matúzstól kaphatta-vásárolta ezt a borostyánt. 
Ezért igyekeztem felidézni mindent, amit arról az útjáról mesélt. 
Hamarosan oly tisztán láttam szinte minden lépését, hogy biztos 
voltam benne: ha szavait követem, rátalálhatok a borostyánkö-
vek lelőhelyén Matúzsra és a két gyermekre, ha élnek még és vele 
vannak.

– És nem szóltál senkinek? Szívesen veled mentem volna, Kió 
– kiabált be valaki, majd többen csatlakoztak hozzá:

– Miért nem vittél engem is?
– Én aztán megmutattam volna Matúzsnak!
– Ne feledjétek, akkor már mindenki komolytalan megszállott-

nak, ha nem éppenséggel hibbantnak tartotta azt, aki annyi év 
után az ártatlanok felderítésére vállalkozott – válaszolta a beki-
abálóknak Kió.

Ekkor azonban Mahanna szólalt meg:
– Kevésbé érdekes kalandjaidról hazatérve fél éjszakákon át, 

hetekig meséltél nekünk. Erről az útról miért nem számoltál be?
– Éppen azért, mert rájuk találtam – ismerte be Kió, de a fel-

zúduló tömeg elfojtotta további szavait.
Mahanna egy tülkös segítségével teremtett csendet, majd fel-

háborodottan rászólt Kióra:
– Tudod te, mit beszélsz? Ez nem mese! Ha rátaláltál az ártat-

lanokra, kötelességed lett volna minden lépésedről beszámolni, 
hogy visszahozhassuk őket.

– Hallgattam, mert attól tartottam: ebben nem gátolhatnálak 
meg titeket.

– És a szüleik?
Nagy izgalmában Mahanna nem fejezte be a mondatot, de 
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valakit még jobban felháborított Kió vallomása. Egy öklét rázó 
férfi teli torokból ordított:

– Hogy jössz ahhoz, hogy eldöntsd: visszahozzuk-e őket? Tu-
dod, ki vagyok!? Markara-gyó, az elrabolt fiúgyermek apja! És 
követelem – fordult a Nagyasszonyok felé –, hogy azonnal hoz-
zuk vissza őket! Az a gazember Matúzs pedig nyerje el végre 
büntetését!

– De hiszen száműztük! Többé nem rendelkezünk felette –  
kiabálta túl Mahanna a zajongókat.

– Jogom van követelni ezt, jogom van...! – dühöngött egyre 
inkább Markara.

Végül a felesége ráncigálta el onnan a férjét.
– Folytasd, Kió! – szólt Mahanna most már barátságosabban: 

– Végig kell hallgatnunk, hogy eldönthessük, mit tegyünk.
– Köszönöm – hajtott fejet a mesélő. – Igen, visszavártuk az 

ártatlanokat, de én már nem ártatlan kisdedekkel, hanem fölser-
dült ifjakkal találkoztam, akik az első és egyetlen emberpárnak 
hitték magukat; méghozzá Matúzs teremtményeinek... – ismét 
nagy zsibongás támadt, de Kió felemelte a hangját: – akiknek 
sarjai benépesítik...

Káin izgatottan felugrott, mert ez ismerősen hangzott neki. 
Kió sietve leszállt a mesélőkőről, és átölelte a meghökkent ifjú 
vállát, s magához szorítva folytatta:

– Matúzs Ádámnak és Évának nevezte el az elrablott gyerme-
keket, akik, mint talán Káin megrendültségéből is kitalálhattátok, 
éppenséggel az ő szülei.

Jól tette Kió, hogy mellé állt, mert Káin megtántorodott, és 
ölelő támasza nélkül talán el is esett volna.

– De akkor te az unokám vagy! – rohant hozzá Markara –, ez 
meg itt a nagyanyád – intette oda asszonyát.

– Akkor én... akkor... – dadogta a jövevény.
– Igen, fiam, te nódi vagy! – jelentette ki ünnepélyesen Ma-

hanna.
Később többen is állították, hogy ekkor könnyeket láttak csil-

logni a Nagyasszony szemében, mielőtt hivatali kötelességének 
eleget téve előző, befogadó szavait kiegészítette:

– Igen, ha Kio-gyó igazat mond, akkor te nódi vagy... és isme-
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rem őt jól: tudom, ha meséiben túlzásokba esik is olykor, a lé-
nyegük mindig igaz. Látjátok? – fordult ekkor a nódiak sokasága 
felé. – Ha nem az elrablottak, de legalább a gyermekük hazatalált 
hozzánk, még ha nem tudta is, hogy itt van az igazi otthona. De 
hagyjuk az ünneplést későbbre, Kió, ha a mesédet nem fejezed 
be, hogyan jönne szemünkre álom?

– Igen, a két hasonló borostyán nyitotta fel a szemem. Ismét 
láttam mindazt, amit Matúzs ugyanezen a kövön ülve mesélt 
nekünk a virágos rétekben, gyümölcsöző fákban gazdag, békés 
állatok lakta szigetről, melyet átgázolhatatlannak látszó, hüllő-
rémeket rejtő folyók védelmeznek. És eszembe jutottak a mese-
mondó Matúzs szavai: „Ember oda előttem be nem tette a lá-
bát, az biztos, hiszen akkora borostyánkövekre bukkantam ott, 
amilyenekért a hozzáértő kalmárok bármit megadnának.” El is 
indultam azon nyomban – folytatta Kió. – Negyedholdtól ne-
gyedholdig elértem az Eufráteszhez, melynek nagy sodrású vi-
zéből félelmetes hüllők figyelték minden lépésemet. Szerencsére 
eszembe jutott: járható gázlóra Matúzs is csak az aszályos idő 
vége felé bukkant. Kivártam a folyó apadását, miként Matúzsnak 
is ki kellett várnia.

Kió elhallgatott. Csak miután érzékeltette Nód népével a türel-
mét próbára tevő várakozást, szólalt meg újra:

– Közben százféleképpen jelentek meg lelki szemeim előtt az 
elrablottak. Hol örömmel fogadtak, hol rám támadtak. Vagy ép-
pen futásnak eredtek. álmomban oly könnyedén szökdeltek, oly 
gyorsan kellett követnem őket, hogy kifulladva riadtam fel...

A mély csendből kihallatszott a meséjébe merültek ziháló lé-
legzete.

– Végül semmi sem úgy történt, ahogyan képzeltem – szólalt 
meg ismét. – Először is: lelki szemeim előtt ők ketten mindig 
együtt jelentek meg. Méghozzá nem jól nevelt nódi fiatalokként. 
Hitem szerint Matúzs velük akarta bebizonyítani, hogy ha any-
juk nem kényezteti őket, ha a gyerekek a természetben nőnek fel, 
akkor a férfivilág, a férfiuralom kemény harcosai lesznek. A va-
donban felnőtt lányt bizony kócos vadócnak képzeltem el.

Meg sem járta az eszemet, hogy az, akit végül a szigeten meg-
pillantottam, a még mindig gyermeknek képzelt ártatlanok egyi-
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ke. Varázslatnak, mágia művének hittem a mezítelenségében 
megjelenő, kíváncsi értelemtől ragyogó szemű női tökélyt. Gon-
doltam: hosszú utazásom kiéhezettsége bűvölte elém e látomást. 
Feketén csillogó, hosszú haja, barnára érett bőrének sugárzása 
ellenállhatatlanul vonzotta kezemet, bőrömet, egész lényemet.

A Kió szavain csüggő szerelmespárok, a már házasok is szoro-
sabban simultak egymáshoz.

– Csak pár pillanatig legeltethettem szemem e csodálatos lé-
nyen – révedt a távolba a mesemondó –, pedig időtlen időkig 
szerettem volna gyönyörködni benne. Vonzásának engedve tet-
tem is egy lépést feléje, mire ijedten elfutott. Eltűnt a szemem 
elől a bozótosban. Fellendültem a fölém magasodó bolondalma-
fára, hogy lássam, merre lehet. Talán a vágyam, talán a szívem 
hangos dobogása csalogatta vissza: úgy közeledett nesztelenül, 
hétrét hajolva, ahogy egy hiúz cserkészi be áldozatát – suttogta 
a mesélő izgatottan. – Talán észre sem veszem, ha nem a fa ma-
gasából tekintek körül.

Megállt, hallgatózott, majd kióvakodott a fa körül letaposott 
tisztásra, ahol meglátott. Nem mertem szólni hozzá: féltem, hogy 
ismét elriasztom. Meg aztán eszembe sem jutott, hogy a vadon-
ban felcseperedett leány értheti szavaimat.

Kijjebb hajoltam a lombok közül, hogy jobban lássam, de alig 
mozdultam, ismét eltűnt. Leugrottam, és utána vetettem magam, 
mert nem hittem, hogy még egyszer visszatér, miután láthatta: 
nem a szeme káprázott, valóban létezem, vagyok.

Vissza-visszapillantott rám: mosolya ellenállhatatlan volt... 
Meglepetésemre visszaértünk a fához, amelynek árnyékában pi-
hent, amikor rátaláltam. Reszketett, de arcáról, szeméből kíván-
csiságot, talán vonzalmat olvashattam ki. És menekülésre kész 
félelmet.

Nem mentegetőzöm, de ahogy lépteit lassítva hagyta, hogy 
közelebb érjek hozzá, majd a fa alatt bevárt, mi mást gondol-
hattam volna, mint hogy társául fogad. Ahogy leomlott rólam 
köntösöm, férfiasságom látványa sem riasztotta el.

Egyszerre léptünk egymás felé...
El kéne mondanom, hogyan történt, ami megtörtént, de a me-

semondó, aki vagyok, itt csődöt mond.
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A Kió meséjébe magukat beleálmodók ekkor mintha mind 
egyszerre lehelték volna ki addig visszafojtott lélegzetüket. Vá-
gyakozó sóhajjal várták Kió érzelmektől remegő szavait:

– Testünk vette át az uralmat felettünk... – hagyott pár pillana-
tot az elcsendesült gyülekezet képzeletének.

Aztán Kió a Nagyasszonyokhoz fordult:
– Lehet, hogy ezzel magamról mondok ítéletet, de nem hall-

gathatom el: ha eszembe jutott is, hogy hosszú utam célja az 
ártatlanok megtalálása, akkor testemen e lányasszony akarata lett 
úrrá. Akarata? Vágya? Nem tudom. Igyekszem felidézni minden 
pillanatot, hogy elétek tárhassak mindent, mielőtt ítéletet hoz-
tok. Mert hibát hibára halmoztam. Vétettem, amikor tudtotok 
nélkül, egyedül indultam az ártatlanok felkutatására. Vétettem, 
amikor engedtem Éva csábító természetességének. De mentsé-
gemre mondom: akkor még asszony nélkül éltem, az özvegyek 
kegyéből. És amikor engedtem a vágynak, volt okom hinni, hogy 
őt asszonyomként elhozhatom Nódba.

Sikolya, rám csöppenő vére tanúsította: még nem volt férfi-
val. Meg aztán nem tudhattam, valóban az elraboltak egyikével 
találkoztam-e. És ha igen, él-e a másik gyermek? Ott van-e vele? 
Testvérekként éltek-e az elrablottak, ha együtt nőttek fel?

Tudom, nagy hibát követtem el, amikor nem szóltam hozzá.
Mindezt nem gondoltam végig, de fölidézve a történteket, tu-

dom, hogy egyetlen szó is elronthatta volna a pillanat esztelen 
varázsát.

– Várj, Kio-gyó! – emelte fel a kezét Mahanna –, ez már nem 
mesemondás! Szavaiddal magad mellé állítanád a népet, hogy 
elkerüld ítéletét. Ha volt is okod hinni, hogy még nem adta oda 
magát más férfinak az a lány, vajon nem előbb kellett volna gon-
dolkodnod? Vagy nem te voltál a tapasztaltabb ebben, mint az 
ártatlan, aki asszonyok és lánytársak nélkül felnőve mit sem tud-
hatott a vágy magzabolázhatóságáról?

– Igazad van, asszonyom! Ez nem esett volna meg velem itt, 
ahol a szokásaink szabta korlátok között engedünk utat vágya-
inknak. Ott, a kertben mintha nem létezett volna idő: az a talál-
kozás nem tűnt valóságosnak, megismételhetőnek... Csak Káin 
érkezése késztetett arra, hogy mindezt elmondjam. Mert sok szá-
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la van e történetnek, és legtöbbjét magamnak sem sikerült még 
visszafejtenem.

– Meg se próbáld, Kio-gyó! Meg se próbáld! – szólalt meg 
a Mahanna mellett ülő legidősebb Nagyasszony. – Egészében 
mutasd be élményed szőttesét úgy, ahogy benned él!

– Így teszek, asszonyom! Folytatom hát. Elszenderedve feküd-
tünk a bolondalmafa árnyékában, amikor férfihang riasztott fel: 
„Hol vagy, Éva?!” Bár akkor még nem tudtam a nevét, nem volt 
kétségem afelől, hogy a mellőlem felkelő lényt hívja a hang. Éva 
tett is pár lépést feléje, majd megtorpant, s kérdőn tekintett visz-
sza rám.

– Éva? – suttogtam. Meglepte, hogy megszólaltam, de ekkor 
ismét hallhatta, most már egész közelről, sürgető-kérdőn a ne-
vét:

– Éva! Éva?
– Jövök, Ádám! – ment a hang gazdája felé, mintha csak azért 

tette volna, hogy tőle megvédjen. A nászunk kis tisztását körül-
növő bozóttól már csak vállára omló, dús-fekete haját láttam.

– Hol voltál? – kérdezte Ádám.
– És te? – felelt kérdéssel Éva, talán, hogy időt nyerjen. Ádám-

nak ugyanis sikerült közelebb kerülnie hozzám. Egy bokor mö-
gül már láthattam is: nem volt magasabb Évánál, és lehetett akár 
a másik elrabolt is, aki, mint tudjuk, talán egy évvel volt fiatalabb 
a lánykánál.

– Délutáni álmomból riasztott fel Urunk azzal, hogy pusztít-
sam el a gonoszt, amely a kertjébe hatolt – hallottam a fiús és 
férfias között váltakozó hangot: – Idegen szag vezetett hozzád, 
Éva! Láttad őt?

– A gonoszt? Miért szólott Urad gonoszról?
– Elpusztítom, mielőtt megrontja kertünk békéjét! – fenyege-

tőzött Ádám.
– Tedd le a buzogányodat! A jövevény is fegyvertelen – Éva 

határozott volt, mégis inkább kérlelt, mint parancsolt.
– Szóval láttad!
– Semmiféle gonosszal nem találkoztam – színlelt közönyt Éva.
Ámulattal lestem: ez a fiatal nő vajon meddig képes pusztán 

szavakkal visszatartani egyre dühösebb testvérét.
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– Érzem a szagát! Rajtad! – kiáltotta a fiú. – Félre az utamból, 
Éva!

– Amíg le nem teszed ezt az átkozott buzogányt, bizony egy 
tapodtat sem engedlek tovább! A már hozzánk szelídült állatok 
is elkerülnek, mióta állandóan ezt markolod.

– Ne tereld megint másra a szót! Csak nem szállsz szembe Te-
remtőnk akaratával, akinek örök hálával és hűséggel tartozunk? 
Félre az útból!

Az érvelésben alulmaradt Ádám olyan fenyegetően rivallt Évá-
ra, hogy már-már közéjük ugrottam, de ő nem szorult segítségre. 
Kérdéseket szegezett szembe a buzogányos harcossal:

– Nem azt mondtad, hogy Urad szerint hozzád hasonlóan fest 
a gonosz? Ez hogyan lehet, Ádám, ha csak téged teremtett, saját 
hasonlatosságára. Majd belőlem is egyet. Nem tudom, miért és 
kinek a képére.

– Nem emlékszel, Éva? Erre sosem akarsz emlékezni! Azért te-
remtett téged nekem, mert az állatok is párban élnek.

– Már amelyik – felelte Éva, majd tovább szőtte szavai fonalát. 
– Téged mindig a hímekhez hasonlít, és a legtöbb állatfaj hímjei 
megküzdenek egymással. Nem látod, hogy állandó próbatéte lei-
vel – meg ezzel a buzogánnyal – téged is ilyen harciassá nevelne 
Urad? Talán ez az elpusztítandó gonosz csak újabb próbatétele.

– Itt van, tudom. Állj félre, hadd pusztítsam el, mielőtt ő ront 
meg minket! – hadonászott buzogányával Ádám. – Hidd el, nem 
álmodban jelent meg: álmod szagát nem érezhetem.

– És a szagáról minek képzeled?
– Urunk szerint hozzám hasonló formát öltött a gonosz.
– És ha hozzád hasonló, akkor talán az ereje is van olyan!
– Lehet.
– És az is lehet, hogy erősebb nálad?
– Lehet.
– És akkor talán ő pusztít el téged!
E gyors szóváltást hosszú csend követte. Majd mintha egy má-

sik Ádám szólalt volna meg, kérlelőn:
– Miért, Éva? Talán nem állnál mellém? Eddig együtt néztünk 

szembe a vicsorgó vadakkal!
– Hát nem te mondtad, hogy köves buzogányoddal a legve-
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szélyesebb állattal is elbírsz egyedül? Amíg le nem teszed a fegy-
vered, a közelébe sem engedlek a csodálatos lénynek, aki rám 
talált.

– Azt mondod, csodálatos lény? De Urunk szerint olyan, mint 
én, rám hasonlít. Rólam mégsem mondtad soha, hogy csodála-
tos vagyok. Egyre gyakrabban és türelmetlenebbül ügyetlensége-
met veted szememre.

– „Urunk szerint, urunk szerint!” Hagyd már abba az örökös 
urunkozást, Ádám! Ő a te Urad. Mióta felnőttem, már csak hoz-
zád szól. Híres mindentudásában, amelyet nem győzöl magasz-
talni, az én kérdéseimre sosincs válasza.

– És a jövevény? Akit ellenem védesz? Neki voltak válaszai?
– Neki nem tettem fel kérdéseket. Szavakkal meg nem érintett. 

Fel sem tételeztem, hogy ez a szárnyas lény beszél.
– Szárnyai vannak? Mégsem olyan, mint én? Valami madár?
– Gondolom, szárnyai vannak, különben hogyan jöhetett vol-

na Urad veszedelmes folyókkal védett szigetére?
Jó volt hallani, ahogy szóval tartotta őt Éva, de ha Uruk meg-

jelenik, bizonyára erőt ad hívének – gondoltam. Márpedig nem 
akartam megharcolni Ádámmal. Nem akartam, hogy Évának 
választania kelljen. Védelmemre más módot találtam: elkaptam 
a fölém hajló ágat, fellendültem a bolondalmafa lombkoronájá-
nak biztonságába. A faág reccsenésére Éva felém pillantott, amit 
Ádám kihasznált: testvérét megkerülve, magasra emelt buzogá-
nyával rontott rám. Nem voltam rest: mire odaért, már feljebb 
kúsztam. Fegyverével a kezében nem kapaszkodhatott utánam, 
anélkül pedig nem mert. Helyesen mérte fel, hogy én – akkor 
még fiatal férfiként – nála sokkal jobb erőben voltam.

– Gyere, Ádám, ülj ide mellém erre az erős ágra! – szóltam 
hozzá. – Nem akarlak bántani, hiszen Urad vendége vagyok ezen 
a tájon – mondtam, és nem lepődött meg, hogy szóltam hozzá. 
Ura bizonyára figyelmeztette: ne hallgasson a gonoszra. Kezét 
fülére tapasztotta, de én oly hangosan szóltam Évához, hogy 
Ádám így is meghallja:

– Mondd, Éva, testvéred neked ez az ifjú, akit Ádámnak nevez-
tél? – Reméltem: igennel válaszol.

– A kert Ura, aki teremtett minket, használta ezt a szót. „Éva, 
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keresd meg a testvéredet”, mondta nemegyszer. Aztán, amikor 
felnövekedtünk, dühös lett, ha megkérdeztem: tudja-e, merre 
van a testvérem. Ekkortájt adta nekünk az Ádám és Éva nevet. 
Elmagyarázta, hogy minket egy párnak, embernek és asszony-
nak teremtett, hogy ivadékainkból nagy nép legyen. De azt nem 
mondta, hogy ezért mit kell tennünk.

Hosszan és egyre halkabban beszéltem Évával, amíg Ádámon 
úrrá lett a kíváncsiság, és kitakarta a fülét. Hamarosan meg- 
szólalt:

– Ne hallgass rá, Éva! A gonosz beszélő lény félre akar vezetni 
minket.

– Ennek a beszélő lénynek Kio-gyó a neve – mondtam. – Ha 
érdekel, szívesen beszélek a világról, ahonnan jöttem. A ti Uratok 
nagy tudású ember, de...

– Ember?! – hördült fel Ádám. – Mi ketten Évával, mi vagyunk 
emberek, Urunk teremtményei.

Indulatos szavai hallatán be kellett látnom: jobb, ha egyelőre 
nem világosítom fel, hogy igazából ki az, akit teremtőjüknek tart.

– Ki tanított meg titeket ilyen gyönyörűen beszélni? – kérdez-
tem inkább, s hangom lejtésével is érzékeltettem elismerésemet.

Ádámon látszott, hogy jólesik neki a dicséret, amit csak rész-
ben tükröztek szavai:

– Miért jöttél hozzánk? És miért szólsz hozzánk minket után-
zó, kedves szavakkal?!

– Ezek az én szavaim. Nem utánzok senkit. Messze földről jöt-
tem látásotokra. Onnan, ahol nagyon sok...

Azt akartam mondani, hogy nagyon sok hozzátok hasonló em-
ber él, de azt a „ketten Évával”-t olyan meggyőződéssel mond-
ta Ádám, hogy be kellett látnom: egész világa összeomlana, ha 
elhitetném vele, hogy rengeteg ember él rajtuk kívül a földön. 
Inkább hagytam, hogy tovább kérdezzen:

– Miért repültél ide? Milyen gonoszságon töröd a fejed?
– Nem repültem – válaszoltam –, ahogy ti sem repültök.
– Éva látott repülni.
– Azt nem mondtam – tiltakozott Éva. – De gondoltam: bár-

honnan jött, csakis szárnyakon juthatott el szigetünkre. Miért 
nem hallgatsz rá, Ádám? Sokat tanulhatnál tőle.
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Érződött: bár sok kibeszéletlen összetűzésük volt, erős, gon-
doskodó szeretet köti össze őket. Elválaszthatom őket egymástól? 
– töprengtem. – Mindjárt itt az ő Ura. Attól el nem szakíthatom, 
bármit mondanék is, Ádám nem követne. Éreztem: Matúzs már 
hallgatózik valahol, hogy neveltje hűségéről megbizonyosodjék. 
Bár talán nem hűség, hanem félelem készteti engedelmességre 
szolgáját. A félelem, amely Évából hiányzott.

A lombok között is látható volt, milyen tökéletes asszonnyá 
lett Matúzs kertjének fogságában Éva. Mivé lesz ez a remekmű, 
ha felfedezi: ő csak egy a végtelenül sokból? Ha elhozom lányaink 
közé, és el kell fogadnia szokásainkat. Elnéztem a mezítelenségét 
oly természetesen viselő Évát, s el nem képzelhettem asszonyaink 
öltözékében.

Töprengésemnek ekkor véget vetett az Éva arcára kiülő ria-
dalom: Ádám száraz avart és rőzsét rugdosott alám, a fa tör-
zse köré. Reméltem, hogy nincs keze ügyében szikravető kő. De 
buzogánya nyeléhez tűzve volt egy már erősen megégett végű, 
tűzsodró vessző. Csak egy kiút ötlött fel bennem: jól emlékeztem 
fiatalkoromból a bolondalma édes levének erejére.

– Látom, képes lennél felgyújtani ezt a fát, amely mifelénk oly 
ritka – ügyeltem, hogy ne érződjék ki hangomból a félelem. – 
Vagy talán nem ismered gyümölcsének elmenyitó, képzeletednek 
szárnyat adó ízét? Nedűjétől tiéd lesz minden tudás, Ádám. Talán 
még Urad tudásán is túltehetsz. Egyetlen harapás édes húsába, és 
eloszlik minden kételyed.

Hajítottam neki egy érett, vöröslő bolondalmát, de rá sem 
hederített. Talán már ismerte mágikus, álmokat idéző, a jövőt 
jelennek érzékeltető, az éppen megtörténtet álommá varázsló ha-
tását?

– Ismeritek e fa varázslatos gyümölcsét? – kérdeztem.
– Teremtőnk, a Kert Ura megtiltotta, hogy akárcsak megérint-

sük – válaszolta Ádám. Gyűlölködve nézett fel rám, de amíg hoz-
zám szólt, legalább leállt a máglya összekotrásával.

– Minden más fáról ehettek, csak erről nem? – buzgólkodtam 
tovább a kábító gyümölcs kívánatosságának bizonyításán, de Éva 
közbeszólt:

– A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Teremtőnk hagyta, 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   69 2009.03.09.   18:54:31



70

Áldott vagy, Káin

hogy megtanuljuk, melyiktől fájdul meg a hasunk. Csak erről 
a fáról mondta: „A fának gyümölcséből, mely a kertnek közepén 
van, ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.”

Éva szó szerint idézhette kertjük Urát, mert Matúzs mindig 
szerette régiesen kifejezni magát, ha valami nagyon fontosat 
akart tanítványai lelkére kötni. Ezért én is matúzsi régiességgel 
válaszoltam:

– Bizony nem haltok meg, hanem megnyílik a szemetek, és 
olyanok lésztek, mint Uratok, jónak és gonosznak tudói. – Így 
igyekeztem meggyőzni őket. S közben úgy tettem, mintha jóízű-
en majszolnám a zamatos gyümölcsöt, de bele se haraptam. Majd 
Évának dobtam egy éretlent, amelynek nem oly erős a mérge, 
és Ádám lábához egy sokkal érettebbet. De egyikük sem vette 
fel. Engem figyeltek, ahogy egyre szélesebb mosolyra húztam 
a számat. Megint dobtam Évának egy éretlent és Ádámnak egy 
vörösre érettet. De egy alacsony ágon Éva meglátott egy szemre 
sokkal kívánatosabbat, leszakította, és evett belőle. Majd Ádám 
felé nyújtotta, de ő elutasította. Szóltam tehát hozzá biztató sza-
vakkal:

– Csak nem hagyod, Ádám, hogy lánytestvéred túltegyen raj-
tad bátor kíváncsiságban? Hogy e gyümölcs leve által elnyerje 
minden ismertnek és ismeretlennek tudását, és föléd emelkedjék, 
míg te a vadon állatainak uraként az ő szintjükre süllyedsz?

Erre Ádám kikapta Éva kezéből a pirosló bolondalmát, és az 
egészet a szájába gyömöszölte, majd kihívón nézett fel rám. Ha-
ragos arckifejezése hamarosan lágyulni kezdett, majd vigyorrá 
kedélyesedett.

Éberen érkezett az álmodozás világába, és fiús gerjedelme 
sejtette, mit látott ott. Lenézett magára, majd feltekintett rám. 
Megint lepillantott magára, majd zavartan újra megkeresett te-
kintetével. Rám förmedt, hogy mit bámulom, aztán buzogányát 
maga mellett tartva a közeli fügefa leveleiből ügyesen kis körül-
kötőt font, és eltakarta magát vele. Éva kuncogott, és követelte:

– Nekem is készíts ilyet!
Hogy miért, nem mondta, de testvére eleget tett kérésének. 

Éva boldogan lejtette körül a fát vele, közben érthetetlen szava-
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kat dudorászva fel-feltekintett rám. Jó ideig gyönyörködhettem 
benne.

Ádám túljutott a bolondalma mámorán: bóbiskolni látszott. 
Már lemásztam volna a fáról, amikor nagy dörgedelemmel meg-
jelent a tisztás szélén kopottas köntösében a Kert fehér szakállú 
és hajú Ura.

– Ádám, hol vagy? – hívta a bóbiskolót dühösen. – Miért nem 
tetted, amit parancsoltam?

Kétségkívül Matúzs volt az, aki Ádámra förmedt, bár öregebb-
nek látszott, mint amilyennek elképzeltem tizenkét évet hozzáad-
va egykori, jól ismert arcához. Fölpillantott a fára, tehát tudta, 
hogy ott vagyok, de továbbra is Ádámhoz szólt. Haragosan kér-
dőre vonta: miért takarta el magát.

– Avagy ettél a fáról, amelytől eltiltottalak? – kérdezte végeze-
tül. Ádám kissé ködösen válaszolt:

– Éva, akit mellém adtál, ő ada nékem erről a fáról, úgy evém – 
túlozta el Ura szólásmódját, mondhatnám: szava járását...

Matúzs Évához fordult:
– Mit cselekedtél? – kérdezte kurtán.
– A szárnyaló Kio-gyó ámított el engem, úgy evém – nézett 

rám Éva bocsánatkérően mosolyogva.
– Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és 

minden mezei vad között – harsogta felém Matúzs. És mintha ez 
nem lett volna elég, maga elé köpött, és így fejezte be átkát:

– Hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban!
– Kio-gyó vagyok, kedves tanítványod – mutatkoztam be an-

nak reményében, hogy enyhít majd átkán. Bár sosem hittem az 
átkokban, és így nem lehetett foganatja rajtam. Évát sajnáltam, 
mert olyan ijedten nézett rám, mintha máris látta volna csúszó-
mászóhoz nem illő tagjaimat elsorvadni. De volt egyéb is, amiért 
aggódhatott, mert Uruk hozzá szólt, imigyen:

– Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájda-
lommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig 
uralkodik terajtad!

Az így elátkozott Éva tiltakozón emelte fel kezét, de Matúzs 
nem engedte szóhoz jutni, dühének viharát már Ádámra zúdí-
totta:
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– Mivel hallgattál Éva szavára, és ettél arról a fáról, amelyről 
figyelmeztettelek, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld temiat-
tad, fáradságos munkával élj belőle életed minden napjában! – 
szidalmazta még jó ideig, miközben fenyegetően közelebb lépett 
Ádámhoz, aki alig bírta nyitva tartani a szemét.

– Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz 
a földbe, amiből lettél. Mert por vagy te és porrá lészesz – szi-
szegte Matúzs, és sarkon fordult. De Éva eléje lépett, és olyan 
határozottan szólt hozzá, mint korábban Ádámhoz:

– Nincs ez így rendjén, Uram. Nem értem, mihez képest nö-
veled meg viselősségem fájdalmait, hiszen láttam: az állatok is 
fájdalommal szülik meg kölykeiket. És amikor serdülő testem 
gyötrelmeivel fordultam hozzád, bevallottad, hogy mit sem 
tudsz asszonyi dolgokról, és vigaszt-gyógyírt azokra nem adtál. 
Elfogadom, hogy epekedjek férjem után, mint ahogy Ádám ed-
dig is epekedett értem, csak nem tudom, mire megyek vele, ha 
nem tanítod meg emberemet, hogy mit kezdjen vágyával. Meg 
az enyémmel.

– Már megint ezzel állsz elő? Megmondtam százszor...
– Mondtad, mondtad, igaz – vágott szavába türelmetlenül 

a lány –, de sosem kérdezted, mit érzek! Talán ha segítesz, meg-
találhattuk volna az utat tervedhez, a sokasodáshoz, amit elvársz 
tőlünk... Hogy van az, hogy te alkottál meg minket, de nem tu-
dod – vagy csak elmondani nem akarod –, hogyan érhetjük el 
ezt a sokasodást? És azt sem érted, hogy érző-fájó lény vagyok. 
Ádám is az volt gyermekként, de mindig megfeddted, ha sírva 
fakadt. És szeretetét is belé fojtottad, mert többre értékelted, ha 
parancsodra, és nem szívére hallgatva tett kedvedre. Elátkoztál 
minket: „Epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik terajtad” 
mondtad, de én mindent megteszek, hogy átkod második felének 
ne legyen foganatja.

– Ahogy mondtam, úgy lesz. Mindörökké.
– Sejtettem, hogy utódainkra örökítenéd átkaidat – vett nagy 

lélegzetet Éva. – Rajtam nem fognak, mert én elutasítom bárki-
nek az uralmát. A baj ott van, hogy Ádám is hallotta, és a hata-
lomvágy, amit beléneveltél, noha következményeitől óva intette-
lek, megfogant benne.
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– Elég legyen ebből, Éva! – förmedt rá Matúzs. – Még hogy 
te óvtál engem, hogyan neveljem a férfit, akit tervem beteljesítő-
jének alkottam meg állhatatos nevelésemmel? Elment az eszed, 
leány?

– Sőt, most jött meg!
– Talán a kertembe lopakodott gonosz vértezett föl ezzel 

a szemtelen bátorsággal!? Ádám, ébredj már! – ordított bóbis-
koló szolgájára, de az meg sem hallotta vagy legalábbis úgy tett, 
mintha nem hallaná Urát, aki ismét Évához fordult:

– Átkozott légy, hálátlan némber!
– De hiszen az imént már megátkoztál! Vagy csak beláttad: 

sokszor emlegetett nagy terved nem működik úgy, ahogy elkép-
zelted, és most a mi állítólagos botlásunk büntetéseként tüntet-
néd fel, hogy fel kell adnod. Még hogy Ádám vétke miatt mos-
tantól tövist és bojtorjánt terem számára a föld! Hát eddig talán 
nem termett mindenféle ehetetlen, szúrós meg csípős gazt? És 
talán nem a gaz nőtt ki eddig is gyorsabban minden másnál, ahol 
ehető gyökereket tártunk fel?

A Kert Ura úgy tett, mintha nem is hallaná Éva szavait. Dühö-
sen nézett maga elé.

Ez további kemény szavak kimondására késztette Évát:
– Ne tégy úgy, mintha sosem mondtam volna, hogy Ádámot 

rossz útra vezeted. Hogy szenved, valahányszor próbára teszed, 
mert nem reméli elérni azt a tökélyt, amelyet elvársz tőle. És 
mondd, Uram, az imént miért hívtad? Netán, hogy engem üssön 
agyon? Ez lenne az igazi próbatétel! Ezt szeretném én látni, még 
akkor is, ha életembe kerül... vagy a tiédbe! Mondd, lenne mer-
szed így próbára tenni szolgádat?

Az, akit Éva olykor talán gúnyosan Uruknak nevezett, ekkor 
öklét magasba emelte, és egy lépést tett felé. Nem tudhattam, 
megütötte volna vagy csak tehetetlen dühe vezette e fenyegető 
lépésre Matúzst, de attól kellett tartanom, hogy időskora ellené-
re kárt tehet Évában. Leugrottam a fa lombjai közül, miközben 
torkom szakadtából ordítottam:

– Matúúzs!!! – hangom ereje és a meglepetés, hogy oly sok év 
után a nevét hallja, megállította a Kert Urát. Ádám pedig éppen 
akkor nyitotta fel a szemét, amikor még testem a levegőben volt. 
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Álmából ébredve ez a látvány és a hang, amely a fák lakóit is elné-
mította, annyira megdöbbentette, hogy felugrott, s visszahőkölt, 
mint aki félelmetes mágiát lát. Nehéz buzogányát, amelynek nye-
lét addig szorongatta, meglepetésében hátrahagyta. Magamhoz 
vettem, nem támadólag, csak hogy Matúzs lássa: jobb, ha meg 
sem próbálja Ádámot testvére ellen parancsolni. Éva elismerően 
mosolygott rám, majd ismét Urukhoz fordult:

– Mit gondolsz – szólt hozzá Éva most már lágyabb hangon –, 
miért bujkálunk egyre inkább előled? Megmondom: nehezen 
viseljük el, hogy leselkedő szemed előtt ügyetlenkedve kell fel-
fedezni magunkról és egymásról mindazt, amire nem tanítottál 
meg, de amit tudnunk kellene ahhoz, hogy terved szerint sza-
porodjunk és sokasodjunk. Amiről Ádámnak csak ennyit mond-
tál: tanuljatok az állatoktól. Pedig addig óvtál: ne viselkedjünk 
úgy, mint a köröttünk élő vadak. Meg hogy a vággyal valami go-
nosz akarja Ádámot a hatalmába keríteni? Valóban ezt mondtad 
Ádámnak, Uram? Mert attól kezdve megrémült gerjedelmétől, és 
néha előlem is rejtette. Sóvárog értem, ez kétségtelen, de küzd is 
ellene, és így nem élhettem át vele azt, amit az imént ezzel a jöve-
vénnyel, akinek szabadjára engedett vágya oly ellenállhatatlanul 
ölelt körül, hogy úgy éreztem: belepusztulok, ha magamba nem 
fogadom.

– Mondtam már: légy átkozott, te közönséges szajha! – ordí-
totta Uruk. – Nagy gonddal neveltelek, s te odaadod magad az 
első idegennek, aki szigetemre téved.

– Az elsőnek? Tehát vannak többen is idegenek? És mik ők? 
Netán emberek, akik szintén beszélik nyelvünket? Nem először 
szólod el magad, de ne aggódj: Ádámmal – aki, mint látom, 
megint bóbiskol – nem osztom meg kétségeimet. Neki fontos, 
hogy azt higgye: ő az egész világ egyetlen férfija! Semmit sem 
imád jobban, mint azt, ha ekként nézek fel rá. Megteszem, ez 
engem nem aláz meg, hiszen valóban szeretem. De örülök, hogy 
megtörtént, ami megtörtént e fa alatt, mert megismertem ed-
dig csak aggodalmakat és fájdalmakat okozó lányságom asszo-
nyisághoz vezető örömét. Most már várakozással nézek elébe 
az anyaságnak annak ellenére, amit viselősségem és vajúdásom 
fájdalmainak megsokasításáról mondottál. Megtudtam: testem 
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és lelkem végtelen gyönyörökre is képes, és a fájdalmakat enyhí-
ti, a gyönyöröket fokozza a szeretet. Vállalnám az anyaságot, de 
Kertedben, ha elbújunk is, megbénít a mindig magunkon érzett 
tekinteted. Kérlek, Uram: engedj ki minket kerted fogságából!

– Menjetek hát! – ordította a Kert Ura –, de átkomat nem 
veszem le rólatok: legyetek száműzöttek! Lássuk: mire mentek 
nélkülem? Faljanak fel a hüllők, kertem őrizői! Különösen té-
ged, Éva! Pusztulj innen, ki romlásba vitted az embert, aki mellé 
adtalak.

Éva dermedten állt ott, de aztán ő is fölemelte a hangját:
– Ám pusztíts el, de vedd le Ádámról az engedetlenségemért 

reá mért átkot. Ő hisz benned, rajta tehát fognak szavaid. Én 
nem félek tőled, mert nincs mit vesztenem: itt már nem élet az 
életem. Megküzdök veled emberemért.

Szavainak Éva nyomatékot is adott: még közelebb lépett a Kert 
Urához, s fogást keresett rajta. Matúzs riadtan kiáltott:

– Ide gyere, Ádám! Fogd le!
Olyan erővel ordított, hogy Ádám odaugrott Évához, mintha 

nála lenne a buzogány. Évának szeme se rebbent. ádám meg-
torpant, majd fenyegetően Urához fordult. Matúzs hátrált, de 
a durvuló helyzetnek véget vetettem: felmutattam Ádám buzo-
gányát, hogy emlékeztessem: nincsen nála. De Matúzs nem reá, 
hanem rám kiáltott:

– Mit keresel szigetemen, te megtestesült gonosz!? Sorvadjon 
le minden tagod, te kígyó!

Kió oly híven adta elő a dörgedelmet, hogy a nódiak ijedten 
húzódtak hátra, mintegy Matúzs dühe elől:

– Megrontanád azokat, akiknek minden tudásomat átadtam? 
Varjak vájják ki a szemed! Azt akarod, hogy a nódiaknak írmag-
juk se maradjon, ha a férfiuralom alatt megerősödött keleti népek 
rátok támadnak?

Ádám felkapta a fejét: – Keleti népek?! – nézett meglepetten 
Matúzsra. – Nem belőlünk akarsz nagy népet építeni? Hát nem 
mi vagyunk egyedül emberi teremtményeid?

Addig belé rekedt kérdések egész sorát tette fel Ádám, de Urá-
nak nem adott válaszra időt.

Először azt hittem, leleplezhetem Matúzst – folytatta Kió –, 
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de láttam Ádámon, még a hallottak után sem fogadná el az igaz-
ságot. Inkább addigi hite megerősítésére várt, de Ura némán, 
magába roskadva, értetlenül nézett rá.

Matúzzsal kellett beszélnem. A hosszú, feszült csendet hozzá 
fordulva törtem meg:

– Hadd szóljak hozzád anélkül, hogy megzavarjuk neveltjei-
det – mondtam, és Matúzs láthatóan megkönnyebbülve küldte 
el őket. De Éva megállt előttem, fölemelte a kezem, majd Urára 
nézett, aki jóváhagyóan biccentett. Éva erre nódi módra, amit 
Matúzstól tanulhatott, homlokához emelte jobbomat. Ádám is 
hozzám lépett, de hiába várt Ura helyeslésére. Kezébe adtam hát 
buzogányát. Boldogan rám mosolygott, mielőtt Éva kézen fogva 
elvezette.

Ezek után Matúzs dühe lelohadt. Fáradtságot és aggódó két-
ségbeesést tükrözött arca.

– Remélem, belátod: nem viheted őket magaddal – szólalt meg 
hosszas hallgatás után. – Az a világ, amelynek eljövetelére már 
száműzetésem előtt figyelmeztettelek benneteket, eljön, ha akar-
juk, ha nem. Neveltjeimmel legalább emberibbé tehetem.

– De Matúzs, hosszú magányodban e két gyermekkel, akiket 
mindenben engedelmes szolgáknak neveltél – és ezt Ádámnál el 
is érted –, odalett tulajdon emberséged. Lealacsonyítottad maga-
dat valamilyen furcsa, megjátszott teremtői-isteni szintre.

– Ha ellenem fordítod őket, senkijük sem lesz – Matúzs hang-
jából őszinte aggodalom csendült ki.

Hosszú beszélgetés után megegyeztünk: eleget tesz Éva kíván-
ságának, szabadon bocsátja tanítványait, ha meggyőzik őt: va-
lóban készen állnak rá. Akkor áldását adja rájuk, és kivezeti őket 
édeni kertjéből. Ennek fejében én megesküdtem: senkinek sem 
szólok arról, hogy rájuk leltem.

– És most megszegted esküdet? – kérdezte hitetlenkedve Ma-
hanna.

– Titoktartásom Káin érkeztével elvesztette értelmét. Előbb-
utóbb eleget hallott volna az elrablottakról ahhoz, hogy felis-
merje bennük szüleit akkor is, ha én meg sem szólalok. Sokat 
gyötrődött volna, míg az elejtett szavakból mindezt összerakja. 
Ettől meg kellett óvnom. Különben is, egyezségünket Matúzs 
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csak látszólag tartotta be: mint Káintól hallhattuk, megtette 
ugyan ádámot a Kintvilág urának, de szabadon nem bocsátotta, 
Matúzs megmaradt mindenható Urának. Kiengedte, igen, de el 
nem engedte neveltjeit. ádám és Éva fiainak, ábelnek és Káin-
nak az elvesztésével Matúzs összeomlani látja nagy tervét, ami 
még sokkal kiszámíthatatlanabbá teheti.

– Most már beláthatjátok – kiáltott fel Ádám apja, Markara-
gyó –, nem hagyhatjuk őket Matúzs hatalmában. Induljunk értük 
mihamarább. Ezzel bizonyára Káin is egyetért. És vigyünk ma-
gunkkal dárdás védőröket, ha esetleg Matúzs...

– Erőszakkal nem tesszük meg, amit jó szóval el nem érhetünk 
– szakította őt félbe Mahanna. – Hogy mikor megyünk, az Káin-
tól függ, hiszen nélküle aligha találjuk meg őket.

– Mihamarább? – töprengett Káin. – Amikor több mint har-
minc év után készültök egy több holdnapos útra, a „mihama-
rább” miként mérhető? Apám aligha látna ott szívesen az én 
Évám nélkül. Anyám elé is inkább állnék asszonyommal és gyer-
mekemmel.

– Válassz magadnak asszonyt, Káin, aztán menjünk mindany-
nyian fiam látására! – erősködött még mindig Markara.

– Ne siettesd unokádat, hiszen még alig ismer minket. Van 
időnk eldönteni, mikor kelünk útra – zárta le a vitát Mahanna.

– Az én mesém a végéhez közeledik – szólalt meg újra Kio-
gyó –, de hallanotok kell Matúzs félelmetes, végképp valóságta-
gadó kitörését, miután meggondolatlanul így szóltam hozzá:

– Nem tarthatod ezeket a felnőtt embereket örökké magad 
mellett! Ha meghalsz, egyszerre sújtja őket elvesztésed fájdalma és 
teljes magányuk, hiszen elzártad őket mindentől és mindenkitől.

Megijedtem, mert Matúzs a szívéhez kapott, és úgy festett, 
mint aki valóban a végét járja:

– Azért jöttél, hogy halálommal ijesztgess? Megvádolsz, hogy 
elhagyom teremtményeimet? Nekik szenteltem egész életemet! 
Átadtam nekik minden tudásomat, bennük tovább élek. Ne be-
szélj nekem az elmúlásról: az én tudományom túltesz a halálén.

Nem a haragja, hanem a halálfélelme volt megrendítő. A befe-
jezetlen mű alkotójának félelme, hogy élete célja elérhetetlen.
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– Ilyen idős és bölcsnek vélt ember, mint ő, nem számolt a vég-
gel? – furcsállotta Kihara.

– Matúzs nem szándékosan hitette el neveltjeivel, majd önma-
gával, hogy ő mindenekfelett álló, örökkévaló istenség – magya-
rázta Kió. – Miután elrabolta a kisdedeket, lépésről lépésre félre 
kellett vezetnie őket. Ha megkérdezték: „honnan jöttünk” – mi 
mást mondhatott volna, mint azt, hogy ő teremtette őket a föld 
porából, ahogy a gyerekek játékállatokat gyúrnak az agyagból. 
Mindent tőle tanultak, tehát mindentudónak vélték. Régmúltak-
ba és jövendőkbe röpítette őket meséivel, így örökkévalónak hit-
ték. Halandóságának említése e fennkölt magasságból rántotta le 
őt. Rettegett az elmúlástól, ezen azonban hamarosan fölülkereke-
dett régi bölcsessége. Átbeszéltük a fél éjszakát, mint valamikor 
régen, amikor tanítványaként ültem a lábainál.

Végül olyan madárfüttyre figyelt fel Matúzs, amilyet még 
sosem hallottam. Az éjszaka csendjében biztosan nem. Matúzs ha-
sonlóval válaszolt. Hamarosan ádám és Éva jelent meg étkekkel.

– Már rég elmúlt az estebéded ideje, Uram – mondta Ádám, 
és mind a négyen leültünk a holdfényben falatozni. Matúzs ekkor 
megkérdezte:

– Mondd, Ádám: valóban készen állsz arra, hogy ura légy 
a Kint világnak, ahogy te nevezed?

A kérdés mélyen meglepte Ádámot. Éva, hogy testvére időt 
nyerjen, válaszolt helyette oly kedvesen, mintha sosem tűztek 
volna korábban össze.

– Ádám nem szólt erről, mert félt, hogy hálátlannak vélnéd, ha 
elhagyna, miután oly sokat tettél értünk gyermekkorunkban.

Szívesen hallgattam volna most lágyan zengő hangját a végte-
lenségig, de megszólalt ádám. Eleinte óvatosan meg-meg állva, 
majd egyre magabiztosabb lett a hangja:

– Nem hagylak el, Uram, soha! Ha kiengedsz kertedből, 
minden útmutatásodhoz, tanításod minden szavához és hoz-
zád hű maradok. Ne vedd hát hálátlanságnak, ha kimondom: 
saját világomban, amelyet magaménak tarthatok, szeretnék élni 
és dolgozni életem minden napján. Nehéz munkára ítéltél, mert 
megszegtem parancsodat: ettem annak a fának a gyümölcsé-
ből, amelyből ennem nem lett volna szabad. Nedűjétől egy vi-
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lág tárult ki előttem, amelynek gyönyöre tőled el nem csábított. 
Ezért indokolatlan volt átkod. De ha már kimondtad, Uram, el-
fogadom, hogy orcám verítékével egyem kenyeremet, csak azt 
engedd meg, hogy verítékem azt a földet öntözhesse, amelyet 
a magaménak tarthatok. Erre kérem áldásodat. Ha megátkoztad 
is a földet, hogy bogáncskóró nőjön rajta, karomban érzem az 
erőt, hogy mívelésemmel olyan termést hozzon, amelyre büszke 
lehetsz, és amelyért mindig hálát adok Neked, még ha munkám-
ba beleszakadok is. És ha már kimondtad, hogy porrá leszek, 
engedd, hogy testem pora azt a földet gazdagítsa, amelyet gyer-
mekeimre hagyhatok! Többre nem vágyom, csak arra, hogy saját 
világom ura lehessek. Hiszen ezt a vágyat, az uralkodás vágyát 
te oltottad belém, erről szólt legtöbb meséd és tanításod java. 
Nehéz lesz búcsút vennünk kertedtől, ahol felnövekedtünk, de 
meg kell tennünk, hogy saját életünket élni kezdhessük. És ne 
feledd, hogy megígérted: nagy, erős néppé teszed sarjainkat, és 
ahhoz, hogy szavaid szerint sokasodjunk és töltsük be e földet, 
meg kell adnod, hogy asszonyommal tekintetedtől távol, szaba-
don élhessünk.

Ezzel Ádám fél térdre ereszkedett, és homlokához emelte ura 
kezét.

Matúzs Ádám testvéréhez fordult:
– És te, Éva? – kérdezte.
– Nem szököm meg a jövevénnyel, aki elkápráztatott. Elfutot-

tam, amikor megpillantottam, mert megrémített az érzés, amely 
elhatalmasodott rajtam. Aztán mégis visszahúzott a kíváncsiság, 
majd a testemet hozzá vonzó vágy. Ha tehát nem azért átkoztál 
meg, amiért ama fa gyümölcséből ettem, hanem azért, amit az 
árnyékában tettem, kérlek, értsd meg: ebben neked is volt sze-
reped, mert azt tanítottad, hogy rajtunk kívül nem létezik em-
beri lény. Így mi mást gondolhattam volna, mint hogy az egek-
ből szállt alá valami istenség, hogy magához öleljen. Ádámmal 
minderről beszéltünk az imént, és sajnáljuk, hogy útmutatásod 
és követendő példa híján felnövekedésünk testvéri szeretetből 
fakadó, zsenge vágya elégtelen volt tudatlanságunk legyőzésére. 
De bízunk benne, Uram, hogy figyelő tekintetedtől szabadon, 
a Kintvilágban majd egymásra találunk ember és asszonyként, 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   79 2009.03.09.   18:54:31



80

Áldott vagy, Káin

s így, kívánságod szerint nagy néppé nőhetnek sarjaink. Azért én 
is kérlek: engedj ki gyámságodból!

– Így legyen! – mondta erre ünnepélyesen a Kert Ura, jobbját 
Ádám, bal kezét Éva fejére helyezve. – A hajnal fényében átvezet-
lek titeket a Gihon hüllőrémek és kerub őrizte gázlóján minden 
málhával, amelyre szükségetek lehet kintvilági életetek megkezdé-
séhez. Már szabtam nektek meleg ruhát is finom bőrökből, mert 
ott az éjjelek olykor az ittenieknél hidegebbek lesznek. Gondvi-
selésemre ezentúl is számíthattok. Ha bármi baj, nyavalya vagy 
vész ér benneteket, menjetek annak a hegynek a sziklás csúcsára, 
amely mögött a nap nyugovóra tér. Onnan hívjatok máglyának 
füstjével, amely oly magasra száll, hogy kertem bármely sarkából 
láthatom, és ott leszek veletek. De most jobb, ha mindannyian 
lepihenünk: nagy nap vár ránk holnap.

Így szólott a Kert Ura, és így is tettünk. Engem felvezetett 
arra a dombra, amelyen Ádám addig csak álmodozhatott a Kint-
világról, és ott vártam meg a hajnalt, amelynek első fényében 
láttam, amint ádám és Éva az új világukba lép. Búcsút intettek 
a sziget felé: tudtam, Matúzs áll ott, és szívemben éreztem szívé-
nek fájdalmát. Aztán elindultak a bozótoson át, amely majdnem  
elnyelte őket, de egy tisztásról először Éva, majd Ádám ismét 
a sziget felé fordult: kezükkel a domb fölé emelkedő nap fényét 
árnyékolva felém néztek. Felálltam a legmagasabb sziklára, on-
nan integettünk egymásnak. Hosszan követtem őket szemem-
mel, s közben új életüket sokféleképpen képzeltem el. De az nem 
ötlött eszembe, hogy Éva elsőszülöttjével itt találkozom. Élj bol-
dogan Nód földjén, Káin!
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9. fejezet

A nép Kió minden szavának hitelt adott. Csak azon vitatkoztak, 
amit nem mondott ki: vajon Káin az ő szerelemgyermeke?

– A nagy gyönyörben Kió magva minden bizonnyal megfo-
gant az erre olyannyira megérett Évában – vélte egy magát hoz-
záértőnek tartó asszony.

Mások azon értetlenkedtek, miért nem kérdezte ezt meg Ma-
hanna-ma Kiótól, mert neki választ kellett volna adnia.

Amikor ez eljutott a bölcs és megértő Nagyasszony füléhez, 
ilyen magyarázatot adott:

– Gondoljátok meg, mennyit tépelődhetnek ők ezen? Hiszen 
Kio-gyó nem tudja, mikor született meg Káin, a fiút pedig hiába 
kérdeztem, szülei hány holdhónappal vagy évszakkal az ő világra 
jötte előtt telepedtek át a Kertből a Kintvilágba.

A jövevényt ez nem sokáig foglalkoztatta, Kióra hamarosan 
úgy, mint apára is támaszkodhatott, aki mindenben segítette. 
Csakhogy bármiről beszélgettek, Káin mindig arra terelte a szót, 
mint korábban másik barátjával, Kiharával is, hogy miként talál-
hatja meg Éváját.

– Könnyen felismered azokat, akik még nem választottak ma-
guknak férjtársat – nyugtatta meg Kió –, hiszen nem piros, ha-
nem zöld jelet viselnek homlokukon. Akárcsak a hasonló korú 
fiúk. Majd te is kapsz ilyet. És hidd el nekem, igaz az, amit már 
Kiharától hallhattál: amikor meglátod szíved választottját, tudni 
fogod, hogy ő a te Évád.

Káin boldog volt, amikor nagyszülei kérésére nem valamelyik 
nódi szűz a sok közül, hanem maga a legfőbb papnő, Cikara, látta 
el homlokát Hunán jegyével. Hát még, amikor a többi zöld jelű 
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ifjú befogadta. Sőt Éva fia – vagy elsőszülöttje, ahogy az időseb-
bek mondták – érdeklődésük középpontjába került. Bár zavarta, 
hogy sokan valaminő csodalényt látnak benne. Ezt nem értette, 
hiszen nem tartotta magát különbnek náluk. Erhanna-mától, Éva 
még mindig fiatalos, tapasztalatokban gazdag anyjától nyert erre 
megnyugtató magyarázatot:

– Tudod, fiam, mi, nódiak mindent legyőző erőnek tartjuk 
a szeretetet – fogta kézen nemrég felfedezett nyolcadik unokáját 
Erhanna esti sétájukra indulva. – De találkoztunk messze földről 
idevetődött látogatókkal, akik a gyűlöletet tartják a legnagyobb 
erőnek. Pedig hidd el: nagyobb hatalom lakozik az élet adásában, 
amit a szeretet hoz létre, mint elvételében, amihez a gyűlölet vezet.

Az ilyen beszélgetésekhez gyermekeivel, unokáival hozzászo-
kott asszony Káin kezének ernyedéséből megérezte, hogy figyel-
me lankad, ezért a párválasztáshoz közelebb álló kérdésre terelte 
a szót:

– Szeretet nélkül nem élhetünk békességben egymással. A sze-
relem viszont ezen túlmenő mágia. De mivel egyetlen férfiú vagy 
nő iránt érezzük, és nem mindig viszonzott, éppúgy lehet fel-
emelő boldogság, mint elviselhetetlen szenvedés. De olykor két 
embert egyszerre kerít hatalmába ez a bűvös erő... Lányaink és 
fiaink mind remélik, hogy átélik e varázslatot. Él bennünk a hit, 
hogy aki ilyen áldott pillanatban fogan, abból tökéletes szeretetre 
képes – gyakran mágikus erejű – ember születik.

– De mi lesz velem, ha kiderül: nem abban a Kió meséjében 
leírt csodálatos pillanatban fogantam? Mint ahogy majd minden 
nódi hiszi, hogy Kió szerelemgyermeke vagyok, kivéve Ádám szü-
leit, akik unokájuknak akarnak tudni. Ha kiderülne, hogy még-
sem Kió fia vagyok, nem lehet részem a mágikus szerelemben?

– Ha hiszed, hogy lesz, akkor lesz! Mert minden mágia a hitből 
ered. És ne aggódj, hogy mi derül ki és mi nem! Az érdeklődés 
kétélű: ha hiún élvezed, végül meg sem lehetsz nélküle, s olyas-
mit is megteszel majd érte, amire nem lehetsz büszke. De önma-
gad fölé emel, ha eleget teszel az érdeklődésben rejlő elvárások-
nak. Örvendj, hogy társaid meg akarnak ismerni, csak vigyázz: 
mindig az igazi arcodat mutasd! Nehogy később ne ismerjenek 
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rád azok, akiknek örök barátságára törekszel. És főleg arra ügyelj, 
csalódást ne okozz annak, aki élete társául fogad – vagy választ.

* * *

A harmadik holdtöltét élte meg Káin Nód földjén, amikor mint-
ha minden lány nyomtalanul eltűnt volna a városból. Egy kivéte-
lével. Káin tudta ugyan, hogy az összes többi is ott van, de látni 
azontúl csak egyet látott. Méghozzá csukott szemmel is. A csilla-
gok ragyogását is csak akkor észlelte, ha ez a lány a közelében volt.

Egy simogatóan meleg estén, melyet a lenyugvó nap sugarai 
tettek varázslatossá, pillantotta meg: három lány jött szembe 
vele. Valahogy meg sem döbbentette Káint, hogy ketten közülük 
egyik pillanatról a másikra mintha ott sem lettek volna. Az annál 
inkább, hogy földbe gyökerezett a lába. Leginkább azt restellte, 
hogy nem volt képes kitérni az útjukból. Nekik kellett megke-
rülniük őt: kacarászva szökdécseltek el mellette, s azzal ugratták 
egymást, hogy vajon melyikük látványától bénult meg az ifjú. De 
csak egyikük pillantott vissza, amint a szerelem sújtotta legény 
már majd kitekerte a nyakát, hogy szemével kövesse. Ő volt az, 
szíve választottja, aki hátranézett! És rámosolygott az elbűvölt 
Káinra.

– Ez valóban mágia – emlékezett vissza nagyanyja szavaira. Le-
het-e ennél több, amiről Kió szólott? Mit tehetek? Utána fussak? 
– tusakodott magában, bár érezte, hogy lába nem engedelmes-
kedne akaratának. Jobb is, hogy így történt, mert mint hamaro-
san megtudta, nem megy ez olyan könnyen Nód földjén.

Boldogságát nem rejtette, de nem is rejthette volna a jöve-
vény. Legkevésbé Éva szülei előtt, akik magukra vállalták, hogy 
elvigyék a leányzó családjához, gazdag ajándékokkal bizonyítva 
szándékuk komolyságát. A pironkodó lányka ajkáról édes lehelet-
ként, akár egy sóhaj szállt felé a magát bemutató neve: „Mahal”.

Aztán meg kellett ismerkednie egy másik nódi szokással is:
– Nálunk, ha egy ifjú úgy érzi, kész a párválasztásra, az asz-

szonyok tanácsához fordul. Ehhez azonban előbb át kell esnie 
a férfiúvá avatáson, ami félévnyi időbe is beletelhet – magyarázta 
Kio-gyó. Látván azonban Káin elszontyolodását, gyorsan hozzá-
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tette: – Mivel már ugyancsak benne vagy a korban, talán meg-
győzhetem a Nagyasszonyokat, hogy mindaz, amit átéltél, felér 
a férfiúvá avatás próbatételével. Már csak magányos, hosszú utad 
az Eufrátesztől idáig, kietlen tájakon át is több, mint amit ifjaink 
vállalni mernének.

A Nagyasszonyok egyetértettek Kio-gyóval: befogadták Káint 
a következő telihold napjára kitűzött párválasztásra. Ám kiderült, 
hogy más szokások is vannak Nódban. Mahanna szólt erről:

– Nagyszüleid, Éva anyja és apja jöttek elém szüleid helyett, és 
mondták, hogy készen állsz a társválasztásra.

– Bocsáss meg, Mahanna-ma, de szívem már választott. Mahal 
a neve, és már e név kimondása boldogsággal tölt el.

– Megértünk, Káin – bólintott Mahanna elmosolyodva –, de 
a párválasztás népünk jókedvű ünnepe. Erre csak pár hetet kell 
várnotok, azt talán kibírjátok. És ha igazán annyira szeretitek 
egymást, biztosan kiálljátok ősi próbatételünket – mosolygott rá 
Mahanna, de aztán hivatalához illő komolysággal tette hozzá:

– Szokásaink szerint az egybekelni vágyók szülei elmondanak 
egymásnak minden bajt és nyavalyát, rossz szokást és elvárást, 
amelyek gyermekeik házasságát – ha ezekre nem ügyelnek – meg-
ronthatják. Mahal szülei a tieiddel most nem találkozhatnak, ti 
pedig nem akarjátok kivárni az időt, amikor az Eufrátesz apálya 
ezt megengedi. Ezért megkérték Cikarát, hogy hallgasson meg 
téged, és azok alapján, amit elmondasz, nyugtassa meg őket – ha 
megítélése szerint ez indokolt –, hogy házasságotok olyan bol-
dog lesz, amilyet nagy szerelmetek megérdemel. Cikara már vár 
rád Hunán házában. Készen állsz rá, hogy beszélgess vele?

Káin nem értette pontosan, mire kell készen állnia, de azt tud-
ta, hogy Mahalért bármilyen kínvallatást vállal.

Ha volt is benne némi aggodalom, az őt fogadó, fiatalkori 
szépségét érettségében is megőrző Cikara mosolya nyomban el-
oszlatta. Pár üdvözlő szó után nem lábához ültette Káint, mint 
okításaikkor Kió vagy Kihara, hanem kérte, üljön le valamelyik 
megfaragott és a használattól fényesre csiszolódott olajfa tönkre. 
Káin egy sötétségbe rejtőzőt választott, de hiába: Cikara felvett 
egyet a bejáratnál égő fáklyák közül, és a fiú választott helyéhez 
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legközelebbi fali tartóba helyezte, majd leült vele szemben. Hosz-
szan nézett Káinra kedvesen mosolyogva, mielőtt megszólalt:

– Szüleid helyett nagyszüleid is beszélhetnének Mahal szülei-
vel, de ők sem voltak tanúi felcseperedésednek, mint senki más 
sem Nódban. Nehéz a feladatom, hiszen tudjuk: sok minden 
megeshet velünk gyermekkorunkban, amiről nem tudjuk, hogy 
az emlékezetünkben él, s valamikor feltámadva megronthatja 
életünket. Ezért kell magadnak rálelni minden benned mélyen 
eltemetett emlékre, hogy úgy ismerhessünk meg, ahogy azok-
nak minden sebét és hegét ismerjük, akik velünk cseperedtek fel. 
Ahhoz, hogy Mahal még véletlenül se bántson meg, nemcsak 
szeretnie, hanem ismernie is kell téged.

– És nekem is őt, gondolom.
– Ez így van Káin, de ő csak a te szemeden keresztül láthat 

téged Kintvilágodban, és csak annyit, amennyit fel tudsz idézni 
emlékezeted mélyéből. Ebben akarlak segíteni, fiam. Ez a Nódi 
Szüzek művészete. Én csak az első lépéseidnél foghatom a kezed. 
Életed útját Mahalod kezét fogva – a rögös részeken egymásba 
kapaszkodva – kell bejárnod. Ha most megnyílsz nekem, Mahal 
is a szívedbe lát.

– Elmondok mindent, ami valaha megzavarta napjaimat, ál-
maimat. És nagy tudásod, művészeted segítségét – amelyről már 
sokaktól hallottam – mindig megköszönöm Cikara-ma, mert 
mindent meg akarok tenni, hogy Mahálom boldog legyen velem.

A Nódi Szűz ekkor szemét a színes kőpadló közepét jelző, 
a világ négy táját összefogó keresztre vetette. Káin már tudta: 
a napok és évszakok múlását, a vetés, az aratás és ünnepeik idejét 
tartják számon a Nódi Szüzek aszerint, hogy a körkörös épület 
falának és mennyezetének rései közül melyiken át érik el a sötét-
séget legyőző nap fényei a kereszt különböző díszítésekkel meg-
jelölt pontjait. Sőt a nappalt is eszerint osztják fel.

Cikara bevárta, amíg egy fénycsóva betölti a kereszt szívét, majd 
az alkalomhoz illő bölcsességeket idézett a szentséges Hunán ta-
nításából. Mindegyik után meggyújtott a mellette lobogó fáklya 
lángjában egy-egy füstölőt, hogy Káin elgondolkodhasson a hal-
lottakon:

– Az éjszaka legfélelmetesebb réme virágzó bokorrá szelídül-
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het, ha fényt vetsz rá – és annak utána a legsötétebb éjszakában is 
virágzó bokornak láthatod.

– Sosem az áll boldogságunk útjában, amivel már szembenéz-
tünk, hanem az, amit nem merünk felidézni.

– Életed legsötétebb napjaiban sem gyötörhet az, amin egy-
szer már túlléptél – fejezte be a szentséges Hunán üzeneteiből 
kiragadott idézeteket a papnő, mielőtt saját szavaival szólt volna 
Káinhoz:

– Te, aki oly nagy utat tettél meg, hogy eljuss hozzánk, és köz-
ben megbirkóztál öcséd emlékével, tégy meg még pár lépést, 
hogy fényt deríts a legtávolabbi múltadban rejlő legkisebb ár-
nyakra is.

Káin mindjárt meg is szólalt, de nemigen jutott túl azon, amit 
már elmondott a nódiaknak.

Aztán lassan úgy érezte, mintha a papnő irányítaná gondolata-
it. Kellemes, bódító érzés töltötte el, olyasféle, mint egy ígéretes 
félálom. Jó érezés volt mindent a papnőre bízni, aki gyermek-
kora olyan tájaira vezette, amelyekről azt sem tudta, hogy még 
élnek emlékezetében. Cikarának a már nagyon távolról vagy in-
kább a messze múltból érkező szavai ébresztették rá, hogy hosszú 
zarándokútján sok, nagyon sok olyan kérdés vetődött fel ben-
ne, olyan képek jelentek meg gyermek-, sőt csecsszopó korából, 
amelyekkel ott, végtelen magányában nem tudott szembenézni.

A képeket élesen látta a legapróbb részletekig, és bízott abban, 
hogy a Nódi Szűz is lát mindent vagy többet is, mint ő maga. 
Így csak pár szóval utalt a kisgyermekkorából eléje varázslódott 
minden jelenetre-érzésre:

– Anyám kebelén növekedtem. Már amennyire. Lassabban, 
mint remélte? Ők ketten, Ádámmal lassan nőttek fel Uruk alko-
tásaiként. Azt tudta Éva. De hogyan teljesíthetik Uruk „népesít-
sétek be a földet” elvárását, ha gyermekeik is oly lassan csepered-
nek, ahogyan ők? Végtelenül lassan a köröttük élő állatokhoz ké-
pest. Mint az anyját vesztett őzgida, akit tejtestvéremként anyám 
a mellére vett megerősödéséig: egy év múltán saját gidájával tért 
vissza.

Naponta méregetett aggódó tekintettel anyám. satnya korcs 
vagyok? Nem akarok megemberesedni? Anyám embere lenni? 
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Ezért méreget? Biztat: egyek még! Vesz mellére megint. Szorít 
magához. Zihálva. Lélegzethez kell jutnom! Szorítom fogamat 
mellének bimbójára. Hiába: már nem lök el. De anyám fölött 
pálcát ne törjetek! Ha majd találkoztok vele, és meghallgatjátok 
őt, megértitek, mit miért tett. Anyátlanságában hogyan lehetett 
volna jobb anya? Csak teste szavára hallgathatott. Vagy az állatok-
tól leste el, miként oltalmazzák-melengetik kölykeiket. Én meg 
tettem, amit tehettem, mindenben tőle függve. Éreztem: külön 
kell válnom tőle. Akkor is, ha hiányzik testének melege. Lélegzet-
hez kell jutnom. Éreztem. Valahogy mégis felnövekedtem.

Az ott öcsém, Ábel. Anyám mellén. Őt bezzeg nem nyaggatja, 
hogy növekedjék: gyermekének akarja megtartani. Nem sürgeti, 
hogy emberévé váljon.

Anyám hasából hogyan szakadhat ki hatalmasra nőtt magza-
ta? Anyját hívja rémülten az anyátlan Éva. Apám érkezik siet-
ve. Nézd meg jól, mert közelebb jönni nem mer. Én sem lát-
tam addig ennél közelebbről. Anyám őt hozzám nem engedte. 
Láttál állatot, amely kölykeihez engedi párját? – kérdezte visz-
sza Éva a miértemre. Már régen volt. Sikoltozásai között rám se 
néz. Apámhoz lopakodom. Te is így szakadtál ki anyád hasából, 
mondja. Ezzel nem nyugtat meg. Túléli ezt anyám? Túlélte, de 
Ábelnek lett anyja. Keblére őt vette. Engem csak akkor, ha na-
gyon sírtam, toporzékoltam. Később, sokkal később nem tejére 
éheztem. Ha már nem bírtam magammal, magához engedett. 
Mi mást tehettünk volna? Most ne nézz rám, Cikara-ma! Engedd 
ki akaratomat akaratod hatalmából – kérte őt Káin.

– Akaratomnak csak addig volt hatalma akaratodon, amíg te 
is akartad. Csak arra volt szükséged, hogy lássuk, mi az, amiről 
beszélni akarsz. Tehát mondd, valóban tartasz attól, hogy mivel 
Évával összekeverted a fiú és a férj szerepét, fia leszel Mahalnak, 
nem embere?

– Furcsán tetted fel a kérdést, de valóban úgy érzem némelykor, 
hogy többet várt el tőlem anyám, mint amit gyermekségemben 
adni tudtam. Aztán meg én vártam el többet fiaként, mint amit 
anyámként adni tudott.

– Mahal édesanyja azért jött hozzám, mert fél, hogy anyát ke-
resel magadnak, nem asszonyt. Ezt nem mondta, de aggodalom-
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ra adhatott neki okot, hogy mindig így mondtad: Évát akarsz 
találni magadnak. Éva a szülőanyád, Káin. És mindig is az ma-
rad. Magához engedett, hiszen nem volt más asszony számodra. 
Meg aztán egyedüli anyaságpéldái az állatok voltak. A jerke pedig 
magához engedi fiát, ha az lesz nyájának kosa. Ezt az állati példát 
akarta követni öcséd, Ábel, és ez lett a végzete. Mert szemben az 
állatokkal, melyek hamar felnőnek, mi egy életen át válunk em-
berré vagy asszonnyá.

– Egy életen át? – csodálkozott Káin.
– Igen, fiam, mert az emberségünk eléréséhez hozzátartozik 

életünk minden nagy próbatétele és élménye. A nagyanyaság 
vagy nagyapaság éppúgy, mint az anyaság vagy apaság. Vannak, 
akiknek csak unokájukkal karjukon borul igazán virágba a sze-
retetük. És persze embervoltunk legnagyobb próbája az, hogy 
miként fogadjuk el halandóságunkat.

– Mi rettegtük a halált. Még beszélni sem mertünk róla. El-
viselhetetlenül félelmetes volt számunkra az elmúlás bizonysá-
ga, mert láttunk állatokat földre rogyni: vonaglottak, hörögtek, 
majd kinyúltak mozdulatlanul. Ha sakálok, keselyűk találtak rá-
juk, szétmarcangolták testüket. Már ha nem maguktól mállottak 
szét napok alatt, amint férgek rengetege kelt ki belőlük. Ilyenkor 
már a dögevők is elkerülték a fojtogató bűzt, mígnem csak fe-
hérlő csontok maradtak a mezőn. Akkor aztán az állatok békésen 
legelésztek körülöttük. De mi kikerültük ezeket a maradványo-
kat: ki tudja, meddig él bennük az állat. Attól, hogy szemük fé-
nye odalett, vagy madarak, darazsak ették ki világát, még lehetett 
bennük élet. Mindennek az átélését rettegtük, hiszen nem tud-
hattuk, mikor szűnünk meg érezni: a halál mozdulatlanságában 
mi történik velünk? Nem tudtuk, hogy szertefoszló húsunkban 
vagy maradandó csontjainkban él-e bennünk az emlékezet. Nem-
rég vagyok veletek, de hallom, hogy ti nem féltek úgy a haláltól, 
mint ahogy mi rettegtük azt, amit magunk körül láttunk.

– Mindannyiunkban él a halál félelme. Ez tart minket életben. 
Ez véd meg minket mindattól, amiért életünkkel kellene fizet-
nünk.

– Apám szerint az Urunkba vetett hitből fakadó, félelmeinket 
legyőző bátorság engedi meg, hogy szembenézzünk vicsorgó va-
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dakkal, míg azok meg nem hátrálnak. Ha az állat finom szimat-
ja megérzi rajtad a félelem szagát, étkének tart és nem urának, 
mondta ádám.

– A bátorság nem legyőzi a félelmet, hanem megengedi, hogy 
félelmed ellenére tedd, amit tenned kell. Nem csak ahhoz kell 
bátorság, fiam, hogy szembenézz vicsorgó vadakkal. Olykor na-
gyobb bátorság kell ahhoz, hogy önmagaddal nézz szembe.

– És haladóságunkkal? – kérdezte Káin, de válaszra hiába várt. 
Cikara hallgatása, bátorító tekintete kényszerítette, hogy bevall-
ja: nem annyira saját halandósága bántja, inkább az, hogy egyet-
len meggondolatlanul hozzá vágott kő elég volt öccse életének  
kioltásához. Cikara hagyta, hogy Káin elmondja annak a végze-
tes napnak nemcsak minden részletét, hanem azt is, mikor mit 
érzett, mit remélt, mitől félt.

Miközben az apja élete védelmében testvérgyilkossá vált ifjú 
belemerült abba a múltba, amely örökre megváltoztatta az életét 
– megállt az idő. Nem közeledett újabb fénycsóva a kereszt szívé-
hez. Káin hálás volt ezért, mert úgy érezte, minden figyelmesen 
meghallgatott szavával nagy súlyt emel le melléről a papnő. Csak 
miután így megkönnyebbült, döbbent rá, hogy nem megálltak 
a fénycsóvák, hanem fellegek takarták el a napot. Midőn felléleg-
zett nagy sóhajjal, ismét szólt Cikara:

– Belátom, borzalmasnak hihettétek a halált, ha a test szétmar-
cangolását-felbomlását az oda vezető út részének hittétek. De 
honnan tudtátok, hogy rátok is az a sors vár, ami az állatokra?

– Kíváncsiságukért, engedetlenségükért, a tiltott gyümölcs le - 
szakításáért büntetésük részeként olvasta szüleim fejére halandó-
ságukat Uruk, mint már hallhattátok Kio-gyótól. Mi másnak, 
mint büntetésnek tekinthettük a halált, márpedig a büntetést fél-
nünk kell. Ezt nehezen érthetik meg a tieid, mint ahogy én is 
nehezen fogtam fel Kihara-gyó magyarázatát, hogy ti nem félitek 
az öregkorban rátok váró halált, mert örömmel veszitek, hogy 
hanyatló testetek megalázottsága helyett átadhatjátok az életben 
helyeteket utódaitoknak. Nehéz volt felfognom, amíg meg nem 
értettem, hogy utódaitokat életetek folytatásának tekintitek, és 
önmagatoknál is jobban szeretitek. Mi féltük a halált, mert nem 
tudtuk: mikor vagyunk halottak, amikor porrá leszünk, vagy 
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amikor megszűnünk mozogni? Kerültük a vadállatok tetemét – 
még Ábel is, aki nem restellte halálra ütlegelni engedetlen kosa-
it –, mert ha már nem követte lépteinket a fényét vesztett szem, 
azért még láthatott a vad arra várva, hogy szelleme orvul ránk 
ronthasson. Hiszen jól tudtuk: csukott szemmel is látunk réme-
ket. Én leginkább az álmok rémeivel, szörnyeivel népesítettem be 
a halál világát.

Az ifjú hosszasan tárta fel szívét a Nódi Szűz előtt. Végül így 
szólt hozzá a papnő:

– Úgy látom, Káin, még volna miről beszélnünk, sok minden 
megelevenedett benned. Nézz szembe mindezzel, és gyere visz-
sza, ha gondolataid menete elakad. Mert meg kell mondanom, 
fiam: sok fiatal történetét hallgattam meg, de soha nem hallot-
tam olyan nehéz sorsról, mint a tied volt, aki abban a hitben nőt-
tél fel, hogy te vagy az első anyaszült ember az egész világon, 
és anyád az egyetlen asszonyember hármatok számára. De lá-
tom, amit átéltél, nem hagyott rajtad sebet. Sőt mindez – mint 
hosszú, magányos zarándoklatod is – erősebbé és megértőbbé 
tett. Mahalt én tanítottam a szeretet tökéletesítésére és a szerelem 
művészetére. Tudom, mindenben segítségedre lesz, ha engeded 
magad megismerni. De ha bármikor szükségetek lesz rám, hogy 
egész élteteken át növekedhessetek szeretetben, gyertek hozzám, 
mielőtt a baj gyökeret verne szívetekben.

Nem sokkal azután, hogy Káin ezt megígérte, megnyíltak 
a fellegek, és egy fénycsóva beragyogta Káin arcát. Cikara mö-
géje állt, és kezét vállára téve, tekintetét a fény forrására emelve 
ünnepélyes hangon szólalt meg:

– Az érettünk minden reggel feltámadó örökkévaló Nap rád 
vetette fényét: áldott vagy, Káin Nód fiai között, és legyen áldott 
minden lépted! Mint ahogy áldottak mindazok, akik megmen-
tettek egy életet. Gondolj apádra, aki neked köszönheti életét, és 
ne érezd, hogy Ábel halála a te lelkeden szárad. Öcséd kitérhetett 
volna a kő elől, ha nem fordul vissza Ádámhoz, hogy második 
buzogánycsapásával végezzen vele. Kétszeresen is áldott vagy, 
Káin, mert a megértő szeretet, amelyet még eldurvult öcséd iránt 
is éreztél és érzel, a legnagyobb áldás, amit ember elnyerhet az 
istenektől. Ugyanakkor, hitünk szerint az életünk során bennünk 
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kivirágzó-tökéletesedő szeretet emelhet minket az istenek közé. 
Engedd, hogy Mahal ölelésében tovább virágozzon benned az 
a szeretet, amely más nő híján anyád iránti szerelemmé nőtt, 
mégis apád életének a megvédésére késztetett, s melyet öcséd 
ármánykodása sem volt képes gyűlöletté torzítani. Matúzs is lát-
hatta, hogy él benned ez a megértő szeretet, amely hosszú za-
rándokutadon megtisztulhat a vágy állatiasságától, és közöttünk 
kivirágozhat az isteni tökély szintjére. Ezért engedett ide hoz-
zánk, amikor felismerte benned ennek csíráját és az erőt, hogy 
megtedd az ide vezető utat. Engedd át magad a szeretetnek, és 
ne feledd: maga Hunán is embernek született, de elérte az ön-
feláldozó szeretet isteni tökélyét. Áldott vagy, Káin, és kérünk: 
megértő jóságoddal gazdagítsd népünket! Megyek, megmon-
dom Mahal szüleinek, hogy nem találhatnának lányuknak Nód 
földjén náladnál jobb férjet, mert számunkra, asszonyok számára 
a legfontosabb az őszinteség, s ennek nem vagy híján. Légy ott 
a társválasztáson! Mindannyian reméljük, hogy te és Mahal kiér-
demelitek egymást.
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10. fejezet

Ettől kezdve Káin mindent megtett, hogy felkészüljön a társvá-
lasztás próbatételére, de azért úgy vert a szíve, hogy már saj-
gott, amikor a következő telihold kora estéjén az asszonyok a nép 
biztatása közepette őt és négy másik, nemrég férfivá avatott if-
jút a Nagymező közepére kikísérték. A peremén, az összegyűlt 
nódiak gyűrűjében már álldogált hat lány egymástól és a meg-
érkező ifjaktól kőhajításnyira. Türelmetlenül toporogtak, miköz-
ben kezükkel szemüket árnyékolva kémlelték az ifjakat.

Megjátszott fürkészés volt ez, hiszen nemcsak a lemenő nappal 
szemközt állók árnyékolták így a szemüket. A szokások szerint 
mind a hat lány úgy tett, mintha ott döntené el: melyik ifjút 
akarja „megfogni” az öt közül.

– Persze a lányok csak azt a fiút képesek elérni, aki nem teljes 
erejéből fut el előlük. Vagyis hagyja magát megfogni – magya-
rázta Káinnak egyik fiatal barátja, akit még nem érintett meg 
a szerelem mágiája. – Te okozod majd a népnek a legnagyobb 
izgalmat, mint mindig, ha több lány fog össze, hogy elkapjon 
egy olyan fiút, akinek választottja nincs kint a mezőn.

Ezt nem egészen értette a nódi szokások szövevényében még 
nem elég jártas jövevény. Kiótól kapott választ:

– Ha egy lány csak annak akarja odaadni magát, akinek szerel-
mében mindenekfelett megbízhat, próbatételnek teheti ki válasz-
tottját: megkéri az asszonyokat, hogy ne kelljen kimennie a me-
zőre. Ha választottja annyira ellenállhatatlannak talál egy másik 
lányt, hogy hagyja magát megfogatni vele, jobb, ha ez kiderül 
a párválasztáskor, vallják lányaink. Ha Mahal nincs ott a mezőn, 
ne ess kétségbe. Elnyerheted őt, ha sikerül befutnod érte a város-
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ba, mielőtt valamelyik lány megfog magának. Csak vigyázz, mert 
akik maguknak akarnak, vagy Mahal kérésére próbára akarnak 
tenni, ott lesnek majd rád a város felé eső oldalon.

Káinnak esze ágában sem volt, hogy hagyja magát megfogni. 
Leginkább a város kapuja felé álló két lányt figyelte, akik elállhat-
ják útját Mahaljához. Egyikük mintha rá sem nézett volna. Pedig 
ha vándorútján találkozik vele, mielőtt Mahált megismerte, álmai 
beteljesülését látta volna benne a száműzött, és élete védelmében 
sem futott volna el előle. A másik lány viszont mindent megtett, 
hogy magára vonja Káin figyelmét: kihívó, felkínálkozó moso-
lyával találkozott tekintete, ahányszor felé nézett.

Amint a tülkölés felharsant, Káin irdatlan tempóban nekilen-
dült, a kaputól kissé nyugatra, de mindjárt látta, hogy nem lesz 
könnyű dolga. Az arrafelé álló, addig rá alig pillantó lány is felé 
futott hangosan biztatva-irányítva a kacérkodót. Káin nem vál-
toztatott irányt, csak kicsit lassított, hogy takarékoskodjon az 
erejével, s amikor csaknem összeütköztek, félreugorva gyorsított. 
A nép felcsattanó nevetéséből tudta: a két lány összefutott.

Biztonságban érezve magát és torkában dobogó szívének csi-
títására Káin ismét lelassult. Hamarosan megbánta, mert a kö-
zelben állók sikongására hátrapillantva, alig pár lépésnyire maga 
mögött meglátta az, úgy látszik, mindenre képes, kacér leányzót. 
Pirosló arca, ziháló keble másnak ellenállhatatlanul csábító lett 
volna, de Káin nekilendült, és lerázta.

A városban, a házak között is sokan hangosan kiabálva, a gye-
rekek visongva biztatták gyorsabb futásra, ijesztgetve őt elszánt 
üldözőjével. De leginkább akkor harsant fel a hangjuk, amikor 
ösztökélő hajrájuk hallatán Mahal kiszaladt szülei házából, hiszen 
mint magát valamire tartó lánynak meg kellett mutatnia, hogy 
választottja a kifulladásig megküzd érte. Na meg, nem lett vol-
na ildomos szülei házában összesimulniuk. Mivel Kió ezt olyan 
természetesnek tartotta, hogy meg sem említette, Káinnak majd 
meghasadt a szíve menekülő kedvese láttán.

De amint a fáradtság fékezte tempóját, a nép tovább buzdí-
totta, majd Mahal is lassított. Hátra ugyan nem pillantott, de 
a kiáltozásra figyelve közelebb alig engedte magához Káint. Na-
gyon azért lemaradni sem hagyta. Végül a város másik végétől 
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nem messze felállított, virágokkal díszített sátorban tűnt el. Káin 
utána vetette magát, s a karjába roskadt.

– Miért...? – kérdezte levegő után kapkodva. Válasz helyett 
Mahal – a szokásoknak és szíve vágyának engedelmeskedve – 
gyengéden lefejtette róla izzadságtól rátapadó mezét, üdítő nek-
tárral oltotta szomját, majd illatos vízzel mosta le egész testét. 
Intett, hogy feküdjön le a puha szőttesekre, aztán mellé térde-
pelve olajjal kenegette először kezét, majd megviselt lábát. Ami-
kor a kenegetésben feljebb jutott, Káin magához vonta volna, de 
egyetlen csók után Mahal kicsúszott a kezéből. Épp ezért olajozta 
be oly gondosan. Szólni nem engedte: ujját tiltón ajkára tette, 
holott láthatta, hogy a vágy majd eszét veszi szerelmének. Aztán 
kérte Káint, hogy segítsen lefejteni ruháit, melyekből a szüksé-
gesnél többet öltött magára, ugyancsak a szokásokhoz híven. És 
persze segítségét csókokkal köszönte meg. Az utolsó darab után 
szájára tapadva húzta le szerelmét a szőttesek puha ágyára.

Amidőn az idő elérkeztével magába vonta párját, felsikoltott. 
Hangosan. Hangosabban, mint teste késztette volna. Oly hango-
san, hogy az addigra már a feldíszített sátruk köré gyűlt öregasz-
szonyok közül a félsiketek is meghallhassák és hírét vigyék a vá-
rosba: Mahal-ma és Káin-gyó immár örökre egymásnak adták 
magukat.

* * *

Káin és Mahal három napot töltött a nászi sátorban. Bár senkit 
sem láttak e mámoros idő alatt, mindig volt friss étel és ital ajta-
juk előtt. Harmadnap Mahal családja és Káin nagyszülei eljöttek 
értük a nekik ajándékokat adó, rájuk virágokat dobáló, őket jó 
tanácsokkal ellátó és jó kívánságokkal gazdagító emberek soka-
sága között, az utánuk szaladó gyermekek élén elvezették őket 
a házhoz, amelyet a fiatal párnak épített a rokonság.

* * *

Egybekelésük után Mahal nem tudott betelni embere meséivel 
a Kintvilágról, majd mindarról, amit szüleitől vagy Uruktól hal-
lott az édeni Kertről, az ott történtekről. Aztán kérdésekkel vette 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   94 2009.03.09.   18:54:32



95

Káin Nód földjén

rá kedvesét, hogy színes részletekkel gazdagítsa az újra és újra 
elmondottakat:

– És vajon akkor mit gondolt az a róka? – nézett fel rá, amíg 
ki nem mosolygott valami választ meglepett emberéből. Kezd-
te gyanítani Káin, hogy nemcsak a kíváncsiság hajtja asszonyát. 
Kérdésére Mahal a legtermészetesebben válaszolt:

– Miért, szívem, nem gondolod, hogy a mesemondásban is 
a gyakorlat tesz tökéletessé?

– És miért reméled tőlem ezt a tökéletességet? Eddig is élvez-
ted történeteimet.

– Persze hogy élveztem! Na de én akkor is imádom hallani 
a hangodat, ha a szomszédunkkal beszélgetsz vetése növekedé-
séről.

– Köszönöm, kedvesem. Ma este csodálatos mesét hallhatsz 
a répáról, amely tölgyfává nőtte ki magát.

– Én meg teszek veled valami ennél is csodálatosabbat. De azt 
nem osztom meg senkivel.

– Úgy érted, hogy az én meséimet igen?
– Talán nem emlékszel, Káin? Megígérted a Nagymezőn, mi-

után zarándokutad története felcsigázta kíváncsiságunkat, hogy 
ha belejössz a nódi mesemondás fortélyaiba, még sokat mesélsz 
nekünk Kintvilágotokról.

– Erre készítesz fel? Kió is ezért meséltet állandóan. Biztat, 
hamarosan én leszek Nód legkedveltebb mesemondója. Nem 
mondja, hogy a legjobb. Gondolom, azt fenntartja magának.

– Mifelénk sokkal többet jelent az, ha valakit szeretünk, mint 
ha a legjobbnak tartjuk. De adj magadnak időt, és a legjobb is 
leszel.

– És mennyi időt adhatok magamnak?
– Ahhoz, hogy a legjobb legyél, egy élet áll előtted. Ahhoz, 

hogy beteljesítsd ígéreted, sokak szerint már késésben vagy. Sze-
rintem készen állsz rá.

– Kió már hetek óta biztat.
– Beszéld meg Mahannával a mikort. Szokásunkhoz híven aki 

első meseestjét tartja a Nagyréten, annak családja vendégül lát 
mindenkit, aki kijön oda.
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– Gondolod, hogy a jó ételek és italok reménye nélkül a kutya 
sem jönne meghallgatni engem?

– Ellenkezőleg: attól tartunk, hogy annyian lesznek, hogy na-
pokkal az ested előtt el kell kezdenünk sütni-főzni. Szerencséd 
van, két szülő helyett négy nagyszülő tart fiának, nem beszélve 
Kióról és Kiharáról, meg a szüleimről, akiknek négy lányuk mel-
lett fiuk lettél.

Így történt, hogy a következő teliholdat fogadó máglya köré 
gyűltek, meghallgathatták Káin történeteit, aki rendszeres mese-
mondójukká vált. Sokak szerint olykor még Kión is túltett. Per-
sze könnyebb dolga volt, hiszen egy számukra ismeretlen világról 
szólva túlmehetett a megtörténteken. Bár olyasmit sosem mon-
dott, ami nem történhetett volna meg.

Csüggtek szavain, amikor a magukat első emberpárnak tudó 
szüleiről vagy a velük ezt elhitető Urukról mesélt, akár a juhok 
királyságára vágyó öccséről. Persze nem állította be olyan kegyet-
lennek, mint amilyen Ábel valójában volt. A békeszerető nódiak 
elé inkább egy mágikus erejével a legvadabb kost is fogságába 
bűvölő pásztorkirályt varázsolt.

Mindez oda vezetett, hogy egyre többen, egyre inkább sür-
gették, hogy induljanak mielőbb az elraboltak és Kintviláguk lá- 
tására.

A negyedik meseest után, mikor már jó pár holdnapot töltött 
velük Káin, így szólt hozzá Mahanna:

– Szavaid alapján úgy döntöttünk, hogy meg kell adnunk szüle-
idnek, a tőlünk elraboltaknak és az ő szüleiknek, nagyszüleidnek, 
Káin a lehetőséget, hogy egymásra találjanak. Hamarosan követ-
séget küldünk tehát a Kintvilágba, eleget téve Mahal kérésének 
is, akinek még egybekelésetek előtt illett volna embere szülei elé 
járulnia. Reméljük, számíthatunk rád és barátodra, Kióra, mert 
nélkületek a szüleid Kintvilágához a Matúzs titokzatos kertjén át 
vezető utat soha meg nem találnánk. Arról, hogy asszonyodon és 
az elraboltak szülein kívül kit visztek magatokkal, még lesz időnk 
tanácskozni.

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   96 2009.03.09.   18:54:33



97

11. fejezet

Mindenki remélte, hogy mielőbb elindul a küldöttség a Kint-
világba, és Nód népének legalább a fele talált okot rá, hogy neki 
miért kell közöttük lennie. Káint és Kiót aggasztotta, hogy bárkit 
választanak, sokakat meg kell bántaniuk. Márpedig abban meg-
egyeztek, hogy a magukat talán még mindig az első és egyetlen 
emberpárnak tartó Ádám és Éva előtt nem jelenhetnek meg so-
kadmagukkal. Meg aztán Matúzst is valami kétségbeesett tettre 
késztetheti a seregnyi nódi érkezése.

– Küldöttségről volt szó, nem seregről – próbálta megértetni 
Kió az őt napról napra nyaggatókkal –, az pedig aligha lehet több 
másfél tucatnál, beleértve a családot is. Mahal nagy boldogságára 
a száraz évszak hamarosan beköszöntő második felére tervezték 
a nódi küldöttség útját a Kintvilágba.

Csakhogy már jóval korábban tagadhatatlanná vált – Káin vég-
telen örömére –, hogy Mahal életet hord a szíve alatt. Méghozzá 
a nagy tapasztalattal rendelkező bábasszony szerint elsőszülött-
jük éppen tervezett útjuk közben szándékozik meglátni a napvi-
lágot.

– Talán jobb is, ha jövőre egy unokával ajándékozhatjuk meg 
szüleidet – nyugodott bele Mahal útjuk elhalasztásába.

De lett abból több is, mint egy év.

* * *

Pontosabban öt év telt el, amikor egy reggel Mahal így szólt em-
beréhez:

– Láthatod, milyen boldoggá tesz, hogy két fiú után lánygyer-
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meket is szülhettem neked. De még nagyobb lenne a boldogsá-
gom, ha végre meglátogathatnánk a szüleidet.

– Alig pár napja mondtad, nagy örömömre, hogy ismét érzed 
a megfogant életet jelző reggeli émelygést. Csak nem képzeled, 
hogy viselősen teszed meg a nagy utat?

– Mindig viselősen tart varázsod. Vagy talán távol kéne ma-
gamat tartanom tőled, hogy eleget tehessek kötelességemnek és 
szívem vágyának?

– Kötelességednek?
– De hiszen tudod: szokásaink szerint már évekkel ezelőtt kel-

lett volna hálát adnom szüleidnek érted.
– Ez kötelesség?
– A szokás kötelez, Káin. És jobb, ha nem várod meg, míg az 

ajándékozás öröme a nem teljesített elvárás nyűgévé válik. Ha 
nem volnál olyan tökéletes férj, amilyen vagy, akkor is szeretném 
megköszönni szüleidnek a bódult örömöket nyújtó szeretőt.

– Látom, mindent bevetsz, hogy elérd célodat. De mi lesz, ha 
a te időd ott, a Kintvilágban érkezik el?

– Bábaasszonyom szívesen jön velünk, mint jönne bárki más, 
aki mozogni képes.

Káin minden aggodalmára talált választ asszonya, így Káin be-
adta a derekát:

– Természetesen szeretném látni a szüleimet. Nagy megnyug-
vás lesz számukra a bizonyság, hogy nem száradt ki ágyékom 
a hosszú úton – vallotta be barátjának. – Mondd, Kió, mi a te-
endő?

– Van sok, az idő meg kevés. Ha egy héten belül elindulunk, 
odaérünk az Eufráteszhez, amikorra vize eléggé leapadt, s ha nem 
időzünk ott két-három hétnél tovább, visszatérhetünk gázlóján, 
mielőtt fenn, északon megerednek a nagy esők, és mindent ellep 
az ár.

– Egy hét nem sok idő. De gondolom, ti már mindent kiter-
veltetek.

– Nem terveztünk semmit a hátad mögött, hiszen útitervün-
kön, amelyről egybekelésetek óta minden évben beszélgettünk, 
mit sem kell változtatnunk. De hívjunk ide mindenkit délutánra, 
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akinek a döntésben szava van, hogy előtted beszélhessünk meg 
mindent, fiam.

Így tettek, és a bábasszony mindjárt Mahal mellé állt:
– Nincs okod aggódni Mahal miatt – mosolygott Bába-ma 

meggyőzően Káinra. – A köröttünk élő nomádok asszonyai gye-
rekeiket örökös vándorlás közepette szülik meg. Mahal pedig nem 
akármilyen asszony: igaz, elsőszülöttjével ő is megszenvedett, de 
a másodikat már mosolyogva hozta világra, ez a kislányka meg 
úgy csúszott ki belőle, hogy öröm volt nézni. Nem lesz gond az-
zal sem, akit most hord a szíve alatt. De azért veletek megyek.

– A legnehezebb az, hogy Káin és Kió annyit mesélt nekünk 
a Kertről és a Kintvilágról – sóhajtott Mahanna –, hogy sokan 
hihetetlen leleményességgel győzködnek: miért kell éppen őket 
magunkkal vinnünk. Sajnos elterjedtek mindenféle kíváncsiságot 
keltő hírek is Matúzs mágiájáról.

– Tizenkettőnél többen nem mehetünk, ebben már tavaly meg-
egyeztünk – fordult Kió a bábaasszonyhoz, aki nem vett részt 
a korábbi beszélgetésekben és megemlítette, jönne családostul.

– Tizenkettő, az nem lesz könnyű. Nézzük csak: itt vagyunk 
hatan meg a három... – számolt a bába, de Kió félbeszakította:

– A gyerekeket, akiknek látását nem tagadhatjuk meg a nagy-
szülőktől, nem kell a tizenkettőbe számolnunk, hiszen Hánokh is 
csak most tölti be a negyedik évét.

– Akkor is nehéz lesz kiválasztani azt a tucatnyit, aki jöhet. – 
Kihara Mahannára nézve mondta ezt, aki megnyugtatta: – Ta-
lán nem is olyan nehéz, mert első a rokonság. – Persze jönnek 
a nagyszüleid, Káin – mutatta fel mind a tíz ujját Kihara, miután 
négyet hozzáadott a jelenlévőket már megszámlált hathoz –, Éva 
és Ádám szülei már alig várják, hogy láthassák azokat, akiket har-
minc éve nem láttak.

– Ne feledkezzetek meg az én szüleimről sem – ugrott fel  
Mahal –, nekik még egybekelésünk előtt kellett volna találkozniuk 
Káin szüleivel. – Jobb is így: nem kell döntenünk, kik jöhetnek 
a csak kalandra vágyók közül – sóhajtott fel Kihara megkönnyeb-
bülten, mert Kió őt kérte meg a kis karaván megszervezésére. – 
Akkor rendben is lennénk. Nemde, Mahanna? – Emlékeztetnem 
kell titeket a vének tanácsának döntésére, amit már akkor meg-
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hoztak, amikor utunkat először terveztük még Hánokh születése 
előtt: úgy döntöttek, hogy csak akkor mehetünk, ha elkísér min-
ket legalább tucatnyi dárdás védőr.

– Ezzel akkor sem értettem egyet – nézett Kió Káinra támo-
gatását remélve –, hiszen ki hallott már felfegyverezett küldött-
ségről? Akik emellett voltak, titkon azt remélték, hogy erőszakkal 
is visszahozzuk az elraboltakat. Remélem, most már senki sem 
gondolja!

– Legtöbbünk nem, de Ádám apja, Markara állandón erre biz-
tat, hiszen egyetlen fiáról van szó – jegyezte meg Mahanna. – 
Asszonytársaim mind az erőszak ellen vannak, csak védelmünket 
akarják biztosítani.

– Ehhez tizenkét kísérő vagy kevés, vagy sok. Ha a környékbeli 
nomádok meglátnak ennyi dárdást, feltételezhetik, hogy ellenük 
indulunk harcba, és ha összefogva támadnak ránk, a tizenkettő 
aligha lesz elég. Ha viszont csak pár dárdás van velünk, hogy 
megvédjék asszonyainkat, gyermekeinket a vadállatoktól, áten-
gednek földjeiken – fejtette ki az addig mindenhová egyedül uta-
zó Kió.

– Én Matúzs miatt ellenezném, hogy nagy csapattal menjünk: 
feltételezné, hogy erőszakkal akarjuk visszahozni az elraboltakat, 
és akkor aligha nyerhetjük el jóakaratát... – Káin elgondolkodott, 
majd hozzátette: – Márpedig apámat nem szabadíthatjuk ki erő-
szakkal az Urához kötő hitének kötelékéből.

Hosszasan vitatták mindezt, beléértve, hogy vajon számított-e 
Matúzs Káin Nódba érkezésére, és ha igen, számít-e a látogatá-
sukra.

– Öt év alatt megszervezhette szigete védelmét – vetette fel 
Kió –, túl a hüllőrémeken, melyek félelmét tudja, hogy egyszer 
már legyőztem.

– Azok szerint, akik valaha Matúzs mellé szegődtek, voltak 
kapcsolatai távolabbi népekkel, akiknek harcias fiai közül nem 
egy a szolgálatába állt volna, ha nem száműzzük, mielőtt tervét 
végrehajthatta. Ha valóban birtokában van olyan értékes boros-
tyánoknak, akár tucatnyi zsoldost toborozhatott szigetére.

– Az lehet, Kihara – értett egyet Káin –, de el nem képzelhe-
tem, hogy a Kert Ura eltűrne szigetén idegen zsoldosokat.
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A hosszúra nyúlt beszélgetésnek Mahanna vetett véget:
– Márpedig dárdások jönnek, de megegyezhetünk hatban. 

Ezek jó dobosok is, akik az erdők vadjait távol tartják tőlünk. Ve-
zetőjük hoz egy magas tevét, hogy az őrségen lévők a kasból be-
láthassák a bokros vidékeken ránk váró veszélyeket. Még valami: 
mi, Nagyasszonyok elfogadtuk valakinek a kérelmét, akinek oka 
van velünk jönni, de titkolni akarja kilétét. Ezt vedd számítás-
ba a karaván összeállításakor, Kihara. Azt ajánljuk, hogy Matúzs 
szigetéig Kió vezessen minket. A Kintvilágban természetesen 
mindenben Káinnak engedelmeskedünk. Van mindez ellen bár-
kinek kifogása? – nézett Mahanna sorra minden jelenlévőre. – Ha 
nincs, készüljünk fel az útra!
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iii. rész  
Káin visszatérése szülei világába

Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét,
és az szűle néki fiat,
és nevezé annak nevét Séthnek

(1 Móz. 4.25)

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   103 2009.03.09.   18:54:33



BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   104 2009.03.09.   18:54:33



105

12. fejezet

Nód majd egész népe kijött a Nagymezőre a karaván felmálhá-
zásához. Búcsúzkodás közepette is fel-feltekintettek a városkapu 
felé, ahonnan Mahanna-ma érkezését várták a Megnevezetlennel. 
Kíváncsiságuk nem nyert kielégülést: amint a tulkos jelezte, hogy 
a karaván indulásra kész, a városkapun kilépett a Nagyasszony, 
mellette egy egyenes tartású ember, egyesek szerint asszony, aki-
nek arcát fátyol rejtette.

Napokig találgatták, hogy ki lehet a titokzatos személy. Így 
legalább nem uralkodott el rajtuk az aggodalom az útra keltek 
miatt.

Nem is lett volna erre okuk. A jó tempóban haladó – már 
amennyire a málhás szamarak jóakarata megszabta – karavánnak 
még a dobosokra is csak olykor-olykor volt szüksége: elég zajt 
csaptak a jókedvű utazók, hogy távol tartsák az időnként feltűnő, 
kíváncsi vadakat.

Csak Káin aggódott, mert hiába kutatta a környéket, nem is-
merte fel. Pedig számítása szerint pár nap alatt már el kellett volna 
érniük a tamariszkuszfa körüli kis tisztást, ahol oly reménykedve 
örvendezett a kis majom érdeklődő makogásának.

– Emlékszel, mit meséltem arról a kis állatkáról, amelyről azt 
reméltem, hogy egy még fel nem cseperedett Éva? – mosolygott 
Mahaljára Káin.

– Csak nem akarsz vele felcserélni? – játszotta meg az aggodal-
mat Mahal karján Káin imádott lánykájával.

– Talán összeesküdtél Kióval, hogy ne tegyen ki a csábításnak? 
Nyilván letértünk a szigethez vezető útról.

– A vadon mezein mindenki a saját útját járja – fordult hát-

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   105 2009.03.09.   18:54:33



106

Áldott vagy, Káin

ra kicsit sértődötten a karavánt vezető Kió. – Jó irányba hala- 
dunk.

A fiataloknak eszük ágában sem volt aggódni, de ahányszor 
egymásra néztek, a kis majom története jutott eszükbe, s alig 
tudták visszafojtani nevetésüket. Kió értetlenül nézett rájuk: vé-
gül csak legyintett, és előresietett, hogy felüljön a teve nyeregko-
sarába, leváltva az addig ügyelő Markarát.

Estebédjük után Mahal a tábortűz mellett eljátszotta a zarán-
dokot elbájoló kis majmot. Káin ellenállt a makogó csábításnak. 
Csak akkor adta meg magát, amikor Mahal saját hangján szólalt 
meg.

Az ilyen játszadozások megtörték a hosszú út monoton unal-
mát. Meg aztán elterelte a figyelmet a titokzatos személyről, aki 
nemcsak, hogy nem fedte föl arcát, de egyetlen szót vagy sóhajt 
sem ejtett, ami alkalmat adott volna további találgatásokra kilé-
téről.

Voltak, akiknek csalódást okozott, hogy olyan eseménytelenül 
és gyorsan értek el az Eufrátesz partjához. Méghozzá majdnem 
egyenesen a gázlóhoz, miután Kió felismert pár sziklás hátú 
dombot, és feléjük irányította a karavánt. Szívesen keresték volna 
pár napig az átkelésre alkalmas helyet, mert akkor lett volna al-
kalmuk megfigyelni a sziklákkal övezett part biztonságából a szi-
getet védő sárkányhüllők mozgását, szokásait, mielőtt belépnek 
a gázló sziklái között átláthatatlanul örvénylő vízbe.

A parthoz érkezve így csak a vízből itt-ott kikandikáló, őket 
figyelő szempárokat láthatták, amelyekből ki nem olvashatták 
a rémek szándékát. Nem is akarták, mert jó szándékukra egyetlen 
nódi sem számított. Semmi esetre sem, miután egyik védőrük 
az őt figyelő szempár felé nyújtotta lándzsáját, majd karnyival 
rövidebben húzta vissza: a hiányzó darabot a hüllő vitte magá-
val a víz láthatatlan mélyébe. Csak hatalmasra nyitott szájának 
emlékét hagyta hátra, s ez elég volt ahhoz, hogy mindannyian 
meghátráljanak. Beleértve a tevét és a szamarakat.

Amidőn ijedtükből szóhoz jutottak, úgy tűnt, útjuk véget ért: 
a folyón át nem kelnek.

– Erről miért nem szóltál nekünk? – kérdezte Kiót a pórul járt 
dobos lándzsája megmaradt darabjára meredve.
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– Meséltem én a hüllőrémekről, meg Káin is említette őket. 
Más útjaimon is találkoztam ilyenekkel, és nézzétek, mit tanul-
tam az ott élőktől – vette Kió vándorbotja mellé a másik kezébe 
a dobos dárdamaradékát, és minden erejével csapdosta velük a vi-
zet nagy hangon kiabálva. A gázló kövein elugrált pár lépésnyire 
a parttól, majd mindjárt vissza is tért.

– Ha egymást követve ilyen nagy zajt csapunk, biztosan át-
érünk – biztatta őket, de ettől nem lett mindenki vitézebb. Leg-
alábbis addig nem, amíg észre nem vették, hogy a titokzatos 
személy botok nélkül elindult a gázlóhoz, s a folyó partján meg 
sem állva átkelt a túloldalra. Ott visszafordult feléjük, és levette 
a fátylát.

– Cikara-ma, a Nódi Szűz – kiáltott fel a gázlónál álló dobos, 
és már indult is feléje, de Kio-gyó visszaparancsolta:

– Együtt megyünk! – mondta ellentmondást nem tűrőn.
Sorba állított mindenkit a parton, és megindultak. A hüllők 

aligha láthatták őket, úgy felverték a vizet botjaikkal. Igaz, attól 
nemigen kellett tartaniuk, hogy hallással bíró rémek a közelükbe 
merészkednek: félelmetes hangokat és riasztó sikolyokat hallat-
tak, s négyen minden erejükből verték a dobokat, míg kísérőik 
dárdáikat a víznek szegezték. Apja nyakában ülve Hánokh a le-
vegőben hadonászott a jókora gallykaróval, amit kisírt magának. 
És a többieket utánozva ő is félelmetesnek képzelt hangokkal rio-
gatta a rémeket.

Vészkiáltás tett túl a nagy zajon: a folyóból alig kiemelkedő, 
olykor csak elnyújtott lépéssel elérhető kövek egyikén Biko-ma 
megcsúszott, s ha el nem kapja a mögötte haladó dárdás, az ár 
elsodorja.

A túlparton mindenki fellélegzett, majd Kió Káinnal együtt 
visszavezette a dárdásokat a jószágokért, de a tevét meg két sza-
marat még a gázló közelébe sem bírták taszítani-húzni. A másik 
néggyel sem volt könnyű dolguk.

– Egyik emberem felajánlotta: hazavezeti a tevét és ezt a két 
a gyáva dögöt – mutatott a dárdások vezetője a fejét szégyen-
kezve lógató két szamárra. – Előbb azonban ő is segít átvinni 
málhákat a szigetre.

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   107 2009.03.09.   18:54:33



108

Áldott vagy, Káin

Csak egy kisebb kosár esett a vízbe: a folyó elsodorta, majd egy 
hüllő lehúzta magával a mélybe.

Kió az emlékezetében őrzött közeli, nagy tisztásra vezette vol-
na társait, ahol nem érheti őket meglepetés, de nem talált rá az 
elvadult Kertben. Végül is fák és bokrok között rogytak le a ki-
merült utazók, de pihenésre nemigen került sor.

Alighogy sátrat vertek és letelepedtek estebédjükhöz, a sza-
marak keserves iázása ugrasztotta fel őket, s védelmezőik dárdát 
ragadtak. Miután lecsillapították állataikat, olyan vészjósló csend 
támadt körülöttük, mintha még a fák levelei is megdermedtek 
volna. Az erdő megszokott hangjai elnémultak: a leveli békák 
pletykálása, egy-egy fészkére későn hazatérő madár szárnyának 
suhogása, a szürkületkor életre kelő baglyok huhogása, denevé-
rek surranása. Mintha a baglyok elől az avar alá rejtőzve bogarak-
ra vadászó gyíkok is megbénultak volna. A várakozással terhes 
csendben megállt az idő. Olyannyira, hogy megkönnyebbüléssel 
vették az első hangot, amely megtörte a némaságot.

Csak miután fellélegeztek, néztek ijedten egymásra: erdőkben 
soha nem hallott, hosszan elnyúló hang hallatszott.

Olyan, mint egy vonyítás. Mintha szavakat rejtett volna, mint-
ha egy állatember akarná őket figyelmeztetni valami nagy ve-
szélyre. A nódiak suttogva próbálták megfejteni az üzenetet: csak 
a víííígyááázzzatok szót hallották ki többen is a szűkölésbe fúló 
vonyításból. Majd kísérteties, zokogó nevetés hangja érkezett 
hol messzebbről, hol a közvetlen közelből. Aztán minden ijesztő 
hangnál kibírhatatlanabb, vészterhes csend. Mígnem visszatért 
a szívszaggató vonyítás, mintha elnyújtott szavakkal szólna hoz-
zájuk valami rémséges lény.

Egyedül Kio-gyó vett erőt magán, és tett pár lépést a hang irá-
nyába, hogy nódi módra a beszéd erejével békéltesse meg a hang 
gazdáját, de meghátrált, amikor egy vörösen izzó szempárral ta-
lálkozott.

– Matúzs akar elijeszteni minket a szigetéről mágiájával – igye-
kezett megnyugtatni társait, de hiába:

– Talán Matúzs nem lenne képes megnyomorítani minket az 
átkával? – kérdezte az egyik dobos. Majd az egymás mellett álló 
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Kióhoz és Káinhoz szólt: – Mint ahogy vallomásotok szerint az 
elraboltakat is megnyomorította.

Káin mondta volna, hogy az a bizonyos átok – „bogáncskórót 
terem néked a föld” – sem valósult meg egészen, de Kió leintette:

– Nem érdemes érvelni azoknak, akik hinni akarnak abban, 
amiben hisznek, bármennyire hihetetlen is... – gabalyodott bele 
a szavaiba. – Jobb, ha most nem megyünk sehová. Aki ismeri 
a sziget minden fáját és bokrát, egyenként végezhet velünk a sűrű 
bozótosban. A napkelte fényében folytatjuk utunkat – biztatta  
társait. ám ez a remény szertefoszlott, amint a vérfagyasztó vo-
nyítás, fájdalmas üvöltés még közelebbről és már-már megérthe-
tő szavakkal zengett fel ismét. A dárdások kihallani véltek belő-
le mindenféle, őket és lemenőiket fenyegető borzalmakat. Rá is 
vették legidősebb társukat, hogy forduljon nevükben Kióhoz és 
Káinhoz.

– Esküdjetek meg neki – mondta remegő hangon az elad-
dig bátorságáról híres dárdás. – Esküdjetek meg, hogy a hajnal 
első sugaránál elhagyjuk ezt az átkozott szigetet, s visszatérünk 
Nódba.

Kió és Káin kétségbeesetten nézett körül a lankadó tábortűz 
fényében: csak Kihara állt melléjük. Az egyre vészjóslóbb szű-
kölésre legtöbben lesütött szemmel kapaszkodtak egymásba... 
Mahal a gyermekeikre mutatott, s a tekintetével kérlelte Káint, 
vonuljanak vissza, bármennyire fájt is neki, hogy nem találkozhat 
embere szüleivel.

Már-már engedtek a megfélemlített dárdások követelésének, 
de ekkor a Nódi Szűz szó nélkül elindult az izzó szempár felé. Lé-
legzetvisszafojtva várták, mi lesz, amikor odaér, mígnem a szem-
pár vörös fénye kialudt, és a félelemkeltő üvöltés elhalt. Cikara-
ma halványsárga úti köntösét még látták távolodni, majd eltűnt 
a bokrok és fák között.

Az erdő neszei, zajai visszatértek.

* * *

Másnap hajnalban rossz álomként emlékeztek a történtekre. Egy-
mást túlkiabálva idézte fel mindenki azt, ami leginkább megrémí-
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tette. Abban egyetértettek, hogy nem álmodhatták mindannyian 
ugyanazt a rémálmot, amelynek valóságát egy tény kétségtelenül 
bizonyította: Cikara-ma, a Nódi Szűz nem volt közöttük.

A felkelő nap fényében egyre többen nyerték vissza bátorsá-
gukat legalább annyira, hogy az őket személyükben fenyegető 
veszélyen túl Cikara sorsa miatt is aggódjanak:

– Nem hagyhatjuk itt Cikarát ennek a megszállott Matúzsnak 
a fogságában!

– Vétkeznénk a szentséges Hunán ellen.
– De hiszen saját jószántából ment hozzá.
– Feláldozta magát, hogy folytathassuk utunkat.
– Ezért jött velünk?
– Vagy talán a vágya hajtotta?
– Úgy ment a szempár felé, mint egy alvajáró.
– Induljunk a keresésére!
– Matúzsnak nappal nincs semmi esélye a dárdásaink ellené-

ben... – ezt persze Markara mondta.
Erre még nagyobb lett a hangzavar. Csak Káin maradt szótlan: 

nem értette, miért jött velük és miért ment Matúzshoz a Nódi 
Szűz, bármennyire igyekezett is megérteni valamit a körülötte 
röpködő szavakból:

– Meg kell majd kérdeznem Mahalt, mi igaz abból, hogy 
Matúzs Cikara örök szerelme – gondolta. Ekkor azonban a töb-
biekre kellett figyelnie, mert a nevét hallotta:

– Hol van Káin? Innen már neki kell vezetnie minket.
– Igen, Káin jobban ismeri Matúzst, mint Kió. Neki kell el-

döntenie, hogyan szabadíthatjuk ki Cikarát.
– Matúzst valóban jobban ismerem, de Cikara küldetésétől is 

függ, hogy mit tegyünk. Erről legfeljebb Mahanna-ma tudhat. 
Most, miután levette fátylát, mondhatsz nekünk erről valamit? – 
kérdezte, majd nyomatékként hozzátette: – Tudnunk kell, miért 
jött velünk a papnő, és miért ment Matúzshoz, mielőtt eldönt-
hetjük, hogy visszaszerezzük-e tőle. És hogyan?

– Kétségtelenül a mi nyugalmunkért ment elébe az izzó szem-
párnak. Kiállt értünk, akár mágiával, akár jól kigondolt trükkök-
kel akart minket elijeszteni Matúzs. Ennyit mondhatok: Cikara 
azért jött velünk, mert abból, amit tőletek hallott, Kió és Káin, 
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egykori tanítómestere átkozódó dührohamairól, megértette, hogy  
segítségére szorul az, akit ő még ifjúkorában örökre a szívébe fo-
gadott. Nagy akaraterejű és jóságos lélek a mi papnőnk. Kívánjuk 
neki, hogy váljon valóra, amiért idejött: kiűzhesse a megszállott 
Matúzs ördögeit. Ehhez időre lesz szüksége. A fontos az, hogy 
Matúzs nem űzte vissza hozzánk, mielőtt foganatja lehet gyógyí-
tó erejének.

– De vele hagyhatjuk-e Cikarát? Ha legodaadóbb segítő szán-
déka ellenére mégis elűzi magától Matúzs, aligha térhet vissza 
Nódra egy szál egyedül.

– Kérdésed jogos, Kihara, de erre csak a türelmünk hozhatja 
meg a választ. Folytassuk tehát utunkat Káin szüleinek a Kint-
világába, ahol Cikara ránk találhat, ha eléri célját, ha nem. Márpe-
dig őt ismerve, bízhatunk benne: ha vele tud maradni pár napig, 
azt a Matúzst láthatjuk majd viszont, akivel ő több mint harminc 
éve szerelembe esett. És azóta is remélte, hogy az évek során 
nyert tapasztalatával egyszer majd elnyerheti őt, aki elmenekült 
érzései elől, amelyeket a túl fiatal és magát visszafogni képtelen 
tanítványa egykor kiváltott belőle.

– És amelyeket tanítómestereként Matúzs nem mert vállalni – 
tette hozzá Kihara, miután a távolba meredő Mahanna hangja 
elhalt.

– Talán saját ifjúkorára emlékszik vissza az elábrándozó Ma-
hanna? – súgta asszonya fülébe a kérdést Káin úgy, hogy annak 
máskor következményei lettek volna, de ekkor már kezdtek sátrat 
bontani.

Hamarosan el is indultak Káin vezetésével. szorosan egymás 
mögött haladtak, háttal a reggeli napnak. Nehezen küzdötték át 
magukat az indákkal átszőtt fák között: a szamarakról olykor le 
kellett venni a málhát, hogy áthúzzák-taszítsák őket, ahol lehe-
tetlennek tűnt szélesebb csapást vágni. És minél beljebb jutot-
tak a sziget közepébe, annál félelmetesebb sötétbe borult útjuk 
a fölöttük összenőtt lombozat alatt. Voltak közöttük kishitűek, 
akik már olyasmit mondogattak, hogy talán sosem kerülnek ki 
Matúzs elvadult kertjéből, amikor Káin felkiáltott:

– Nézzétek! Azok nem lehetnek mások, mint Ádám és Éva! – 
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s a bokrok sűrűjébe vetette magát, nem törődve a testébe maró 
tövisekkel. – Erre gyertek! Erre gyertek! – kiáltozta.

– Ez az! – mondta aztán lelkesen, amint a többiek utolérték. – 
Ez nem lehet más, csak az a két szikla, amelyet szüleim magukról 
neveztek el, és sokszor említettek meséikben: mindig itt találkoz-
tak naplemente felé, ha nem együtt töltötték a délutánt. Innen 
mentek fel a Gihon-parti dombra, ahol Ádám a Kintvilágról ál-
modozott.

– Gondolod, hogy még fellelhetjük a csapást, amelyet kitapos-
tak? – kérdezte a bábaasszony, akit ugyancsak megviselt az út. 
Vagy talán Mahal miatt aggódott, akit nem lehetett meggátolni 
abban, hogy ő is megküzdjön a haladásukat gátló indákkal, és 
magára vegye a málhák rá eső részét, amikor le kellett venni őket 
a szamarakról.

– Erre gyertek, Káin! – hívta őket Kió, aki előrement, hogy 
megtalálja az ösvényt, amelyet valaha Ádám és Éva használhatott.

Valóban gyorsabban haladtak arra, és még napnyugta előtt 
örömmel fogadták a szamarak nagy iázását:

– Vizet szagolnak! – kiáltott fel boldogan a bábaasszony.
– Igen, de ezek akár negyednapnyi járásról is megérzik, ha on-

nan fúj a szél – jegyezte meg a fővédőr.
Fele annyi időbe sem tellett azonban, és eljutottak az egykori 

ösvény végére: jókora domb meredek, sziklás oldala állította meg 
őket.

– Szüleim mindig úgy mesélték, hogy felmásztak a Kintvilágra 
néző dombra – nyomta meg Káin a felmászás szót –, itt aztán 
volt mit megmászniuk. De engem nem errefelé hozott Matúzs, 
miután átvezetett a Gihon gázlóján.

– Ez az ösvény nem fordul semerre, az biztos. Mit gondolsz: 
merre kerüljük meg ezt a sziklás dombot, hogy a folyóhoz jus-
sunk? – Ezt Káintól kérdezte Kió, de Mahanna válaszolt rá:

– Semerre. Már úgyis esteledik. Felmászunk a domb tetejére, 
ahol Matúzs aligha zaklathat minket. Ránk fér egy nyugodalmas 
éjszaka.

Mahanna döntését csak a szamarak nem vették szívesen. Fél-
úton felfelé, a legmeredekebb, sziklás rész előtt találtak maguk-
nak egy kis füves lankát, onnan egy tapodtat sem mentek tovább. 
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Maradt velük és a nehezebb málhákkal két dárdás, a többiek pe-
dig hamarosan felértek a domb tetejére. Mindjárt megértették, 
hogy Ádám miért szerette onnan nézni a naplementét.

Gyönyörűséges világ tárult eléjük: a kert sötét, benőtt őserdeje 
után igen vonzóak voltak a Kintvilág nyílt, napos mezői, itt-ott 
virágzó vagy már gyümölcsöktől roskadozó fák ligeteivel tarkítva. 
Távolabb hatalmas agancsos szarvasok és kecses őzek legelésztek 
békésen. Még a sziklás hegyoldalak is kristályként szikráztak a le-
nyugvó nap fényében.

– A gázló felett állunk, kétségtelenül – szólt mindannyiukhoz 
Kió –, felismerem a helyet, ahonnan láttam a Kintvilágba lépni 
ádámot és Évát.

– Már alig várom, hogy ott lehessünk szüleid csodálatos vilá-
gában – simult emberéhez még mindig a tájat bámulva Mahal.

– Igen, de a legnehezebb még hátravan – gondolta Káin, amint 
szótlanul ölelte magához asszonyát. Aggodalmát csak Kióval és 
Kiharával osztotta meg estebédjük után, amikor a legtöbben már 
nyugovóra tértek:

– Remélem, lesz bátorságom megközelíteni a Gihon gázlóját, 
melyet lángoló pallosú kerub őriz. Tegnap éjjel megint átéltem, 
amit akkor éreztem, amikor Urunk bekötött szemmel átvezetett 
rajta. Próbálom visszaidézni, mi okozta akkori félelmemet, de va-
lami baljós érzés elnyomja okának emlékét.

– Nem emlékszel valamire, hangra, szagra? Hogy köves vagy 
füves volt-e a talaj a talpad alatt? Bármire, ami segíthetne megta-
lálnunk az oda vezető ösvényt?

Kiót leginkább az érdekelte, hogy merre induljanak reggel 
a gázlóhoz: már többször próbált utat találni lefelé a domb Kint-
világ felőli oldalán, de mindig visszatért egyre szomorúbban csó-
válva fejét: – Valamire csak emlékszel! – ült le végül fáradtan Káin 
mellé. – Innen a folyó felé legfeljebb gyíkok mehetnek le a füg-
gőleges sziklafalon.

– Leginkább arra emlékszem, hogy mennyire féltem a lángoló 
pallostól – vallotta be Káin.

– Uratok ültette szüleid szívébe ezt a félelmet, még amikor szi-
gete fogságában éltek.

– Lehet, Kió, de talán könnyebb legyőzni a rád örökített félel-
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met, mint azt, amely saját tapasztalatodból született? Már a gon-
dolat, hogy az a lángpallosú kerub itt áll valahol a domb lábánál, 
bizonyára megrontja álmomat ma éjjel, ha egyáltalán enged el-
aludni.

– Ha ilyen közel vagyunk a Kintvilág kapujához, most lehet 
Matúzs utolsó esélye, hogy megakadályozza átkelésünket – je-
gyezte meg Kihara. – Állítsatok hát őröket!
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13. fejezet

A nódiak nem tudhatták, hogy Matúzs már nem is volt a szige-
ten. Miután Cikara, rálelve élete nagy szerelmére, boldog álomba 
merült, ő ellopakodott mellőle: sietett a Kintvilágba, hogy figyel-
meztesse Ádámot a közelgő veszélyre.

Akármennyire nem akart emlékezni rá, a Gihon gázlójánál meg-
jelent lelki szemei előtt az a korai hajnal, amikor neveltjeit át-
vezette a Kintvilágukba. Újraélte a pillanat fájdalmát. Csak arra 
vigyázott, hogy most, amikor bíznia kell abban, hogy tanítása 
megfogant, ne törjön rá az önvád, amiért valódi okítás helyett 
szavai gondolkodás nélküli elfogadására nevelte a már felnőtt 
ádámot.

Azt azonban nem akadályozhatta meg, hogy mindig önmagá-
val vitatkozó elméje tovább dolgozzon: Él-e az az ember, akiből 
kihaltak a kérdések? Megöltem-e az igazi Ádámot azzal, hogy 
kiöltem belőle a kérdéseket? Elértem, hogy minden szavam örök 
értékű igazságnak fogadja el, és így megbénítottam a gondolko-
dását. Meggyaláztam-e ezzel tanítói elhivatottságomat?

Bizony meggyaláztam.
ádám emberré vált, amikor kiengedtem kertem fogságából, 

aztán lassan emberemmé tettem. Hálás volt, amiért áldásommal 
engedtem útjára, és háláját becstelenül kihasználtam arra, hogy 
engedelmes szolgámmá tegyem. Tudtam, hogy szükségem lesz 
az engedelmességére?

Igen, tudtam, hogy a nódiak egyszer ránk találnak. Reméltem, 
hogy Káin barátokként hozza el őket, de fegyverrel érkeztek. 
Nem engedhetem meg, hogy csak félig kész alkotásomat, Ádá-
mot elvegyék tőlem.
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De valójában őket féltem-e vagy magamat? Száműztek, még 
mielőtt elloptam tőlük a gyermekeket, így hát nódiként vagy tör-
vényeiken kívülálló idegenként ítélhetnének el?

Ilyen kérdések, gondolatok kötötték le Matúzst, amint nevelt-
jei felé tartott. Az sem derítette jobb kedvre, amit akkor látott, 
amikor rájuk talált:

– Miért nem a barlangotok biztonságában alszotok? Hányszor 
kell még figyelmeztetnem benneteket a szigetemen túl élő vadak 
veszélyességére? – szólt Matúzs fennhangon a kis tisztáson, a csil-
lagok alatt alvó párhoz és gyerekeikhez lépve.

Szavára a gyermekei legkisebb neszére is felébredő Éva vála-
szolt:

– Ádámhoz beszélsz, gondolom, hiszen nem is emlékszem, 
mikor szóltál hozzám utoljára. Az itteni állatok nem bántanak 
minket. De engedd, hogy összeszedjem magam – állt fel Éva 
kéjesen nyújtózkodva. – Menjünk odébb, mielőtt hangoskodá-
soddal felvered a gyerekeket. Ádámhoz hiába szólsz. Ha válaszra 
bírnád is, reggelre egyetlen szavadra sem emlékezne: ölelésem 
után mindig ilyen felrázhatatlan álomba merül.

– Ne hozakodj megint elő azzal, amit neki csak te adhatsz, 
s ezzel hatalmadat az enyém fölé helyeznéd felette.

– Ne haragudj, Uram, de mintha álmom folytatása lennél. 
Mondd: az utóbbi időkben miért kerülsz engem? Miért csak 
Ádámmal susmorogsz? Mi az a titkos tudomány, amelyre okí-
tod? Most már nem csak felettem akarod, hogy uralkodjon? Tán 
elfelejtetted, mivé lett Ábel, miután juhain kitanulta az uralkodás 
tudományát? Vagy talán te bérelted fel arra Ábelt, hogy ezzel is 
próbára tedd Ádámot?

– Hallgass már! A végén még meghallja, hogy miket be-
szélsz...

– Hadd hallja! Ideje, hogy felismerje...
– Mondottam: hallgass már, te fajtalankodó szajha! Temiattad 

történt, ami történt, miután magadhoz engedted Káint. Mondd 
meg Ádámnak, de szóról szóra: Szigetemre jött ismét a gonosz, 
de most sokadmagával. Lándzsásokkal, akik ellen nem védhet 
meg buzogányával. Errefelé tartanak szigetemen át, hogy titeket 
elraboljanak. Évek alatt kigondolt mágiámmal sem állíthattam 
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meg sokaságukat. Ádám reggel várja őket a Gihon gázlójánál el-
rejtőzve. Majd magát föl nem fedve, vadászata minden furfang-
jával csalogassa őket Ai-rom mocsarába. Annak közepébe, ahon-
nan az ösvényeit nem ismerő ember soha ki nem talál. Mondd 
ezt Ádámnak: ez az én parancsom. Ha nem adod át üzenetemet 
így, ahogy mondtam, nagyon megbánod, erre esküszöm.

* * *

Nem tudván, hogy Matúzs távol van tőlük, Kió fennmaradt a két 
őrrel. Káint pedig nyugovóra küldte, megértő szavakkal:

– Neked holnap lesz a nagy napod, fiam. Ki tudja, mi vár ránk 
a Kintvilágban. Ami az éjjel történt, sejteti, hogy Matúzs talán 
ellenünk próbálja majd fordítani apádat, mint ahogy egyszer már 
ellenem fordította.

– Gondolod, hogy tudja: mi ketten tértünk vissza, akiket már 
egyszer kitiltott innen? – kérdezett rá Káin.

Jó ideig latolgatták ezt, mígnem Mahal hangját hallották:
– Gyere már, kedvesem, nézd, milyen szépen elaltatta mesém 

a gyerekeket. Mintha tegnap éjjel mi sem történt volna.
– Van számomra is ilyen meséd? Rám férne – csókolta hom-

lokon asszonyát a sátrukba bújó Káin. – Hátha még a rám váró 
kerubot is távol tartja tőlem legalább reggelig!

– Feküdj mellém, és nem lesz szavakra szükségem...
– Pedig sok kérdésre kell választ találnom.
– Tudom, arra gondolsz, hogy reggel képes leszel-e szembenéz-

ni a kerubbal, de lángpallosának gyermekkorodban beléd plántált 
félelmét csak te, egymagadban győzheted le. Még akkor is, ha 
évekkel ezelőtt már azt állítottad, hogy rég legyőzted.

– Valóban. Amikor útnak indultunk, eszembe sem jutott. Teg-
nap éjjelig. Akkor sem annyira Matúzs mágiája, mint elszántsága 
félemlített meg. És most Cikara is aggaszt: mióta leleplezte ki-
létét, nem értem, miért, de úgy érzem, tőle függhet utunk sikere. 
Lehet, hogy Matúzs a hatalmába kerítette?

– Valószínűbb, hogy Cikara kerítette hatalmába Matúzst, ezért 
nem zaklatott minket tovább.

– Leginkább attól tartok, hogy talán apám Ábel halála és az én 
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száműzetésem után annyira az ő Ura, a ti Matúzsotok hatalma 
alá került, hogy mindenben engedelmeskedik neki, és ellenünk 
fordul.

– Én bízom Évában. Nódi vér folyik az ereiben: szerelmével, 
a szerelem művészetével bizonyára magához kötötte emberét, 
még ha asszonyi minták híján állati példákat követve születésed-
kor elűzte is őt magától.

– Amikor apám utamra bocsátott, szívéből szólón említette az 
egy asszony és egy ember kapcsolatának boldogító tökélyét.

– Bárcsak hallgattál volna apádra! Akkor talán ma este is észre-
vetted volna: mennyire szeretnélek ebben a tökélyben részesíteni. 
De talán most már valóban aludnunk kellene: nagy nap áll előt-
tünk, különösen előtted, akinek szembe kell nézned gyermekko-
rod legnagyobb félelmével.

– Éppen ezért aligha hiszem, hogy most elaludhatnék. Inkább 
beszélgessünk, hogy ne kelljen a holnapra gondolnom.

– Valóban csak a beszéddel segíthetlek ebben?
– Csak?! De hiszen mindig azt mondjátok, mondod te is, hogy 

a beszéd a legerősebb kapocs két ember között.
– De hisszük azt is, hogy a szeretkezés: párbeszéd a test sza-

vaival. Testem már rég szólni akar hozzád, Káin. De úgy látom, 
Cikara lázba hozta képzeletedet. Ha már így van, hagyd, hogy 
megmutassam: milyen jó tanítványa voltam.

– Tehát jól gondolom, hogy Cikara ilyképpen is segíti azokat, 
akik hozzá fordulnak? Ha testének tudása fele annyira terjed ki, 
mint a tiéd, megértem, hogy ellenállhatatlannak tartják azok, 
akik ezt a képességét ismerik. De mondd, kiket segítenek ilykép-
pen a Nódi Szüzek?

– Fiatalokat készítenek fel az örömszerzés művészetére. És pá-
rokat segítenek, akik az évek során elfásulnak egymás iránt. De 
Cikara emellett a legsikeresebb ördögűző papnőnk is. Te persze 
nem vagy fásult: csak úgy feszülsz nekem, mint egy cövek.

– Mert annyit mocorogsz. Csak még azt mondd meg, miért 
hívják őket szüzeknek? Azt hallottam, hogy Cikara szült egy 
gyermeket.

– Méghozzá sokan úgy tartják, hogy Matúzstól. De most 
hagyjuk ezt. Mi azt mondjuk, hogy egy lány szűznek születik 
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és szűzzé lesz, mindahányszor gyermeket szül. Gondolom, ezt 
nehéz megértened. De azt már megértetted, hogy miért tulajdo-
nítunk mágikus erőt a szerelemnek.

– Inkább átéreztem.
– Igen, feltételezhetjük, hogy férfi és nő számára hasonló ér-

zés a szerelem. De egy férfi nem érezheti át a gyermekszülés él-
ményét. Messzi földekről közénk jött asszonyok mondják, hogy 
ez nem mindenütt van így, de mi úgy tartjuk és érezzük, hogy 
nemcsak megszülünk egy új életet, hanem magunk is új életre 
születünk vele: Anyának! – a nyomaték kedvéért Mahal csak kis 
szünet után szőtte tovább szavait: – És ezen nemcsak az anyaság 
érzelmi élményét értjük. Nem is csak azt, hogy mellünk tejével 
tápláljuk az új életet, hanem azt is, hogy a szoptatás öröme-gyö-
nyöre átjárja egész testünket, és gyógyírként felkészíti, hogy szűzi 
nászunk éjszakáját élhessük át ismét, amikor magunkba fogadjuk 
emberünket. De most jobb, ha elalszunk: nemsokára felébreszt 
a lányod, és jól tudod: megetetése mindig felkelti étvágyamat rád.
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Másnap reggel nem jutott idejük párbeszédre sem a száj, sem 
a test szavaival. Legtöbben már szedelőzködtek, amikor tereferé-
jükre ébredve Mahal és Káin kikecmergett a sátorból. Mahanna 
lépett hozzájuk:

– Ideje, hogy átvedd a vezetést, Káin. Kió nem járt ennél kö-
zelebb a Gihonhoz, de állítja, hogy csak ott mehetünk le erről 
a dombról, ahol feljöttünk.

Káin ezzel egyetértett, s leérve a domb lábához hamarosan rá-
bukkantak egy rég nem használt, de indákkal nem teljesen be-
szőtt csapásra, amelyet felmálházott szamaraiknak is csak itt-ott 
kellett szélesebbre vágniuk. A fák koronái között olykor átsütő 
nap még meg sem közelítette delelését, amikor az ösvényt kö-
vetve megkerülték a dombot, és a Gihon elébük tárult. A szama-
rak nem nagy örömére, mert boldog iázásukra a hatalmas hüllők 
gyülekezni kezdtek...

Jól haladtak. Csak akkor lassultak le, amikor a folyó és a szik-
la között a part annyira elkeskenyedett, hogy a hüllőket távol 
tartandó, dárdáikkal-botjaikkal kellett ismét csapkodniuk a vizet. 
– Ez a sziklafal nem volt itt – mondta Káin a nyomában haladó 
Kiónak.

– Hidd el: nincs olyan mágia, amely a föld mélyéből sziklafa-
lakat emel ki.

– A fal nem lehetett ilyen közel a folyóhoz, hiszen egymás mel-
lett mentünk, kézen fogva a Kert Urával, miután szememet be-
kötötte, hogy ide vissza ne találjak.

– Lehet, hogy a folyó azóta szélesebbre mosta a medrét.
– Lehet – fogadta el a magyarázatot Káin.
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Különben sem sokáig kellett már félniük a hüllők támadásától 
a keskeny ösvényen. Megkerülve egy sziklát csodálatosan szép, 
sima vizű öböl széles, homokos partja tárult eléjük. A víz olyan 
tiszta volt, hogy látni lehetett a fenekén a kavicsok közt keres-
gélő, kisujjnyi halakat. Hüllőt meg egyet sem: sziklazátonysor 
zárta el a folyó medrét az öböltől. A szamarak beletérdelve szív-
ták magukba a vizet. Az emberek is felbátorodtak: voltak, akik 
egyenesen belevetették magukat. Mások csak markukban emel-
tek belőle, hogy igyanak és tisztálkodjanak, majd elővették ele-
mózsiájukat.

Káin segített Mahalnak letelepednie a puha homokra, tisztes 
távolságra a víztől, amelybe a kacagó-visítozó Hanokhot jó pár-
szor bemártogatta. Majd intett Kiónak, hogy kövesse: meg kel-
lett győződnie róla, hogy onnan elérhetik a gázlót.

– A talpam emlékszik erre a puha, meleg homokra, amelyhez 
hasonlót a Kintvilágban soha nem éreztem. De azért nézzük 
meg, mi vár ránk!

Elindultak, követve a víz folyásának irányát. A part keskenye-
dett és egyre kövesebb lett ugyan, de ez nem nagyon lassította 
járásukat. Annál inkább a fákról majd a földig csüggő, folyon-
dárindákkal átszőtt mohasálak, amelyekből madarak sokaságá-
nak fészket védelmező rikácsolása zendült fel közeledtükre. Pedig 
ólálkodott ott, abban a vastag szőttesben olyan veszély is, amely-
től Kiónak földbe gyökerezett a lába. Csak nagy szeretete bírta 
rá, hogy a vészes sziszegést semmibe vevő barátja után ugorjon, 
és karját elkapva biztonságba húzza őt.

– Azt hittem, szándékosan mész halálodba, te szerencsétlen! 
Ezeknek a kuszmagyíkoknak a marását még senki sem élte túl. 
Már a sziszegésüktől is sokan szörnyethaltak.

– Nem tudom, mit neveztek ti kuszmagyíknak. Apám fe ke te-
gyíknak nevezi őket. Én egyszerűen tolvajoknak vagy to jás tol va-
joknak.

– Mérgük borzalmasan fájdalmas halálhoz vezet...
– Ugyan! Még a madaraknak sem ártanak, erős sziszegésükkel 

elűzik őket, hogy tojásukhoz férjenek anélkül, hogy megküzde-
nének velük.

Káin ezt elegendőnek vélte annak megértetésére, hogy ezekben 

BitóLászló-Áldott vagyKáin.indd   121 2009.03.09.   18:54:34



122

Áldott vagy, Káin

a legfeljebb félkarnyi tolvajokban nem lakozik gyilkos szándék, 
de barátja egyáltalán nem tűnt meggyőzöttnek, így hozzátette:

– Persze enni nekik is kell. Apám arra tanított, és én is meg-
figyeltem: egy fészekből csak egy tojást lopnak ki. A madarak 
pedig mindig két-hárommal többet tojnak, mint ahány fiókát fel 
tudnak nevelni.

– Lehet, hogy mindebben igazad van, fiam, már ha ez ugyanaz 
a fajta, amit te ismersz a Kintvilágotokból. De az ilyen sziszegés-
ről felismerhető gyík mérge olyan kínos halált okoz, hogy nincs 
az az ember köztünk, aki a félelmét legyőzve itt követne téged.

– Maradj itt, Kió, megfogok egyet, és bebizonyítom ártatlan-
ságukat. Már nem egyet tartottam a kezemben. Nem is nehéz el-
kapni őket, mert nincsen bennük félelem: nincs az az állat, amely 
megtámadná őket.

– Gondolom, van rá okuk – jegyezte meg Kió, bár felmérte: 
barátja ebben a bizonyításban láthatta továbbjutásuk egyetlen 
esélyét.

Káin el is tűnt a sűrű lepel mögött, míg Kió a jóságos Hunánhoz 
fohászkodott, amit nem gyakran tett, de most nem volt más vá-
lasztása. Nem sokáig kellett fohászkodnia, barátja hamarosan egy 
elszántan sziszegő, de különben fogsága ellen nem nagyon tilta-
kozó, alig másfél araszos gyíkkal tért vissza.

– Ez a ti kuszmagyíkotok? – kérdezte Kió elé tartva a fekete, 
szeme körül és orrán vörös foltokkal díszített, megfélemlítő ki-
nézetű jószágot.

– Véneink mondják: aki látja, annak aligha lesz alkalma, hogy 
meséljen róla.

– Mesebeszéd – mondta Káin, és magabiztosan visszasietett az 
öbölhöz, de még mielőtt bárki megláthatta volna, mit tart a ke-
zében, a gyík sziszegésétől a szamarak példáját követve mindenki 
szertefutott. Egyedül Mahal maradt gyermekeit magához ölelve.

Csak akkor léptek némelyek közelebb, amikor tojástolvajként 
bemutatott foglyát letette a homokba, ahol az mozdulatlan ma-
radt. Káin tudta: a fák sűrű lombjaiban a futóindák szövevényé-
nek sötétségéhez szokott gyíkokat megvakítja a delelő nap erős 
fénye.

– Mágiával bénította meg Káin – vélte az egyik védőr.
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A mágiával vádolt nem tiltakozott, sőt annak erejét bizonyí-
tandó megengedte, hogy fia, Hánokh, aki még nem tanulta meg 
félni a hangját, megérintse, sőt kezébe is vegye a hangosan felese-
lő, de menekülni nem próbáló gyíkot.

Erre a bátrabbak közelebb jöttek: – Van több is, ahol ezt talál-
tad? – kérdezte Mahanna-ma közömbösséget színlelve.

– Van elég. A Kintvilágban is százával vannak mindenütt, ahol 
madarak fészkelnek... – Káin ezúttal még részletesebben, szí-
nesebben adta elő a tojástolvajok méltányos viselkedését, majd 
így fejezte be meggyőzőnek szánt szavait: – Bolondok lennének 
meg enni a madarakat, akik mindennapi étküket tojják.

Erre többen is rábólintottak. A délután nagy része mégis rá-
ment, mire megint indulásra készen álltak. Csak a szamarak tűn-
tek el...

– Nem érdemes megkeresni őket: az ilyen sziszegésnek a kö-
zelébe se jönnének – jelentette ki magabiztosan a fővédőr. – Jó, 
hogy levettettem málháikat, mielőtt lepihentünk.

Ennek mindenki örült, amíg fel nem szedelőzködtek, és mind-
egyikükre jutott legalább három málháskosár vagy batyu.

– Szeretném látni azt a gyíkot, amely harapnivalót talál rajtunk 
– jegyezte meg valaki, de ezt nem mindenki találta humorosnak. 
Csak miután lélegzetüket visszafogva már elhaladtak jó pár szi-
szegő mellett, és egyik sem viselkedett ellenségesen, kezdtek any-
nyira megnyugodni, hogy hangoskodó zagyvaságokkal tartsák 
szóval és biztassák egymást.

Káin előresietett, hogy lássa, milyen messze lehet legnehezebb 
próbatétele, a lángoló pallos.

Nagyapja, Ádám apja vele tartott:
– Velem megoszthatod félelmeidet – fogta karon biztatón –, 

mert fiam látásáért mindenen keresztül kitartok melletted, és se-
gíthetek a többiek félelmének legyőzésében is.

– Szüleim hitték és Apám, mármint a fiad talán még mindig 
hiszi, hogy Uruk egy kerubot állított kertje kapujába, hogy lán-
goló pallosával megakadályozza visszatértüket.

– És te? Te hiszel benne?
– Már magam sem tudom, miben higgyek. Azt a félelmetes 

pallost egyszer, még kisgyermekkoromban láttam lángra lobban-
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ni, amikor túl közel merészkedtem hozzá a túlsó parton. Aztán 
megtudtam, hogy a Kert Ura a ti Matúzsotok, és nem kellett úgy 
gondolnom rá, mint szüleim mindenható teremtőjére, akit fél-
nünk kell. Most azonban látom, hogy sokan közületek mágikus 
erőt tulajdonítanak neki, s ezért félitek.

– És te?
– Mások rettegése átragad ránk. Tegnapelőtt éjjel én is hittem, 

hogy Matúzs mágiájával akart minket visszafordítani...
– Tegnapelőtt éjjel, mondod... – csatlakozott hozzájuk Kió. – 

Bevallom, akkor engem is megfélemlített. De most világos nap-
pal van.

– Aligha mertem volna eljönni a gyíkokat rejtő mohasálak mel-
lett az éj sötétjében – vallotta be Ádám apja –, de a mágia valójá-
ban nem is a sötétségben, hanem a hold fényében lakozik...

– A sötétben attól félünk, amit nem látunk, a hold fényében 
attól, amit látni vélünk – jegyezte meg Kió.

– És a nap fénye csak a bennünk élő rémeket nem űzi el – fejez-
te be Káin, aki már ismerte ezt a nódi mondást. – De mondjátok 
– intézte kérdését nagyapjához is –, rá tudjuk-e venni társainkat, 
hogy megközelítsék a gázlót, ha valóban ott áll az a kerub lángo-
ló pallosával?

– Ha valóban léteznek félelmetes lények és utadat állják, akkor 
velük kell megküzdened; ha csak hiszed, hogy léteznek, akkor 
magaddal. Ha te legyőzöd félelmedet, fiam, mindannyiunk szá-
mára erejét veszti a kerub, bárki legyen is ő. – Káin örömmel 
hallotta Markara szavait, majd megjegyezte:

– Amit gyermekkoromban féltem, kétségeim már meggyengí-
tették, és a ti bátorításotok erőt ad, hogy legyőzzem félelmemet. 
Át kell jutnunk akkor is, ha... – Ekkor szava Mahal sürgetően 
hívó kiáltására elakadt, majd visszasietett hozzá.

– Miért siettek előre és hagytok magunkra minket ezen a ré-
misztő helyen?! – kérdezte szemrehányóan.

– De hiszen éppen azért mentem előre nagyapámmal és Kióval, 
hogy segítsenek legyőznöm a bennem élő rémeket, és így segít-
hessünk nektek is legyőzni a bennetek élőket.

– Hányszor mondtam már: bennem nem élnek rémek – erős-
ködött Mahal.
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– De akkor miért szóltál az imént erről a rémisztő helyről? Egy 
helynek önmagában nincs hatalmában megrémíteni. De ne civa-
kodjunk éppen most, ha már eddig sosem civakodtunk! Vissza-
küldöm nagyapámat és Kiót, hogy maradjanak veletek. A láng-
pallossal egyedül kell szembenéznem, akármekkora sereg állna is 
mögöttem.

– Menj, Káin, tedd, amit tenned kell, én követlek a többiekkel 
– ölelte magához emberét Mahal, mielőtt útjára bocsátotta.

Káin nagy erőt érzett szívében, amint közeledett a sorsdöntő 
pillanat.

– Össze kell kötnöm a két világot, az asszonyok nódi múltját 
és az új Kintvilágot, melyet Matúzs álmodott meg – gondolta. 
Meglepte ez a gondolat, de ha már eszébe ötlött, végigment raj-
ta: – Lehet, hogy Matúzs álma nem hordta magában a végzetét: 
de sanyarú sorsra vannak ítélve mindazok, akik csak önmaguk-
ban képesek látni álmuk megvalósítóját. És én? Valóban a két 
világ összekötése az álmom, amelyhez most oly sok erőt érzek 
magamban?

A többieket hátrahagyva Káin ismét meggyorsította lépteit, 
hogy mielőbb találkozzon az elkerülhetetlennel. Talán azért sie-
tett előre, hogy ne Mahal szeme láttára hátráljon meg a pallos 
elől. Vagy sújtsa az halálra. Félelme minden lépésével növekedett, 
mígnem lába földbe gyökerezett, amint elé tárult az ösvény vé-
gén álló fekete kerub és vakító pallosa.

Mahalra gondolt: arra, amikor először pillantotta meg, és 
szin tén beledermedt. Aztán arra a pillanatra, amikor utána futott 
nászuk sátrába, és azzal a bizonyos „Miért?” kérdéssel a karjába 
roskadt. Végül pedig hallotta Mahal szavait, melyekkel rábírta, 
hogy induljanak végre szülei Kintvilágába: „Még ha nem len-
nél is olyan tökéletes férj, mint amilyen vagy, akkor is szeretném 
megköszönni szüleidnek a bódult örömöket nyújtó szeretőt.”

– Nem tudnám elviselni a szüleim látására vágyó asszonyom 
csalódottságát – mondta magának, és ezzel leomlottak Káinról 
gyermekkori félelmei. Tett néhány lépést a képzeletében oly rég 
élő kerub felé, és ekkor felismerte: egy villámsújtotta, hatalmas fa 
feketére égett törzse állt előtte. Annak egyetlen, a folyó felé nyú-
ló, kérgét vesztett ága villogott a napfényben, mint valami pallos, 
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amely arra vár, hogy a mellette elhaladni vágyó közelebb lépjen, 
mielőtt lángra lobban.

– Vagy Matúzs kerubja tetteti magát megégett fatörzsnek? – 
próbált visszalopódzkodni szívébe a régóta meghonosodott féle-
lem. Káin felismerte, és küzdött ellene: erőt vett magán, és köze-
lebb lépett. Oly közel, hogy észrevette: darazsak repülnek ki a fa 
odvából, majd térnek vissza oda.

– Villámsújtotta, feketére égett fa az, amit kerubnak mondott 
nekünk Matúzs – kiáltott hátra az érte fohászkodóknak. Majd 
visszaindult hozzájuk, hogy meggyőzze őket: – Darazsak élnek 
az odvában, a nap szikrázó fényében a túlsó partról az ő csillo-
gó-villogó rajzásukat láthattam gyermekfejjel a pallos lángjának. 
Gyertek nyugodtan: nincs itt semmi mágia...

– És talán egy kerub nem képes fatörzsnek játszani meg magát, 
hogy közelebb csalogasson minket, mielőtt lesújt ránk? – kiáltott 
feléje a legidősebb védőr.

– Szavakkal nem győzöd meg őket. Gyere, győzzük meg más-
ként! – Kió letette málháit, majd odaállt a fatörzshöz, és levizel-
te, biztatva Káint, hogy kövesse példáját. Erre a nódiak feléjük 
indultak: azt el nem képzelhették, hogy bármilyen isteni szolga, 
akár a legodaadóbb kerub mozdulatlanul elviselne ilyen megaláz-
tatást.

Kió és Káin kihívó tette meggyőzte útitársaikat. Már ameny-
nyire: azért a fa mellett elhaladva meggyorsították lépteiket, majd 
mondani sem kellett nekik, hogyan verjék a vizet botjaikkal. Meg 
sem lehetett volna állítani őket a túlpartig, és csak jó pár kődo-
básnyira onnan terítették ki a fűre a felvert víztől nedves ruháikat. 
Káin nagy tüzet rakott:

– Hadd lássa Apám máglyánk füstjét – mondta bizakodva –, 
hogy idejöjjön látásunkra.

* * *

Ádámnak nem volt szüksége a máglya füstjelére. Szemmel tar-
totta a jövevényeket, mióta megjelentek a folyó túlpartján. Aztán 
hagyta, hogy megpihenjenek a tűz körül, mielőtt követte Ura 
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parancsát, amelyet így adott át neki Éva hajnaltájban, amikor fel-
ébredtek:

– Urunk volt itt az éjjel, de téged mély álmodból szavai fel nem 
ébresztettek. Vagy talán félálmodban hallottad őt? – kérdezte 
Éva, s amikor Ádám a fejét rázta, így folytatta: – Fontos üzenetet 
hagyott számodra: valamiféle lények jönnek szigetéről hozzánk. 
Rejtsd el magad a Gihon gázlójánál, majd anélkül, hogy szavak-
kal szólnál hozzájuk vagy megpillanthatnának, vezesd őket va-
dásztudományod minden mesterségével: ide hozzám! – mondta 
ki az utolsó két szót Éva szemrebbenés nélkül.

– De kik ezek a jövevények? Miféle állatok lehetnek? – kérdezte 
meglepetten Ádám. – Tán beszélő lények? Mint az a Kiómicsoda 
volt oly sok évvel ezelőtt? Az a gonosz, akit Urunk parancsára 
agyon kellett volna csapnom, mielőtt te...

– Nem a mi dolgunk, hogy fürkésszük Urunk szándékát, mon-
dod mindig, Ádám. Tégy hát, ahogy mondtam, mert az üzenet, 
melyet neked átadtam, az Ő parancsa. Menj, kémleld ki, hányan 
vannak, siess vissza, és hozd, bármit találsz is csapdáidban, hogy 
készíthessek fogadásukra finom étket: valóságos lakomát. Én me-
gyek a gyerekekkel húshoz valót keresni.

– Hogyan készülhetsz fogadásukra, ha nem tudod, kik a jöve-
vények? Nem etetheted a nyulat hússal vagy a rókát gabonával.

– Ne gondold, Ádám, hogy Urad ilyen állatok fogadására küld 
téged szigete kapujához – mosolygott emberére Éva. – Gondo-
lom, beszélő lényeket kell rejtőzködve hozzám vezetned, tehát ne 
hagyd, hogy szavaik meglepjenek vagy megzavarjanak. És még 
valami: biztosan sok málhát hoznak. Ha megteheted anélkül, 
hogy észrevennének, hozz el nekem egyet. Olyat, amelyben kön-
tösök is vannak: talán Urunkéhoz hasonlók.

– Jól van, megyek – hajolt kisfia fölé Ádám, de látván, hogy al-
szik, csak megigazgatta medvebőr takaróját, majd elsietett. A fi-
úcska azonban hamarosan felébredt, és szemét dörzsölve nézett 
apja után:

– Hová siet apám? Engem miért nem visz magával vadászni? – 
kérdezte anyját panaszosan.

– Nagy nap vár ránk, fiam – mondta Éva izgatottan. – Látoga-
tók jönnek hozzánk, ha érted, mint jelent e szó.
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– Csak nem tér vissza az a medvebocs, amely már oly régóta 
nem jött látásunkra? Talán saját bocsaival tér vissza, mint az őz-
gida, akit te neveltél fel.

– Testvéred jön vissza hozzánk, abban bízom, Széth. Az, akit 
Urunk elküldött. Meg talán az a csodálatos lény is, aki még Káin 
bátyád születése előtt jött látásunkra – adta hozzá magyarázatá-
hoz Éva elgondolkodva. – Kio-gyóra gondolok, akiről szintén 
sokat meséltem.

– Meg apám is, de egész másként: most akkor félnem kell tőle 
vagy... – kérdezte Széth inkább kíváncsian, mint aggódva.

– Nem kell félned senkitől, Széth. – De apádnak ne mondd, 
kire várunk: nagyon csalódott lenne, ha még sincs közöttük már 
több mint öt éve nem látott fia. Kilétük legyen számára megle-
petés.

* * *

Így történt, hogy az izgatottan várakozó Éva még naplemente 
előtt meghallotta a közeledő nódiak zsibongását. Meg is rémisz-
tette ennyi emberi hang, de megjátszott nyugalommal fogadta 
az őket csalogató Ádámot, aki már messziről integetett, hogy 
magára vonja Éva figyelmét.

– Tizenhatan vannak, ha jól számoltam. Meg három gyermek. 
Két ember olyan köntöst visel, mint Urunk – mondta Ádám fel-
indultan, amint közelebb ért. – Csak nem az a micsodamadár tért 
vissza köztük, aki előlem a bolondalmafa lombjába menekült? 
Majd pedig Urunk elátkozott?

– Ne feledd, Ádám: ő győzte meg Uradat, hogy áldásával en-
gedjen ki minket Kertjének fogságából. – Éva a torkában érez-
te dobogni szívét: – Káin hozza hozzánk gyermekeit – tört ki 
majdnem belőle, de kényszerítette magát, hogy Ádám szavaira, 
kérdéseire figyeljen:

– Hogyan is feledhetném? Épp elégszer említetted már. Talán 
tudod, hogy miért tért vissza? Csak nem...

– Hamarosan minden kiderül. Milyen messze vannak most?
– Négy, talán öt kődobásnyira – válaszolt Ádám bizonytala-

nul –, már biztosan közelebb.
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– Látom, sikerült tőlük megszerezned, amit kértem – nyúlt az 
ádám kezében tartott batyuért Éva.

– Amikor lementek a forráshoz tisztálkodni, sok málhájukba 
belenéztem. Ebben van egy olyan fehér köntös is, amilyet Urunk 
visel. Csak nem ezektől kapja az övéit?

– Nem hiszem, de gyere, Ádám, rejtőzzünk el, amíg ideérnek.
Épp csak hogy idejük volt két gyermeküket is bevinni tágas 

barlangjukba, már meg is jelentek a nódiak a mező szélén, élükön 
a felkurjantó Káinnal:

– Szüleim költözhettek ide. Nézzétek, hogy le van taposva 
a fű! Mondtam nektek, hogy Ádám csalogat minket valahová. Itt 
élnek! Étel szagát is érzem, szaladok hozzájuk.

– Várj, Káin! Lehet, hogy csapda! – kapta el barátja karját Kió. 
– Ne feledd, Ádám Ura mindent megtett, hogy megakadályozza 
ideértünket. Telepedjünk le itt, a nyílt mezőn, ahol meglepetés nem 
érhet. Ádám talán még most sem hiszi, hogy létezik rajtuk kívül 
ember! Adjunk neki időt, hogy hozzászokjék közelségünkhöz!

Kió példamutatását követve hozzá is fogtak, hogy letáborozza-
nak, mígnem az egyik védőr felkiáltott:

– Odanézzetek! Ez valami jelenés avagy valóság? – mutatott 
a kis emelkedésen barlangjuk szája előtt nódi köntösben megje-
lenő Évára, karján egy kétévesnél aligha idősebb lánykával. Egy 
lépéssel mögötte Ádám állt második életének elsőszülöttjével, 
Széthtel.

A végtelenül hosszúnak tűnő, ámuló csendet Káin felkiáltása 
törte meg:

– Anyám, te vagy? Ki más lehetnél? Csak ilyen köntösben so-
sem láttalak. Mögötted meg apám! Micsoda boldogság, hogy rá-
tok találtunk! Csak nem új öcsém az ott? És karodban még egy? 
Vagy talán kislány?!

Káin már feléjük tartott, de megállt, amint Éva megoldotta 
köntösét, és az a földre hullt. Kiszáradt fügefalevél körülkötőben, 
büszkén kihúzva magát állt ott mozdulatlanul, mint a megteste-
sült asszonyiság.

– Így talán felismeritek bennem az Évát. Gyere hozzám, Káin, 
ha nem félsz ölelésemtől, amellyel nem azt a múltat akarom idéz-
ni, amelyen már régen túlléptem.
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Anyja hívására Káin odasietett, és megölelték egymást. Majd 
az apja nyakába borult.

– És te, Kio-gyó, azt hiszed, nem ismerlek meg köntösödben? 
– fordult Éva Kióhoz, aki úgy hajolt meg előtte, mint királynő 
előtt illendő:

– Bizony, én vagyok, még ha azóta megviselt is az idő.
– Tudtam, hogy előbb-utóbb visszatérsz, de nem számítottam 

ilyen sokadalomra. Talán van ott még ennél is több ember, ahon-
nan érkeztetek?

– Van sok. Minden ujjatokra jutna tízszer ennyi. Ez itt fiatok 
asszonya, Mahal a gyermekeivel. A ti unokáitokkal, akik látáso-
tokra tették meg ezt a hosszú utat – mutatott rájuk Kió.

– Gyertek hát hozzám – tárta ki karját Éva.
– Hol van a málha, amelyben emberem szüleinek hálaajándé-

kát hoztam? Nem látom sehol – nézett körül aggódva Mahal.
– Egy nagy batyu eltűnt, mialatt lent voltunk a forrásnál – szó-

lalt meg az egyik őr. – Miként a dárdám is, amit most ott látok 
annál az embernél, aki Éva mögött áll. A málháról is kérdezd 
meg őt.

– A köntös, amit fogadásodra az imént viseltem, abból a batyu-
ból való. Nem akartam számotokra szokatlan módon megjelenni 
előttetek. Hiszen te, Kio-gyó is ilyen köntöst viseltél, mígnem 
megláttál, és az leomlott rólad. Ha ajándéknak szántad, Mahal, 
köszönöm. Bár bevallom: mintha testem fogságba esett volna, 
úgy éreztem magam benne. Tehát legyen ki-ki úgy itt, ahogy jól 
érzi magát. Gyere hát hozzám, Mahal!

– Ez lenne a mi lányunk? – Hajolt Éva apja a feleségéhez, aki 
csendre intette őt.
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Mióta átkeltek az Eufráteszen, Kió első ízben remélhetett egy 
békés éjszakát. De azért megkérte a fővédőrt, Hardhára-gyót, 
hogy ébressze fel, ha bármi szokatlan történik: – Ne zavarjátok 
Káint, van miről beszélgetnie szüleivel – utasította őt, mielőtt 
nyugovóra tért.

Még ébren volt, vagy csak hitte, hogy ébren van, amikor Éva 
jelent meg előtte úgy, ahogy korábban megjelent a barlangjuk 
szájánál mindannyiuk előtt, karján a kisdeddel. Aztán a föld fö-
lött lebegve távozott valahová a jövőbe. Kió kíváncsian követte, 
de tekintetét le nem vehette róla, így aztán mit sem láthatott 
ama jövőből, csak tudta, hogy van, létezik, és ez önmagában is 
jó érzéssel töltötte el. Ekkor azonban leomlott Éva köntöse, és 
mindketten ismét a fa alatt álltak. Az álmodót melegség töltötte 
el, de bármennyire vágyott rá, hogy újra átélje, amire boldogan 
emlékezett, Éva eltűnt, és előtte már csak Matúzs ült.

Aztán hallotta a madárhangszerű füttyöt, amellyel Ádám je-
lezte Urának, hogy immár Évával hozzák kései estebédjüket, ami 
véget vetett hosszú éjszakai beszélgetésének Matúzzsal. Csakhogy 
most távolabbról jött a madárdal...

Hamarosan Hardhára dugta be a fejét Kió sátrába:
– Ádám lopakodva megkerülte táborunkat, és arrafelé tart, 

amerről jöttünk – jelentette visszafogott hangon. – Mit tegyünk?
– Matúzs hívta őt füttyjelükkel. Ébreszd fel pár emberedet, de 

ne állítsd őket őrségbe, tegyenek úgy, mintha sátraik előtt bóbis-
kolnának. Ha Ádám békésen tér vissza, jobb, ha nem hiszi, hogy 
védelmet állítottuk fel ellene. Megyek, és utána óvakodom.

– Ádám vadászember: a hátával is lát. Ebben a holdvilágban 
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aligha követheted észrevétlenül a mezőn... Maradj, szólok, ha 
bár mi történik.

Kió biztosra vette: Matúzs jött át a szigetről, és hívta magához 
Ádámot ugyanazzal a füttyjellel, amellyel majd húsz éve szakí-
totta meg beszélgetésüket fiatal neveltjeinek szabadon bocsátásá-
ról – emlékezett Kió tisztán annak az Édenkertben töltött másfél 
napnak minden pillanatára. És megkísérelte az akkoriakból meg-
érteni a most történendőket: Akkor Éva mellettem állt, ő is azt 
akarta, hogy Matúzs engedje ki őket a Kert fogságából. Most 
azonban biztosan ellenünk fordul, ha Ádám apjának akarata 
szerint erővel törekszünk őket visszavinni Nódra. Vajon Matúzs 
azért hívta magához Ádámot, hogy oltalmába vegye? Szigetére 
vigye? Ott, az átláthatatlan őserdőben sosem találnánk meg. De 
Ádám kész volna-e elhagyni asszonyát? Vagy suttyomban vissza-
térne hozzájuk, és az éj sötétjében magához venné családját?

Kiónak nem kellett tovább töprengenie, mert hamarosan is-
mét hallotta Hardhára elfojtott hangját:

– Ádám visszatért, és Markara-gyóval akar beszélni. Mit tegyek?
Kiót meglepte és meg is zavarta ez a fejlemény, hiszen Markara 

egykor lelkesen az asszonyok ellen fordult, mindenre elszánt kö-
vetőjeként Matúzsnak. Mégis nyugalmat erőltetett magára, s így 
szólt az őrhöz:

– Nem akadályozhatjuk meg Markarát, hogy azzal találkozzék, 
akivel akar. De Ádám nem viheti erőszakkal Matúzshoz – figyel-
meztette Hardhárát Kió. Aztán fülelt is erősen. Hiába: Ádám 
túl halkan szólt a nódihoz, majd ahogy távolodtak a tábortól, 
hangjuk a semmibe veszett.

Kió az őrhöz sietett:
– Hallottad, mit mondott Ádám? – kérdezte.
– Markarának, vér szerinti apjának átadta Matúzs üdvözletét, 

majd megkérte: menjenek odébb, hogy ne zavarják az alvókat. 
Én persze velük mentem volna, Ádám azonban intett, hogy ma-
radjak, és erre Markara is rábólintott.

– Most hol vannak? – kérdezte Kió izgatottan. Az őr széles 
mozdulattal jelezte: valahol a mezőn.

– Gyere velem! Markarát nem akadályozhatjuk meg, hogy föl-
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keresse Matúzst, de védelméről akkor is gondoskodnunk kell, ha 
elhagyja a tábort.

– Biztos, hogy Matúzs egyedül vár rájuk? – aggodalmaskodott 
az őr, de Kió válaszra sem méltatta.

– Közelebb kell kerülnünk hozzájuk – siettette inkább –, kü-
lönben az erdő sűrűjében szem elől tévesztjük őket.

– Hasaljunk a fűbe – súgta hamarosan az őr –, Ádám biztosan 
hátratekint, mielőtt a fák közé lép.

Kió engedelmeskedett. De amint Hardhára jelezte, hogy me-
hetnek, szapora léptekkel sietett az erdő felé. A fák között azon-
ban reménytelennek tűnt, hogy meglássák a kőhajításnyira előt-
tük járó Ádámot és az apját. Megálltak, és a csendben kisvártatva 
meghallották Markara mint gyakran, most is dühös, erősködő 
hangját. Óvatosan arrafelé settenkedtek. De aztán megdermed-
tek, amikor egy hatalmas árny tartott majdnem egyenesen felé-
jük. Ádám igyekezett vissza a táborba. Miután eltávolodott, Kió 
odasúgta az őrnek:

– Ádám nélkül Matúzs aligha jelent veszélyt a nála jóval fiata-
labb Markarának. Nyugodtan visszatérhetünk a táborba.

– A nevelőapa csapdát állíthatott Ádám nemzőapjának! – Hard-
hára, aki úgy érezte, kötelessége minden lehetséges veszélyre 
fel hívni védettei figyelmét, oly nyomatékosan állította szembe 
Ádám nevelőapját nemzőapjával, hogy Kió nyomban sietve in-
dult a hangok felé.

* * *

Amikor Markara megtudta, Ádám beszélni akar vele, azt remél-
te, hogy fia felismerte benne nemzőjét. Mahanna, Kió és Káin 
ugyanis meggyőzték: ne apjaként mutatkozzék be Ádámnak, 
amíg az nem kész elfogadni, hogy nem Urának a teremtménye.

– Lehet, hogy Ádám ellened fordul, és soha nem fogad ap-
jaként szeretetébe, ha te fosztod meg eddigi hitétől – óvta őt 
Mahanna, miután már sokáig győzködték, hogy a legjobb az 
volna, ha Ádám magától Matúzstól tudná meg, hogyan kerültek 
hozzá Évával.

– Ádám örök hűséget esküdött Matúzsnak, akit teremtőjének 
hitt, hogy kiengedje a sziget fogságából – figyelmeztette Kió is 
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Markarát. Majd nyomatékul hozzátette: – Ezt saját fülemmel hal-
lottam, és Ádám hűtlenségnek tartaná, ha apjának fogad el téged, 
mielőtt Ura feloldja esküje alól.

– Igaza van Kiónak – erősítette meg Mahanna –, ahhoz, hogy 
visszanyerhesd a fiad, először Matúzsnak kell elengednie őt.

– Apámat eléggé összezavarta a sok ember váratlan érkezése 
– csatlakozott az előző két tanácsadóhoz Káin –, adj neki pár na-
pot, hogy hozzászokjon a gondolathoz: nem az első és egyetlen 
emberként teremtette meg őt a Kert istenített Ura.

Ezek után Markara nagyon örült annak, hogy találkozhat 
Matúzzsal. Rá akarta beszélni: vallja be azoknak, akiket gyer-
mekeiként nevelt fel, kik voltak valódi szüleik, akiktől elrabolta 
őket.

* * *

Még nem is láthatták őket, de Kió már tisztán hallotta a fiáért 
küzdő Markara Matúzzsal vitatkozó, emelt hangját:

– Agyoncsaplak, nyomorultja! A fiam nem a te szolgád! Telje-
sen beleőrültél a rögeszméidbe? Melyekkel valaha sokunkat meg-
fertőztél?

– Megfertőztelek? – csattant fel Matúzs hangja gúnyosan. – Ha 
jól emlékszem, az elsők között álltál mellém, sőt keményebb kiál-
lásra sarkalltál az asszonyok ellen.

– Nekünk, férfiaknak kell átvennünk a hatalmat, hirdetted, de 
téged csak a saját hatalmad érdekelt: elraboltad a fiam, hogy rab-
szolgát nevelj belőle magadnak!

– Valld be, Markara, azt remélted, te is részese leszel a hatalom-
nak, ha Nódon legyőzzük az asszonyokat. De amikor cseleked-
nünk kellett volna, mindannyian cserben hagytatok, és ellenkezés 
nélkül tűrtétek, hogy az asszonyok és a vének tanácsa száműzzön. 
Örvendezhetnél: módot adtam fiadnak, hogy új világrend, a férfi 
uralta világ nódi alapítója legyen. Ha ismét mellénk állsz, neked 
is jut e hatalomból.

– Ha mellétek állok?! Ki mellé? Nem lett abból a nagy népből 
semmi, amelyet az elraboltak ágyékából vártál. Unokámat, Ká-
int pedig teljesen meghódították asszonyaink: ő igazi, békesség-
szerető nódi lett. A velünk jött nódiak közül legfeljebb egy-két 
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lándzsás védőrt nyerhetsz meg ügyednek, ha van mit ajánlanod 
nekik. Így aztán Ádámmal együtt – ha egyáltalán számíthatsz rá 
– lennénk melletted négyen. Mihez kezdhetnél ennyivel vénsé-
gedben?

– Már rég feladtam, hogy Ádámból harcost neveljek. Ő Nód 
királya lehet.

– Királya? – csodálkozott Markara. – Sosem uralkodtak kirá-
lyok felettünk!

– Ha megszabadultok az asszonyoktól, erős kezű királyra lesz 
Nódnak szüksége, hogy megvalósítsátok a férfiak uralmát, amely 
ellenállhat a már harcban edzett népek terjeszkedésének. Ha én 
állok mellette, mögötte, Ádám lehetne ilyen király.

– Miért gondolod, hogy népünk éppen a fiamat választaná ki-
rályának?

E kérdést Matúzs úgy értelmezte, hogy Markarát félig-meddig 
már meg is nyerte ügyének. Így hát beavatta terve részleteibe:

– Vannak még követőim Nódban, akiket Ádám mellé állítha-
tunk. De ami fontosabb: vannak embereim a nagy keleti népek 
között, akik parancsomra bármikor hírét vihetik Nódba egy kö-
zelgő, ellenállhatatlan erejű támadásnak.

– Akkor sem értem, népünk miért a fiamat tenné meg királyá-
nak, hiszen nem is ismerik őt...

– Ezért engedtem oda Káint: a történetek, amelyeket a Kint-
világ uráról mesélt, legendákká növekedtek. Mágikus erőket tu-
lajdonítanak Ádámnak, nemde? – kérdezte inkább bizakodva, 
mint meggyőződéssel Matúzs.

– Mondd, talán nem borostyánért nyersz híreket Nódból? Mert 
úgy tűnik, az a hír ér el téged, amit hallani akarsz. Ha éppen tud-
ni akarod: Éva az, akit a nódiak csodálatosan erős embernek tar-
tanak. És azért lett ő ilyen erős, mert idejében fellázadt ellened, 
míg a fiamat sikerült megtartanod mindenben engedelmeskedő 
gyermekednek. Ezért kell őt visszakapnom, hogy kiszabadítsam 
uralmad alól.

– Elrabolhatják tőlem a dárdásaitok, ha végeznek velem, de 
ezzel nem szabadítjátok ki a hatalmamból. Akármit mondtok is 
neki rólam, rágalomnak tartja majd.
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– Még hogy elrabolhatjuk tőled a fiamat!? – kiáltott Matúzsra 
dühösen Ádám nemzőapja. – Te raboltad el őket, te átkozott...

– Éva apja talán vádolhatna ezzel. Te azonban még jóval szám-
űzetésem előtt nagy lelkesen elém álltál, mondván, hogy újszü-
lött fiadat ügyünknek szenteled!

– Ügyünk, mondod? A te ügyed volt, te akartad elnyerni a ha-
talmat a Nagyasszonyoktól. A fiamat sem arra nevelted, hogy 
hatalomra kerüljön, hanem hogy a hatalmadban tarthasd. Ha 
megtehetnéd is Nód királyának, ki védi meg majd, hogyha azok 
a harcos keleti népek mindenkit kardélre hánynak?

– Erre is van tervem, Markara: ha letörik a nódiak ellenállá-
sát a napkelte hadai, az életben maradó asszonyok, gyermekek 
és persze királyuk ide menekülhet, ahol az Eufrátesz és a Gihon 
megvédi őket kelet, Ai mocsara pedig napnyugta felől.

– Nagyon jó ez a terv, Matúzs, de mondd: miért ne mene-
külhetne ide népünk a veszedelem elől, mielőtt a felét kardélre 
hánynák?

– Küzdelem nélkül megfutamodnátok? Hiszen még nem késő 
felkészülni a harcra.

– Ha megnyernénk is az első csatát, a halottak sokasága ta-
lán nem gyöngítené meg népünket? És a második, harmadik, 
negyedik csata még inkább. Előbb-utóbb biztosan vesztünk, és 
akkor mi értelme volt az első, nagy áldozatok árán kivívott győ-
zelemnek? Most, hogy megtaláltam a fiamat, nem áldozom fel 
őt a képzelt dicsőség oltárán. Ismered békeszerető népünket, térj 
hát észhez tébolyodból!

– Megbánod még, hogy így beszéltél velem...
– Inkább azt áruld el, hogy van Cikara? Őt is hatalmadba aka-

rod hajtani? Ha ezt reméled, nem ismered őt.
– Igazán azt hittétek, hogy fog rajtam a tudománya? Gyermek-

lány volt még, amikor tanítványomként bevette magát a szívem-
be. Hallottam, hogy Hunánnak szentelte életét, miután száműz-
tetek, de akkor mit keres most itt? Reggel visszaküldöm hozzátok 
papnőtöket. Segítségére nagyobb szüksége lehet annak a meg-
szállott Kiónak. Tudom, hogy veletek van, de aligha éli meg, 
hogy vissza is térjen veletek. Miután rávett bölcsességnek álcázott 
furfangjával, hogy engedjem ki neveltjeimet kertem védelméből, 
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megesküdött, hogy sosem tér vissza, és senkinek sem árulja el 
a hozzánk vezető utat. Aki megszegi esküjét, nem érdemli meg, 
hogy éljen! – öntötte el Matúzs elméjét a düh.

– Káin elmondta, honnan küldted hozzánk, és elvezethetett 
volna minket Kió nélkül is ide. Már rég eljöttem volna fiamért 
dárdásaimmal, ha Nagyasszonyunk és Kió vissza nem tart.

– Ha élni akarsz, és azt akarod, hogy fiad túlélje beavatkozáso-
tokat terveimbe, szót se szólj senkinek arról, ami itt elhangzott!

A Kert Ura annyira nem szokott hozzá a férfias ellenálláshoz, 
hogy már valósággal tajtékzott:

– Az én mágiám túltesz a ti dárdáitokon. Látod azt az őzgidát, 
amelyet kikötöttem ahhoz a fához? – mutatott Matúzs egy vézna 
állatkára. – Ne vedd le róla a tekinteted.

Matúzs hátralépett, és hosszú nádszálat emelt a szájához: Mar-
kara csak egy halk paffot hallott a háta mögül, majd a gida felsírt, 
megvonaglott, és hamarosan összeesett.

– Majd üzenek neked, ha szükségem lesz rád. Most menj! Ha 
arra tartasz – mutatott Matúzs arrafelé, ahol Kió és az elsápadt 
dárdás rejtőzött –, visszaérsz táborotokba.

Ezzel Matúzs szapora léptekkel elindult az ellenkező irányba. 
Kió behúzta a dárdást egy bokor mögé, és ott tartotta, amíg 
Markara remegő lábon hallótávolságon túlra távolodott tőlük. 
Csak ekkor fordult Hadharához: – Jobb, ha mi sem szólunk erről 
senkinek, de azért figyelmeztesd embereidet, hogy maradjanak 
jól belátható, nyílt terepen. Rajtatok, dárdásokon és rajtam kívül 
nem kell senkinek tartania Matúzs megszállott örültségétől – ér-
telmezte Matúzs fenyegetését Kió. – Ha holnap reggel Cikara 
nem jelenik meg köztünk, minden elmúló nappal nagyobb lesz 
az esélye, hogy kiűzi örök szerelméből ördögeit.

– Úgy adja a szentséges Hunán – sóhajtott a dárdás őr, és kö-
vette Kiót a táborba. – Én hiszek a Nódi Szűz gyógyító erejében, 
miután kiűzte asszonyom apjából az őt éveken át gyötrő démo-
nokat.
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Alig világították be a hajnal első sugarai a tájat, Kió a Gihon 
gázlója felé tekintve remélte, hogy nem látja ott Cikarát. Csak 
a nap delelésével kezdett annyira megnyugodni, hogy szót vált-
son a szintén ugyanarra tekingető Markarával. Anélkül, hogy 
bármiként utalt volna az éjjel történtekre, Kió Matúzsra terelte 
a szót. Markara nem mondta ki ugyan, hogy retteg a mágiájától, 
de ez kiérződött meg-meg remegő hangjából. Kió azt is kivette 
Ádám apjának elhallgatott szavaiból, hogy bármire képes lenne, 
akár szövetségre is lépne a Kert Urával, ha másként vissza nem 
szerezheti a fiát.

Kió mindenkit, főleg a védőröket a tábor körül tartott kisebb-
nagyobb feladatok elvégzésére. Nem annyira Matúzstól akarta 
megvédeni őket: nem hitte ugyanis, hogy őrületében képes kárt 
okozni bárkiben is. Meg kellett akadályoznia, hogy Markara tit-
kon szólhasson azokhoz a dárdásokhoz, akik valaha Matúzs hívei 
voltak.

Kió csak akkor nyugodott meg, amikor a lemenő nap fényében 
sem látta a Nódi Szüzet közeledni.

– Cikara elfogadtatta magát Matúzzsal... nem gondolod? – 
fordította kérdésbe reményteljes kijelentését, amint egy pillanatra 
egyedül maradt Mahannával.

– Miért ne fogadta volna el? – kérdezett vissza az emberi termé-
szetet jól ismerő Nagyasszony. – Legkedvesebb tanítványa, majd 
az egyetlen leányzó volt, aki megérintette a szívét. Minden, amit 
Matúzsról hallunk, mutatja, egyre rosszabbul viseli asszonytalan, 
sivár életét. Bár önmagának soha be nem vallaná.

– Gondolod, hogy az ő korában...
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– Minél idősebb egy férfi, annál félelmetesebb számára a ma-
gány. Lehet, ez sodorja Matúzst olykor az őrület sötét meredé-
lyének szélére.

– Vagy az, hogy még mindig hisz a férfiúi felsőbbrendűség esz-
ményében, a férfiuralom elkerülhetetlenségében. – Kió óvatosan 
fogalmazott, nehogy Mahanna olyasmit kérdezzen Matúzsról vagy  
Markaráról, amire csak hazug választ adhatna. – Évának igaza 
volt: Ádám nehezen viseli ennyi ember közelségét, látod, legszí-
vesebben Hánokhal és Széthel járja a mezőket, erdőket – mond-
ta, hogy témát váltson, amikor látta Ádámot távozni a táborból 
a két fiúval.

– Örüljünk, hogy már úgy vannak egymással, mint örök bará-
tok – mondta Mahanna, aki mindig, mindenben talált valami jót.

Széth nagy örömét lelte abban, hogy elvezethette életének első 
barátját a Kintvilág minden érdekes zugába. Hánokh viszont 
megtanította Széthet mindenféle nódi játékra, amelyekben Ádám 
is szívesen részt vett: újraélte ilyen örömökben szűkölködő gyer-
mekkorát. Aztán már egy-két dárdást is magával vitt vadászatára. 
Csak akkor somfordált el, ha négy-ötnél több nódi gyűlt köréje.

Legszívesebben Mahannával beszélgetett.
– Látszatra semmiben sem különböztök tőlünk: olyanok vagy-

tok, mint én vagy Éva – mondta neki, amikor egyszer négyszem-
közt maradtak. – Csakhogy minket olyannak teremtett az Úr, 
hogy csak én halljam a hangját és teljesítsem minden parancsát. 
Miért helytelenítitek hát, hogy asszonyomtól elvárom: ő meg te-
gyen eleget az én minden parancsomnak, óhajomnak?

– Tehát akkor is Urad szándékát hajtod végre, amikor Éva azt 
hiszi, saját akaratodat kényszeríted rá. Nemde?

Éva ezt meghallotta, és mindjárt odaállt embere mellé:
– Nem tudom, hová vezetnek kérdéseid, Mahanna, de hadd 

mondjam meg: Ádám már jó ideje nem kényszeríti rám az akara-
tát. Nem szívesen mondom ezt előtte, de már rég megtanultam, 
miként hitethetem el vele, hogy mindenben neki engedelmeske-
dem, még akkor is, ha az ellenkezőjét teszem annak, amit elvár 
tőlem. Miért is ellenkeznék vele, hiszen szeretem.

– Te meg miket beszélsz, Éva! Méghozzá egy nódi előtt! – 
csattant fel ádám.
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– Ej, Ádám, próbáltam már sokszor megértetni veled: te sem 
mindig azért teszel valamit, mert Urad hangját hallod, hanem azt 
a hangot hallod Uradénak, amely azt mondja, amit tenni akarsz. 
Ábel halála után hajlandó lettél volna szembeszállni Uraddal az 
életed megmentő Káinért. Aggódó-rettegő bűntudattal vallottad 
be, hogy buzogányod nyelét markolásztad, amikor féltél, hogy 
Urad elveszi Káin életét Ábeléért.

– El kéne felejtened, amire én nem emlékszem. Jobb, ha me-
gyek, mielőtt megint összeveszünk azon, hogy azt hallottad-e, 
amit lázamban mondtam vagy azt, amit alig érthető szavaimból 
kihallottál.

Éva hosszan nézett a Széthet és Hánokhot fogócskázni hívó 
embere után, mielőtt ismét Mahannához fordult:

– Ádám arra nem akar emlékezni, hogy bevallotta: kijátszottnak 
érezte magát, mert olykor magamhoz engedtem Káint. Szótlanul 
tűrte, soha meg nem említette, amíg Káin velünk volt, mert azt 
is Ura szándékának vélte, hogy fiaim asszonya is legyek. Nekem 
viszont valami belső hang megtiltotta, hogy Ábelt is magamhoz 
engedjem. Pedig még alig sarjadt, máris majdhogy eszét nem vet-
te a vágy, amelynek erejét én is jól ismertem, már Kió előtt.

Éva a múltba révedt, majd bocsánatkérően szólalt meg:
– Remélem, nem neheztelsz rám, hogy amiről eddig asszony-

emberrel nem beszélhettem, hozzád fordulok.
Mahanna szótlanul két keze közé fogta a félve felé nyúló kezet. 

Éva átadta magát a meleget árasztó, boldogító érintésnek.
– Már érkezésetek óta szerettem volna így megérinteni va la-

melyikötőket. Már tudom, mennyire hiányzott egész életemben 
nemcsak az asszonyi szó, de az érintés is.

Sokáig ültek távol a többiektől. Évából ömlöttek a lánykora 
óta belé rekedt kérdések. Mahanna türelmesen-kedvesen adta az  
asszonysors nehézségeit nem tagadó, de szépségeit, örömeit, gyö-
nyöreit kiemelő válaszokat.

Végül sikerült a nódiak Nagyasszonyának Matúzsra terelnie 
a szót, hiszen el kellett döntenie: van-e esélye annak, hogy béké-
sen visszaengedi Nódba az elrablottakat.

– Igazat mondott nektek Kió és Káin, Ádám Urának, a ti 
Matúzsotoknak kiszámíthatatlan, gyorsan lángra lobbanó, át-
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kozódó természetéről... bár nem mindig volt ilyen – válaszolt 
Éva készségesen a kérdéseire. – Akkor is atyai szókkal nyugtatta, 
amikor ijedten fordult hozzá, mert ahogy teste szőrösödött, azt 
hitte, vadállat lesz belőle. Az én vérzésemtől viszont undorral for-
dult el Urunk. Mondta ugyan, amikor már többször megtörtént, 
hogy ez az asszonnyá válás része, de azt már nem tudta, hogy ez 
vagy a mel lem duzzadása milyen fájdalommal jár. De mondd, 
Mahanna, minden lány...?

Mahanna megválaszolta kérdéseit, majd Éva is az övéit: – 
Urunkat boldoggá tette, ha taníthatott minket – mondta gyer-
mekkorukról –, de aztán Ádám túltett rajta az állatok követé-
sében, a csapdák állításában, a vadak elejtésében. Matúzs ekkor 
kezdett megváltozni. Nehezen viselte, hogy már nem ő minden 
tudás forrása: sok mindenre magunk is rájöttünk. Talán ekkor 
döbbent rá, hogy felnövekedésével Ádámot is elvesztheti, ahogy 
engem már elveszített. De mondd, Mahanna, nálatok, ahol kép-
zeletemet meghaladóan sok gyermek él együtt, úgyszintén oly 
nehezen engedi el apa a fiát? Az állatoknál ez egyik szülő számára 
sem tűnik nehéznek.

– A lányok nálunk sosem szakadnak el anyjuktól. Ezért olyan 
összetartó az asszonyok társadalma – magyarázta Mahanna. – 
A serdülő fiúnak viszont el kell szakadnia szüleitől, mert „elhagy-
ja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: 
és lesznek egy testté”, ahogy ezt eleink ránk hagyták. Ezt tette az 
elsőszülötted, Káin, és most végtelen boldogságban él asszonyá-
val, Mahallal.

– Mióta nagy örömünkre nemrég megszületett leánygyerme-
künk, az a remény éltetett, hogy majd Káin küld számára ifjút 
onnan, ahol ő Évájára talál. Már megérkezésetek előtt reméltem, 
hogy lánykámnak nem Széth asszonyának kell lennie. Tudtam, 
milyen nehéz volt elfogadnom a testvéremként szeretett Ádámot 
férjemnek. Talán Urunk szavai ellen is azért lázadtam, azért tar-
tottam átoknak, ami ellen küzdenem kell, mert nem tudtam elvi-
selni, hogy testvérem uralkodjon rajtam.

– Miért mondod így, Éva? Más férfi uralmát elfogadtad volna? 
Kió idézte a szavakat, amelyeket Uratok szájából hallott, és ame-
lyek ellen tiltakoztál: „Epekedel a te férjed iránt, és ő uralkodik 
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rajtad.” Ezek voltak Matúzs szavai, nemde? – kérdezte a nódiak 
Nagyasszonya, hogy ennek a tanúvallomásnak a hitelességét is 
ellenőrizze.

– Még Urunk átkának elhangzása előtt fogadtam el Kió fér-
fiasságát, és akaratom akkor megadta magát. Csodálatos érzés 
volt egy testté válni vele. Testvéremmel nem élhettem át az első 
egymásra találás minden tartózkodást, félelmet elsöprő érzését.

– Az első egymásra találás? Volt talán második is? Ádámmal? 
De nem kell erről szólnod, ha...

– Mahanna, ha tudnád, mit jelent számomra, hogy végre szól-
hatok asszonyhoz asszonyi érzésekről! Igen, akkor találtunk egy-
másra, mikor seblázában megoldódott a nyelve. Betekintést en-
gedett addig elérhetetlen világába, és végre megértettem, hogy 
Urához az örökös próbatételek és a félelem kötötte. Hozzám 
meg végtelen szeretete, és ekkor szeretetem szerelembe fordult. 
De talán igazabb volna, ha azt mondanám: a halálából visszatért 
Ádámban nem testvéremet, hanem egy csodálatos, erős, de gyen-
géd férfit öleltem magamhoz, akivel annyira egynek érezhettem 
magam, mint valaha Kióval: a fa alatt!

– Kió és fiad annyit mesélt rólatok, hogy sokan mi, nódi asszo-
nyok, jobban megértettük önmagunkat azáltal, hogy helyedbe 
képzeltük magunkat. A Nódi Szüzek gyakran mondják lányaink-
nak és az elfásultságukban hozzájuk forduló asszonyoknak: kép-
zeld magad Éva helyébe. Kióval való találkozásodról legendákat 
mesélnek, ahogy Ádámról is, meg Matúzs mágiájáról, a szigetét 
őrző, hatalma alatt álló hüllőrémekről is. Aligha volt Nódban 
mozgásra képes ember, asszony vagy ifjú, aki ne akart volna látá-
sotokra jönni.

– Jöhettetek volna többen is, ha dárdásaitok nélkül teszitek. Az 
vette eszét a Kert Urának, hogy fegyveresen érkeztetek a szigeté-
re. Mi mást gondolhatott volna, mint hogy erőszakkal akartok 
elhurcolni minket. Azért akart visszafordítani titeket mágiájával, 
amelyről Hánokh hihetetlennél is hihetetlenebb történéseket me-
sél Széthnek.

– Széth tudja már, hogy Uratok a mi Matúzsunk?
– Születése óta úgy neveltem, hogy Ádám Ura egy kedves 

nagyapa. Széth így könnyen elfogadta, hogy Hánokh Matúzsnak 
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hívja őt. Szerencsére ő is jó alvó, s így nem hallotta, amikor Ura 
ellenetek uszította ádámot.

– Mit mondasz, Éva?!
– Még a szigetén voltatok, amikor az éj közepén hozzánk jött, 

hogy Ádám vezessen titeket Ai mocsarának a közepére... – adta 
elő Éva szinte szóról szóra Matúzs pár nappal korábban elhang-
zott parancsát. Majd azt is, ahogyan Ádámnak felébredésekor 
továbbította.

– És te ezt meg merted tenni? – csodálkozott Mahanna.
– Miért ne mertem volna? Már rég megtanultam kihallani 

Ádám Urának hangjából, amikor csak fellobbant dühe szól belőle.
– És ebben a megérzésedben mindig biztos lehetsz? – aggódott 

Mahanna, hogy Matúzs megbosszulja parancsa meghamisítását.
– Ne aggódj: időnként megőrjíti értünk való aggodalma, de 

nagy jóság lakozik benne, melyet egyre inkább maga elől is rej-
teget, mert a gyengeség jelének tartja. Pedig kamaszodásunkig 
sosem vesztette el türelmét. Leginkább akkor változott meg, 
amikor sok tojáskövet – borostyánt, ahogy Matúzs meg ti is hív-
játok – összegyűjtetett velünk, és jó pár holdnapra eltűnt. Miután 
visszatért, mindenért ránk förmedt, állította, hogy távollétében 
elkanászodtunk. Mikor nem értettük, mert sosem hallottuk  
e szót, még dühösebben magyarázta, hogy elvadultunk. Nem 
emlékszem, mit hoztam fel mentségünkre, mert nem engedte be-
fejezni szavaimat. Már pimaszsággal vádolta – ezt a szót is akkor 
tanultuk meg – Ádámot, aki mindig a kedvében akart járni. Nem 
tudtam megértetni vele, hogy nem mi változtunk meg, hanem 
Urunk.

– Megtudtad, mi változtatta meg annyira? Vagy legalább azt, 
hogy merre járt? Nem szólt valamiféle veszélyről?

– Veszélyről? Veszedelemről! Végidőkről! Hozott fegyvereket. 
Dárdákat, buzogányokat, két pajzsot. Roskadásig felmálházott 
szamárral tért vissza. Szegény jószág! Később a hüllőrémek szét-
tépték, mondta Urunk, lehet megfélemlítésünkre, mert akkor 
ádám már kezdett ide, Kintvilágunk felé vágyakozni.

– És miért hozta a vadászathoz nem illő pajzsot?
– Ádámot akarta harcászatra tanítani. Azt akarta, hogy Ádám 

támadjon rá, Ő meg a pajzzsal védte magát. Ádám képtelen volt 
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fegyvert emelni rá. Mintha megbénult volna a karja. Hiába ordí-
totta a Kert Ura, hogy sújtson rá, pajzsával kivédi az ütést. A dár-
dát csak vadászatra használta. Azt sem sokáig: egy szarvasőz fu-
tott el vele, miután ádám a farán találta el. Azóta is csak buzogá-
nyokat készít magának.

– És Matúzs feladta, hogy fegyveres küzdelemre okítsa?
– Mit tehetett volna? Csak a védekezésre tudta rávenni nevelt-

jét. Azt viszont Ádám olyan jól űzte, hogy Matúzs buzogánycsa-
pásai hamarosan mindkét pajzsot szétzúzták. Ez már nem sok-
kal azelőtt történt, hogy a ti Kio-gyótok elérkezett hozzánk, és 
Urunk kiengedett Kertje fogságából.

– Káin szerint ide, a Kintvilágba is gyakran jött Ádám látására 
az Ura. Itt nem próbálta továbbtanítani?

– Fegyverrel nem, de sokszor szólt hozzá a vezérlés mestersé-
géről. Általában akkor, amikor azt hitte, nem hallom. Csak most 
dereng fel bennem: azért nem akart előttem szólni erről, mert 
addigra már többször megkérdeztem: élnek-e hozzánk hasonló 
emberek valahol az Eufráteszen túl. Biztosra vettem ugyanis, 
hogy élnek ott asszonyok, ahonnan Kió jött. Különben honnan 
tudhatta volna, mit kell tennie velem? Ádámmal hiába próbál-
koztunk: nem gondoltuk, hogy belém hatolhat ott, ahol csak 
vér folyt ki belőlem. – Éva ekkor aggódva nézett Mahannára –: 
Remélem, téged nem botránkoztatlak meg ezzel, mint ahogy 
Matúzst megbotránkoztattam. Ha jól emlékszem, az asszony-
sorsról motyogott valamit, de azt nem hitte el, hogy mennyire 
fájt mellemnek duzzadása meg olykor a hasam. Kérleltem, de 
nem készített nekem főzetet féltve őrzött gyökereiből.

– Bizony ránk tör olykor az a fájás, míg ki nem hordjuk gyer-
mekeinket. Ne hibáztasd Matúzst: a főzetek, amelyekkel rossz 
étkek baját gyógyította, aligha csökkentették volna asszonyi fáj-
dalmaidat.

– Másmindenre is volt neki gyógyírja. Ádám sebére is. Ekkor 
ismertem fel Matúzs végtelen jóságát. Együtt ügyeltünk Ádám-
ra, sebét főzetekkel tisztogattuk, hevületét hideg forrásvízzel 
csillapítottuk. Közben persze sokat beszélgettünk főleg arról, 
amit Ádám lázában mormolt Káinról. Látta rémekkel küszködve 
messzi földeken. Olykor fel-felkiáltva figyelmeztette a veszélyek-
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re. Vagy Urához fohászkodott: induljon Káin védelmére. Matúzs 
ilyenkor nyugtatgatta Ádámot, hogy ott van a fiával, vigyáz min-
den lépésére.

– Ezt mondta?
– Igen. Értem, ami kérdésed mögött áll. Lehet, hogy rosszul 

fejeztem ki magam. Biztos vagyok benne, hogy nem akarta min-
denhatóságáról meggyőzni a lázában könnyen befolyásolható 
Ádámot. Bár mégis ezt tette azzal is, hogy arca majd mindig te-
hetetlenül fekvő emberem felett lebegett. Volt, amikor féltettem 
tőle... – halt el a visszaemlékező hangja.

– Mesélt nektek valaha is Hunánról, a mi legfőbb Istenünkről? 
Vagy talán adott tanítást róla?

– Gyermekkorunkban mesélt nekünk magas hegyek tetején élő 
csodálatos, mindentudó lényekről. Ezek között talán említette 
a ti Hunánotokat, akinek a nevét már sokszor hallottam tőle-
tek. De akire emlékszem, annak nevét úgy ejtette ki Urunk, hogy 
Hu-naan. Miután felnövekedtünk, nem szerette, ha ezeket a me-
séit-tanításit szóba hoztuk. „Nekünk magunkban kell hinnünk” 
– mondta. Mindig úgy gondoltuk, hogy ebbe a „magunkban”-ba 
önmagát is beleértette.

– A mi legfőbb Istenünknek az ősi neve Hu-naan, ami annyit 
jelentett a nyelven, amelyre már csak nagyon kevesen emlékez-
nek, hogy mindenek fölött álló vagy létező szellem. Mi hiszünk 
abban, hogy őseink szelleme velünk él. Minden nagycsaládnak 
az ősei között van egy vagy némelyiknél több, akinek a szellemét 
istenként tisztelik, de mindannyian a mindenek felett álló isten-
ként tiszteljük Hunánt, aki sok bölcs tanítást hagyott ránk.

– Úgy érted, hogy Hu-naan vagy Hunán valaha közöttetek élő 
ember volt? Csak később lett Isten?

– Minden népnek megvannak az istenei. Vannak, akik úgy hi-
szik, hogy isteneik leszállnak közéjük az egek magasából vagy 
a hegyek olykor felhőkbe rejtőző csúcsáról. Vannak, mint mi is, 
akik hiszik, hogy mindig élnek köztünk emberek, akik megkö-
zelítik az isteni tökélyt, és azok szelleme, kiszabadulva felbomló 
testükből, felemelkedhet az istenek közé. De azért úgyszintén 
köztünk is maradnak. Segítik családjaikat, ha hozzá fordulnak. 
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Mi hiszünk abban, hogy minden ősünk szelleme köztünk él, de 
vannak szellemek, amelyek az istenek világába is bejáratosak.

– Urunk történeteiből olykor azt hallottuk ki, hogy valamikor 
ő is élt valamiféle csodálatos lények között. Ezt sosem mondta, de 
gyermekkorunkban úgy képzeltük el, hogy egy egekig érő hegy 
csúcsáról szállt alá, hogy megalkosson minket. Később, amikor 
egyre türelmetlenebb lett velünk, sokszor úgy gondoltam: meg-
bánta, hogy nem maradt odafenn. Sajnáltam, hogy csalódást 
okoztam neki, amikor serdülésemmel annyira megváltoztam. De 
hiába akartam nem megváltozni...

Sokáig beszéltek minderről, mire Mahanna kérésére Éva visz-
szatért a jóságos, gyógyító Matúzs történetéhez:

– Akkor már ebben a tágas barlangban éltünk. Ádám tette 
lakhatóvá: aljának sziklahasadékait kitöltötte keményre döngölt 
földdel. Szerettük a leghidegebb éjszakákon is kellemesen meleg, 
a legmelegebb napokon is hűvös mélységét. Reggelente bevilá-
gított a felkelő nap. Azért említem, mert egy éjszakai virrasztás 
után, bóbiskolásomból ébredezvén én is azt hittem, isteni lény 
szállt közénk, amint magam előtt láttam Urunk ápolói jóságtól 
ragyogó arcát napfénytől aranyló hajkoszorújában.

– Gondolod, hogy Ádám is láthatta így, ilyen dicsfényben 
Urát? De várj, Éva! Bizonyára Káin is szeretné tudni, mi történt 
veletek, miután el kellett hagynia világotokat.

Mahanna már felállt, de Éva nem engedte el a kezét, majd kér-
lelte:

– Maradj! Van valami, amiről nem tudnék Ádám és Káin előtt 
szólni. De hadd mondjam először, hogy Urunk valóban a halálból 
hozta vissza emberemet, hiszen már szaga volt. Az újjászületett 
Ádám még sokáig gondozásunkra szorult. Csak akkor hagytam 
Urával, amikor élelemért mentem. Valamelyest magam is kita-
nultam a csapdák használatát. Megszereztem, ami hármunknak 
kellett, míg ő felkelni sem tudott. Aztán Ádám egy hajnalban 
kiment, és szép vadászzsákmányt hozott. Megünnepeltük felépü-
lését, és Urunk visszatért szigetére.

Ádám meg én ekkor találtunk egymásra, már nem úgy, ügyet-
lenkedve, mint a testvérek. Hamarosan éreztem magamban az új 
élet kezdetét. Ugyanúgy és ugyanannyi idő után, mint miután 
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Kióval voltam. És ez az, amiről csak hozzád szólhatok, tanácsot 
csak tőled kaphatok: ekkor döbbentem rá, hogy elsőszülöttem ta-
lán nem Ádám, hanem Kió sarja, de valami azt sugallta: jobb, ha 
ezt ő nem tudja. Bántott, hogy titkot tartok az előtt, akivel gyak-
ran valóban egy testté váltam. De szívesen szólok erről hozzád: 
mintha titkom terhének felét máris magadra vállaltad volna.

– Talán titkod rád maradt felének terhét is könnyíthetem, ha 
elmondom, amit Káin már régen tud: mi, nódiak azt tartjuk 
a gyermek apjának, aki felneveli őt. Hiszen a férfi örömére-gyö-
nyörére ülteti belénk magvát, talán nem is gondolva a nemzés-
re. És nem úgy akarja a természet, hogy ő érezze, ha a magva 
megfogan bennünk. A fogantatás mindig a mi titkunk, Éva, és 
a mi örömünk és felelősségünk. Az is, hogy ezt az örömöt mikor, 
miként és kivel osztjuk meg.

– Káin tudja vagy sejti, hogy Kió az apja? És ha nem, tudnia 
kéne?

– Kió elmesélte találkozásotokat. Azt is, hogy remélte: elhoz-
hat téged Nódba. Majd miután felismerte, hogy Ádám nem volna 
képes elfogadni sokaságunkat, rábeszélte Matúzst, hogy enged-
jen ki titeket ide, a Kintvilágotokba. Kió mindezt úgy mondta el 
nekünk, hogy meggyőzzön minket: Káin, a száműzött jövevény, 
akit sokan nem akartak befogadni, valójában a te fiad, Éva, és így 
Nód fia. Az, hogy Ádám nemzette-e Káint vagy Kió, ezen mit 
sem változtathat.

– Az én fiam Nód fia, mondod. Ez felidézi az érzést, amely 
eluralkodott rajtam, amikor először pillantottam meg dárdásaito-
kat, akiktől talán félnem kellett volna. Ehelyett fiaimnak éreztem 
őket. Pedig azért vettem magamra a tőletek szerzett öltözéket, 
mert nem akartam Évaként megjelenni előttetek. Sejtettem, hogy 
nem csak Urunk és Kió viseli a fehér köpenyegkaftánt, amely-
ben addig csak őket láttam. Hozzátok hasonlóan akartam meg-
jelenni, de nem tudtam annak maradni, ami nem vagyok: nem 
viselhettem el a magamra öltött köntös fogságát, és az leomlott 
rólam. Vállaltam, aminek Urunk okítása szerint tudtam magam: 
Évának, minden emberek anyjának.

– Mi is így láttunk ott, karodon lánykáddal, jövő nemzedékek 
anyjával. A belőletek áradó csodálatos erőt mindannyian éreztük.
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– Urunk is mindig mondta: tartsam kezemben Ádám lázban 
égő kezét, és hagyjam, hogy erőm elgyengült testébe áradjon. 
Pedig Urunk gyógyítása nélkül...

– Mondom, Éva: Matúzs ápoló jóságáról mindannyiunknak 
hallanunk kell. Különösen azoknak, akik még mindig el akarják 
ítéltetni elrablásotokért.

– Ádám mindig mondja, hogy Urának útjai kifürkészhetetle-
nek. Én Kiharával értek egyet: szerinte két ember él a mi Urunk, 
a ti Matúzsotok testében. Mondd, Mahanna, még meddig kell 
titkolnunk Ádám előtt, hogy valójában ki az ő Ura?

– Megegyeztünk: megvárjuk, amíg Matúzs idejön, és szólhat 
erről.

– Ez igaz, de akkor azt hittük, papnőtök egy-két napon belül 
idehozza az újjászületett Matúzst.

– Hidd el végre, Éva, minél később jönnek, annál jobb. Olykor 
Cikara ördögűző tudományának is szüksége van időre. Különö-
sen, ha maga a megszállott még nem kész rá, hogy megszabaduljon 
ördögeitől. Addig is készüljünk fel: a mai mesélő este a tiéd lesz.
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17. fejezet

– Mahanna kért, meséljem el nektek, mi történt, miután első-
szülöttemnek, Káinnak Urunk tanácsára el kellett hagynia min-
ket – kezdett történetébe Éva, majd Káinhoz fordult:

– Miután elhagytál minket, fiam, szívem nagy fájdalmára men-
tem ádámmal kisebbik fiam testének látására, és megnyugvással 
töltött el arcát újra elárasztó gyermekkori jósága. Nem tudtuk el-
képzelni: ilyen szép testből hová távozhatott az élet. Azzal kellett 
foglalkoznunk, ami hátramaradt: együtt vittük testét egy közeli 
kis barlang védelmébe, melynek száját elzártam kövekkel. ádám 
sebesült karja addigra úgy bedagadt, hogy nem tudta használni. 
Majd erőt vett rajta a láz olyannyira, hogy alig bírtam barlan-
gunkhoz támogatni. Ijedelmemre volt az is, hogy mondott olyas-
mit, amit addig soha, mintha nem is nekem szánta volna szavait. 
Talán azt sem tudta: ott vagyok mellette. Ijesztő volt, hogy Urát 
vonta kérdőre mindenért, ami történt. Felelőssé Őt tette.

Mindenki látta, hogy Ádám fészkelődik, közbe akarna szól-
ni, de Éva nem adott neki alkalmat: még féllélegzetnyi szüne-
tet is alig engedett magának.– Én sok mindenben egyetértettem 
Ádámmal, de az ő szájából hallva mindezt attól féltem, fiai el-
vesztésétől elment az esze. Nem hittem el mindent, amit mon-
dott, de a szavait jól megjegyeztem. Később kérdeztem felőlük, 
s mindazt, amit ennek alapján igaznak hiszek, valamikor majd 
elmesélem nektek. Most azonban hadd valljam be őszintén neked 
is, fiam: azokban a napokban még nem tört rám elvesztésed fáj-
dalma. Mindennél jobban aggasztott annak sebe, aki még velem 
volt, és segítségemre szorult teljes tehetetlenségben. Emlékeztem 
gyermekkorunkból, milyen félelmetes lehet a láz, és arra is, amit 
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Urunk mondott: ha nem fogadjuk el, nem isszuk meg epénél is 
keserűbb főzeteit, a sötét Halál vár ránk. Úgy írta le, mint aki 
mindig köröttünk ólálkodik, és szívesen elviszi azt, aki enged hí-
vásának. Én nem engedhettem meg, hogy elvigye az egyetlent, 
aki nekem maradt. Urunk segítségét kértem.

Urunk főzeteket készíttetett velem: egyesekből itatta, mások-
kal a sebét tisztogatta. Három napig alig evett és aludt, kezét 
Ádám mellén tartotta, zihálását és szíve dobogását követte akkor 
is, amikor a fáradtságtól orvoslása közben elbóbiskolt.

Velünk maradt hetekig akkor is, amikor Ádám hevülete már 
csökkent, de felkelni még nem volt ereje, s ekkor Ura vele is hosz-
szan elbeszélgettet, méghozzá nem okítva, hanem úgy, ahogy ti-
teket is hallak egymással beszélgetni.

Ha hiszitek, ha nem, Urunk csodálatos módon emberré ved-
lett. Ezt inkább csak Ádámnak mondom, hiszen ti tudjátok, ki ő.  
– Ezt hallva Ádám felkapta a fejét, de Éva nem hagyta szóhoz 
jutni: – Nyugodj meg! Tudom, isteníted őt – mosolygott em-
berére, majd a többiekhez szólt: – Azon égig érő hegyek tetején 
lakó isteneknek a földre szállt egyikét látja Ádám az ő Urában, 
amelyekről kisgyermekkorunkban gondunkat viselő atyánkként 
sokszor mesélt nekünk a ti...

– Ember? Gondunkat viselő atyánk?! – háborgott Ádám. – 
Végtelenül örülök, hogy láthatom fiamat és családját, de alig há-
rom napja vannak itt ezek a nódiak, és már telebeszélték a fejedet, 
Éva. Pedig jól tudod: Urunk teremtményei vagyunk. Ő teremtett 
minket a föld porából.

– Sosem mondtam és most sem mondom, hogy nem a föld 
porából lettünk. Még ha állatok húsát esszük is, azok teste vagy 
azoké, amelyek húsából ők éltek, valamikor a mezők füveiből nö-
vekedtek. Igazat mondott Urad, hogy minden élet a föld porából 
ered. Nem az ő hibája, hogy te többet értesz ki szavaiból, mint 
amennyit Ő állít velük. Azokból is, amelyekkel elküldte Káint. Te 
azóta száműzetésről beszélsz, pedig beláttad: jobb, hogy fiunk 
nem maradt velünk, hanem megtalálja valahol a maga Éváját. És 
most már látjuk, milyen tökéletes asszonyt talált magának.

– Mondd, anyám: Matúzs igazán ezzel a szándékkal bocsátott 
utamra? – kérdezte Káin mohón.
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– Majd kérdezd meg Urunktól, fiam – tanácsolta Éva –, de 
apádtól úgy hallottam, hogy akkor nyerted el Urunk védelmét, 
amikor szembeszálltál vele, mielőtt utadra küldött.

– Az Istenektől is csak azt nyerheted el, amiért megküzdesz – 
jegyezte meg Mahanna. – A ránk hagyott történet szerint Hunán 
is birokra kelt az Egek lajtorján alászálló Urával, hogy kiharcolja 
örök életet adó áldását.

– Amikor átkát el nem fogadva szembeszálltál Uraddal, meg-
győzted: megvan benned az erő és a bátorság, hogy megtedd 
a hosszú utat, amelyet náladnál csekélyebb ember egymagában 
meg nem tett volna – értett egyet asszonyával Ádám.

– Kió is megtette – jegyezte meg szerényen Káin.
– Én tudtam, hová megyek, és volt okom hinni, hogy utam 

célja elérhető. És volt hová visszatérnem – szólalt meg ekkor 
Kió. – A te próbatételed, amely félelmeid és kételyeid legyőzé-
séhez, Mahal elnyeréséhez vezetett, nem utad hosszában, hanem 
bizonytalanságában rejlett. A bizonytalanságot pedig nem tested 
ereje, hanem csak akaratod, hited és a benned élő lankadatlan re-
mény győzhette le. Nem engedve a kísértésnek, hogy csekélyebb 
társsal beérd.

– A kis majomra gondolsz? – mosolygott Éva.
– Szóval Mahal elmesélte nektek az irántam oly nagy érdek-

lődést mutató állatka esetét. Amit hallottál, Anyám, az a nódiak 
mesemondó készségét dicséri: már többször előadtuk Mahallal 
ezt a történetet, és mindig gazdagítottuk képzeletünk erejével.– 
Ha ez így van – kiáltott fel Ádám, most először hallatva hangját 
ilyen erőteljesen –, honnan tudhatjuk, mi igaz abból, amit egy 
nódi mond és mi nem? Mi történt meg és mi nem?

– A mese igazabb lehet a valóságnál, valljuk mi, nódiak – 
mondta Nagyasszonyuk. – Mi nem azért hallgatunk mesét szin-
te minden este ugyanarról, már akár századszor is, mert többet 
akarunk megérteni a megtörténtből, hanem mert a szavak szí-
nes szőttesén át a mesélő képzeletvilágába nyerünk bebocsátást, 
s azon keresztül nemcsak róla, hanem magunkról is többet tud-
hatunk meg.

Mahanna talán többet is mondott volna a mese értékéről, ha 
nem érkezik futva egy dárdás, aki el akarta hívni őt, de miután 
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pár szót szólt hozzá, a Nagyasszony maga mellé húzta a többiek 
körébe, majd Ádámra nézett:

– Úgy láttam, még van mondanivalód, Ádám. Hallgatunk hát.
– Úgy tűnik, ti mindent igaznak és tökéletesnek tartotok, ami 

Nódban folyik, és helytelenítitek mindazt, ami szerint más népek 
élnek. Ha kis családomat nem tekinthetjük is népnek, Urunknak az 
velünk a szándéka, hogy sarjaink betöltsék a világot. Ám ha igaz, 
amit mondtok, s nem csak mese, hogy élnek mindenfelé nagy né-
pek, akkor hogy van ez? Talán úgy leszünk, mint az állatok, melyek 
megküzdenek egymással vadászterületükért? Talán ezért akart en-
gem Uram kitanítani a fegyveres küzdelem mesterségére, de miért 
nem mondta, hogy élnek más világokban rossz szándékú emberek?

– Hiszen te hittél benne, Apám, hogy élhetnek! – kiáltott fel 
Káin. – Talán nem azt mondtad, amikor utamra bocsátottál, hogy 
visszavársz ide, a Kintvilágba, ha találok magamnak hozzám illő 
Évát? Hogy mondhattad volna ezt, ha nem hiszed, hogy élnek 
másutt is emberek?

– Egy Éváról szóltam hozzád, mint ahogy a mi világunkban is egy 
Éva volt. Gondolhattam tehát: van másutt is egy világ, amelyben él 
egy Éva, akit neked szánt Urunk, ha kiállod megtalálásának próba-
tételét. Erről szólt hozzám Uram, amikor lázamban érted aggód-
va megnyugtatásomra törekedett. Vagy talán nem így volt, Éva?

– Sok mindent mondott akkor Urad, de te csak arra emlékszel, 
amire emlékezni akarsz. talán még most is, amikor ennyi embert 
látsz magad körül, hinni akarod, hogy te vagy az egyetlen terem-
tett férfi az egész világon.

– Erre tanított minket Urunk! Lesújt rám haragja, ha...
– Ne hidd ezt, apám! – kiáltott fel ismét Káin, mindenkit meg-

lepve szavai erejével: – Vagy talán nem emlékszel? Éppen lesúj-
tott volna rám dühében Urad, de aztán, amikor elébe álltam, és 
nem hagytam magam elátkozni – igaz, könnyen megtehettem, 
mert nem volt mit vesztenem –, elillant nagy haragja. Megadta 
nekem a lehetőséget, hogy jelének védelmében Nód földjén új 
életet kezdhessek. Te is számíthatsz jóindulatára, ha megérteted 
vele: van erőd megtenni az utat önmagad megtalálásához.

– A magam útját járom itt, Kintvilágomban, amelynek Uram 
akarata szerint ura vagyok.
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– Urad akaratából, mondod! De mi volna, ha kiderülne: Ő ép-
pen olyan ember, mint te vagy, Ádám? – kérdezte Mahanna, mi-
után Évára nézett, aki rábólintott. Hosszúnak tetsző csend után 
így szólalt meg a megszólított:

– Akkor is Ő maradna a Kert Ura, én meg maradnék a Kintvilág 
urának. – Ádám hangjából Mahanna kihallotta, hogy készen áll el-
fogadni Urának ember voltát. Felállt tehát, és hangosan szólt, hogy 
hangja biztosan elérje a parázsló tűztől kicsit messzebb ülőket is:

– Emberünk, aki az imént jött hozzám – mutatott a Nagyasz-
szony Hardharára, a fővédőrre –, hozta ezt a hírt: Matúzs már 
átjött szigetéről látásunkra, de csak akkor áll elénk, ha nem úgy 
fogadjuk őt, aki volt, hanem akként, aki lett. Gondolom, ezen 
azt érti, hogy megszabadult ördögeitől, és így elvárja, hogy ne 
vonjuk felelősségre a gyermekek elrablásáért. Én azt ajánlom, fo-
gadjuk el feltételét.

– Már megint az a Matúzs! – türelmetlenkedett Ádám. – Lehet, 
hogy a vadászat tette élesebbé fülemet, mint amit elképzelhettek: 
azt hiszitek, nem hallom, amit a hátam mögött susmorogtok er-
ről a Matúzsról. Meg arról, miként tudnátok rávenni, hogy térjek 
vissza veletek Nódba. A vissza megértése a legnehezebb. Talán 
még most sem egészen értem. Hacsak nem abból kéne megér-
tenem, hogy Markara apámnak tartja magát. De milyen apa az, 
aki erőszakkal vinne abba a Nódba, amelyről csak azt a nagyon 
keveset tudom, amit tőletek hallottam. Kérdéseimre egyre csak 
az a válasz: várj, Ádám, hamarosan mindenre fény derül. Nódról 
tudhatok, csak arról nem, miért akartok odavinni. Méghozzá 
vissza! Mert mi mást jelenthet ez, mint hogy onnan kerültem ide. 
De hogyan? Erről miért nem szóltok még hátam mögött sem? 
Még asszonyomhoz sem. Vagy talán te mindig is tudtad, Éva?

– A nódiaktól tudom, hogy egy évvel idősebb vagyok, mint 
te. Ezért emlékezhettem olyan időkre, amikor te még nem bírtad 
eszedet. Gyermekeim születésével felderengtek bennem emlékek, 
hogy nekem is volt anyám, aki keblére vett. Olykor éreztem mel-
lének puha melegét.

– És talán tudod, ki ez a Matúzs, akit annyit emlegetnek? – né-
zett összevont szemöldökkel, választ követelve asszonyára ádám. 
– Tudnom kell, ki vár, hogy szóljon hozzánk.
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– Már vagy húsz éve, mióta először járt nálunk Kió, akarom 
megérteni: miért hívta így Urunkat? Honnan ismerhette, mielőtt 
kertünkbe jött?

– Nem érthetjük meg azt, aminek megértésére nem állunk ké-
szen – mondta a Nagyasszony.

– Én készen állok mindannak megértésére, amiről eddig csak 
ezt hallottam: „Jobb neked, Ádám, ha mindezt Urad szájából 
tudod meg.”

– Márpedig most is csak ezt mondhatom – szólt szinte bocsá-
natkérőn Mahanna. – Nálunk olyan nagy bűn a rágalom, hogy ha 
csak lehet, megadjuk az ellenünk vétkezőnek az alkalmat, hogy 
tettéről ő számoljon be. Amit el kellett volna mondanunk ne-
ked, azt te Urad rágalmazásának tekintetted volna. A kérdés az, 
Ádám, hogy kész vagy-e megkérdezni Uradtól, amit tőlünk ed-
dig tudakoltál?

– Én mindig kész vagyok beszélni Vele – vágta rá a Kintvilág 
ura gondolkodás nélkül.

– Akkor ne várassuk tovább Matúzst, a Kert Urát! Hívd ide! – 
nézett Mahanna az üzenetet hozó védőrre.

– Egy dárdást küldenél Urunkért?! – kérdezte Ádám dühösen.
– Talán azt az Uradat láthatjuk ma, aki oly türelmesen ápolt, és 

hozzám is megértően szólt, amikor együtt virrasztottunk mellet-
ted – Éva hangja szinte gyermekes rajongást tükrözött: – Hadd 
menjek érte én! – kérte Mahannát.

– Vidd magaddal Káint. De te – szólt a dárdáshoz – maradj 
hátra, miután megmutattad nekik, hol várakozik Matúzs.

– Várjatok! – szólt a távozni készülőkre Ádám. – Ha jól értem, 
amit eddig hallottam, nekem kell elmennem Uramért. Te már 
sokszor szembenéztél vele, Éva. És te is, Káin, amikor elátkozott 
volna. És nemrég lángoló pallosú kerubjával, legnagyobb félel-
meddel is szembenéztél. Most rajtam a sor.

– Cikara is vele van, gondolom – jegyezte meg a Nagyasszony.
– Nem tudom ki ő – bár a nevét sokszor hallottam –, de majd 

ideküldöm. Évek óta motoszkálnak bennem kérdések, amelyek 
csak titeket hallgatva álltak össze bennem. Urammal idegenek előtt 
minderről nem szólhatok.
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– Azt hiszitek, Matúzs bevallja Ádámnak, hogy ki is ő valójá-
ban? Éppen Ádámnak, aki nélkül nagy Terve összeomlik? Vagy 
talán...

Markara gúnyosan kiejtett szavait Éva szakította félbe erélye-
sen felemelt hangon:

– Jobb, ha fiad előtt nem beszélsz így Uráról, ha nem akarod 
örökre elveszíteni. Mit tudhatsz te az Ő terveiről?

– Hallottuk eleget Nódban a Nagyasszonyok ellen lázító sza-
vait. Talán kevésbé ítélném el őt, ha fiamat valóban a férfiuralom 
új világa alapítójának vagy vezérének tette volna meg. De erre 
már nincs esély.

– Fiad hite szerint, ami benne van Ura tervében, megtörténik, 
ami nincs, azt hiába próbáljuk megtenni. Lehet, hogy valóban 
a bekövetkezendő férfiúi világ vezérének akarta nevelni Ádámot. 
Volt idő, amikor harcost akart faragni belőle. Nem sok sikerrel. 
– Éva elcsendesedett. Azon gondolkodott, mennyivel szíveseb-
ben beszélt minderről Mahannával, mint az állandóan veszekedő 
Markarával.

– Beszéltünk erről – vette át a szót Mahanna, hogy feloldja 
a fe szültséget –, akármi lesz utunk kimenetele, eleget kell tennem 
asszonytársaim megbízásának: ki kell derítenem, mi célból rabolt 
el titeket Matúzs, ha meg nem büntethetjük is, hiszen nincsen 
hatalmunk felette, miután száműztük.

– Ő tudja ezt? – kérdezte Éva, majd félrevonta a Nagyasszonyt, 
és a fülébe súgta, hogy a többiek ne hallják: – Attól tartottam, 
hogy hatalmatoktól féltében akarta elpusztíttatni dárdásaitokat 
ádámmal...
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– Csak dárdás őreinket? – lepődött meg Mahanna. – Nem úgy 
szólt parancsa, amelyet át kellett volna adnod férjednek, hogy 
mindannyiunkat vezessen a mocsárba?

– Valóban azt mondtam, de miután meséltem az emberem éle-
téért küzdő, jóságos Matúzsról, ráébredtem: még dühe hevében 
sem gondolhatta, hogy látásomra jövő rokonságomat is a mo-
csárba fullasztatja...

– Hát akkor?
– Nyilván azt tervezte, hogy pár nappal később, amikor erőt 

vesz rajtatok az éhség és az ernyesztő szomjúság – hiszen a mo-
csár büdös vizét senki meg nem kóstolná –, Ádámmal kimentet-
ne titeket, csak a dárdásokat hagyná sorsukra. Vagy csak dárdái-
kat szedetné el.

– Igazi nódi vagy, lányom. Nincs nagyobb erény, mint jó szán-
dékot feltételezni arról, aki sok rosszat követett el. De ne zárjuk 
ki beszélgetésünkből a többieket – emelte fel hangját a Nagyasz-
szony, hogy magára vonja a már egymással beszélgető nódiak 
figyelmét

Éva hosszasan mesélt Matúzs gyógyító jóságáról, mígnem 
Markara megint aggodalmainak adott hangot: Matúzs mágiá-
ját említette nyomatékosan. Nem mondta ki ugyan, hogy annak 
esett áldozatául, a Nódi Szűz azért nem jött meg, de így is le-
hetett érteni. Már-már az őzgida esetét is fölhozta, de Évát más 
miatt aggasztotta, hogy Cikara nem jött hozzájuk, miután Ádám 
Ura látásra ment:

– Papnőtök lehet szép és jóságos, mint mondjátok. És lehetnek 
csodálatosak a praktikái, de tény, hogy napokig felénk se nézett. 
A ti Cikarátoknak fontosabb, hogy behálózza a Kert Urát, mint 
hogy kiszabadítsa fogságából az emberemet...

– Csak nem vagy féltékeny, Éva? – kérdezte meglepetten vagy 
inkább kíváncsian Kihara, majd felsóhajtott: – Ó, ti asszonyok! 
Könnyebb egy teve gondolatait kiolvasni szorosra zárt szeméből 
a legnagyobb homokviharban, mint egy nőét, amikor tágra nyílt 
szemmel néz fel rád – idézett egy régi nódi mondást, amint gyak-
ran Mahanna is, aki most mégis rosszallóan nézett rá:

– Nem látod, hogy Éva be akar engedni minket kérdései és 
érzései világába, amely érkezésünk óta erősen felbolydult? Ti, 
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férfiak elvárjátok, hogy gondolataitokban olvasva tegyünk ked-
vetekre, válaszoljuk meg fel nem tett kérdéseiteket, de amikor mi 
kimondjuk, ami a szívünket nyomja, feltételezitek, hogy szavaink 
valami mást rejtenek. Nem tudjátok elviselni, hogy gondolataink 
túlmennek imádatotokon. Tőled nem ezt vártam, Kihara.

– Bocsáss meg, asszonyom. Nem tudom, miért hozakodtam 
elő ezzel. Engem is az aggaszt, hogy még mindig nem jelent meg 
Cikara. Matúzs talán nem hozta magával?

– Valószínűbb, hogy Cikara hozta magával Matúzst – jegyez-
te meg Mahanna. – És hogy miért nem sietett hozzánk? Nem 
gondoljátok, hogy Ádám is kíváncsi rá? Eleget beszéltünk róla 
ahhoz, hogy meg akarja ismerni.

– Nem szeretem azt a féltékenység szót, amit tőletek tanultam, 
vagy még most sem értem: ki kire lehet féltékeny? – tűnődött 
Éva. – Ádám elejtett szavaiból, letörtségéből úgy látszott, nem 
örül Cikara megjelenésének Ura életében. És én talán nem félté-
kenységből tettem fel neki a kérdést: mostantól Ura asszonyának 
is engedelmeskednie kell?

– Nem kellett volna, Éva...
– Itt jönnek! – szakította félbe a kiáltás a Nagyasszony fed-

dő szavait. Markara, aki fél szemmel egyre csak az erdő szélét 
kémlelte, ugrott fel izgatottan. Mindenki kíváncsian követte te-
kintetét: nem értették, kik jönnek, hiszen ők csak Cikara érkezé-
sére számítottak. De ő együtt lépett ki az erdőből Matúzzsal és 
Ádámmal, akik maguk közé fogták a papnőt, úgy, hogy a két férfi 
keze egymás vállán nyugodott.

– Először érintette meg Ádám az Urát azon túl, hogy gyer-
mekkorában kezét olykor a homlokához emelte – mondta meg-
lepetten Éva. – Igazad volt, Mahanna, Cikara valóban csodákra 
képes!

Más örömteli szavak, megkönnyebbült sóhajok közepette csak 
Markara jegyezte meg keserűen feleségének:

– Reméltem, hogy visszaszerzi nekem a fiamat papnőnk, ehe-
lyett tőled veszi el. Talán jobb anyja lesz, mint apja volt Matúzs.

– Örüljünk, ha Matúzs megleli Cikarában öregkora nyugalmát, 
és feladja férfiuralom-mániáját – fogta karon békítőleg asszonya, 
de Markara a mezőn közeledők felé integető Kióhoz sietett.
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– Legyünk óvatosak Matúzzsal, van okom hinni, hogy készül 
valamire – mondta izgatottan. Majd amikor Kió az aggodalom 
legcsekélyebb jele nélkül állta tekintetét, hozzátette: – Ha szóhoz 
hagyjuk jutni, maga mellé állíthatja védelmezőink többségét. Tu-
dod, Kió, mennyire meggyőző volt...

– Te biztosan tudod, Markara, hiszen leglelkesebb hívei közé 
tartoztál. Azt az őzgidát pedig nem az ő mágiája ölte meg: mér-
gezett kórótüskét lőtt rá fúvócsőből. Láttam már ilyet utazásaim 
során. Ne félj! Azon a vészterhes éjszakán bátran kiálltál Matúzs 
ellen, fiadért. Ha alkalmad nyílik rá, tedd meg újra, és ádám 
büszkén vall majd apjának.

– Utánam jöttél, és leselkedtél?
– A védelmedben követtünk.
– De akkor tudnod kell, mennyire veszélyes a megszállott Ma-

túzs. Jogom van fiamat hazavinni Nódba!
– Ismered a vének döntését: erőszakkal legfeljebb akkor vihet-

jük vissza őket, ha itt veszélyben van az életük. Ha Matúzst nem 
lehet megszabadítani ördögeitől. Hagyj már békén, Markara, 
megyek elébük.

– Ha kell, egyedül szállok szembe Matúzzsal! Még akkor is, ha 
már Cikara is fiának tartaná a fiamat.

– Eddig attól tartottál, hogy Matúzs valamiféle istenként tartja 
hatalmában fiadat. De mintha még inkább tartanál attól, hogy 
embernek felismerve őt továbbra is ragaszkodik nevelőapjához. 
Fiad féltése elvette az eszedet, Markara. Térj vissza asszonyod-
hoz, vagy a dárdásokkal vitetlek vissza!

Kió elsietett, hogy figyelmeztesse Matúzst Ádám nemzőapjá-
nak eszeveszettségére.

Markara utolsó esélyének érezte, hogy maga mellé állítsa a töb-
bieket, és valóban azt hitte, belebolondul, amikor látta, milyen 
boldog mosollyal tekint Éva az egymásba kapaszkodó asszony és 
két férfi felé.

– Látjátok, ez csakis azt jelentheti, hogy Ádám végre embernek 
tekinti Urát – mondta boldogan.

– De azt nem tudod, hogy emberként bolondított meg sokun-
kat Nódban. Nem lett volna szabad megengednünk, hogy a fiam 
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egyedül beszéljen vele! – Ádám apjának erős indulata mindenkit 
megdöbbentett. Egyedül Éva méltatta szóra:

– Mi ütött beléd, Markara – mosolygott rá békítőleg. – Vissza 
akarod őt kapni fiadként? Igen? Akkor ne kíséreld meg elszakíta-
ni attól az apától, aki felnevelte, és aki hamarosan ideér vele.

– Felnevelte? – kiáltott Évára Markara. – Elrabolta! Érted a szót,  
Éva? Elrabolta!

– Értem a szót, de tudom: Ádámnak nem azt jelenti, amit ne-
ked. Benne még annyira sem él az emlékezet, hogy voltak szülei, 
mint bennem. Én napok óta tudom, melyiktök a szülőanyám, 
mégsem tudtam még édesanyámként szólni hozzá, magamhoz 
ölelni.

– Az a te bajod! Nekem eddig esélyt sem adtatok.
– Ne feledjétek a nódi mondást! – emelte fel szavát Nagyasz-

szonyuk. – Minél többekre árad a szereteted, annál több jut min-
denkinek. Így van ez a gyűlölettel is... Vádló szavaiddal Matúzs 
ellen fordíthatod a fiadat, de fiúi szeretetét ezzel el nem nyered. 
Ha így folytatod, örökre elfordulhat tőled.

– Miután teremtőjének tartott Urának a szolgája volt, nem 
engedhetem, hogy mostantól az embernek felismert Matúzst 
szolgálja fiaként. Meg kellett volna mondanotok neki, ki az igazi 
apja, mielőtt Matúzshoz engedtétek.

– Ő akart Urához menni! – szólt Markarára erélyesen Éva. – 
Ezt nem tilthattátok meg neki.

– Egyetlen fiam nélkül nem megyek vissza Nódba, ha már vég-
re rátaláltam. És persze viszem magammal Séthet is, hiszen az 
unokám ő. Ha te maradni akarsz, Éva, az a te dolgod, beszéld 
meg saját szüleiddel.

– Én szívesen mennék Nódba, hiszen jól kijövök mindannyi-
tokkal. Nem tartom magam sem különbnek, sem kevesebbnek 
nálatok. És nagy boldogság számomra, hogy végre asszonyok-
hoz szólhatok. Nem így Ádám. Nem tud elviselni együtt ennyi 
embert. Hát még annyit, amennyi szavaitok szerint Nódban él. 
Annyihoz talán sosem szokna hozzá. Ádám bizonyára azért ment 
Urához az imént, mert nem tudott volna ennyi ember előtt szól-
ni hozzá. És ha ilyesmiket hall tőled, mint amit nekünk kellett 
végighallgatnunk, biztos lehetsz benne, hogy hetekig nem látjuk.
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– Ne aggódj – érintette meg Éva karját a Nagyasszony –, nem 
engedjük, hogy Markara romba döntsön mindent, amit oly óva-
tosan építettünk fel. Ádám apjának odáig terjed a joga, hogy 
meg próbáljon meggyőzni titeket: önként kövessétek Nódba.

– Van más módja is annak, hogy fiaddal és unokáddal lehess – 
mosolygott Éva ismét Markarára –, miért nem maradsz velünk 
mint kedves rokonunk?

– Ez lehetséges lenne? – kérdezte Markara egyik pillanatról 
a másikra teljesen megváltozott hangon, mint aki nem hisz a fü-
lének. – De miért is ne!? – kiáltott fel boldogan. – Hiszen nem 
köt Nódhoz közeli rokonság, asszonyomnak is csak itt vannak 
unokái, akikkel most is boldogan játszik.

– Látjátok, igaz, hogy a szeretet szavai mindenre találnak meg-
oldást, minden szívet megnyitnak.

– Megyek, megkeresem asszonyomat – fordult Markara a mező 
felé, de ekkor szíve nagyot dobbant, aztán mintha megállt vol-
na. Alig fél kődobásnyira meglátta az előresiető Kiót, mögötte 
Cikarával és Matúzzsal, aki egy fejjel alacsonyabbnak tűnt, mint 
amikor az éj sötétjében látta.

– De hová lett a fiam?! – kiáltotta ijedten.
– Ne félj! Már nem az vagyok, akivel az éj sötétjében találkoz-

tál – nyugtatta meg Matúzs. – Fiad vár apai ölelésedre ugyanazon 
az erdei tisztáson.

– Vidd magaddal asszonyodat – tette hozzá Cikara –, hogy 
Ádám a szülőanyját is magához ölelhesse.

Markara szíve, mely az imént még csaknem megállt, most oly 
hevesen dobogott, azt hitte, kiugrik a torkán. Aztán a lélegzete 
állt el: alig jött ki hang a száján:

– Unokáival van, küldjétek utánam – fordult el tőlük –, sietek 
fiamhoz.

Cikara és Matúzs mosolyogva nézett egymásra: tudták, hogy 
a boldogság könnyeit akarta rejteni előlük.
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Miután beértek a táborba, először mindenki Matúzst üdvözölte 
hosszasan, vigyázva, hogy ne kérdezzenek tőle olyasmit, amire 
a távol lévő Ádámnak és apjának is hallani kell válaszát. Inkább 
Cikarát faggatták: nem félt-e az izzó szempártól? Tudta-e, hogy 
Matúzs áll mögötte? Boldog-e Matúzzsal? Hogy képzelik el új 
életüket? És persze jókívánságokkal látták el őket. Éva felfedezte 
Matúzs arcának ragyogásában ugyanazt a jóságot, amit utoljá-
ra Ádám ápolása idején látott rajta, és nem győzte magasztalni 
a papnő csodálatos képességeit, amelyekkel visszahozta azt a régi 
Matúzst. A Nódi Szűz ekként viszonozta elismerő szavait.

– Én csak tettem, amire tisztem kötelez és amit a szívem dik-
tált. A csodálatos te vagy, Éva. A szemedből áradó szeretet és 
a testedből sugárzó erő igazolja mindazt, amit Kiótól és a fiadtól 
rólad hallottam.

Matúzs már többször megszólalt volna, de ilyenkor Mahanna 
mindig Cikarához intézett kérdéseket. Ennek miértjét is kimond-
ta hamarosan:

– Most, hogy felismerjük benned az örökre elvesztettnek vélt 
Matúzst, akire mint szeretett tanítómesterünkre emlékszünk, min-
den szavadat olyan fontosnak tartjuk, hogy szeretnénk, ha Ádám 
és Markara is hallaná!

Matúzs bólintott, majd Káinhoz fordult:
– Cikara mesélte, milyen tökéletes asszonyt találtál magadnak, 

fiam. Gondolom, hogy az ott ő, karján a gyermekkel! Magamhoz 
ölelném őt.

Káinnak bólintania sem kellett, Mahal már szaladt is hozzá.
– Annyi jót is, rosszat is hallottam rólad, de érzem, a rosszat 
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már magad mögött hagytad. Köszönöm, hogy elküldted hoz-
zám Káint, akinél jobb férjet el sem képzelhettem volna. És nézd, 
milyen gyönyörű gyermekeket nemzett nekem! – S már jött is 
a boldog férj, vállán kisebbik fiával. A megszeppent Hánokhot 
Széth noszogatta Matúzs felé, majd egyszerre emelték két kezét 
homlokukhoz. Így Matúzs nem törölhette meg könnybe lábadt 
szemét még akkor sem, amikor a fiúkat magához ölelte...

Cikara ekkor sorra bemutatta Matúzsnak a nódiakat, minden-
kiről szólva egy-két elismerő szót.

– Ti már találkoztatok – mutatott Kióra –, neki köszönhetjük, 
hogy itt vagyunk. Ő vélte úgy, hogy Káint azért engedted hoz-
zánk, hogy életjelt adj magadról és az ártatlanokról... – a papnő 
szavai ekkor elhaltak, mert belátta: magyarázatra szorulnak. Két 
keze közé fogta Matúzs jobbját, így mondta el neki, miként vál-
lalta Kió, hogy a vének akár száműzetéssel is sújtsák, amiért csak 
oly sok év után leplezte le az elraboltak hollétét.

– Káin védelmében mondta el mindezt, hogy bizonyíthassa, 
valójában Nód fia. Kió tudta, hogy hosszú útja után a fiú bele-
pusztulna, ha nem fogadjuk be. Emlékezz, Matúzs, már mond-
tam neked: meg kell majd bocsátanod valahai legkedvesebb tanít-
ványodnak, hogy megszegte a neked tett esküjét.

Matúzs magához intette Kiót, megbocsátása jeléül homlokon 
csókolta, és mindenki nagy örömére felidézték utolsó találkozá-
sukat. Persze volt, amire Matúzs másként emlékezett, mint ahogy 
Kió a nódiaknak mesélte. Közben megérkezett apjával ádám, 
ő többnyire Matúzsnak adott igazat. Éva viszont majd mindig 
Kiónak. Mahanna jobbnak látta, ha közbeszól:

– Biztosan nem négyféleképpen történt, ami megtörtént. Elhi-
hetjük, hogy te, Matúzs, valóban készen álltál neveltjeid elenge-
désére, és tudjuk, Kió közbenjárása nélkül mégis nehezedre esett 
volna kimondanod a neveltjeidet elengedő szavakat. A fontos az, 
hogy mégis áldásoddal engedted el őket, és így nem terhelted 
bűntudattal új életüket. De ha száz évig élünk, akkor sem lesz 
elég időnk arra, hogy megértsük a múltat. Mindehhez még visz-
szatérhetünk, de előbb legyen Ádámé a szó: Cikara jelezte, hogy 
köztetek, Matúzs és Ádám, elhangzott minden, ami fontos ah-
hoz, hogy most szabadon beszélhessünk a jövőről. Hogy ki, ho-
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gyan és hol akar élni. Éva már szólt erről: akárhogyan döntesz is, 
Ádám, ő veled marad, és mi tiszteletben tartjuk döntéseteket.

– Már évek óta dolgozom egy jókora barlangon, amelynek szá-
ja olyan szűk volt, hogy rá nem találtam volna, ha el nem nyeli 
azokat a ritka fehér rókákat, amelyeket naphosszat követtem. Így 
fedeztem fel a barlangot. Neked tettem mindenben kényelmessé, 
fiam – mosolygott Káinra Ádám –, hogy neked és asszonyodnak 
legyen hol laknotok. Hiszen mindig bíztam abban, hogy visz-
szatérsz. De hallottam Cikarától is, hogy milyen boldog vagy 
Maháloddal Nódban. Így csak arra kérlek, gyertek látásunkra, 
amikor kedvetek tartja. Így jutok el odáig, amivel kezdenem kellett 
volna: hallottam Markarától, édesapámtól... Ne haragudjatok, de 
nehéz lesz hozzászoknom a boldogsághoz, hogy van rokonsá-
gom! Szóval, Éva kérte, maradjatok velünk, szüleim, és nagy örö-
münkre ezt elfogadtátok. Ezért nektek ajánlom fel azt a nagyon 
kényelmes barlanglakot, amely nem messze esik innen, így uno-
káitok bármikor átmehetnek hozzátok. Egyetértesz ezzel, Éva?

– Jó lesz itt tudni szüleidet a közelünkben. Anyádat már csak 
azért is, mert pár nappal ezelőtt éreztem: megint mocorogni kezd 
egy új élet bennem – simult Éva az emberéhez –, és ahogy téged 
nézlek, Cikara, vagy talán inkább, ahogy te nézel Matúzsra, lá-
tom: nincs hőbb vágyad, mint hogy gyermekkel ajándékozd meg 
őt. Saját ágyéka gyümölcsével, amelyre annyira vágyott, mióta 
felnőttünk és elhagytuk a szigetét. Így van, Matúzs?

– Úgy szerettelek titeket, mint tulajdon gyermekeimet, de be 
kell vallanom: volt, hogy olykor... – olykor fájdalmas sóvárgással 
vágytam saját ágyékom gyümölcseire.

Sokáig folyt ez a boldog ábrándokkal átszőtt beszélgetés, de 
aztán estebédjük alatt Kiónak sikerült Matúzs mellé ülnie, hogy 
feltegye azokat a kérdéseket, amelyekre már évek óta kereste a vá-
laszt, miután oly sokat hallott Káintól szüleinek kintvilági életéről:

– Tudom, betartottad ígéreted, hogy amikor kivezeted Ker-
tedből neveltjeidet, adsz nekik mindent, amire szükségük lesz új 
életükhöz. Valóban láttam, hogy vittek magukkal két-két nagy 
batyut. Bizonyára bennük voltak azok a finom bőrruhák is, ame-
lyeket ígértél nekik.

– Amikor először láttam Ádámot a Gihon gázlóját védő hegyen 
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ábrándozni a Kintvilágról – válaszolta Matúzs –, meleg öltözéket 
kezdtem szabni nekik. Tudtam: előbb-utóbb ki kell engednem 
őket e világ szabadságába, ahol a nyitott mezőkön hidegebbek 
az éjjelek, csípősebb a szél. Bárcsak lett volna erőm korábban 
elengedni őket! Mert minél inkább halogattam, annál durvábbak 
lettek összetűzéseink, és nem akartam, hogy haraggal váljunk el. 
Köszönettel tartozom neked, Kió, mert közvetítéseddel megbé-
kélten bocsáthattam el neveltjeimet. Persze adtam nekik meleg 
szőtteseket is éjszakai takarónak.

Kió szívesen hallgatta volna továbbra is négyszemközt Matúzs 
őszinte szavait, de meghallották a többiek is, hogy miről beszél-
nek, és csöndben köréjük gyűltek. Hagyták, hogy Kió tovább 
kérdezzen:

– Valójában erről akartalak kérdezni, Matúzs. A kertedben talált 
borostyánokért nemcsak szőtteseket vehettél volna nekik, hanem 
sok mindent a föld míveléséhez és a vadászat megkönnyítésé-
hez. Dárdát, ásókarót meg sarabolót aligha rejthettél batyujukba. 
Káintól tudtuk, hogy efféléjük sosem volt szüleinek. Miért nem 
akartad megkönnyíteni a munkájukat? Talán az átkod miatt?

– Csak figyelmeztetni akartalak benneteket – fordult Matúzs 
Ádám és Éva felé –, hogy a kertemen túli világ műveletlen földje-
in nehéz munka vár rátok. Ha ellenem szegülésetek okozta meg-
rendültségemben, dühömben úgy jött ki a számon, hogy átoknak 
értettétek, mint ahogy Cikara mondja: sajnálom. Ne úgy emlé-
kezzetek rám, mint aki nem volt képes uralkodni nyelvén, ami-
kor ördögei eluralkodtak rajta, hanem úgy, mint aki neveltjeinek 
minden tudását átadta. Azért, hogy legalább írmagja maradjon 
a Nódban felgyülemlett bölcsességnek, ha a keleti birodalmak vá-
rosunkat elsöprik a föld színéről. Mert számolnom kellett azzal, 
hogy ez megtörténhet, mielőtt Ádám vezetésével Nód fegyveres 
védelmét megszervezhetjük. Arra is fel kellett készülnöm tehát, 
hogy Ádám és Éva marad egyedül életben a nódiak közül, mi-
után a városotokat lerohanók kardélre hányják minden lakosát. 
Ezért adtam át nekik azt a mindennél értékesebb tudást, amely 
az összes környező népnél gazdagabbá tette Nódot. De hogyan 
maradhattak volna életben ők ketten ebben a jól védelmezhető 
Kintvilágban, ha köröttük mindenütt ellenséges népek élnek? 
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Csak úgy, hogy ha gyermekkoruktól megvannak a külvilág nél-
kül: képesek mindennel ellátni magukat, és nem függenek más 
világoktól.

– Célodat most már értem – felelte Kió –, és belátom, hogy el 
is érted. Csodálatra méltó tudásodra és bölcsességedre ismertünk 
Káinban, amelyet számára szülei közvetítettek. Nehéz terhet rót-
tál rájuk, de láthatóan nem hiányolnak semmi olyasmit, ami nél-
kül mi el sem képzelhetjük napjainkat. A kérdés most az, hogy 
ideérkezésünk ellenére folytatható-e, amit olyan jól elterveztél.

– Jó alapokra mindig építhetsz az eredeti tervnél is jobb há-
zat. De be kell vallanom, Cikarával már ejtettünk minderről szót. 
Büszke vagyok rá, hogy ez a bölcs asszony – meg te is, Kió – a ta-
nítványom volt. Az utóbbi napokban sokszor elgondoltam, mi-
lyen lett volna az életem, ha Nód tanítómestere maradok, miután 
Cikara meg én megszerettük egymást. De ő erről nem akar be-
szélni. Csak az a fontos, mondja, hogy most egymásra találtunk. 
És boldoggá tettél, Éva, hogy úgy látod: megfogan Cikarában 
a magvam. igaz, a mi korunkban ez inkább csak kedves áltatás.

– Remélem, látod, Matúzs, mi jó úton járunk a „szaporodja-
tok” parancsodnak teljesítésében.

– Parancsomnak? – Matúzs meglepetten nézett Évára. – Hon-
nan veszed ezt, Éva? Nem volt nekem ilyen „parancsom”. Meny-
nyi félreértés lehetett közöttünk! Nemcsak átkoknak tartott 
dühös szavaimat, de lehet, hogy tanácsaimat, aggodalmaimból 
fakadó útmutatásaimat is mind parancsnak tekintettétek? Óvó 
figyelmeztetéseimet pedig tilalomnak? Nem parancsom volt 
a „szaporodjatok!”, hiszen minden élő belső parancsra szaporo-
dik. A megfigyelésem volt, hogy az emberek erősen szaporodnak 
mindenfelé, és egyre inkább belakják a jól termő földeket, aztán 
pedig csak harccal juthatnak még többhöz. Az idősebb nódiak 
ezt már hallották.

– Túl sokszor is – jegyezte meg Biko-ma, az utóbbi napokban 
a szokottnál is szűkszavúbb bábaasszony. Hallgatagságának nyo-
mós oka volt: még nem mondta meg Mahalnak: úgy sejti, ikreket 
hord a szíve alatt.

Csak miután aznap reggel még egyszer alaposan megtapogatta 
a várandós anya hasát, osztotta meg Káinnal vélekedését:
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– A helyedben még nem mondanám meg Mahalnak: nagyon 
csalódott lenne, ha nem bizonyulna igaznak a hír, márpedig még 
nem lehetek egészen biztos benne. De jobb, ha te tudod, hiszen 
neked kell eldöntened, meddig maradunk itt – fejezte be óvato-
san fogalmazott szavait. Bár remélte, hogy Káin hamarosan szó-
ba hozza a visszatérést. De a beszélgetés ekkor sem kanyarodott 
arrafelé. Matúzs ugyanis mindenképpen tisztázni akarta korábbi 
szándékait:

– Hadd mondjam el neked is, Éva, mert Ádám már tudja, hisz 
ejtettünk róla néhány szót, amikor hármasban voltunk Cikarával. 
Igen, jártam valaha mindenféle világokban, Nódtól napkeletre is, 
és azért... – fogott bele Matúzs mesemondói hangon, de Cikara 
kezét a karjára téve rámosolygott:

– Nem látod, hogy ezek a jó emberek már megbocsátották ne-
ked a múltat? Inkább arról szólj: most hogyan látod Nód jövő-
jét. És a neveltjeidét. Mert a múltat meg nem változtathatjuk. 
Viszont sok, nagyon sok jövőbe vezető út áll előttünk, s nem 
mindegy, melyikre lépünk.

– Elmondom, amire kértél. Elmondom, de miért e nagy siet-
ség? Szeretném, ha tudnátok, mi minden nyomta szívemet az 
évek során. Remélem, jut minderre időm, hiszen maradhattok 
hetekig, míg a folyók apadása megengedi.

– Szólj majd hozzánk, Matúzs, minderről, de hadd mondjam: 
nem kicsiny a tét. A vének felhatalmaztak – jelentette ki hiva-
talos hangon Mahanna –, hogy feloldhatom száműzésedet, ha 
meggyőződöm róla: többé nem veszélyezteted Nód békességét. 
Ehhez tudnunk kell, mi a célod azokkal, akiket tőlünk elvettél.

– Hát akkor kezdjük ott, hogy a fiúgyermekből Nód első kirá-
lyát akartam nevelni – vett nagy lélegzetet Matúzs. – Olyan erős-
kezű, de igazságos királyt, mint Ithuriszk ifjú vezére, Dammetra, 
akihez hasonlóval utazásaim során sehol sem találkoztam. De 
Ádám inkább az erdőket szerette járni velem, mintsem tanítá-
saimat hallgatni. Éva sokkal szívesebben ült lábaimnál, miután 
ölembe már nem engedhettem, és naphosszat kérdezett. Be kel-
lett látnom: előbb tudnék Évából királynőt faragni, mint kirá-
lyának asszonyát. Kettejük esze egészen másként jár, mint már 
észrevehettétek. Éva megszerzett tudását kérdésekkel és rájuk 
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már önmagától nyert válaszokkal gyarapítja. Az ő asszonyi tu-
dása olyan, mint a szőttes, amellyel az övéit óvja a zord éjszakák 
hidegétől és minden más veszedelemtől. Ő az anyafarkas, aki 
mindenre felkészül, és mindent megtesz övéiért. Soha nem ma-
gáért szállt szembe velem, hanem Ádámért, akit sokáig mintha 
inkább fiának, mint öccsének érzett volna... És csak az utóbbi 
években valóban a párjának. ádám viszont az apaállat farkas, akit 
csak az a tudás érdekel, amely családja ellátásában segíti. Miként 
követheti vadak nyomát, és ejtheti csapdába az estebédre valót? 
Eleinte ezt nem bántam: hittem, majd segít megszerettetni vele 
a harc művészetét. De teljes kudarcot vallottam, mert el sem 
képzelhette, hogy miért használná vadásztudományát ellenem, 
a tanítója ellen. Hogyan is képzelhette volna el, miért akarom 
fegyverek használatára tanítani, hiszen nem vallhattam be nekik, 
hogy emberek sokasága – és köztük rengeteg minden rosszra ké-
pes – él e Kintvilágon túli világokban. Olyan népek is, amelyek 
ellen előbb-utóbb harcba kell szállnunk. Mire rábírtam magam, 
hogy elmondjam Ádámnak: nem ő az első és egyetlen ember, 
akinek gyermekkorában hallott meséim alapján hitte magát, már 
túl késő volt. Nem akarta tudomásul venni az igazságot. És nem 
volt bátorságom megfosztani őt e hitétől, amelyről úgy véltem, 
ez az egyetlen szál, amely hozzám köti. Cikara bátorított, hogy 
tegyem túl magam ezen, és ádám tekintsen inkább afféle nagy-
apjának. Már csak azért is, mert te, Markara, ha még emlékszel 
rá, valamikor apádnak tekintettél.

– Azt mondd el nekünk, Matúzs, hogyan látod most neveltjeid 
jövőjét: engednéd, hogy visszatérjenek velünk? És ha igen, elvár-
nád Ádámtól, hogy harcos néppé formálja Nódot?

– Már rég be kellett látnom, Mahanna, hogy erre nem számít-
hatok – vallotta be Matúzs. – Láttam, hogy Ádám és Éva csak 
egyetlen emberi kapcsolatot ismer: a szeretetet. Nem ilyenekből 
lesznek a jó harcosok... Ezért már évekkel ezelőtt újra kellett gon-
dolnom mindent. És az új terv jónak bizonyulhat, mert Ádám 
most is azt állítja, hogy ők ezt a Kintvilágot tartják otthonuknak. 
Nódba csak látogatóba mennek, majd talán, valamikor. Nagy 
örömmel töltött ez el, mert e két világ jövőjét most már össze-
szövődve látom. Különösen, mert Cikara megerősítette azokat 
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a híreket, amelyek engem fél életemen át aggasztottak. A mesz-
szi, harcos népek véres háborúk árán már birodalmakká forrtak. 
Seregeiknek Nód népe nem állhatna ellen akkor sem, ha minden 
férfi és asszony, minden aggastyán és gyermek fegyvert fogna. 
Jobb hát, ha Nód megmarad a békesség népének. Ha azok a se-
regek Nódot fenyegetik, és erről hírt kaptok, gyertek ide, ahol 
mindannyiunkat megvéd az Eufrátesz és a Gihon árja, nyugat 
felől pedig az Ai átjárhatatlan mocsara.

Matúzs váratlan ajánlatát hosszas beszélgetés követte. Először 
arról faggatták, mennyire megbízhatók mostani hírei a harcias 
keleti birodalmakról, amelyekről már harminc évvel ezelőtt olyan 
sürgetően beszélt.

– Akkor sürgető volt, hogy felkészüljünk, mert ahhoz egy más 
szellemiségben, férfias harcra nevelt nemzedékre lett volna szük-
ség. Erre már nincs időtök. Ahhoz viszont pár év is elég, hogy 
hozzászokjatok a gondolathoz: Nód nem egy hely, hanem egy 
nép, amely máshol is Nód lehet. Csak ne várjátok meg, amíg 
elleneitek körbefogják városotokat, mielőtt felpakolhatnátok.

Ezek után felvetődött az egész nódi nép Kintvilágba vándorlá-
sának számtalan nehézsége.

A már többször újraélesztett tűz ismét lohadóban volt, ami-
kor Mahanna némileg emeltebb hangon szólalt meg, hogy azok 
a férfiak is hallják, akik a tűz túloldalán már arról tanácskoztak, 
hogy ha valóban menekülniük kell, hány málhás tevére és sza-
márra volna szükség.

– Csak még valamit, Matúzs – mondta. – Talán vártam volna 
még ezzel, de ha már idáig jutottunk, hadd mondjam ki köntör-
falazás nélkül: ahhoz, hogy Nód népe az ajánlatod elfogadásához 
szükséges bizalmat irántad visszanyerje, arról is be kell majd szá-
molnunk, vagyis számolnom, hiszen Cikara nem tér vissza ve-
lem, amit eddig nem tudtunk meg: mi váltotta ki elkeseredett 
kitöréseidet?

Mivel Matúzs értetlenül nézett rá, Mahanna hozzátette:
– Boldogan látjuk, hogy Cikara kiűzte belőled ördögeidet. De 

tudjuk, hogy vannak ördögök, amelyek a legjobb papnő sikerét 
sem tisztelik, és visszatérnek. Megnyugtatna, ha többet tudnánk 
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megszállottságodról, ördögeidről, hogy megnyugodhassunk: töb - 
bé nem kell tartanunk tőlük.

– Örülök, hogy ezt elmondhatom. Már eddig is akartam szólni 
erről, mert ez belső életünk viharos tengere, ahol a múlt és a jövő 
találkozik. Tehát hallgassatok meg, mielőtt nyugovóra térünk.

Matúzs megvárta, míg elhal a száraz ágak ropogása, melyekkel 
Ádám még egyszer felélesztette a tábor tüzét. Majd a fel-felcsapó 
lángokba meredve megszólalt:

– Láttam, először még Nódban, a múltból eredő jövőt. Az éj 
sötétjében kopár volt a föld, üresség töltötte be a mindenséget. 
Majd a felkelő nap melengető fényében kivirágzott a világ. Ha-
marosan dolgos emberek jelentek meg: békében folyt az élet. 
Madarak dalától, gyermekek kacajától zengett a tavaszi táj, amint 
a nap magasabbra kelt pályáján. A szaporodás, a föld betöltésének 
burjánzó korszaka volt ez, amelyben a legfontosabb az életadás. 
A népeket Évák uralták. Majd, miután az emberek belakták a lak-
ható földeket, egymás ellen fordultak. Láttam az elkerülhetetlen 
jövőt, amelyben mind többen irigylik meg mások gazdagon ter-
mő földjeit és jó vizű kútjait. Az addig csak állatok ellen használt 
buzogányokat, dárdákat immár egymás ellen fordítják az egyre 
harciasabb népek. Az asszonyok már nem a föld benépesítéséért, 
hanem az egymás kezétől elhullott százszor százak helyébe szül-
nek százszor százakat, ezerszer ezreket.

Nem értettem, hogyan nőhetnek akkorára a hullahegyek, de 
aztán megláttam a rémeket: szájukból köveket hánytak. Őket kö-
vették a tűzokádók. Ezek uralják a földet és az eget. Még a ten-
gerekből is előtörnek. Semmi sem szab határt az emberre táma-
dó emberi kegyetlenségnek. Rémülten láttam az ember sarjait, 
amint ezekbe a szörnyekbe bújva egymással küzdenek: nincsenek 
tekintettel semmire és senkire – még asszonyokra vagy kisdedek-
re sem. Nyomukban pusztítás és halál jár. Bűzös fekete füst ta-
karja az eget. Amint a nap delelésére kél, már le sem látnak a föld 
nyomorúságára az istenek.

Ádám sarjait látom mindenütt a halottak között, de Nód kirá-
lyi sarjai is közülük kerülnek ki, akárcsak az ellenük harcolók ve-
zérei. A lerombolt városokat ádámok építik fel, amelyeket aztán 
ismét lerombolnak. Rettentők, félelmetesek ezek a képek, de nem 
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nehéz megfejteni őket: leggyötrőbb álmaimban így jelenik meg 
az a világ, amelynek tudatában tanítottam, hogy mi sem marad-
hatunk el harciasságban más népek mögött. Fel kell készülnünk. 
Eljön az idő, amikor meg kell védenünk magunkat azok ellen, 
akik képesek az életüket adni egy talpalatnyi földért, és ezt a küz-
delmet csak a férfiak vezette, felfegyverkezett népek élhetik túl. 
Igaz, azt is vallottam, hogy a győztesek legyőznek más népeket, 
majd azokkal együtt még többeket, mígnem egyetlen birodalom 
jön létre, és akkor eljön az örök béke.

Jelenéseim sora azonban nagy elkeseredésemre később azt mu-
tatta, hogy az Ádámok küzdelme nemzedékek hosszú egymás-
utánjában sem ér véget: sárkányaik egyre pusztítóbb sárkányokat 
szülnek, birodalmak épülnek fel, és újra meg újra szétesnek. Ez 
már sok éve olykor szinte őrületbe kergetett, mert nem ezért az 
örökös küzdelemért akartam Nód bölcs, de ha kell, harcra is kész 
királyává nevelni Ádámot. Nem azért, hogy sarjai örökkön örök-
ké egymás ellen küzdjenek.

Évek óta gyötörtek jelenéseim, de a nap mindent felperzselő 
delelésén túl, a hullahegyeken és az eget borító füstön túl eddig 
nem láthattam. Látásom eltompult, mert azt akartam látni, hogy 
a férfiuralom elvezet a békesség birodalmához. Ma hajnalban, 
Cikara ölelésében a megbékélés elérkezését véltem megnyugvás-
sal felfedezni, de Ádámokat ebben nem láttam. Nem ők hozták 
el a megbékélést. Hát akkor kicsodák? Válaszra nem találtam. És 
akkor megjelent előttem Éva. Éva, aki nem fogadta el átoknak 
tartott szavaimat, óvásomat, hogy vágya férje uralma alá hajtja, 
mint ahogy addig ő uralkodott oltalmára vágyó társa felett.

Csak miután Cikara felnyitotta a szemem, bontakozott ki 
előtte a szigetemet elhagyó, a Kintvilágba távozó fiatal Ádám 
és Éva. Eladdig azt hittem, könnyező szemem homályos látása 
miatt lettek eggyé a távolban. Csak most értettem meg: így jelent 
meg előttem, hogy az asszonyok békés-együttérző, majd a férfiak 
harcias-hódító világa után megszületik a jelenésem napja delelé-
sének borzalmas tüzében egybeolvadt asszony és ember: Éva fiai 
elfogadják a bennük élő Évát, és elhozzák a jövőt, amelyet az erő 
és a gyengédség, az ész és a szív, a férfi és az asszony együtt ural 
a szeretet nevében.
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A Kintvilág népe lassanként nemcsak Éva újra termékennyé vált 
méhének gyümölcseivel, Ádám sarjaival gyarapodott. Bősége-
sebben termő földekre áhítozó családok költöztek oda Nódból, 
miután hallottak a még feltöretlen mezőkről, jól gyümölcsöző 
ligetekről.

Idővel voltak olyanok is, akik a Kintvilágból vándoroltak 
Nód ba. Többek között Széth, Ádám és Éva Hánokhkal örök ba-
rátságra lépett fia is ott talált asszonyára. Éva első lánykája, aki 
felnövekedve sokra tartott szépségéért a Neha nevet kapta, egy 
Nódból érkezett családban talált emberére.

Hamarosan jókora város épült fel a Kintvilágban, amelyet 
Ádám és Éva soha nem hagyott el.

Nem így Matúzs. Betelvén az élettel, kérte asszonyát, Cikarát, 
vigye Nódba, hogy ott térhessen nyugovóra. Addigra Mahal már 
Nód Nagyasszonyai közé emelkedett, a legfiatalabbként. Így 
ő le hetett az, aki Matúzs és Cikara érkezésének hírére sokak élén 
elébük siethetett, oldalán Káinnal, akit mindenki nagyra tartott 
Nódban. Így vonultak be a városba, lakóinak lelkes örömére.

Matúzs két teliholdat élt meg Nódban, amikor a várost elér- 
te az Ithuriszk Birodalom napkelte felől gyorsan közeledő, min-
den ellenállást pár nap alatt letörő seregének híre. Sokan úgy 
vélték, Matúzs megérezte a közelgő veszélyt: azért tért vissza, 
hogy segítse a nódiak felkészülését a nagy népvándorlásra. A szi-
getéről hozott sokmaréknyi borostyánkőért több száz gyorste-
vét is szereztek a nomádoktól. Így nemcsak Nód apraját-nagy-
ját, hanem minden értéküket – a szőttesektől a szövőszékekig, 
a fazekaskeréktől a kovácskohóig – magukkal vihették.
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Káint tették meg útjuk vezérének. Egyedül őt, mert Kió és Ki-
hara már kilépett az élők sorából.

Édeni szigetére Matúzs nem tért vissza velük: felkerekedésük 
hajnalán nagy szomorúság és fáradtság vett rajta erőt, miután 
előrelátásával és kitartó kiútkeresésével megmentette szeretett 
népét. Cikara a Nódi Szüzek halottas versének megnyugtató, 
átsegítő szavaival vette ölébe imádott emberét. Addig cirógatta-
simogatta fehér hajkoszorús fejét, amíg Matúzs el nem szendere-
dett. Örökre.

Utolsó pillanataiban azonban lelki szemeivel még látta a népét 
mind egy szálig átkelni az Eufráteszen, majd a Gihonon is.

Ithuriszk királya, Dammetra nem követte az elmenekült nép 
sokaságának bőséges nyomát. Még portyázó előőrseit is vissza-
rendelte, olyannyira megrendítette – valójában megfélemlítet - 
te –, ami a szentséges Hunán templomában fogadta őt.

Testőrei jelentették, hogy egyetlen élő lelket sem találtak Nód 
egész városában, mindössze egy halott nőt és férfit a templo-
mukban, akiknek a testét nem bomlasztotta fel a halál. A legke-
ményebb katonák rémülete megfélemlítette Dammetrát: őröket 
állíttatott a templom köré, hogy a mágiától rettegő zsoldosok be 
ne jussanak. Egyedül lépett a templomba, és bátran közeledett az 
oltárkő előtt ülő, összefonnyadt testű asszonyhoz, akinek ölében 
a férfi feküdt. Mindazok alapján, amiket hallott, felismerte ben-
nük a legendás hírű Matúzst és Cikarát. Már távozott volna, ami-
kor a papnő szeme megnyílt. Dammetrának – aki soha semmi 
elől meg nem hátrált – inába szállt a bátorsága, de aztán tisztán 
hallott egy hangot:

NE BÁNTSD NÉPÜNKET!
Erre ott, Hunán oltára előtt megesküdött, és esküjét egész éle-

tében megtartotta.
A két testet ithuriszki szokás szerint hatalmas máglyán égették 

el, hogy kiszabadítsák szellemüket a mindenek felett lebegő, min-
den élőnek életet adó őspára gazdagítására.

Miután az újonnan érkezett nódiak egyesültek a kintvilágiakkal, 
bevették Évát a Nagyasszonyok közé. De azok, akik látták őt 
évekkel korábban megjelenni a nódi küldöttség előtt, továbbra is 
a királynőt látták benne. Lassan mindenkinek megtetszett a gon-
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dolat, hogy szemben az ithuriszkiak királyával, nekik királynőjük 
legyen. Felkérésükre azonban Éva ilyképpen válaszolt: „Miután 
egy életen át nem fogadtam el ádám uralmát énfelettem, vén-
ségünkben nem uralkodhatom őfelette. Tegyétek meg vándor-
lástok sikeres vezérét, elsőszülött fiamat királyotoknak, és asszo-
nyát, a jóságos és bölcs Mahalt királynőtöknek.”

Nód immár a Kintvilágban egyesült népe ezt örömmel fo-
gadta, mert megértette: kettejükben együtt uralkodik az erő és 
a gyengédség, az ész és a szív. Úgy, ahogy Matúzs látta végül 
jelenéseiben az asszonyok békés-együttérző, majd a férfiak harci-
as-hódító világa után egybeolvadt asszonyt és embert.

Nód első királyának és királynőjének a sarjai között számos, 
hozzájuk hasonlóan tökéletes asszonyember és emberasszony 
volt, akik szétszéledtek minden világokba, hogy bevárják az 
ő idejük elérkezését.

A gyökereitől mindenkit megfosztó népvándorlás után azonban 
elterjedt a viszálykodás a Kintvilágban. Rossz vért szült, ha nódi 
jó szomszédok közül az egyik úgy érezte, társa az övénél jobban 
termő földhöz jutott a Gihon határában. Jó esetben elfogadták 
Káin bíráskodását. De voltak, akik sérelmük orvoslását, megtor-
lását a maguk kezébe vették: egyikük tüzet szított, hogy leéges-
se egykori gazdatársának az övénél jobban termő gabonaföldjét. 
De amint a tűzsodró vesszeje parázsra kapott, a mögötte levő 
kőrakásból lángnyelv csapott ki, amely megtisztította a szívét.

Éva ismerte fel, hogy a jótékony mágia abból a kőrakásból 
eredt, amelyet ő emelt valaha, hogy elzárja a barlang száját, 
amelyben másodszülött fiának, Ábelnek holtában megnyugodott 
testét helyezték el.

Sokan zarándokoltak a barlang záró falához abban a biztos hit-
ben, hogy a saját gonoszsága áldozatává vált Ábel megváltja őket 
minden gonoszságtól. Éva megnyugvással látta, hogy rövid életű 
fia holtában sok jót cselekszik. Így aztán már néhány nemzedék 
múltán feledésbe merült a fiú apagyilkos szándéka, gonoszsága. 
Káin neve sem úgy maradt fenn nemzedékek hosszú során át, 
mint a Kintvilágba került nódiak jóságos-igazságos első királya. 
Mahal neve teljesen feledésbe merült.
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De nem csak a korok mindent ellepő homokja fedte el a való-
ban megtörténteket.

Beteljesült mindaz, aminek látása Matúzst gyötörte: a Nódot 
elfoglaló Ithuriszk Birodalmat más birodalom igázta le, majd azt 
megint mások. Bárkákat építők is érkeztek, akik számára a Gihon 
árja nem jelentett akadályt. szolgaságba vetették Nód minden 
leszármazottját. Majd szájról szájra adott történeteikben fenn-
tartott emlékezetüket is megrontották: meghurcolták, kiirtották 
mindazokat, kezdve a Nódi Szüzekkel, akik fenntarthatták volna 
a békességes asszonyi világ emlékét. A hatalmon levők krónikásai 
átírták Nód ősi történeteit, hogy azokkal a férfiuralom Istentől 
eredő felsőbbségét bizonyítsák. A szájról szájra adott tanmesék 
csak tovább torzultak, amint mindennapossá vált az irigységből, 
kapzsiságból eredő emberölés, és nem az apák életének védelme-
zése, hanem a gyilkolás lett a hősi erény. Majd testvérek ezerszer 
ezrei haltak meg testvéreik keze által. A valóban megtörtént, igaz 
történetek egyre mélyebbre süllyedtek mindenek emlékezetében, 
s búvópatakként vártak megengedőbb időkre, hogy a felszínre 
törhessenek.

VÉGE
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Heller ágnes utószava

A Biblia kimeríthetetlen anyag a regényíró számára. A Szentírás-
ban magában is vannak olyan szövegek, amelyeket regényként 
olvashatunk. Így Jákob és József történetei. A Thomas Mann-
nál kevésbé zseniális írók meg sem kísérlik, hogy e szövegekkel 
versenyre keljenek. A nagyszámú Jézus- és Mózes-regény inkább 
hősüknek a Bibliában szóra sem méltatott évei viszontagsága-
it beszéli el. Mi történt Mózessel, miután a fáraó lánya rátalált, 
egészen addig, amíg meg nem ölte a rabszolgahajcsárt? Hogyan 
élt Jézus, miután Egyiptomba menekítették, küldetése kezdetéig? 
Ahol hiányzik a szöveg, ott a fantázia szabadon szárnyalhat.

Manapság, többek között a feminizmus hatására, a történet 
többnyire a Biblia asszonyszereplői körül forog. Írtak könyvet 
Sára életéről Ábrahámmal való megismerkedése előtt és után, Li-
láról, Cipóráról, Dináról. A Dináról szóló regénybe a szerzőnő 
belefoglalja Jákob mind a négy feleségének történetét is. Megta-
pasztaljuk velük együtt első menstruációjukat, megismerkedünk 
szeretkezéseik történetével, s együtt örülünk és szenvedünk velük 
vajúdásukban. Ezek a női élmények a regények biztos pontjai, 
mert ősrégen, ahogy tegnap és ma is, hasonlóan történtek. Ami 
körülöttük kiépül, az a voltaképpeni történet.

Bitó László első bibliai könyveiben azon az úton járt, mint 
a Mózes- vagy Sámson-könyvek szerzői. Főhősének Izsákot vá-
lasztotta, azt az ősatyát, akiről igen szűkszavúan beszél a Biblia. 
Tudunk valamit születése csodás körülményeiről, arról, hogy apja 
fel akarta áldozni, továbbá hogy feleségül vette Rebekát, Lábán 
nővérét. Amikor legközelebb találkozunk vele, már vak, öreg, 
haldoklik, és becsapják. Bitó két Izsák-regénye ezt az űrt tölti be.
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De már ekkor sem törekszik arra, hogy elbeszélését a „való-
ság” rekonstruálásának fogjuk fel, ahogy a hasonló témájú regé-
nyek teszik. Nem sejteti, hogy úgy is történhetett, ahogy amazok 
szuggerálják, nem mellékel térképet és családfát a könyveihez. Mi 
több, tudatosan és szándékosan korszerűtlen, amikor Izsák szá-
jába a felvilágosodás korában fogant gondolatokat ad. A bibliai 
izsák Bitó László, a felvilágosító maszkjává válik.

Az Áldott vagy, Káin részben ennek a hagyománynak a folyta-
tása, részben azonban új utakon halad.

Lássuk a Bibliát: Ádám és Éva a kígyó tanácsára beleharap  
a tudás fájának gyümölcsébe, s ettől kezdve különbséget tesz jó 
és rossz között. Büntetésképpen az Isten megátkozza a kígyót, 
hozzátéve, hogy örök ellenségeskedés lesz majdan közötte és az 
asszony között. Az asszonyt nem átkozza meg, csak közli vele, 
hogy félrelépése miatt nagyobb fájdalommal fogja szülni gyer-
mekét, s a férfi úr lesz fölötte. Majd megátkozza a földet, hogy 
kórót teremjen, a férfi arca verejtékével eszi majd kenyerét, míg 
csak meg nem tér a földbe, melyből vétetett. Ezután Ádám az 
Éva (Hava), minden ember anyja nevet adta az asszonynak. Kö-
vetkezik az édenből való kiűzetés. Ádám megismeri Évát. Éva 
megszüli Káint, majd Ábelt. Leánygyermek születéséről nincsen 
szó. isten elfogadja ábel áldozatát, de Káinét nem. Káin, a föld-
műves, kicsalja öccsét, a pásztort a mezőre, ahol féltékenységből 
megöli. Emiatt Isten száműzi őt szülei földjéről, de homlokára 
jelet tesz védelmében, hogy senki se bántalmazza. Káin eltűnik 
Isten színe elől, és Nód városában köt ki, az édentől keletre.

isten a paradicsomkertben igen rövid pórázon tartotta az em-
bert és asszonyát. Miután azonban ettek a tudás fájának gyümöl-
cséből, magukra hagyta őket annyira, hogy még a gyilkosságot 
sem nevezte tabunak. Ha már az emberek képesek különbséget 
tenni a jó és rossz között, hát tessék, tegyenek! De az ember 
póráz nélkül, azaz parancsolatok nélkül a másik ember farkasa. 
Erőszak uralkodott el a földön, gyermeket is ölnek. Eddig tart az 
első emberiség története, mely a vízözönnel ér véget. Ez a bibliai 
történet, melyet Bitó László variál.

Ám ő nem tartozik azoknak a bibliakritikusoknak a sorába, 
akik a bibliai történetnek mint mítosznak a helyére az „igazi tör-
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ténetet” akarják állítani. Nem a történész vagy a tudós maszkjá-
ban vitatkozik a szöveggel, amit nem is tekint mítosznak – kivéve 
a szó eredeti görög értelmét –, azaz történetnek, mesének. Nem 
abban az értelemben felvilágosító, hogy igaz történetet akar egy 
hamis történettel szembeállítani. Ő inkább ellenmesével válaszol 
a mesére. Ha ezt az ellenmesét az eredeti mesénél igazabbnak 
tekinti, mert annak tekinti, akkor ezt nem arra alapozza, hogy az  
ő története a „valóságosabb”. Az igazabb itt nem jelent számára va-
lóságosságot. A Bitó ábrázolta Nód a dolog lényegét tekintve nem 
valóságosabb a bibliai történetnél. Ami Bitó számára „igazabb” 
benne, az nem történelmi valósága, hanem történelmi üzenete.

Persze itt-ott nem kerülhető el a Biblia ellentmondásainak ki-
küszöbölése. Hogyan lehetett Ádám és Éva az első emberpár, ha 
egyszer fiúgyermeküket Isten egy, az édentől keletre fekvő város-
ba száműzi, ahol megnősül, és gyermekeket nemz. Ezt az ellent-
mondást Bitó ellenmeséje úgy oldja meg, hogy Istent kihagyja  
a játékból.

Tévedések elkerülése végett a szerző nem azt mondja, hogy 
miután Ádám és Éva őrzője, a Kert Ura nem isten, tehát nincs 
isten. Ettől ugyanis még létezhet Isten. Mégis, hogyan lehet, 
kérdezi, hogy van egy első emberpár, miközben a szomszédban,  
a városokban más emberek laknak?

Bitó meséje utánajár ennek a titoknak. Miután Káint a Kert Ura 
elűzi, vándorútra kelve eljut Nód városába (ezt mondja a Biblia 
is), és az ottani elbeszélők meséjéből megtudja, hogy egy Matúzs 
nevű bölcs ember elrabolt két csecsemőt, egy fiút és egy lánykát, 
és magával vitte őket egy szinte elérhetetlen szigetre. Ezek a gye-
rekek a világtól izolálva abban a hitben nőttek fel, hogy Matúzs 
teremtette őket, s hogy ők az egyedüli emberek a földön. 

Miután Bitó ellenmeséje itt is a felvilágosodás szellemét fejezi 
ki, kétségtelenül meg kell szabadulnia az eredeti történet csodás 
elemeitől. Aki arra csábította őket, hogy egyenek a tudás fája 
gyümölcséből, nem lehetett állat, embernek kellett lennie, hiszen 
másként hogyan beszélhetett volna? 

Ugyanakkor bele kellett helyezkednie annak a világnak a ter-
mészetes közegébe, amelyről a történet szól. Mit jelent a szülés 
egy asszonynak, akinek fogalma sincs arról, mi is az voltaképpen? 
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Akinek nem volt anyja, sem nagyanyja vagy asszonytársai, akik 
felvilágosíthatták volna?

A bibliai szöveg legfontosabb módosítása ugyanakkor Freud 
szellemét idézi.

Freud a bibliai Ádám és Éva története helyébe az emberi „ős-
csorda” meséjét állította. Kezdetben volt egy hím és egy nőstény, 
s azoknak számos fia. (Érdekes, hogy Freud meséjében sincse-
nek lányok.) Az asszonyt egyedül az apa birtokolja. A fiúk meg 
akarnak osztozni az asszonyon, ezért megölik apjukat. Utólag 
annyira megrettennek tettüktől, hogy atyjuk szellemét istenként 
kezdik imádni.

Bitó László története ennél jóval emberibb. Éva az egyetlen 
nő. Káint néha magához engedi, de Ábelt nem. Ábel ennek okát 
apjában látja. Ezért akarja megölni ádámot. Kezet emel rá, de 
Káin megakadályozza a gyilkosságot, ami csak öccse életének 
árán sikerül. Ne feledjük: ő még nem tudja, mi az, hogy ölni. 
Továbbá, hogy ezt még senki sem tiltotta meg (a bibliai Isten is 
csak majd a második emberiségnek tiltja meg, a vízözön után).

A történet efféle megváltoztatásához valamit kellett mondani 
mind Ábelről, mind Káinról, akikről a Biblia igen szűkszavúan 
beszél. Bitó ezt az írói problémát nagyon jól oldja meg. ábel, 
ugye, pásztor, Káin pedig földműves az Írás szerint. De milyen 
ember lehet az első pásztor? Biztosan nem békés, hiszen be kell 
törnie a vad állatokat, s ehhez kegyetlenségre és elszánt dühre van 
szüksége. S az első földműves? Bizonyára szelíd és türelmes, mint 
minden földműves. A föld feltörése nem fáj a földnek, így neki 
nincs szüksége sem dühre, sem kegyetlenségre.

Bitónak tehát nem az a kifogása a bibliai történet ellen, hogy 
mese, hiszen az ő története, az ellenmese is az. Egy szempontból, 
melyre még visszatérek, még sokkal inkább az. 

Bitót emberként és valahai kutatóorvosként elsősorban az há-
borítja fel, hogy a halállal Isten az embert megátkozza. A magam 
részéről az erre vonatkozó passzusokat egészen másként értelme-
zem, de nem ez itt a döntő. A döntő a hagyományos értelmezés. 
A hagyomány, elsősorban a keresztény hagyomány a halált való-
ban Isten átkának tekinti, különben nem kellett volna Krisztus-
nak (Istennek) bennünket, az embereket a haláltól megváltania. 
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Bitó osztozik felháborodásában a felvilágosítókkal, de nemcsak 
velük, hanem az egzisztencia filozófiájának számos 20. századi 
képviselőjével, így Heideggerrel is.

De kísérjük el Káint a szerzővel együtt Nód városába!
Bitó ellenmeséje stílusában és fantáziájában a francia felvilá-

gosodás szellemében fogant. Ebben hasonlít Voltaire „vadem-
beréhez”, vagy ahhoz, ahogy Rousseau a „nemes vademberek” 
világát leírja, avagy Diderot Bougainville tapasztalatát távoli szi-
getén.

Egy békés, boldog városba csöppenünk, barátságos természet-
tel és éghajlattal és még barátságosabb, rendkívül toleráns embe-
rekkel. Vannak szokások és szabályok, de azok is emberbarátiak 
és gyengédek. A paradicsom nem az édenkertben, hanem Nód 
városában honos. Íme az aranykor világa. Itt nem azok élnek az 
aranykorban, akik csak ketten vannak, egy nő, egy férfi: Ádám és 
Éva, akik még nem nyerték el a tudást, és nem képesek különbsé-
get tenni jó és rossz között. 

Míg a Biblia szerzőinek nincsenek illúzióik az emberi termé-
szet felől, ha elvetemültnek nemigen tartják is az emberi nemet, 
Bitó ellenmeséje – Rousseau meséjéhez hasonlóan – azt hirdeti, 
hogy az ember eredendően jó és nemes, s csak a történelem tette 
elvetemültté. Elgondolkozhatunk persze azon, hogy amennyiben 
mindez igaz, miért és mitől volt akkor Bitó Ábel-figurája gonosz, 
miért vetemedett apagyilkosságra? De Bitónak van erre a kérdés-
re is válasza. Mi több, ez a válasz derít fényt a Nód városi utópia 
alapgondolatára. 

Nód városában asszonyok uralkodnak. Azaz nem is uralkod-
nak, mert ahol asszonyok vezetik – vagy inkább fogják össze –  
a népet, ott nincs is szükség uralkodásra. Az asszonyok ugyanis 
jóságosak, szelídek, bölcsek, szépek, életadók. 

Bitó meséjében minden baj a férfiuralommal kezdődik. A bib - 
liai történetben akkor, amikor Isten megparancsolja Évának, hogy  
urának engedelmeskedjen. A „Kert Ura” ebben a történetben 
harcost akar Ádámból faragni, azért rabolja el Évával együtt cse-
csemőként a békés Nód városából.

A férfiuralomtól kezdve folytatódhat a bibliai történet. Jöhet-
nek a háborúk, a gyilkosságok, a pusztulás.
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De ha egyszer a „Kert Ura” harcost akart faragni Ádámból és 
sarjaiból, miért nem sikerült ez neki? Hogyan lehetséges, hogy 
idegenből előbukkanó vad katonanépeknek végül sikerült elpusz-
títaniuk Nód városát és ráadásul az éden lakóit is?

A felvilágosítóktól sem idegen az irónia, s így van ez Bitó el-
lenmeséjének esetében is. Bitó Évája kimagasló figura, merész, 
életerős, érzéki és életvidám, uralkodásra termett bölcs asszony. 
Bármit gondol is el olyan következetesen a „Kert Ura” (vagy ha 
akarjuk, Isten), Éva mindig erősebb lesz és marad Ádámnál, aki, 
szegény, csak egy tutyimutyi fickó nagyszabású asszonya mellett.

Bitó ellenmeséje, mint mondtam, szerkezetében és stílusában 
a felvilágosodás hagyományát követi. Gyakran tartalmában is. 
Mint „a régi rendben nincs sem tulajdon, sem hatalom. A férfiak 
vadásznak, de nem birtokolják a vadat”, bár van, ahol mégis az 
édenkert neveltje a normaadó: „elnéztem a mezítelenségét olyan 
természetesen viselő Évát, s el nem képzelhetem asszonyaink öl-
tözékében”, de 21. századi az ellenmese, tehát a mai s nem csak 
a tegnapi eszméket kell hősei szájába adnia. Mint például: „ne-
künk magunkban kell hinnünk”. De a legfőbb mai eszme Bitó 
regényében nem érhető tetten egy-egy mondatban, alakban vagy 
gondolatmenetben, hanem áthatja az egész könyvet. Ez pedig 
egy férfi elgondolta és megfogalmazta feminizmus. A női nem 
felmagasztalása. Bár beszélgetéseiben Bitó hangsúlyozza, hogy  
ő nem a matriarchális életrend visszatéréséről álmodozik: egy 
még csak körvonalaiban kibontakozó posztpatriarchális társada-
lom kialakulásába veti egy jobb világ reményét. 

Minden ellenmese a mese szerzőjének maszkja. Tanítani akar 
valamit, vallomást akar tenni valami mellett és valami ellen, de 
ezt közvetett formában, mesemondóként teszi. Nód városának 
intézményei és lakosai liberálisak, felvilágosultak, toleránsak, ki-
sebbségbarátok. Éva és a nódiak egyesült erővel szabadítják meg 
Ádámot az együgyű babonától, például attól, hogy az olykor jó-
ságos, olykor türelmét vesztő „Kert Urát” teremtőjének tekintse.

De Bitó nem azért meséli ellenmeséjét, hogy megszabadítson 
bennünket a babonától. A bibliai történet nem babona, hanem 
ha akarjuk, nagyon is realista antropológiát sugárzó mese. Bitó 
a következő gondolatot adja egy bölcs asszony szájába: „a mese 
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igazabb lehet a valóságnál… a szavak színes szőttesén át a mesélő 
képzeletvilágába nyerünk bebocsátást, s azon keresztül nemcsak 
róla, hanem magunkról is többet tudhatunk meg.” Ez vonatko-
zik mind a mesére, mind az ellenmesére.

Az ellenmese azért ellenmese, mert nem élettapasztalatainkat, 
hanem eszményeinket és vágyainkat foglalja történetbe. Az ellen-
mese a mese kritikája. Nem a babona kritikája, hanem a kegyet-
len valóság kritikája. A Biblia palettáján sokféle szín kap helyet.  
A zsidó Biblia senkit sem fest tiszta fehérre. Az ellenmese azt 
akarja megláttatni velünk, amilyenek esetleg lehetnénk, vagy in-
kább azt: milyenek lehettünk volna.
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Ábrahám és Izsák c. regényemben meg akartam érteni 
és értetni: miként volt képes Ábrahám kést emelni tulaj
don fiára. Valóban Istenének engedelmeskedve tette? - 
merült fel bennem már ifjúkoromban a kérdés, miután 
tízmilliókat áldoztak föl hamis istenek oltárán. Meg kell 
szabadulnom az Édenkert vak engedelmességet követe
lő, mindenható Istenétől, aki megtűr minden kegyetlensé
get - a nevében elkövetett embertelenségeket is? Ateis
tának kell lennem? - töprengtem.
Aztán lassan felismertem az ésszel fel nem fogható, csak 
érzelmi lényünkkel elérhető igaz Transzcendenciát.
El kell vetnünk az „oldalborda" és „Éva bűnössége" me
taforák kollektív tudatunkban élő, ősi értelmezését, 
amellyel nehéz elfogadnunk a szent Szűz és a szajha 
között létező, az igaz nemiségét boldogan vállaló as
szonyembert. És ne feledjük: a férfiembert is mindmáig 
nyomorítja az a bibliai örökség, hogy a munka és a halál 
isteni átok. Meg hogy uralkodnia kell asszonyán. Ellentét
ben egy másik bibliai tanítással, amely szerint „lesznek 
egy testté".
Hát akkor melyik tanítást fogadjuk el?
Ez a bibliai korban játszódó családregény nem csak 
ebben mutat utat. Az anyátlanul és embertársak nélkül, 
testvérekként felnőtt, a Kert Urát teremtőjükként istenítő 
Ádámon, Éván és fiaik tragédiáján keresztül élesebben 
láthatjuk a felnövekedés és a serdülés, a szerepváltás 
életünkben és gyermekeink életében még mindig jelen
lévő bizonytalanságait, gyötrelmeit. Éva vajúdásának fáj
dalmait megsokszorozza, hogy nem tudhatja, miként 
jöhet ki hatalmasra duzzadt hasából a magzata. És azt 
sem, hogy meddig mehet el a fiával játszadozó anya. 
Évának magától kell rájönnie: nincs rendjén, hogy magá
hoz engedi a serdülő Káint. Másodszülöttjétől, Ábeltől - 
aki számára szintén nincsen más asszony - már megta
gadja magát, és ez vezet a tragédiához...
Valóban Isten volt a Kert Ura, aki védelmébe vette a test
vérgyilkost? Ez itt a kérdés. Mert nem elég kimondani, 
hogy nem lehetett úgy, „ahogy írva vagyon". Az évezre
deken át bennünk élő mesét nem lehet egyszerűen sem
misnek nyilvánítani. Csak helyettesíteni lehet.
„Ellenmesével" - ahogy Heller Ágnes nevezi utószavában 
regényemet.
Bitó László


