
találjak. És ha csak te lennél a végtelenség, 
Jahve, akkor add magadat nekem. Jahve, gyújts 
lángot homlokomon, hogy beragyogjam vele a 
világot. Én legyek a láng, én legyek az erő, én 
legyek a végtelenség . . .» , 

Ekkor történhetett, hogy Káin szava elakadt 
lelkében, mert a parázsló áldozati búza füstje 
szürke gomolyban imbolygott feje körül és úgy 
nehezedett vissza rá, mintha agyon akarná 
nyomni őt. Ábel oltáráról pedig finom, kék füst-
oszlop vert hidat föld és ég közé. 

És ekkor történhetett, hogy Káin így foly-
tatta lelkében : 

(Jahve vagy te, az én Istenem? Vagy az osto-
bák, kicsik és gyengék istene vagy? Ki ez az 
Ábel, hogy áldozata hoz-ád utat talál, az enyém 
pedig szégyenteljesen v" -szanehezedik reám? Ki-
gúnyol engem Jahve, j teszik velem? Minek szü-
lettem én, ha van ember, aki nálam kedvesebb 
Isten előtt? Minek születtem, ha van, aki nálam 
többet ér és én azt sem tudom látni, hogy miért?» 

És tudjuk, hogy szólt Isten Káinhoz és mondta 
neki, hogy vigyázzon, mert a bűn az, mely ajtaja 
előtt fekszik és vigyázzon, hogy megbirkózzék 
vele, de ő már nem hallotta tisztán az Ür hang-
ját. Másvalakinek a hangja szisszent fel ugyan-
akkor benne és ő gőzölgő dühében a mezőre 
hívta Ábelt. Az a hang ugyanis megtanította 
arra, hogy nemcsak meghalni lehet, hanem ölni 
is tud az ember. 

Aztán Káin egyedül maradt. Ábel vére el-
folyt és elhangzott Jahve kérdő szava. Elhang-
zott az ítélet és a visszavonó kegyelém szava. 
És hiába fenyegette meg Jahve hétszeres bosszú-
jával azt, aki Káint földönfutásában megöli. 
Káin tudta, amit tudott. 

«Földönfutó leszek és ha bárki rámtalál,' 
megöl engem. Megöl engem . . . megöl engem . . .» 

Hang, visszhang . '. . lélek és világ ezzel volt 
tele. Hogy ölni l e h e t . . . A szörnyű valóság már 
nem volt titok az ember előtt. 

Káin magára maradt. Lelkét vadul sarkan-
tyúzta a félelem és háborgása ez lehetett: 

«Mi közöm Ábelhez? Bár soha ne született 
volna testvérem. Vérét beitta a föld és én élek. 
De öltem és atyám vérei is tudják immár, hogy 
ölni lehet. Hová fussak előlük, hová menekül-
jek? Megtanult ölni az ember és hiába sütötte 
rám Jahve a jelet, akinek útjában leszek, az 
megöl, hogy aztán őt is megölje testvére, ha 
hétszeresen is. Mert lesznek, akik megirígylik 
szegénységemet és földönfutásomat is sajnálják 
majd tőlem. Mi hasznom Ábel véréből? Jahve 
elfordul tőlem és minél jobban tágul földön-
futásom láthatára, annál fojtóbban zsugorodik 
körém minden távolságok végessége. Keserűvé 
válik ajkamon a víz és a fény csak vakítja éjtől 
ittas szememet és nem világít nekem. Mi hasz-
nom erőmből, mely akkor is rombol, amikor 
építeni látszik? Mire való feszítő vágyam, ha 

mindig újra ölni késztet engem és bennem min-
den ivadékomat? Nincs remény. . . nincs 
remény. . .» 

Káin ezeket gondolhatta, mert nem értette 
sorsát és Ábel reménységének csillaga még sokáig 
nem ragyogott fel az emberiség útjának egén. 

Szirmai Józsefné. 

Alkonyatban 
Irta: József Ferenc dr. királyi herceg 

Két madár repül az alkonyatban 
Mintha kettőnk gondolata volna. 
Nyugodt szárnycsapások — mitsem szólvy 
Levegőt ölel a nagy magasban. 

Elmerülve levegőországban — 
Lassú röptük — jöttek valahonnan: 
Ahol Isten szava indult ős ormokról. 
Szívükbe elvetődött ős titokról. 

Hallgatnak ahogy a csendet vágják. 
Egymás szívét hallják, egymás vágyát. 
Egyesülve fönt a nagy magányban, 
Valahol a csendnek bánatában. 

Két madár repül az alkonyatban. 
Jöttek, messzi tájról — valahonnan, 
Ahol szebb virágok nyílnak napos réten 
Álomország, valahol kék tenger végen. 

Elrepülnek messzi — valamerre -
Kettőnk vágya velük velük menne, 
Bíbor végű — piros alkonyatba 
Földet — gondot — árny ködébe hagyva. 

Két madár repül az alkonyatban 
Mintha kettőnk gondolata volna, 
Mintha kettőnk életéről szólna. 
Hangzik békén — rég szerelmi dallam. 

Fönt a felhők hamva hull, a csendben 
Lassan úsznak álmos éji rendben — 
Rajtuk ír az alkony tüzbetüket 
Bennük búcsú. Fáradt nap ért véget. 

És mi ketten: öreg este járva 
Térbe múló utak útvesztőjét — 
Egymást támogatva; hittel várva 
Boldogabb időknek, napfölkeltét -

Sejtjük mintha bíborfénye kelne 
Égő hajnal szava énekelne. 
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