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szültek a megmérettetésre. Volt, aki a Gkabul-ból válogatott 
részleteket ismételte át, mások az ország állapotáról tájéko-
zódtak a nadír-okból és más újságokból, nevezetesen a HT-
kből származó információk alapján, megint mások érveket 
farigcsáltak, szlogeneket ismételgettek, mondatokat csiszol-
gattak, imádságokat hadartak, fel-alá járkálva beszélgettek, 
és volt, aki a sarokban bóbiskolt, burni-jába burkolózva. 
Mindenki magába szállt, s mint harcosok a csata előtt, vár-
ták, mikor szólítják őket, de olyan nagyon azért nem aggód-
tak, mert tudták, hogy tíz golyóból kilenc csak vaktöltény.

Ati csoportról csoportra járt, átkukucskált a vállakon, és 
próbált elkapni egy-egy szót a mormogásból.

Sorra került. Mivel új ember volt a városházán, őt vették 
utoljára. Személyesen a polgármester vezette be, aki most 
teremszolgává alacsonyodott, de egy másik életben valaha 
maga is mockbi volt, tudta, mi fontos, s mi még fontosabb. 
A  vizsgáztató bírók egy emelvényen ültek, hosszú asztal 
mögött. Előttük, selyemmel bevont pulpituson, a Gkabul, a 
333. oldalon, „A végső megvalósulás útja” című fejezetnél, 
mégpedig a 12. strófánál kinyitva: „Közületek a legbölcsebbek-
ből bizottságokat állítottam, hogy megítéljék tetteiteket és meg-
vizsgálják szíveteket, tettem pedig avégett, hogy a Gkabul út-
ján tartsalak meg benneteket. Legyetek igazak és őszinték velük, 
ők az én küldötteim. Ne ravaszkodjatok, ne titkolózzatok, mert 
keservesen megbánjátok, én Yölah vagyok, mindenről tudok és 
mindenre képes vagyok.” 



Egy asztalon a városházi alkalmazottak dossziéi álltak 
halomban, a szolgálati idő szerinti sorrendben.

A bíróknak a tekintetük bírói volt, a hangjuk viszont nyá-
jas, félni lehetett tőlük, de volt bennük valami emberi me-
legség, talán mert a galambősz elnök mellett az ülnökök 
jámbor kis gyerkőcöknek tűntek. Finom gyapjúburni-juk 
fölött az Erkölcsegészség bíborral csíkozott zöld stóláját vi-
selték. Hua rektor koromfekete bolyhos sapkát viselt, ami 
kiemelte az üstökén megmaradt néhány tincs makulátlan 
fehérségét. Miután átlapozta nevezett Ati dossziéját, így 
szólt:

– Először is fogadja üdvözletemet és imádságaimat, és ta-
núskodjék alázatosságomról.

Üdv reád, Yölah, Te igazságos és erős, és reád, Abi, Te 
csodálatos Küldött. Dicsértessetek az idők végeztéig és to-
vább, a világmindenség végeztéig; és legyenek áldottak az 
Igaz Testvériség kebelében munkálkodó követeitek, hűsé-
gükért pedig részesüljenek méltó díjazásban. Kérlek, Yölah, 
adjál nekünk erőt és észt, hogy teljesíthessük küldetésünket, 
mellyel Te bíztál meg bennünket. Így legyen a Te törvényed 
szerint.

Itt szünetet tartott, majd Atihoz fordult:
– Ati, Yölah legyen veled ezen az igazságpróbán. Ő lát és 

hall téged. Két perced van annak bizonyítására, hogy te vagy 
a leghűségesebb hívő, a legbecsületesebb dolgozó és a leg-
testvéribb társ. Tudjuk, hogy sokáig betegeskedtél, ottho-
nodtól távol, elmaradtál tanulmányaidban, vallásgyakorla-





taidban. De mint Yölah rendeli nekünk és Abi, az Ő küldöt-
te nap mint nap ekképpen cselekszik, ez egyszer elnézők 
leszünk veled. Beszélj egyenesen, ne fecsegj, Yölah gyűlöli a 
mellébeszélést. Védőbeszéded után már fogósabb kérdése-
ket teszünk fel neked, ezekre egyszerűen csak igennel vagy 
nemmel válaszolj.

Az ülnökök bólintottak.
Atinak átvillant ugyan az agyán az az őrült gondolat, 

hogy miért kellene bármit is bizonyítania bárkinek, de a va-
lóság, mely körülvette, sokkal hatalmasabb volt, hogysem 
figyelmen kívül hagyhatta volna. Engedelmességre nevel-
ték, nem úszhatott az ár ellen. Nagy lélegzetet vett, és imi-
gyen szólt:

– Először is a magam szerény módján én is leborulok a 
mindenható Yölah és csodálatos Küldötte, Abi előtt, önöket 
pedig, jó bíráim, a legnagyobb tisztelettel köszöntöm.

Rektor úr, tisztelt mestereim, Yölah bölcs és igaz, s azáltal, 
hogy ily magas polcra helyezte önöket, a szeretetét mutatta 
ki. Azáltal pedig, hogy engem önök elé idéz, azt mutatja 
meg, hogy milyen kicsi és tudatlan vagyok. Önök kevés szó-
val is sok mindent tanítottak nekem: hogy Yölah részvéttel-
jes úr – önöket is megérintette kegyelme, amint az irántam 
tanúsított nagylelkűségük mutatja –, hogy Abi élő példa, 
elég őt utánozni, hogy tökéletes hívők, becsületes dolgozók 
és a közösség minden tagjának jó testvérei legyünk. Az, 
hogy én hosszú, viszontagságos út után élve tértem vissza a 
Szin Szanatóriumból, Yölahnak köszönhetem. Mindennap, 



minden lépésemnél imádkoztam hozzá, és ő meghallgatott, 
és mindvégig támogatott. Qodzabadban úgyszintén, igaz 
hívőként, őszinte testvérként, becsületes dolgozóként fo-
gadtak. Ezért gondolom úgy, hogy megfelelek azoknak az 
elvárásoknak, amiket bizonyítandó vagyok, de azt is tudom, 
hogy még sok-sok sabír-t kell megtennem a javulás útján. 
De ugyan mit számít, hogy én miként vélekedem szerény 
személyemről, az önök dolga, hogy megítéljenek, s hogy 
Yölah és Abi tökéletes szolgálójává tegyenek az Igaz Test-
vériség bölcs útmutatásai alapján.

A bizottságnak tetszett a válasz, de Ati nem tudta, hogy 
valóban meggyőzően, vagy csak szépen beszélt.

– A kerületi mockbi-k, valamint a főnököd – mondta az 
elnök – azt írják a jelentéseikben, hogy állhatatosan tanulsz. 
Mi fűti e nagy tudásszomjat, ambíció, képmutatás vagy va-
lami más?

– A kötelességtudat, tisztelt mestereim, hogy naprakész 
legyek vallási feladataimmal, s összhangba jussak testvére-
immel. A betegség hosszú időre távol tartott kötelezettsé-
geimtől, barátaimtól.

Az Apparátust képviselő ülnök gyanakodva nézett rá:
– A tanulás erősíti a hitet. Vagy netán szerinted azért is 

tanulhat az ember, hogy a hit lepocskondiázásához gyűjtsön 
érveket? És miért akar közelebb jutni a bálványához, azért, 
hogy még jobban szeresse, vagy hogy álnokul hátba szúrja?

– Mesterem, nem tudom elhinni, hogy ilyen emberek lé-
tezhetnek, a Gkabul oly ragyogó, hogy a leglángolóbb Napot 





is elhomályosítja, hazugság nem bújhat el előle, fényét sem-
miféle fortély nem olthatja ki.

– Barátaid és munkatársaid ugyanígy gondolják?
– Biztos vagyok benne, mestereim, mindennap látom, 

hogy igaz hívők, boldogok, hogy az igaz úton járnak, s hogy 
gyermekeiket a szent Gkabul elvei szerint nevelhetik. Büsz-
ke vagyok a társaságukra.

– Igennel vagy nemmel válaszolj – szólt rá az elnök.
– Igen.
– Megmondanád nekünk, ha valamelyikük elmulasztaná 

a kötelességét?
– Igen.
– Ezt fejtsd ki egy kicsit… kirónád rá a megfelelő bünte-

tést, ha egy bíró elmarasztaló ítéletet hozna?
– Úgy érti, hogy… meg is ölném?
– Igen, úgy értem, hogy megbüntetnéd-e.
– Hát… igen.
– Haboztál… Miért haboztál?
– Azon gondolkodtam, hogy meg tudnám-e tenni. A bün-

tetést szent módon kell kiróni, én pedig elég ügyetlen va-
gyok.

Most megint Hua, a rektor vette át a szót.
– Most pedig van rá egy perced, hogy önkritikát gyako-

rolj, hallgatunk… és ne felejtsd el, hogy nézünk is.
– Nem tudom, mit mondjak, méltóságos bíráim. Jelen-

ték telen ember vagyok, hibáim a kisemberek hibái. Félős 
vagyok, nem vagyok annyira könyörületes, amennyire sze-



retném, és el-elfog a bírvágy. Hosszú betegségem tovább 
súlyosbította gyengeségeimet, a nélkülözés felfokozta étvá-
gya mat. A tanulás, a sok önkéntes munka, melyre minden 
szabadidőmet rááldozom, talán hozzásegít, hogy…

– Jó, jó, elmehetsz. Adunk neked egy jó osztályzatot, hogy 
bátorítsunk a hűség s az erőfeszítés útján. Járj gyakran a sta-
dionba, hogy megtanuld az árulók meg a rosszéletű nők fe-
nyítését, bizonyosan lesznek köztük a Renegát Balisz kö-
vetői, élvezd a megfenyítésüket. Vésd eszedbe, hogy nem 
elég hinni: tenni kell, mert csak attól lesz a hívő igaz, erős és 
bátor. Mert aki tesz – állt fel az elnök –, az kétszeresen hisz, 
aki pedig nem tesz, az tízszeresen rosszul hisz, jusson eszed-
be, hogy így vagyon írva a Gkabul-ban.

– Köszönöm, tekintetes bíráim, Yölah és Abi szolgája va-
gyok, és az Önök legalázatosabb híve.

Ati egész éjjel nem aludt, a Vizsgálat filmje pergett egyfoly-
tában a fejében. Egy beleegyezéses nemi erőszak, amelyet 
egész életében minden hónapban újból és újból el kell majd 
szenvednie. Ugyanazokat a kérdéseket, ugyanazokat a vá-
laszokat, ugyanazt az őrületet. Hogyan szabadulhat ebből? 
Azon kívül, hogy fejest ugrik a ház tetejéről, nem látott ki-
utat.

Sehogy sem tudta túltenni magát rajta. Másnap az élet ment 
tovább a városházán, mintha mi sem történt volna. A szokás 
hatalma, mi más? Ami a láthatatlan kis rutincselek mények-


