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Kedves Jusztuszom !

Az imént érkeztem haza a Maehareus erődből. Aritapasz rákénvszerí
tett, hogy részt vegyek egy olyan ürmepségen, amilyet atyja bolondsá
galnak ideje óta nem láttunk A várat körülrakatta színes lepleIkkel, mint
egy néger törzsfő kunyhóját, este pedig kivilágíttatta, mínt Jeruzsálemet
az Aratási ünnep első napján, A vad, puszta hegyi szakadékok egész hé
ten át harsogtak az arab dobok, citerák, kintorok és sípok lármájától.

Az ünnepségeken megjelent Julius Pontius Pilatus is, Először volt
alkalmarn közelről látni és beszélni vele, Az utóbbi években egyáltalán
nem mutatkozott Jeruzsálemben. Első piHanatbarn olyan ember !benyo
mását tette 'rám, aki a bölcsek: közömbösségével szemléli az egész vilá
got, De míhelyt kinyiltotta száját, ezt a benyomást elsöpörte egy másik.
Egy kímélet és műveltség nélküli zsoldos katona állt az ember előtt, Min
den mozdulata közőnséges durvaságról árulkodik. Érdekes hístóríát me
sélnek róla: állítólag a Gallusok vezérének fia, s mínt gyermek került
túszként Rómába, Akkor Vinix volt a neve, Rómában valaki a Claudiusok
családjából foglalkozru kezdett vele és annyira latinizálta, hogy Vinix,
mikor felnőtt, nem akart visszatérni övéi közé, Megváltoztatta a nevét,
belépett a hadseregbe, tribunus lett, háborúkban vett részt és kitűntette
magát, Aztán feleségül vette Proclát, Mareius Claudius Metellus leányát,
aki ugyan kissé elvirágzott már, de olyan család nevét viselte, mely ro
konságban van a császári fam iliával, Valaki elmondta nekem, hogy
Pilatus akkoriban nem vold afféle békés bárányka és nagy jövőről ál
modott, Rómában egyébként minden tribunus arról ábrándozik, hogy
caesar lesz, Lehet, hogy ezért vette el a hideg és csúnya, de régi patrícnís
nemzetségből való asszonyt. Am nem sok haszna lett belőle, Egy napon
a császár hirtelen ráparancsolt, hogy foglalja el a prokuratorí széket
Judeában, Ez hat esztendővel ezelőtt történt. A rómaiak ezt a megbíza
tást valóságos száműzetésnek tartják Valerius Gratus is am szokta mon
dani, hogy a ciprusi rézbánya és Judea kormányzói széke: egy és ugyan
az, Tiberius nagy könyörgésre és sírásra megengedte Pilatusnak - a
római hivatali rend ellenére -, hogy magával hozza feleségét is (így me
nekült meg az attól a sorstól, mely utóbb osztályrésze lett az egész

• Jan Dobraczynski (ejtsd: Dobracsinszki) a második Világháború utáni ten
gyel katolikus irónemzedék egyik legmarkánsabb egyénisége. Ugyanazt az utat
járja, mint nagy elődje, Sienkiewicz, a mai ember kérdéseire keresi a feleletet az
evangéliumi multban, az evangéliumi igazságok tükröződését kutatja a míndennapí
életben, Regényei, elbeszélései ennek megfelelően részben bibliai és őskeresztény

tárgyúak. részben a legmaíbb környezetben játszódnak,
Akármelyik tárgykörből merít, katolicizmusa egyformán modern, A legújabb

francia és angol prózaírók testvére, anélkül, hogy utánozriá azokat, Felfogásában
erősen haladó. Tanulmányaiban nyiltan is leszögezi: a mai hivőnek tanúságtétellel
kell megvallania a hitét és az emberek szeretetén keresztül kell keresnie Istent,
A mai katolicizmusnak közösségtnek, szocíáltsnak kell lennie, benne kell élnie a
mában, annak mínden gondjában és örömében, az új világ építésében,

A "Nikodémus leveleív-t, melyből itt közlünk részletet, több nyelvre is le-
fordították, .

Fiktiv levélgyűjtemény formájában megírt Knsztus-regény ez a mú; de nem
akar teljes korképet adni a megváltás drámájáról. A mai hivő ember egyik mé
lyen parázsló problémáját veti föl: hogyan segit Jézus, midőn látszólag nem hall
gatja meg könyörgésünket és nem tesz értünk csodát, Nikodémus beteg kisleánya
gyógyulását várja az isteni orvostól. Ez a kérése azonban nem teljesül. Jézus arra
szemelte ki, hogy megtanítsa szenvedni. Ezért nem külső segítséggel, hanem belső

kegyelmekkel halmozza el. Az itt közölt részlet Keresztelő Szerit János fővételét
mondja el.
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CLaudius Metellus családnak', Alig kötött ki Pilatus Caesareában, máris
hozzáfogott, hogy megmutassa nekünk, mi az: kemény kézzel kormá
nyozni. Talán azt gondolta, hogy ilyen módon magára forditja a császár
figyelmét és más, jobb álláspontra bíl'ja őt ? Bizonyára hallottál a katonai
jel'V'ér).yekről és a fogadalmi táblákró), melyeket éjszaka Jeruzsálembe
csempésztetett és kifi1g,gesmetett az Antonia vár falain. De mind a két
esetben elvesztette a játszmát. A makacs ellenállással szemben meg kel
lett hátrá1nia. Ez évekre elvette jók.edvét. Az Antonia várban otthagyta
helyőrsége parancsnokául bizalmas tríbunusát, Sarcust, maga pedig be
zálrkózott Caesareába. A VárQSban ritkán jelenik meg, csakis nagy ünne
pek idején, és megjelenése míndig véres események jele. Jobb szeretdük;
ha otthon ül magában és nem jelenik meg Jeruzsálemben. Iszákos lett,
hasat eresztett és szorultságában filozofáLni kezdett. Megér'tette, hogy őt

innen döbbé el nem szólítják. Azért nem harcol ellenünk. A viszony közte
és a Szanhedrin között hallgatólagosan abban állapodott meg, hogy ő ma
red Caesareában és nem táncoltat bennünket, mi pedig gondoskodunk
róla, hogy a Városban teljes béke uraJikodjék.

Pilátus középtermetű, vállas, tenyerei nagyok, fonnáJtlanok, karjai
izmosaik, feje kopasz, vörösesszőke hajának utolsó ritkás csíkja koszo
eúzza, Nehézkesen jár, mint a medve, szeréti vállonverni az embereket
és rninduntalan mínden ok nélkül nevetésben tör ki. Egy- ídeig kettesben
beszélgetve sétáltak Antipasszal a kertben. Olyanok voltaIk, mint két
kutya, amelyik óvatosan közeledik egymás felé. Látszott, míndegyík azt
akarja bizonyítani, hogy pusztán jó kedvéből találkozik a másikkal, de
tudja, a másikat Vitellius kényszerítette vá, hogy megtegye ugyanazt. A
valóságban míndkettő játékszer a legátus kezében.

Aztán visszatértek a kertből, és Pilátus hozzánk lépett. A :fal tövé
ben álltunk, (hogy üdvözöljük őt. Nyers mosollyal közeledett felénk, mint
a tizedes, aki az újoncokat szemlélí, Az egyik, arab főnököt tréfásan has
baivág1;a, a másíknak megjhúzta a szakállát. Fintorokat vágott és sokat
sejtetően hunyorgott, Látszik, hogy ez az ember istállóban vagy kaszár
nyában érzi magát legjobban. Az arab törzsfőnökök, akik cif,rák voltak,
mint a lovak, [uhbégetésre emlékeztető nevetéssel válaszoltak, De sötét
s:remüik mélyén düh lappangott. El kell ismerni, velünk szemben nem
annyira közönséges, Csak Jonatászt köszöntötte [öísmerös módján: "Hogy
vagy, Jonatasz ? - kérdezte fintort vágva, aminek kedélyességet kellett
volna kifejeznie. "Aha !- fordult hozzá, míntha most jutott volna eszé
be - míkor hozzátok a pénzt?" "Gyüjtjük! - felelte Jonatász megha
jQlva. "GyüjUtek - csúfolódott - gyüjtitek... Haihaiha!l< - durván
nevetett és ujra összehúzta a szemét, Minek nektek gyüjteni ? Elég, ha
belenyúltoik a ikincstárba. Van ott elég arany. Tudom éln azt. :Es azt
mondom neked: siessetek ..." Jonatasz mintha másfelé akarta volna for
dítani a prokurátor figyelmet, bemutatott engem: "Ez itt, nagyrabecsült
prokurator, Nikodémus rabbí, nagy tudós és farizeus, a Szanhedrin kép
viselője... l< - "űdvözöllek! - intett felém Pilatus hanyagul. - Fari
zeus? - ütötte fel a fejét hirtelen, mintha a szó valamit eszébe juttatott
volna, Megálbt. - EgyiJk azok közül, akik halál utáni életről, jutalomról,
büntetésről, lelkemről beszélnek? Igen?" - "Igen, tisztelt Pilatus 
sietett a felelettel Jonatasz, - Nikodemus ca;bbi egyike a legismertebb
farizeus írástudóknak." "Ha, ha, ha! - harsogott Pilatus, s hirtelen
olyan kézmozdulatot tett, mintha aikalapácsra emlé!keztető gladiator-ök
lével hasba akarna ütni. A puszta gondolattól is elsötétült előttem a vi
lág. De ott hagyott, tovább ment a vendégek között, Iármázva és vállu
kat csapkodva.
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A tivornya naponként növekedett. Szinte egy. percre se seakadt. meg,
Az egyik pillanatban kihallgattam Pilátust, amint koszorúval a homlokán
két táncosnőre támaszkodva az asztal túlsó felén heverő Herodíásszal be
szélt, Ez az asszony, noha már jól 'benne van a korban, még míndíg meg
tudja babonázní a férfiakJ3Jt. Megőrizte gyönyörű alakját. Majdnem leány
nak látszik. Amint ragyogó fekete szemeit hosszú szempillái alól aggódó
gondossággal fordítj.a Antíoasz felé, nehéz eLhinni, hogy már megfertő~te

magát, összeszövetkezett egyilk nagybátyjával, e1taszította azt, hogy Anti
passzal éljen, aki ugyancsak nagyibátyja. Herodíás heverőién. lába mel
lett, egy ki nem fejlett alakú, karcsú, ihiajlékony leányka ült. (Amikor
gyermeket látok, nyomban az én betegem, Ruth áll szemeim előtt. Jobb
volna nem is emlékezni rá l) Azt thiittem, udvanhölgye, de kiderült, hogy
Herodiás és Fülöp gyermeke. Az anyja büszkén hordja az emberek köre,
fl Ieány pedig megnéz mindenkit óriási fekete szemével.

Egy reggel, mikor az e.gés:z. éjjel tartó részegeskedéstől kimerült
vendégek ágyaikon horkoltak. egyilk a másik mellett, kimentem a kertbe,
hogy elmondjam reggelí imádságomat. Visszafelé Antipaszba ü1Jköztem.
A király egyedül volt, hátratett !kézzel, komoran ballagott. Azt hittem,
tovább megy,ané1kiil, hogy észrevenne, De ahogy megpillantott, egyene
sen felém vette útját, míntha éppen engem keresett volna. Barátságosan
karonfogott és a kert mélyébe vitt.

- Bizonyosan feliháborlt téged, rabbi - szólt hozzám. míg a fasor-
ban haladtunk, mely a pálmaágak árnyékában megtartotta az éjszaka
hűvösségét-, ami itt történik? Farizeus vagy, tiszta és jámlbor férfiú ...
De nem szabad felháborodnod, Kénytelen vagyok megtenni ezek miatt
a körülmetéletlenek miatt (úgy beszélt, mintha emberemlékezet óta a
Törvény beavatottja lenne, pedig csak Heródes egyezett bele Maltalle
fiainak ikörulmetélésébe!) Ha nem törekednék rá, hogy barát5ágjban éljek
velük, azon tör:nék a fejüket, hogyan semmísítsenek meg. Ez a Pilatus
hitvlány teremtés, és hogy vissZ'alhízelegje magát Tiberius kegyébe, kész
ki tudja milyen bajt a nyakamba zúdítani .,. Ageíppa is azon töpreng,
hogyan ásson vermet nekem. Jobbnak tartja magát nálam, mert Mari
amme unokája ... Ugyanilyen Alekszánder is, csak ostobább ... Min
denütt ellenség, rníndenütt ... Élni, annyit jelent, hogy harcolni kell min
denkí ellen. Szüntelen résen Ikell lennem. Pedig én békét akarok. Uralkód
jék Pilátus magának Judeában. Nekem elegendő, amim van ... Heródiás
.szeret engem, boldog lehetnék ... És ezt sem hagyják nekem. Mindenfelé
gyűlölködő, rossz emberek. Mint ezek a ti szadduceusaitok ! Mit akarnak
tőlem? Hízelegnek a rómaiaknak, üzleteket kötnek Pilátussal. Becsüle
tes maradhat-e az ember olyan viJ.ág;ban, ahol mindenki ibecstel1en?
Mondd, rabbi, aki oly bölcs vagy: vajon lehet-e míndenkível harcban
állni és senkitől támogatást nem kapni ?

Elhaladtunk a napsugárral átszőtt vöröszöld árrsbraágyásra emlékez
+,ető tavacska mellett, amelyben kerekszemú és muszlinfáltyo'liarlW hal.a:k
hűsöltek. A palota felé kanyarodtunk.

- Mondd tehát - unszolt. De nem várta meg feleletem, - Mindenütt
ellenség, mindenütt ellenség. - Ujjain sorolta: - Pilátus, Vitellius, Ti
berius, Agrippa, Alekszánder, Fülöp, Aretász ... Ti sem vagytok bará
taim. Istentelennek tartotok engem, tudom. Ű is oly szígorú ! Pedig én
csak békét akarok és egy kis boldogságot, Herodiás szeretés aggódiIk mí-.
attarn. Eddig senki nem aggódott értem, senki nem szerétett. Soha nem
tudhattam. mikor adnak be nekem mérget.Feleségemben sem. bíztam.
Azért küldtern vissza atyjának. Herodiás pedig eljönne utánam a világ
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végére is. Mellette biztonságban vagyok. Hogy Fülöp felesége volt? Nem
akarta, és az sem akarta őt !

- Miért hánytorgatja ezt fel nekem ! ? - tört ki, míkor másodszor
visszatértünk az árnyas fasoron a medencéhez. - Megadtam neki a tisz
teletet és megadom továbbra is. Bölcs és szent ő! Próféta, Tisztelem őt,
ahogy Illést vagy Izaiást tisztelném, ha visszatérnének a földre. Nem
ítélem halálra, bár az asszony azt kivánja ... De miért szól oly rette
netesen ellenem ? Mit vétettem én ellene? Azt kiáltozza, hogy én gono
szabbul cselekszem, mint Dávid Uriás feleségével. Én senkit nem küld
tem halálba! Én csupán szeretem Herodiást és az is szerét engem ...

Ekkor döbbentem rá, hogy Jánosról beszél, Egészen kiment emléke
zetemből. hogy a próféta itt sínylődik a vár alatti mélységben, és amíg
felette zajlanak az ünnepségek és rnulatságok, ő fogságában elvesztett
szabadságáról álmodik. Ez az ostoba börtönbe vetette és mégis egyre
fél tőle. Heródes ravasz, de bátor farkas volt. Aritipasz - amint találóan
mondta róla egyszer a Mester - róka, éjszakai áskálódásra való, de nem
arra, hogy fényes nappal szálljon szembe. Soha nem jut el a nagy cse
Iekedetíg.

- Ez a János - bizonygatta nekem hevesen (talán azt hitte, hogy
minden farizeus hasonló képességgel van megáldva) - valóban szerit
próféta. Én szívesen beszélgetek vele. Hallgatom. Mindent megtennék.
amit mond. Megtennék én ... De Heródiást nem taszítom el ! Nem, nem !
Szeretem őt és ő is szeret engem. Szükségem van rá. Csak me1lette va
gyok biztonságban. Mellette jó, igazságos, szelid tudnék lenni... A ki
rály, hogy jó legyen, kell, hogy szeressek. Ti is ismeritek, farizeusok, azt
a törvényt, amely azt mondja, hogy minden okból adni lehet válólevelet.
Fülöp ad neki ilyen levelet, bizonyosan ad ... Rábirom, hogy adjon! De
János hallani se aikar róla. Nem lehet 'vele beszélni, mert egyszeriben
kíáitozní és fenyegetődzní kezd ...

így hurcolt ide-oda egy órán át, egyfolytában ugyanarról mesélve.
Végül, hogy lerázzam magamról, azt mondtam, kész vagyok Jánossal
szólni, és lehet, sikerül majd rábirnom, ne ítélje el oly szígorúan Anti
pasz és Heródiás kapcsolatát. Nagy lelkendezesre ragadtam vele. Kö
szönetet akart mondaní. Már arcomon éreztem ellenszenves öszvérajkai
csókját. Felkiálrtott, hogy barátja vagyok. Nyomban hívatta az őrség pa
rancsnokát és megparancsolta neki, kísérjen el a mélységbe, a börtönibe.

így nyilt alkalmam rá, hogy megláthassam a bethabárai prófétát.
(Megtehettern volna egyébként anélkül is, hogy Arrtipasz segítségére si
etek: a börtön rácsos ablaika udvarra nyílik és Zakariás fia beszélni tud
rajta keresztül tanítványaival, taníltha!tja és intheti őket.) Sikos kőlép

csökön szántam alá. Az üregben szalmaalmon feküdt egy ember. Nyom
ban felismertem, 'bár igen megváltozott az elmúlt kds hiján két esztendő

alatt. Lesoványodott, megöregedett, bőre, mely azelőtt a napsütéstől bronz
színű volt, a kimosott takaró szürkéssárga színét vette magára. A fog
ságban senki nem kínozta őt, bilincs se volt rajta, az alom mellett kosár
állott tele finom étellel. De az olyan emberek számára, mint János,
semmi sincs, ami ellensúlyozni tudná a rabság gyötrelmét. Talán ezért
volt, hogy sápadt szürke haját ősz hajszálak szőtték át, és ráncokkal ba
rázdált arca beesett, mínt az üres tömlő.

Amikor beléptem, a fogoly épp hogy megmozdult helyén. Még a fejét
se emelte meg. Feküdt az almon elterülve, a beszüremlő napfény folt jába
fektetve arcát. Gondolkozott, vagy talán nem gondolt semmire, csak át
adta arcát a napfény sírnogatásának. Amikor fölébe álltam, lassan fel
nyitotta a szemét, utána felült. Az őr otthagyott bennünket és kiment.
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Egyedül voltunk a homályos üregben, mely még sötétebbnek tűnt fel az
által, hogy kútjának feketeségébe belehasított a meredeken behulló nap
fény oszlopa. Szemem lassan hozzászokott a vakító fény és a teljes sötét
ség e szövevényéhez. Az ember ott ült előttem egy lépésnyire, magasra
húzott térdeire támaszkodva. Orrának elnyúlt árnyéka kettészelte arcát;
nem lehetett megállapítani, ajka nyitva van-e, vagy zárva. Aztán felém
fordította fejét, és mikor eltünt onnan az árnyék, melyet dús szem
öldöke vetett, megpillantottam a próféta szemét, Az változott meg a leg
kevésbé 'rajta. Ugyanaz volt, mint régen: álmodó - annak a szeme, aki
keres és vár, A harag mindaz Iránt, mi körüLvette, elhagyta már. Olyan
volt, mint a hajós, aki örökre eltávozóban van a tengeren. De utána azt
éreztem, hogy visszatér szemébe a ragyogás. Szemhéja megremegett. rnínt
a vitorla, melyibe belekap a szél. Megszólalt, rekedten és csöndesen. De
hangja ugyanaz volt, mint amely a folyó felett mennydörgött:

- Már értem jöttél?
- Rabbi - kezdtem. Nem tudtarn mit kérdez. Félelem fogott el ez-

zel az emberrel szemben, aki annakiidején oly rettenthetetlenül szólt a
néphez. - Azért jöttem, hogy megnézzelek. Bizonyára nem tudod ki va
gyok. Valaha, Bethabaraban. voltam nálad ...

- Lehet - bólintott, mintha el akarta volna hárítani magától a
visszaemlékezés fáradalmát. - Farizeus vagy, nemde? - kérdezte.

Intettem. Azt hittem, tovább kérdezősködik. De csak ült szó nélkül;
mintha visszafordulva elhajózott volna a parttól, ahová visszahívtam.

- Akkor, rabbi, azt parancsoltad, hogy várjak - folytattam né
hány pillanat múlva, - És azt mondtad, szolgáljak, de tudjak lemon
dani a szolgálatról,

Újból felemelte a fejét, rárnszögezte tekíritetét, mintha valami fon
tosat mondtam volna, valamit, ami lassan, kínlódva tör utat gondolatai
között. Futtában feltartóztatott pillantás volt ez, elsuhanó, ahogy a víz
fut át a szitán.

- Igen - ismételte lassan - mond] le.
Úgy éreztem, hogy nem lis hozzám szól.
- Mondj le - ismételte -, mint aki átadta barátjának a jegyest és

míg az a vőfélyek között távozik, ő áll, örvendezve annak szerencséjén.
Mint aki megtette a magáét s rnost eltünik. Elég, mint a lámpás az utolsó
csöpp olajig... És semmit nem sajnál... - Még magasabora emelte
fejét. A napsugár végigömlött sovány arcán és keményen összeszorított
száján. Olyan volt, mint aki arcát a hosszú, kínzó szárazság után érkező

eső első csöppjei alá tartja. De néhány prllanat múlva eltűnt róla az áb
rándozó kifejezés, helyébe a bánat és ingerültség lépett. Kelletlenül ve-
tette oda: .

- Miért jöttél ide? Mit akarsz tölem? - Hangja egyre nyersebb
lett. - Mit akarsz? - Mintha a Jordán-parti mennydörgés visszhang
zott volna benne,

- Rabbi, akkor szóltál, tanítottál ...
- Akkor! - kiáltott, szomorúsággal hangjában. - Akkor másképp

volt. Hang voltam, a pusztában kiáltó Hangja. Akkor volt idő a kérdezés
re és idő a feleletre ... Ma - végígsímított ujjaival sovány rnellén 
mi vagyok? Semmi! Kitépték nyelvemet. Hallgatás vagyok... Menj
Hozzá, Ot kérdezd. " - lehajtotta fejét, homlokát térdére támasztotta és
gyorsan lélekzett.

Úgy éreztem, most értem meg őt. Korsajá csordultig tele volt. Jött a
Másik, elvette tanítványait, ő maga pedig tömlöcben senyved ... Láttam,
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hogy az oldalán feszülő bőr alatt gyötrelmesen rándulnak össze bordái.
Reszketés rázta testét.

- Mit állsz itt? - szólt újból s nem emelte fel fejét a térdéről. 
Mondom neked: menj Hozzá. Neki növekednie kell, én pedig kisebbedem,
rövidülök, míg végül úgy jönnek el éntem, mint a gyermekért ... Menj 
nyers türelmetfensége rábeszélessé szelídült. - Menj . .. Mit remélsz tő

lem ? Én már csak száraz fa vagyok. O zöldel! ...
Mintha a nagy erőfeszítéstől terült volna el. Teste szinte rázuhant a

falra. Békésen. mélyen lélegzett. Látni lehetett, hogy lüktet a halántéka.
- O az élet - folytatta. Dörrnögní kezdett, mintha az orra alatt

dünnyögött volna. - "A vakok látnak, a sánták járnak, Ieprásck megtisz
tulnak. a nyomorultak hallgatják a legjobb hírt .. ." Igen, ő az -t--; lecsuk
ta szemét és fejét irigatta. - Menj hozzá. És a többiek is hadd menjenek.
Ú míndent tud. O az égből jött. O az igazat rnondja, Tanítványaim is
utána mentek. Okos, bölcs tanítványok ... Csak én nem mehetek Hozzá.

Nem tudtam megtartóztatnd magam, hogy meg ne kérdezzem.
- Te őhozzá? Hiszen te keresztelted őt és nem ő téged ...
Elmosolyodott, mintegy sajnálkozva tudatlanságomon.
- Az anya szoptatja csecsemőjét, de a fiú, midőn felserdül, túlnő

anyján - felelte. - O azt akarja, hogy az eső az égből az emberek ke
zére hulljon s azután a földre. O a mi énekünket óhajtja, de midőn han
gunk már nem elegendő, bevégezí helyettünk, szebben, mint mi kezd
tük. " Az emberi léleknek megvannak a határai, csak ő nem ismer ha
tárokat. Neki az atya mindent megadott. És aki Hozzá megy - mindent
megnyer ...

- Gondolod, rabbi, hogy O a ... - előrehajoltam a szalmaalom fölé
- hogy ő a Messiás ?

Ezekiel versével felelt:
- Nem lesz többé Izraelben hamis látomás, sem jövendölés, amelyet

nem tudunk megérteni ... - visszatért a maga verséhez: - "A vakok
látnak, holtak feltámadnak, a szegények hallgatják a vigasztalás igéit .. .'
iKérded, hogy ő-e a Mesaiás ? - kérdezte, mintha még nem felelt volna
kérdésemre. - O az, akinek el kell jönnie. Az ő utait egyengettem. Ot
hirdettem. Eljött és elihozta a megváltást. Menjetek utána. Hagyjatok!
Hagyjatok engern ! - a felszólítás eroteljesen zengett. úgy kiáltott, mínt
ha az üregben rajtam kívül még sok-sok ember lett volna. - Hagyjatok
engem! Olyan lettem, mint az üres kagydóhéi, amelyiben elpusztult az
állat. Mint a beteg, amely ott maradt az úton, amelyen ő áthalad ...
Menjetek utána. Én már nem tudok szolgálni. Nincs mivel. Nincs Neki
szüksége rám ...

Irtam már neked: szomorú a próféták sorsa, ha megérik jövendö
lésük beteljesedését. János szavai tele vannak szomorúsággal. Sivatag ho
nol benne, mert nincs benne lázongás. Csodálatos ez. Mert neki, akit az
utolsó prófétának tartanak, nem ilyen Messiást kellett volna jövendöl
nie ! Ugyanakkor egészen más miatt gyötrődik. Mintha írrgyelné a ta
nítványaít, akik a Názáreti Tanító után mennek. Azok mennek - ő nem
mehet ... Jézus nemrég csodálatesképp azt mondotta, hogy János kisebb,
mínt a Királyaága emberei. Úgy látszik, hogy ezt a két férfit titok kap
csolja egybe, amelyet nem tudok megfejteni.

- Hiszen nagy próféta vagy - mondtam, Meg akartarn vigasztalni
őt.

- Nem vagyok próféta - hárította el, mint akkor, midőn a Szan
hedrin nevében kérdeztük őt. - Hang vagyok, mely elnémult ... Nincs
szükség többé hangra! - kiáltott hirtelen.
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Noha szavaiban még ott volt a fájdalom, arcán - teljesen úgy, mirit
akkor, midőn hátam mögött megpíílantotta a közeledő Galileait - fé
nyesség áradt szét, Tűzzel szólott, bele merítve tekintetét a fényoszlopba,
amelyben ragyogva táncoltak a porszemek.

- Most míndennek szólnía kell: embereiknek, fáknak, -köveknek, csil-
lagoknak. Nincs szüksége neki hangira ...

- De nem megy míndenkí utána - feleltern.
Úgy láttam, sötét arcán mosoly gyúlt ki. Könnyedén intett fejével.
- Tudom. Nem fogadják be őt. De O meghív benneteket - bizonyí-

tottarendíthetetlen meggyőződéssel -, míndenkit a maga napján. En
gem is. Még egyszer szüksége lesz rám. Még egyszer. Utoljára.

Gondolhattam-e, hogy ez lesz utolsó beszédem Jánossal, és hogy a
próféta sorsa oly gyorsan beteljesedik?

Arrtipasz vendégeit már egészen elgyötörte a hat napja egyfolytában
tartó ünnepség. De ezen az estén ujraéledt a kihunyó mulatság, Antipász,
vagy inkább Herodiás, aki, gondolom, minden áron közeledest akar el
érni Antipasz és Pilátus között, bor helyett szíriaí kölesből készített ré
szegítő italt adatott a vendégeknek. hogy ujból bolondságira ingerelje
őket. A hatás nyomban be is következett: a résztvevőket a duhajkodás
és féktelenség nagyobb őrülete vette körül, mi'nt bármely napon eddig.
Ittak és ettek, ettek: és ittak, ordítoztak. lármáztak, röhögtek, magukhoz
ránaották a táncosnöket és a leányokat, akik a gyümölcsös kosarakat
hordták körbe közöttük. Ha az előző napokon orgia volt, amibe bele
keveredtünk, ez az orgia most olyan örjöngéssé fajuit, amilyet a frigíaíak
szoktak rendezni isteneik tiszteletére. Igazán, nem tudom, ki vezetett a
duhajkodásban: a rómaiak, a görögök vagy az idumeusok? Jonatász is
részt vett benne. A lámpák fényében, melyet elsápasztott a kanócok füst
je, az ünnepi koszorúk alatt, az izzadság, az olaj, a bor és a mártások
kábító szagában félmeztelen vörös testek tömkelegét láttam mintegy láz
ban fetrengeni. Félrehúzódva bámultern az ocsmányság e teljét. Csak az
alkalmat lestem, hogy észrevétlenül eltűnhessele a teremből. Ha ilyesmit
látok, elfog az undor és a rosszkedv, Úgy érzem ilyenkor, más vagyok,
mint ezek míndnyájan ... És talán nem csupán ilyenkor ... Talán Ruth
betegsége teszi ezt? Vagy a böjt, az alamizsna és az Irások felett töltött
esztendők? Úgy érzem, más ember vagyok, - és semmi örömem nincs
belőle. Úgy van, amint Neki mondottam: valami hiányzik bennem.

A tömegben Arrtipaszt figyeltem. ült trónszékéri és Herodiás föléje
hajolt. A tetrarcha, míg hallgatta, átölelte vállait, de ő eltolta magától a
kezét. Úgy beszélt hozzá, mintha meg akarta volna győzni valamiről.

Másodszor is kisiklott öleléséből. S mintha megsértődött volna valmilyen
elutasítás míatt, felemelt fővel távozott a vendégek között. Nem hittem,
hogy el mer menni. Arrtipasz rákiábtott, de ő nem fordult meg. Visszatért
heverőjére a terem túlsó végére.

Valaki megrántott. de oly erősen, hogy kis híján elestem. Hara
gosan néztem körül, szentül azt hittem, valamelyik szolga engedett meg
magának ekkora vígyázatlanságot, De Pilátust píllantottam meg magam
előtt. A prokurátor tántorogva lépkedett. Apró szemeit összehúzta. né
hány vörös hajszál ráhullott izzadt homlokára.

. - Meglöktelek ? - kérdezte kihívóan, kötekedve. De egys=re ne-
vetni kezdett: - Ha, 'ha, ha! Te vagy, farizeus? .. Vállamra tette nagy
tényerét. - No, ne haragudj.

Elfordult és az asztal felé ment. De amikor Herodíás heverője mel
lett haladt el, a királynő tuníkáiánál fogva feltartóztatta. S ő fölébe
hajolt. Láttam, hogy tenyerével mohón végígsírnogatja karját a válláig.
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Heródiás a szemébe nézett és nevetett. Azt hittem részeg az asszony és
kész a nyakába borulni, akkor pedig Antípasz még megöli őt! A pro
kurator szavai ütötték meg a fülemet: "És mit gondoltál ki, gyönyörűsé
gem ?" A feleletet nem hallottam, csupán annyit láttam, hogy Heródiás.
ráteszi az ujját a római sima arcára. Ez, tele mohósággal, melléíe akart
feküdni a heverőre. De ott Szalome ült. Herodiás rászólt a leányra, hogy
álljon fel, Aztán magához hívta, valamit rnondott neki és a terem köze
pére mutaJtott. A kislány bizonytalanul felemelte kezét és megfogta fejét.
Úgy tűnt fel, hogy védekezik anyja kívánságával szemben. Ekkor Pilátus
szólt hozzá, míre Szalome méltóságteljesen elvonult a heverőtől. A ró
mai nevetve nyúlt el a királynő mellett.

Aritipaszt kerestem szememmel. Trónján ült, mint az imént, de lát
tam, hogy feszülten figyeli Pilátus viselkedését. Ha Heródiás azt akarta,
hogy a két ernber összebarátkozzék, - akkor most megölte ezt a seán
dékát. Vagy talán olyan agyafúrt, hogy bonyolult játékot űz. Aritipasz.
szemei izzottak, haragosan szorította a nehéz pohár talpát. Egy pillanat,
kitör és belevágja az edényt a rómaiba. Azonban láthatóan uralkodott
magán, csak ivott egy-egy nagyot.

Ezalatt a kis Szalomé bizonytalanul állt a terem közepén, az üres:
körben, ahol az imént a libiai leányok táncoltak. Ha gyermeki alakot
látok, nyomban két ellentétes érzés támad fel bennem. Üröm és harag,
hogy valaki. egészségben áll előttem. Az első pillanatban inkább sajnál
tam: a kislány ártatlannak látszott, különösen elhagyatottnak a kavargó
tömeg közepéri. Lassan, mintha kíváncsiságból tenné, megfordult láb
ujjain és körülnézett a teremben. Senki se törődött vele. A leányok, akik
az imént táncoltak, letelepedtek a vendégek heverőire. A férfiak részeg
kiáltozása összekeveredett 'kihívó vihogásukkal. Tekintetemmel követtem
a kislányt. Félig kényszeredett, félig vidám mozdulattal feje fölé emelte
sovány karjait és ujból megfordult lábujjain. Mintha azt a táncot kö
vetné, amit előbb látott. Az arab zenészek tovább húzták a maguk nó
táját: a dobok reccsentek és a sípokból éles állati sikolyole törtek elő.

Szalome meg-megfordult, egyre jobban hozzásímult a muzsíka ütemeihez.
Kics-i talpai ügyesen lebibentek tova megmerevített lábujjain, s lábikráin
összecsendültek az ezüst karikák. Ugyanazt táncolta, amit az imént látott,
de tánca mégis más vol.t, mint a felnőtt lányoké. Érettebbnek látszott
azokénál ... Ez a leányka, alig kiütköző mellével, mintha jobban tudná,
mínt ők, mit jelent mínden hajladozása, derekának hullámzása, és ha ki
fordítja lábait. Amazok csak rabszolganők voltak, akik végrehajtják a
reájuk parancsolt rnozdulatokat. O úgy látszott, kidomborítja ezek sze
mérmetlen jelentését. A bátortalan ide-oda fordulásokból egyre elemibb
mozgásba csapott át. Tánca kezdte magára vonni a figyelmet. A zenészek
felfigyeItek a táncoló királyleányra, és fokozott erővel és gyorsasággal'
kaptak bele szerszámaíkba. Szalame is meggyorsította táncát. Mintha
megfeledkezett volna míndenről, ami körülvette, csak a zene hívásának
engedelmeskedett. Mozdulatai követték a beduin dallam vad ütemét,
ezétterülö leple felfedte sovány, hajlékony testét. Térdeinek almáí felett
remegtek hosszú, törékeny combjai, mellei megduzzadtak, mint a sze
derfa rügyei a tavaszi eső alatt. Nem lehetett elhinni, hogy a kislány ne
tudná, mit jelent minden mozdulata. Nem viselném el, ha Ruth ... Nem
viselném el? Nem volna jobb, még az is, ha így táncolna?

A vendégek is felálltak, hogy körülfogják a sebesen kerengő gyer
meket. Sokan tapsölni kezdték az ütemet. Szenvedély tüzében égő szemek
fa[]ták Szalomét. Ez a némajáték felzaklatta a nézőket. Még én is érez-
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tem, hogy akaratom ellenére, ahogy nézem a táncot, ijesztő csábítások
ébrednek fel bennem ...

Valaki előretolakodottaz embergyűrű első sorába, Antípasz volt. Arca
-elsápadt, Lihegett, és száján kegyetlen fintor lebegett. Teíkdritetével a
kislányt követte, de szemeit mínduntalan rávetette Herodiásra, aiki ugyan
-csak felkelt heverőjéről és Pilátusra támaszkodva a gyűrű másik felén
állt. A felizgatott emberek tömegében a tetrarcha és a felesége az érzé
kiség megtestesülése voltak. Szalome pedig lepkének tűnt fel, amely két
virág között lebeg. Az érzékiség, a szerelern és a gyűlölet furiáját hor
-dozta magán.

E pillanatban azonban valami érthetetlen okból a gyermek kiesett
'táncos önkívületéből. Szalome megkövült arcán a féllelern és a zavar
kifejezése jelent meg. Hirtelen !éIlbeszakította a táncot. Mint egy meg
rémült kis állat, körbe futott a gyűrűben, míntha utat keresett volna a
menekülésre. A körülállók toporzékoltak és nem engedték ki. Végül rá
találd anyjára, fejét belefúrta ölébe.

A vendégek között kiáltozás, nevetés tört ki. A felkorbácsolt szenve
dély ismét orgiába fordult: az egyik lány, akit a római tribunus szoron
gatott, visongani kezdett. Az arab kiskirályok visszatértek heverőikihez,

maguk előtt terelve a többi lányt, mint egy kecskenyáját, midőn a ter
men át hirtelen felharsant Antipasz hangja.

- Szalome, táncolj tovább!
A kislány lopva kilesett anyja mögiil és uj ból karja alá furta magát.
- Szalome, táncolj ! Táncolj még egyszer ... - rnondta erőszakosan

Arrtipasz.
Közelebb lépett hozzá.
- Táncolj... Szép függőket adok érte neked. :&; övet... - Kielé

gülétlen szenvedélye fellobbantotta őrültségét.i-e- Táncolj, Szalome, még
.egyszer. ; .

A tetrarcha a kislányhoz beszélt, de míntha Herodíáshoz intézte
volna szavait.

- Táncolj. Adok neked egy rabszolgalányt, két rabnőt. adok egy
korál csokrot, gyöngyöt, gyűrűt, két gyűrűt ... Kiválasztod magadnak a
kíncstárból, amit akarsz ... Csak táncolj!

A kislány felelet helyett.rnég jobban elbújt anyja mögé.
- Táncolj - unszolta Arrtipasz. Rekedt hangja vad és erőszakos

lett. - Táncolj, kérlek téged ... Én, a király kérlek téged. Táncolj ...
Részeg volt. Inogva állt lábán és nyelve akadozott.
- Táncolj, hallod!? - rikoltott... - He mern halágatsz rám ...

Parancsolj rá, hogy táncolion - fordult Herodiáshoz.
- Hiszen látod, hogy a gyerek nem mer! - feleirte az, tekintetét a

férfira szögezve.
- Nem mer ... És mégis táncolt! - tört ki Aritipasz. - Nekem is

kell táncolnia ! Halljátok? !
A szenvedély egybekeveredett benne a dühvel.
- Akarom! Nem nekem táncolt! Hadd járja most nekem. Nem is

tudtam, hogy így tud táncolni. Ezt éltagadtad előttem. És most annak,
annak ... Te!

- Aritipasz . .. válaszolt az asszony hidegen. Hangja ércesen zen
gett, tekintetével félelem nélkül utasította vissza a Irn-ály fekete szemé
nek villámait. Azt mondják időnként, hogy az asszony őrülésig szereti a
férfit. De Herodiás szerelme uralkodni tud az őrülete felett. Úgy nézett
rá, mint az idomító az állatra, és ez az idumeus. akinek az atyja irga
lom nélkül gyilkolta meg azokat, akiket legjobban szeretett, meghajolt
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tekintete alatt. Heródiás inkább unokája Heródesnek, mint annyira An
tipasz a fia annak. Kitörésében lelohadt, szomorúan folytatta:

- Táncoljon... Mondd neki, hogy táncoljon n~kem... Megteszek
'neki mindent, amit óhajt - ujra kitört és mellét verte öklével. - Mín
dent megkap, amit csak kiván. Még ha fele királyságomat is. Halljátok!
- fordult a vendégelohez - ha a kis Szalome még egyszer táncot jár ne
Ikem, mindent megadok neki, amit kérni fog. Még ha fele királyságom is !

Pilátus nevetésben tört ki.
- Ha, ha, ha ! Vége .a tetrarchanak ! Irnom kell a császárnak, hogy

már királynőnk van király helyett.
De Aritipasz nem hallotta szavait. Izgalmában hadonászott, forgott,

tényerét csapkodta, kiáltozott:
- Ha Szalome eljárja nekem, királyi szavamm fogadom, megadom

neki, amit kér. Gyertek, jőjjetek megnézni, hogyan táncol kicsi Szalome.
Az anya a kislányra hajolt és néhány pillanatig fs'Öndesen beszélt

hozzá. A leány engedelmesen a terem közepére lépdelt az ujonnan for
málódott embergyűrűbe, A zenészek ujra belevágtak vad és erőszakos

muzsikájukba. Szalome arcán bátortalanság és félelem ült. Szemét any
ján tartotta, nála keresett erőt. Herodiás a leánykára mosolygott, és ez
is mosollyal felelt. Hátravetette fejét, kicsi mezítelen talpai taposni kezd
ték a földet, kezdetben lassan, mintha szőlőt taposna. aztán gyorsabban
és gyorsabban, míg végül teljesen belevetette magát a tánc örvényébe.
Újból láttam nyulánk testét a kavargó muszlin között, kitágult szemrnel,
ajkát félig nyitva, kezeeskéivel ezer ügyes mozdulatot téve. Táncának
egész szemérmetlensége ujból feltárult a nézők előtt. Megkíséreltern nem
gondolni rá, mít ábrázol ez a tánc, igyekeztem ráeszmélni, hogy gyermek
ez itt előttem ... Lehet-e igazságról szólní abbari a világban, ahol gye
rekek azért egészségesek, hogy a vének féktelenségét szolgálják ? Egyre
az forgott a fejemben: "Ha ez Ruth volna .. .' A vendégek tapsoltak és
lélegzetük gyorsabb volt, mint tenyerük csattogása. Antipasz is tapsolt.
Arcáról öröm, büszkeség, élvezetvágy tüzelt. Köntöse szélesre tágult nyí
lásában látni lehetett fekete göndör szőrrel borított mellét; duzzadt aj
kait mozgatta, mintha valamit rnohón izlelt volna. Legyőztem az izgal
mat, mely környékezett. A kijárat felé törtem: fel akartern használni az
alkalmat, és el akartam menekülni az ünnepségről. Azonban Szalome
még egy kihívó mozdulatot téve hirtelen megállt. Gyorsan meghajolt
Aritipasz előtt és egyetlen ugrással anyjára zuhant. Ha nem így tesz, a
feltüzelt tömeg talán meg is, gyalázza, tucatnyi kéz nyúlt már utána. Az
idumeus kiskirályok csettintettek és elragadtatásukban a társaságban levő

táncosnőket csipdesték.
Ujból kitört a lárma, nevetés és vihogás. De mmdent túlharsogott

Aritipasz hangja:
- Gyere, gyere hozzám, sz,eretett galambocskám... Csodálatosan

táncoltál ...
Herodiás odaszólt a kislánynak és az félénken lábujjhegyen a tet

rarchahoz lépkedett.
- Jőjj, hadd köszönjem meg. Megörvendeztetted szívemet. Ilyen szé

pen még senki sem táncolt. Ilyen nagyszerűen.

Kezét vállára tette és hunyorogva homlokon csókolta.
- Igaz-e, hogy csak nekem táncoltál, mondd ... És szólj, mít akarsz.

Hallottad? Mindenki előtt megesküdtem, hogy megkapod, amit megkt
vánsz. Nos, szólj, ne félj. Aranyat, rabnőt, várat - amit mondasz, a
tied lesz. Hallod-e tiszteletreméltó prokurator - fordult kihívóan Pilátus-
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hoz. - Azért, hogy csak nekem táncolt, legyen övé, amit akar. Szólj.
Szalome, rnondd hangosan, hogy míndnyáian hallják.

Csönd támadt. A kislány anyjára tekintett. Láttam, Heródiás köny
nyedén int fejével. Ekkor a leány kisiklott Aritipasz karjai közül, hátra
szökkent és míritegy ugrásra készen megmerevedett. Távolról vetette oda:

- Ha valóban meg akarsz jutalmazni engem, király - hangja mély
és szaggatott volt -, add nekem tüstént a csaló próféta fejét, aki börtö
nödben van ...

Amint kimondotta, elfutott, Heródiás szárnya alá menekült. A csend
még nagyobb lett, oly nagy, hogy hallani lehetett a gyertyák körül rep-
kedő szúnyogok zümmögését is. .

- Keresztelő János nabi fejét akarod? - kérdezte Antipász lassan,
mint aki nem hisz saját fülének. A gyermekről Herodiásra emelte tekin
tetét. Szemeiben halálos félelem remegett. - Elvette a bor az eszeteket?
- rikoltotta átható, majdnem asszonyi hangon. - Ez az ember szent, az
Istené ... Egyre hangosabban kiáltott, mint a vádlott, aki bűneinek bí
rái előtt mosakodik. - Tudjátok-e, mi történhetik, ha ráemelern a ke
zem ? Tebeszélted rá! - rneggörmyedt, hogy arca egy magasságba le-
gyen a leány arcával. - Szalome, - mondotta - mindent megadok
neked, amit kívánsz. Ne hallgass anyádra. Adok aranyat, gyöngyöt, sely
met, rabszolganőket, lovakat ... Nos, mondd, mit akarsz ... Magad mondd
meg. Gyorsan. .

A leány fojtott hangon ismételte:
- Add nekem, király, a hamis próféta fejét ...
- Átok! - üvöltötte Antipasz. - Törbe ejtettél ! - kiáltotta az asz-

szenyának. - Ezt soha sem akartiam megadni neked. Becsaptál ! Min
dent örömmel megadok neki, csak ne ezt! ... Nem tudod-e? A király,
aki prófétát öl, mindörökre elveszti királyságát ? !

- Úgy viselkedsz, mint egy gyerek - felelte csöndesen Herodiás.
Mindig mondtam neked: vagy én, vagy ő - sziszegte még csöndesebben.
- Mi történhetik veled, ha én őrködöm javad felett? - Hangosan foly
tatta, hogy mindnyájan hallják. - Azt mondtad, megadod neki, amit
kíván. Királyi szavad adtad: álld is ...

- A római helytartó rossz néven veszi tőlem ezt a halált.
A körülállók tekintete Pilátus felé fordult. Ez egyre nevetett, de ez

úttal jóindulatúan.
- Király vagy - felelte. - :És tied az ember ... Azt mondják, lá-

zitotta a népet ... Tégy, ahogy akarsz ...
A király kétségbeesve tekintett ujból Herodiásra.
- Megigérted - felelte az.
- Nem ölhetem meg - kiáltotta Antipasz.
- Inkább meg akarod szegni szavadat?
Szalome, mint egy betanított papagáj, lassú hangon ismételte:
- Add nekem a hamis próféta fejét.
- Szerencsétlenséget akartok! - jajgatott a király. A félelem meg-

ölte benne a szenvedélyt. Könnyek ültek a szemében. Olyan volt erőtlen

kétségbeesésében, mint egy ellenszenves törpe.
- Melletted vagyok - hallottam Heródiás csendes hangját.
- De minek megölni? Nem beszélhet, börtönben van - ellenkezett

vele félhangosan.
Az asszony felemelte karját.
- Amíg él, mindig kiszabadulhat. :És akkor nyakadon a lázadás és

a háború ... A rómaiak pedig bele akarnak avatkozni - tette hozzá még
halkabban.
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- Próféta - ismételgette Antípasz - szent próféta.
- Nincs mit habozni - intett türelmetlenül az asszony. - Király

vagy. .. És aztán - jelentőségteljes mozdulatot tett kezével. - Az a
fontos, ami megvan.

- Ö - sóhajtott a király. - Minek parancsoltad neki, hogy tán-
coljon ? Nem igértem volna ...

A kislány ujból megszélalt :
- Add nekem a hamis próféta fejét.
- Add meg neki - szólt parancsolólag Herodiás. - Hallottad, mit

mondott a római? Azt gondolja majd, hogy meg akarod mentení azt az
embert, aki lázította a népet Judeában ...

A tetraroha gyötrődve felnyögött. Fejéhez szorítva két kezét, lassan
meggörnyedve, trónszékéhez ment. Leült. Akkora csend borult a terem
re, hogy hallani lehetett az olaj sereégését a lámpákban. Aritipasz meg
szólalt:

- Proxen ! - Ez a tetrarene testőrségének feje. - Menj! - adta ki
a parancsot - vedd fejét János nab'inak és hozd ide tálon.

Proxen meghajolt és elment. Süket hallgatás lebegett a terem fölött.
A leányok rémülten kapaszkodtak egymásba. Az egybegyűlteket borzalom
vette körül. A lámpák lobogtak, a termen szellő suhant át, belehasítva
a sürü és párás levegőbe. Valaihonnan a palota mélyéből elfojtott kiáltás
'szánt fel. Az emberek hangosabban lélegzettek. Elsötétült, fülledt ég vett
körülbennünket, azé a pillanaté, mely megelőzi az első vilJáo:n csattanásat.

Aztán lépések hangzottak fel. Valahol a palota folyosóilllak távoli
sarkából indultak el, egyszerre lassan és sietve, egyre hangosabban,
minden dobbanásukkal belevágva szívünkbe, mint egy csengettyűbe. Az
ember megállás nélkül közeledett. Lépteinek zaja rníntha fülsiketítően

dübörgött volna, Végül a katona megjelent a terem kűszöbén. Mikor el
haladt mellettem, megpiUantottam a fejet ... Sápadtszürke haja vérben
úszott, szeme tágra nyitva. A magasba tekintett, a virágokkal teleagga
tott boltozatra, rnintha a kelő napot kereste volna Proxen megállt Anti
pasz előtt és odanyujtotta neki a tálcát. De a tetrarcha eltakarta szemét
tenyerével és elutasító, félelemmel teli mozdulatot tett.

- Nem kell nekem! - kiáltott. - Add oda neki !
A katona Szalome elé lépett a tállal. A gyermek elvette a kezéből

És Lábujjhegyen lépkedve anyjához vitte a levágott fejet. Az csendesen
bóllintott. Valaki felnevetett, olyanformán, mint mikor a kúton a henger
aebesen nyikorog. A borzalmat először Pilátus gyűrte le. Közömbősen

megjegyezte:
- A lázadókat ki kell irtani ...
- Valóban, tiszteletreméltó helytartó! - helyeselt neki Heródiás. -

Hogy tanulság legyen a többiek számára is ...
- Galileát ismét járja egy másik... - tette hozzá valamelyik

vendég.
Antipasz hirtelen felordított.
- Az nem másik! Az O! O! Megöltem, de ő ismét járni fog. Nem

lehet őt megölni ... Maga mondta: "Kisebbednem kell, meg kell halnom,
félre kell állnom az útból ..." Ez ő.

üvöltve és sírva borította fejére palástját. Herodiás felkelt heverő

jéről és férjéhez ment. Atölelte nyakát, az pedig egyre zokogva ölébe
fúrta fejét, mint egy megrémült gyermek.

Még az éjszaka elfutottam Machareus várából. Nem egyedül, úgy
szólván mindenki elmenekült.
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