
BARABBÁS,
1.

írta Liszkay Teréz

Először a fényt vétték el tőle.

Rabsága napjait eleinte számontartotta aszerint, hogy hányszor töl
tötték meg híg kásával a kis fatálat. De később napokat tölthetett öntu
datlanságban, mert a kása tetejére penész virágzott. Akkor vesztette el
az időt.

Quintus megmondaná, hány napkeltét raboltak el tőle, de Quintus
nem jött többé. - A Iegionáriust félvérnek hírelték, hogy anyja zsidó
lány lett volna. Való, hogy keze a másíkenál könnyebb volt a vállán,
mikor a helytartó elé lökték, és Quintus lemászott hozzá egy éjjel, s friss
kalácsot dugott a kezébe:

- Itt van, vedd. A lány küldte.
Rádhel ,a kalács fűszereiben elküldte a jeruzsálemi tavasz illatát és

Barabbás újra hallotta vijjogó sírását. Mert ott fogták meg, a pénzváltó
kertjében, amikor búcsúzott a lánytól, laJkit szeretett. Az olajfák halott
ezüstjén s a katonák kardján sápadtan villogott a holdfény, és a lány,
kedvese köntösébe kapaszkodva vonszolódott a csapat után. Egyikük bele
akart rúgni, de a félvér ellökte, s letejtette a görcsberándult ujjakat róla,
Ott maradt fekve, fekete haja azétterült a füvön, a hold acélkék szikrákat
gyujtott rajta.

Barabbást gyermekké tette az emlékezés. Hasmánt fekve, arcát a Ika
lácsra ejtette és zokogott. QuintWl tanácstalanul topogott körülötte,a
kezében tartott szövétnek fényétől életrekeltek a börtön sziklafalai, durva
barázdáikori apró patakokban csörgedezett a könnyük.

- Te, Barabbás, ne sírj .... nem íkell ; .. nem is biztos ...
Fentről durva kiáltozás zuhant közéjük, s a félvér ijedtében elfojtotta

a szövétneket. Igen bajosan kinlódta ki magát a vaksötétből. Szavai VÍBz
szagurultak. mint a göröngyök saruja alól:

- Ne legyen ám reggelre ! ...
A fogoly értette. Reggelre nem volt kalács, a nyirkos sötétség ele

mésztette az illatokat.
Semmi nesz. Másodszor szürkült máriáthatóvá a szellőzőcsatorna al

[a, hogy az őrök' sem bolygatták. Az első napokban őrjöngve átkozott
minden kezet, amely ezt a patkányodut vájta. S azt a lélekgyilkost, aki
úgy nyitott utat a levegőnek, hogy feny le ne juthasson rajta, csak ködös
derengés, meg az őrségváltás robaja. Az átkok értelmüket vesztették,
mert az illatokka1a napot is elfelejtette. A fiatál érintetlen maradt, az
agyagkorsó üres. Feküdt .elnyúlva, arccal a sárban. Mint a halott. A sziJk
lafal hangtalanul BÍrta részvétlen könnyeit.

*
Előbb széthullott karjai mozdultak meg, majd akarattalamil felemel

kedetta feje, tartotta egy sóhajtásnyit. Aztán újra lebukott, menekült az
ájulásba, Nem lehetett. Foghatatlan erő rándította tagjait, odahengeredett
a nyílás alá. Szíjostorszaggatta hátán felrepedeztek a varasodó sebek. El
bődült kínjában. Hangját egy darabig dobálták a sziklák, aztán elenyé
szett, a nyílás azonban tovább morajlott.

- Láz ~ móndta hangosan. Láz... A tenger... Alepponál . .. de
tudta már, hogy ez a moraj tiltotta meg, hogy vísszaszökjék az öntudat-
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lanságba, Szavak fos zlányaít görgette hozzá az elátkozott csatorna, ten
gernyi zúgássá erősödve. Nam tudta, hogy ott fenn, a kelő nap láng
jánál, Jeruzsálem népe az ő nevét üvölti:

- Barabbást ! Barabbást !
Hörögve ugrott talpra, mikor a szövétnek fénye kírántottaa sötétlből:

- Nem! Nem!
Megnyúzott hátát a sziklának vetette, szemében a veszett állat dühe,

hogy a zsoldos hátrahőkölt s a meatelen kardja hegyéről dobta- a szókat:
- Ne, te, barom! még megmarsz! Szabad vagy!

2.
A fény éles késként hasított szemébe. Ha fel nem fogja száz mohó

kar, hasán ér eléjük. Mint roncs hajódeszkát. pillanatok alatt messzeso
dorta a palota lépcsőjétőlaz embertenger. Felkapta, hátára vette, "Barab
bás-Barabbás" - hozsannázott önnön hatalmának a nép, amely kiköve
telte Pílátustöl a jussát.

Lassan ocsúdott. Az alaktalan fekete masszából arcok váltak ki és
kíméletlen kezek. amelyek összetört ,tagjait markolászték. Felordított a
fájdalomtól, meafeszítette a testét, talpára dobbant:

- Eresszetek !
Kis gyűrű tázult köréje, Futtatva állt közöttük. mínt me~hajszolt

állat. Mocskos bőrén vékonv csíkokat mcsott a vére. Elvadult haja alól
sunyin röpködő pillantásokkal keresett egérutat.

- Eresszetek ! - hördült megint, öklével nyitva ösvényt magának.
A tömeg bamba döbbenettel tűrte. hozv zsákmánva ·elinaljon. A tá

volabb állók. nem tudván, mi történt. követelőn zúztak egyre. de ő kitu
tott a sűrűből s e~ fa árnvékában lihegett. félájultan az erőfeszítéstől.

Már tódultak, hogy újra megkaparintsák, amikor a palota lépcsőjénél ál
lók felüvöltöttek :

- A Názáreti! Hozzák a Názáretit !
Mint a csorda, ezvmás sarkát taoosva tolakodtak vissza a törvény

helyhez. Bírhatatlanná vált a ~sivaj.F"örtelmes szltkok kavarogtak a csar
nokon vé~gvánszorgóférfi felé.

. Pontius Pilátus undorral szemlélte őket s fáradtan emelte jobbját a
magasba:

- Ecce homo!
A lármánál is evötröbb, hirtelen csendben tisztán szállt szava az el

bocsátott rabhoz. s Barabbás vézre megértette, hozv szabad.
- Ti lássátok - szólt a római. - Mit akartok, hogv tegyek vele?
- Feszítsd mez ! Ff>c;?;itc;ri meg! - 'h'l.~soctott a tér. A márvánv-osz-

Ionsor fehéren izzott a fénvben, a df'lf'lőT'p járó nnn fp.lholttá aszalta a
töviskoronás feiet. s a finomművű ezüsttálba üdítőn .gyöngvőzött a hely
tartó kel;1{eny kezéből a viz.

- Keresztre vele! Feszítsd rneg ! - rángott a vad indulat az ar
cokon.

- Csürhe - törölnette Pilátus uii.ait a nuha ltVolcsba. - Csürhe 
ismételte félhanaon, mire a Názáreti kínnal feléemeltearcát s a helytartó
úgy érezte, hogy nem birja tovább a gyilkos hősézet.

A zsidók királya egyedül maradt népével. Barabbás lélegzetét vesztve
bámulta: "A kovásztalanok napja! Vagy ő, vagy én:" - talált rá szaba
dulása útjára. "Vagy ó - vagyén, ő - én ..." - kalapalta a két kurta
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szó agyát, míalatt az őrjöngő csorda, akár az imént őt, magával sodorta
a Názáretit. Csak a nádszál-jogaras nem vagdalkozott.

A tömegtől itt is, ott is elszakadt egy-egy magányos ember. Kis cso
portba verődve, maradozó lépteík közt vissza-vísszapillantva, tanakodva
oldalogtak mínd messzebb a palotától. Barabbás elfeledte a töprengést,
mert kettejüket felismerte. Az' a testes, kosorrú. rtkás szakállal, aki a
szót viszi, Kaifás jobbkeze; aosupastképú fiatal pedig Lévi, a főpap

unokaöccse. Már oly közel értek, hogy megértette a kOSOITÚ beszédét.
- Úgy lett minden, ahogy kiterveltük. Ugyesen dolgoztatok.
Egy rekedt hang beleaggodalmaskodott:
- Nem kellene még velük maradni ?
A kosorrú arca győzelmes vigyorra torzult:
- Minek? nem hallod, milyen jól megtanulták ? Nem hagyják abba

estig: Barabbást akarjuk - .Jézust megfeszítjük ...
- Átkozott!
Meghőköltek. de a testes farizeus hamar hangjára talált:
- A Szadduceus ! Inkább kézcsókkal hálálnád az életedet!
- Neked?!
- Nemis Pilátusnak! Annak mindegy, melyik bolondot húzatja ka-

róba. .
- Te, te áruló ... te is Róma bérence vagy már?
- Tartsd a szád. Libanon fáiból futja keresztre minden lázitónak.

Még fenyegetőre sem emelte a hangját s a végén kurta nevetés ·böffent
ki a száján. Kicsinylőn legyintett, evvel a mozdulattal fogta meg a csu
paszképű vállát s vonta magával oinkosait:
~ Meniünk Kaifáshoz, jelentést tenni.
A rekedt megint beleakvetetlenkedett:
- A Kononvák-hegyén csak ott kell lennünk. Meg kell nézni, mlt

csinál ez a csürhe !
Barabbásnak már csak annyi volt a hangja, mint a körötte pimasz

kodó legyek zümmögése, úgy kivette belőle az erőt a tehetetlen düh. Dől-

tében nagyot koppant feje a Iatörzsön. .

3.

Kimondhatatlan jósáz áztatta cserepeere szikkadt száját. Fel sem nyi
totta szemét, csak kortyolt mohón, míg tartott, Kicsi volt a korsó, mert
az anvóka nem birta már a nagy ámforákat. Valamikor ívelt nyskú kan
csóval vállán, ringó csínővel besrveskedett a kúthoz s a zsoldosokkal ci
cázott. De ez rég a múltba hullott s most a törvénykezésele után ki
kióvakodott a térre, hogy kegyességével vezekeljen a rómaiaknak adott
csókokért. Csendes duruzsolással nógatta a támolygó embert egy mellék
ajtón, a cselédszállások felé:

- Helvbenhazvtak lelkecskérn, hát helybenhazvtak, Ne riadozz, fi
acskám, ide nem jön a helvtartó úr. Itt csak magunk vagyunk.

Keze szaporán járt, akár a szava, sebeit olajjal, borral ápolta, arcát
megmosta, még lábait sem restellette. Ételt-italt tett elébe és Barabbás
megenyhülten harapott a bárányhúsba. S hogy közben figyelve kapta
föl a fejét, az anyó megbiztattat '

- Egyél csak, fiacskám egvél, Mondtam, hogy' Az nem jön ide. De
még a kutváia sem vakkant erre. A szolgarendan lévők meg mind el
íramodtak Messiást veszejteni.

'- Kit, te ? ! ...
- Te volnál az egyetlen a szerit városban, aki nem tudja, hogya
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názáreti ácsot Messiásnak suttogják. Úgy, úgy, fiacskám, Messiásnak 
ütögette rá fejével is a bizonyságot az anyó..

Barabbás szájából kifordult a falat. Gondolatai visszabotladoztak egy
fiúcskához. Nem kellett soká mennie, alig húsz esztendőt. Nagyapja tér
dén ült, izmos kis furkó, az öreg selymes pátriárkaszakálla esíklandozta
piros-barna pofáaskáját és kacagva adta a feleletet:

- Ki kergeti el a rómait, Nagyapó? Hát a Messiás !
- Ugyám, Es ki fogsegiteni neki? .
- En! En! ... és akkora kardom lesz, mint Judit ősamyámnak, ami-

vel levágta Holofernes fejét!
Nővére rosszallóan ingatta kecses fejét. Nagyapjukat nem leckéztet

hétte meg de a kisfiú tudta, hogy Támár megint bevádolja őket. Apja
ilyenkor keserű szernrehányásokkal illette apósat: nem tűrte, hogy házá
ban Rómát szídalmazzák, Szerette ,a gondosan kitervelt számvetéseket és
nem állhatta a meglepetéseket. Kár volt aggódni. Mire fia felnőtt, hal
vány emlékké enyészett a nagyapa fekete-kaftános alakja, a szent köny
veket belepte a por. Barabbas jobban szerette a latin meg görög költő

ket. Azok nem vádolták kőtáblákra vésett tíz kemény paranccsal, ha két
dáridó közt fanyalogva fellapozta őket, és Judit ősanya sem kérte szá
mon a provincián unatkozó római' címborakat.

Fölényes eleganciával unatkoztak akkor is, amikor Ruth, a kis tán
cosnő fátylaiba belekapott a láng s egy szempillantás alatt torz rémmé
égett törékeny szépsége. Lucius csukladozva parancsolt a dermedt Quin
tusra:

- Kerits egy másik zsidó némbert !
És Barabbás nem loccsantotta szét a fejét, mert csak másnap józano

dott ki annyira, hogy hetekig utálhatta önmagát. Akkor leporolta a szent
könyveket és éjjel-nappal faggatta a prófétákat a Messiás felől. Még Já
noshoz is elzarándokolt, ki a pusztában prédikált. De ők nem szólottak
Rómáról.

•
- Ez a sehonnai meg Messiássá tolná fel magát! - csapta falhoz a

kezében maradt húsdarabot. Két lépéssel végigmérte az öregasszony karn
rácskáját. Alig-múlt szenvedéseí nyomán szőrnyű indulatok szakadoztak
fel benne és mínden dühe a Názáretire ömlött:

- Messiás l Ez? A Galileából szalajtott halászaival ? A bénák, va
kok, poklosok meg koldusok sáskahada körülötte a légiók! Ettől rettent
meg annyira Pilátus, hogy halálra adta? Megmarkolta az öregassz~ny

vállát s rázta, hogy alélek majd kiesett belőle:

- Hol volt most a esürhéje, mi ? ! Mind csak nekem üvöltött sza-
badulást, neki feszítsdmeg-et,

Az öregasszony rémülten igyekezett kievickélni szorításából:
- Azért ütöd te is ? Merthogy kiváltott?
Barabbás tátogva eresztette ki a markából,az meg -a sarokba me

nekedve dünnyögött:
-:- A Rabbi nem akart légiókat. Csak prédikált. Szeretetet. Hogy a

gazdag adjon a szegénynek. Meg gyógyított és jeleket tett.
- Jeleket! A szemfényvesztő, csaló! Judea népe meg ezt hallgatta

és nem minket, kik szabadulását munkáltuk. Hát csaksirassad a rabbi
dat, te római .rongya I

Az öregasszony fe1sivitott:
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- Kifele innen! Még piszkol, mert segítettem rajta. Rosszabb vagy
arómainál, te ... takarodj, mig őrt nem kiáltok I Nem kellett annak
a bíztatás, ment, minta háborodott.

4.
Küldetés lobogása hajszolta, ott kaptatott már a dombnak futó gö

röngyös 'úton, roskatag viskók között, Mínd sűrűbb embererdőn birk6zta
át magát, hogy az elől imbolygó keresztekhez férkőzhessék. Most még
meg is álltak előtte.

- Mi történt, miért állunlk meg? - izgult egy hang.
- Biztosan elesett már megint.
>- Mondtam, hogy nem birja felcipelni! Miért nem viszi' valaki he

lyette?
- Még utóbb nem érkezünk fel napáldozat előtt!

Barabbás végre atpréselte magát. Pár lépéssel előtte vergődött ke-
resztje alatt a Názáreti. Kényelmetlen részvét ébredt benne:

- Nem tud felkeici vele a nyomorult. .
Ekkor érces hang parancsolt:
- Hé, te otrt, segits neki! Vedd fel a keresztjét I Barabbás felpillan

tott, Megismerte a lovast. Cornelius volt, a centurio, aki soha nem vett
részt tivornyáikon. A százados keze feléje mutatortt s a lázadó tétován
lépett egyet előbbre.

- Nem te, rongyos. Az a medveforma ott, mögötted... A tagba
szakadt férfi vonakodott, de a hajcsárök megösztökélték. Hatalmas izmai
megfeszültek. ahogy felemelte a súlyos terhet. . A szánalmas roncsot
végre talpra ránthatták. Imbolyogva állt, lankadtan emelte a karját, ar
cát akarta volna törölni.

- Nézd már, erre fordul, nem az útnak. Ez már nem is lát ...
ts Barabbás úgy érezte, hogy tűz folyik geríncén, mert a Názáreti

nem az utat kereste. Barabbást nézte s annak egy pillanatig teljes bizo
nyossága volt, hogy a Názáreti tudj~ őt.

A centurio előreléptetett feketeIménjén, a keserves menet tovatip
ródott, Barabbás látta, miből menekedett s hogy. az útszélen kihányta a
rágatlanul nyelt biIikahúst, úgy érezte, hogy lidércnyomástól szabadult.

A katonák, kik az elitélteket vígyázták, kockajátékkal szórakoztak,
A Rabbi vérmocskos köntöse volt a tét. A nép zavarodottan ténfergett a
kietlen fennsikon. Megkapták, amit akartak, de már nem emlékeztek,
hogy miért kívánták a Názáreti vérét. Legjobb lett volna hazamenni. Az
égen piszkossárga fátyol hályogosodotrt. Izgága legyek marakódtak a ve
rejtékes testeken. Mégsem mozdult senki. Félelmetes remény dobolt a
szívekben, . mert szörnyű csalás volt ,hogy a csodatévő ily közönségesen
múljék ki. Lassanként kelletlenül letelepedtek.

Barabbás ereje fogytán egy satnya bokor tövében kuporgott, Ólom
szárnyú szél bukdácsolt a kövekköet, karcos porfelhővel kínozta gyul
ladt szemét, kiszáritotta szívéből a lobogást, Elesettségében Ráchelhez
esengett volna, de - hol volt a lány? A· néki hozsánnázók között nem.
Tán otthon búvik és siratja ezt a nyomorultat, akiről pusmogott néha
napján, kivált ha Barabbás csókjai megszilajodtak ...

A bokor túlsó Oldalán rekedt hang döngött:
- Az az eszetlen Iskarióti felkötötte magát.
- Mit törődsz vele, - ez a csupaszképű Lévi hangja - rokonod

volt talán?
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- Rokona az ördögnek, de telejajgatta előbb a várost, hogy el
árulta az igaz vért I

- Az állati
- S nézd ezt a csordát itt! Hogy összebújt. Még bánni kezdik a ko-

lomposukat.
_. Osztökéld már meg öket, azért küldtek ide!
A rekedt nekiveselkedett, veres szakállán végigfreccsent a nyála 

Há, Rabbi! Azt mondtad, lerontod a templomot és harmadnapra felépí
ted! Na, szállj le már a keresztről!

Barabbás szerteszökő gondolatait zabolába fogta az ordítozás: "Mi
féle hatalom van evvel? Hogy még most sem nyughatnak tőle?" Felcihe
lődött, mert úgy érezte, hogy most kell valaminek történnie. "Talán most
szélhatnék velük" -! gondolta és a veresszakállú után nyomakodott. Az
[óformán csak tátogott, hangja alig volt már, de a kiáltozás elharapód
zott. Örültek, hogy végre igazodni lehet valakihez.

- Most mutasd meg, hogy Isten fia vagy!
A megfeszített teste megrángott, felemelte csüggedt fejét.
- Hé, csend legyen - röhögtek a zsoldosok - királyotok szólni

kíván ...
S váratlan erővel valóban szólt a haldokló:
- Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mít tesznek ...
Veszett bőgés csapott a sárgás-szürkére vakult égig:
0, az istentelen, még ő akar megbocsátani!
A béna koldust lesodorták mankójáról s a földön tekeredve üvöl

tött:
- Mi dolgod volt a zsinagógában? Az én lábammal törödtél volna!
A másik nyomorult keresztülgázolt rajta, világtalan szeméből genny

folyt: .
- Ne prézsmitálj! A szememet ... a szememet nyisd meg!
- Ne verted volna az orrod a tanács dolgába, most nem lógnál itt ...
Lévi kappanhangja visításba csuklott, mert Cornelius közéjük rug

tatva kegyetlen undorral koroácsolta őket:

- Vissza, csürhe!
Barabbás hüdötten állt. Súlyos test vágódott hozzá, nyavalyatörős

vonaglott habzó szájjal lábainál. Csontos karjánál jobban béklyózta a
haldokló szav:a:

- Acs... Acs. volt az apjla... Názáretben... rég halott. Az bocsás
son meg? ..

A százados érchangja beléveszett az OI'Ikámlá szilajodó szélbe, a
mennybolt vasszűrkén hajolt egyre közelebb, a csőcselék vinnyogva me
nekült. Barabbás tántorogva vonszolta koloncát, a másik két elítélt vo
nított, és mindent legyőzve zendült az ács fiának hangja:

>- Elvégeztem! ...
Isszonyú csattanással válaszolt az ég, kéklángú villámok vonták

fénybe a kőzépső kereszt lábához tapadó asszonyalakot.
Barabbást megsuhintotta a halál Bzele,aror,avágódott, fölötte eldü

börgött a centurio megvadult ménje.

5.

Nem tudott magának számot adni róla, hogyan került ide. Nem tudta,
hol vesztette el nyomorult koloncát. Fel-felrémlett benne, hogy kövek
között botorkált, majd gurult, mintha maga is csak gyökerétől szaba-
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dult kóró lett volna, miket a meddő-vihar karilkáztatott féiktelenül. Az
tán utak tárultak előtte, s mint régi boros álmaiban, összekuszálódtak
megint; néma árnyak suhantak el mellette és [ajveszékelést tépett fosz
lányokra a jajongó szél.

Itt csend volt. Amikor a küszöbön bebotlott, az ajtó közelében ülők

végigméregették, ám, hogy hangtalanul behúzódott egy árnyékos szög
letbe, nem ügyeltek rá. A .hosszú helyiségben alig néhány mécses pis
logott, de szelíd fényük elég volt ahhoz, hogy Barabbást kiengedje rop
pant markából a szorongás. Valaki halk gajdolásba kezdett, a többi át-

. vette, egy-egy szóban rég, felejtett zsoltárt vélt felismerni, duruzsolásuk
elríngatta. Teste elernyedt, háta a falnak ütődött. Éles jajszava e1met
szette a zsongast. Gyanakvó szemek vizslatták, a közeli csoportból java
korú férfi lépett hozzár

- Ki vagy?
Barabbás összetört tagjai nehezen engedelmeskedtek, de értelme már

védekezön feszült. Egy tekintettel befogta az egész termet. Fogadófélé
nek látta, amilyen sok kínálkezott a város szélén zarándokok szállásául,
az ünnep idején. Ettől megnyugodott kissé s farkasszemet nézett a kér
dezővel.

- Ki vagy? - ismételte amaz, - mit keresel itt?
- Amit te.
Az lekapta polcáról a mécsest s úgy vette szemügyre. A fénytől meg

sokasedtak körülötte a figyelő arcok s ez reggeli vesszőfutására emlé
keztette.

- Hagyjatok hát nyugodni!
A férfi körültopogta:
-Kaifás, csahosai közül vagy, te rongyos?! És éppen közöttünk

akarnál nyugodni?
Barabbás meghökkent. VaUatója beszédén Galilea íze érzett, a többi

is így gajdolt előbb s már ismerte is: a halotti zsoltárt mondták. Ezek
megölik, ha megtudják, hogy Mesterük helyette halt meg. De csak any
nyit mondott az egyik:

- Dobd ki, Zacharíal
Barabbás hátrált. Kietlen árvasága 'rászakadt, nagyobbat jajdult,

mint az előbb:

- Názáreti! Ezért váltottál ki? Hogy földönfutóvá tégy? Én nem
vagyok gyilkosod I

Az embertelen csendben erőteljes, magas asszony lépkedett hozzá:
- Te vagy az, Barabbás?!
Suttogva, mint szégyenletes titkot, adták egymásnak a nevét: Ba

rabbás Barabbás ... a' terem óriásira tágult, majd fenyegetően összeha
joltak a falak, Zacharia ferdére billent, ahogy kinyújtotta a karját.

- Nem úgy, Zachariá ! - zengett az asszony mély hangja s ettől

elnémult a sziszegő suttogás, - A Mester teste' még ki sem hűlt s ti már
felednétek tanítását?
~ Mit akarsz, Szalome?
Az asszony keze a lázadó vállán nyugodott:
- Nem látod? Beteg ez. Reggel óta szabad és senki sem törődött

vele.
Barabbás megrogyott a szelíd súly alatt. Szalome irgalmas keze fel

támasztotta kábult -szívében az elmúlt órákat. Tudta már, hogy a Kopo-
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nyák-hegyéröl Ráohelhez futott. Hosszú ideig zörgetett, míg a pénzváltó
ajtót nyitott. De nem engedte be.

- Ne ernlegesd aRahbit! Megszegts a törvényt, kívégezték, nincs
közöm vele. És más lázadó sehonnaival sincs, érted-e!

Asel' győzelmes vihogása úgy nyikorgott, mint pénzesládainak ro7JS
dás lakatja és Barabbás osak akkor értette meg, hogy míért nevezte se
honnaínak, mikor sógorától kért bebocsáttatást:

- Nincs itt keresnivalód. Esztendők óta mást nem tettél, csak há
zam békéjét háborítottad, esztelen dolgaiddal nővéred nevét piszkoltad.
Eredj utadra!

- Csak éjszakára... és pénzt adj... az örökrészemet. Reggel to
vább rnegyek ...

,A sógor keselyűarca keményebb volt. mint a börtön sziklái:
- Egyetlen éjszakára sem kellesz. Támár és én jelentettük a ta

nácsnál, hogy nincs közünk tetteidhez. A pénzedet meg keresd ott, ahol
elsz6rtad!

A súlyos cédruskapu véglegesen bezárult és Zachariá ökle az asz
talra koppant:

- Talán igazad van Szalome. ,Az asszonyok szíve előbb érti a Mes-
-tert. Tégy, ahogy jónak látod.

•
Lázas keze belekapaszkodott Szalome karj ába:
- Te, asszony, te együttjártál a ... Mesterrel?
Szaleme megfontoltan szabadította ki magát, hogy tovább dolgoz

hMSék.
- Nem. A Mesterrel nem [ártak asszonyok. A fiaim voltak vele,

meg rokonunk, Simon.
Barabbás visszabukott a takaróra, miket az asszony vetett oda neki.

Halkan nyögött, mert Szalome abban a mély sebben matatott, amelyet
Cornelius lova hasított hátába. Rémült pillanatokra megint sötétbe zu
hant, hallotta a fergeteg zúgását és a centurio elfuló kiáltását "... Is
ten fia volt ..."

. Kisiklott az ápoló keze közül.
- Asszony, vezess hozzájuk!
- Kikhez, te?
- A fiaidhoz.
Szalome nyugalmas pillantású szeme meghomályosodott.
- A fiaim... nem lehet... nem mernek... A fiaim... Csak Si-

mon, akit a Mester előljárónkul rendelt ... ő közöttünk van.
- Öhozzá vezess!
- Maradj nyugodtan. Nem vagyok még készen veled.
De látta, hogy nem bír evvel a háborodottal. Intett:
- Kövess!
A halotti zsoltár újból félbeszakadt, amint kiléptek a lkamrábó1.

Nyugtalan árnyékok fáncoHak 'a falakon s döbbent szemek követték az
asszony után támolygó Barabbást. A terem végében Szalome meghajolt
egy ember előtt. A lázadó értetlenül bámulta. Semmikép nem látszott
parancsolásra rendeltnek. Kérges keze ölébe ejtve, bütykös ujjai meg
megremegtek, hunyt szemhéjaí alól könnypatakok folydogáltak szélcse
reztearcán,

- <Simon! Barabbás, a lázadó kíván szólni veled.
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Simon fáradt szemei rányilottak a fiatal férfira, Könnyei csak pe
regtek tovább, tekintete mégis tiszta volt és éles, s valamiképp hasonló
ahhoz, amely Barabbást nézte a Koponyák-hegyére vezető úton.

:€S' Barabbás térde engedelmesen a földrecsuklott. torikán alig íért
ki hang:

- Uram, Simon, mondd meg nekem, iki az Atyj.a a Megifeszitett
nek ...

•
'BITTEI J.JAJOS VERSEI

A KATEDRÁLIS
Rodin szobra - kéztanulmány

Imára kulcsolt ujjak boltozatja
áhitat épitette katedrális
Notre-Dame-nál nagyobb elfér alatta
Szajoo partjáról szétgyűrűzve Párizs

Európa Afrika sivatagja
egész Azsia és az U jvilág is
a földgolyó s a méretlen magasba
csillagokból fűződő fénykaláris

Correggio-Madonoo repülőgépek

totem és matematikai képlet
roppant falának oroomentikája

minden születő s minden holt halála
ott morajlik mint óriási tenger
Istenéhez imádkozik az ember

INFLUENZA

Náthás ereszek orra cs,eppen.
A nyirkos hideg behatol
a bőr alá s a vérerekben
a láz ütemén za1wtol

a csatak ellen tiltaTcozva
a természetes tisztaság.
Borzonava vágyol paplanodra,
fehéren hivogat az ágy.

A páT1Ul hűvös si.rkövére
sajgó csontokkal dőlsz han-y4tt.
mig agyad elengedi végre
a görcsbe rándult öntudat

és alszol mélyen minta holtak,
fölötted négy méternyi föld ...
nyugtod mélyébe nem hatolhat
semmi, a tetszhalál betölt.

Mire megébredsz, a szobádba
tavasz tör be, fény karol át
s úgy fújja dalát egy madárka,
akár ang-y4l a harsonát.
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