
A katona
irta BALÁZS JÓZSEF

A. kapernaumi katona körbejárta a földre fektetett, frissen ácsolt keresztet, meg
állt mellette és figyeltea közéledő menetet. Elöl jött a Jézus nevű prédikátor, akit
- a századostól hallotta - néhányan, javakorabeli férfiak az Isten fiának tartanak,
olyan erabemek, aki még a legbölcsebb emberek gondolatait is ismeri, mert hiábava
lóak. Ezt mondták róla, meg azt is, hogy ő az az ember, az egyetlen, aki a világ alapí
tása óta először felfedi majd a sötétség titkait·. Amikor bevonult Jeruzsálembe, zöld
gallyakat dobáltak az útra, az emberek levetették felső ruháikat, hogy arra léphessen
a szamarásal. Aztán fellázította a népet. A Kapernaumba való katonát elsősorban

az érdekelte, hogy miféle alakja lehet az emberi nemzetnek az az ember, aki Isten fiá
nak mondja magát. Mert lázítani sokan lázítottak már. Amióta fennállnak a váro
sok, amióta fennáll Jeruzsálem, bizonyosan sokan szidták már, mert a kevélyek, az
álnokok, a dologtalanok és a megbízhatatlanok fészke. A katona sokszor hallotta,
másoktól is ezeket, hiszen -"a mocskos csőcselék látványa a megszállott, eszelős pré
dikátoroknakjoggaljuttatja eszébe a világ végét, de ez a Jézus alighanem más prédi
kátor lehet, nem olyan, mint akik itt jőnnek-mermek, majd elunva, hogy senki sem
veszi komolyan őket, elhagyják a várost, vagy beállnak ők is kereskedőnek, iparos
nak. Csak nem bolond talán ez a Názáreti?", gondolta a katona. Mert akkor, ha így
van, nem fog vele törődni. Cli'Yorsan felszegezik, aztán itt hagyják a kereszteket. Unja
már ezt a munkát. Úgyis elviszik őket innen hamarosan. A százados is azt mondta,
Galileába vezénylik őket, épp oda, ahová ez a prédikátor való ...

A menet felért a hegyre. .
Két katona megragadta Krisztus karját. Megfordultak vele, a földön heverő ke-

reszt felé húzták. .
- Várjatok - kiáltotta a kapernaumi katona. - A százados megengedte, hogy be

szélhessek vele egy kicsit. Nem sok az egész, néhány pillanat ... Engedjétek el - intett
a két katonának. - Addig a többieket intézzétek el! - mutatott a két latorra, akiket
Krisztussal kísértek az imént a katonák és akiket vele együtt megfeszítenek most,
ezen a szép kora délelőttőn. Sem ő, sem a százados nem értett egyet az időponttal

egyébként. Hiszen miért kell éppen a legmelegebb időben, amikor mindenki pihen' a
hűvösben, a vastag falak alatta városban, amikor az iszonyú meleg átforrósitjaaz
utcaköveket is, kivégezniük embereket, miért hem este, vagy kora reggel. Most külö
nÖSeTI elgondolkodtatta ez a katonát, miközben az ismeretlen arcú, magát Názáreti-
nek nevező prédikátorra nézett. .

A kapernaumi jól megnézte magának a Názáretit.
- Mindketten Galileába valók vagyunk - kezdte a katona. - Én Kapernaumba, te

Názáretbe .. ,
Jézus nem válaszolt.
- Sokan azt mondják, szép férfi vagy, én inkább elszántnak és okosnak látlak

- beszélt tovább a katona. - Bátornak, akár ... egy feltörekvő fiatal hadvezér ...
Jézus kisimitotta csapzott haját az arcából, ránézett a katonára, a vállán feljebb

Részlet a szerzőnek A torcellot'Krisztus című regényéből.
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húzta koszos, elnyűtt palástját. Ott is hagyta a vállán a kezét. A katonának úgy tűnt,

mondani akar valamit, megszólal, de a Názáreti csak elmosolyodott. Az újabb kín
zásra gondolt mielőtt a keresztre szegeznék, talán éppen ez a katona talált ki vala
mit; azért ilyen barátságosak, hogy azután annál kegyetlenebbűlérezze a fájdalmat.
, Sokáig nézték egymást, végre a katona szólalt meg:

- Az Isten fia vagy?
Krisztus megfordult; idegen emberszager érzett. Kíváncsiskodó városiak, soha

sem látta őket, az ő híve-i pedig vagy megbújtak a bámészkodó tömegben, vagy el
semjöttek. Csak két ismerősasszony állt mögötté. Az egyik - jól emlékszik - elkísér
te őt judeai utazására. Valahonnan a tenger mellékéről kerűlt Jeruzsálembe, ágyas
volt, szerencsét próbálni jött a városba, s őt találta meg. Eljött vele a sivatagba is.
A másik pedig egy parasztasszony a szülőföldjéről. Ö viszi majd a hírt a családjának,
elmondja Názáretben, hogy is múlt ki á világból.

- Azt szeretném, ha az Isten fia lennél - bukott ki végül a' katonából, ami azóta
motoszkált benne, hogy felért a hegyre. .

Jézus nem értette. Hiszen ő többször elmondta, hogy az Isten küldte a megzavaro
dott emberiség megváltására és azért, hogy szemükbe mondja az embereknek álnok
ságukat. Úgy látszik, a katona nem hisz benne.

- Azt szeretném, ha szabaddá tennél engem - nézte a katona és összeszorította a
száját, várta a választ.

"Ideje lenne már, hogy megszólaljon ez a Názáreti. 'A hangját szeretném hallani,
milyen a hangja?"

Bár tudta, hogy nem követelhet választ, hiszen végül is ő kezdeményezte a beszél-
getést, mégis türelmetlenkedett, .

- Hiszek abban, hogy az Isten fia vagy ... Hiszek benne, ezért mondjál valamit,
kérlek. . . I

- Mire vagy kíváncsi? - szólalt meg a Názáreti.
A hangjában nem volt semmí különös. Gyorsan ejtette a szavakat, mintha sürget

te volna a katonát.
- Tegyél valámi csodát ... - A katona reszketett izgalmában. - Mindenféle népek

élnek a földön, az emberi gonoszságnak nincs határa. Ha az Isten fia vagy, csak azt
mondd meg, mit kellene tenni, mit tudna tenni a világban a sok nép, hogy az élő ne
csak az élőből éljen, örökkön örökké. Sokat beszéltem erről a bátyámmal. Ö járt
Rómában Augustus császárnál, és sokat ismer, igen művelt ember ...

., Ebben nem tudok segíteni - rázta meg a fejét Jézus.
- -Csak engem tegyél szabaddá, csak ennyi, és hiszek abban, hogy Isten fia vagy.

Hinnem kell. Most pedig már hogy megismertelek, beszéltem veled, biztos vagyok
benne, hogy az vagy ... Sohasem hittem semmiben, de most tudom, hogy az Isten
küldött. .. Megéreztem ...

- Te is Isten fia vagy - válaszolt még mindig élénken és váratlan megalázásra vár
va Jézus. - Az Istennek is emberi alakja van, s ahány. ember él a földön, az mind az
Isten alakját vette fel. Mint én is ...

- Hát akkor biztos? - nézett rá elkerekedett szemmel a kapernaum i.
- Sokszor azt hiszem, hogy az Isten fia vagyok. Sokszor meg azt, hogy csak egy

ember Galileából, mint te is: .. Ha ezt akartad tudni, hát tudjad ...
- Azt szeretném.iaztakarom, hogy az Isten fia legyél. .. Mint a többiek Jeruzsá

lemben, hiszek benned ...
-, Mondom, én magam sem tudom - mosolyodott el Jézus.
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- De igen, igen ... Én tudom, én látom! Persze, hogy az vagy. Nagyon sajnálnám,
ha nem lennél az Isten fia. Én hinni akarok benne ...

- Sokszor' én is megrettentem : éreztem, hogy hatalmam van másokon, aztán nem
tudtam aludni .. , Miért lehet nekem hatalmam a másik emberen, aki ugyanolyan,
mint én? Miért, milyen jogon határozhatom meg az emberek életét? Ilyenkor azt
szerettem volna, hogy másoknak is hasonló hatalmuk legyen ... - Jézus idegesen
szorongatta a vállát. -Többet kellett volna kételkednem. Hallottam egyszer egy nagy
királyról, aki megkérte a lányát, hogy mindennap, legalább egyszer szigorúan p~

rancsoljon neki valamit. Ragaszkodjon hozzá..hogy hajtsa is végre a parancsot, mert
ez a nagy király úgy gondolta, meg kell ismernie az alávetettséget is, hiszen hosszú
időn át csak parancsolt és parancsolt ... És boldogan megcsinálta mindig, amit kö
vetelt tőle a lánya ... Ezért kellett volna többet kételkednem. Az egyenlőségről ...
Arról, hogy csak egyféle ideálja lehet az emberi világnak? Sokat tévedtem ... És mé
gis azt hittem, hogy az Isten fia vagyok. És mások is, ők is azt hiszik - mutatott hátra
a két asszonyra.

- Tegyél szabaddá engem - emelte fel a fejét a katona.
'"' Nézz rám és nézz körül. E két ember már nemsokára belép a szabadság világába '

- halkította le a hangját Jézus.
A másik két halálraítélt keresztjét már feá1lították, haláltusájukat nevetve és száj

tátva bámulta a tömeg.
- Nagyon sajnálom, hogy nem vagy az Isten fia - suttogta a katona.
- Nem tudhatjuk, hogy kik vagyunk, mivé leszünk, s az idő múlása mivé teszi az

embert ... Lehetséges, hogy az 'Isten megmutatja egyszer az arcát. Lehetséges, hogy
mindenkinek észre kellett volna már vennie. Lehetséges, hogy mint engem is, leküldi
újra közétek afiá t, hogy kiigazíttassanak az ember dolgai, a test és a lélek céljai ...

- Kiigazítani? - gondolkodott el a katona.
A beszélgetésnek nemcsak fokozódó bensőségessége, hanem főleg igazsága érte

, váratlanul, mintha valóban egy másik világ más, idegen és mégis gyorsan rnegszeret
hető gondolatait hallaná. Igyekezett jól megérteni a halálraítélt Jézust, mert a báty
jának még ma be fog számolni. A bátyja is sokat elmélkedik a világ állapotáról, az
asztrológia titkos tudományát is ismeri, s nemcsak Rómában járt, de Egyiptomban
is, Athénben is, mint a császár titkos megbízottja. Bejárta a római birodalom fontos
városait, és tartományait. Most nagyon jó lenne, ha itt lehetne mellette. Bizonyosan
jobban tudna kérdezni, hiszen írástudó ember ...

- Az imént a szabadságról kérdeztél ... - hallotta Jézus hangját.
- Igen - örült meg a katona. - Én hiszek abban, hogy az Isten fia vagy. Mindig is

tudtam, hogy egyszer jönni fog valaki. Olyan vagyok én is, mint a többi émber, vá
rok valakire, egy emberre, aki hirdeti a reményt, aki megvilágosítja az eszemet.
Egyszerű ember vagyok, uram, csak egykatona. Nézz körül, nézd meg a többiek ar
cát. Tudatlanság és félelem, a halálba való beletörődés és fájdalom kínozza minde
gyiket. Szeretnék megérteni a saját sorsukat, szeretnék megérteni a világ alapításá
nak az okát, s azt várják, hogy egyszer csak minden napvilágra kerül, mert nincse
nek olyan titkok, amiket egyszer, valamilyen istenség, valamilyen erő napvilágra ne
hozna. De egyelőre semmi bizonyosat nem tudunk ...

Jézus letekintett a városra. A sziklás domboldalak alján a cédrusok kéksége uralta
a látóhatárt. A város még ilyenkor, a délelőtt óráiban is hangos volt, a városok
messzirőlmind egyformák, gondolta. Aszürkén'csillogó falak mentén emberek mo
zogtak. A katona, hogy elűzze a legyeket, úgy emelte fel a karját az arcához, mintha

" ,
ólom húzta volna le. A két keresztrefeszített férfi haláltusája lehalkult. A tömeg
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csendben várta Jézus kivégzését, az emberek nem értették, hogy a katona miért áll
olyan hosszan, miért bámulja Jézus a sziklás domboldalt. Csak nem jött talán újabb
parancs, hogy elhalasztják a kivégzést, s a fiatal prédikátor visszamehet a városba,
eltűnhet a sivatagban? Egyetlen rokonát se látták, senkit. Egyedül állt ott, magá
nyosságát sokan átérezték. talán a katona is azért beszélget vele, hogysegítsen rajta,
a halál előtti pillanatok könnyebben múljanak ...

- A szabadságról kérdeztél - emelte fel hangját újra Jézus.
A katona már látta a közeledő századost. Tudta, hogy csak pillanatok lehetnek

hátra, s a Názáreti férfit is odaviszik a kereszthez. Nem tudta, minek kellene történ
nie, mivel érhetné el lelkiismerete megnyugtatását. A forróság fogva tartotta a dom
bokat. Ilyen meleg, futott át az ágyán, csakis a vízözön előtt lehetett, vagy a régi nagy
királyok korában. Sokat beszélgetett a bátyjával a régi, ezer évekkel ezelőtti törté
nelemről. Kicsit gőgösén intéztek el ezeket a századokat, csak a nagy háborúkra,. ' . I

melegekre és a hidegekre emlékeztek az öregek is. A bátyja a római birodalmat - bár
sok mindennel nem értett egyet - a legtökéletesebbnek tartotta, amióta ember élhe
tett a földön. Smivel nemzetségük tagjai több éve nem háborúztak, életÜket a végle
gesség tudata.erősítette meg napról napra, s ha meg is jelent néha közelükben egy
egy olyan különc, mint ez 'a názáreti prédikátor, az emberek meghallgatták, követői
is akadtak, aztán maradt minden úgy, ahogyan annak előtte volt.

Ez a Jézus azonban más - érezte egyre inkább a katona - mint.a többi felforgató,
akik a pénzváltók, a gazdagok ellen pusmogtak, többnyire titokban, elbújva az em
berek elől ...

- A szabadságról kérdeztél - Jézus hangja visszhangzott a fülében.
A katona mellett már ott állt a százados. Mögötte két lándzsás katona várta a

parancsot.
- Látod azt ott? - Jézus felemelt ujjával mutatott a' már megfeszített két emberre.

- Csakennyi. Közülünk csupán csak ez a két ember szabad. És én is csak akkor vál-
hatok majd szabaddá ...

- Ezt nem értem, uram, ezt sehogyan sem értem - rémült el a katona.
Hátranézett a századosra. Az is a prédikátort bámulta.
- Mit ér az élet, ha a halálnak kell örvendezni, uram? A szabadság csak a halállal

nyerhető el... ? Én azt hittem, hogy az Isten fia most csodát fog tenni és megmutatja
mindenkinek, nem fog rajta a gyilkos szerszám, hogy aztán majd mindenki erről be
széljen Jeruzsálemben ... - a kapernaumi katona kétségbeesetten nézett körül. A szá
zados bólintott, mire a két fegyveres megragadta a Názáretit, hogy a földön heverő

kereszthez vezesse." -
Jézus azonban megállt, hangja,tekintete, egész alakja átszellemült.
- Az idő igazolni fog engem. Számtalanszor fog lenyugodni és újra feltűnni az

égen a nap, amíg újra megjelenek az ernberek között. Akkor már mindenki tudni
fogja, hogy a szabadsághoz csak a halálban juthat el, s akkor lesz majd a legboldo
gabb az emberiség ... !

- Míóta tudod, uram, hogy a szabadság csak a halálban érhető el? - kérdezte a
katona.

- Régen - Jézus hangja rezignáltan esengett.
A katona szinte kiabált:
- Miért nem haltál meg akkor azonnal?
A Názáreti elmosolyodott.
- Őszinte légy, uram - kérlelte a katona.
- Nem tudom -hajtotta fejét szelíden oldalt Jézus.

I
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- Régóta tudod, uram? - nézte a kapernaumi minden ízében remegve.
- Régóta tudom, és mégsem haltam meg. Csak az erőszaknak engedelmeskedem

. most is. '
A kapernaumi kétségbeesetten kapta meg Jézus vállát:

. - Hát akkor-miféle szabadság a tiéd? Mit tudsz róla mondani? Azt nevezed ~ sza
badságnak, hogy kilökik az embert a dombra, kit magasabb, kit alacsonyabb domb
ra és ott hagyják a testét a férgeknek? A régi egyiptomiak így vélekednek a halálról,
uram ... nem történik már azzal semmi, uram, akit kilöknek a dombra ...

Jézus keserűen rázta a fejét:
-'Nem tudod, mi a szabadság, nem tudod, mi a halál, nem tudod, .miért halnak

meg az egymást követő nemzedékek. Nem tudod, nem tudhatod! Az élet, az a pár
év, ami megadatik, nem elég arra, hogy megértsed. . . . .
. - Hát akkor mire való az élet? Mondd meg, uram ... Arra, hogy olyan hóhér le
gyek, mint most, arra, hogy ezrével öljük az embereket. .. Mondjál valamit, mért
hallgatsz? Mondjál valamit! - kiabálta a katona, és szeméből folytak a könnyek.

- Élni kell - suttogta Jézus.
- Őszinte légy, uram - omlott össze a katona: - Ha nincs csoda, ha erre alkalmat-

lan a mi világunk akkor elvesztünk, mindnyájan, akik itt vagyunk, a nép .. , le-
leszármazottaink is mindenki! Sohasem fogjuk megérteni a világ megalapítasának I

az okát? Az élő embernek nincs támasza, uram? - könyörögve emelte fel a kezét.
Aztán, mért nem kapott választ és látta, hogy nincs segítség, telordított :
- Kijátszák az embereket, uram! A te Istened is kijátszott téged!
- Sajnálom, hogy nem értettél meg - sóhajtotta elfelhősödő szemmel Jézus.
A kapemaumi katona már nem hallhatta szavait, mert a százados közéjük állt, és

intett a fejével, hogy menjen onnan. .
A kapernaumi a keresztfáktól elbukdácsolt a domb széléig, s onnan nézte, ahogya

galileai t ráfektették a keresztre, majd a tömeg feje fölé emelkedett a friss vérpata
kokkal csíkozott emberalak. A keresztfán sokkal fiatalabbnak látszott, mint az
imént. Látta, hogy sír, hangtalanul, összeszorított szájjal, a fájdalomtól reszket a tes
te. A kapernaumi katona is sírva fakadt, mind közelebb és közelebb vonszolva ma-
gát a kereszthez. zokogva felüvöltött: >

- Mentsük meg, mentsétek meg! Fiatal még, nagyon fiatal!
A katonák odaugrottak hozzá. Az egyik hátulról befogta a száját. Mozdulni sem

bírt. Így álltak egy ideig, míg II százados nem intett, hogyengedjék el. A kapernaumi
visszabotorkált oda, ahol az imént állt.

A domb géléről újra visszakiáltott :
- Mentsd meg magad, ha lsten fia vagy! Tegyél csodát!
A százados intett az egyik katonának, hogy döfje át Jézust, minek várjanak to

vább. így is elhúzódott már a keresztrefeszítés. Az egykedvűen,bambán bámuló arc
cal, unottan, kedvetleüül, de macskaügyességgellépett a kereszthez és döfte Jézusba
li késet, majd megállt a Názáretit kisérő két asszony előtt, akik egymást szorosan át-

o ölelve zokogtak. Mohón villogó szemmel vetette oda nekik:
- A ruhája a mienk,
Lassan eloszlott a tömeg a dombról. A három kereszt előtt ott állt a kapernaumi

katona.'Sokáig bámulta a fiatal Názáretir, aztán lebandukolt li dombról, és leült egy
kőre:

Megsimogatta a szikkadt, terméketlen, köves földet. Messze a városban kutyák
ugattak, ütemes dobpergés, sípok és dudák éles hangja jutott el hozzá. Lassan bees
teledett, a város alatt fáklyafény gyúlt, emberek kolompoltak és kiabáltak. Aztán a
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kíméletlenül, s hirtelen rázuhant csendben tücskök százai szólaltak meg körülötte.
Éppen avidám tücsökzene, s a csiIlagokközelsége juttatta esiébe a prédikátor sza
vait létezése értelmetlenségéről. A galileai bizonyosan az Isten fia volt, és nem pedig
felbujtó, aki a százados szerint ki akarta űzni Jeruzsálemből a gazdagokat, s meg
akarta tenni magát királynak. "Jézus a félelmet akarja eloszlatni, a lialál boldogsá
gát elhozni a földre ... " - továbbgondolni már nem mdta a lehetetlent, végignyúlt a
földön, ujjaival belemart egy száraz fűcsomóba.

A halállal elérhető a szabadság, és mégis élni kell, ismételte Jézus. Hogyan lehetne
ezt megérteni? Hogyan lehetne ezt elfogadni? A Názáretivel való találkozás álom
má, a képzelet játékává oldódott benne. Mintha nem is délelőtt, de valamikor na
gyon régen történt volna meg vele, a sivatagi hosszú menetelések után, távol a folyó
völgyektől, amikor összefolyt nappal és éjszaka, élet és halál, amikor az álom össze
folyt a valósággal. Végül azzal nyugtatta meg magát, hogy ma is hasonló történhe
tett vele, hiszen, ha felidézi régebbi látomásait és gondolatait, rájön, Jézus csak azt
ismételte, csak azt fogalmazta meg, amit ő is érzett már régen ...

A VJGILlA BESZÉLGETÉSE

BALÁZS JÓZSEFFEL

- Megtisztelőnek érzem, hogya Vigiliábanke
rül sor erre a beszélgetésre. 'Adósa, híve, tiszte
lője vagyok a folyóiratnak, könyvespolcomon
két évtizedeminden száma megtalálható, pon
tosabban attól az időtől kezdvegyűjtöm, ami
'óta önálló keresőként pénzhez juthattarn. A
praktikus, számitgató gondolkodás terrorja
közepettea Vigiliagyakran jelentett igazi felű
dülést, hiszen az írásokból kiolvasható szem
pontok arra kényszerítettekengem is, hogy az
élet, a világ, a létezés jelenségeita közvet1enű1

adott tér és idő lehetőségeit meghaladóan is
érdemes magyarázni és értelmezni. .. A cél
- mindnyájunk számára - nem lehet más,
csakis saját sorsunk megértése, s ha mindezt
csak külsőségeiben, a felület jelzéseiben éljük
meg, bizonyos,hogy az ilyen sors előbb-utóbb

. eljelentéktelenül, ki van téve a gyors pusztu
lásnak, a legkisebb megrázkódtatás is halálos
veszély számára.

Szárazság, aszály nemcsak a természetben
található. Légszomjjal nemcsak a fák, a füvek
küszködnek, az ember is, ha életében legalább
egyszernem gondol arra, mi a célja életének.
S valóban oly lehangoló a mulandóság aláve-

tettségében élni, mint ahogyan azt oly sokan·
megfogalmazzák. Bár számomra - jelenleg
- kevés meglepetéssel szolgálhat az élet, egy~
szerűbben úgy mondhatnám, hogy unalmas,
ám mégisa szábályozottság, az ellenőrzés pán
célját - ami végül is a mindennapjainkat jel
lemzi - feltörhetjük. ha annak tudatában
élünk, hogy sokféle dolgot kikutathat, feltér
képezhet és feldolgozhat az ember, de a feltá
ratlan titkok milliárdjának nemjuthat a végé
re. Ama egyszerű kérdésre a választ, hogy
honnan van a világ, s honnan származik 4iZ

élet, egyelőre körvonalaiban sem sejtem.

- Immár húsz éve elköltöztél szülőfaludból,

városban élsz, de mégis majdnem minden írá
sodban felbukkannak szülőfalud világának ké
pei. Több regényed kötődik a Tisza, Szamos,
Kraszna vidékéhez; Szatmár-Bereg tájaihoz.
A víz, a mocsár, a folyók világa regényeidnek
az emberekkel egyenértékű ,főszereplői". Úgy
tűnik tehát, hogy a gyermekkor alapvetően
mf;::-határozó, hogy semmiképpen sem tudod
írásaidban megkerülni, elfelejteni a szülő.falu

dat, a Szatmár megyei Vitkát és környékét.
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