
KÉZAI BÉLA:

A PASSIO UTÁN

Ezek a pimasz galileai parasztok egyszerre dacos hallgatásba
burkolóztak, amikor a templomőrség parancsnoka az Antónia
erődbe szállíttatta őket. Félszegen álldogáltak Macro tribun
előtt és négyen négyféleképpen mondották el barbár nyelvü
kön, hogy az ünnepek alatt mi keresnivalójuk volt Jeruzsá
lemben. Macro hiába faggatta őket előbb szép szóval, aztán dü
hősen, egyik sem akarta bevallani, mióta ismerik azt a fiatal
rabbit, akit a mult héten a Koponyák hegyén kivégeztek. Né
gyük közül az egyik, aki barnacsikos, egy darabból szőtt durva
felsőruhát viselt s akire a többiek, ha megszólalt, várakozó
tisztelettel figyeltek, igy felelt:

- A rabbit sok esztendő óta ismerem. Tengernyi esztendő

óta. Nincs annyi fűszál ott lenn, abban a kertben, - szólt és
napégette karjával a ráccsal védett ablakon át a heródesi ker
tek zöld végtelenségére mutatott.

Macro percekig megfeledkezve magáról s az előtte folyó
ügyről, amelyet már reggel óta szeretett volna valahogy elin
tézní, nézett a galileai parasztra, aki éneklő hangon beszélt,
szavaiban fojtott váddal és mégis annyi tartózkodással. A négy
ember kissé a homályban állt mozdulatlanul. Gyakran úgy
tünt, mintha lassan valami nyomtalan erő védhetetlen súllyal
nehezedett volna rájuk: testük megtörtnek látszott, parányi
nak, majd ismét olyannak, mintha titkos, elnyűhetetlen erő

merevítené őket. - Ezek azok, akikben tán nem tehet kárt a
fegyver sem, - gondolta egy villanásra s az ablakon beáramló
napfényaranycsíkja, amely a padlón legyezőalakban szétnyílt,
még beérhetetlenebb távolságra szakította tőle az idegeneket.

Ekkor szélalt meg a másik, aki kopasz volt. csak tarkóján
vöröslött és oldalt a fületövén valami hajcsomó, amely kiszá
radt gazhoz hasonlított. Csendesen ingatta a fejét és mondta:

- Én a rabbit csak ezután fogom igazán megismerni, 
szölt, aztán hangtalanul mozgatta száját, mintha akart volna
még valamit mondani. Hangja olyan távolian énekelt, mintha
azt a messzi völgyből, a széles folyampart túlsó oldalán kelő

szél hintázta volna Macro felé, előbb szakadozottan s mihelyt
értelmét foghatta, harsány zúgássa fokozódott, amely betöl
tötte a téglaboltozatos termet.

Macro hirtelen elnevette magát: igazán nem tudta most
már, mit kezdjen ezzel a négy bolonddal. Életében mindig ké
nyelmes ember volt s ez a mesterséges dühöngés, amelyet hi.
vatali kötelességből gyakorolt, iskolásan, ebben a rekkenő

melegben, magát is fárasztotta. Érezte, hogy ha nem dönt most
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hirtelen, minden szava elfogy, minden kívánesísága, mint viz
be merített ujjak közül a patak, elfolyik, - végeredményben
semmit sem tud meg a dologról. Igaz, hogy Macro sem volt
nagyon tisztában a helyzettel. Szeretett volna minél előbb visz
szatérní Cézáreába embereivel. Mindössze öt nap óta volt iU,
a nehéz szolgálat miatt ki sem mozdulhatott a kaszárnyából.
Nagyon bosszantotta, hogy a templomőrség parancsnokságá
nak túlbuzgósága miatt neki kellett foglalkoznia ezzel a négy
torzonborz paraszttal, akikről épen úgy nem tudja, miért ál
lanak itt tulajdonképen, mint ahogy maguk a parasztok sem
értették, miben hibáztak.

- Minden zsidó egyforma. A szakálluk, az arcuk, még a ne
vük is. Kivégzett mesterüket hol Barrabásnak nevezik, hol pe
dig Jézusnak, holott Barrabást szabadon bocsátotta a prokurá
tor. Most aztán kiderült, hogy azt is Jézusnak hivták s a meg
feszítettet váltig rabbinak emlegetik. Hol itt a különbség?
Egyetlen szótagon múlik az egész. Nem, ezt estig sem döntheti
el, arra pedig igazán nincs ideje, sem kedve, hogy a templom
ból áthivasson néhány tudós öreget, (gyűlölte ezeket a dokto
rokat), akik megmagyaráznák, melyik zsidó nevéhez ragasz
sza azt a szótagot, s melyiknek neve mellől vegye el?

Nagy vörös arca még jobban kigyúlt a haragtól. Azt az
ájtatos bandavezért rendőri felügyelet alá kellett volna he
lyezni. Ha kéznél lenne, most nem kellene itt rekedtre ordí
tania magát. Persze, ezek a nyugati urak, akik Rómából jön
nek és nagyképűen, unott fölénnyel járkálnak a tartomány
ban, nem értik a dolgokat. A prokurátor szélnek eresztette
Barrabást. Bizonyára örült, hogy ezen az áron kimászhatott
ebből a kényelmetlen ügyből. Telik-e több ilyen lovagi him
pellérlől? Pedig most egyszerű szembesítéssel elintézhetne
míndent. Nincs arra ideje már, hogy felbolygassa a rabló után
ezt a piszkos várost, II piactér körüli sikátorokat. Régen elinalt
már a hegyek közé! - Ba-Rabba, Rabba-Ba!

Kardját dühösen az asztalra dobta. Az ő hangja volt, mégis
egészen idegen.

- Miért vitázol velük? - hangzott. - Én, Macro, miért
is vitázzam velük? Hiszen velük történtek a dolgok s nem
énvelem. Cezáreában minden szép, Egyszerű és zajos. Itt nyo
masztó. Itt mintha fonákja volna mindennek, ami máshol ért
hető, világos és emberi. A négy galileai feszülten nézi. öreg,
ismerősen nézik s tudják, hogy Macro miféle ember. Tisztát
lan pogány és római. Gavurai. Talán azt is látják ezek az át
ható szemek, hogya vért alatt, a balmellén mély sebforradás
van. Seb, amit egy pannoniai barbár fejszéje vágott. Azt is
tudják talán, mikor és hogyan volt kisgyermek. Látják a Pa
dánus ingoványos partjait, látják bölcsőjét, amiben ringatta
barnabőrű anyja. Látják a moho s szabin hegyeket. Látják,
amint először, ifjan megszökik otthonról: hátizsákjában kato
nai ásó, csákány és lapát. Oldalán, kis kosárban gömböc cse-
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répedény, amiben forróvizet cipel. Látják verejtékes kétségbe
esésében amint kardját két marokra fogva, fedetlen fejjel utat
vág embereivel a sisciai tábort ostromló barbárok között, Ezek
a szemek látják szennyében, látják tisztaságában. Látnak
mindent: Róma forrongó utcáit, a tengert, amelyen tarajosan
bukdácsolnak a hajók Ostiától Alexandriáig. Megborzadt,
ahogy igy elsuhant előtte minden ...

Este a prokurátornál vacsorázott. Pontusi hurkát ettek
bőven. A terraszra, ahol terítettek. nagy erővel bevágott a szél,
néha dühös, de aztán tétován megtorpanó, mintha tünődnék,

játsszon-e még a kert alvó fáival? Érdemes-e akár egy rögöt
is megmozdítani ezen az örökké szürke és fullasztó tájon a
magány gyilkos csendjében sem lankadó indulataival az éj
szakának, ahol Ö, a Kimondhatatlan csatangol? ..

- Kergesd el őket - mondotta Macro az egyiptomi por
kolábnak. - Füstöljétek ki utánuk a termet és dobjátok el a
jegyzőkönyveket.

*
Előbb még bejárták a város szent helyeit. Sokáig álldo

gáltak némán a templom alsó épületének tetőzetén, ahol a fia
tal rabbi szokott üldögélní. Utoljára még jól megnézték ma
guknak a templomnak azt a szögletét is, ahol a Mester tizen
kétéves bölcseségének teljében tanította az írástudókat és ma
gyarázta a prófétákat.

Nehéz szívvel felvonszolták magukat azon amacskaköves,
szűk utcán, amely a Koponyák-hegyére vezetett a városból.
Mintha földbe gyökerezett volna a lábuk, úgy álltak meg egy
szerre, némán, annál a szegletkőnél, ahol a mester először ros
kadt össze a kereszt embertelen súlya alatt. Aztán odébb,
ugyanilyen tétován álltak meg, mintha láthatatlan jel kész
tette volna őket, ott, ahol egy idegen férfi felemelte a földre
zuhant keresztet.

- Ez az ember cirenei Simon volt.
- Igen, testvérek, jegyezzük meg jól, ez az ember cirenei

Simon volt.
Mire a hegyre értek, arcuk és szakálluk könnyes és sáros

lett. Ott, ahol a kereszt állott, föléje hajoltak a mély üregnek,
mintha valami titoknak keresték volna nyitját. Aztán felállottak
és utoljára kezet fogtak egymással. A barnakarú gondolta,
hogy valamit mond még a testvéreknek. Tekintetével hosszan,
szelíden nézte őket, mintha arcuk minden vonását be akarná
vésni az emlékezetébe.

- Szemeink látták az Urat.
- És kezünk érintette testét, míkor a keresztről levettűk.
- Testvéreim, mintha megvakultam volna, nem látom a

ti arcotokat, csak az övét.
Aki azelőtt vámos volt, míelött a Mester barátjául válasz

totta volna, megszélalt :
- Kezem nem érint többé pénzt.
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- Az enyém sem asszonyt.
- Enyém sem borospoharat. Érzem a megalvadt vér hi-

degségét, amely átcsorgott ujjaim között.
Esti szél fújt, amelynek lehelletétől megborzongtak. Szo

rosan beburkolóztak köpenyeikbe, derekukon megszorították
az övet és megigazították saruikat. Most már elmennek innen
a messzi világba. .

Mintha egy nagy színjátéknak lett volna vége hirtelen. A
völgykatlanban fekvő várost alkonyi köd göngyölte be. A temp
lom kürtjei messzezengőn megbődültek és jelezték, hogy vége
a napnak. A piactér lassan kiürült, az emberek bezárkóztak
házaikba. Az utolsó zarándokok, akiknek ma el kellett hagy
niok a várost, sietve nógatták öszvéreiket és barmaikat a vá
roskapuk felé. Huszonegy templomszolga most csukta be Je
hova templomának ezüstveretű kapuját. Az árusok eltűntek az
udvarokból. Csak a helytartó katonái maradtak őrhelyeiken.

Szétvetett lábbal álltak, mereven. Maguk elé rakták széles paj
zsaikat és átfektették rajtuk vaskos dárdájukat. Úgy hatottak
messziről, mint megannyi apró kereszt a templom tetőzetén.

Utoljára még azon a lépcsősoron, amely a Hét-csarnokhoz
vezetett, megjelent egy fiatal levita, kék köntösének uszályát
csípőjéhez szoritva haladt felfelé. Többször megállt, fürkészve
figyelte a várost. Aztán megpihent a legmagasabb lépcsőfokon.

Előbb a Koponyák-hegyére nézett, mintha kutatná, ki az a
négy idegen, aki azon az átkozott, tilos helyen kóborol, majd
lassan a magasba emelte arcát. Odafenn hatalmas felhőt gyom
rozott a szél, szürkét, rőtbarnát és haragoskéket. A hegyhez
hasonló felhőkolosszus előbb lassan haránt dőlt az égen, aztán
oldala, melyet a lebukó nap vörös fénye vert, pukkanó dudo
rokkal lett tele.

Jehova jele volt: égi szőlőfürt, de véres, amiből egy látha
tatlan kéz kicsavarta a levet ...

Kézai Béla.
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