
HARMINC EZűST lrta Kodolányi János

"Erre a templomba szórta az ezüstpénzt" ...
Máté, 27, 5.

Jehuda megindult a Halkapu felé.
Az emberek libegő árnyalakok. Alig veszi észre őket. De azért min

dent lát, mindent tud. A szagokat és az illatokat is érzi.
Meg kell torpannía, mert lökdösik, félrenyomják, nem engedik to

vább. Bosszúsan körülnéz. Római katonák tódulnak ki a kapun, élükön
egy centurio léptet lóháton. A ló almásszürke, kistermetű, karcsú arab
mén. A katonák valamennyien katonai díszben és fegyverzetben van
nak. Bőrvértesen,sisakosan, bőr lábszárvédőben, lándzsával, karddal. Mar
cona alakok, szakállasak vagy csupaszok. Félre, félre az útból ! Kemény
parancsok, vad kiabálás.

. Jehuda félreáll, pedig sietős, nagyon sietős az útja.
Három félmeztelen, rogyadozó férfi keresztfákat cipel. Megállnak egy

pillanatra a kapu előtt, ahol a Város kíokádta őket. Véresre korbácsolt
testükön verejtékcsíkok sötétlenek. Hajuk a szemükbe csüng, szakálluk
kócos és tépett.

Előkelően öltözött szomorú nők csoportosulnak köréjük, serlegeket
nyujtanak nekik. Ahá, a jótékony hölgyek, akik a halálbamenőket erő

sítik ... Kettő mohón nyúl a serlegek felé, állatian iszik, arcukról verej
ték csurog az italba, szakállukon lefolyik a tömjéries bor szőrös mel
lükre.

A harmadik révülten áll a roskasztó gerendák alatt. Ez a harmadik
Jesuah bar J oszíf.

A nabi. A Mester. Az Ember Fia, a Fölkent.
A fejével int, elhárítja az italt.
Világoskék köpönyege rongyos, fejkendője a vállára csüng, haja, sza

kálla véres. Tüskekoszorú övezi tág homlokát s ahol apró rubintcseppek
ragyogtak, most vastag, alvadt véresornők feketélnek. Vértől csapzott,
ragadt a szakálla is. Fájdalmas révületben lefittyenő ajka csücskén vér
csomó. Balkezével megtörli a szemét, egy pillanatra 'be is hunyja, arca
szürke, elkínzott, majdnem érzéketlen. Orrcsontja behorpadt és véres.

- Gyerünk! Gyerünk! Indulj! Ne ácsorogjunk itt! Félre az útból!
- harsog a lovon ülő centurio rideg hangja, mint egy buccina. Megfor-
dítja nyugtalan lovát, integet. Sisakja csillog anapfényiben.

A roskadozó emberek ismét vállukra emelik a keresztet, vontatott
lépésekkel vánszorognak tovább. Megemeli keresztjét Jesuah is, tétován
indulna, de összerogy. A gerenda rázuhan a hátára, előrenyújtott karjá
val önkéntelenül eltakarja a fejét. Korbácsok zuhognak rá, mint a jég
verés. Kőröskörül röhögés rnorajlik, mint ezer meg ezer korbácsütés
hangja. .

Jesuah minden erejét összeszedi, föltápászkodik. Tántorog. Elkínzott,
összevert arca revedezve tekint körül, mintha várna valakit, valamit,
csak egy segítő pillantást. A népség röhögve nézi, hogyan emeli néhány
katona vállára a keresztet. A másik két elitélt vadállati dühvel ordít a
bámészkodókra, köpdös, káromkodik. Most már úgyis mindegy, kiabál
hatnak a rómaiakra, a Városra, a kaíszárra, az Istenre akármit, sorsuk
így is, úgy is ugyanaz.

De a Mester képtelen továbblépni, úgy látszik, itt hal meg a kapu
ban. Ezt mégsem szabad megengedni, az itélet itélet, keresztre szól, ott kell
meghalnia, történjék akármi. A centurio megint visszafordítja lovát, re
csegő hangon rendelkezik..
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- Segítsen neki valaki! Fogja meg azt a fát!
Jesuah mintha minderről semmit sem tudott volna, révülten állt, a

szemét behunyta, szürke arca megmerevedett. Mikor pedig ismét megin
dult a szörnyűséges menet, s őt is meglökdösték. elindult B ment, mintha
meredek hegyre kapaszkodnék keskeny, szakadékos. kanyargó ösvényen.

Jehuda sápadtan áll a kapu előtt, ajka, álla, egész teste remeg. Míért
nem száll le tizenkét légió angyal ? Miért nem zuhannak holtan földre a
hóhérok? Míért nem nyílik meg az Ég, miért nem harsog a szózat: Ez
az én fiam, akit szeretek? Sötét, füstös a tájék, borongó a fény. Ordít,
röhög, vihog, kiáltoz a nép.

Ha egy pillantását elkaphatná, egyetlen tiszta, fölismerő pillantását!
De tántorgó, roskadozó lépései egyre távolabb viszik, míndkét kezével a
gerendába kapaszkodik. Rálép lecsüngő ruhájára, majdnem elesik megint.
Jehuda fölkiált. S ebben a pillanatban Jesuah valóban rátekint. Véres,
izzadt, legyektől lepett arca Jehuda felé fordul. Nagy szeme megpihen
rajta, rníntha megísrnerné, ütésektől dagadt, fölrepedt ajka megrándul,
mintha elmosolyodnék, Holott talán nem is mosoly ez, - hogy is lenne
mosoly! - hanem a kín akaratlan rándulása. Jehuda szívéoe, felsőkar

jába belenyilall a fájdalom.
Ekkor elbődül a Magréfah a Mískánban, Háromszor ordít az @ros:iLáa1.

Hangját vísszabőgik a sötét hegyek, majd ezernyi kis madár kezd esi
cseregni, zengeni láthatatlanul. A hang elhullámzik, elhal a távolban.

Katonák zárják be az elitéltek csoportját, a centurio szürkéje már
messze lépked kényesen, fényesen, a sisak ragyog a napsugárban, Nagy
népsereg követi a látványosságot, főképp igen sok nő. Nem míndennao
láthat az ember kivégzést, különösen hármat egyszerre - s ha láthat is,
rníndíg új, mindig más. Hogyan fektetik a keresztre mezítelen testüket.
Hogyan szegezik-lkötik rá. Hogyan állítják föl, ékélik a talaiba a szégyen
fákat, hogyan vonaglanak, nyúlnak, remegnek a megfeszített lucsIkos ta
gok, inak és izmok. Milyen a megkínzottak arca, Hogy üvölt megtépett

.ezájuk, csurog a nyáluk, hörög a tüdejük, fordul ki a szemük, mit kiál
toznak embertelen kínjukban és eszeveszett dühükben. Jerusálím lányai
ízgalomtöt reszketnek, nagy szemük sötéten villog, kicsiny lábuk
szaporán topog, pirosra festett ajkukon síkolyok fakadnak. A férfiak va
dul bőgnek, ordítoznak. Hoi, most elveszik rnéltó büntetésüket a gyuj
togatók, az ergyilkosok, a lázítók, a káromlók, Isten és ember ellenségei!
És a gyermekek? Tágranyílt szemmel, részegen, de hidegen bámulják
az eseményt. Rekedten visítanak, egy-egy szokatlan mozdulat a szívükbe
hasít.

Az elvonuló sereg nyomában, de eléggé távol, egy nőt kisér három
asszony. Mariam ő, az elítélt anyja. Roskadozik és jajong, mindkét kezét
az arcára tapasztja, hogy ne lásson, ne halljon, de látnia és hallania
kell. Salomé szüntelenül magyaráz valamit, sovány arca halottsápadt, apró
sötét szeme lázasan ég. Mariam, a kafarnaumi szövőlány fülét befogva,
sápadt arcát az Égre emelve lépked, mint ha álomban, meredély szélén
járna s egy hangot akarna hallani míndenáron, amit elnyel az ordí
tozás, vísítozás pokoli lármája. Mártha erősen fogja az anya karját, tá
mogatja, színte vonszolja, meg vissza is tartja, mikor őrületében előre

akar rohanni. Napsütötte barna arcán könny csurog, Hajuk lobog a szél
ben, arcukra esapzík, ruhájuk rendetlen, gyűrött, egész éjjel nem vetet
ték le, futottak egyik helyről a másikra, gyötrődtek, reménykedtek és
sírtak.

Ok is eltántorognak az úton, mint a kísértetek. Még néhány meg-
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késett kívánesi lohol utánuk lélekszakadva, nehogy lemaradjon a látvá
nyosságról, Egy nagyszakállú fekete férfiú Mariam felé rikolt:

- Miért jajgatsz? Miért nem neveltél a fiadból tisztességes hébert ?
Bizonyosan nem is tudja, melyiket siratja a három elítélt közül.

Mind egyforma!

Jehuda magához tér kábultából. Csodálatosan nyugodt.
Mi tennivalója volna már ezután a világon?
Megindul a városba, a Mískán felé. Nem sántít, botját nem szoron

gatja. Gyorsan megy, mint akinek sietős a dolga, arca feszült, de nem
komor.

A Miskán külső fala mellett elhaladva, belép azon a kapun, amely
a hivatalok s a pénzváltó csarnok felé nyílik. Talán észre sem veszi az
ügyes-bajos embereket, akik 'az oszlopsorok között tolonganak. a hivata
lok ajtai előtt csoportosulnak s izgatott hadonászás közepette magyaráz
nak, vitatkoznak, tanakodnak. Sürgős a dolga nagyon. Attör a csopor
tokon, kíméletlenül félrelöki az embereket, de nem dühből, hanem mert
nem törődik velük. Belép a Korbán pénztárának ajtaján.

Kathros kövéren, súlyosan. lomhán terpeszkedik bő székében. Előtte

az asztalleán viasztáblák, kezében stílus. Mellette egy tisztviselő áll félig
meghajolva, finoman, alázatosan s minduntalan megsímogatja barna,
bodor szakállát. mintha a legnagyobb kéj volna Kathros szelgálatára
lenni éjjel-nappal. Halkan felelget a hatalmas úr kérdéseire. Három-négy
vidéki, vagy idegenből jött várakozó álldogál az asztalka körül, türel
mes tisztelettel vár sorára s közben a meszelt falakon ragyogó Tóra-ver
seket böngészí.

- Adományt hoztam, - mondja Jehuda erős, türelmetlen hangon.
Köszönés nélkül áll meg Kathros előtt, egyenesen, mint egy előkelő fér
fiú, akinek megjelenésére abba kell hagyni minden munkát és intézke
dést. Mert fontos, sürgős ügyben fárad, nem várakozhat itt, amíg sorra
kerítik, köszönni sem ér rá.

Kathros bosszúsan fölemeli széles arcát, kis szemét összecsípve Je
hudára mered. A tisztviselő bátorkodik fölegyenesedni. arcán leplezetle
nül ül ki ugyanaz a megbotránkozás, amit KathTOS előkelő finomsággal
csak jelez. Hogyan? Micsoda? Kicsoda? Nem is köszön, nem kíván
semmi jót? Nem símogatia a szakállát sem? Csak idetülekszik fölve
tett fejjel, keményen, vakmerőn ?

- Várj. - veti oda dühösen. - Nem látod, hogya kincstáros éppen
számol?

De Jehuda mintha nem is hallaná. Előkotorja bőrzaeskóját, széthúz
za, a tűzkő, az acél, a fésű mellől kiturkálja a rongybacsavart pénzt s az
asztalra helyezi. -

- Mi ez? - kérdi Kathros türelmetlenül. - Nem várhatsz?
- Nem várhatok, - feleli Jehuda nyugodtan.
- Micsoda ez?
-.Az a pénz, amit a főpaptól kaptam. A harminc római dénár.
- A főpaptól? - húzza föl a szemöldökét Kathros. - Melyiktől ?

Miért? Mikor?
- Hoi, én már emlé.kszem umm, - tüsténkedik a barnaszakállú s

még jobban meghajol, még buzgóbban sírriogatja a szakállát, mintha
fej né. - Ohanran őszentsége fizette1Jte ki, a titkár személyesen járt itt és
sürgette, Ő is vette föl. Hogyan hivnak ? - emeli az' arcát Jehudára.

- Jehuda bar Simon vagyok. Ez az ember valóban jól emlékszik az
ügyre.
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Kathros leteszi a stílust, eltolja a viasztáblát, hátradől székében,
vastag száját kitátjá egy kissé. Igy bámulja Jehudát hosszú pillanatokig.
O egyenesen áll, nyugodtan néz vele szemközt.

- Miféle Jehuda bar ... Sirnon ? Mit akarsz? Miért hoztad ide ezt
a pénzt?

- A Korbánnak akarom adni. Régebben is adtam.
- AKorbánnak ? Nem te vagy az, aki azt a naibit kézreadtad ?
- En vagyok, - mondja Jehuda nyugodtan. Rátámaszkodik az asz-

talkára.
- Es aKorbánnak ? Ezt a pénzt?
Jehuda hosszan néz szembe Kathrosszal. Erzi, minden tagja meg

keményedik, megmerevül, Mellét teleszívja levegővel, eros orra kimered,
arccsontjain megfeszül a bőr. Nézi a kövér kincstárost. Olyan, rníntha
mondaná: ha ujját belenyomná ebbe a széles, zsíros arcba, bennemaradna
a nyoma, mint a viaszban. Ha megmarkolná illatos szakállát, lemállana
róla. Ferdén elmosolyodik, legyint, aztán majdnem suttogva feleli:

- Mert vétkeztem, elárultam az igaz vért.
Ertetlen, ijedt csend támad. Ugy bámulnak Jehudára, mint a hő

kölő viaszbábok. Kathros gyors pillantást vet a tísztvíselőre, a szeme el
árulja: ez az ember bolond. Halkan szól :

- Miféle igaz vért ?
- A Masiakhot.
- De hát kiről beszélsz? Mit beszélsz? Ki a Masíakh ?
- Jesuah bar Joszif. A Fölkent.
- Jesuah bar Joszif? - kérdi csúfondárosan Kathros, kövér, asz-

szonyos mellét rádönti az asztalra, összecsípett apró szeme Jehudára tűz.

- Jesuah bar Joszif, - ismétli Jehuda türelmetlenül s hadarint,
mintha legyet hajtana el az orra elől. - Itt a pénz. Semmi sem hiányzik
belőle.

Megvetően nézi az elképedt kincstárost, a tisztviselőt s a bámész
idegeneket. Mit csodálkoznak? Mit bámulják, mint egy bolondot, mint
egy megszállottat ? Nem értik? Nem, nem értik, hogy is érthetnék. Ok
vitetik a Mestert a rómaiakkal röhögés, visongás, ütés-verés, rúgások
közott a halálba.

- Nézd, Jehuda bar Simon - kezdi csendesen, de oktatőn a kincs
táros, szemét élesen szúrja Jehuda tágranyílt szemébe. - Nincs időnk

vitatkozni. Tudjuk, te is a tanítványai közé tartoztál, de jóvá akartad
tenni bűnödet. Jóvá is tetted. Ne nyugtalankodj ...

- Nem nyugtalankodorn és nem félek. Tudom, hogy amit a Mester
titkon mondott nekünk, a iháztetőkről kell kiabálnunk. Hát én kiáltok,
íme, halljátok: Jesuah bar Joszif a Fölkent, az Ember Fia! Tegyetek
velem, amit akartok. A pénzt visszahoztam.

Egy lépést hátrál, botjára támaszkodik, fejét fölveti, mellét kidül
leszti, sötét szemét a viaszbábokra emeli. Arca sápadt, de foltosan ég,
mínt aki lázas.

Kathros is hátrahőköl, kövér ujjai szaporán dobolnak az asztalon.
Aztán lassan megtörli homlokát kékcsíkos simlája hosszú szárnyával.

- Jó, jó, a te dolgod. Dehát ezt a pénzt Illem fogadhatjuk el. Vérdíj.
- Vérdíj? - csodálkozik Jehuda, mintha mellbevágták volna. Arca

most teljesen kígyúl, a haja tövéig, a nyakáig piros. - Vérdij? Kifi
zetni nem volt tisztátalan tett, de elfogadni már tisztátalansárg lenne?
Ez a Törvény? Ez a te Törvényed ?

- Fogd a pénzedet és takarodj innét; - rikácsolja a tisztviselő szín-
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tén kígyúlva. - Minden héber tudja, hogy ez tisztátalan pénz. Szennyes
pénz ! Nem lehet a Mískáné !

Jehuda felé löki a rongycsomót, mint egy véres cafatot. Vékony aj
kát undorral lebiggyesztí. És int a kezével, hogy elmehet, kár mínden
szóért, Ezt Jehuda némi töprengés után megérti. Hogyne értené, hiszen
ismeri a Törvényt, a szokásokat, a hagyományokat s azok magyarázatait.
Ha a vérdíjat kifizetik, nem piszkos pénz. Ha vissza akarják adni, pisz
kos. De hogyan is lehetne másként? Jahve nem lakik a Mískánban, el
tűnt a föld alá Ládájával, kincseivel együtt. Mindez, ami itt van, hit
vány, hívságos, meddő tákolmány. .

Lassan elveszi a pénzcsornót, szó nélkül kifelé indul a szobáJból.
Könnyedén, nyugodtan halad végig a folyosókon, a Héber Udvar felé

tart. Kilép a Héber Udvarra. Sokan tolonganak itt, ünnepélyes, áhítatos,
méltóságteljes férfiak lépegetnek színte gyöngéden a széles kockaköveken,
vitatkoznak, magyaráznak.

Ha pedig itt vannak, legyen övék a pénz. Ok adóztak a Miskánnak,
kapják vissza ők. Ez lesz az igazságos.

Megáll az égőáldozatok oltárának nagy, lépcsős építménye mellett,
kibontja a eongycsomót, markába önti a pénzt. Latolgatja, csörgetí.

Aztán elveti, mínt magvető a búzát.
Meglendíti a karját, tíz-tizenkét dénár csillan meg a levegőben.

Ismét vesz a markába, meglendítí, hogy messzire hulljon. Mindenüvé
jusson.

A dénárok forognak, suhannak, villognak a napfényben, gurulnak,
pengenek a kövezeten. Némelyik szemétbe hull, némelyik a kőkockák ré
sei közé, némelyik az emberek lábai elé. Csodálkozó szemek kísérik, az
emberek nem tudják mi történik, miért történik. Nehezen hiszik, hogy
valóságos dénárt, ígaz! ezüstöt szóríon valaki s még hozzá itt, a Héber
Udvarban, ahová nem szabad pogány pénzt vinni. De aztán nem áll
hatnak ellent a kísértésnek. Előbb mintegy véletlenül, de mikor látják,
hogy egyre többen nyúlnak utána, mohón, gyorsan, tülekedve kergetik a
pénzt. Itt ds, ott is gyors kezek kapkodnak utána, a levegőbe kapnak
érte, lábbal kaparintják el, örömmel kotorják a rések közül. Egy pilla
nat alatt tülekedés támad. Taszigálják egymást, kia:bálnak, veszeksze
nek; .. Az enyém! Már a kezemben volt! Nem adom! Ne erőszakos

kodj ! Szégyeld magad, finom a ruhád s mégis el akarod venni tőlem !
Nem hagyjátok! Hiszen ez vérdíj! Éhező gyermekeim vannak! Mint a
keselyűk a dögőn, tapossák, marják, tépik egymást, rikácsolnak és tüle
kednek

Jehuda hosszan, elégedetten nézi őket. Ime, nem mocskos a vérdíj!
Még itt, a Héber Udvaron sem ! Hogy vájják, fogják, kergetik, hogy kap
dossák! Némelyik hármat-négyet is elcsíkart, boldogan dugja a zacskó
jába. Vigyék! Rejtegessék, szaporítsák! Oseik valamikor így kapkodtak
a manna után, ő dénárt, igazi ezüstöt szór közéjük, Szennyes pénzt, vér
díjat, római ezüstöt.

Míkor mínd a harmincat elszórta, undorral elfordul tőlük s tovább
megy a Pogányudvar felé. Ahonnan a Mester kiverte a kereskedőket.

Már nem fél, hogy találkozik valakivel. Ha a nagybátyja, vagy az öccse
jönne vele szemközt, akár haramaíthaímí Jószíf, esetleg Níkodémos, akkor
sem sütné le a szemét. Még a Kefa, a Zelota, a Mennydörgés Fiai előtt

sem! Túl van az embereken, életen-halálon, míndenen. Emelt fővel halad,
könnyedén és gyorsan. Nem áll meg egy pillanatra sem.

- Ez is a galileai híve, láttam vele! - kiáltja egy éles hang.
Jehuda r'á sem hederít, lehet, hogy meg sem hallja.
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