
A CIRÉN'EI
írta GYűRFFY LASZLÖ

Az egyik arra menő embert, a círéneí Simont,
Alexander és Rufus apját, aki a mezöröí jött,
kényszerítették, hogy vigye a Keresztjét.

(Márk 15,21)

Simon hajnaltól kapált a földjén. Most fáradtan, izzadtan és éhesen ballagott
az egyik lapos, sziklakövekkel borított, domboldalra kapaszkodó kanyargós, kes
keny kis ösvényen. Piszkos tenyerébe símult a vállára emelt, fényesre dörgölt
kapa fanyele. .

Olykor a domboldalba vágott üregek elé tapasztott házak felé pislogott. Több
nyire azonban a lába előtt lapuló egyenetlen köveket figyelgetve lépkedett.
. Hangos zajra fordult hátra. Nem volt ideje félreállni, máris a zsivajgó tömeg
középén találta magát. Mintha a viharzó tó hullámai dobták volna.

A keskeny ösvényen véresre vert férfi tántorgott, vállán gerendát cipelt. Kö
rülötte négy római cohors-katona lépkedett meg-megállva és várva, hogy tovább-
menjen. . .

A déli, forró napfényben a vérző férfi hátára és mellére tapadt szakadt kön-
töse. Barnás, száradt vérfoltok jelezték a sebek helyét.

- Mi történt? Ki ez? - kérdezte Simon az egyik asszonytól.
- Látod. Ezt is fölszögezík. .'
- Mi a bűne?

- Ami a többi szerencsétlené,
- Ki ez?
- A királyod! - kurjantott eg·y szakállas férfi és Simon vállára csapott.
- A királyom? - csodálkozott magában Simon. - Miféle királyom? Nekünk

császárunk van... és a helytartója, Pilátus... Mit .tehetett ez a szerencsétlen,
hogy így megkínozták? . . .

A lapos sziklaköveken bukdácsoló férfi válláról hirtelen a földre esett a ge
renda. Elájult. Simon az arcát nézte. Véres, sebes, píszkos rvolt az arca.

Az egyik cohors-katona bőrkorbácsot emelt a magasba, hogy rávágjon. A
szakállas férfi, aki Simon vállára csapott, a földön fekvő test felé köpött: 
Ilyenek ezek mind! Beszélni azt tudnak, de ha kapnak egy pár pofont, még a
gerendájukat sem tudják felvi nni. .

- O egy kicsit többet kapott - mondta csöndesen, hátrafordulva egy másik
férfi, aki Simon mögött állt. - Azt mondják, a bőrostor csapójába vastövísf
raktak, hogya húst is kiszakítsa, úgy verték az éjszaka.

- Kullancsok - legyintett a hangoskodó szakállas. - Te meg mit bámulsz
úgy rám? - fordult Simonhoz. - Talán nincs igazam?"

- Nem tudom pontosan miről beszélsz. F:n ezt az embert nem ismerem -
mondta Simon.

- Nem ismered? Nocsak. Hát hol élsz te, mondd?
- Itt. Itt ugye.
- Na ... Hát akkor tudhatnád, hogy ez az, aki csodákat tett. Az egyik csoda-

tevő a sok közül. A sok kullancs közül az egyik. Csak beszélnek, lázítanak, de
. a kapanyelet azt nem fognák.

- O az, aki Betánia határában életre keltette a halottat? - kérdezte halkan
Simon.

- Na, ugye, hogy tudsz te azért egyet és mást. .. De várjunk csak! Ki mond-
ta ezeket neked?

Simon nem akart válaszolni. Elfordította a fejét ésa földet bámulta.
- Kérdeztem valamit, hé! - rázta meg Simon vállát a szakállas.
- A városon kívül - Simon még míndig a földet nézte, - úgy tíz stádium-

nyira van a földecském. A múltkoriban, hogy ott kapálgatok, egy sereg ember
jött az országúton, azok beszéltek róla. De én nem tudok semmit, csak hallottam.

Az . utolsó szavakat Simon kicsit határozottabban mondta, mert nem akart
tovább beszélgetni. Most mindketten az egyik katonát nézték, aki az ájult férfi
fölé hajolt.
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Nem ütötte meg, csak a bőrszíj végével cserdített fölötte, inkább csak indu
lásra ösztökélve, ahogy az igásbarmot vagy szamarat szokás. A másik cohors
-katona, aki épp Simon előtt állt, ráordított:

- Mondtam, hogy ne bántsd! Ha nem viszi fel a gerendáját, nem kapunk
külön díjat.

- Dög meleg van! És alig áll a lábán.
_. Ha sokat ütöd, nem is áll rá többé. Segíts inkább!
Föltámogatták a földről. Lassan kinyitotta a szemét.
- Köszönöm, - talán ezt mormolta.
A katona, aki nem engedte az imént, hogya' társa riiegkorbácsolja, szánalom

félét érzett. - Nem viheti tovább .:... a gerenda fe'té intett -, itt hal meg az
úton, aztán...

- Talán akkor majd cipeled helyette- - mondta abórkorbács nyelét bab
rálva a másik. A tömegből hangosan röhentett ·valaki.

- Kuss! - ordított feléjük a katona. Véreres szemével fenyégetően bámult
maga körül. Tekintete Simonra esett. - Te!

- Igen - mondta Simon.
- Dobd a földre a kapádat, és vedd válladra ezt a gerendát.
- Én?... Dehát én ...
- Ne pofázz, az anyád keservit! Csináld, amit mondtam!
Simon rémülten dadogott. Elfehéredve bámult a kárörvendő emberekre. Most

hirtelen űr támadt körülötte. Egyedül állt a kör középén. A katona ráüvöltött:
- - Mit állsz itt, mozog] már!

Simon letette a kapát a földre, odalépett agerendához.
Két vége közt felmérte a távolságot. Lehajolt, középütt megemelte és vissza

ejtette a földre. - Túl nehéz.
- Emeld a vállára! - förmedt rá a cohors-katona egy bámészkodó suhancra.

De hárman is alig bírták Simon vállára emelni a gerendát. - Érthetetlen 
gondolta Simon, amint megérezte a gerenda súlyát. - Hogyan bírta ez a sze
rencsétlen idáig cipelni?

- Lóduljatok - ordította a bórkorbácsos. A kfváncsi tömeg meglödult, az
emberek zsongva, káromkodva tovább lépkedtek.

Ok ketten - a véres arcú férfi és Simon, vállán agerendával - megindultak
a lapos szíklakövekkel borított ösvényen, mely az utolsó tapasztott házakat is
elhagyva, meredeken kanyarodott a hegy gerince felé. ott feszítik' meg a tör
vény szerinti bűnösöket. Az ítéletvégrehajtók a gerendát csigával felhúzzák és
ráerősítik valamelyik földbe vert vastag cédrus oszlopra. A bűnöst pedig kereszt
alakban rászögezik. A véres arcúval is ezt csinálják majd.

Simonnak nyomta a vállát a gerenda. Minden lépés nehezére esett. Úgy
ügyeskedett, hogya gerenda a vállgödörbe nyomódjon.

- Könnyebb? - kérdezte a mellette botorkáló férfi. Keze fejével vérét tö-
rölte.

- Igen, megtaláltam a fogást. Honnan tudod?
- Néha az ember azt is érzi, ami másnak fáj.
A cohors-katonák nem figyeltek rájuk, izzadt homlokukat törölgették. kicse

repesedett szájukat nyalogatták. A hullámzó tömegben hánykolódva sztnte elká
bultak a forróságtól. Nem hallhatták, amint Simon és a véres arcú férfi néhány
szót .váltott egymással.

- Miért bántak el így veled? .. Ki vagy... Mit mondasz .magadról? .. 
nyögte Simon lihegve.

Simon megbotlott, majdnem elejtette a gerendát. - Mi az ördögért kell pont
nekem cipelnem ezt a szörnyűséges gerendát? - gondolta magában.

- Mi van, barátocskám, be vagy rúgva talán? - förmedt rá az egyik katona,
látva Simon bukdácsolását. Am a következő pillanatban már nem is figyelt rájuk.

Simon teljesen meggörbedt a gerenda súlya alatt. A lapos köveket figyelte és
csak arra ügyelt, hová rakja a lábát. Néhány méter után a véres arcú férfi
Simonhoz fordult:

- Ismersz engem?
. - Nem. Én nem érek rá egész nap az utcákon lődörögnl. Nekem dolgoznom

kell. Nem érek rá szónoklatokat hallgatni.
Simon megint dühös lett. De aztán mégsem szólt egy szót sem. Kiköpte a

homlokából szájába csurgó sós fz(i verejtéket.
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- Jól van, te cirénei! - ütögetett gyengéden hátára a korbács nyelével az
egyik cohors-katona, - Igy is kell. Köpjél csak rá, ha már helyette kell cipelned.

- Nem azért köptem - gondolta Simon. - Meg kéne mondani ennek a
szerencsétlennek, nem azért... Nehogy azt higgye.

- Nagyon nehéz? - hallotta ismét a kérdést,
- Még bírom. .
- Látom, izzadsz. A hegy még messze, addig kiszárad majd a szád is a

szornjúságtól. Én meg. . Még nem tudom visszavenni tőled.

- Bírom még. És nem azért köptem, mert. ..
- Tudom.
- Honnan?
- Látszik rajtad.
Egyre ritkultak az agyagos domboldal falába vájt üregek elé tapasztott házak.

Az egyik kanyarulatnál nagy csoport asszonyhoz értek. Látszott, várták őket.

Amint Simonék eléjük értek, egyszerre kiáltozni kezdtek: - Rabboni! Rabboni!
- A kezüket nyújtcgatták, mintha meg akarnák sírriogani őket.

A korbácsos katona feléjük suhintott: - Majd adok én nektek mindjárt mes-
tert! - ordította. .

Jehosua megállt, az asszonyokra nézett. Kiegyenesedett: - Ne miattam sír
jatok! - mondta. És váratlan erővel folytatta, jobbját feléjük terjesztve: - In
kább magatok és gyermekeitek miatt sírjatok. Jönnek majd napok, amikor azt
mondjátok, boldogok a magtalanok és az asszonyok, akik nem szültek és szop
tattakl

Egy lány Jehosua elé ugrott. Fehér kendőjét nyújtotta felé. Az beletörölte
piszkos arcát.

- Ne pofázz, te! - kiáltott rá a korbácsos katona. A lányt nem ütötte meg,
hanem visszalódította az ácsorgó asszonyok közé.

- Lassan felérünk, bírod még? - kérdezte Jehosua, tovább lépdelve.
- Messze még a hegygerinc - kaffantott ingerülten Simon. Pár lépés után

újra megszólalt: - Miket mondtál te ezeknek az asszonyoknak? - kissé meg
igazította a vállára nehezedő gerendát.

. - Már látni a cölöpöket.
- Látod rajtuk a keresztbe vert gerendákat is? És látod azokat is, akik napok

óta a madarak által tépázottan száradnak ott?
- Te is a test szerint ítélsz. Nem látsz. Pedig én azért jöttem, hogy a vakok

lássanak.
- Kiket akarsz te megvakítani ? .. A fene se érti, amit összevissza beszélsz.
- Láttál már éhes embert? Amikor a te kezedben darab kenyér és sült hal

volt?
- Láttam - mondta Simon.
- Mitéreztél ?
- Mintha a torkomat szerongatta volna valaki.
- Szégyenkeztél ?
- Szégyenkezni? Miért?
- A másik miatt. Ahogy bámulja az étket a kezedben, összefut a nyál a

szájában, megrándul a gyomra, de nem mer kérni. Tudja, te dolgoztál az ét
kedért, miért is adnál neki. Pedig ő is dolgozna, ha lenne hol, vagy ha nem
kapna olyan nyomorúságosan keveset a munkájáért,

- Nem szégyenkeztem. De rossz érzés volt.
- Az ugyanaz.
- Nem értelek én téged - mormolta ingerülten Simon és megint igazított

a gerendán, de egy szálka a ritkásan szőtt ingét átbökve, a vállába fúródott: -
A kutya keservit - káromkodott hangosan. .

- Mi van, citénei? Csak nem fáradtál el? - kérdezte a bórkorbácsos, aki
a többiekkel együtt néhány méterrel mögöttük lépkedett. Simon nem válaszolt.
- Kérdeztem valamit, te barom paraszt l

- Nem, nem fáradtam el. - Pár másodpercnyi szünet után, majdnem ordítva
még, annyit mondott: - Nem vagyok fáradt! .

- Remélem is - dünnyögte a bőrkorbácsos.

- Fékezd az indulatodat - hallotta Simon maga mellől Jehosua hangját. Csak
bajba sodrod magadat. Értelmetlenül. Ok csak a kötelességüket teljesítik. A külön
díjért dolgoznak. Inkább arra gondolj, aki éhesen nézett az étkedre. A zavarra,
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amit éreztél. Hogy rossz volt. Gondolj arra, hogy az ember éhe sokkal nagyobb,
mintsem megelégedne azzal, hogy megtömi a hasát, házat tapaszt a feje fölé vagy..•

- Na és? Enni azért csak kell, nem?
- De nemcsak eledelt?
- Te is csak beszélsz. Egy rohadt szálka van a vállamban. És ez a meleg.

Szomjas vagyok. Azt hiszem, nem sokáig bírom már..
- Fáj az a szálka? Fáj. Szomjas vagy? Én is. Ok is. - Fejével hátra, a

cohors-katonák felé biccentett. - Csak lehetőség vagyunk. Ök is, te is, én is.
- Mi vagyok én?
- Ami körülötted van, az benned van. Hogy értsd, ez a - te úgy mondanád,

- rohadt hőség, és naprnelege ez benned van, és a por, amit rugdalunk. a kövek,
amin botladozunk, és a rét majd a hegy tetején, ahol a cölöpök állnak a vad
citromfák és száradó kórók között, ez mind benned van. J óra kell használni a
vadcitromfák tüskés ágát is. Ha nem akarják, hát ki kell hozni belőlük erővel.

- Ezeket a katonákat akarod te kényszeríteni? Ezeket? .. Ha ilyen tudós
vagy, azt mondd meg, meddig lesznek ezek itt? A rómaiak? Meddig terpesz
kedik fölöttünk a helytartó? Meddig nyomorgatnak bennünket a főzsidók? És a
farizeusok? - Simon a gerenda súlyát és kissé a mellette ballagdúló Jehosuát is
gyűlölve, már meglehetősen hangosan sziszegte az utolsó kérdést. A gyerekek
kiáltozása, az utca két oldalán toporgó kíváncsiskodók; fecsegése és szitkozódása
azonban elnyomta a hangját. A halálra ítélt nem válaszolt.

Simon hirtelen a földre dobta a gerendát. A korbácsos cohors-katona ekkor
ért épp mögéjük, Néhányszor Simon hátára vágott a bőrkorbáccsal: - Nocsak,
pofázunk? Pofázgatunk? A gerendát meg a földre dobjuk? Vedd fel rögtön, te
idióta, . mer kinyuvasztalak!

Simon lehajolt. Két oldalról megmarkolta a gerenda közepét. behajlított térde
fölé, a combjára akarta emelni. Kicsúszott a tenyeréből, ráesett alábfejére. 
Azt a keserves... - morogta, - Hátán váratlanul csattant a bőrostor. Éles,
csípő, forró fájdalmat érzett. Fölegyenesedett. Egy ütés pont a nyakán vágott
végig, elől az álla alatt; A bőrkorbács ügyetlenül rátekeredett a nyakára, mintha
akasztanák.

- Mit ugrálsz, te barom? - ordította a katona. Közelebb lépett Simonhoz
és ügyetlenül bogozní kezdte a nyakára tekeredett bórkorbács csapóját.

- Segíts neki megemelni azt a gerendát - mondta Jehosuának.
Újra megindultak. A hangoskodó szakállas férfi, aki néhányad magával még

mindíg kísérte őket, tapsolt. A bőrkorbácsos ránézett és elröhintette magát. A
hegytető felé közelített a kövekkel rakott utacska.

- A szőlő oltásához érteni kell - mondta váratlanul Jehosua. - A vadszőlő

csak arra vár, hogy beoltsák. Ha nincs, aki beoltsa, vár. Metszeni is tudni kell. A
tőnek ugyanolyan vastagnak kell lennie, mint a ráoltott vesszőnek. Míndannyian
vadszőlők vagyunk. Várunk.

- Te így értesz a gazdasághoz? .. A földhöz? .. Akkor te... Azt hittem csak
összevissza beszélsz, mint a többiek. Annyian vagytok itt, akik összevissza locsog
tok és prófétáItok. Csak ingerlitek az embereket. Azt hittem, te is ... Ki. tudja.
melyiktek mit akar? .. A végén aztán fölszögeznek benneteket a rómaiak.

- Két ember hazudhat, ezer ember is hazudhat, egy egész nép már nem.
Százezrek már nem. Az lehetetlen. Ha ideig-óráig úgy is látszik, de utóbb kiderül,
csak hallgattak és elfogadtak valamit vagy valakit, mert mást nem tehettek.
De nem hazudtak. A hallgatás lehet ugyan beleegyezés, de lehet a vesztes csata
némasága is. Az pedig már nem hazugság. Százezrek némasága nem lehet ha
zugság. .. Én azt akarom, hogy kiáltsanak a némák. Legyen bátorságuk kiáltani.
Ez aküldetésem. .

- Nem nagyon értelek - mondta Simon és csodálkozva fürkészte a gerenda
alól a véres' arcút. - Sok ember egyszerre nem hazudhat - mormolta - ez igaz.

- Úgy nézel rám, ahogy paraszt az írástudóra. Pedig, ha írástudónak nézel
is, a gerendámát azért inem bírom el. Ha te nem vinnéd, halálra korbácsolnának.
Vidd hát. És ki-ki vigye a másik terheit.

- A másik baját, úgy gondolod?
- Úgy.
- Aztán nem elég a magunké, azt hiszed?
A másik nem válaszolt. Simon azt gondolta: Csak bírjam még, csak kibírjam,

nem lehet már messze a csúcs, mindjárt fenn vagyunk. A rét szélénél. Annál a
fügefánál ledobom... Már a cölöpök is látszanak.
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- Aki segít a másikon - rnondta halkan Jehosua, mintha az előbbi kérdésre
válaszoina - az, bizony mondom, okos ember.

- Én okos vagyok, az már igaz, hogy idáig elbírtam a gerendát, de annál
a fügefánál bizony ledobom. Nem megy tovább.

- Ha nem akarod, hogy mindkettőnket megkorbácsoljanak, kérlek, vidd tovább.
- Ha te olyan istenes vagy, s azt akarod, hogya némák is szóljanak, akkor

imádkozz, és vidd te.
- Nem bírom, De nem sokáig kell már telnie a pohárnak.
- Mit beszélsz? - közben elhaladtak a fügefa mellett.
Az elítélt hallgatott.
Pár támolygó lépés után ezt kérdezte Simon:
- Már nincs sok hátra, igaz? .. Fáj a fejem...
- Lépégess csak! Már közel vagyunk. Előttünk a cölöpsor... De ne felejtsd,

parancsra segítesz.
- Parancsra hát.
- Önmagadtól nem tetted volna?
- Nem én. Ha ezek... - elhallgatott, erősebben markolta a gerendát a vállán.
- Ne hivatkozz rájuk. Ne a törvények ellen lázadozz, az sehova sem vezet.

Az embert kell rábírni, hogy jó törvényt hozzon. Ölni, gúnyolódni a legbutább
is tud. Vanak, akik már tudják ezt.

- Akiknek beszédeket mondtál? Akik veled voltak?
- Igen.
Simon fogait összeszorítva lépdelt. - Csak kibírjam. Már nem lehet sok. A

fügefát elhagytuk. Talán még kétszáz lépés, nem lehet több. - Megtántorodott.
terpeszállásba feszítette magát. A gerenda vízszintesen, jobbra-balra himbálódzott,
'majdnem a földre csúszott. Két karjával átölelte, vállára és a hátára szorította.
Aztán nagyon óvatosan, lassan tovább lépdelt. Jehosua ott tántorgott mellette.
Mintha magának beszélt volna: - Vinned kell a mások gerendáját, ők is viszik
majd a tiedet. Ha magadra vállalod a másét, remélheted, ő is vállalja a tiedet:
Most az én' gerendámát cípeled, és én nem fogom elfelejteni. És ezt az utat te
sem fogod elfelejteni.

- Ezt nem. Ezt aztán nem! -; mondta Simon alig hallhatóan. - Én cipelem
a tiedet, te az enyémet, aztán... - gondolta és tántorodva lépkedett a hepehupás
mezei göröngyökön, a térdig érő gazban. ....J Ez nem is fél. Talán azt hiszi a
cölöpöknél megkegyelmeznek neki. Valami írástudó. Én cipelem a tiedet, te az
enyémet. .. Írástudó, de nem a rossz fajtából. Akkor nem szögeznék föL.. Még
kétszázat lépek, többet nem. Még kétszázat és ledobom. Verjenek össze, de le
dobom. Egy, kettő, három, négy...

- Te félsz, igaz?
- Hogy? Mit?
- Mondom, te félnél, ha téged hoznának ide a hegyre felszögezni, igaz?
- Félnék hát!
- Mert csak arra tudnál gondolni, mílyen lehet az, ·ha már nem élsz. Nem

tudsz mozogní, látni. Hogy már azt sem fogod érezni, ha megmerevedik "kezed,
lábad. .. Pedig másra kellene gondolnod! .. Arra, hogy mindíg el kell érni a hegy
tetejét.

- Hiszen már fönn is vagyunk! - Simon mintha könnyebben lépdelt volna.
- Na, látod! Itt vagyunk a hegytetőn. Nézz körül, mit látsz?
Simon zavartan figyelte a véres arcú férfit. - Ez tényleg nem fél! - gon-

dolta és ledobta a gerendát. A hosszú fadarab nagyot puffant a földön.
- Mit látsz? - kérdezte még egyszer az ismeretlen.
Simon a verítékét törölgette, és a szemét meresztgette.
- Semmit. Igazán semmit.
Most a katonák elválasztották őket egymástól. Simon a szekercék csattogasát

hallotta, aztán írnbolyogva, lassan fölemelkedett a kereszt. Ott függött rajta tö
vissel megkoronázva Jehosua. Szemét behunyta, mintha imádkozott volna..

Simon botladozva indult lefelé a hegyről. Torkát keserű könny fojtogatta, 's
mintha megvakult volna. Folyvást a szomorú-szelíd hangot hallotta: Mit látsz?

- Látok! - mondta és futni kezdett. - Látok! - kiáltotta, és egyre gyor
sabban futott lefelé. Arcát a hirtelen támadt fénybe mártotta és súlytalannak
érezte magát. Nagyon nagy tehertől szabadult.
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