
PONCIUS PILÁTUS SZEMÉVEL NÉZVE
IRTA: PAUL CLAUDEL

És mindenekelőtt a osibék ! Okvetlenül figyelmeztessetek a csibékre !
A dolog nagyon fontos.

Nem tudom mit lehet kifogásolni azon, hogy Pilátus ebéd után három
kor, ami az ókoriaknál a kilencedik órának felelt meg, mélyen aludt. Nem
szabad elfelejteni, hogy gyarmati hivatalnok volt, s így a délutáni sziesztá
lást zsarnoki módon megszokta. Állása kényszerítette, hogy ellellőrző kör
utakat tegyen, egészségtelen vidékeken, mint a Jaffa síksága és a Jordán
völgye; az lett volna a csodálatos, ha nem gyötri valami kis mocaárláz. Más
részt meg szörnyű éjszakája volt. Ha valakire maroknyi zsoldossal egyszer
is ráhárult volna a rendfenntartás felelőssége egy rendszerint eseménytelen
és ernyedt ázsiai városban, s most hirtelen, érthetetlenül minden forrongani
kezd, megértené mire gondolok. A zsidó húsvét hasonlít aRamadamhoz
vagy a Moharemhez. Jeruzsálem nyüzsgött a Földközi-tenger négy sarká
ból odasereglett zarándoktól, levegőjében a megszokott környezetből ki
szabadult és a zsandárole szeme elől megfutott ünnepváró emberek fanatiz
musa és ingerültsége izzott, a söpredékről nem is beszélve, amit ezek a népi
ünnepek mindíg magukkal hoznak. És ekkor, egy túlzsúfolt nap ezernyi
gondja után, következett azoknak az átkozott papoknak valóban megenged
hetetlen puccsa, majd éjfélkor a letartóztatás, a dühöngő tömeg hömpöly
gése Kaifás ítélőszékétől Annáséhoz,a vén bakkecskék a város minden ré
szében, akiket gyaloghintóikon hurcolnak a keskeny utcákon, előttük fáklya
s körülöttük bámészkodók, akiket korbáccsal kergetnek szét. Végül reggel
a hivatalos bírói eljárás, megjelennek helytartói székem előtt; rettenetes
erőfeszítés után sikerül az őrjöngő zsivajba látszólagos rendet, fegyelmet
vinni, a nélkül, hogy lázadás vagy emberhalál történt volna; Róma részé
ről csupán konok csend, ami az illetékesek jóváhagyását jelenti, zárkózottság,
részvét és ravaszság keveréke; megérthető, ha valaki ennyi munka s ilyen
eredmény után szükségesnek érez némi pihenést. S akkor, hirtelen, pont
háromkor, a felébredés ! mindazzal, ami utána következett egész napnyug
táig! Ha ugyan volt nap az égbolton, s a józan égitest nem látta helyesebb
nek, ha elhúzódik a Furiák fáklyáitól megvilágított üreg felől!

Igazságérzettől hajtva s miután ridegen megvizsgáltam hivatalnoki lelki
ismeretemet, nyugodtan állítom, hogy ebben a hirtelenül felszínre került
eseménysorozatban, ahol semmiről sem tehetek, kifogástalanul viselkedtem.
Majd mindent megmagyarázok, ha óhajtják, de már most elhárítom magam
tól a felelősséget. Mindent a zsidók intéztek egymásközt. Az ő dolguk. Én
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római közhivatalnok vagyok, feladatom az, hogy rendet tartsak, mást nem
lehet kérni tőlem; nem sejthetem, mi történik a zsinagóga dühödt légköré
ben. Ami fontos ~ uralkodni az idegeken, visszaszorítani és elfelejteni bizo
nyos tényeket, melyek könnyen tévútra vezetnek, ha az ember hosszasan
töpreng rajtuk. Nem, nem, csak semmi veszélyes gyengeség. Egy dolog lé
nyeges: az eredmény. Róma hallgat. Heródes kibékült velem. A Sahendrin
hivatalos levélben köszönetét fejezte ki (s bár a címzésben valami kis félre
értés volt, átengedtem magam az örömnek), mit lehet még kívánni tőlem?

Ha ezek a vadak tényleg Istenüket áldozták fel, ez az ő dolguk, mosom keze
met; vére, amint ó'k mondják illetlenül, fejükre szállt Az én isteneim : ez
az öt derék kis házi isten, mindíg átlagosan jó szolgálatot tett utazásaim
alkalmából. Hát csak nem tételezik fel, hogy belekeveredem ebbe az ocsmány
ázsiai babonába.

De ami súlyosabb: a osibék nem akarnak enni. Ilyet még nem láttam.
Pedig pontosan követtem a szertartáskönyv utasításait {auspicia ex

tripudiis) , melyeket a felvételi vizsgára szóról szóra betaníttatnak velünk,
sőt még néhány többé-kevésbbé törvényes kis trükköt is alkalmaztam, me
lyeket a tapasztalás ajánl, ha ezek a piszok állatok nagyon makacskodnak.
Semmi eredmény. Nem akarnak enni. Azt hittem, ezek a palesztinai csíbék
a hibásak. Diplomáciai úton, nagy költségen, drága főpapi kopasznyakú
csirkéket hozattam, melyek szárnyukon viselik az Augurok jóshelyének pe
csétjét. Néhány zsák étvágyat keltő kölest is küldettem magamnak. Semmi
eredmény: mihelyt összeeresztik őket öt kerge csirkémmel. nem akarnak
enni, s az ember erőszakoskodik, inkább csőrüket csattogtatják, hic et nunc,
ahogy jogilag mondják. Hát mire gondoljon az ember 1 Egyfelől hivatalnoki
lelkiismeretem semmit sem hány szememre, - másfelől meg itt vannak ezek
a csibék. Hol az igazság 1

S mindez minduntalan megismétlődik! újra kezdődik! alaposan össze
kell szednem magam, ha nem akarok teljesen megbolondulni t Hirtelen fel
riadok, hulló cserepek és táncoló bútorok zajára t A talmi bronz hatalmas
Liviát - még elődöm hagyta rám, nyom vagy másfél tonnát - orra bukva
találtam salátáim közt. Ekkora földrengést még sohasem láttam. És hová
lett a nap 1 Eltűnt, valaki eltakarta. Semmi felhő az égen, s mégis sötét van.
Csak nyugtalanul pislákoló csillagokat lehet látni s távolabb, a láthatár felett
valami vérző tüneményt. Alighanem a hold. Ráadásul kétségbeesett asszo
nyok, futkosó lábak zuhatagos zaja a lejtős utcákban, embertelen üvöltés,
majd hirtelen nem kevésbbé kínos csend, s akkor: egy, kettő, három, négy,
amíg az ember tízig, huszonötíg számol, a rémület jeges szárnyának csat
togása.

Megnyíltak a Tartaros kapui, gázló támadt az alvilági folyón.
Nem értik, mit akarok mondani 1 Nem baj. De ajánlom, olvassák el

abban az időben írt kis verses darabomat. Olvassák el újra. Versben
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olyan dolgokat is elmondhat az ember, amiket közigazgatási jelentés nem
tűrne meg.

Mindebben, nyomatékosan kérdem, hol van a felelősségem 1 Poncius
Pilátus alatt megfeszíttetett. Igen, ezt senki sem tagadja: Poncius Pilátus alatt
megfeszíttetett. De kérdem: mi egyéb kapcsolatom lehetett volna Vele. Az
embernek az az érzése, hogy az egész római történelem alakulása Őt szol
gálta, konzulok, császárok jogi, diplomáciai és katonai gépezete az Ő sajá
tos céljai érdekében működött. Szinte minden magától ment a kellő időben.

Mintha vártak volna Rá, mindenkinek megvolt a legkisebb részletekig át
tanulmányozott szerepe.

Alig kellett közbelépnem. A szövegkönyv szinte magával sodort, min
den ugyanabban az irányban haladt, ellenállhatatlan erővel. Ha valaki,
úgy én megőriztem némileg hidegvéremet, de minden okos gondolat, amit
emberiességem vagy a helyes bíráskodás vágya sugallt, szalmaszál módjára
elsodródott. Micsoda zseniális ötlet volt például Barabás. Öreg írnokomnak
negyvenéves gyakorlata van, de még ő is megbámult. Elegánsabban és job
ban nem lehetett volna élére állítani a helyzetet, és a Templom urait kizáró
lagos felelősségük tudatára ébreszteni. A gazemberek megértették. Látni kel
lett volna ábrázatukat. Fogukat csikorgatták. Heródes rögtönzött közbe
lépése is elég szerenesés volt. Szükségszerűen mindenkinek szerepelnie kel
lett a tragédiában, senki sem maradhatott ki. Ezekután szerepem tisztán
gépies volt. A megindított büntető-szerkezetmintegy önmagától működött.

Számomra nem maradt más hátra, mint hogy megmossam kezemet s le
üljek az ebédhez, miután bevettem a mai aszpirin-tablettának nevezett gyógy
szer megfelelőjét.

De szeretném, ha megmagyaráznák nekem, mi lehet Poncius Pilátusné
barátságtalan viselkedésének oka. Azt mégsem várhatta, hogy asszonyábrán
dok miatt egy biró állását kockáztassa és csorbát ejtsen Róma fenségén.
Szolgálólányával együtt eltűnt s nem sikerült megtudnom, mi lett belőle.

Egyesek állítólag Antiochiában látták őket. Rendben van. Különösebben
nem izgat a dolog. A szabadságnak ára van. De az ő esetében van valami,
ami szellemi szabadságomat korlátozza. Nyilvánvaló, hogy helyteleníti el
járásomat. Ugyanúgy, mint a csibék.

Bámulatos, milyen nehezen lehet megértetni az emberekkel a hivatalos
szempontot. Vegyünk egy büntetőjogi esetet, például azt, ami akkor foglal
koztatott, s. ami önmagában véve elég banális. A tömeg azt képzeli: csak
-egy dolgot kell tisztázni, tudniillik, hogya vádlott bűnös-e vagy sem. De
a bírónak s különösen a rendkívüli helyzetben lévő gyarmati bírónak számon
kell tartania sok más tényezőt is. Figyelembe kell vennie, milyen zavart
okozhat az ítélőszéke elé állított egyén a társadalmi rendben és gondolnia
kell a leghatékonyabb orvoslás eszközeire. Egyénileg a vádlott ártatlan
lehet, de ugyanakkor társadalmilag vétkes. Elképzelhető, hogy nem köve-

V! G I L I A 41



42

tett el semmit, ami a törvénybe ütközik és büntetéssel jár, s mégis jelentős

kárt okozhatott a társadalomnak, amiért kártérítéssel tartozik. Nem lehet
ártatlan, az aki a közrenddel szembehelyezkedik. Még ha egy isten is lenne
az, akit ítélőszékem elé állítanak, akkor sem ítéltem volna másként. Sért
hetetlenségünk éppen abból a biztonságból ered, amit az ember képvisel
szomszédjai és a polgári rend szemében. Ha meggondolatlan tettekkél csor
bát ütnek e renden, még ha ezek a tettek nem is szerepelnek törvénykönyvem
ben, kár nagyon bízni bizonyos szószerinti meghatározásokban, mert egy
jogászember mindent elhisz, csak azt nem, hogy ezek a meghatározások nem
rugalmasak. Amikor a tárgyalás vége felé a Nép hangját hallottam, mely
azt üvöltötte, hogy aki felmenti a vádlottat, Oézár ellensége, megértettem:
úgy kell kezelni ezt az embert, mint akit saját polgártársaiból választott
spontán ítélőbizottság ítélt el és számomra nem marad más hátra, mint
sóhajtva becikkelyezni a végzést. Valóban, ki tudná jobban megítélni, ha
nem a Társadalom, hogy melyek a szükséges tényezők saját védelme. szem
pontjából 1 S miért ne helyezném előbbre az elszigetelt egyén érdekénél a
római birodalom javát, melynek hivatalnoki minőségemben képviselője va
gyok; s az is csak természetes, hogy saját állásom sem elmellőzendő körül
mény.

Ezek azok a gondolatok, melyek tapasztalt embernél inkább reflexek
nek nevezhetők; segítségükkel gyorsan és ösztönösen határoztam ebben a
kellemetlen helyzetben, s határozatom és állásfoglalásom megvédte Cézár
érdekeit s aggályos lelkiismeretem érzékenységét is.

De kénytelen vagyok elismerni, az érintett esetleges tüneteken kívül,
van ebben az ügyben valami súlyos is, ami megoldatlan és függő maradt.
Ha az egész dologban hivatalos viselkedésem kifogástalan és tapintatos volt,
- lelkiismeretem naponta tízszer is ezt hajtogatja - akkor miért tér vissza
gondolatom mindúntalan erre az ítéletre, miért nem siklik át felette, miért
mérlegeli újra meg újra az esetet 1 S miképp lehetséges, hogy az elém veze
tett és kezemre adott gigászi Ismeretlen egyetlen arcvonására sem tudok
visszaemlékezni 1 (Közbevetőleg megjegyzem: valószínűleg éppen hatalmas
termete volt egyik legfőbb oka annak az ellenszenvnek. melyet honfitársai
éreztek vele szemben.) Milyen volt az arca 1 Mintha sohasem láttam volna.
De mindennél jobban gyötör a hozzá intézett utolsó kérdés, melyre nem
tudok visszaemlékezni. Mikor feladtam. kihívtak a teremből s nem volt
időm megvárni a választ. Ma az az érzésem, várnom kellett volna: a kér
dés fontos volt és a felelet befolyásolhatta volna az ügy kimenetelét.

E pontnál, engedd meg, kedves barátom, hogy felhagyjak hasbeszélői

szokásommal, melyhez időnkint szívesen folyamodom és közvetlenül számodra
kérdezzemki a karomban tartott bábut. Ez az egy bábu alkotja egész tár,
sulatomat. Ne is próbáld meg arcát elképzelni: csak az összbenyomás a
lényeges. Arca olyan, mint vonatablakon feltűnő tétova esőrajz : egyszer a
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szem, másszor inkább a száj vehető ki. Gyerünk Pilátus, beszélj még egy
keveset, meséld csak el, hogy töltötted helytartóságodnak két esztendejét
anno XXXIII után. Azt állítja, hogy Jeruzsálemben az élet lehetetlenné
vált számára. Nem bírt tovább ott maradni. Az ítéletet követő időszak fekete
villámait, mennydörgéseit, az egymást kergető ciklonokat valami ijesztő

merevkór váltotta fel s az a hullaszerű kifejezés, mely Ophel és Sion válasza
ma is, ha megigézett tekintetünk rájuk mered. A Kidron egyideig még vissz
hangzott a megtörtént tragédiától, Egyiptomtól Galileáig különös zaj-hullá
mok egész a helytartóság lépcsőjéig felcsaptak, az embernek az volt az érzése,
hogy valami hatalmas titkos mozgalom zúdult az országra, de ez a mozgalom,
mely Jeruzsálemből indult ki, kiindulópontját folyton növekvő szellemi
gyámoltalanságra ítélte, mely csak a sírba torkolhatott. Mintha valaki egy
dolog legbelsejében lenne, ahol megszűnt az élet. "Kénytelen voltam igazat
adni neki", mondta Pilátus, Nikodémussal folytatott egyik beszélgetésről

beszámolva, "amikor a mellettünk haladó emberek vad és elitélt tekintetére,
megbélyegzett arcára figyelmeztetett. Az történt velük, mint egyes állam
férfiakkal a hatvanadik év körül: túlhosszan elodázott öregségük követ
kezményei hirtelen kiülnek arcukra. De ami a jó öreg magyarázatait illeti,
alig beszélt néhány percig, arra kellett kérnem, ne folytassa. Agyam majd
nem szétpattant."

Mi talán kövessük figyelmes tekintettel a nyugtalanító és elferdített
hírek maró hatását, melyek Rómának a Gabbatha eseményét hírülvitték.
Pilátus nem csalódott, amikor ösztöne és a kapott levelek kétértelmű kifeje
zései arra figyelmeztették, hogy a hírt nem emésztették meg, s a hivatalokban
bizonyos, talán fizikainak nevezhető elégedetlenség ütötte fel a fejét: nem
kárhoztatták viselkedését, de a nyomasztó hangulat ugyanannyi veszélyt
rejtett számára. Egy bizonyos: valamilyen szabálytalanság történt, s az
esetet még az is súlyosbítja, hogy nem maradt elszigetelve. így történt,
hogy Helytartónk, tehetetlenségének és távollétének tudatában napról
napra fonnyadtabbnak érezte a szárat, mely őt a közigazgatás tövéhez
erősítette.

így tehát Pilátust két zavaros év után visszarendelik Rómába és e pilla
nattól kezdve semmit sem tudunk róla, legfeljebb azt, hogy kegyvesztett lett.
Ez az indulatos s egyúttal gyenge ember nyilvánvalóan nem arra született,
hogy egy ázsiai állomáson csontosodjék meg. A hagyomány szerint a Felső

Garonne vidékére száműzték, nem messze attól a helytől, ahol egy szerény
villában maga Heródes tetrárka fejezte nyárspolgáriasan pályafutását Heró
diása társaságában. Az is lehet, hogy éppen az ő felügyeletükre küldték oda.
Más legenda szerint hitvallóként és mártírként halt meg, mellét verve. Állítólag
az abesszín Egyház oltáraira emelte. El tudom képzelni, hogy a Négus emberei
boldogan vallják pártfog6jukul s pályájuk nehéz helyzeteiben hozzá fohász
kodnak. De a legbiztosabb, ha megengedjük hasbeszélőnknek, hogy folytassa
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a hőn óhajtott előadást. Még nem mondott el mindent I Azt mondja, most
következnek a legmeglepőbb emlékek.

"Az események előrevetik árnyukat", mondja Euripides. Nincs olyan
ropogás és suhogás az éjszakában, melyet a gyakorlott fül utólag nem tudna
megmagyarázni. így palesztinai tartózkodásom utolsó két évében számos
jelentéktelen esemény figyelmeztető jelül szolgálhatott volna, éppúgy, mint
a folyton erősbödő súlyos betegség szimptómái, melyeket a figyelem csak
önkéntelen tudomásvétellel intéz el. A legkomolyabb jel az, volt, amikor
hordozható oltáron rejtélyesen eltúnt Joppé és Brundisium között. A legtüzete
sebb vizsgálat sem vezetett eredményre, s azóta épp olyan zavart és fel
kavart vagyok, mint a jogász, akinek ellopták iratait. De az új adományok.
melyeket a veszteségért kaptam kárpótlásként, csak a fővárosba érkezésem
után kezdtek katasztrofális méretekben megnyilatkozni, mert addig csak
figyelmeztető borzongásokat észleltem. Igen, túlontúl biztos, hogy az istenek
nek valami személyes kifogásuk van ellenem.

S mindjárt a leghangosabb botránnyal kezdem, melyet a római és a
vidéki újságok napokig szellőztettek, hogy nagyon is gyorsan megállapítsák
felelősségemet. Amint tudják, a rendelkezési állományba helyezett tiszt
viselőre egész rakás apró robot hárul, mint például a haza érdemes polgárai
nak átadni a jutalmakat, buzdító beszédet intézni a katonasághoz vagy a
tűzoltókhoz, ünnepélyeken, évfordulókon elnökölni, szavalóversenyeken ki
osztani a dijat stb. Ékesszólásom és zengő hangom különösen képesítettek
az ilyen körutakra, ahol az érvek ügyes felsorakoztatása is fontos. A kormány
tehát Ardea városába küldött azon a napon, a rutulusok ódon székhelyére.
A helybeli Jupiter homlokát kellett megkoronáznom, hogy megköszönjem a
sok kegyet, mellyel évszázadok alatt elhalmozta a várost. Éppen befejeztem
beszédemet és patakzó homlokomat törülgettem. miközben a flamenek zeneszó
és tömjénfüst közepette a hivatalos áldozatot készültek bemutatni, amikor
észrevettem, hogy Jupiter alig észrevehető, de folytonos mozgással lemondott
a függőleges helyzet előnyeiről s mindjobban az alatta szorgoskodók fölé
hajlik, azzal a jóindulattal, melyet más körűlmények közt csak hízelgőnek

lehet érezni. Szent rémülettől megdermedve szemléltük a látványt, de az
áldozati disznó körül szorgoskodó flamenek semmit sem vettek észre, talán
mert túlságosan lekötötte figyelmüket a kos és a bika után sorra kerülő disznó
sivító tiltakozása. Végül az isten leereszkedő szeretete olyan nagyfokú lett,
hogy egyensúlyát is elvesztette s óriási dübörgéasel és porfelhővel rázuhant
a papokra és a szó szoros értelmében agyonlapította őket. Hogy érzékeltes
sem a zavart, a fojtogató sötétséget, a fülsiketítő kiáltozást, a felfordított
parázstartókat s mindenekelőtt a madarak piszkának rettenetes bűzét, mert
az éjjeli madarak évszázadok óta felséges Pártfogónk bensejében rakták le
ürüléküket és most gyászosan repkedtek a hatalmas azoborban. Minderről

be kellett számolnom hivatalos jelentésemben s hamar észrevettem a szolgák
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szeméből, hogy főnököm elégedetlen. Mert sajnos, a vezetőség épp olyan
ügyes, ha a felelősség megállapításáröl van szó, mint amikor azt el kell magától
hárítania. Lassankint azt kezdték híresztelni rólam, hogy specialista vagyok
a szerencsétlenségekben. Néhány jóbarátom kiásta a levéltárból a. Siloé
toronyemlékét.

Sajnos! mintha igazuk lenne, ez az esemény csak betetőzője volt annak
a gyanus jelenségű eseménysorozatnak, melynek látszólag jelenlétem volt
az előidézője. Talán tudják, milyen könnyen fogják rá Itáliában az emberre,
hogy rontás jár nyomában. Ez a gyászos dicsfeny gyorsan fejem köré fonódott.
Pedig mi részem volt például a nevetséges nápolyi esetben 1 Nézők között
csak szerény néző voltam, akit a Kereskedelmi Akadémia hívott meg. A hely
beli Merkur-szobor kettévált és a legkellemetlenebb helyzetben felfedte a
sekrestyést, aki gyertyával a kezében segített a labirintus belsejéből jósolgatni
az istennek. Miért okoInak engem a balesetért s mért nem a hibás fémet vagy
a vulkanikus talaj hirtelen vonaglását 1

S még mennyi más hasonló züllesztő hatású erő munkája hatott körülöt
tem! Nem léphettem be egy templomba anélkül, hogy ne kelljen észrevennem
halhatatlan lakóinak nyugtalanságát, mely hosszabb benttartózkodásom után
láthatóan is kiütközött rajtuk. Szétrepesztettem az Esquilinus ódon Pythonját
és az isteni Julius kezéből előttem esett ki az Anti-Caro tekercs. De a legnyug
talanítóbb eset cyrenei kiküldetésem alkalmából történt velem. Alig gyuj
tottam meg a tömjént Vénusz-Aphrodite felséges képmása előtt, amikor
észrevettem (s velem együtt mások is), hogy tiszta arcán a szemlélődés

nyugalmát remegés és valami sustorgásféle váltja fel, ami közönséges halandó
nál a tüsszentés kitörésének közvetlen előjele. Amit hosszú évszázadok huzatai
nem tudtak elérni ennél a ruhátlan szobornál, azt két másodperc alatt a kezem
mel széthintett néhány szem tömjén megtette.

Eszembe jut egy mulatságos eset. Valamelyik barátomat kísértem el
adóellenőrzési útján, s egy gazdag öreget is meglátogattunk, aki már évek
óta kijátszotta a kincstár nyomozásait. Most sem találtunk semmit. A vizs
gálat után leültünk s megosztottuk szegényes vacsoránkat a vén vadkannal,
akit kudarcunk felvidított. Egyszerre csak valami sóhajszerű zár-zörgést
hallok a hátam mögött s látom, hogy házigazdánk arca eltorzul. Megfordulok.
A házi oltáron nyugvó Fortuna-isten gyomra hirtelen kitárult s bensejében
egy szekrény tűnt elő, ahová emberünk kincsét rejtette: tallérjait, ezüst
neműit, ékszereit és értékpapírjait. Délután nem csináltunk mást, csak az
eldugott kincseket leltároztuk.

De hát végeredményben mi történt 1 mí ragadt rám, a nélkül, hogy
tudnám. Milyen titokzatos hatás, milyen letörülhetetlen varázs hatolt belém,
hogy egyszerű testi jelenlétem elég ahhoz, hogy az istenek semlegessége meg
szűnjön - az a semlegesség, mely a tőlük várható legfőbb jótétemény 
s hagyományos merevségüket, amibe a művészet segítségével sikerült bebör-
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tönözní őket, levessék. Amint a tisztulásban lévő asszony megzavarja közel
ségével a gombatenyészetet vagy a hordóban levő bor erjedését, úgy én sem
léphettem be egy templomba a nélkül, hogya kő vagy bronz keblében rejlő

lélek ne kezdett volna erjedni. De kinek köszönhetem, hogy akaratom elle
nére istenszobrok rombolója lettem? Ki okozta, hogy mihelyt rokonszenves
és kérő tekintetet vetek e tiszteletreméltó arcokra. azonnal és láthatólag
kihozom őket sodrukból ? Miféle ragályt kaptam abban a különös országban,
ahol a vallásos törvény egyik legfontosabb parancsa: "Faragott ezobrot
ne imádj ?"

E kérdésre nincs felelet. Az összeköttetés megszakadt és a vékony túl
világi hangot üvöltésszerű éterzörej váltja fel, éppúgy mint a rádióban. De
semmi akadálya annak, hogy az elbeszélés ne folytatódjék magától s mintegy
saját súlyától. Miközben Pilátus medvék és bivalyok között egy foghíjas
tétrarkára és a vele lévő kövér levantei nőre ügyel fel Felső-Garonneban, mi
megy végbe benne? Miről álmodik éjszakánkint ? Mi történik lelkének
pincéiben ? Álmatlan éjszakáin milyen földalatti ajtók nyikorgását hallja?
Hogy lármázik a közeledő dühödt tömeg! S hirtelen előtte áll a gigászi
Vádlott, akinek nem tudja arcát felidézni. Micsoda érzés: szemtanuja lenni
egy civilizációnak, mely az elsápadt nap fénye alatt dől romba, - nyomában
újból és újból a szörnyű tömeg hömpölygése. És agyában szünet nélkül
egymásba kapcsolódik, feltornyosul, álnokul setteng, közbeékelődik. egymás-

. nak ront, szembenéz, szédülten forog az a két nagy Szó, mely számára a Perből

megmaradt: Ime az ember! és Mi az igazság?

Fordította Kenyeres László.
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