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A. három elítélt elindult a Koponyák Hegye felé. Míndcník vállár,
vitte a maga keresztjét. Ugyanezen percekben kinyílt az egyik bör
töncella s Barabbást fölvezették a Procurator elé .

.- Jeles polgártársaid erőszakolták rám, hogy bocsássalak szaba
don másvalaki helyett. aki ártatlan. Pedig közönséqes gyilkos vagy'
Hát, ami engem illet. rem tudok megbocsátani néked. Nem is bocsátok
meg soha. Takarodj innen,szl€'rencsés vadállat és üqyel], hogy soha
többé elibém ne kerülj. Mert 'legközelebb az Istened maga sem menr
meg attól, ami jog és igazság szerínt kijár néked!

Pilátus ezúttal a szokottnál is zordabb volt. Nyers mozdulattal
intett a katonáknak s azok kílökdöstéki Barabbást a palotából a terre
szolgáló lépcsőig. Onnét meg hatalmas rugásokkal dobták ki mint
valami bűzös, döglött ebet.

A. tér teljesen néptelen, elhagyatott volt. Barabbás fogcsikorgatva
ugrott talpra. aztán futásnak, eredt testvérei háza irányában. A sok
sötétben eltöltött hónap után a friss, fényitatta levegő úgy ha
tott rá, mínt a bor. Botladozott a kövezeten. Cserepes ajkán vegye
Sen szakadoztak ki bosszúváqytól izzó szófoszlányok és újjonqó öröm
kiáltások. Egyík pillanatban úgy érezte, ősszeesik a gyönge.'iégttőL. a má
sikban IDieg azt képzelte. puszta kézzel meg tudna fojtani egy oroszlánt,
szembe merne szállni az egész hadsereggel.

Nem ismerte föl senki. Meg sem szólították. A. város kihaltnak
látszott. Bár még csak délidő volt s az égen a legkisebb felhő sem
mutatkozott, mégis olyan hamuszínű, gyászosfényú volt mínden, míntha
hamarosan vihar közeledne. Színte álomjáró módjára került haza.

Két fiútestvére, feleségükkel és gyermekedkkel, éppen asztalnál ült.
Ebédeltek. A betoppanó Barabbás úgy hacott rájuk, mint valami kísértet.
Egész külsejében elváltozottnak látszott: kikelt a képe, bozontos a
szakálla, veres szemehéjja meg csaknem egészen Iecsukódott. Mínd ab
bahaqyták az evést, beszédet, nevetést.

Hazajött a legidősebb fivér, a család feje, megmenekült a halál
torkából. Mind féltek tőle. Itt-ott dícsekedrek ugyan vele. de egyikük
sem szerette. És ha bátorságuk le~t volna, hogy bevallják önmaquknak,
mit éreznek e percben, tudatára ébredtek volna annak, hogy bosszú
Ság és szerencsétlenség érzése kavarog bennük. Csakhogy nem vált
bennük tudatossá. Lehet, hogy nem akartak tudomást venni róla, lehet,
attól féltek. hogy Barabbás is megérzi. így tehát, túlesve az első m-eg
döbbenésen, valamennyien szíves szóval fogadták, fölkeltek ültükból és
átadták néki a díszhelyet a két fivér között. Barabbás szótlanul leült.
Megragadott egy borral telt kup át és lehajtotta. Azonnal újabb telt
kJupát tettek elébe. Azt is kíürítette. Akkor mintha maqához tért volna.
Végígnézte egyenkint· asztaltársait. Még üdvözölte ís öket egyet-egyet

• "A Passió tanul" című teg endagyülteményböt.
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ránditva boros ajkán. Lehet, hogy azok mosolynak nézték ezt. Azután
fal&nyi (kenyeret vett kezébe a gyilkol>, azlt morzsolqetta, Közben
megkérdezte:

-' Ki ismerte közületek a názáreti Jézust?
Csak látásból. - felelte Eleázár. a kisebbik ÖCCS?

- Miféle bűne volt? Embert ölt?
- Nem bántott az senkit. amennyire én tudom. Prédikált a. nép-

nek. A papok azonban nem nézték jó szemmel és bevádolták a procura
tornál.

__o De hát mi bajuk volt vele?
_.- Talán az" - válaszolta Eleázár, - hogy be akart nienni a

Templomba és nékik is parancsolni akart. De mit érdekel ez téged?
Halála visszaadta néked az életet. Minek törődnél egyébbel?

-~ Hát igen. ez igaz. - fejezte be Barabbás a beszélgetést.
Az il Jézus ma helyettem, értem halt meg.

Gondolataiba méIyedt. Egész este nem szólt többet, Másnap reg
gel már hajnalhasadáskor elment hazulról. Nem szólt a dologról senki
nek. A GoJgothára tartott. A tágas főnsík most üres volt. csak cll három
kereszt nyujtogatta még durva. merev' szárait a közönyös égboltozat
felé. Barabbás odament a középsöhöz. A törzsön néhány helyen föl
fediezte a lecsurgó vér nyomait. A vér megalvadt, de az éjjeli harmat
megint föllazította. Ujjával hosszasan simogatta a vérnyomot. Aztán orr
likéhoz vitte lki"sé bevercsitett hüvelykujját és behunyt szemmel sza
golgatta, míntha kóstolgatna valamit.

Az én: számlánira ömlött vér ez. - mormogta magában
Most már nyugodtabbnak érzem magamat.

Az első estéri kihallgatta néhány asszony beszélgetését. Az egyik
szomszédos ház terraszán elmondták eqymásnak, megbeszélték egymással
annak a rémiiletes pénteknek eseményeit. Innen tudta meg, hogy Pilátus
mínden áron a galileai eretneket akarta meqmentení, de a: papok nem
nyugodtak addig, amig vesztőhelyre nem juttatták. Csakis nekik, a
papi fejedelmeknek köszönheti a szabadulását.

Ekkor jutort eszébe. hogy köszönetet kellene mondania Annásnak
és Kaifásnak.•hiszen kimentették a halál torkából. Ezek nem helyte
lielnltették tetteit sem, amelyek mínd a gyűlölt rómaiak elleni lázon
gásból eredtek. Hiszen mílyen erőfeszítéseket tettek, hogy éppen Ő. kap
jon kegyelmet! Itt az alkalom, hogy őt is beavassák a [udaeában ké-
szülő mozgalmakba. .

Haladéktalanul a főpap palotájába sietett. A kapusnál bejelen
tette, hogy Kaifással akar beszélni. Várjon az udvaron, mondták. Né
hány perc mulva egy irnok lépett hozzá..

- Mít akarsz a főpaptól?

- Meg akarom néki köszönni, amit értem teltt és föl akarom aján-
laní szolqálataímat.

- Barabbás. úgy látszik. a szabadság elvette az eszedet. Kaifás
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meglátott az ablakból és fölismert. Megbízásából J közlöm veled. hogy
őt nem az irántad való hajlandóság vezette, Csupán azért mentett
meg téged, hogy az az átkozott káromló elnyerje büntetésér. Gyílko
sokkal és rablókkal azonban nem vállalunk semmi közösséget. A főpap

azt parancsolja neked, hord cl magadat innen, de tüstént! Ennek a ka
punak még a közelébe se merj vetődni többé. Másként jaj neked.

Azzal intett két, szolqának, hogy hajtsák ki Barabbást.
Az elképedt, remegő gyilkos futva menekült, hátra se mert nézni.

B~I1Öjében bosszú és elnyomott hálaérzet kavargott. A papok visz
szalökték. Míért ne fordulna ellenséqeíkhez, a kivégzett tanítványaíhoz?
Hiszen szabadulását Mesterük vérének köszönheti. Azokat mérhetetlen
veszte-ség érte. Míért ne ajánlhatna föl nékik némi kárpótlást. váltságot
azért a halálért?

Aznap és másnap is mindent elkövetett. hogy valamiképpen kitudja.
milyen titkos rejtekhelyre bujt ak el Jézus barátai és követői. A város
ban azonban nem tudták. vagy nem akarták megmondani neki.

Barabbás nem nyugodott. Tovább kérdezősködött. tovább nyomo
zott. A papi fejedelmek iránti gyülölete hajtotta, hogy föllelje Jé.zu\5
követőit. Azok nyilván ugyanígy gyülölik a papi fejedelmeket. mint ő.

Egy este. hogy az Olajfák Hegyén barangolt. az egyik olajütő mellett
ef[Y tizenhárom-tizennégy éves fiúba botlott. Az megállt és figyelmesen
nezte.

- Fiacskám, nem tudnád megmondani. hol találharom meg annak
a Jézusnak a tanítványait, akit Krísztusnak is mondanak?

A fiú kémlelőri szegezte rá nagy. fekete szemét.
-- Mít aikarsz tőlük?

-- Barátjuk vagyok, -- felelte Barabbás. - Nagy jót tett velem
<I Mesterük. Most segit:?égüJklre szerétnék lenni. azért keresem őket.

--- Bizonyos. hogy igazat szólsz?
-- Talán a papok kopojának tartasz!
E szavaknál elővett Barabbás három dénárt s megmutatta a fiúnak.
- Ha .megmutatod él. házukat. ez a tied.
A fiú elvette a pénzdarabokat és szótlanul megindult lefdéj a lej

tőn. Mintegy negyedórányit mentek hangtalanul. Ahonnét Jeruzsálemet
már látni sem Iehetett, a fiú megállt egy cédrus árnyékában 5 oda
mutatott egy elfeketedezt, olajfák. közt rejtőző házikora.

--- Ott vannak!
Többet nem szólt. Futásnak eredt s eltünt.
Barabbás odament a magányos kunyhóhoz és hallgatózott. Az ab

lakon zavaros mormolás szűrődött ki. Egy női halog emelkedett a többi
fölé. Barabbás megtapogatta a rozzant ajtót. Nyitva volt. A gyilkos ko
pogás és köszönés nélkül, nesztelen léptekkel hatolt be a házba. Az
elsö szoba 'űres volt. de a szemközt nyíló ajtón át már tisztán ki
vehette a hangokat. Odalopakodott a küszöbre, Mintegy tíz férfi és
három nő beszélgetett. Úgy elmerültek, hogy egy ideig- eqyíkük Sem
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vette észre a figydó betolakcdót. Az egyik. nö azonban hirtelen fölkapta
a fejét és megpillantotta Barabbás aggodalmas. vad ábrázatát. Ijedt kiál
tással ugrott föl ültéből. Erre valamennyien egyszeriben talpra ugrottak.
Riadtan nieredtek az ajtóra.

-- Ki vagy? Kit keresel? Mit akarsz?
A legidősebb. láthatólag az egész társaság feje. csöndet paran

csolt s odalépett Barabbáshoz. Az mozdulatlanul állt az egyik ajtófélhez
támaszkodva.

- Ismerlek. -- mondta. -- Tudom a nevedet. Azt is. amit tet
tél. Míféle démon hajtott ebbe a házba? Az Iséen Fia a te életedet
is megváltotta a maga vérével. A gyilkos vérét meg váltotta a Messíás
vére. Mit kivánsz még többet?

- Hallgass meg. - kezdte Barabbás. -- A papi fejedelmek ki
szabadítottak engem. de aztán meggyaláztak és elűztek. Gyűlölöm öket
és bosszút akarok állani rajtuk! Nyílván ti is ugyanúgy qyűlölítek, őket

Én meg kész vagyok. hogy _. amennyire tehetem - kárpótoljalak titeket
Uratok elvesztéséért. A gyilkosnak is van szive, lelke. A gyilkos is lehet
szabadító olyan időkben. mint ez a mcstaní. Mondjátok meg tehát né
kem. mit tehetek értetek. Mondjátok meg. ki az ellenségtek. kitől sze
rétnétek megszabadulni. Úgy érzem. annak vérével leqalább részben visz
szafizethetném a Jézus értem ontott ivérét. Beszéljetek. Én semmitől sem
ríadok vissza'

Mind hallgattak. Rárneredeck. Csak arckífejezésük és mozdulataík
jelezték clborzadásukat, Végül meqszólalt Péter:

-- Bar,abbás. Bacabbás! Krisztus életet ajándékozott néked, de \1
láqossácot nem. Sötétebb vakság van rajtad. mint egy holttesten. süke
tebb vagy mint egy kődarab és dühödtebb. mínt a farkas. amely egész
éjszaka zsákmány nélkül csatangolt. HM nem tudod. hogy Mesterünk
szecetetet hirdetett mig ellenség,einkkelEzemocn js? Meghagyta. hogy
bocsássunk meg míndcn sértést s a rosizat jóval viszonozzuk. Nem hal
l,?ttad ezt soha senkitől? Nem a tiétek a borszú, mondja az Úr. Az
O szeretetéért megbocsátottunk .a farizeusoknak. írástudóknak, papok
nak és rómaiaknak. És meqbocsátunk néked is. életbm-maradásra ítélt
fzerencsétlen gyilkos. Nincsenek ellenségeink. Nem szemjazunk vért.
Igen. mcqboc-átunk néked, Barabbás. teljes szivünkből. Csak látásod túl
fájdalmas, túl borzalmas emlékeket ébreszt bennünk. Bocsáss meg né
künk te is. Barabbás. És ha valóban adóssáqot akarsz törleszteni velünk
<zcmben, akkor hagyd cl e házac s ne mutasd többé magadat arrafelé.
ahol mi járunk.

-oo Nem tudom. mit akarsz a bocsánatoddal. meg a szereteteddel.
Én az ősi törvénynél tartok: vért vérért. életet életért! Úgy látom.
nyavalyás, gyáva ncpséq vagytok. Riadt tyúk módjára meqlapultok. Ki
fogásokat kovácsoltok. hogy ne kelljen megbosszulnotok vezéretek meg
ölését. Ne tartsatok tőlem. Többé nem kereslek föl titeket. Férfi va
gyok. Nem állok össze holmi asszonynéppel.

Otthagyta a szobát s a házat. Közben dühösen köpködött és vad
szítok dőlt belőle.



Visszatért Jeruzsálembe, de nem adta föl a harcot. Nem nyugod c

hatott. Egyre gycr.Öjrtea vágy. hogy cselekedjek; Valakín bosszúját
akarta tölteni. A tétlen szabadság. servasztotta s egyben izqatra is.
Szüntelenül előtte volt annak a képe. aki helyette halt meg Nem fe':
nyegette, de csöndes szelídséggd lenyűgözte, üldözte.

Milk.özben ide-oda csavargott, sok míndent me,gtudott [ézusról, sok
csodás és hihetetlen dolgot. Ezekből néhányat egyene,::;en esztelenségnek
tartott. Igy többek között elbeszélték néki Lázár föltámasztását. Ez
hirtelen vágyat vébreszrett benne. hegy lássa azt az embert. Beszéini
akart vele, meg akarta tudni, íqaz-e míndez, Egy :reggel tehát Bethá
niában termett és kereste a Iöltámasztott házát.

A bejárat előtt, a kőlépcső egyik fokára lerogyva, komor, sárga
képű ember ült. Földszínű köppenybe burkolózott. Szeme a magaIS
ságba meredt, Minden bizonnyal mit sem látott, pupíllái élettelenek.
mozdulatlanok voltak, akár a vUágtalanoké.

- Te tértél vissza a holtak világából?
~- Te meg talán azok közé a tolakodó naplopók közé tartozol.

akik hetek óta gyötörneki engem bárgyú kérdezösködésükkel?
.- Nem, Lázár. Én, anélkül, hogy tudnád, testvéred vagyok.

Akárcsak te, én is barátodnak. Jézusnak köszönhetem életemet. Téged
a sírból hívott vissza, én meg már a hóhér karmai között voJlt.am.
amikor az ő jóvoltából megmenekültem a börtönből és a haláltól, Mínd
ketten néki köszönhetjük. hogy élünk. Illő tehát, hogy jóbélll'átdk. le-
gyünk, s tegyünk valamit szabadítönk megbosszulására. .

--:- Nem értelek. Nem tudom, ki vagy és nincs szükséqem bará
tokra. Hallani sem akarok háláröl,eszembe sincs it bosszú, testvé
reket sem ismerek. Két nővérem volt és ítthaqytak magamra...

- Nevem Barabbás. [ézus, aki szeretett téged, értem halt meg.
Te pedig a kezedet sem 31karod mozdítaní azért. aki visszaadta éle
t-edet?

- Tudod, mit jelent a neved?
- Mindenki tudja em. "Az Apa Fia".
- Nos hát: az Ember Fia meghalt az Apa Fiáért. S ez jól

van így. Ennek így kellett történni az Irás szerint. Az első ember, at1ti
valóban apának fia volt, Adámnak elsőszülöttje. Jól tudod ki eze Kain.
Ö is gyílkos volt, mínt te, mint a többiek mínd, Isten azonban nem
eng~dte meg, hogy Kaint megöljék. Emlékszel? "gs megbélyegzé az Úr
Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál". Mínden emberi nemze
déknek megvan a maga Kaínja, oa maqa "Apa Fia", a maga Barabbása.
a maga gyilkosa. És az Isten Fia, Jézus, /követte az Atya példáját:
nem. engedte, hogy megöljenek téged. Azt hiszed talán, hogy. jutalom az
élet? Nem érzed, hogy éppen ez a legszörnyűbb büntetés?

- Lázár, félrebeszélsz! Találn elvesztetted elméd világosságát a
Sheol sötétségében?

- Barabbás, te nem értheted meg ezt. gn, egyedül csak én ért
hetem meg az összes emberek közül. Végre megtértem a béke hajlé
kába, az igazi hazába. az édes nyugalom helyére! Ott voltak anyám.

í41



apám. már meghalt fívéreím, elvesztett mennyasszonyom, Ott voltak
. népünk patriarchái, a pcr:ófélták. a bölcsek és igazak. Ott együtt voltam

szeretteímmel. Leráztam magamról a földi port, megpihentem, boldog
voltam. És akkor cqyszerre csak vissza! kellett térnem annak a két
asszonynak a kedvéért. Azt képzekék. hogy szeretnek engem! Vissza
kellett jönnöm a kínlócf.sba. 9yötródésbe, vergödesbe. száműzetésbe!

S te m05t halálról meg bosszúról fecseqsz nekem? Eriggy, Barabbás!
Briggy Isten nevében! Többé ne lássuk viszont egymást! Már éppen
elég hosszú ideig viseltelek el!

Fölkelt, hátat fordított az Ava Fíának, bement a házba. A kapu
tompa dörrenessel csapódott be möqötte,

Barabbás dühöngve. káromkodva tért vissza [eruzsálembe. Jobban
égette a vágy. mint valaha. hogy megbosszulja valakín a maga sok
gyötrelmet. az állandó lidércnyomást. a visszautasításokat és meqalá
zásokat.

Otthon senki sem állt szeba vele, Ha belépett a házba, hirtelen
elnémult mínden hang. Jelenlétében még a gyermekek sem mertek han
cürozní. Sógornőinek arcán megfagyotIt a mosoly, ajkukon elhalt a
szó, Barabbás egészen eqyedűl érezte magát. Mindenki elhagyta. mín
den ajtó kirek!et':ztctk. Az életből is kítaszitották, hiszen még a római
igazságszolgcltatásnak sem kellett! .

Háborgá. kavarqó lelkében újra izzani kezdett a Pilátus elleni ~yű
lölet, Mínden fojtott dühe, mínden fölgyülemlett keserűsége. mínden C5a
lódása és lázongása a procurátor személye ellen összpontosult. Az
~arta öt mínden áron kivégeztetni. Az bánt vele a szabadulás nap
Ja:n is oly ~omlszul, mintha rühös kutya lett volna. Az feszíttette meg
[ézust. Azóta is szüntelenül gyötri a zsidó népet. Elborult. meg
szállott elméjével öt. csakis öt tartotta Barabbás bűnösnek. halálra mél
tónak ...

Egyik este a késői órákban Pilátus hálószobája közvetlen közelében
egy rejtőzködő zsidót találtak a praetórium őrszemei. Rövid kardja volt.
tőr is vólt nála. Mihelyt meqvírradr. megkötözve a procuráter elé álll
tották. Pílálus megismerte és rávicsorgott:

-~ Hát visszajöttél, Barabbás? Nos. utoljára.
Kurta parancsot kiáltott oda az egyik centuriónak és már távozott

is. Néhány perccelkésöbb Barabbást a Golgothára vitték. gs ott meg
feszítették az Apa Fiát. Ugyanazon a helyen. ahol negyven nappal elóbb.
az Ember Fia adta ki lelkét ..
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