
IV.

A CEZÁREAI FOGO LY
Irta I j j a fi A II t it .

(A második és befejező rész)

Lukács, a görög följegyzéseiből: ,,; .. Ar/rippa és Berenike
nagy potnpával eljöttek és bementek. a tárgyalási terembe o
katonai méltósagokkal és a 'varas első polgaraival együtt,',
(Apostolok cselekedetei. XXV. 3.)

A terem, amelybe bevezettek" őket, Heródes cezáreai trónterme
volt, ám egyben és nemkevésbbé politikai remekműve. Országának
Róma felé tárt vízi kapujában nem kivánt keleti úrnakIátszani:
trónterme azért alig volt több, mint egy szenátori ház megnagyob
bított átriuma. Négyszögletes, vaskos tölg'yoszlopok kettős sora
tartotta a gerendamennyezet tarkára festett, négyszögű mezőnveit,

a zöld márványlapokkal ,borított oldalfalak érerácsos ablakokkal
végződtek a tetőgerendák alatt, emeltebb ssintű végén a Helytartó
ült trónszerű karosszékben Agrippa es a hercegnő között, Mind a
kettő alacsonyabb és kisebb széket kapott, mint Ő, de ez igy járt
ki a Rómát képviselő nagyúr mellett s eppen ezért ők mind a ket
ten felvették teljes uralkodói pompájukat.

Agrippa nagyon sápadt volt ma este, azért kifestették. s szép
ségében és ruházatában volt valami asszonyi és bálványszerű :
hajába és szakállába gyöngy- és drágakősorokat fűztek, a fején
tiarát viselt, amellén aranytáblát és a lábán maeasra Tűződö

ugyanolyan szalagokkal bíbor sarut. Nővére pedig egyik leg-ked
vesebb öltözetét hordta, egy egviptorni ruhát, azorosan redőzött és
levasalt vékony gyolcsból, szandál.iuinak orr-át könnyű aranylán
cok erősítették bokájához, lábujjain laposra csiszolt zöldkövü gyű

Tük. Felső ruhája a tunikája fölött:, arany méliekkel telehintett
zöld fátyol és vakmerőség - a homloka körül keskeny arany
pánt, amely vékony aranylapokból kovácsolt kettős karvalyt tar
tott a feje mőgőtt, Füléből két óriási aranykarika ért drágakövek
ből összefű~ött nyakláncáig ; a válláig 'volt eresztve kékrefestett
haja s ugyancsak kékre volt festve a szemdldöke is. Hajában dú
san szórva lisztfinóm aranypor csillogott. Enyhén érződött a tes
tén szétdörzsölt tömjénpor illata. Most nem a magát rómainak
mimelő dáma, hanem egyiptomi hercegnő ült a Helytartó mellett.
hősiesen viselve a fejdíszt, amely még jg~7, ebből az áttört arany
lapból készítve is súlyos volt, úgy kellett tartania a fejét, bOI5Y 81"

előre, se hátra ne húzza, mint ahogyan két csupasz karját is egé
szen egyenesre, merevre feszítette a majdnem csuklójáig rátokert
két aranykígyó. Mögöttük Iapos, támlátlan székeken ott -ült kisé
retük,

Pál mindezekből az első pillanatban alig látott meg' valamit,
Rövidlátó szemei előtt csak tarka fényfoltok lebegtek. mert a trón
terem nagy volt és a világítas szétszóródó ; csak a falakra és as

12.



08zl~pgerendákra akasztva égtek mécsesek. Amint megpillantotta
net hármukat, tudta, hogy elébük kell lépnie él> meghajolnia, Né
.hány lépés és a Helytartó okos, sárga arcának majdnem vigyor
gáshoz hasonló merev mosolyát látta, amelyről érezte, hogy nem
természetes, csak nem tudta miért (a Heh-tartó most ismét elefánt
eI'lont műfogait viselte, amelyek duzzasztották és fájdították szá
ját). Elég közel vezették hozza, hog)' láthassa fehér tógaját a bí
bor-csíkkal és a vállát borító pompás, vérvörös palástot, mellette
• királyt tiarájának és ékszereinek aranvában, s meg volt elégedve
az arcából felé forduló kíváncsisággal. Rápillantott a hercegnóre
Ul, aki rezzenés nélkül tartotta karjaitaranykigyóinak febzité8e
él! fejét karvalyának súlya alatt. Az arca merev és mozdulatlan,
hogy semmiféle mosoly va~y Illetődés ne törje szét arcának és
homlokának festékeit. S rniközben a Helvtartó kezének egy moz
dulatától megértette Pál, hogy álljon tőlük oldalt, s oda is lépett,
még egy fél pillantást vethetett a terenrre. Lukács a bejárat köze
lében maradt állva, és tudta, hogy ura mennyire nem láthat mást
odalenn, mint a szétfolyó, tarka árnyékokat: szeretett volna szo
rosan mellette lenni és fülébe súgni, hog'Y római hivatalnokok,
katonák és a városi kormányzathan résztvevő gazdag kalmárok
éli előkelők, s az egyik oszlopsor mellett ülve egy csapat jeruzsá
lemi előkelőség, vakítóan tiszta csíkos köntöseikben, letakart fej
jel, hogy hn.iszúl.aik se ér-intheesenek olyant, ami tisztátlanná. tesz.
De. a következő pillanatban Lukács leolvasta Pál arcáról, hogl'
észrevette őket, éppen köntösük szemébe folyó csíkjait látva meg.

A Helytartó ülve szólott, nasryon vontatottan az elefántcsont
klgak miatt és elég hangos sem tudott lenni.

- Agrippa király! - fordult kissé oldalt és máris kissé meg
.állt, hogy végetérjen az a halk morai, arnelv vég'i~rutott a rerrnen
emiatt, liogy végre a' nyilvánosság előtt is királynak szólította
Agrippát, tehát nem hozta a tróuról való letételét, amit pedig sok
w~or erősen emlegettek. De vajjon meg fogja-e szólítani nővérét

88 hogyan t A kőntösök meghullámzottak, mintha csak szél fújt
..olna. De annak, akiről szó volt, meg sem moccantak arany, kar
..alyai és arca is mintha halott arca lenne va~y ezüstbeha.ilo
aranyszínű álarc. A Helytartó pedig roppant kinosan megismételte
~ megszólftást holt fogaival és fájó ínyévelés tovább beszélt:

- Agrippa király és ti, mindnvájan jelenlévő férfiak!
Íme; nem nevezte meg őt, sőt hangsúlyozottan kihagyta a ki

rálynőt.· Az egész terem olyan nesztelen volt, ho ....y most csak
egyetlen ruha surlódása hallatszott, Lukácsé, aki féltérdre eresz
kedett, hogy másik térdén írni tudjon a viaszlapokra, amelyeket
a mellette álló makedón adott át neki. A Helytartó oldalt pillan
tott a letérdelés neszére és felvonódó szemöldökében egyformán
..olt csodálkozás, hogy arab titkára jegyez, egvben az engedély
is, hogy tegye. Most egyenesen előre, a terern felé beszélt: elefánt
esont hivatali botjával egy pillanatig rámutatva Pálra:
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-Ime látjátok őt! Ö az, akiért Jeruzsálem népének nagy soka
sága megkeresett engem. Hozzám özönlöttek lármázva, hogy meg
kell halnia. Nekem azonban meg kellett vizsgálnom ügyét, Ekkor
úgy találtam, hogy semmitsem követett el, amiért halált érde
melne. De mivel ő fellebbezett a Császárhoz, úgy határoztam, hogy
elküldöm. Ám én nem tudok semmi olyant, amit írni tudnék
róla ... ~ s a hang itt megpihent és lebegése elárulta, hogy a
mondat még nincs befejezve, valami még következik, mint aho
gyan következett is:

- . .. ő Istenségének!
Úgy nevezte tehát a Császárt, ahogy a keletiek régóta, és ak

kor azok, akik lent a teremben ültek, felálltak. A rómaiak is. Csak
a jeruzsálemiek maradtak ülve. NemáJltak föl, mert a tisztelet
adással elismerték volna a bálványimádást, élő embernek ször
nyeteg ístenítését, sőt még hogy fiilükönát se hatolhasson belé
jük a szentségtörés - noha csak pogány ajak részéről eső károm
lás - most köntöseikkel kellett volna el takru-ni fejüket, ha ezt nem
tették volna előzőleg, amikor' ide beléptek. Azonban éppen elég
volt, hogy meg sem moccantak. A terein kíváncsian suttogott és
morajlott, mi lesz, és a Helytartó hideg, okos pi llantású arca, a:A
alul-felül kidagadt száj a maga egészen nváiasnak tetsző vigyor
gásával : meg is pihent rajtuk egy pillanatra. De most csak átsik-
lott fölöttük és már a királyhoz beszélt: f

- Ezért hoztam őt elétek és kiváltképpen teeléd, AÍ!ripTlIl ki
rály, hogy miután meghallgatjuk őt magát arról, amiről vádolva.
Tan, tudjuk és főkép te tudj nekem tauácsot adni abban, hogy mit
kell írnunk. Mert értelmetlennek látszanék előttem elküldeni őt,

nem jelentve róla semmrt: s az ő ügyének kikutatásával ott Ró
mában terhelni meg ... - és ekkor határozottan a jeruzsálemiek
felé fordult és hangja szilárd volt:

- Ö Istenségét!
Ime újra. így nevezte a Császárt! A határozott, de minden

büntetés és fenyegetés nélküli rendreutasítást, ami ezekben a sza
vakbanvolt, elnyelte a felállás és leülés zaja. De a jeruzsálemiek
ott lenn ettől a pillanattól tudták, hog~' vesztettek. Azzal vádolva
Pált, hogy Istennek állított egyemhert, a Názáretí't: ímeolyariok
előtt emeltek vádat, akik szintén istennek neveztek egy erubert,
noha a Császárt. Igy azt a vádat, hog-y istenk;il'omlá'l eg-y ember
istenvoltát állítani: csak a Császár istenségének tagadásán keresz
tül tehették volna.. Ebben az ügyben nem tehettek mást, mint hall
gattak. Itt már legfeljebb az töctéuhetett, hogy helyettük maga ft

vádlott száll szembe a Császár istenségével és úgy bizonyítja an
nak a bizonyos Názáretinek ístenvoltát, hogy lerontja vele a Csá
szárét! Ámvitázzék a pogányokkal, szentségtörőkkelés káromlók
kal a maga módján, ő, aki ott állt szabad fejjel, mitsem törődve

azzal, hog-y hajának és szakállának tincseihez valami tisztátalan
l1r fl a fülén át is tisztátalant fogad be. Ott állt, és még felsiíruhát



sem viselt, csak alsó köntöst, vastag sötétkék vászontunikát a de,
rekán összehúzott bőrzsinórral, úgyhogy látszottak sovány, rossz
csípőinek szegletei. Lábának ujjai pedig laposan szétálltak sa
ruiban,

De nem ő kezdett beszélni, hanem Agrippa ragadta magához
li szót. Az arany és drágakövek közé font árnyék a maga királyi
rangja szerint kívánt viselkedni s megmutatni azt kíséretének.
Cezáreának, a rómaiaknak és nos, végeredményben és elsősorban

magának a Helytartónak. Igen, a Helytartónak, aki fölül síma
ajakkal szólt, szépeket beszélt róla, még királynak is nevezte .őt,

alul azonban megalázást kovácsolt', ellene szívében, -- vissza kel
lett adnia ezt az 'alsó szándékot s meg kellett védenie nővérét, mint
fivérének, uralkodótársuűiét, mínt uraikodótársnak,a nőt, rnint
férfiúnak. De Róma és a sasok miatt pontosan tudta: meddig me
het és miféle formában. A bíborszandú los férfi tehát nern-a Hely
tartóhoz fordult, nem is a terem népéhez, hanem egyesegyedill
Pálhoz. így szólt:

- Megengedjük neked, óh férfiú ... aki noha tarzuszi lévén.
mégis zsidó is vagy, s mint zsidó és minf .leruzsálem Templomá
ban elfogott mégis a CSászár Helytartójának e széke elé Illetékes
vádlott i , • akinek ügyében én is kérdezve vagyok, minthogy isme
rem népemnek hitét és minden törvéuvüket, magam is alávetve
lévén a Törvénynek... íme mondom, a királynővel együtt mi
mind a ketten megengedjük neked, hogy szol] a magad érdekében
és védd magadat, ahogyan jónak látod, kivéve természetesen mind
Isten káromlását, mind a Császárét l '

Görögül beszélt ő is, de lassan és tagoltan minden finom cél
zasát: hangsúlyozva mindkettőjükot, nővére nevében is szólva, 
II hogy amit mondott, az egyszerre volt az uralkodó-pár joguk
fönntartását jelentő válasz a Helytarló felé, s ug'yanakkor s-ma és
okos hízelgés' a hatalmas jeruzsáleini papság mint a zsidó nép'
vezetője felé: kijelentése annak, hogy ő maga is alá van vetve a
Törvénynek. Ugyanakkor a vádlott felé, akivel a Helytartó rokon
szenvezni látszott, ott volt a burkolt, ám az éles elmék előtt mégis-

, csak nyílt tanács, hogy kerülje ki, beszédében a Császár istenségé
nek kérdését. Mint a kígyó siklása a kövek közti réseken át, olyan
volt a szava a tiarás férfiúnak, akinek sápadtaága áttetszett Ies
tékei alatt. A Helytartó másik oldalán most rezzentek meg először

a Hercegnő feje felett szárnyat táro kettős napkarvaly aranytol
lai. Az asszony, aki ott ült, nemcsak eszével kísérte útján a mon
dat siklását, de azt is érezte, amint a szivéről súlyos zúdu
lással mélyre szakad alá a vér és azt is tudta, hogy az egész vilá
gon csak ők ketten értik meg egymást így, aho!.{JT össze vannak
bilincselve egymásnak ebben az irtózatos megértésben, ami egy
szerre szörnyűség és mélvrehatoló -édesség ugyanakkor. A Hely
tartó, aki csak sejtett Agrippa válaszának igazi tartalmából egyei
mást.i most Pál felé intett, hogv Ő beszéljen.
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V. Lukács a gorog cezáreai följegyzóFleiből: .. , Pál pedig okkor
kitérjcsztetle karját és elkezdte előadni uédekezesét:" (Apos
tolok cselekedetei. XXVI, 1.)

Miért volt fontos ez a kiterjesztett kar Lukácsnak még később,
évek mulva is, amikor vóglegesformaba öltöztette füUegyzéseiU
Nos, a Tarzuszi heves mozdulata szétfoszlatta Agrippa beszédének
f inom fonadékát, miuden célzásával együtt. "Kiterjesztette kar
jait" 8 megrázta ökleit, és egyszerre nyilvánvalóvá lett, hogy itt
arról van szó, amit ő akar mondani és semmi másról.

-- Boldog vagyok, Agrippa király, hogy jelenlétedben védekez
hetem miudaz ellen, amivel vádol va vag'yok, judeaiak által. Bol
dog vagyok. hogy teelőtted tehetem, aki királya vagy, noha nem
.Jurleának, hanern a zsidó nép egy másik trrrtumá nvúnak, s így a
zsidóságból való király előtt szólhatok én, római polgár létemre

, is zsidó férfiú. Előtted, aki többször tettél róla tanúsúgot, hogy
betűről-betűre ismered néped szok ásai t még vitás kénlésekben is.
Boldog vagyok, hogy a Törvény ismerője előtt állhatok én a 'I'ör
vény megszngésével vádoltan' -,- noha éppen azért, mert megtartot
tam a 'I'örvéuyt.

Azzal a roppant gyakorlattal beszélt, amit ekkor már évtize
dek edzettek beléje: görögségében sem volt semmi a saíriai par
tok lapos kioj téséhől. Mindösszc .nóhánv lépésnyire állva a Hely
tartótól, még rövidlátó szemével is tudta olvasni kortalan, okos,
jóindulatú gyikarcáról az órdeklődés.t. Az valóban megértette miu
den szavát, élvezte villogó, előretörő ismétléseit és majdnem bol
dog volt, mert végre olyun módon hallott beszélni valakit, hogy
minden gondolatát meg lehetett érteni, s az volt az érzése, számít
hat arra, hogy ismeri a többit. is, ami következik. A Tarzuszi mírrt
valami rétor, nyilván be fogja bizonyítani, hogy amit ő valami
féle okból és módon 'I'őrvénvükuek nevez, ezzel nem ő került
szembe, hanem vádlói.

- Boldog vagyok (és már negyedszer nevezte' magát boldog
nak) óh Agr-ippa király azért is, mert éppen erről beszélhetek, It

Törvényről. (Pillantását a jeruzsu.lerni küldottség felé emelte, de
nem látott mást, mint mozdulatlan calkos fejfödóket és köpenye
ket s azt, hogy nem 'néznek rá.) Ha azok között, akik az ellenem
emelt vádban jönnek tanuskodni, vall valaki, aki olyan koros,
mint amilyen én vagyok, akkor talán van.itt valaki olyan is, aki
ott volt, amikor egyszer mesterünk, Rabbi Gamáliel, szívünkbe

-Téste a Törvény szépségét és boldogságát.
- Ama időben tél lévén: Salamon tornácaiban tanított Rabbi

Gamáliel. Egy napon, amikor már belefáradt-volt a Törvény ma
gyarázatába, felállt, hogy eltávozzék, mi pedig vele mentünk. Sok
lépést t.ett szótlanul a Zsidók Udvarán, mig' meg neiu állt a .Iel
rebbent majd ujból leszálló galambraj között, -- Megkérdeztük:
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Mihez hasonlítod őket .vajjon magadban ~ -~ Szólott. ő: Tudjátok
meg, hog-y a Törvényhez! - Mind csodálkoztunk es összenéztüuk, ö
pedig felelte: Látjátok-e zománcosfényü tollainiatjAnrit e ragyogó
és erős szárnytollak a galamboknak, ugvanazt jelentik -a Törvé
nyek Izraelnek. Minthogy ezek a tollak szépek, díszítik a galam
bokat: minthogv erősek és kemények védik öket; vúgül röpítik
őket, lévén az őszárnyaiknak tollai, Bizony mondom nektek: a
Törvény rrrinden nemzetek fölött díszíti Izraelt, minden bűnökkel

szemben védi Izraelt; és végül mint szárny, röpíti Izrael sorsát.-
Igy szólott ő, és én, aki tanítványa vagyok ruindíg, igy szerettem
a Törvényt; ahogyan tőle tanultam.

A Helytartó hátradőlt. Éppen az ellenkezője következett be
annak, mirrt amire gondolt. Ez a hasonlat nem viláz-itott meg szá
mára mást, mint azt a fekete reménytelenséget, hogy itt egyszerre
csak mindenben megjelenik valami téboly és ősszekuszúlja a meg
érthető ,gondolatokat. Nincs tovább!

A teremben mindenki a Jeruzsálemből jötteket figyelte, rnintha
tőlük kérdeznék, mit mondanak erre. Közben a vár-ost és a Palotát
elérte már a sivatagi szél; hallatszott kűutről kiinnyű áradása.
A magasball lévő ablakok finom rézrúcsún út súrgúsvörös por fu
vallt be és bevillog·tak a száraz sivatagi villámvihar idáig érő

tünde lobbanásai, A mécsek fényét cgYSZeJTe lengette meg a ter
men átható forró ~ram. S a Tarzuszi közelében - testének verej
tékétől ~- erősebbe vált az egyiptomi f'átyolba öltözött asszony
tömjénillata. Púl azonbuu maga egYS:ódITC türelmetlen lett. Nem
ezt kívúuta, ezí; a hajlékony viaskodú~t, noha hogy beszéde így
elkanyarodjók, ltozzátnrtozott ahhoz, umit akart; bog')' egyszerre
mintezv messsiről odasurrun va cnuek 11 sötét sZIvnek közelébe 
rárontson a k irályrn és beléje .iussou és birtokába vesrve öt. Ettől

a pillanattól kezdve nem magáért ha rcolr, hanern Agrippáért. :;\ffJ14'
nedvesítette ajkát nyelvével és tovú hb beszélt
~ Arra kérlek, óh Agrippa, hallgass nWI4 továb], türelmesen.

Akik vádolnak, mi nd ismerik ugyanis életemet. ifjúságomtól
kezdve, amelv elejétől fogva népem körében folyt Ie .Ieruzsálem
ben. Tud;íitk rójam még- ezeJői t "Ó,, ke:'dettől l'og-va - ha hrdlau
dók lennének tanuskodni ---, hogy valiásornnuk legHzis-orúbb fele
kezete szer-int éltem mint farizeus. Most pedig itt álloi, ítélkezésnek
alávetve ama ígérctbe vetett reménység' rniatt, amelyet' lsten tett
atyáinknak. Í<ls amelyre tizenkét törzsünk éjjel-nappal szelgálatot
téve reméli, hogy eljut. Ezen l'{-lInénység ni iatt vádolnak engem
vádlóim, óh király: a Messiúsba vetett rcméuv bctel icsülése miatt:
azért, Illert valóban eljött a lVIessiús; eljött és meg Feszittetett ég
feltámadott, közöttünk já rvú.n rnint férfiú n Názáreti .Iézus, mert
ő volt a Messiás!

(Megszakítás nélkül, lázas gyol'sa~ággal beszélt tovább, mert
nem kívánt időt hagyni az ellenkezésre, arnelvet megérzett külö
nösen az asszony' akarata és H Jllllg:'le között~s azt is lútta, hogy
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.a hercegnő két szemét közrefogó vékony sötétkék ívek közt mint
jelenik meg a figyelem, majd kissé oldalt fordította fejéke Vél'

cséivel -együtt arcát is ti hercegnő.·Mozdulatától a kékre festett
fürtök közül hullani kezdett ruhájára ti trónszéke mellé a földre
hajának meglazult aranypora.)

- Azért kérlek, hallgass meg róla, Krisztusról is türelmesen.
Ab'Tippa király! Hisz te már hallottál róla, én tudom, hogy kel
lett róla hallanod. Magától nagyatyád tejtestvérétől, Menahemtől

tudom én ezt; tudd meg, hogy ő ug-yanúgy keresztény lett, mint
én és hosszú évekig voltunk társak, mint a Názáreti Jézus hirde
tői Antiochiában. És őt nemcsak nagyuty-ád tejtestvérének nevez
hetem, hanem féltestvérének is, a te nagybátyádnak, mert ő épp
úgy fia volt Nagy Heródesnek, mint a te nagvatvád, azonban
Menahem nem feleség től, hanem idumeus ázvasától, noha ez a
maga népe között előkelő nemzetségből származó nő volt.

(A hercegnő arcának festékeit most törte szét először valami
olyan, ami ellen nem tudott védekezni, a meg'lepődés, Pál tehát
ismerte ezt a nagybátyjukat: Mert Menahern valóban az volt,
hozzá nem is jelentéktelen HInber a heródesi család vérrel Iolvó
történetében, N agy Heródes bii~mennyíre Palesztina és Alexandria
zsidó lakosságát kívánta is magához kapcsolni, s ezért elsősorban

judeai és alexandriai zsidó feleségeket vett magához, mégis meg
kellett hogy tartsa a maga sivatagi népének országát, Idumeát is,
azért nem egy úgyast kért és kapott az edomita sejkek am csalúd
jából, amelyek egyenesen Ezsau.ig, .J ákob testvéréig és Izsák fiáig

. és Ábrahám ősatvjá.ig' vezették viasza családjukat. Menahem :
Ilyen edomita nőtől való fia volt Nagy Herórlesnak, ig~' Iéltest
vére, azonkívül hűséges híve fiainak, Heródes Agrippa és Bere
niké nagybátja. De amikor hűsége ellenére azzal kezdték vádolni,
hogy külön idumeus kir-ályságot akar alapítani, Menahem minden
mozgatható vagyonával elmenekült a heródesi turtományokból és
Autiochiába költözött. Valóban, még azt is hallották róla, hogy ott
II keresztényekhez csatlakozott. 19-s nom lévén többé veszélyes,
nem törődtek vele.)

- Igen, tudjátok meg, hogy ez a Menahem, aki az antiochiai
kr-resztánvek elncik presbytere vvolt, beszélt nekem, amikről csak
tudott. Elmondta, hogy gyermekifjú volt, amikor bizonyos Jeru
z,'{tlembe érkezett káldeus sejkek a zxidók u.ionnan született kirá
lvát keresték, a Messiást, és dédapátok, Heródes így értesült en:
nek megszületéséről, akit később :Názáreti J ézusnak neveztek, aki
rncst a mi Urunk és akinek megöletésére éppen edomita i jjászai
ból küldött ki csapatot Heródes. Azonban később az egész csala-d
tudta, hogy a Dávid-nemzetségből való gyermek mégis megme
nekedett.

Ajak-piros festékei alatt a király arca nem árulta el meglepő

dését. Amit a 'I'arzuszi említett, az noha titokzatos, de ismeretes'
ép. emlékezetes maradt a heródesi es alád nemzedékeiben. tudták,
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hogy az a káldeus mágusok látogatáséval állott kapcsolatban, l> azt
is, hogy akkor valaki, s éppen egy Dávid-sarj megmenekült, -
Heródes Agrippa apjának udvarában csak azt vitatták később.

hogy J ános volt-e, a próféta, vagy a Názáretinek ne. ezett .Jézus.
Pál figyelte a király elzárkózó arcát; nem is lett volna _mód sem
vitára, de még kérdésekre sem, - niost úgy kellett beszédének to
vább surrannia, hogy szakadatlanul a közelében maradjon.

- A férfiút, Istennek Fiát, akiért itt állok, neveztem meg előt

ted, óh király, a Názáreti Jézust, akihez mindnyú.iunknak közünk
van, de moudorn néked, keveseknek annyi, mint nemzetségednek.
Ime dédapád hírt hallott születéséről és halálra kereste őt, -- s
Menahemtől tudom, hogy fia még hosszú ideig ör iztette J ndea
déli határait a megmenekült elől, ha visszatérne, -- Pilátus a
Helytartó nagvapádh oz kül dte őt Jeruzsálembe, mielőtt keresztre
vitette volna, - apád elüldözte .Ieruzsalcmből azokat, akik benne
hittek, - én pedig íme előtted állva halálát és feltámadását hir
detem.

Figyelte, hogy az arc elárul-e valamit a sz ivből, amelyért küz
dött. De a festékek, a forró levegő és rövidlátás sokkal jobban
szétfolvatták előtte vonásait, semhogy meg-láthatta volna fekete
vilJámütését annak, amit Heródes Agrippa ebben a pillanatban
látott meg: azt a most öntudatlauul emlékező sötétséget, amely
elválasztotta m inden embertől és egyre fokozódott ifjúsága óta,
úgyhogy a végén már csak nővérével lehetett megosztania, aki
viszont hasonlóképpen volt ... s ekkor rémlcni kezdett előtte, hogy
az, akivel dédapja szemben állott, az elvúlasztó, titokzatos árnyék
köztük és minden más ernber között. A 'I'arzuszinak azonban ia
mét tovább kellett beszélnie.

Most: a Názáreti feltámadásáról szólt és arról, hogy egykor
majd minden embernek fel kell támadnia az ítéletre, Ez az a hite,
amellyel vádolva van, a Templom papjai és a :Fő1anúcs nem akar
nak hinni ugyanebben, - holott mi a hihetetlen abban, hogy Isten
halottakat támaszt föl 7 Valaha ő maga is ez ellen volt és a N ázá
reti Jézus ellen (rnint Heródes és ivadékai! -- véHe kiolvasni ebből

a célzást Agr'ippa), és elmondotta, kézibil incses ökleivel mellét
verve, hogyan üldözte őket .Ieruzsálemben, hogyan ment Damasz
kuszba és mi történt vele ott és azután ... Amikor erről szólt, a
teremben megbomlott a rend, egész csoportok előre tolakodtak. rucrt
amit beszélt, rendkívüli volt ... s az őrködő légionáriusok megmoz
dultak, hogy az embereket nagyon közel ne engedjék. Holnap bi
zonyára számosan kívánják felkeresui és többet tudni meg tőle'

magától; ilyenek szoktak lenni az ő győzelmei mindenütt, ahol
csak beszélhetett. S íme, amikor így megrázta 11 termet, olyannak:
tűnt föl Lukács, de mások előtt is, miut valami villám, amely ki
adta erejét önmagából, s hirtelen fordulattal, egyszerre halálos
fáradtan befejezte: ... Azért, mert eugedel meskedett a hívásnak
és a Törvénynek, áll itt is, rnint ahogy tanuként megallt kicsiny
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~8 nagy előtt, hogy Krisztus, a szenvedő és a föltámadó: világos
ságot fog hirdetni mind a zsidóknak, mind a pogányoknak!

Láthatóan befejezte és nem kívánta folytatni. De Festus, aki
alig várta a végét, valahogyan mégis attól félt, hogy tovább
beszél. Amit hullott, az félelmetesen értelmetlen volt előtte éppen
azért, mert most már tökéletesen értette, noha h ihetetlennek tűnt

fel előtte, hogy ilyeneket egyáltalában megérthet.
- Esztelen vagy, Pál! A betűid megbolonditottak téged!
A teremben hallgatók előrenyornakodtak a középre az átrium

oldalhajóiból, az őrködő légionáriusok két marokra fogva lebocsú
tották lándzsáikat, mint valami korlátot, hogy túlközel ne tola
kodhassanak. Pál, a győztes, mert semmi kétség, hogy ő volt a
győzteR, a Helytartó felé fordult: tudta, hogy a maga ügyében
g-y(5zött és tudta, hogy egész beszéde alatt ott úllt ama sötét szív
mellett, amelyet hatalmába akar kertteni. Agrippa arca olyan
volt, mint valami kifestett halotté; a hercegnő karjának aruny ki
~;rói halványan csillosrtak. Az asszony néha-néha oldalt fordította
fejét, majd minthacsak az ékszer-vércsék súl ya forgatná vissza,
újra szembefordította arcát a teremmel. Minden mozdulatánál
aranypor szakadt alá kékrefestett hajából és úgy vette félkörbe
székét, mint csillogó tócsá.ia valamiféle fájdalmas asszonyi verí
téknek. Ö maga pedig, Pál, a két férfi felé fordult:
~ Nem vagyok esztelen, kegyülmcs Festus! A király ugyanis,

akiért és nem magamért miridezeket bátran beszéltem, tud ezekről

mínd, amik nem rejtekben, hanem a világ és nemzetsége előtt tör
téntek, Heródestől és Menahemtől szánutva az ő napjaiig. Agrippa
király, hiszel-e a prófétákban? f~n tudom, hogy hiszel! Akkor
azonban hinned kell Jézusban, a Mess iásban is és az ő megvál
tásában.

Mély csönd várta a bíborsarus féd'i válaszát. Az pedig felál
lott saruinak rőt és tiarájának fehérarany fényében:

- Kevésen múlik és rábeszélsz, hogy keresztény logyek !
A Helytartó intett két szabadosúnak, h OffY segitsék I'ölkelní és

szólítsák oda a hercegnő asszouvnit is. Az így mozgásba jött egész
terem előtt válaszolt már csak Pál:

- Kérem Istentől kicsiny vagy nagy áron, hogy nemcsak te,
hanem mindazok, akik hallanak, még' ma olyanok legyenek, m int
én - s leengedve karjait még hozzátette: -- kívévén természetesen
ezeket a bilincseket!

Szavaiból, mirit valami sötétbe horul t tó "ízére a nanf'ény, hul
lott a teremre a derű eg'yetlen pillanatra. A Helytartó még' rá is
mosolygott érte és arcán ebben a pillanatban volt valami kedves
"és gyermeki. Azonban mellette a hcrccguő készült felállni, s hogy
két egyiptomi szolgáh'da ebben segitse, előre nyujtotta feléjük kar
jait - s ekkor mindnvájuk felé oróscbben iml"dt a testébe dör
zsölt tömjénpor illata. Agrippa a Holytartó után, s a neki utat
nyitó kíséret között előreengedte Berenikét, Ő pedig követte illata
uszályában.
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VI.

A kis teremben a trónterem mögütt, ahol ők hárman egycso
portba álltak néhány pillanatra, Agrippa igy szélott a Helytartó
szemének kérdésére:

- Ez az ernber ... valóban jól tudtad előre Festusom ... nern
tett semmit, amiért börtönt vagy halált érdemelne!

A kortalan, fáradt, sárga gyíkfő bólintott; a Helytartónak nem
volt kedve beszélni. A szája már nagyon fájt és alig várta, hog~

szebájába érve kivehesse fogait. Ezért az asszonyt csak pillantá
sával kérdezte meg a maga hideg módján, de nem értett meg sem
mit abból, amit az asszony mondott, mert a válasz két szava va
lami előtte ismeretlen nyelven hangzott el. Agrippa volt, aki erre
sietve megjegyezte: .

- Festusom. a királynő most idumeus nyelven szólott, nvilváu
véletlenül; a két szó, amit mondott, így hangzik görögül: "Artat
lan ől" S valóban, ha mint római polgár nem fellebbezett volna
a Császárhoz, most el lehetne őt bocsátani.

- El, - válaszolta Festus bosszúsan, hogy erről a bonyolult
ügyről mégiscsak kell valami jelentést iratnia. S miközben jobbrH
ment a trónterem mögött vezeti) f'olvosócsarnokokon, s az útjuk elé
gyujtott mécsek világának kő"lapokrn hulló í'énvtócsáin át, meg
kérdezte mögőtte Bererriké Agrippát -- a kíséret gYél', szakadozott
emberlánca között, mindkettőjük törzsének nyelvén:

, -- Velem marad-e vajjon az én fivérem1
A csarnok, amelyen átmentek, félig nyílt volt és egy kieainy,

vékony oszlopsoron át a kerti fák fekete lombjai fölött a csilla
goknak most elvesző aranyporát lehetett látni ugyanama égen.
amelyen Nagy Heródes hatvan: évvel azelőtt Jeruzsálemből látta
a káldeus törzsfők csillagát. Látományukat egy pillanatra el
söpörte a sivatagi vj.llámvihar távoli Iúugjainak néma lobbanása.
szürke, fénytelen mezővé téve az eget. lS szólt AgTippa király Bere
nikének, II k irálvnőnek ugyanazon a ny elvon:

- Nővéremmel!

Lukács a görög- cezáreai följegyzései ből : "J.1Hután pedig lj hu
tározed úgy szólt, hogy hajón elviauék öl Itáliába, Pált át
adták a. többi fogollyal együtt az Auguszta-zászlóalj Julius'
nevű századosának ..." (Apostolok eselkedetei. XXVII, 1.)

Még' ugyanezen estén megmondottak Pálnak és kísérőiuek.

hogy fel kell készülniöle ha nem iH másnap, de másodnap már
indul az Adramittumból való hajó. Ha másképp nem lesz, a make
dón partig viszi őket, s onnét gyalog vágnak át az Adriáig, de ha
lehet, átszállanak inkább valamelyik Kréta í'elé kanyarodó hajóra.
ha akad ilyen, hogy tengeren át juthassanak Rómáig.

A börtönépület körül tüzek égtekés lárma zajongott egész éj
szaka. A Palota cselédségéből. a felszáhaditott rabszolgák szállá
sairól, a közeli utcák söpredékeiből: eg;~sz csomó asszony élteg).'Utt

, .
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a rubokkal. s ezek ruost üvöltöztek és sírtak a" tüzek mellett. So
kan batyukat készítettek az útrakelőkuek. Egy csoport pedig ,
akik maguk rendelkeztek személvükről '- összeá.llt és már hajnal
han felkerekedni készűltek, hogy inegalkudjauak ar, adramit
tumi hajósokkal maguk felől, hogy követni tudják embereiket.

Pál szó nélkül fogadta a neki moudottakut, o; a százados cso
dálkozva érezte, hogya rab az, aki elbocsátja őt magától, egyetlen
pitlantásúval. Ám ezután olyan szútalan maradt tovább a 'I'arzu
sz], hogy' még' Lukács sem merte zavarni. Most sz inte Iélehnetes
nektűut föl előtte, még távolibbnak és hatalmasabbnak,mint
beszéde közben, amikor szinte játszott velük egy óriás erejével.
Irásait rendezték össze és válogatták szét, amikor Lukács egy·
szer-osak letérdelt előtte és így szól t:

- Uram, én figyeltem őket néha é", láttam. h()g~ sohasem vol
tak ellened úgy magukban, mint most!

Nem nevezte meg őket, de ruiml a ketten turl túk , hogya jeru
zsálemiekről beszél. Pál pedig mondottu:

--- Most nern róluk volt szó, IWIIl IIOZ7'Újllk szólottruu és töröd
ui is alig Iútszottarn vclii.lcB;z{~I't van az, hog'y mos] a.nn yira gyú
liiinek engem sz iv úkbeu l

-~~s azok, akikhez szóltál ? 1(l;J'(l{~ztc Lllluws.'-' .\1i lesz ve,
lük vajjon"!

Urától Illeg- kellett szok niu, hogy az nelll v álaszol t azonnal
urindeu kérdésre. Most is csak hallgatott sukú íg, m iközhen oda
kiinn üvöltve' sírtak a rabok asszonyai, a börtönépület alcsony
emeleti szobájáhan pedig már aludtak a sarukban azok a társak,
akik megosztották vele fogságát. P,i1 fáradtan pillantott feléjük
a háromláhú vastartóra akasztott mées houui lvos fényében és
miatt uk halkan igy szólt:

,-- .Iaj nekik, akiknek sz.ivére mint kövekke] bor-ított mezőre

hiába hullott a szó.•Jaj nekik, mert megvan az órája a sírásnak,
a nevetésnek, u;r; örömnek és jtz asszony va.iudúsúnak és megvall
az órája a kegyelemnek, a Szcntlélek III vásának. Miud gyöngék
vagyunk és mind ingadozva, fájó lábakkal, sokszor kóbor elmével
é,; nem egyszer pllenszegülő sz ívvei botorkálunk ennek a luvásnak
útjain. Ü azonban látja ezt és akúrm il yon sokszorosra fokozódi.k
gyöngeségünk, ő még többszörösre Fokozza szr-retetét és éppen
azért jutalmaz sokkal jobban, mert keserű volt őutána mennünk
Azonban jaj, s-zúzszorosan és ezerszeresen jaj nek ik, akik ar-t mond
ják: ..Én nem lllegyek l" Pompában fognak élni, fehérre festik ar
«ukat antimonuul és vörösre skarláttal, illatszer porút dörzsölik
hónalj uk ba és ágyék II kba, gyolcs es arany köntösbe öltöztetik
őket, ezüst és föniciai üvegtálakról fognak enni ÓS tömjén eg
körülöttük tartókban és a kéj mindeunap elhatol sz.íviik húsáig.
De mert azt mondották a Szoutléleknek: "N em 1", jaj lesz nekik,
a bőrük rothadt lesz, az ölük fekete sár, ajkaik sebekke lesznek,
s arannyal festett szempilláik lehullalla k, .T ohh lett volna nekik,
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ha meghaltak volna esecsemökorukban, jobb lett volna nekik ki
nem jönniök anyjuk testéből, jobb lett volna nekik, ha atyjuk fér
fiúsága nem nemzette volna őket anyjuk méhébenl Jaj nekik.
mert megkérdeztetett tőlük: "Akarsz-e ismerni engemeU" .lts jaj
nekik, mert ezt felelték: "Nem, én nem akarlak téged ismerni l"
De azon a napon, amelyen majd meg kell ismernie hívóját, hiába
vétetné körül magát lándzsásaival és arany köpenyével. hiába rej
tőzne hárfái zengésének közepébe vagy negvveuölnyi mélyen a
föld alá vagy négyszázölnyi inélven a vizek fenekére, azt fogja
neki _mondani a Hatalmas, a Dicsőséges es a Szent: "Allj elém,
mert hívlak t" És ő odaáll a hívás elé ii" nkkor rettenetes lesz fe
lette az Itélet!

VII Lukács a görög följegyzéseiből. "Felszáll va egy udramittwmi
• hajóra, s megkezdve a hajózást az asiai helysé!Jek felé, útnnk

indultunk." ,(Apostolok cselekedetei. XXVll, 2.)

Másodnap százhúsz ember, a - kíS~I'ií katonákkal együtt. két
száz, azonkívül mintegy húsz asszony 'hagyta el a börtönöket é"
kanyarodott be a J aíf'ainak nevezett úton a városba, ahol tolongó
sokadalom kísérte végig őket az utcákon 11 kikötőig, A rabokról
leszedtek minden hilincset, rnert a Inólóról dercglyék nélkül, a ka
vicstorlaszokon át, a hullámok között g-ázo1Ya kellett eljutniok a
hajóig, A kisérő katonák őrlánca mellett sz ír és görög kölykek
nyargaltak, meg azok az asszonyok, akik nem követték a rabok
közül embereiket. Az utolsó pillanatokig kiáltozták az útaak indu
lók felé gyengéd és szennyes búcsúszavaikat. A menet végén, attól
elmaradva, külön csoportban jöttek Pál és társai; kora és római
polgár mivolta miatt a Tarzuszit illő méltósággal kezelték. A be
szállás már folyt, amikor It mólón beérték a ,·sapatot. Flzen a na
pon már erős szél fújt II tengerről s a móló és a hajó felé ferdén
vonuló hullámmezők fehérek voltak a ta.itéktól. A raboknak sorra
kelleft a vízbe gázolniok. Ekkor egy rab néger jött a századossal
Pálhoz: - Engedje meg az én uram, hf)~;Y vidiaimon vihessem őt

a hajóhoz! - és letérdelt, hogya kicsiny limgember 'a nyakán és
vállain Iovagulhasson, mint valami g'ye.rrnck. -- Kapaszkod] meg'
hátrana hajambu! --- biztatta őt, mert neki magának is szüksége
volt karjaira: a Iegerösebb rabok kozül még ketten tartották a
néger kezét és íg'y ereszkedtek a hullámok közé, amelyeknek zaj
lása oÍy erős volt, hogy néha úgy tűnt föl, niintha elsöpörné
a csoportot. .f~s mikőzbon a parttól egyre távolodtak a három
férfit nem egyszer elborító hullámverésben, amelyből csak Pál
emelkedett ki, mintha meggörnyedve lS előrehajolva .iárna a vi
zen: az adramittumi hajó gerendafalui egyre óriásibbá nőttek

előttük. S egyszerre azután nem hatolt el hozzájuk semmi hang
a partról és a Tarzuszi fülében nem hallatszott semmi más, mint
a fekete hullámok fehér taj tekj án ak di;J~g()se!
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