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Csak azt ne higgyétek; hogy önként vállalkoatam! Híssen
td'Vastátok. meg van írva: "kényszerítették".

Azon a napon, az előkészület napján - Alexanderrel meg
Rufusszal reggel óta a szőlőt kapáltuk. .A harmadik óra, tá.ián
igy szóltam a fiúhoz: ..Menjetek haza. Kész.ítsetek elő mindent,
ami kell az ünnepre. Válasszatok ki eg~' 'bárányt, hogy ma este.
az asztal körül állva, derekunkat felövezve. elfogyasszuk amil
napnak emlékére, amelyen az Úr kivezette Atváínkat Egyiptom
ból". Valamivel később magam ballaztam lefelé a szőlők között
a köves úton. A szép áprilisi reggelen vidám napsugár boldogí
totta a domboldal kalásztengerét, Jónak igérkezik a termés. Szi
'lemben hálát rebegtem Jahve-nek a nap fénye'Sségéért s az ál
dásért, amelyet a földre s a nyájakra szórt,

Holnap Húsvét leszen, az ünnepies Pihenés Napja. Ujjongott
.. lelkem a zsoltáros igéjén, amelyet Izraelnek az ég négy tájáról
összesereglett fiai Jeruzsálem felé tartva egy szívvel-lélekkel éne
hlnek ma: "Felmegyünk az Úrnak Házába."

Eközben elérkeztem a Kapu közelében levő kis térre. Mennyi
nép! Bizonyára zarándokok mind, az űnuepre j1>ttek fel. De úgy
látom, nem nagyon igyekeznek be a kapun. Irástudók és törvény
tudók élénken vitatkoznak. A legtöbben várnak. Sok asszony sír.
Utat nyitnak egy farizensnak.. . Odaértem egészen a kapuhoz,
Egyszerre rettenetes zaj csapja meg a fülemet a város felől, mint
ha víz hőmpőlyőgne és zuhatagole robognának alá valahonnan:
.,Halál a fejére, halá]!" Hirtelen katonák rohanuak elő és vissza
~zorítják a sokaságot. Emberek és állatok vad kavargása. Egy
asszony mellettem felsikolt, arra nézek ... Három ember jön fel
felé. Félig mezítelenül, támolyogva lépeg'etllek a gerenda súlya
alatt, Egy katona felemelt korbáccsal sorba. veri őket. Három
halálraítélt- ember. Oh, bár távőzhatna el tőlük bűneik miatt kelt
haragod, Jahve! Hiszen az Ö irgalma örök! Keresztre feszítik
öket. Szegény, szegény emberek! ~Iég le sem nyugszik a nap '8

{ík már halottak. Szeretnék elillanni, oe ekkor váratlanul durva
téz ragadja meg vállamat és a kis tér közepébe lök: "No. rajta,
naplopó, vidd ezt itt!" Hátrafordulok. A korbácsos katona áll
előttem, A keresztre mutat, A kereszt mallett a porba roskadva
görnyed az elítélt, képtelen felállni. Mindeuki hallgat. Érzem,
i.og J" rám mered a sok tekintet. Szeretnék tiltakozni, kiabálni. De
nera tudok. Fojtoaat a félelem. A nyelvem száraz az iszonyattól.
Vég tusakodom, de mát hajtanak is előre.

Megindulok: húzom magam után a gerendát. Nem. nem ön
tént vállaltam ezt a 8ziirnyű munkát, kényszer-ítettek, valósággal



elrekviráltak, ahogy ökröt,vagy szamarat szoktak, ha 8zekeX'tlt.
kell kirántani a kátyúből.

Az a másik pedig feItápászkodott, mint a bortól részegült
Most mallettem lépked, egy kissé előre hajol, mert az út meredek,
a válla fáradtan csüng le, karja erőtlenül lóg alá ... No de az
emberek mégis' azt hihetik ám, hogy én vagyok a gonosatevő a
engem szögeznek a keresztre. Nem sokat meatünk még, amikor
a korbácsos katona elordítja magát: "Allj l" Megállok. Kiszaba
dítom a vállamat. Milyen nehéz az ilyen gerendaféle! Letörlörs
a verítéket a ruhám ujjával. A katona rászól az elítéltre: "Tuds?
járni~ Vedd fel a keresztet." No, ruost talánmehetek. Az el ítélt
lehajol, nagy üggyel-bajjal felemeli a fat, azon töri magát. hogy
ráillessze a vállára. De bizony megroggyan a térde. Nem tud
megbírkózni vele. A katona nekidühödik. szidalmazza. Rávág az
ostorával a hátára. Az elítélt görcsös erőfeszítéssel feláll. dll
rögtön térdre roskad ujra.. "Segíts neki, azért vagy itt!" Innen
hát nem szabadulhatok l Cipelnem ketl, ruíg csak fol nem érünk
arra a koponyaforma hegyre.

Az elítélt velem együtt viszi a keresztjét. Ö megy elől. Meg
indulunk az úton: olyan az, mint egy kiszáradt folyó az ernber
sokaság formálta két part között, A katonák előre nyujtott lánd
zsákkal tartják féken az ágaskodva kíváneaiskodó népet: az út
két oldalán miut két eleven fal nyúlik el a tömeg; így vált egy
kor kétfelé a kettéhasított Vörös tenger az első Húsvét napjún.
Mint két fenyegető hullámsor zajlik, háborog ez a guggoló, álló,
vagy a szíkomorfák' ágaiba kapaszkodó sűrű sokaság és egyre
üvölti vadul, dühödtern "Feszitsd meg! Feszítsd megl Halál II

hamis prófétára! Halál Belzebub fiára!"
Már én csak azt mondhatorn, hog'~' itt ebben a hajszábarr

felfelé a Golgotára nem volt semmi titokzatosság, egJ szemernyi
sem abból az alázatos és dicsőséges örömből, amelyről irodalmi
hatásokra törő szónokok beszélnek; és ezekeu a fejszével kiácsolt
gerendákon Bem érzett semmi az édes i;.(·a Illatából. Mit gondol
tok, értettem én valamit ebből az egéRz riadalomból t És ez az
elcsigázott szegény pára, akit a tömeg szitkokkal halmoz el, hát
tudhattam én, bogy az kicsoda'í Hiztosau valami hamis próféta.
amint a nép mondta: lázadó rajongó

Utcakölykök vigyorogva mntattak ránk, ahogy ketten egy·
más mögött vánszorogtunk. "Nézd azt az alakot ott. Nem Simon
az~ - De, de, Simon az, a Kirenei!" F:s elkezdtek kíabálnl i "Si·
mon, Simon, hát te is a tanítványa voltál I" A szégyen egyszerihe
elborította arcomat, mint a lepra. .

Végül már halálosan elcsigázott ez II vánszorgás. Megpróbál
tam én eleinte. hogy egyszerre lépjek vele, mcrt akkor bizonyára
nem érzem annyira a gerenda súlyát. ne nem volt rá mód: min
den kavicsban megbotlott és minden percheu attól tartottam, hog,
elvágódunk, Lassan-lassan mégis valami szúnalomfélét kezdtem
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érezni iránta és rninden erőmmel azon igyekeztem. hogy ujra
Illeg ujra egyensúlyba hozzam azt a nagv fát, de bizony a gerenda
ujra meg ujra nekivágódott az álkapcsomuak és egyre élesebben
sebezte a vállamat. .. Nem járhattunk már messze a hatodik órá
tól. Árnyékunk egészen összezsugorodott es min t valami furcsa,
t01'Z teve vándorolt velünk. A tunikáru odatapadt a vállamra,
j. verejték végigcsurgott az arcomon. Nem birom tovább!. ..

A fáradtság lassanként kétségbeesésbe fuI/aszt ja haragomat
és szégyenemet. "Halld meg kiáltásomat, Jahvel Bűnös ember
vagyok-e én, hogy kezed ennyire megYáJtlítja a nyakamaU Vagy
miféle gonosztettet követtem el, hogy Úr')' bánnak itt. velem,
mint egy útszéli haramiával l A lelkem elfolyik és kiapad, mint
a patak vize, a szivem pedig itt a iuellemben olyan, rniut az ol
vadó viasz. Ne vesd meg, Uram a szeg'ény ember kiáltását: mentsd
meg lelkem a zsoldos bárdjától, a sakál karmaitól és az oroszlán
torkától!" '

Már megint a vállamat hasogatja ez a gerenda. Emberem
megáll. Asszonyok gyŰhil.Ck eléj~ és sírnak. A esuklásuk meg a
zokogásuk miuden idegszálamat felborzolja..És ő szól hozzájuk:
"Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, sirassátok inkább ma
gatokat s gyermekeiteket I" Borzas gyerekek tapadnak édesany
jukhoz és félénk szemmel néznek rel rá. ,.Boldogok a meddő asz
flwnyok, boldog az anyaméh, amely nem fogant és a kebel, amely
nem táplált." Mit beszél ez az ember? Az értelme ia meghibbaut
a nap s a kereszt súlva alatt? "Akkor majd azt moudják a he
gyeknek: Zúzzatok össze! és a domboknak. ,h'ödjetek bel Mert ha
íg-y bánnak az élő fával, mit tesznek ma.id a szárazzal l"

A zsoldos, aki még az imént a két másik eIítéitet szidta, fe
lénk rohan s ránk emeli ostorát. Ellurluluuk. Mint a félholt,
úgy megyek előre az égő napfényben; és ahogy a gyalázat fá
jának terhe alatt roskadozva lépegetek. nem látok mást, csak en
nek a halálraítéltnek a két vérző lábát. Mitrt a rab, úgy megyek
tovább feldúlt és felszaggatott tájak felé ...

J óval napnyugta előtt ujra fel men tem a Golgotára. Meg
akartam tudni, ki volt valójában az emberem. A három gonosztevő

II keresztjén, mint három felnégyelt madár, Sok ember nyüzRgött
körülöttük, mint a legyek a dögtéreu. Hallottam a megjegyzé
seket: "Hallod-e te, aki lerombolod a templomot és azzal dicsek
szel, hogy harmadnapra felépíted, szál l] le hát moat egy kicsit
al keresztedről!" "Másokat meggyógy itott, maga-magát meg eb
ből a bajból sem tudja kimenteui lI " Elol vasom a felírást a közép
ső kereszten: "Názáreti Jézus, a zsidók királya," Ko lám, lám,
most meg már a zsidók királyát szegezik a keresztre! Lehet, hogy
Cézár féltette tőle a trónját. Közelebb lépek. Ö az: szegény li
hegő csontváz. Eg-y hatalmas szakállas ember szócsővet formál
a két kezével: "Oh, zsidók királva, szállj le a keresztről, akkor
majd hiszünk benned!" Majd eg~- másikhoz fordul és a szemét
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gúnyosan hunyorgatva így szól: "B[zott az Istenben, hát ments.
meg most! Hiszen azt mondta: Én az Isten na vagyok!"

A zsidók királya' Az lsten fia1 ElJ'. az akasztófavirág1 Lánd
zl!lás katonák állnak őrt alatta, farizeusok rázzák a fejüket élj
vigyorognak. Ekkor hirtelen felhangzik az Ö hangja: "Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit «selekszenek'', Felnéztem
rá és ekkor mindent megértettem. Eiosziir nem láttuill az arcát.
A feje 11 mallére hanyatlott és bizon)" nem tűnt a szemembe
más, csak valami különös töviscsomó és néhány alvadt vé..től
borított hajfürt. Most lassan felemelte. a fejét. Kővé meredten
állok ott. Ajka mozog 8 nekem úgy rémlik, mintha ezt mondaná:
"Köszönöm". Ütésektől duzzadt arcában, véres karmoktól félig
kitépett szemöldjei alatt kinyílik a két szeme. Rám néz. Sokáig
nyugszik rajtam a tekintete. Méb"séges, mint az éjféli égbolt.
Engem néz ...

Ezt a tekintetet én nem fogom elfelejteni többé. Ez a két
szem mindig átövez majd fényével. Mcat már nem élek céltalanul,
elhagyottan, mert van Valaki, aki a halál tulsó oldaláról rám
néz.

Ezért adtam elő Úgy, ahogy én láttam a dolgot, ahogy 8. kire
nei látta. Mert hiszen 'Úgy lehet, nemcsak rólam van szó ebben a
tGrténetben; az a rám kényszerített munka azon fl pénteki napon,
déltájban ... az a ti munkátok is, miudnx ájunk dolga! Én legalább
úgy gondolom. Mert ha az van meg-írva rólam, hogy erőszakkal

kényszerítettek a kereszthordásra, az csak azért lehetett, mert
nem mi választottuk öt, hanem Ö volt az, aki először ránk te
kíntett,

F'orditotta Petri Béla

SEMMI kétség nem lehet felőle, hogy a BoldofJsáyos Szűz
Hárh, bátor szí vvel és a legáll1wlatúsabl> elszántsággal akarta
edaáldoeni; gyermekét az emberisén iidvössqgéért, úgy, hogy as
Ánua ebben teljesen megegyezett az Atyával. S ebben az a ley
cicséretesebb és leosecretetreméltább, hogy beleegyezett fiának ua
emberi nemért való föláldoztatásába. De eouben amnuira lele volt
réseoétiel, hogy ha lehetséges lett volna. örömest macára vállalta
volna Fiánalc minden gyötrelmét. Valóban lirős és uuöngéd volt,
egY8zerre szelid és szigorú, fösvény önmagához és biikezű ü'án
tunk. Illő, hogy mindenek fölött tilizteljii/,' és szeressiik: őt a töl
séaes Szentháromság és szen; Fia, II mi Ih-unk Jézu« Kriszltu
1üán, akinek isteni misztériumát emberi nyelv elmondani sosem
tépes.

ISI


