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Amikor trónjával szemben, a terem túlsó végén a nehéz vasajtóikat
megnyitották. s a tátongó óriástorokból a tömeg e1őreözönlött, úgy hogy
a kezüket láncba fonó és hátukkal a megvadult embereknek támaszkodó
légionáriusok alíg tudtak gátat vetni a sodrásnak, azonnal látta, hogy
az az ember, akit a csőcselék pajzsként tol maga előtt, nem más, mínt
egy Isten; de nem mert újra rápillantani, mert félt. Időt is ezeretett volna
nyertui azzal, hogy nem nézett az Istenre, mivel el akart igazodni irtó
zatos helyzetében. Tudatában volt annak, hogy az egész világ előtt nagy
kitüntetés, hogy az Isten neki jelent meg, de nem kerülte el figyeImét
a fenyegetés sem, amivel az ilyenfajta kitüntetés együttjár. Tekintete ott
bolyongott tehát a légionáriusok fegyverein, szokása szerint szemügyre
vette az arcukat feszesen keretező állszíjakat, fegyvereik ápoltságát, rnoz
dúlataik megbízhatóságát és izmaik erejét, hogy aztán a szeme sarkából
pillantást vessen a teremben most megmerevedő és mozdulatlanságba
dermedő tömegre, amelynek élén mohó kezek erdejétől bekerítve nyu
godtan állt és hallgatott az Isten, akdnek tekinieiét még most is kerülte.
Ehelyett inkább a térdére terített tekereset nézte, amely a császár egyik
rendelkezését tartalmazta. Forntolgatni kezdte, mi akadálya lenne annak.
hogy az egész nép színe előtt hódoljon az Istennek. Tisztán látta maga
Előtt a pillanatot, amikor az Isten rászegezte tekintetét. Emlékezett rá,
hogy DZ Isten tekintetével már aikkor találkozott, amikor még alig nyílt
meg az ajtó, amelyen át behurcolták, és hogy csak ezt a két szemct látta
és semmi mást. Pedig csak emberi szemek voltak ezek is, nem hatal
másabbak és nem is olyan fényesek, mint amilyeneket a görög isten
szebrokon csodált meg. Az a megvetés sem volt bennük, amelyet az is
tenek éreznek az emberek iránt, amikor a földön járnak, hogy egész
nemzetségeket irtsanak ki, de nem volt bennük az a lázadás sem, ami
elébe hurcolt gonosztevők szemében izzik, a birodalom ellen fölkelőké

ben vagy a bolondokéban. akik nevetve halnak meg. Valami feltétel
nélküli alávetés volt e szornpárban, ami azonban csak alattomos színle
lés lehet, mert hiszen ezáltal elrnosódna a határ Isten és ember között,
és így .az Isten emberré, az ember pedig Istenné válnék. Nem hitt tehá,
az Isten alázatosságában és az, hogy Isten emberi alakot ölt, szinte csak
cselvetés az emberiség megkísértésére. Mindenekelött azt szerette volna
tudni, hogyan hat viselkedése az Istenre; azt ugyanis fölismerte, hogy az
Istennel szemben kell eljárnia. Zavarban volt, mert félt, hogy elmulasz
totta a döntő pil1anatot, amikor szemét az ölében kiterített tekeresre
függesztette, ebben ugyanis megvetés fejeződhetett ki az Isten iránt. Így
hát leghelyesebbnek tartotta, ha katonáinak arcán fürkészi, nincs-e va
lami jele annak, ami ezt a gyanakvást alátámasztaná. Látszólag szóra
kozottan, óvatosan, sietség nélkül és félelmét titkolva nézelődött, szinte
megüfközéssel bámulva Iégíonáriusaít, rnintha nem tudná, miért vannak
ebben a teremben. Am semmit sem fedezett f.iÜ, ami nyugtalanította, de
olyasmit sem, ami eloszlathatta volna gyanakvását; mert mindjárt 'eszébe
jutott, hogy a Iégionáréusok palástolni tudják gondolataikat, bár az is
lehetséges, hogy közömbös számukra, miként viselkedik ő az Istennel
szemben, minthogy ők amúgysem ismerték fel. így rászánta magát, hogy
újra a tömegre nézzen, amely összerándult pillantása alatt. Látta, mint
torpannak vissza az elől állók, a közbül szorultak pedig ősszenyomód

naIk, mert ugyanekkor a leghátsók, mohón vágyódva, hogy az ő tekin-

167



tetét kdfürkészhessék, előre tolták a testeket, Lemeztelenített arcok sor
jáztak szemaelött, s mivel gyűlölet fűtötte őket, olyan rútnak tűntek,
hogy elundorodott. Fontolóra vette, ne parancsolja-e meg a légioná
riusoknak, zárják be az ajtókat, és essenek neki puszta fegyverrel a tö
megnek köröskörül; de félt attól, hogy egy Isten szemeláttára tegye ezt.
A tömeg őrjöngése azonban, meg a düh, amivel az Istent megmarkol
ták, bizonyossá tették számára, hogy az emberek az Isten halálát akar
ják kicsikarni tőle, mire arcát akaratlanul a megkötözött felé fordította,
noha rettenetesen félt attól, hogy még egyszer találkozzék az Isten sze
mével, A jelenség azonban úgy megragadta, hogy tekintetét alig bírta
levenni róla. Az Isten nem volt szálas nővésű, termetre jelentéktelen
ember volt. Véraláfutásoktól kékes kezét előrekötőzték. Ruhája ron
gyosan és piszkosan lógott a testén úgy, hogy sokhelyütt kilátszott vörös
csíkokkal megszántott bőre, Pilátus látta, hogy ez az istenalak az em
berek legkegyetlenebb megtévesztése és Istennek csak valamilyen el
képzelhetetlen gyűlölet juttathatta eszébe, hogy ebben az alantas álarc
ban jelenjék meg. De leginkább az döbbentette meg, hogy az Isten nem
nézett újra rá; mert ha félt is a tekintetétől, az a gondolat, hogy az Is
ten semmibe veszi őt, mégis elviselhetetlen volt számára. Az Isten lehaj
tott fővel állt, arca pedig sápadt, beesett volt, s valami végtelen szorno
rúság ömlött el rajta. A szeme befelé nézett, míntha nagyon messzire
lenne tőle minden, az őt kőzrefogó tömeg, a fegyveres katonák és az is,
aki az ítélőszékben ül előtte, Ei aki egyedül ismerte fel az igazságot. Sze
rette volna, ha visszafelé forog az idő, és az Isten úgy pillant rá, mint
akkor, amikor megnyíltak a kapuk, és tudta, hogy akkor hangos kiál
tással, imádkozva rogyna térdre előtte, hogy a légionáriusok és az egész
nép előtt Istennek: vallja őt. Látva azonban, hogy az Isten nem törődik

vele többé, görcsbe szorult a keze, mintha szét akarná szaggatni az irat
tekereset. Most már tudta, hogy az Isten az ő elpusztítására jött. Igy
történt, hogy hátrahanyatlott a trónján, arcát fagyos veríték lepte el,
miközben az Irattekercs. kezéből az Isten lába elé csúszott. Mégis mikor
meglátta a feléje hajló legátus unatkozó, fáradt arcát, kiadta a paran
csot, halk hangon, mintha valami kicsiségről lenne szó, aztán a Galileá
ból épp most visszatért prefektus felé fordult, magához intve őt, míg
a legátus a parancsot közönyösen, de messzire hangzón megismételte,
ám a prefektus még nem is ért jelentésének: végére, midőn Pilátus már
a háttérben megnyíló kapukon rnormogva elvonuló tömeg után !bámult:
De az Istent nem látta többé, úgy körülfogták őt az emberek, akárcsak
valami titkot.

Az ajtók most újra becsukódtak és üresen tátongott előtte a terem.
Jelt adott, hogy mindenkí távozzék mellőle, Hátradőlt székében és le
nézett az írattekercsre, amely alig észrevehetően a Iábához ért. Két
kezével nyugodtan markolta a szék karfájának végét és kíssé déhajtott
fővel figyelte tisztjeinek távozását; csak egy rabszolga maradt mellette.
Akkor figyelemmel siklott végigtekilntete a termen, gyanakvóan, mintha
az Isten nyomait akarná fölfedezni. Nézte a roppant, tagozatlan és min
den szépséget nélkülöző falakat, a különös, rikítóan vörös diszítmények
kel kifestett érckapukat, amelyeken át a tömeg az Istent elhurcolta.
Nagy nyugalom szállta meg, amilyet azelőtt nem ismert. Megbénította
a félelem. Míndenütt ott volt ez a félelem, benne is és a nyomasztó súlyú
falakban is. Fölkelt és elment a rabszolga előtt. Szűk folyosón át hagyta
el a tornyot, és az udvarra lépett. A magas falakon és a sarokbástyákon
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néhány légionanus alakja rajzolódott az ég kékségébe. A köpadló fény
lett a napfényben. Az udvart keresztezve, mintha tűzfolyón kelt volna
át, úgy fogta körül a fény. A főépület felé ment, amely otromba, izzó koc
kaként emelkedett előtte és belépett az előcsarnokba. Azután fe1haladt
a bejárattal szembeni lépcsőn, amely odafönt áttörtfalú szobáeskák és
magasanfekvő, keskeny és rácsozott ,ablakok zűrzavarába tor!kollt, ahová
csak gyöngén áramlott a délutáni nap fénye, Csupaszok voltak a falak,
mert csak ritkán lakott a gyűlöletes ország fővárosában; a padlót azon
ban párnák és szőnyegek borították. A legnagyobb szebában várt rá a
legátus, aki leheveredett már. Leült a tiszt mellé, de nem nyúlt az étel
hez és csak egy kis bort ivott. Nyugodtan válaszolt a legátusnak és oda
figyel t a beszélgetésre, Ti tokban arra vágyódott, hogy az Istenre tere
lődjék a szó: de' óvatos volt, mert inem bízott a legátusban, és csak les
ből figyelte őt, Bizonyos kérdéseket intézett hozzá a hadseregre vonat
kozóan, ami zavarba hozta a tisztet, mert a beszélgetés váratlanul tár
gyilagossá vált. Ö viszont, míntha rejtekhelyen lenne, teljes világosság
gal idézhette föl az Istennel való találkozásának mínden mozzanatát.
Nemigen bízott abban, hogy Heródes magánál tartja majd az Istent,
mert gyanította, hogy egyedül neki jutott osztályrészül az igazság isme
rete. Félt, hogy az Isten visszatér hozzá, mert csak hozzá jött és senki
máshoz, s különös vágyat érzett, hogy ez a pillanat máris elérkezzék.
Mérhetetlen a szakadék Isten és az ember között és most, hogy Isten
áthidalta ezt a szakadéket és emberré vált, neki tönkre kell mennie és
szét kell morzsolódnda Istenen, mintha csak a tenger hulláma esapná
valami szírthez.

Mikor aztán jött a hírnök és jelentette, hogy az Isten, akit Heró
des küldött, a tömeg őrjöngésétől kisérve, megkötözve, újra a vár elé
érkezett, parancsot adott, kísérjék az Istent a belső várba, hogy elválasz
szák. a tömegtől, majd kivárta a kellő időt, amíg a légionáriusok az Is
tent a főépület csarnokába veeethetík. Azután felkelt helyéről és el
haladt a császárnak az ajtó lközelében álló mellszobra előtt, közben szo
kása szerínt elidőzött tekintetével a márványfaragványon, amely némán,
idegenül, koszorús főként lebegett előtte. Végigmerit a lépcsőhöz vezető

hosszú folyosón, amelynek falai mentén légionáriusok álltak őrt, Itt már
meggyújtották a fáklyákat, a lángok rikító tüzében alakok váltak ki a
homályból, úgy hogy cikázó fény ömlött el a katonákon, s új meg új
hullámokban rőtsárga lobbanással vetődött avasveretes pajzsokra. A vi
lágos négyszögként előtte derengő kijárat felé tartott, ahonnan lenéz
hetett a csarnokba, s emlékezetében újra felrémlett az Isten te!kintete.
Egy pillanatra tétovázni látszott, de aztán oly elszántan tette meg a
hátralevő pálr lépést, hogya légionáriusok dárdáit indulatosan félrelökve
lépett ki a csarnok világos terébe. Hirtelen fejrándítással leteikintett.
Iszonyodva látta a légíonáriusokat, akiknek szemében még ott csillogott
a gúny. Az Isten mozdulatlanul állt közöttük. Két keze még mindig
össze volt kötözve, de válláról most már embersárral bemocskolt, fehér
köpeny hullt alá. Látta az Isten megcsúfoltatását, de azt is, hogy ez az
ő bűne, hiszen ő küldte az Istent Heródeshez. Beigazolódott tehát, hogy
minden, amit a maga megmentésére tett, csak a kárhozatára irányult, s
ezért visszament az előbbi úton, anélkül, hogy egyelőre törődött volna
az Istennel.

Az Isten rnegkorbácsolását az éjszakai harmadik őrségváltás idejére
rendelte el, de már- előbb a kitűzött helyre ment, a főépület meg a hozzá
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legközelebb álló torony közé. A nappal forró volt, míg az udvar fölött
boltozódó felhőtlen égen végig gördült ill tűző nap; most azonban éjszaka
borított be mindent, a hold még nem jött fel, csak a csillagok szúrós
pislogása tört át a sötéten, és így olybá tűnt, míntha a világ nem lenne
egyéb ezeknek a falaknak és tornyoknak fénytelen síkjánál. melyeket
cölöpökként süllyesztettek az égbe, valami márhetetlen mélységű tér
volt ez, mégis bizonyos meghatározott számú lépéssel átszelhető, Elérke
zett a cölöphőz, amelyet az Isten számára jelölt iki: a rabszolga kezében
tartott fáklya gyér világánál meredt fel a földről az éjbe. Ahogy kezé
vel a törzset átfogta, szegekhez és göcsökhöz ért, amelyek ujját véresre
sebezték. Aztán a főépület fala felé fordult, ahol egy kis mallékajtónál
szék állott: Amint leült, ikiolttatta a rabszolgával a fáklyát, mert már
hallani vélte a Iégionáríusok 'Lépteit; de még valamennyi időbe tellett,
amíg a hangjuk ide átverődött. A vele ferdén szembenálló várfalon a
fáklyák halvány visszfénye im'bolygott és tágranyílt szeme előtt egyre
erősödött, míg végül olyan harsány fényben látta a falakat, hogya ha
talmas kockakövek élesen rajzolódtak ki 'benne. A cölöp szembeszökően

ugrott elő a várfal hátteréből, úgy hogy árnyéka nyílegyenesen vetődött

a földre, majd a fal tövénél hirtelen megszakadt. hogy aztán meredeken
kússzonfel és a magasban az éjszaka végtelenségébe merüljön, de köz
ben, a fáklyák közeledtéV'el, mint valami roppant nagy óra tébolyult
mutatója ide és oda lengett. A padló megvilágított síkján sötét tömeg
nyomakodott a cölöp 'irányába, nundenfelé szétterült és aztán belenőtt

a térbe, mint idétlen fejek, vadul ide-oda lengő sisakforgók, görcsbe
ránduló kezek sűrű tömkelege. míg végül szemébe nem tűntek a légio
náriusok: fegyverek és testek vad összevisszasága, közülük néhány fák
lyát tartott a rnesszi éjszakában; kacagás és kááltozás is hallatszott, mert
senki sem tudott arról, aiki mozdulatlanul ült székében, majdnemihogy
a raoszolga nehéz lélekzetét is érezte maga rnögött. A légionáriusok kö
zött pedig, számára láthatatlanul, ott kellett haladnia az Istennek, rní
vel ott \középen minden őrvénnyé súrűsödött: de éles szeme mégis észre
vette, mínt zúdulnak oda az öklök és kardmarkolat-gombok, úgy hogy a
menet olykor megrekedt, mert mindenki a középre nyomakodott, ütle
gelt, hogy aztán harsány kacajjal hátráljon. amire az emberek újra a
cölöp felé türemlettek,amelyet a tömeg, amint odaért körülfogott: de
oly sokan voltak, hogy az Istent nem ismerhette fel. Egy lég;ionárius
felmászott a cölöpre és a csúcsa körül fáklyákat tűzdelt be, majd egy
kötelet dobott le, és leugrott a tömeg kőzepébe, amely most hangos ~iál
tozással hirtelen aoölöp köré tömörült a fáklyák rikító és fantasztíkus
fényében, úgyhogy az árnyékok a tömeg felől vetültek szét minde~
irányban, mántha valami hirtelen feslő különös és óríásí virág szírrnai
lennének. De akkor ezétvált a tömeg és egyedeire bomlott, voltak, akik

.a tűzkorona fényéből kifelé igyekeztek, hogy a homályban telepedjenek
le, ,egy.esek oly közel hozzá, hogy majdnem a lábához értek. Ű azon-
ban mozdulatlanul ült, és mindebből semmit sem vett észre: mert az
Isten félelmesen mutatkozott most meg a szeme előtt. Meztelen volt az
Isten és félig felemelt kezét kötél fonta át, amely a kezek: súlyától fer
dén megteszülve lógott le a cölöp tetejéről. Az Isten kdssé távolabb állt
.a törzsöktől. magánosan ennél a fánál IS az éjsötét és mégis tüzes ég alatt
egészen láthatóan a fényben, amely kerékként fogta körül, úgy, hogy
ebbe a kÖ1"be volt láncolva és képszerűen mutatta annak hatalmat, aki
.a mellékbejárat sötétjében, mozdulatlanul ült az Istennel szemben. Az
Isten árnyéka azonban a fáklyák fényköréből a szíve közepéíg nőtt, úgy-

:170



hogy mindaz, ami most történt, az Isten és őközötte játszódott le, mert
rninden, ami volt: a légionáriusok meg a fáklyaláng. az ég felé meredő

cölöp, a falak tömör kookakövei, a föld kemény felszíne, a rabszolga
halk lélegzete és a csillagok tűztömegei csak azért voltak, mert az Isten
volt itt, és Ő, rajtuk kívül semmí más, s csak azért voltak itt, mert az
lsten meg az ember között nincs más megértés, mint a halál, nincs más
kegyelem, mint a szitok és nincs más szeretet, mint a gyűlölet. És mi
közben ene gondolt, a légionáriusok közül néhányan előbújta!k az éj
szakából, amely eltakarta őket és rneztelen felsőtesttel minden oldalról
az Isten ellen támadtaile egyesek rikító megvílágításban, mások. csak
sziluettként láthatóan, kígyózva tekeregtek a kOIibácsok , játékosan suhan
tak a roppantizmú karok körül, hogy aztán rángó könnyedséggel csúsz
szanjanak a földre, kegyetlen állatokként. amelyeknek formátlan ólom
feje van. A katonák úgy fogták körül az Istent, mintha táncolnának.
.rruntha játékból érintenék a testét hajlékony korbácsaikkal, hogy aztán
őrjöngő dühvel rontsanak rá, amitől az ólomfejecskék mélyen az Isten
húsába fúródtak, úgyhogy vére feltört a testéből, ami őt, aki nyugodtan
ült, végtelen kínnal töltötte el, mert titokban azt várta, hogy a kor
bácsok, mintha márványhozcsapódnánrak, lesíklanak majd az Istenről.

Most azonban látta, rniként omlik össze az Isten a légionáriusok rettentő

ütéseltől, hogy a lába tovacsúszik a földön, mert a kötél magasra fel
rántja !karját, testét pedig körbe dobálják a korbácsok, ahogy a légio
náriusok suhogó ütései újra meg újra eltalálják. Félmeztelenü1 táncol
ják körül a légionáriusok az Istent, hogy minden oldalról rásújthassa
nak a fáklyák lobogó fényében úszva és kísérteties árnyékot vetve a kö
vezetre, amely mcst olyan mint egy tükör, olyan mint egy vékony jég
réteg, amely feneketlen tengert borít. De aztán, míkor a test már élet
telenül függött, merev arccal eltávolodtak az Istentől; mert ernyedten
csüngtek kezükhen a korbácsok s lassan tűntek el az ernberek az éjsza
kában, úgyhogy 6 egyedül maradt ott az Istennel, miközben rendelteriül
halkultak el a Iégionárdusok léptei. A fáklyák most nyugodtabban égtek,
de már kialvóban is voltak és szu:rok csöpögött a véres testre, amely
a cölöp alja köré csavarodott. Ekkor történt, hogy székéből fölemelke
dett és lassan az Istenhez lépett. Oly közel rnent hozzá, hogy akár meg
is érinthette volna; az Isten meztelen testét is egészen világosan látta.
A test nem volt szép; mert bőre elosigázott és zúzódott volt; mély sebek
is éktelenitették, üt-ott már gennyesek és színte mindenütt belepte a
vér. Az Isten arcát azonban nem láthatta, mert az a két karja közé ha
nyatlott. Amikor azonhan meglátta ezt a testet, amely 'csúnya és tor
zult volt, mint minden !kínpadra vont emberi test, s amikor rníndezek
ellenére a hús rnínden sebébenés roncsában mégis felismerte az Istent,
sóhajtva lépett :lcd az éjszakába, míalatt mögötte és az Isten fölött k,i
aludtak a fáklyák.

Megrémített állatként összekuporodva feküdt valahol álomtalanul,
lakosztályának Slivár falai között, az olajlámpa visszatükröző fényében.
Belesüllyedt lelke íszonyatába, egyedül volt az emberek közőtt és át
hatolhatatlan volt mindazok számára, aki!k szeme előtt elhaladtak, anél
kül, hogy bármiféle érzést is keltettek volna benne; olyan volt ez, mintha
valaki embereket lát puszta árnyakként lépkedni téléjszakákon a hold
fényében. Keze magányosan tévelygett ,a szőnyegek mintáin, belemar
kolt a vánkosokba, vagy reszketve ragadta meg a kelyhet, amelyben
bor volt. Tekintete rézsútosan a császár ábrázatára tévedt, amely moso-
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lyogní látszó ajakkal fehérlett a homályban, oly valószínűtlenül,ahogyan
halottak mosolyognak sírjaik között elveszve a szűrkülefben. Aztán
hangtalanul a rabszolgára nézett, az pedig elfordult pillantásától, amely
ben idegen irigység izzott kísértetiesen. Reggelre azonban, a kelő nap'
sugaraival egyídőben, fuvolásokat rendelt maga mellé, és a dallam von-
tatottan hatait a fülébe, de semmi sem hatott rá, mert az Isten látványa
nem hagyta el többé elméjét.

Most megkísérelte, hogy áthárítsa a tömegre felelősséget, ha egy
szer nem sikerűlt az Istent cselekvésre kényszerítenie. A vállalkozásá
hoz kijelölt színtér a főépület nagy kapujához vezető nyitott lépcsősor

volt, az idő pedig az aznapra virradó reggel, amikor először kerűlt szembe
az Istennel, minthogy mindez rövid néhány nap alatt zajlott le. A lép
esőt meg' a főbejáratot árnyék borította, amely keskeny szalagként a
főépület mentén a tér és az embertömeg egy keskeny sávját is palást
jába vonta. Az emberek, akék éjhosszat gúnydalokkal illették az Istent,
már korán reggel ott voltak a vár kapui előtt, harsány kiáltozással tör
tek az udvar tág belseje felé, s ellepték egészen, mitsem törődve azzal,
hogy az őket meztelen kardokkal körülkerítő légionáriusok hatalmában
voltak. Mikor tehát Pilátus lakosztályából az előcsarnokba ért, a nyitott
főkapun át már ott látta az Istent és Barrabást a tömeg előtt egy kis
magaslaton állva, úgy, amint azt elrendelte volt; nyugodtan lépett elő

mégis a terem homályos öbléből, s váratlanul akkora fenséggel jelent
meg fehér köpenyében az Isten meg a gonosztevő közt, hogy a csőcselék

megdermedt pillantása alatt. Egykedvűen nézett az emberek végnélkül
terjengő tömegére, a fejekre, amelyekben rozsdás szögekként vöröslöt
tek a szempárok és sárgult fogak közt idétlen, lomha nyelvek sötétlettek.
Míntha csak egyetlen arca lett volna a tömegnek, s ez az arc minden
emberé volt ugyanakkor, óriási, fenyegető ábrázat, ezétárasztva magá
ból az iszonyatos némaságot, ami megült itt mindent. Ez az arc állt most
szemben Istennel és a gonosztevővel, az Igazsággal és az Erőszakkal, ez
az arc követelte egyetl-en fölüvöltéssel az Isten halálát. Amikor Isten
mindezteltfute, Pilátus az egyik rabszolgával egy tál vizjet hozatott s
megmártotta benne ártatlansága jeléül míndkét kezét, ügyet sem vetve
többé a tébolyult tömegre. De amikor megfordult s így meglátta az Isten
néma arcát, tudta, hogya tömeg nem veheti le róla a terhet, mert egye
dül ő ismeri az igazságot. Arra kényszerült tehát, hogy egyik kegyet
lenséget a másik után kövesse el az Isten ellen, mert tudta ugyan az
igazságot, de nem értette meg, s a tál vizétől még csepegő két keze közé
rejtette az arcát.

Mcstantól fogva úgy érezte, mintha halottként járna halottak között.
Ellenőrizte a keresztrefeszítés előkészületeit, és végignézte, hogyan csú
folják ki a légionáriusok az Istent. Nyugodtan, szemét közönyösen rá
irányítva ál'lt az Isten előtt; megengedte azt is, hogy az Isten fejére tövis
koronát. illesszenek. Aztán megmutattatta magának a keresztet s meg
parancsolta, hogy állítsák föl előtte a gyalulatlan rönköt, majd a kérget
kezével gondosan végigszántotta. Midőn a légionáriusokat kijelölte, a
menet után bámult, amíg csak a vár kapujában el nem tűntek az em
berek, magukkal hurcolva az Istent, aki a hatalmas kereszt alá rogy
gyanva, a csapat közepén ide-oda támolygott. Megfordult, rá sem hede
rítve egy rabszolga gyerekére, akí nyáfogva rohant át az udveron arra
felé, ahol az Isten a kapuív alatt 'eltúnt. Visszatért a lakosztályába, és

172



ebédet készíttetett magának. Mozdulatlanul hevert az asztal mellett és
mintha csak távolból hallotta volna a lydiai muzsikusok játékát, akik
degesz képpel fújták, mikőzben, a .szobáít körülfogó vastag falakon túl
éjszaka támadt. Elsötétedett a nap. Kővé dermedt az ég, úgyhogy a szo
bábarilévők felriadtak. A flótasok vértelen ajkuk előtt billegtették fuvo
láikat és kerekre tágult szemmel meredtek avasrácsos ablakokra. Az ég
közepéri halott nap állott fénytelenül egy megvakult térségben óriás
Iabdaként, s testén mély Iyukak sötétlettek Rengeni kezdett a föld is,
mindent egymásra döntött, úgyhogy az emberek hangosan ordítozva a
földre vetették magukat. Pilátus tudta, hogy az Isten szörnyű csodával
leszállt a ikeresztröl, hogy végre bosszutálljon. Fölkelt és kiment. Elő

vezettette lovát és csekély kísérettel kílovagolt. A lovak riadtak voltak,
mintha rettentően félnének. A város utcái üresek voltak, belesüllyedtek
azelpusztult földbe a nyomasztó ég alatt, amely nem ismert többé se
nappalt, sem éjszakát. Kísérőinek arca fakóra vált, és a sisalkok is csiga
héjnak tootek a tar fej eiken, a fénytelen szemek ürege fölött. Attól is el
borzadt, míkor a kezére nézett; mert az olyan volt, mint valami isme
retlen pók, amely a ló kantárját fogja. A városból a domb irányába
lovagoltak, ahol a keresztek álltak. Emberek előtt haladtak el, akik föl
húzott térddel kuporogtak az útszélen és hadaró hangon értelmetlen
szavakat kiáltoztak. Egyesek hangtalanul a lovak elé vetették magukat,
és ott maradtak fekve apaták tiprása alatt. A pálmák derékbatörtek
és az olajfák tépetten álltak. A sziklasírok tátongva megnyílottak. tete
mek lógtak ki belőlük és csontkezek legyezték zászlókIként a tejszínű

Ievegőt, Bélpoklosok rajai botladoztak elő, sötét madarak lengő rongy
kabátokban. hangjuk mint sípítóan éles füttyszó süvített tova. Az ös
vény meredek szíklákon kúszott fel. Szanaszét (hevertek az öngyilkosok,
M,ik a szartekről leugorva zúzták agyon magukat. A lovak egyre nyug
talenaboak lettek, minél inkább közeledtek a helyhez, ahol a kereszte
~etfe1á:nították, középütt az Istenével, amelynek most üresen és kopá
ran kell az égnek meredníe, s talán maga az Isten támaszkodik neki szép
meztelenségében, hangos kacaj jal, hogy széttépje a feléje ügetőt, A nap
még mindig kiégett meztelenségben vesztegelt az ég közepéri. mintha
megállt volna az idő. A sötétség is egyre sűrűsödött, úgyhogy Pilátus
majdnem beleütközött a keresztbe, amely hirtelen magasodott fel előtte

az éji sötétbe, és csak nehezen jött rá, hogy ez az Isten keresztje,
Már fordult volna is, hogy tovább keresgéljen, de amint keleten

egy roppant, zöldszínű üstökös tűnt szembe, meglátta, hogy ez a kereszt
nem üres, amint azt gondolta volt. Elsőnek a két láb bukkant elébe.
Egyetlen vasszög döfte át öket. F,s ahogy tekintete feljebb síklott, a test
görbedt feléje, súlyosan a kinyújtott két karral, amelyet vadul feszítet
tek ineM az égnek, s pontosan Pilátus arca fölött egy másik arc függött
holtan: az Istené.

Mikor azonban harmadnapon korareggel hírnök futott be és jellen
tette, hogy éjközben Isten elhagyta sírját, úgyhogy üresen találták azt,
menten odalovagolt és sokáig bámult a sziklarnélyedésbe, üres volt az,
s a nehéz kő, amivel befedték, széttöredezve feküdt a földön. A hely
tartó nehézkesen megfordult. De mögötte egy rabszolga állt, s ez meg
látta ekkor Pilátus arcát: felmérhetetlen volt, mintha a halál birodalma
terülne szét előtte, fakósárgán a reggel kelő fényében, és mjkor fel tekin
tett, a két szeme hideg volt.

Possonyi László fordítása.
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