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Crueítíxus etiam sub Ponti~ Pilato

Mindenekelőtt a tyúkok! Ne engedje, hogya tyúkokról megfeled
kezzem! Nagyon fontos!

Nem tudom, miért kellene azon megütközni, hogy Pilásas délután
három órakor (a régieknél ez a kilencedik óra volt) mélyen aludt. Ne
feledjük el, hogy gyarmati tisztviselő volt, s ezért megrögzött szokássá
vált nála a délutáni szieszta. Szelgáláta közben kénytelen volt egészség
telen vidékre utazni, például a jaffai síkságra és a Jordán vidékére, s
így szinte csodálatos volna, ha nem kínozná néha a mocsárláz. Méghozzá
borzasztó éjszakája volt! Aki csak egyszer életében felelős volt azért,
hogy egy maroknyi zsoldossal rendet tartson egy ázsiai városban, mely
rendes körülmények között csendes és álmos, de hirtelen - nem tudni
miért - egyszer csak felforr, mint a leves, az bizonyára megérti, rnit
akarok mondani, A zsidó húsvét olyan, mint a Ramadan vagy a Moha
rem ünnep. Jeruzsálemet ilyenkor elárasztják a Földközi-tenger part
jairól özönlő izgatott és fanatikus zarándokok, ünneplő emberek, akik
elhagyták megszekott környezetüket és megszabadultak a rendőrség fi
gyelő szemétől. Nem is számítva a csőcseléket, mely az ilyen népi ünne
peken mindig felszínre kerül. Ilyen bosszúságokkal teli nap után az át
kozott papok e hallatlan terrorja, a letartóztatás éjnek idején, a huza
vona Kaifás törvényszékétől Annáséhoz, és ezek a vén kecskék, ahogy
a szűk utcákon galoppban hintáztatják magukat gyaloghintóikban, előt

tük fáklya, és hogy a bámészkodók,akiket ütlegelésekkel és rúgásokkal
szorítanak félre; mindezek után reggel a szabályszerű elővezetés ítélő

székem elé, ez a fontos és valóban szerenesés kísérlet, hogy legalább a
látszólagos biztonságot ésa rendet visszaadjuk az örjöngőknek anélkül,
hogy lázadás törne ki, halottak nélkül, a csapatok erőszakos beavatkozása
nélkül úgy, hogy Rómának sem kell nyilatkozni, csak kedvetlen hallga
tás, a hatóság jóváhagyásának jele s egyszerre határozottság, leereszke
dés és kérlelhetetlen éleslátás - valóban: ilyen fáradalmak és ilyen
eredmény után érthető, ha az ember szeretne egy kicsit pihenni. Es az
tán, pontban háromkor, a hirtelen ébredés, és az a sok minden, ami utána
napnyugtáig történik. Ha egyáltalán volt még nap az égen, ha ez a meg
szokott égitest már korábban meg nem gondolta magát és faképnél nem
hagyta ezt a fúriák fáklyáitól megvilágított poklot! Az igazság utáni
vágytól hajtva, és miután nyugodtan megvizsgáltam hivatalnoki lelkiis
meretemet, tíltakoznom kell mínden olyan vád ellen, hogy nekem bármi
közöm is lett volna az egymást gyorsan követő eseményekhez, Nekem
senki sem tehet szemrehányást! Bármikor hajlandó vagyok részleteseb
ben foglalkozni a dologgal, de már most elhárítok magamról minden fe
lelősséget. Ami történt, az a zsidók ügye volt. Az ő dolguk volt. En római
tisztviselő vagyok, az a kötelességem, hogy a rendet fenntartsam, mást
nem követelhetnek tőlem, azt sem, hogy megértsem ezeket a zsinagógai
öldökléseket. Az a Iegfontosabb, hogy uralkodni tudjak az idegeimen,
szilárdan elhatározva, hogy bizonyos dolgokat átadok a megsemmisülés
nek és feledésnek, mert rájuk emlékezve tisztánlátásom nagyon is gyor
san elhornályosodhat. Csak semmi veszélyes elbizakodottság! Az ered-
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mény a fontos. Róma hallgat. Heródes ismét kibékült velem. A San
hedrín hivatalos írásban mondott köszönetet nekem (a felirat miatti in
eidens ellenére, de erről a mulatságról nem mondhattam le), mit akarnak
még tőlem? Ha ezek a vademberek valóban az istenüket áldozták föl, ez
az ő dolguk, ebben én ártatlan vagyok, mosom kezeimet; vére az ő fe
jükre szálljon, ahogy olyan ízléstelenül mondogatják. Az én isteneim az
öt kis háziisten. s azok eddig még általában mindig jól szolgáltak, bár
hová vetett a sors. Ezért nem is gondolhatja senki, hogy ezeknek a gya
lázatos és babonás ázsiai praktikáknak hódolok.

Tulajdonképpen csak az a baj, hogy a tyúkok nem a'karnakenni.
Ehhez hasonlót még nem értem meg.

Pedrig pontosan megtartottam a rítus (auspiciis ex tripudiis) szabá
lyait; ezeket a felvételi vizsgára könyv nélkül meg kellett tanulnunk;
ráadásul többé vagy kevésbé becsületes fogásokat is alkalmaztam, ami
ket a gyakorlat javall, mikor ezek a piszkos kis jószáguk túlontúl sok
nehézséget támasztottak. Semmi sem használt. Nem akarnak enni. Gon
doltam, talán csak ezekkel a palesztínai tyúkokkal van ennyi baj. Dip
lomáciaicsomagban drága pénzen hozattam kopasznyakú főpapi szár
nyasokat, ezeknek a szárnyain ott a [óskollégíum [ele. Néhány zsák íz
letes szabínumi kölest is küldtek. Minden hiába volt: azóta, hogy az én
öt sátáni tyúkommal összeeresztették őket, nem akarnak enni, és ha az
ember erőszakkal próbálja etetni őket, inkább megdöglenek, mint jogász
nyelven mondják : hic et nunc. Mit gondoljak? Az egyik oldalon ott az én
feddhetetlen hivatalnoki lelkiismeretem, a másikon ott vannak a tyúkok.
Hol az igazság?

És akkor újra kitör a zavar, megint kezdődik előlről és helyén legyen
az embernek a szíve, ha mindettől nem akar teljesen megbolondulni ! A
felriadás a recsegő bútorok és zuhanó téglák lármájára. A kövér Livia
hamisbronz szobrát, mely elődömtől maradt rám s másfél tonnát nyom,
ott találtam a salátáim közt, orral a földben. Földrengés, amilyet még
nem sokat értem. És hová lett a nap? Sehol sincs. Valaki megfojtotta
a napot. Felhő sincs az égen, mégis vaksötét van. Egy-két biztató csillag
pislog, s ott fenn valami vérbeborult jelenség látható, amit alig lehet
holdnak nevezni. És gondolja hozzá mindehhez a kétségbeesett nőket, a
meredek sikátorokban rohanó léptek dobogását, az embertelen üvöltést,
melyet hirtelen még kellemetlenebb csönd követ; aztán: egy, kettő, há
rom, négy, míelőtt tízig, vagy húszig számolhatnánk, az a jeges szárny-
'Csattogás. •

Megnyíltak az alvilág kapui, gázló támadt az Acheron folyón

Nem érti, mit akarok mondani? Nem is fontos. De kérem, olvassa
el ezt a kis verset, amelyet akkoriban a történtekről költöttem. Versben
elmondhat az ember olyan dolgokat is amelyek hivatalos jelentésben
aligha helyénvalók.

Hogyan lennék, ismétlem, mindezért felelős? Poncius Pilátus alatt
megfeszítették. Igaz, Poncius Pilátus alatt feszítették keresztre. De mi
más kapcsolat lehetne köztünk; kérdezem? Mintha az egész római tör
ténelem fejlődésa tőle indult volna, mintha a teljes törvénykező, diplo
máciai, katonai, konzuli és császári gépezet egyenesen őrá épült volna.
Az adott pillanatban minden magától játszódott le. Mintha már várták
volna, mintha kinek-kinek meglett volna a maga legkisebb részletekill
betanult szerepe. Alig kellett beleavatkoznom. úgyszólván előre meg-
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írták a darabot, minden ellenállhatatlan erővel egyetlen irányban moz
lott; ha még volt valaki, aki világosan tudott gondolkozni: az én voltam;
tie rninden ellenvetésem. amelyet emberi érzésem és a szabályszerű eljá
rás is diktált, szalmabábként elsodródott. Zseniális ötletem volt például
Barrabás (az úrficska. ahogyan fiatal attaséírn elnevezték). Öreg írn0

kom, aki már negyven éve szoLgál, alig tudott hová lenni a csodálattól.
Nem lehetett volna elegánsabban pontot tenni az I-re, és a templomi
uraságokat figyelmeztetni, hogya történtekért a felelősség egyedül raj
tuk van. A fickók nagyon is jól megértették. Ha látta volna az arcukat!
Hogy csikorgatták a fogukat! Az a Heródessel rögtönzött epizód se volt
kutya! A tragédiában mindenkínek megvan a maga szerepe, senki sem
maradhatott ki belőle. Ettől kezdve még automatikusabban kellett a sze
repemet játszanom. A büntetőapparátus attól fogva, hogy mozgásba
jött, szinte magától működött. Már csak a kezemet kellett megmosnom
és az asztalhoz mennem, miután bevettem valami olyasmit, mínt ma
napság az aszpirin-tabletta. Kérem, magyarázzák meg, míért lett olyan
barátságtalan irántam a feleségem őnagysága? Végtére nem képzelhette,
hogy egy állami tisztviselő holmi asszonyi álmok miatt kockára teszi az
állását és megsérti Róma tekintélyét. Szolgálójával együtt eltűnt, nem
sikerült megtudnom, mi lett velük. Allítólag Antiochiában látták őket.

Ez lehetséges. Már nem is bosszant. A szabadságnak ára van. Az ő ese
tében azonban közrejátszott valami, amely megzavarja a lelkiismere
temet. Nyilván nem helyesli a magatartásomat. Akár a tyúkok.

Kétségtelen, hogy az istenek személy szerint haragszanak rám. El
mondom a legfeltűnőbb botrányt, amellyel Rómában és a tartományok
ban is foglalkoztak az újságok, s még idejében felismerték, hogy én
emiatt csak részben vagyok felelős. Bizonyára tudja, hogy a kiküldetés
sei megbízott tisztviselőt számtalan jelentéktelen munkával tisztelik meg,
mint például jutalmak kiosztása az arra érdemes polgároknak, a kato
naság és a tűzoltóság buzdítása, ünnepélyek, évfordulók, szónoki ver
senyek rendezése, stb. Szónoki tehetségem, jól megfogalmazott körmori
Illataim és érveléseim - hiszen római vagyok - alkalmassá tettek ilyen
körutazásokra. Fe1etteseim azon a napon Ardaeaba küldtek, a rutulok
régi fővárosába. Az volt a dolgom, hogy koszorút helyezzek el a helyi
Jupiter-szobor elé és köszönetet mondjak azokért a jószolgálatokért, ame
lyekkel századokon át szakadatlanul elhalmozta a várost. l1':ppen befe
jeztem ünnepi beszédemet és gyöngyöző homlokomat törőlgettem, mí
közben a papok tömjénfüst és zene mellett elkezdték az előírásos áldo
zat bemutatását, amikor észrevettem, hogy Jupiter lassanként elveszti
egyenes tartását és jóakaratúan a szertartás fölé hajol, amit más körül
mények között jó jelnek is lehetett volna tartani. Szörnyű rémülettől

bénultan figyeltük ezt a színjátékot. A papok azonban elfoglaltságuk
közben semmit sem vettek észre, csak a disznóval törődtek, amely sival
kodv a, huzakodva követte a kost és a bikát az oltárhoz.

Az Isten leereszkedése végülis olyan fenyegető rnéreteket öltött, hogy
egyszerre csak egyensúlyát elveszítve nagy robajjal porfelhőtől körülvéve
rázuhant a szolgálattevökre és a szó szoros értelmében - nem tudom
.másképp kifejezni - szétlapította őket. Hogyan írjam le az eseményeket
-követő zűrzavart, a nyomasztó sötétséget, a velőtrázó kiáltásokat, a szer
tehulló szénparazsat, és a mindent felülmúló undorító trágyaszagot; mert
az éjjeli madarak exkrementumukat évszázadok óta tiszteletreméltó
gondvíselőnk bensejébe üritették. Az egész épületet betöltötte a megza
vart madarak ijesztő szárnycsapkodása, -beszámolómban mindezt jelen-
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tenem kellett, és nemsokára leolvashattam törvényszéki írnokaim arcá
.ról, hogy főnököm nincs velem megelégedve. A hatóság ugyanis igen
agyafúrtan tudja magáról másra tolni a felelősséget. Katasztrófa-specia
listát láttak bennem. Néhány "jóbarát" kibányászta a levéltárból a silohai
toronyra vonatkozó feljegyzéseket is. .

O igen, valami igazuk nekik is volt, hiszen ez a történet csak csúcs
pontja volt a gyanús események sorozatának, amelyeknél jelenlétem
döntő tényezőnek látszott. Ön tudja, hogy Itáliában milyen könnyen kiál
tanak ki valakit vészmadárnak. Fejemet hamarosan baljós dicsfény vette
körül. Pedig hát mi részem volt nekem például abban a nevetséges ná
polyi balesetben? Csupán néző voltam mínt, a többiek, a kereskedelmi
karnara vendége, mikor a helybeli Merkur-szobor tetőtől-talpig szétre
pedt és udvariatlanul Ieleplezte a sekrestyést egy pincepatkánnyal fel
vértezve, melyre a hasüreg labirintusában jós kötelességének teljesítése
közben volt szüksége, Miért ne lehetne ezt természetes okokkal magya
rázni? Például a vulkánikus talaj egy váratlan lökésével, vagy azzal, hogy
a férnőntvénybe egy szalmaszál került?

Emlékezem egy korábbi mulatságos epizódra is. Egyik barátomat
kísértem el adóbeszedési körútjára. Egy gazdag, öreg különcnél kötöttünk
ki, akinek sikerült éveken át kijátszania a kincstár kizsákmányolását. Ez
alkalommal sem találtunk semmit, és ravaszdi házigazdánk, akit hiába
való keresésünk jókedvre derített, megosztotta velünk szerény lakomá
ját, savanyú bort és mátyásmadarat. Ekkor hirtelen sóhajtásfelét hallot
tam a hátam mögött, egy kis zörrenést, csendülést, és látom, hogy ven
déglátónk arca színt vált. Megfordulok. A zajt a gazdagság istenének
beridője okozta, a szobor ugyanis, amely előtt a házi oltárnál hódolni
szoktak, hirtelen megfordult tengelye körül, jótékonyan feltárva ben
sejét, a beépített szekrény fiókjait, ahová derék emberünk a kinoseit
rejtette: pénzt szépen oszlopokba rakva, ezüstneműt, ékszereket, érték
papírokat. Egy egész délutánt az összegyűjtött anyag leltározásával töl
töttünk. Tulajdonképpen mi is történt? ..

Mialatt Pilátus az Haute-Garonne vidékén medvék és bölények kö
zött egy fogatlan negyedesfejedelmet őriz a vastag levantei feleségével,
ilyen képek vonúlnak el a szemei előtt, ilyesmit álmodik, ha alszik, ilyes
mi játszódik le bensejében; álmatlan éjszakáírt földalatti ajtókat hall ki
nyílni, tömegek lármáját, kavargását, zajongásat hallja; s akkor hirte
len megjelenik előtte a gígantíkus, fölismerhetetlen arcú vádlott. Milyen
élmény: egy civilizáció omlik össze a homályba boruló nap sugarainál.
Es agyában szünet nélkül, föltartóztathatatlanul, összekeverten. egymás
ratolulva, befurakodva, egymással támadón szembenállva a pöre lénye
gét jelentő két mondat: Ime az ember, és Mi az igazság?

Pápay Klára fordítása

•
A nagy zsenik ragyognak, birodalmuk van vagy egyéb nagyságuk, gyózel

meik vannak és sikerélményeik ... Jézus Krisztus nem volt gazdag, nem vol·
tak tudományos teljesítményei; az ő területe a szentség. Nem talált föl sem';
mit, nem kormányzott birodalmat; viszont alázatos volt, türelmes, szesit Is
ten előtt és félelmetes a démonok számára; nem volt· bűne. Milyen ragyogás
ban, milyen végtelen dicsőségben jelenik meg a hit szemével nézve • . .

Pascal
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