
PILÁTUS FELESÉGE ITta GllRTRUD VON LE FORT

Praxedis, a felszabadított görög rabszolganő, Rómából - Júliának, Decius
Galileus feleségének, Víennába:

Tiszteletreméltó Úrnő, éppen most hallom, hogy Quintus Crassus légióját
a legközelebbi napokban áthelyezik Rómából Galliába, azért sietek rábízni
egyik tribunusukra azt a részletes tudósítást, amelyet drága Úrnőm iránti test
véri szeretetből kértél tőlem. Mert első beszámolomban úgylátszik "TIem tud
tam elég világosan eléd tární a dolgokat. Kérlek bocsásd meg zavartságomat
-amikor írtam, még túlságosan izgatott voltam a megrázó események miatt.
Azonkívül akkor követem megbízhatóságáról némi kételyeírn voltak, és az
előtted is ismeretes üldözési hullám még nem csillapodott le egészen, Közben
a veszélyes helyzet megjavult. Választott követem ugyan nem hitsorsod,
de hallgatag és előítéletektől mentes, józan római, aki hűvös megfontoltsággal
utasította el az üldözést, s így ma nyiltan feltárnatom neked a. szívemet.

Amint írod, Galliában még most is azt beszélik: a Prokurátor, rniután
kétségbeesve egyik helyről a másikra bolyongott, levetette magát a svájci he
gyekböl, így keresve és találVia meg a halált. Nincs szükség rá, hogy meg
cáfoljam ezt a legendát: jól tudod, kitalálás az egész: nem a Prokurátor, ha
nem hitvese, az én szerétett Úrnőm, Claudia Procula járta mintegy bolyongva
végig a világ mánden helyét - "mintegy", mondom, mert vannak lelki ki
'terjedések is, és ezek nemcsak jelentik a világot, hanem magasabb értelemben
véve ezek a valóságos világ. Kezdem tehát Úrnőmnek azzal a csodálatos álrná
val, amelyben joggal sejted sorsának gyökerét. Abban is teljesen egyetértek
Veled, hogy különbséget teszel álom és álom között: egyes álmok csakugyan
eleve a parancsoló igazság jegyét hordják magukon, még aikkor is, ha álom
fejtéshez értő pap nem biztosít róla. A közönséges álmok gyors lábbal, fürgén
surrannak el mel1ettünik, mínt a bujócskázó gyerekek; azok viszont, amikre
Te gondolsz, elejétől fogva olyan világosan állnaik előttünk, mínt mondjuk a
rómal Fórum tiszteletet parancsoló oszlopai, amelyek első pillantásra rnintha
odakiáltanának a szemlélőnek: "Soh.ase felejts el bennünket!" És ezekhez az
utóbbi fajta álmokhoz tartozik az is, amelyről most beszélünk. .

Még nagyon pontosan emlékszem minden kísérő körülményére, pedig
hát több évtized telt el már azóta. Ürnőm cakkor még nagyon fiatal volt és
gyakorta levert, mert azt hitte, az ura elhanyagolja - tudod, mint elkényez
tetett gyermeknek nagyon igényes elképzelése volt a férfi házastársi szerel
rnéről, És igaz is, hogy a Prokurátor akkoriban sokat hagyta egyedül, de
ennek oka csak ezer bosszúsággal járó hivatalának súlya volt, amelyet annak
a kicsiny, de roppant nehezen kezélhető népnek a körében kellett betöltenie,
és ez egész uralkodói természete miatt roppantul terhére esett. Az emlitett
reggelen azonban úrnőm sugárzott a boldogságtól és gyönyörűségtől, mert a
Prokurátor az egész éjjelt nála töltötte. - .

- O Praxedisem, - kiáltott felém, - most mégis kegyes volt hozzám Eros!
Ezen az éjszakán egy életre való szerelmet kaptam.- Gyöngéd pillantást ve
tett a szerelemisten bájos szobrára, amellyel a Prokurátor ékesítette föl háló
:szobáját. - Nem, még n€lll1 akarok fölkelni, - hádtott el, amikor ajánlkez
tam, hogy segiteik őltözkődní, - hagyjál még egy kicsit pihenni és álmodni,
hiszen lélekben még míndíg hitvesem karjában fekszem.

Megigazíttatta velem a párnákat és mint valami kimerült gyermek, jól
eső mosollyal közibük símult.

Én az atriumban rendezgettem a virágokat és gyümölcsöket az asztalra,
- a fecsegő rabszolganőket ik:i.küldtem, hogy senki ne zavarja úrnőm álmát.
Eklkor hirtelen meghallottam a hálószebából aggodalmas kiáltását. Amikor
beléptem hozzá, fekhelyén ülve nagy, zavart szemekkel meredt felém. Mintha
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letöröltékvolna gyermekesen szép vonásairól a boldogság édes jóllakottságát;
mírrtha arcának fíataleágára sok-sok jövendő év árnyéka hullott volna az iste
nektől kirótt kérlelhetetlen végzetével. Karját felém nyújtotta, de nyomban
leengedte, mint a béna: - Most már rninden boldogságomnak vége, - da
dogta. - Olyan gonosz álmom volt, és tudod, Praxedisem, hogy a reggeli ál
mok igazmondók! .

Kértem, beszélje el nekern álomlátását, talán mégis jóra tudnám értel
mezni. Osak lassacskán jött meg a szava. ELkezdte:

- Homályos helyen voltam, ahol egy csomó ember gyűlt össze. Úgy lát
szott, Imádkoznak, de szavaik, mint a víz moraja, csak eleiklottak mellettem.
Hirtelen mírrtha megnyílt volna a fülem, vagy a tompa vízmorajból egy ma
gasra szökő forrás sugara tört volna elő, teljes világossággal hallottam a sza
vakat: "S2lenvecLett Pontius Pilátus alatt, megfeszítettek, meghalt é~ eltemet
ték." Nem tudtam megmagyarázni magamnak, hogyan kerül ezeknek az em
bereknek a szájába az umm neve, sem azt, hogy mi ennek a jelentősége, de
azért valami ködös borzadályt éreztem a hallott szavaktól. mintha csak va
lami titokzatosan baljóslatú dolgot jelenthetnének.Zavarodottan el akartam
hagyni a termet, de mégis egy másikban találtam magam: ez még sötétebb
volt, a római kapuk előtti coemeteríumokra emlékeztetett, és az előbbinél is
sűrűbben tele imádkozókkal ; itt is felhangzottak a riasztó szavak: "Szenvedett
Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették." Próbáltam ki
jutni a szabadba, de újból egy zárt terembe jutottam, amelynek ezúttal va
lami szakrális jellege volt, és megint hallottam az itt is összegyűlt imádkozók
szájából férjem nevét. Tovább siettem, egyik hely tárult föl előttem a másik
után; néha rnintha fölismertem volna valamelyik jólismert római templomot,
de sajátságos módon megváltozva: márvány ambonokat láttam arany és vörös
kőberakásokkal. de egyetlen ismert istenképet sem. Néha az apszisokon nagy
idegen mozaikok merültek fel és mimtha egy ismeretlen, birói megjelenésű

istenséget ábrázoltak volna. De még mielőtt ki tudtam volna venni az arcát,
újból borzalommal jártak át a zsúfolt tömeg ajkáról a megrázó szavak: "Szen
vedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették meghalt és eltemették." Futottam
tovább, mindig tovább; kastélyszerű kapuboltozatok fogadtak be, roppant, ün
nepi komolyságú bazilikákon sietett át a lábarn. Mindig nagyobbnak tűnt a
bennük összegyűltek száma, mindig ídegenszerűbb lett az építkezés; aztán az
izmos csarnokok kezdtek hirtelen a magasba nyúlni, mintha a kő minden
törvényétől megszabadulva, súlytalanul az ég felé lebbennének. Itt hallgattak
az összegyűlt imádkozók, de láthatatlan kórusok énekeltek, és ebből is férjem
neve zengett felém: "Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et
sepultus est". Aztán eltűntek a súlytalan csarnokole is, [ólismcrt oszlopok
merültek fel, de szírrte belefúlva drapériadíszük patetikus pompájába. Zsongó
zene áradt M azon a férségen is, amelyet ezek az oszlopok keretezték, idegen
szerű kórusok hangja, a sokféle szólam egymásba fonódott és megint széjjel
vált, úgyhogy a szavak érthetetlenül olvadtak egymásba. Hirtelen azonban a
hangok áradó hullámaiból kiemelkedett egyetlenegy: meredeken, szigorúan,
szeplőtlen-pontosan, vádlón, sőt csaknem. fenyégetően csendültek föl ismét a
szavak: "Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato.' Szaladtam, szaladtam.
míntha fúriák üldöztek volna, tovább, tovább, úgy éreztem, mintha százado
kat futottam volna végig és még több századot kellene végígjárnom, mintha
az idők végzetéig üldöznének így a legkedvesebb névvel, mirrtha az valami
mérhetetlenül súlyos végzetet rejtené, amely nemcsak aző drága életét vonja
fenyegető árnyékba, hanem az egész emberiségét is.

Abbahagyta mert kívülről már jó idő óta izgatott hangok zűrzavarát le
hetett hallani. Most a Prokurátor neve is a fülünkhöz jutott, és míndjért
utána, mántha az éppen most hallott álombeli hangok titokzatos változata
lenne, felzendült a sokhangú ikiiáltás: "Keresztre, keresztre vele".
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Nos, ismertük már ennek a fanatikus kis népnek szokásait, hiszen köztük
kéllett élnünk, hozzászoktunk, hogy időről-időre egy-egy nevetséges utcai
zendülést produkálnak, ti. mikor az uralomvágyó papi kasztnak eszébe jutott
keresztülvinni makacs kívánságait a Prokurátornál. Különben nem sok figye
lemre szoktuk méltatni ezeiket a vállalkozásokat. De ma csakugyan úgy tűnt,

míntha ez az odakintí dolog valahogyan összeillenék úrnőm éppen most hallott
álmával; a távoli századok, amelyeken ott rnintha végigsietett volna, riadalom
mal sugározták át a jelent, ez pedig mintha mégerősítette volna az úrnő láto
mását. Egyetlen pillantás halotthalvány arcára elárulta, hogy ő is ugyanezt
gondolja. _

Megnyugtatására odahívtam egy az atriumhan készenlétben álló rabszel
ganőt, - tudvalevőleg ezeik mindig tudnak minden újságót a városban - éi
megkérdeztem. mi az. Azt mondta, a zsidók egy férfit hurcoltak a törvényház
elé; azt állítják róla, hogy kírálíyá akarja tenni magát, ezért a Prokurátor
feszítfesse keresztre, Micsoda gonosz és hálátlan nép, hiszen ez a Názáreti Jézus
- az a fogoly neve - soik jót tett velük, nqgy csodatevő és gyógyító. Még
többet is el akart mondani, de hallgatást intettem neki, mert észrevettem,
hogy az úrnő mindig izgatottabb lett beszéde közben.

- Ó, tudtam, hogy a reggeli álmok igazmondók - kiáltotta, míkor ismét
egyedül voltunk. - Ez által a fogoly által fog beteljesülni az álmom, a Proku
rátornak nem szabad őt elítélnie! Jó Praxedís, menj hozzá és kérd meg egész
gyöngédségem nevében, bocsássa szahadon a bevádoltat. Siess, minden iste
nekre kérlek, siess!

Én vonakedtam ; nem mirrtha féltem volna megbízásomtól - urunk ud
varias emiher volt, sohasem felejtem el azt a hanyag magátólór-tctődést,amely
lyel szabadnak nyilvánitott abban a pillanatban, míkor megtudta, hogy görög
nő vagyok -, de hivatali ügyeiben nem hallgatott asszonyi szóra. Mondtam
úrnőmnek, gondoljon erre.

Ö makacsul 'kitartott: - De az enyémre ma hallgatni fog, mert ezen az
éjszakán ezeretett. .

Félretettern hát meggondolásaimat és átmentem a palota másik részébe
az úgynevezett törvényházba. A szolgálattevő centurio elvezetett aProkuráto;
dé. Bár sokkal idősebb volt feleségénél, ezen a reggelen nagyon fiatalos be
nyomást keltett imponáló termetével. erőteljes állával és keskeny, fegyelme
zett szájával, amint a fürdőből éppen kikelve és friss tógába burkolózva ké
szült kimenni az őrjöngő néphez; rnert a zsidók számtalan furcsa azokásainak
egyike, hogy azt hiszik, beszennyezik magukat, ha belépnek a mi házainkba.

Előadtam a rámbízott üzenetet, higgadtan hallgatott végig, nyugodt arcán
egy vonás sem mutatott arra, hogy sietős dolga van. Azt hiszem, akkor sem
szakított volna félbe, ha egy félóráig beszélek, sőt egyenesen úgy vettern észre,
mántha kapóra jött volna neki, hogy megvárakoztatja odakínn a rakoncátlan
népet - tudod, Úrnő, néha a maga hallgatag médján rosszindulatú tudott
lenni irántuk. . .

- Jól van, Praxedis, köszönet úrnődnek. add át neki üdvözletem 
mondta végül.' És bár arca - ó, ezek a kifürkészhetetlen római arcok! - mít
sem árult el abból, amit az üzenetről gondol, az volt a határozott bnyomásom..
hogy nem kellemetlen neki, msntha csak saját véleményét erősítené meg a
fogolyról. .

Siettem vissza úrnőmhöz és jelentettem neki, hogya Prokurátor jóakara
túan hallgatott végig. Úgy látszott, ez egy kissé megnyugtatja. Hagyta, hogy
fölöltöztessem. bőven használta sok sminkjét és szépségkenőcsét, amelyeket
üde fiatalsága ellenére igen nagyra tartott. Aztán Iemerrtűnk a trikliniumba;
ott nem lehetett hallani a nép még folyvást tartó lármáját. Néhípy görög sze
relmes verset olvastam föl neki; ezekert különösképpen szívesen hallgatta, mert
azokat az érzelmeket tükrözték, amelyeket a férjétŐl igényelt.
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Hirtelen berontott az a rabszolganő, akit azelőtt megkérdeztem a nép
csődületről. - Ú úrnő, férjed mégis csak keresztrefeszítteti a foglyot, - ki
áltotta, - annak a barátai pedig szilárdan hiszik, hogy Isten angyala fog
oldalára állni. - Az úrnő valósággal kirepült' a teremből. Én utána, de nem
tudtam utolérni. Azután egyszerre csak mínd a ketten ott álltunk a lapos tetőn

a palota alacsony elülső részén, ahonnét az egész teret látni a törvényház lábai
nál, és kihajoltunk a falon.

A Prokurátor most sötét arccal a birói székben ült, szemmelláchatólag ki
mondta már az ítéletet, mert a legionáriusok éppen rátették kezüket az előtte

álló elítéltre, Az egy vörös katonaköpeny rongyaiba volt öltöznetve és vérző

feje körül tövisfonadékot hordott. De ami igazából megrázó volt a megpillan
tásakor : ez a s7Jánalommméltóember úgy állt ott, mintha ő szánná az egész
világot, még a Prokurátort is, bíráját - igen, még őt is! Ez a könyörület az
elítélt egész arcát magába itt,a -és ha az életem függne tőle, akkor sem tud
nám a legcsekélyebbet sem elmondani erről az arcról, semmi mást, mint hogy
a határtalan, egyenesen felfoghatatlan könyörületnek ez a kifejezése ült rajta,
És engem valami sajátságos szédülés fogott el a láttára. Úgy !tűnt nekem,
míntha ennek a könyőrületnek el kellene nyelnie- az egész világot, amelyet
ismerek, éppen úgy, mínt ahogy a fogoly ábrázatát a felismerhetetlenségig
elnyelte. Igen, olyan lenyűgöző volt ez a benyomás, míntha egész ismert vilá
gom valamiképpen megingott volna. Hatalmas ereje azért is fölébresztette
ellenállásomat. Éreztem, hogyan ágaskodott föl bennern valami reménytelen
védekezés- belekapaszkodtam elítélt világomba és mozdulatlanul, bár tehetet
lenül kitartootam ebben a helyzetben. Mindez egyetlenegy pillanat alatt tör
t ént, hiszen a következőben a legíonáriusok már el is hurco1tá:k az elitéltet
keresztrefeszítení. ,A Prokurátor fölemelkedett bírói székéből, és még mindig
ugyanolyan sötét arccal visszatért a palóta belsejébe.

Mí történt? Honnét származott ez a megváltozott magatartás? Később
megtudtuk : a vérszomjas tömeg azt vetette a szemére, hogya császár ügyének
Wt, ha nem tesz eleget nekik. Tudom, nemes Júlia, hogy a te hitsorsosaid
önzőbecsvággyalvádolják őt, de ez mégis csak egy kicsit felületes ítélet. Igaz,
kiszolgáltatott egy ártatlan embert, és tudta ezt. De vonakodott-e Róma valaha
is ártatlanokat kiszolgáltatni, ha valahol a Bírodalom nyugalma forgott koc
kán? Az egész keleti. helyzet roppant feszült volt akkor ; valószínűleg minden
római úgy csinált volna rnint a Prokutátor. Mégegyszer: ugyan mit számított
egy rómainak egyetlen ember életel és urunk római volt, tetőtől-talpig, Rá
adásul már ahhoz a késői nemzedékhez tartozott, amely már csak ősei iránti
udvariasságból áldozott az isteneknek - neki alapjáiban véve csak egy szentély
és egyetlen áldozati hely létezett: az istenített császár Római Birodalma.

Kértem az úrnőt, hadd, vezessem vissza lakosztályába. Villámsújtottan
állt ott, megsemmisülve, míntha őt magát, nem pedig azt a zsidó férfit ítélték
volna halálra. Míkor széltam hozzá, kezét az. arca elé csapta és sokáig sírt,
bensőségesen és reménytelenül, de hang nélkül. Néma maradt akkor is, ami
kor a nap folyamán sajátságos, teljesen megmagyarázhatatlan sötétség borult
a vidékre, és míg míndenkí más rettegve futkosott a palotában ide-oda, ő

mintha belesimult volna ebbe a homályba, mint ami mélységesen megfelel a
Baját érzelmeinek. Később sem beszélt soha ennek a napnak eseményeiről, s
ezen lassanként csodálkozni kezdtem, hiszen ahhoz voltam szokva, hogy gyer
medd módon megossza velem minden érzését és élményét. Először kerültem
szembe elzárkózásával. és így sokáig nem fogtam fill, hogy annak az ártatlanul .
elítéltnek a tekintete mándörökre megsebezte és átala!kította. Pedig hát ez a
tekdntet nem őrá esett, kizárólag a férjére szegeződött, de éppenez.által őt

ta.láJSta el. És. most megmutatkozott, mire képes eddig oly gyerekesen önző

szeretete, Ma már tudom, hogy akkor magára vette az ura vétkét, semmíkép
pen sem tudatosan vagy akarati elhatározással, hanem egyszerűen eddigi ha-
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tárait áttörő szerétetének kiáradásaképpen. Ezután ő szomorú volt, rníg ura
élvezte az életet, szenvedett, míg amaz nyilvánvalóan elégültnek érezte magát,
sőt végül még azt is elviselte, hogy férje elidegenedett tőle, mert nem értette
meg többé. Akkor kezdtem megsejteni egész lényének átalakulását, mikor
a gyermek, akit a szerelemnek azon az éjjelén fogant, holtan jött világra, és
ő nem tört ki panaszosan, Sőt míntha bensőleg valósággal elkészült volna erre
a csapásra, mirrt azelőtt a természet .elsötétülésére, és türelmesen. bár szomor
kodva fogadná. Míntha meg sem hallotta volna vigasztalásomat, hogy hiszen
még fiatal, még sok gyermeket remélhet; és valóban sohasem jutott osztály
részéül, hogy még egyet várhasson. bár az urát azután is ugyanolyan nagy
gyöngédséggel fogadta, mínt azelőtt. De most türelmetlenség nélkül várta, ha
nem jött, és ölelésében valami gyöngéd, nagyon csendes odaadás jutott kifeje
zésre, néha szinte fájdalom. Ha ártatlan nagy szemével ránézett, néha önkén
telenül a Prokurátor igazságtalan ítéletére kellett gondolnom, és egy pillana
tig kísértésern támadt azt hinni: annak az elítéltnek a képe tolakodik e közé a
két ember közé. Pedig nem így volt, már csak azért sem, mert a Prokurátor
nyilvánvalóan egyáltalában nem gondoIt többé az esetre.

Amikor röviddel ezután visszahívták Rómába, úgy látszott, teljesen el
süllyedtek Judeára vonatkozó emlékei. Az akkori császár elhalmozta megtisz
telő megbízatásokkal, és ő elégedetten élvezte ezeket a kitüntetéseket. Az úr
nőt is úgy fogadták Rómában, mintrangjához és férje állásához illett, de
furcsa módon ő nem fogadta be többé Rómát. Ha Jeruzsálemből állandóan oda
vágyott vissza, akkor most csaknem úgy látszott, mintha visszavágynék Jeru
zsálembe. A világváros részegítő ünnepségei egykor elbűvölték. most vissza
taszították. Szeme könnyel telt meg, ha egy rabszolga bántalmazásáról hallott.
A győzelmes hadvezér' diadalmenete alatt, amelyen ujjongva vett részt az
-egész nép, az elfogott barbár fejedelmek sorsa miatt reszketett; ezeket tudva
levőleg a diadalmenet befejezése után a Kapitólíumon meg szekták ölni. De
különösen a nyilvános játékoktól borzadt: a haldokló gladiátorok, sőt még
a nép mulattatására egymásnak uszított vadállatok is gyötrő fájdalommal töl
tötték el Lelkét. Reszlketett, valahányszor el kellett kísérnie férjét a cirkuszba,

Urunk akkoriban különösen megkedvelte a kocsíhajtás pompázatos lát
ványát, Az volt a becsvágya, hogy ő maga is hajtson egy quadrígát, és ennek
az ambíciónak naphosszat tartó fürdőkkel és más gyakorlatokkal áldozott:
ezek lettek volna hivatva könnyíteni elnehezülésre hajló testén. Sőt beesvá
gyáiban olyan. messzíre ment, hogy kedves rabszolgáját kítaníttatta azon má
-guso:k: egyikének ijesztő varázslataíra, akikről azt mondják, hogy a démonok
nak hozott bizonyos hallatlanul kegyetlen áldozatokkal győzeimet tudnak biz
tositani a cirkuszban. Ez 'bizony idegenül hangzó beismerés volt olyan felvilá
gosult szellemű embertől, mínt urunk; magam sem tudtam visszafojtani egy
mosolyt ennek az ellentmondásnak láttán, és mintha a ravasz rabszolga arcán
is ilyesmi derengett volna - csupán Claudia nem nevetett, míkor hallotta,
ez még csak fokozta iszonyatát a játékoktól. ' .

A Prokurátor a fejét csóválrta rémülete miatt. - De azért ,a győzelemnek
-örülní fogisz - mondta magabizón - és ,az ernberek örülni fognak neked -
a nép körül fogja ujjongani a győző szép hitvesét, az én Clauddám diadal
ünnepe messze felülmúlja majd az enyémet, - csodálkozva hagyta abba, látva,
hogy a hízelgés nem hat rá. - Hát? - kérdezte elidegenedve. - De ez a
.felszólítás is hatástalanul hangzott el.

- Aggódom érted - mondta halkan az asszony.
Urunk felháborodva pattant fel: - Aggódsz, ha quadrigát vezetek?
- Nemcsak ha quadrigát vezetsz - hangzott a felelet. Ürnőmőn valami

BajMságos feszültség látszott. Néhány másodpercig mintha egy már hosszú
ideje esedékes, de rnegvalósulásig sohasem jutott párbeszéd készült volna ki-
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alakulni kettejük között, De a Prokurátor rnáris elfordult, furcsán heves moz
dulattal, mántha nem tudná elviselni felesége látását.

A következő időben is mándig újból az volt a benyomásom, hogy urunk
türelmetlen lett, mert izgatta, hogy felesége aggódik miatta; kétségtelenül sok
kal bájosabbnak találta az egykori győnyörszomjas, önző asszonykat. Pedig
Claudia szépsége akkoriban bontakozott csak ki a maga teljességében. De sa
sátságos módon ez nem hatott már többé rá. Különösen a szeme hagyta hide
gen, pedig azelőtt olyan nagyon csodálta; mi több, néha rnintha majdnem
kényelmetlen érzést keltett volna benne. A társaságra sem hatott többé Claudia
szépsége, Talán azért, mert most elhanyagolta azokat a dívatos fogásokat.
amelyekkel azelőtt az egész világot elbűvölte. En ugyan leNdismeretesen hor
doztam utána a sminkes tégelyeket és a szépségkenőcsöket, és ő készségesen
használta is volna őket, de ha nem juttattam eszébe, mindig megfeledkezett
róla.

- Őseink SZigOl-Ú erkölcse után igazodik, nincs kapcsolata az eleveri Ró
mával - rnorgott a társaság, ha mindig átszellemültebb arcával, sápadtan és
remegve megjelent ura mellett a cirkuszban.

Azon pedig nincs mít tagadni, hogy ez az eleven Róma valami új valóság
volt, meg kellett barátkozni, vagy ki kellett egyezni vele. Amikor annak ide
jén elindultunk Judeába, még a nagy Augustus utóda uralkodott, és nevének
fénye büszkeséggel és bizakodással töltött el mindenkít. Ez a fény most már
persze kialudt: szörnyű, véres ítéletek vonták sötét fátyolba Tiberius ural
kedásának végső idejét. Hiába kerestük a szenatusban sok megszekott név
viselőjét. A római arisztokráeia megtanultmegrhalrni; de azok, akiket meg
kíméltek, tudtak élni. Mínrha a borzalom, amin keresztülmentek, szinte köny
nyebb és gondtalanabb élethez segítette volna őket. Valóban,' Rómában senki
sem beszélt többé azokról a sötét eseményekről; a tiszteletreméltó holtakat, a
bűnös hatalom áldozatait mintha elfelejtették volna. Szórakoztató botrány
históriák, kétes szerelmi kalandok és mindenekelőtt az arénaí sikerek foglalták
el a kedélyeket, És úgy látszott, mindenki jól érzi magát. A Prokurátor sem
vclt kivétel. - Az ernberek ugyan halandók, de a Birodalom örök - szekta
mondaní, ha történetésen mégis szóba kerültek ezek a halottak.

Csak egyszer láttam futólag megríadni, amikor egyik szabadon bocsátott
rabszolgája gúnyos mosollyal elbeszélte neki, hogyan hallatszott az elhalt csá
szár utolsó napjaiban Rómában mindenütt a kiáltozás: "A Tiberisbe Tiberius
sal!" Ez pedig nagyon hasonló volt az egykor Jeruzsálemben hallott kiáltás
hoz. De alig hiszem, hogya Prokurátor teret engedett gondolatában ennek a
hasonlatnak. ha ugyan egyáltalán eszébejutott. Hogyan is vonhatott volna
ilyen párhuzamot a Római Birodalommal, amely számára a legnagyobbat :ie
lentette? Es mégis nagyon is közeli volt a párhuzam. Akkoriban már megint
borzalmas gyilkosságokról lehetett hallani a császári házban és a városban.
De ha a Prokurátor az öreg Tiberius gaztettei előtt szemet hunyt, akkor most
úgy látszott, az ifjú Caligula őrült cselekedeteit kötelességének tartja egyene
sen védelmezni,

- A Birodalom java olykor igazságtalan áldozatokat is követel - mondta
hitvesének; nem tehetek róla, de ez majdnem úgy hangzott, míntha önmagát
védené.

- A Birodalom java igazságtalan áldozatokat kőyetel - ismételte hang
talanul amaz - újból mintha az a soha létre nem jött beszélgetés lebegett
volna a levegőben.

- Mire gondolsz? Valamit akartál mondani? - kérdezte a Prokurátor
bizonytalanul. Az asszony futólag keresztbefonta mellén a karját, aztán mint
egy hirtelen elhatározással kezébe vette ura jobbját és szelíden megsimogatta.

Tudod-e még, aikkor - kezdte, nagy szemekkel nézve rá.
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- Nem, semmit sem tudok már - szakította félbe az, és hevesen 00orr
dult, - hála legyen az isteneknek, semmit sem kell többet Jeruzsálemről tud
nom! - Hogyhogy Jeruzsálemre gondolt? Hiszen az úrnő egy szóval sem em
lítette a várost - vagy csak én nem hallottam a nevét?

Már ismertem ezeket a pillanatokat. Ilyenkor mindig az a kényszerítő

érzés fogott el, mintha az asszony szeretete könyörögni próbált volna férjé
nek, emlékezzék vissza valamire, amiről azonban nem volt biztos, tud-e még
rá emlékezni egyáltalán. Olyasvalakihez hasonlított ilyenkor, aki kötelességé
nek érzi fölkelteni egy alvót, és mégis visszarlad attól, hogy nyugalmát meg
zavarja. A férfi megérzett valamit mindebből. Olyankor egy pillanatig úgy
látszott, mintha gyors léptekkel, gyanútlanul egy ajtó felé tartana, amit ki
kellene nyitni, de még mielőtt elérte volna, zavartan visszatérésre szánja ma
gát. Ez a folyamat sokszor ismétlődött. Az volt akkoriban az érzésem, hogy
urunk bensőleg lassan elfordul hitvesétől.

*
Teltek-múltak az évek; a házastársak viszonyában semmi sem változott

észrevehetően, Nem tudom, én szektam-e hozzá a feszültséghez kettejük között,
vagy az enyhült-e idővel; Jeruzsálemről mindenesetre nem esett szó többé.
Az az annyiszor elhalasztott beszélgetés még mindig nem folyt Le, de már nem .
is várt rá senki, A Prokurátor immár öregedő férfi volt. Érősvonalú álla alatt
ki~y zsírpárna képződött, és már a míndennapos forró fürdök sem tudták .
csökkenteni növekedő otestsúlyát, Mint a legtöbb római, ő is korán megkopa
szodott, ezért a nagy Cézár példáját követve szívesen jelent meg a nyilvános
ság elött borostyán- vagy szőlőlevél koszorúval. A sok évvel fiatalabb CLaudia
is elvirágzott már, de a kutató várakozás gyöngéd kifejezése még mindig fia
talos árnyalatot adott átlelklesedett iarcának. A Prokurátor az évek jártával
mindig jobban és jobban visszahúzódott tőle, néha más asszonyokikal kapcso
latban emlegették a nevét; felesége tudott erről és elviselte, úgy mint egykor
gyermeke halálát, de nem hiszem, hogy valaha is megszűnt szeretni férjét.
Sőt néha az a különös elképzelésem támadt, hogy a mélyben éppen az a va
lami kötötte össze öket, ami látszólag elválasztotta egymástól. Egyesek csodál
koztak, hogy a Prokurátor nem bontotta fei Claudiával kötött házasságát,
míután az gyermektelen maradt, sőt még azon is, hogy nem maga Claudia sür
gette férjét válásra és új házasságra, így biztositva neki az utódok kései bol
dogságát. De amennyire tudok róla, ez a gondolat soha föl sem merült; két
ségtelenül' meglepő dolog, még akkor is, ha arra gondolunk, hogy ennek a
két embernek a házasságát még a régi szakrális formában kötötték meg (az
utolsó ilyenek egyike volt), a Pontifex Maximus jelenlétében, közös áldozattal
a kapitóliumi Jupiter előtt. De Tiberius. utolsó idejében az ilyen házasságok
sem voltak már felbonthatatlanok, Caligula és Nero alatt pedig ugyan ki érezte
volna még, hogy kötik a régi istenek? Az évek rnúltával Claudia is mindin
kább elfordult tőlük, pedig azelőtt gyermeteg bizalommal csüggött rajtuk. Azt
hihette volna az ember, urának a szkepszise ragadt át rá.. holott.egy világ
volt a különbség ajkettő közöbt: a Prokurátort cseppet sem bántotta istente
lensége, Claudia viszont mélységes nyugtalanságot érzett miatta; olyan em
bereken vesz néha erőt ilyesmi, akik látják, hogy elsuhannak fölöttük az évek
és életük igazi várakozása beteljesületlen marad.

Emlékszem még, hogyan kísértem egyszer a gyaloghintóval úrnömet a
l"órumon. Sugárzó tavaszi reggel volt, a templomok és paloták valósággal fü
rödtek a fényben, sohasem sütött az ősi nap ilyen büszke és fejedelmi lát
ványra. Tudod, nemes Júlia, hogy egyébként egy kissé tartózkodó vagyok a
római épületek iránt, (az én hazámban egyszerűbben építkeztek, tehát nézetem
szerirrt nemesebben) de ezen, a reggelen, elnézve ezt' a fehér rnárványpompát,
önkéntelenül is a tenger habjára kellett gondolnom: abból Aphrodite istennő

emelkedett ki, ebből meg Róma istennője. Megmondtam ezt az úrnőnek; ő
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elutasítólagráZ'ta a fejét. Közben úgy tetszett nekem, mintha valami sajátsa
gosari áthatolhatatlan fátyol boru1na a szemére. Vajon csak azt a változását
látsa-e Rómának, amit én? Nem volt-e ebben a városban egy ismeretlen hely,
ahonnét titokzatos levegőrezgés emelkedett föl, valami csendes, hatalmas, azelőtt
nemlétező dolog?

úrnőm akkoriban kezdett azok felé az új kultuszok felé fordulni, amelye
ket az idegen kereskedőemberek és legíonaríusos; hoztak magukkal a világ
városba. Felkerestük Kybele templomát, el kellett kisérnem az egyiptomi Isis,
a szíriai istennő, Adonis és a Nagy Anya misztériumaíra. De bár kezdetben
nagy bensőséggel adta át magát ezeknek: az istenségeknek; hamarosan megint
csak úgy látszott, mintha valami egészen mást szeretett volna megtalální, és
rnost csalódottan fordul el és tovább keres. Végül azt kívánta, vigyem el a
híres tiburi Sibyllához, hogy megtudja annak az istenségnek a nevét az
tudvalevőleg megjósolt a nagy Augustusnak. Bizonyára emlékszel, nemes Júlia,
a mondására, még évekkel ezelőtt szájról-szájra járt a nép között: "Az égből

jön el a századok Királya."
Elmentünk hát Tiburba. A Sibylla vénséges vén volt, és úgy látszott, észre

sem vesz bennünket, mikor beléptünk a híres barlangba. Csukott szemrnel ült
tűzhelye előtt, amelyen kialudni látszott a tűz, akárcsak az élet az ősz nő

arcán. Félhomály volt a barlangban, mirutha az alvilági mezők bejárata lenne.
Amikor megszólítottam, nem adott feleletet; valószínűleg nem is hallott, mert
a termet betöltötte a közeli vízesesek robaja. mintiha a természet el akarná
nyelni az emberi hangot. Akkor azonban az úrnő némán megérintette a ma
gábaroskadt alak vállát, az fölemelte súlyos fejét, az elszenesedett tűz hirtelen
újból fellángolt, és olyan volt az egész, mintha két nővér ismerne egymásra.
A vénség nagy szemekkel fölegyenesedett és kísértetkezét reszketve végig
húzta az úrnő homlokán és szemén.

- Igen, tudom, te is láttad őt - morrnolta -, mit akarsz még tőlem 
az én időrnnek vége. - De akkor hirtelen míntha valami meredeken ráeső

idegen fény töltötte volna el sápadtan a szemét: olyan volt, mintha valaki el
vette volna tőle a saját arcát. Szája tajtékzam kezdett, mint amikor jósol.
Szinte hántó hangosággal kiáltott fel: - Menj el a Suburába, a legszegé
nyebb házba, amit találsz ... ott van valaki, aki többet tud nálam - és aztán
mégegyszer, mély és jóleső sóhajjal: - Az én időmnek vége ... az én világom
oda.

Elgondolhatod, nemes Júlia, hogy nem egykönnyen szántam rá magam
egy esti sétára a Suburában. ebben a kicsit rosszhírű városnegyedben. ahová
a kisemberek járnak vásárolni és a magas bérkaszárnyákban a szemérmes
szegénység, de néha a szemtelen bűn is lakik. De az úrnő nem hagyta magát
többé lebeszélni a Suburáról, főleg mikor egyik rabszolganönk egy új kultusz
ról beszélt neki, amely állitólag az esti órákban folyik le annak a komor ne
gyednek egyik házában.

Szegényes terembe léptünk: napközben valami szerény kézműves műhelye

lehetett, és most egy csapat ember gyülekezett össze benne. A rabszolganő, aki
odatanácselt bennünket, megmondta nekünk a jelszót és erre bizalommal be
engedtek; de mégisarra intettem az úrnőt, maradjunk a háttérben, mert a
kis gyülekezet jellegét egy kicsit barátságtalannak találtam. A szegények leg
szegényebbjeti voltak, köztük sok rabszolga és íéireismerhetetlenül néhány
rossz nő is; az ilyenfajta emberek pedig könnyen kitörnek a magasabb állá
súak ellen, ha számbeli fölényben tudják magukat. Egy idő múlva belépett
egy öregember viseLtes vándorruhában. és letérdepelt egy ünnepélyesen föl
díszített egyszeru asztal előtt: oltár volt ez, de semmi előkészületetnem vettünk
észre áldozati állat bemutatására. Az öreg imát mondott, de idegenszerű

hangsúlya miatt nem sokat értettünk belőle. Azután fölemelkedett és felszó
lította a jelenlevőket, mondják el közösen hitvallásukat. És most valami egé--
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szen váratlan dolog történt. Az ottlévők az öregember - nyilvánvalóan a
kultuszközősség papja - felszólítására fölemelkedtek. Félénken tettek eleget
a felhívásnak, szemmelláthatólag nem volt gyakorbatuk a karban való beszéd
ben. Ök is sokféle barbár hanglejtéssel beszélték nyelvünket, úgyhogy először

megint csak nem értettünk meg semmi összefüggöt. Hirtelen éreztem, hogy
Claudia Procula hevesen reszketni kezd mellettem - valami tompa érzés bor
zongott végig rajtam, mintha ez a szegényes, halványan megvtlágított terem,
mormoló gyülekezetével, ijesztő ismétlődése lenne ,egy már rég elfelejtett do
lognak. Nyomban ezután, mintha ra feledés lélegzetelállító heveséggel feldobta
volna magából, rámrorrtott úrnőm különös jeruzsálemi álmának emlékezete.
És már hallottam is - fülem hirtelen csodálatosan megélesedett - a szavakat:
"Szenvedett Pontius Pilátus alatt, keresztrefeszítették, meghalt és eltemették."

Eng'edd el nekem, nemes Júlia, annak leírását, milyen hatást tetitek úr
nőmre ezek a szavak, Úgy állt ott, rnint akkor a jeruzsálemi törvényház tete
jén, mintha villám .sújtotta volna. De amikor karommal átfogtam és meg
próbáltam gyengéden kivezetni, hevesen kiszakította magát és viharosan előre

nyomult. Az imádkozók kórusa most elnémult és az öreg vándorprédikátor
beszélni kezdett: - Tovább mondom nektek Urunk szenvedésének történetet;
közeledünk már a csúcsponthoz. Jeruzsálemi szemtanú testvérünk beszámoló
ját követem, és az ő szavadval tanúskodorn nektek a történtekről ... és Pilátus
a birói székbe ült azon a téren, amelyet Ldthostratosnak hívtak, héberül pedig
Gabbathának. A húsvét készületnapja volt, a hatodik óra körül ...

*
Tudod, tiszteletreméltó Júlia, hogy ezután gyakran, sőt rövidesen rendszeresen
résztvettünk a názáreti-ek összejövetelein, így nevezték magukat a suburai kis
gyülekezet tagjai, és hogy úrnőm nagyon hamar és nagyon bensőségesen meg
nyitotta szívét tanításuknak, én viszont .a Keresztrefeszített hirdetésekor görög
hazám szép, vidám istenei után vágyakeztarn. Próbáltam úrnömre hatni, meg
gondolásába ajánlva: ha az elítélt csakugyan az égiek kőzül való lett volna,
akkor meg tudta volna magát menteni ellenségei hálójából. Halkan, de szilár
dan felelt: - De igen, az égilek közül való volt, mert szánalommal nézett.,
igazságtalan bírájára. - Akkor aztán nem tudtam neki ellentmondani, hiszen
a szánalomnak ez a pillantása belém is úgy vésődött, mínt egy egészen más
világból jövő üdvözlet; és éreztem, ez volt az az egészen-más, amit az úrnő

idáig hiába keresett és most végre megtalélt. .
Mégis: ez a rátalálas új, mélységes fájdalommal kapcsolódott össze benne,

Hozzászokott egy sajátságos kultikus magatartáshoz. amely kifejezte ezt a
fájdalmat: sohasem hallgatta a názáretiek hitvallását anélkül, hogy Pontius
Pilátus nevének hallatára fátyolába ne burkolta volna a fejét; aminthogy az
új hit iránti minden odaadása ellenére sem merte a keresztséget, a közösségbe
való voltaképpeni fölvételt kémi. Félt, hogy iszonyatot ébreszt bennük, ha meg
ismerteti magát mínt Pontius Pilátus felesége, és én nem mertem kibeszélni
a fejéből ezt a nagyon is jogosnak talált félelmet. Így aztán mind a ketten mínt
névtelenek vettünk vészt az összejöveteleken, ez azonban senkit sem látszotrt
nyugtalanítani. A "Maran atha, az Úr jön" köszöntés elég volt ennek a barát
ságosés gyanútlan gyülekezetnek, hogy megtűrjenek körükben.

Míndazonábtal ezeknek az egyszerű embereknek is feltűnt úrnőm tartóz
kodása és szomorúsága. Ahányszor csak az öreg vándorprédikátor 'fiatal se
gédje - mert amannak elmenetele után ez vezette a gyülekezetet -, az újon
nan jötteket a keresztségi előkészületre hívta, várakozással nézett úrnőmre;

de ő már fájdalmas arckifejezéssel elfátyolozta fejét.
Néha a hazafelé vezető úton csatlakozott hozzánk az összejövetel egyik

másik résztvevője, - bízalmasan öntötték ki nekünk fl szívüket, és abban
nagy csodálkozásunkra nemcsak, túlvilági, hanem nagy evilágí várakozás ia
égett.
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Volt ott egy öreg szír iai nő, egykor szép, de most már teljesen tönkrement
vonásokkal. Szerinte a hitetlen világ bukása már a legközelebbi időben be
következik. Akkor a borzalmas cirkuszi [átékők végetérnek, a vadállatok elő

jönnek a ketrecekből és az emberek lábához törleszkednek, a gladiátorok el
hajítják kardjukat. A gazdagok szetesztják vagyonukat, az urak elbocsátják
rabszolgáíkat, és a kegyetlen Cézárok Palatmusa föTötit megjelenik a Szerit
lélek galambja. - Maran atha, maran atha, a mi Urunk jő! - kiáltotta, _
higgyétek hát mindnyájan, örvendjetek hát mindnyájan! -- Aztán a csende
sen mellette haladó úrnőhöz fordult: - És te, szegény szomorú nővérke, te
Olyan boldog leszel akkor, mint egy sugárzó Ífjú menyasszony! Maran atha,
a mi Urunk jő!

Csakhogy az úr nem jött, hanem jött a véres üldözés. Hallottál, nemes
Júlia, arról a szerencsétlen tűzvészről, amely akkoriban rommá és hamuvá
illette Róma ezegényebb lakosságának néhány negyedet, és amely rníatt aztán
az elkeseredett nép megnyugtatására ártatlanokat tettek felelőssé.

*
Amikor egyik este megint he akartunk lépni a komor suburai bérházba.

első alkalommal tartóztattak fel az ajtónál és kérdezték a nevünket. Az úrnő

most is vonakodott megmondani. De most megmutatkozott, hogy egyszerre
egészen más hangulat ural'kocTIk a gyülekezetben, mint eddig. Egy szempillan
tás alatt ijedt emberek gyűrűje fogott körül és bizalmatlanul meredtek ránk.

- Hogy hívnak? Miért nem mondod meg nekünk, ki vagy - hallatszott
rnindenfelől. És ezután, gyötrő aggodalommal : - Nem jelentkezel a kereszt
ségi előkészületre; mit keresel voltaképpen nálunk?

Most utat tört magának az öreg szíri:ai nő: - Nyugodjatok meg, nyugod
jatok csak meg, drága barátaim, -~ kiáltotta sürgetően, - az Úr el fog jönni
és megoltalmaz mínket, ne féljetek, minden hajunk szála meg van számlálva,
az, aki ezt mondotta, nem fog elhagyni bennünket, Maran atha, a rru Urunk jő!

De márís rátámadt egy durvahangú férfi: - Hallgass, vén boszorkány, az
"Or még sokáig nem jön, de jön a veszedelem! - Aztán Claudiához fordult: 
Égy lépést sem tovább, míg nem tudjuk ki vagy és mi Keresni valód itt!

A beszélő, egy óriási termetű etiópiai rabszolga, szélesen ezétterpeszkedve
az úrnő előtt állt és elzárta előlünk a ház bejáratát. Az úrnő halotthalvány
Lett, de hallgatott; az előkelő római hölgy nem engedte megzsarolní magát.

Közben a tumultus egyre nőtt. Az etiópiai vállonragadta az úrnőt és
megrázta:

A nevedet akarom tudni, a nevedet, te gőgös teremtés!
Ebben a legszorongatottabb pillanatban megjelent az Apostol fiatal &2

gédje.
- Mi történik itt? - kiáltotta parancsolóan.
Az etióp dacosan válaszolt: - Itt az történik, amit te parancsoltál. Meg

kérdeztük egy ismeretlentől a nevét, de nem akarja megmondani!
A segédpap, egy komoly, még fiatal római, nyugalmat parancsolt a tö

megre. Azután az etióphoz fordult:- Engedd el ezt az asszonyt! - és úrnőm

höz: - Hogy hívnak? Mondd meg a neved!
- Szívesen megmondom, - felelte - de csak neked magadnak.
Hallgatva vitt bennünket egy kis mellélk.szobába.
- Bocsásd meg a tumultust - mondta barátságosan - gyanúk keringe

nek a városban, remélhetőleg nem bizonyulnak igaznak, de ezek az emberek
veszélyben érzik magukat, gyöngeségük nagy, és te nem kérted a keresztséget,
Eddig nem kérdeztünk, míért, de ma ez elkerülhetetlenné válik, félünk, hogy
kikémlelnek bennünket,

- Uram, én szívesen kértem volna a keresztséget, - mondta úrnőm egy
szerűen, - de nem mertem megmondani a nevem, mert aitól féltem, meg
ijeszt benneteket: Claudia Procula vagyok, Pontius Pilátus felesége.



A Prokurátor nevére a segedpap meglepetten összerezzent, azután nyom
ban valami örömféle jelent meg. az arcán. - Nem ijeszt meg bennünket a
neved, Claudia Procula. - válaszolta - az Úr tanítványa, akit prédikálni
hallottál, biztosított bennünket, hogy te óvtad férjedet az igazságtalan ítélettől,

mncsrészed az ő vétkében, és födetlenül emelheted föl a fejed, mikor a hit
vallást mondjuk.

- Uram, hadd födöm be ezután is a Iejern - felelte ő -nehéz nekem
ezt a hitvallást hallani, mert túlságosan mély a kapcsolat férjem közt és köz
tem. Nem vezekelhetnék érte, hogy töröljék ki a hitvallásból a nevét?

A fiatal római komilly tekintettel nézett rá.
- Nem, Claudia Procula - mondta kimérten - ezt nem teheted meg.

Valahányszor ezt a hítvallást fogják mondani, Porrtius Pilátus nevét is mond
ják benne. Ezzel a névvel a te urad valamikor Jeruzsálemben a római biro
dalmat képviselte, és ezért áll most ott rnínden időkre, hogy tanúskodjék a
történet helyéről és idejéről,

Úrnőm arcán most újból megjelent a fájdalmas átszellemültség kifejezése.
- Es mégis - mondta bensőségesen - Urunk őrá is gondolt, mikor így

imádkozott: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
- Dehát a te urad tudta, mit cselekszik, te magad mondtad meg neki -.

válaszolta nem mínden szigor nélkül a segédpap.
- De nem -értett meg, - esedezett Ö, - nem ismerte föl a vádlottban

Isten könyörületét -, hogy is ismerhette volna - hisz az ő világában nincsen
könyörület.

- Azt mindenesetre tudta, hogy egy ártatlant szelgáltat ki a halálnak, 
tartott ki a segedpap. - Szegény asszony, nem tudlak megvigasztalni: férjed
elítéltetett. mert elítélte az Urat, - és te nem vagy Igazhívő, ha perbeszállsz
Isten igazságosságával. Engedd, hogy tanítsunk a hitre, és majd megérted. ..

Ö hallgatott egy dambig, közben szelíd arca lassanként hajlíthatatlan ki
fejezést öltött. Végül halkan és ünnepélyesen ezt mondta:

- Isten veletek, én nem Isten igazságosságát kerestem itt, hanem Krísztus
könyörületét - azt, ami nem a világból való - az egészen-mást - de ti épp
olyan kevéssé ismeritek ezt föl, mínt ahogy az uram nem ismerte föl - nem
csak ő vétkes egyedűl az Ür halálában, ti is okai vagytok - és ebben a pilla
natban megint halálra adjátok, mert kiszolgáltatjátok isteni irgalmát!

A fiatal segedpap ,egy pillanatig mintha találva érezte volna magát. De
nyomban utána ijesztő birói kifejezés ült az arcára: "

- Asszony, mit tudsz te Isten igazságosságáról? Talán bizony te akarsz
bennünket tanítani, míkor még meg sem vagy keresztelve, és soha nem is
leszel, ha kitartasz tévelygésedben ? Menj most és gondolkozzál a szavaimon.

Megint kinyitott egy mellékajtót és észrevétlenül kiengedett bennünket.
Az éjszaka koromsötét volt, nyugtalan felhők kergetőztek a hold előtt, a

sötét utcákon időről-időre egy-egy fáklya fénye vonult végig, amelyet egy
éjszakai lovascsapat fullajtárja tartott. Imbolygó lángját rávetette a Subura
komor házaíra, ezekre az ösrégí, a Iebontásra rég megért házakra, amelyek
ben összezsúfolva emberek laktak, éltek, vétkeztek százados szokások szerínt,
és végül meghaltak, hogy másoknak adjanak helyet, akik ismét ugyanazon
fásult, egyhangú szokások szerint éltek, vétkeztek, és haltak meg. Néha-néha
hallani ·l,ehetétt valamelyik messzi amfi'teátrumból a vadállatok üvöltését,
vagy egy kaszárnyából a pretoriánusok trombitajeleit. Rossz nők suhantak el.
mellettünk szemtelen kacajjal.

Az úrnő Iélekszakadva sietett, míntha nem tudná elég gyorsan otthagyni
a Suburát. Tudtam, hogy vigasztalan, de egy SZÓInal sem mertem vigasztalni;
úgy átéreztem csalódását, rnintha a magamé lenne. így értük el a császárfóru
mok tájékát. A hold most előtűnt a felhők közül, márványfehéren emelkedett
llZemünk előtt a Palatinus. Ahogy mentünk, templom templom után sorakózott
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az utcán, a l'égi istenek fellegvárai. Egyszer utolért bennünket egy masírozó lé
giószakasz: lábuk egyforma dobogása megreszkettette az éjszakát, mintha Róma
ércrdtmusa lett volna. Most Mars Ultor magas templomának fala mellett jár
tunk. Az úrnő hirtelen megállt, keze fölfelé tapogatott a hideg falon.

- Mans Ultor, - mondta halkan, - Mars, a bosszúálló! 0, milyen szilác
dan áll a háza -- és én elég ostoba voltam azt hinni, hogy Iedől l De sohasem
dől le - a názáretiek sem fogják lerontani - Cézár mindig újból győzni fog
Krísztus fölött, amint egyszer Jeruzsálemben győzött. Mindig újból meg fog
ják ölni a KapitóLiumon 'az elfogott barbár fejedelmeket és ártatlan állatok
véres áldozatát fogják bemutatni az isteneknek. Légióink mindig újból békés
népeket fognak Ieígázni - mindág újból úgy lesz, hogy: Jaj a legyőzötteknek!
Mindig újból azt fogják kiáltani: Szernet szemért, fogat fogért! És ha Krisztus
ma visszajönne, ahogy a szíriai nő várta, akkor sem változnék meg semmi;
megint keresztre szegeznék, és mínden maradna úgy, ahogyan van; nem az
egészen-más jön el, hanem mindíg ugyanaz tér vissza és örökké csak az lesz
ezen a világon. És ha a názáretiek csakugyan meghódítanák ezt a várost és a
régi istenek minden templomát Krisztusnak szentelnék, akkor is az maradna,
ami, nem Krísztus városa, hanem a Cézáré.

- De talán - merészeltem ellene vetni - Krisztus úgy nézne erre a
városra is, mánt ahogy egykor bírájára nézett.

Nem felelt. Nem tudtam, nem hallott-e vagy nem akart hallani.
Ettől fogva nem jártunk többet a názáretiek gyülekezetébe. S bár láttam,

mdlyen keservesen gyötrődik úrnőm a szakítás miatt, mégis örültem ennek,
mert a kis gyülekezet ellen Rómában kermgö vádak mind szélesebb hullámo
kat vertek. Akkoriban kényszerült rá a Prokurátor is először, hogy tudomást
vegyen erről a gyülekezetről. Rövid idő úta vállsérülésben szenvedett: úgy
szerezte, hogy lezuhancaz egyik kocsáhajtáskor, hiszen az öregedő egriber már
régóta nem volt erre való. De hát tudod jól, nemes Júlia, a fiatal Nera császár
egyik gonosz gyönyörűsége volt a sok közül, hogy még a fehérhaj ú szenato
rokat is az arénába kényszerítette és élvezte ügyetlenségüket. A Prokurátor an
nál szerencsétlenebb volt kudarca miatt, mert már félt, hogy kegyvesztetté lett
a Palatinuson; immár tekintélyes idő óta semmi feladatot nem bíztak rá többé.

Az orvos akkoriban naponta járt hozzánk kötözésre, s mint házról-házra
járó ember, mindig ellátta -egy csomó újdonsággal, hogy elterelje gondolatait
állapotáról. Így tudta meg egy napon ezt is" hogy egy bizonyos "názáre1iek"
nek nevezett szektáttettek felelőssé Róma égéséért.

- Én persze teljesen ártalmatlanoknak tartom őket - mondotta az orvos.
Képzeld csak, Pontius Ptlátus, ezek valami Názáreti Jézusban hisznek, akit a
mi császárkultuszunk példáján istenné tettek. Pedig hát egy fiatal rajongóról
van szó, úgy harminc évvel ezelőtt feszítették keresztre Jeruzsálemben, mert
a zsidók Messiásának adta ki magát. Neked tulajdonképpen közelebbit kellene
tudnod róla, hiszen ennek akkoriban kellett Lenni, amikor Judeában prokurátor
voltál.

A Prokurátor unottan vonta meg a vállát, vége volt már annak az időnek,

amikor még izgatta a Judeára való emlékezés. Előkelő római arcán egy izom
sem rándult, csak a kis zsírpárna az álla alatt (az ő nagy keserűsége) emelke
dett és süllyedt egy kicsit kurta lélegzete miatt.

- Igazán nem emlékszem már, barátom, - válaszolta szórakozottan, 
ezek a zsidó ügyek mindig nagyon kellemetlenek voltak, kivertem őket a fe
jemből.

- Kár ... - A beszédes orvos, aki nyilván azt remélte, hogy a prokurá
tortól közelebbit tud meg a názáretiek eredetéről, Claudíához fordult: - Az
úrnő sem emlékszik már? Ö és én, mint rendesen. készen álltunk, hogy segít
sünk az orvosnak a seb bekötésénél. A Prokurátor sokat adott Claudia jelen
létére, aminthogy egyáltalán, míóta szenvedett, úgy látszott, csendes jótéte-
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ménynek érzi közelséget.
Mikor az orvos megszólította, hirtelen kiesett kezéből a kötözőpólya. ÉR

fölemeltem és oda akartam neki adni, de észre sem vette, egészen elveszítette
az önuralmát,

- Ú igen - tördelte - ó igen, én emlékszem, akkor volt ez, mikor azt
álmodtam. - Elakadt. Az én lélegzetem is elállt: a soha jogaiba nem lépett,
és most már oly hosszú ideje el nem hangzásra kárhoztatott párbeszéd most
hirtelen kikerülhetetlenül közelivé vált. De különösképpen a Prokurátor nem
vette észre ezt, vagy azt kell mondanorne már nem vette észre? Valóban túl
ságosan késő volt már az emlékezetének?

- Micsoda álom volt az? - kérdezte gyanútlanul.
- Intő álom - dadogta a felesége.
- És persze én nem hagytam, hogy intsél ? - mondta amaz jókedvűen.
- Nem, te mégis kimondtad az ítéletet. - Abbahagyta. Nyilvánvalóan

zavarta az orvos jelenléte. De ez most újból beleszólt:
- Nem arra a keresztrefeszítettre vonatkozott az úrnő intő álma? 

kérdezite. - Akkor csakugyan te lettél volna az, akí elítélted, Pontius Pilátus.
Mindjáa-t gondoltam - az időpont világosan erre vall - hát még mindig nem
emlékszel?

A Prokurátor szórakozottan nézett le a kezére - vállsebének bekötésekor
néhány csepp vér hullt rá. Jószagú vízzel teli csészét nyújtottam oda neki, s
ő belemerítette kezét. Hírtelen összerezzent:

- Ú igen, rémlik valami - mondta - a zsidók odahoztak egyszer egy
embert, aki Messiásuknak tartotta magát - és Jupiter Capítolínusra, ennek
az embernek valami különös tekintete volt! így sem azelőtt, sem azután nem
nézett rám senki.

Hirtelen elakadt, és kitért felesége tekintete elől. Rövid, teljesen áthatol
hatatlan hallgatás állt be, azután a beszélgetés látszólag zökkenő nélkül foly-
tatódott tovább. .

- Szóval ezéket la názáretieket akarják felelőssé tenni a római tűzvészért?

~ fordult la Prokurátor megint az orvoshoz, -- Mícsoda képtelen gondolat! De
persze valamit tenni kell a nép megnyugtatására.

- Igen, persze - erősítette meg az orvos - már el is ítéltek néhány ilyen
názáretdt. Allítólag nagyon állhatatosan haltak meg, végsőkig megvallották
hitüket és még hóhéraiknak is megbocsátottak. De mí van az úrnővel? - sza
kította félbe felugorva. - Segitségedre lehetlek valamiben, Claudia Procula?

úrnőm nem felelt, hanem ingadozó léptekkel kisietett. Én 'követtem. Oda
kint zokogva vetette magát a karomba.

- És én elítéltem ezeiket az embereket, éppen úgy, mint ahogy ők elitél
ték az uramat, és mint ahogy az uram egykor elítélte az Urat! Éppen úgy!
De Krisztus föléjük emelte jelet, elfogadta őket vértanúinak! Igen, valóban,
Krisztus mindig és mindenütt vereséget szenved, bennem is vereséget szenve
dett; igazuk volt, hogy megtagadták tőlem a keresztséget, ó, nagyon igazuk!

Eközben a Prokurátor türelmetlenül dobta bele az ércgolyót a medencébe.
Bementem hozzá, hogy megnyugtassam hitvesének gyöngeségi rohama miatt.
a már hozzászokott felesége érzékenységéhez és úgy látszott, nem gondol
többet a 'beszélgetés kimenetelére. De már néhány nap múlv:a megint eszébe
kellett jutnia. Császári parancs érkezett, és megbízta őt a názáretiek elleni
irtóhadjárat Iefolytatásával, azon ürügy alatt, hogy föl kell kutatni a római
tűzkatasztrófa okait. Azt hittem, Claudia megrémül, de az ellenkezője történt.

- Isten nagyon kegyelmes - Isten nagyon kegyelmes - mondta meg
indultan, mikor tudomást szerzett a császári megbízatásról, - mégegyszer az
egykor elhibázott döntés elé állítja az urarnat.

Ekkor elküldött engem hozzá és a szebájába kérette. Urunkat a legjobb
hangulatban találtam: előttevaló nap az orvos levette a kötést, úgy érezte
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helyreállt az egészsége, és a császár megbízatása azt a félelmét is eloszlatta,
hogy kegyvesztetteégbe esett. Az a rabszolga volt nála, akit egyszer kitanítta
tott a mágiában. A kocsiról való lezuhanása után elűzte őt környezetéből.Meg
lepett, hogy megint ott találom ezt a sötét embert, és ravasz, alattomos' arca
aznap különösen félelmet ébresztett bennem.

A Prokurátor, mint míndíg, udvariasan meghallgatott. Azután azonban
azt felelte, ne a szebájában várja felesége, hanem az atriumban. Előttem rög
tön világos volt, hogy a férjet ellenkező óhaj vezeti, mint a feleségét. Claudia
.egyedül akart lenni vele, ő pedig az' orvos jelenlétében ,efolyt párbeszéd óta
.kerülte ezt.

Visszatértem hát úrnőmhözés együtt rnentünk át az atríumba, A reggeli
napsugár besütött a nyitott terembe, a körülvevő oszlopok árnyékba borultak,
éppígy a kis templomocska is az ősrégi házi istenekkél. de a márványpad a
kútmedence oldalán meleg ragyogásban fürdött, Ide ült le az úrnő. A csen
dességben tompán, de más napoknál erősebben hallott föl a távoli utcákról a
nép zsivaja.

Elég soká tartott, míg a Prokurátor megjelent. Minden percben várták a
gyaloghintót, amelynek a Palatinusra kellett vinnie. A szelgálatára rendelt rab
szolga már készen állott a poggyásszal az oszlopok tövében, s nyilván módja
volt kihallgatni beszélgetésünket. Má:s szolgák is minden percben jöttek-men
tek meliettünk dolguk után. De a Prokurátor számolt ezzel a félnyilvánosság
gal, sőt engem is visszatartott, mikor távozni akartam. Azonban csalódnia kel
lett: Claudiának mindez Diem számított, még csak észre sem vette. Túlságosan
mélyen eltöltötte ennek az árának a jelentősége, amelyben évek óta remélt,
amelyre évek óta várt. Ez a gyöngéd, határtalanul hallgatag asszony most
egyáltalán nem is vette tudomásul, hogy nincs egyedül férjével.

Nyugodtan hallgatta meg annak búcsúszavait, de azután egyenesen céljá
nak tartott. Igen halkan, de igen szilárdan szólt; - kérve-km-lek, édes uram,
add vissza a császárnak megbízatását. Ne legyen semmi dolgod ezeknek a ná
záretieknek az üldözésével. ne keveredj bele mégegyszer az ártatlanság elíté
lésébe.

Egy pil1anát alatt világos volt az egész helyzet megrázó ismétlődése.

A Prokurátort úgy látszik nem lepte meg Claudia különös kérese.
_ Nekem igazán semmi bajom ezzel a kis szektával - mondotta nyu

godtan - mi közöm nekem a názáretiekhez? A rómaiak számára mindig
csaik Rómáról van szó, és Róma, az a császár akarata. A Palatinus úgy tájé
koztatott engem, hogy ezek az emberek gyújtogatók. Állítólag a császárnak is
megtagadják a köteles áldozatot, ezért lázadóknak kell őket tekinteni.

_ Éppen olyan kevéssé lázadók ők, rnint ahogy az sem volt lázadó, aki
után a nevüket viselik - válaszolta még mindig ugyanazzal a szelíd csalha
tatlansággal az asszony.

A Prokurátor azonnal felfo.gta, kire gondol.
_ Mindenesetre - mondta - az a gyanú terhelte, hogy királlyá akarja

tenni magát. Ó maga is beismerte nekem.
_ De az ő királyi birodalma nem e világból való - viszonozta amaz.
_ Ezt is mondta akkor, de ugyan mire véljem ezt? Egy birodalom, ami

neme világból 'való? ki ismer ilyen birodalmat?
- Aki az Igazságból való.
Claudia hangja mondotta ezt? - Milyen különös volt ez a szinte szó-

szerintd ismétlődés!

A Prokurátor vállat vont.
.,-Nn az igazság? Filozófusaink boldogok lennének, ha meg tudnák rnon

dani. Te talán többet tudsz náluk?
Tudom, hogy te nem tudtad, kit ítélsz el - 82 asszony hangját most
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csodálatos bensőség járta át - igen, király volt ő és most is az: a századok
Királya, akit a tiburi Sibylla jósolt meg Augustusnak.

Most rnintha hirtelen borzongás fogta volna el a Prokurátort - li végső

gát is átszakadt: a soha-el-nem-felejtett, az elfeledhetetlen erőszakosan föltört
a mélyből,

- Hogy mondhatod, hogy én ítéltem el? - kiáltotta. - A zsidók
kényszerítették, hogy kiszolgáltassam neikik - én a végsőkig védelmeztem
ártatlanságát - mindent megkíséreltem a megmentésére. Nem kötöttem-e
miatta barátságot Heródessel, azzal a nyomorult rókával, abban a reményben,
hogy mint negyedes fejedelme meg tudja szabadítani? Nem próbáHJam-ea
zsidó hiénakat áldozatuk megostoroztatásával kielégíteni? Nem javasoltam-e
választásra Barabbást, a gyilkost, hogy kényszerítsem őket ennek a Jézusnak
szabadonbocsátására? A végsőkig tanúságot tettem róla, hogy ártatlannak tar
tom, ország-világ előtt megmostam a kezem, hogy ne énrám szálljon a vére!
Menj hát a zsidókhoz, ők magukra vették - mit akarsz tőlem voltaképpen?
mit hánysz a szernemre? mit hánytá! a szememre folyvást ezeken az éveken át,
mért néztél rám ezzel az elviselhetetlen tekintettel, ezzel a tekintettel, amelyik
ezétrombolta boldogságunkat? - Ökölbeszorította a kezét, düh volt-e ez? vagy
aggodalom? - Mit akarsz mondani ezzel a tekintettel?

Felesége egy lépéssel közeledett feléje és kitárta a karját.
- Hogy szánlak, szerelmem - mondotta, semmi többet. Mindkét karját

köréje fonta és a fejét odavonta keblére. Egyikük arcát sem tudtam megkülön
böztetni, csak a szerétet ősi hangját hallottam, azzá a könyörüleüté tísztulva,
amely egykor a jeruzsálemi törvényház előtt mántha elnyelte volna az egész
világot. Semmi más nem maradt, mimt az a szétrombolhatatlan, amí íme nem
semmisült meg e közö<tt a két ember között: vétek és szeretet egymásra talált.

Egy darabig egyik sem szólt,
- Cl:audiám, én Claudlám - férfi hangját alig lehetett hallani. Aztán

megint egy idő múlva, világosabban: - Mit tudsz te azokról. akikért hozzám
folyamodol't· '

Győzötit volna az asszony könyörülete? De most az utca felől vad lárma
hallatszott, már hosszabb ideje mindig közelebbről.·Hallani lehetett a kiáltást:

_.- Az oroszlánok elé a názáretiekkel! Az oroszlánok elé! Aki a gonosz-,
tevőket kíméli, nem barátja a császárnak!

*
És most, nemes Júlia, mégegyszer, mélységes fájdalommal be kell isme:r

nem Neked kudarcomat, amint már első levelemben megírtam. Míndíg meg
foghatatlan marad ez nekem, hiszen nem a legkövetkezetesebb dolog volt-e
a világon, hogy Claudia, miután bensőleg visszatalált hitsorsaihoz, közösségük
höz is újból csatlakozzék? Mi több, rnost azt a kívánságot is éreznie kel1ett, hogy
odasiessen a Suburába és óvja a veszélyben forgókat, sőt talán arra gondolt,
hogy mint a Prokurátor hitvese személyével oltalmat nyújthat nekik. Igen,
mindez nagyon is kézenfekvő volt. És mégis elkerülték figyelmemet előké

születei, amelyeket nagy titokban tett meg, mert természetesen nem akart
magával sodorni egy nagyon is lehetséges katasztrórába, és azt sem akarta,
hogy megakadályozzam tervében.

A férjével folytatott megrázó beszélgetés után visszahúzódott hálószobá
jába és kifejezetten megkért, hagyjam egyedül. Megfoghatatlan gyanútlansá
gomban csak este vettern észre eltűnését, amikor le akartam vetkőztetni éjsza
kára. Nem találtam a teremben, és az mégis sajátos módon mélyen el volt telve
lényével. Egészen önkéntelenül arra a reggelre kellett gondolnem. amikor olyan
boldogan ébredt ifjú házasságának szerelmea éjszakája után. Ma az est sötét
lett ott; az egY'kor férjétől kapott kis Eres-szobor haszontalanul ácsorgott a
szebában. Zavarodottan álltam meg a küszöbön, míntna egy szerétett lény

253



nundörökre távozott volna innen: hazám bájos szel-elemistene nem volt-e a
halál istene is, akinek: a nagy Praxíteles a lefelé fordított Iáklyát adta kezébe?
És szemern máris a kis háiromlábú asztalkara esett az elhagyott fekhely mel
lett. Ott feküdt rajta a víasztáblácska, amelyet Claudia háztartási utasításai
nak napi. följegyzésére használt. Ezeket a sorokat olvastam : "Elmegyek, hogy
uramat egy második bűntől .megóvjam. Vigasztalód], Praxedisem, ha nem
térnék vissza." Rémülten ejtettem el a tábláeskát: mire gondolt, honnan nem
jön vissza? Csak a Subura lehetett az. Haladéktalanulodasiettem, de már
későn érkeztem.

Róma sötétben nyúlt el, mínt egykor Jeruzsálem a keresztrefeszítés ora
jában. A Suburában elnémult a rossz nők éles kacaja, egy lélekkel nem talál
koztam. Az egész vidék utcáira valami halálos rémület nehezült. A názáretiek
háza síri csöndben pihent a mély éjszakában. Az ajtó szilánkokra forgácsoló
dott, belül tátongott az elhagyatottság. Remegve tapogatóztam keresztül a gyü
lekezeti termen, arinak az ajtaja is nyitva állt: sötét, magányos éjszaka meredt
elém, csak a terem egyik szögletéből hallatszott kétségbeesett zokogás. Odata
pogatóztam, A padlón egy sötét alak hevert: a szíriai nő. Reszketve érintettem
meg a vállát, hangomról rámismert a sötétben.

- Végle - tördelte --, vége! Az úr nem jött, hanem a legionáriusok jöt.
tek - vége - mindörökre vége!

Így jajongott tovább. Csak lassanként sikerült kikérdezni a történtekről.
CLaudia, mint ahogyan gyanítottam. megjelent a gyülekezetben. A szíriai

nő, híven ahhoz a gyermeteg bizalmához. hogy az úr újból el fog jönni övéi
nek legnagyobb szüksége idején, elrejtőzött, hogy a várva-vártnak ő mutassa
be az első hódolatot. így ő maga kikerülte az elfogatast. Rejtekéből figyelte,
hogyan állt Claudia a közben megérkező legionáriusok elé és hogyan szólította
föl őket, mint Pontius Pilátus: felesége: bocsássák szabadon a foglyokat. Ki
gúnyolták, kinevették és végül elhurcolták a többiekkel. Hová? A börtönbe?
A halálba? Erre a szírrai nő nem tudott válaszolni.

Hazasíettem, hírnököt küldtern a Prokurátorhoz. jelerrtve neki az úrnő el
fogatását és könyörögve, hogy' rnentse meg. De a Prokurátort nem lehetett
megtalálni. Közben sötét gyanúk keringtek a városban: azt rebesgették. az
úrnőt férjének egyik rabszolgája árulta De, mínt a názáretiek közül valót.
De a Prokurátor is kegyvesztetté lett volna a császárnál. Kétségbe voltam esve.
Végül úrnőm kedvenc fiatal szolgáját küldtem el, az egyáltalán nem tért vissza.
Gyötrelmes napok teltek el így. Végre egy ismerr-etlen názáreti levelet hozott
nekem: CLaudia kezeírása volt. Föltörtem és olvastam.

'lA börtönben, néhány órával a vérkeresztség vétele előtt.

üdvözlet, áldás és vigasz szerétett Praxedisemnek! úgy volt, ahogyan
Isten akarta és úgy lesz, ahogyan 6 karja: Krisztus könyörületét nem kerülheti
ki senki. Isten megint álommal látogatott meg, mint egykor Jeruzsálemben.
Mégegyszer keresztüljártarn a századok templomait és imaházait, most ócskák
és szürkék lettek, mínt ahogy egy kihaló nemzedék ócska lesz és szűrke. Ben
nem mélységes szomorúság sötétlett, nem azért mert tudtam, hogy halálra
ítéltek, hanem mert azt hittem, hiába kell meghalnom. Hiszen nem volt-e egész
életem és szerelmem egyetlen, folyvást ismétlődő hajótörés? Úgy tetszett ne
kem, míndezek az isteniházak csalóka hitbeli alapra épültek, mert hiszen Krisz
tus könyörülete sohasem tudott győzni a földön; a világ olyan, hogy csak szi
lán:kokra törhetett rajta. Egy;ik templomból a másikba futottam, hogya sza
badba jussak, de nem Lett végük, viszont építkezési stílUSUK egyre sivárabib
és tartalmatlanabb lett, mintha csak elavult formákhan tudták volna őket meg
épírtenJ., amelyekben nem volt többé lélek.

De hiraelen megváltozott ez a kép: egy terembe jutottam, amely még
idegenebbnek tűnt, mint az eddigiek, a falak ismeretlen anyagból készültek,
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a terem messze nyitva állt, ünnepélyes kopárságban. rajta átszűrődött a fény,
az oltáron semmi más, mint a kereszt, a halál jele! Zsúfolt, ijedt tömeg tódult
a terernbe, kórus énekelte a hitvallást; újból felhangzott férjem szeretett neve,
de most nem úgy, mintha dörgő vád emelkednék, hanem mintha a hangok
végső vigasz gyanánt kapaszkodtak volna a mondatba: Crucifixus etiam pro
nobis sub Pontio Pílato. Ugyanakkor távoli dübörgést hallottam, míntha hal
latlan méretű zivatar tört volna ki a vidéken, és gyorsan közelednék. a temp
lom falai ingadoztak körülöttem. Mégegyszer kezdte remegő hangon a kó
rus: Crucifíxus etiam pro nobis. Férjem nevét elnyelte egy kozmíkus korál
dübörgése, az idők vége volt az? Lábam megbotlott, mintha áthatolhatatlan
vidék előtt állnék. Éreztem, arnint az évszázadok megszakadtak, mint egy ki
lazult lánc szemei, az utolsó templomfal is leomlott és megnyílt a távlat az
örökkévalóságba. Láttam közéledni a felhőkben ugyanazt a széket, amely egy
kor a jeruzsálemi tőrvényház előtt állott, de nem az uram ült rajta többé,
hanem ő, az egykori elítélt: és előtte, ott, ahol akkor az elítélt állt, most az
uram állt, ítéletére vár-va. A széken ülő azonban a könyörüleinek ugyanazzal a
tekintetével nézett rá, mínt egykor Jeruzsálemben. És közben egy hangot
hallottam: Vigasztalód], Claudia Procula, én vagyok az Egészen-Más, akit
rníndig kerestél. Én győztem itt, amíkor ő kudarcot -vallott, én vagyok az
Örök Szerétet kezdete, elhagyatottsága és diadalma. Azért ne félj: ugyanazzal
a halállal fogsz meghalni, mint én, annak üdvösségéért halsz meg, aki halálra
fId."

Kábultan, megrendülve ejtettem Le ra papírlapot; először életemben érin
tette meg ra Krisztusban való hit a lelkem mélyét,

Közben felszakították az ajtót és a Prokurátor rontott be, de ő volt-e az
csakugyan? A mi Öntudatos urunké volt-e még ez a fájdalom dúlta, gúny tor
zította ábrázat? Egy rómaié? Mínden méltóság reménytelenül összeomlott
rajta; csak az az ember lehet ilyen, akin úrrá lett a kétségbeesés! Nlint fejsze
'kivágta fa dőlt le az úrnő ágya eié, letépte homlokáról a koszorút, mindkét
öklével a mellét verte. "Én öltem meg, én öltem meg" - kiáltozta szakadat
lanul. A rémülettől kábultan álltam ott. Aztán észrevettem, hogy az úrnő ked
venc rabszolgáJa jött a nyomában. Az ő arca is vértelen volt egészen a szája
széléig.

Látta meghalni úrnőnket - dadogta - a császár, az a szörnyeteg, elárulta!
Ott ült a cirkuszban az imperátor mellett, és az élvezte a rémületet, amikor a
felesége a többi názáretivel az arénára lépett. Nem azt kiáltották, mánt a gladi
átorok: Moriturt te salutant, hanem hitvallásukat imádkozták.

- Még hallom az utolsó szavukat: Crucifixus etiam pro nobis sub Pontic
Pilato ...

Nevének hallatára a Prokurátor fölpillantott.
- Szolga, add a kardot - hörögte, és mikor a reszkető ember vonako

dott: - Gyorsan~ gyorsan, nem tudom kivárni a halált!
Kitépte kezéből a fegyvert.
De most rátettern a kezem döfésre kész kezére. Valami olyan erővel, amely

nem volt a magamé, így szóltam:
- Pontius Pilátus, Claudia úgy halt meg, mínt Krisztus: általad, de

érted is.
Feldúlt arcából a szeme -hosszan, értetlenül nézett rám - hirtelen befelé

fordult a tekintete. Elejtette a kardot.

Engedj el nekem mínden további szót, nemes Júlia, beszámolóm végetért,
engem .is elért a Megfeszített tekintete.

Fordította KARDOS KLARA
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