
Függők
Hűvös volt a betániai éjszaka. Mirjam közelebb guggolt a tűzhöz.
Megigazította zilált felsőruháját, közben a mély kivágásba pillantva
kedvtelve nézett végig magán. Nappal a júdeai verőfény cirógatta
aranybarnára feszes bőrét, a holdból alácsorgó fagyos karmok ka-
ristolták, űzték éjjelente izmos férfikarok közé. Mégis kijött ma a
hold hidegének kelletni magát. Az udvarra kihallatszott a zaj, ami
már messziről idevonzza a titkokra éhes ifjakat, nem csillapuló vé-
neket: tekergőző muzsika, felcsobbanó kacagások, s rá öblös, borit-
tas feleletek. Mirjam gondolatain is áttörtek egy pillanatra a benti
hangok, s míg a tűz festette árnyjátékot nézegette a falon, végigbi-
zseregtek rajta az éjszaka fülledt órái.

Szelimre gondolt, a sötét hajú, égő szemű, izmos, termetes Sze -
lim re, aki egyetlen érintéssel pusztasággá perzselt belőle minden
más érzést a dühödt vágyakozáson kívül. Míg táncoltak és ittak,
csak az a perc járt az eszében, amikor végre eltűnnek az egyik füg-
göny mögött, és a férfi egyetlen mozdulatán sem kell a többi lány-
nyal osztozkodnia. Mialatt egymást ölelték, saját emésztő tüzének
tükörlángjai sütöttek rá Szelim szeméből.

Ma épphogy benézett hozzájuk, megivott egy pohár bort, és
hagyta, hogy körbecirógassák a lányok. Mirjam haragos tekintete
hízelgett a hiúságának, és cserébe ő is hízelgett Mirjamnak egy kur -
ta csókkal, a ma esti egyetlennel. Mirjam erre emlékezve gőgösen el-
mosolyodott és felszegte a fejét, de mindjárt heves vágy fogta el a
hamar távozó férfi után.

Igen, hozzá képest Áhim vajmi kevés forrósággal kecsegtet. De
a fiú félszegsége, tapasztalatlan ügyetlenkedései szórakoztatták a
sokszor durva sietséget tűrni kénytelen Mirjamot. Önkéntelenül is
kuncogni kezdett, mikor eszébe jutottak kalandjai az istállófiúval,
aki véletlenül tévedt be egy este a lányok közé, és többé nem eresz-
tették. Áhim eleinte elpirult minden simogatásra. Később felbáto-
rodott, ám ez csak még mulatságosabbá tette a szemükben. Minél
töb bet töprengett rajta Mirjam, annál biztosabban érezte, hogy a fiú
beleszeretett.

Ekkor a zene elhallgatott odabent. A mulatozók hallhatóvá vált
duruzsolásából érdes, követelőző hang vált ki a vigasság mihama-
rabbi folytatását parancsolva. Gazdája Elihu volt, a tagbaszakadt
kereskedő, a ház mindennapos vendége. A látogatók közül senki
sem volt olyan gazdag, mint ő, és senki sem szórta szét köztük
olyan bőkezűen az ajándékait. S mégis, nemhogy fanyalogtak, ha
látták, hogy megérkezett, de menekültek előle. Elihu hatalmas kar-
jai olyan erősen szorították a vékony derekakat, hogy másnap rend-
szerint kék-zöld foltok árulkodtak duhaj kedvéről. Érdes szavú, kí-
méletlen kezű, nyers férfi volt.

VIOLA BEÁTA
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Ciszterci Rend Nagy Lajos
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Mirjam rendszerint Szelim oltalmába menekült előle, vagy társnőit
győzködte: csábítsák el, hiszen úgyis gyönyörű nyakékeket kapnak a
kereskedőtől, vagy akár Mirjam is megosztja velük a kincseit, csak ne-
hogy őt vezesse a függöny mögé. Néha mégsem kerülte el Elihut, s
ezeken a hajnalokon sokáig feküdt mozdulatlanul, elhagyatva kere-
vetén, gondolatai a reménytelennek látszó jövőtől a reményteljes múl-
tig csapongtak, ahol még nem látta mindezt maga előtt.

Elihu hangjától eléje sorakoztak az undorral, fájdalommal és ke-
serűséggel terhes éjjelek is. Nem jó ez így, félni napról napra, hogy
kit hoz az éjszaka, Elihut-e, vagy Szelimet… S várni, hogy jön-e
végre a gazdag idegen, aki elviszi majd az ismeretlenségbe, ahol a
kényelemért nem kell ekkora árat fizetnie… ahol nem lenézés a jussa
a tisztességes asszonyoktól és tekintélyes férfiaktól… ahol napvilág
idején is kiléphet a faluba, emelt fővel, anélkül, hogy arcát veresre pi-
rítanák a megvető tekintetek.

De tudta, érezte, hogy nem menne el az idegennel, akármilyen
gazdag és akármilyen nyájas, szép termetű és szórakoztató volna is…

Akkor itt kellene hagynia őket. Ki tanítaná Áhimot csókolni?
Kinek a karját cirógatná ajkaival Simeon, a mézes szavú? Kire vil-
logtatná karbunkulus-szemeit a ferde orrú Taddeus? Kinek az öle-
lésében érezné csillaggá olvadni magát, ha nem Jáfetében? És még
hányan vannak, akiknek a nevét sem tudja, jövendő imádói, akik
épp csak megismerték a szépségét! Itt minden éjjel gyönyörtől el-
fulladva, veszett örömmel döbben rá, hogy különb ő minden asz-
szonynál, mert azokat egyetlen férfi birtokolja, de ő ura és szolgá-
lója, lánya és anyja mindnek, mindnek!

Fején végigömlött a bor és az este láza. Egy pillanat alatt elpá-
rolgott belőle az összes Elihu-éjszaka keserűsége.

— Szeretem mindet… — suttogta a holdnak, majd felállt és
táncba kezdett a tűz körül. — Áldott legyen az, aki először ölelt
engem, aki először perzselt meg és nem hagyott elaszalódni, mint
a napon száradó kórót!

Minden asszonyt rabnak látott, hosszú leplekbe takart halottnak,
csak ő élt egyedül, szabadon, a szabadon kitakart szépségével. Hát
csak szeresse minden férfi, aki belép és meglátja, szolgálják eszük -
vesztetten minden éjjel, míg azt gondolják, hogy ő szolgálja őket a
pénzükért!

A bejáratot takaró függöny résén vigyorgó férfifej jelent meg.
Mirjam bolond mámorában tovább ugrándozva arra irányította lép-
teit. A férfi elkapta a lány karját, behúzta a többi mulatozó közé.
Kacagásuk beleolvadt az újra és újra felcsapó sípszóba.

Odakint már hamvasodott a tűz és hamvassá vált az ég alja is
kelet felé.

�
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Mirjam érezte, hogy karján hirtelen megnövekszik a súly, a földnek
rántja. Szólt a mellette álló Johanannak, hogy segítse tartani a
másik, a názáreti Mirjamot, a kereszten függő anyját.

Körülöttük verejtékszag, a katonák bőrpáncéljának szaga, a Ko-
ponyák hegyén rothadó kivégzettek szaga. Ők hárman úgy álltak a
zsivajgó tömeg és a kereszteket őrző katonák közötti üres térségen,
se ide, se oda nem tartozva, mint ahogy a három haldokló függött
ég és föld, élet és halál mezsgyéjén. Valahol ott állt elöl a tömegben
a Jehosuát kísérő többi asszony is, Johanna, Heródes intézőjének,
Kuzának a felesége, Sosan, a liliom, és még sokan mások, akik a va-
gyonukból gondoskodtak róla. De a Rabboni anyjával, a názáreti
Mirjammal és Johanannal, a legkedvesebbel ő állt ott, messze min-
denkitől, és nem azok: Mirjam, a magdalai. Férfit a tizenkettő közül
egyet sem látott, mióta a helytartóságról elindultak, csak Johanant.

Mirjamhoz már nem jutott el a tömeg zsivaja, ahogy a kivégzés
részleteit tárgyalták, azt megunva ügyes-bajos dolgaikról kezdtek
beszélni, vagy meg-megújuló szitkokat szórtak a kereszten kínló-
dók felé. A Jehosuát kísérő asszonyok zokogása, jajgatása is zson-
gássá szelídült a fülében. Alig hallotta az oldalán ziháló názáreti
asszony tompa jajait és a három keresztre feszített hörgő-kapkodó
küzdelmét a levegőért, percnyi életért.

Szerette volna ő is Jehosua megfeszített testére függeszteni a te-
kintetét, mint a másik Mirjam, aki már alig tudta tartani magát a
görcsbe merevedett felfelé nézésben. Elfáradt abbéli igyekezetében,
hogy fia szenvedésének minden egyes percét vele együtt élje át.

Magdalai Mirjam hiába nézett a keresztre. Eszével tudta, hogy
az a hússá roncsolt test a haldokló Rabboni, ám szívében nem hitte.
Aki egyetlen szavával sugárzón tisztává tette a pénz piszkában fet-
rengő vámost, a test szennyében kéjelgő cédát, azt hogy mocskol-
hatták be így saját vérével, teste csupaszságával, és legfőképpen: az
emberből gennyként feltörő megvetéssel, dühödt durvasággal, aljas
kárörömmel?

Nem, az a Rabboni, akiért Mirjam otthagyta a bordélyt, az eltűnt
tegnap este. Jehosua, aki lángoló viharként ostorozta ki a kereskedő-
ket a templomból, csak állt a Getsemáne-kertben, és mozdulatlanul
tűrte, hogy megkötözzék. Aki hetvenhétszer megfelelt minden hájjal
megkent, ravasz vén farizeusoknak, néma maradt Pilátus előtt. Vagy
Johanan csak álmodta mindazt, amit elmesélt nekik? De maga
Mirjam is látta az emberségéből kiforgatott férfit tántorogni a hely-
tartóságról a hegyre vezető úton, és látja most is. Miért?

Az utolsó napok minden perce érthetetlenség, vér, kín, és sehol
a Rabboni erőt sugárzó jelenléte, ami a vele töltött két évben éltető
elem lett Mirjam számára.

Hunyt szemmel abba az elérhetetlenül távoli messzeségbe gondolt,
ahol még nem húzták le az emberek a Rabbonit a saját sötétségükbe.

�
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Mirjam ékszereinek nagy részét eladta azon a bizonyos napon,
amelyen a Rabbonihoz csatlakozott, s illatos kenetet vett a pénzen,
amit a Rabboni lábára öntött a farizeus házában. Hetet közülük
megtartott mégis.

Mindegyiket más férfitől kapta. A bársonyos beszédű Simeontól
a borostyánkő láncocskát, Taddeustól a zafírgyűrűt, Jáfettől igaz-
gyöngysort. Korábban, még a Jehosua előtti időkben töprengett is
rajta eleget, kit lopott meg a drága ajándékért az egyszerű takács.
Az ostoba! A lány testének ura volt így is, de a lelkét is magához
akarta láncolni; a csodálatát, engedelmességét… Azt hitte, a sze-
gény embertől nem várt, szemkápráztató kinccsel megteheti.

Áhim maga faragott neki valami furcsa, színjátszó kőből apró me-
dált, s aranyszálra fűzte. A jáde karkötőt réges-régi éjszakán kap-
csolta a csuklójára egy erős férfikéz, a nevére már nem emlékezett,
csak arra, hogy tengerész volt. Hosszú útjáról a karkötőt hozta ked-
vesének, s néhány idegen földön hallott dal mellett akarta átadni neki
jegyajándékul. Aztán magával vitte volna egy szeles kikötővárosba.

A lány már asszony volt, a karkötő így Mirjamé lett, s a messzi-
ről hozott, különös dallamokat is ő hallotta először és utoljára.
Mirjam a tengerész legszomorúbb énekét dúdolta, míg a sírt ásta
neki Szafira bátyja és egy másik betániai, aki a Mirjammal töltött
éjszakája után megtalálta a városkaputól nem messze, egy fán.

A díszes aranycsat ajándékozóját is a feledés homokjával szitálta
be a múlt szele — vagy a bor mámora —, de az értékes, finoman
vésett darabtól nem akart megválni Mirjam.

Minden nap más drágasággal ékesítette fel magát, nem törődve
a názáreti Mirjam szelíd-dorgáló, s a többi asszony nyíltan rosszalló
pillantásaival, sem azzal, hogy Jehudas is gyakran dohogott miatta
a Rabboninak. A Rabboni nem szólt. Mirjam pedig viselte az ékes-
ségeket. Az Úr napján, sabbathkor a legdrágábbat, a legkedveseb-
bet, a Szelimtől kapott rubinfülbevalókat. A tűzpiros függőkről —
Rabboni ide, Rabboni oda — még gyakran eszébe jutott Szelim
tüzes ölelése.

Egy szélvédett helyen, sziklafal mellett ütöttek tábort még sabbath
előtti nap, hogy ne az ünnepen kelljen elvégezni a táborverést. Az
asszonyok megfőztek két gidát, ez a szárított hallal és lepénnyel elég
volt sabbathra is. Elmondták az előírt imákat, s a Rabboni a saját sza-
vaival is imádkozott fennhangon. Mirjam a Rabbonitól és a tizen-
kettőtől távolabb ült az asszonyokkal és töprengett.

Hirtelen erősen húzni kezdte valami az imádkozó Rabbonihoz.
De most nem a tekintetére vágyott, a közelségére, a feddőn is puha
szavaira. Ártani akart neki, kínt okozni, széttépni a bensőségesség
szálait, amik most Jahvéhoz fűzték. S mikor ima után megáldotta a
körülötte lévőket és Mirjamra is ráemelte a kezét, Mirjamba mintha
villám csapott volna, hideg fagyszikra, s azóta szüntelenül fáj a feje.
Beszélnie kell Sosannal, a liliommal, ő Bételben egy varázslóasz-
szony mellett lakott, hátha hallott ilyenfajta nyavalyáról.

123

Eleje:Layout 1  2012.01.13.  12:08  Page 123



Csendben eltelt a sabbath, Mirjam végül senkinek sem szólt.
Korán nyugovóra tért a többiekkel.

Nem tudta, mennyit haladt előre az éjszaka, mikor arra ébredt,
hogy tüzes pengék hasogatják a fejét. A csillagok megsokszoro-
zódtak az égen, Mirjam az oldalára hengeredett fektében, de már a
homokon is ezüst-piros szikraeső járt őrült táncot. Huhogó, gurgu-
lázó, üvöltő férfihangok törtek felé mindenfelől.

— …takarodj innen, ő az enyém!...
— Hiszen már rég nekem szolgál!
— Enyém a lelke!
— …rácsomózom a testét a holdra!...
Nagy szuszogás, nyögdécselés támadt körülötte, s Mirjam acél-

karok szorításában vergődött, percekig úgy érezte, pozdorjává zúz-
zák. Egyszerre felvillant Jáfet busa feje, majd a szorítás enyhült, tü-
dejébe levegő áramlott, elernyedtek a tagjai. Háromfelől ragadta
meg aztán valami ismeretlen erő, széttépték volna, ha egy lélegzet-
nyi ideig még fogva tartják. Jeges ujjak szánkáztak a testén. A han-
gok ocsmány ígéretekbe kezdtek nagy röhögés közepette, s nyir-
kos markok találtak oda hirtelen Mirjam bőrére.

Hirtelen a fülét érezte felgyulladni, felizzottak a rubinfüggők,
sírva, átkozódva próbálta őket kitépni és messzire hajítani. A tűz
továbbterjedt, Mirjamot égette a homok, perzselte a teveszőr taka-
rója. A csillagok sötétségbe burkolóztak, eltűnt a homok, a takaró,
eltűnt ő maga is.

— Elejtettem a szemét! — riadozott egy vékonyabb hang.
— Miért nem markoltad meg, ahogy egy férfinak kell? — dör-

mögte egy mély bariton. — Ott markold, ahol gömbölyű!
Mirjam csak most rémült meg igazán, pedig a látása is kezdett

visszatérni, mert Áhim hangjára Elihué válaszolt. Forgószél kapott
a hajába, arcába csapta úgy, hogy nem kapott levegőt. A látomás-
Elihu csorba fogai kilátszottak vigyorgó szájából, kezében az izzó
aranycsat.

Mirjam sikoltott, nem emberi hangon. Üvöltött iszonyú kétség-
beeséssel.

Újabb kezet érzett a homlokán. El akarta lökni, de a kéz meleg
volt, mégsem perzselte. Belekapaszkodott.

— Hányan vagytok? — csattant keményen, mégis megnyugta-
tóan egy eddig nem hallott hang a többi közé.

— Heten vagyunk, hagyj minket! Ez a lélek a miénk!
— Minden lélek a teremtő Jahvéé! Parancsolom az Ő nevében,

távozzatok!
A hangok egy utolsó, szaggatott sivítás után elcsitultak. Mirjam

előtt kitisztultak a csillagok. Érezte a bőrén a homok hűvösét. A föl-
dön feküdt, távolabb a nők alvóhelyétől. Körülötte az asszonyok ha-
lálra vált arccal, Sosan, a liliom arcán szétmázolódtak a könnyek.
A tanítványok arca is felsejlett távolabb, Simon és Teomo Mirjam kar-
ját szorították a földhöz. S a térdelő Rabboni keze a homlokán pihent.
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Mirjam tekintetével kapaszkodott a Rabboni tekintetébe. A Rab-
boni egy intésére Simon és Teomo elengedték, mindenki hátrébb
húzódott.

Mirjam homályos tudattal érzékelte, hogy a távolodók róla be-
szélgetnek.

— Láttátok, hogy dobálta magát?
— Alig bírtunk vele, mintha hét férfi erejét hordozta volna!
— Ábrahám atyánkra, annyira féltem!
— Engem meg is ütött!
A Rabboni levette kezét Mirjam homlokáról. A lány egyszerre hi-

degnek és csupasznak érezte a helyét, és visszakívánta a meg-
nyugtató érintést. Jehosua felsegítette a földről. Mirjam a karjára tá-
maszkodva elbicegett alvóhelyéig, felvette az úti holmiját és a nők
tekintetétől kísérve felmentek a közeli dombra. Fent kiakasztotta a
rubinfüggőket, és messzire hajította. Majd benyúlt a batyujába, sor-
ban vette ki és dobta el az ékességeit: a borostyánláncot, a zafír-
gyűrűt, az igazgyöngyöket, a faragott medált, a jáde karkötőt. Utol-
jára maradt az aranycsat.

— Már emlékszem… Elihutól kaptam… — nyögte, és minden ere-
jét összeszedve a legtávolabbra repítette a finom ékszert. Leroskadt
a homokba. A többiek a hevenyészett táborban lassan elcsitultak, újra
nyugodni tértek, már nem figyeltek a dombtetőn a két alakra. Kósza
szellő rendezte lassan friss hullámokba a homokot a domb alján.
Csend volt. Mirjam magában is érezte a csendet, lelke új vendégét.

�

Merengéséből a názáreti Mirjam görcsös rándulása riasztotta fel.
Az asszony testtartása nem változott, de a karjába kapaszkodó
gyenge ujjak hirtelen szorításából Mirjam azonnal tudta, hogy tör-
tént valami. Halványan emlékezett, mintha az imént a Rabboni be-
szélt volna a keresztről a másik kettőhöz, fel is kiáltott, de ő mélyen
magába merült a régi Rabbonira figyelve. Most a Rabboni feje fur-
csa szögben hanyatlott alá. Hirtelen kiszáradt a szája és elszédült:
megértette, hogy a Rabboni halott.

Az utolsó pillanatig balgán remélte, hogy történik valami, mint
amikor a tanítványok már majdnem a vízbe fúltak, de a hajón alvó
Rabboni felébredt és egyetlen szavával megmenekítette őket. Vagy
amikor meg akarták kövezni a zsinagógában mondottakért, de ő
kisiklott a kezeik közül. De most halott. Mirjam úgy érezte, hiába
hallgatta-nézte végig a Rabboni utolsó napjait, óráit, a szörnyű el-
változást, ami a száz angyal erejével bíró Rabboniból vergődő, el-
hagyatott haldoklót formált, a halálát most ugyanúgy nem tudta
felfogni, mint ahogy korábban a csodatetteit.

A következő gondolata a názáreti asszony volt és a kereszten
függő test. Mindkettőről gondoskodni kellett még az ünnep beállta
előtt. Johananra nézett, a szemével kérdezett, de Johanan már nem
tudott válaszolni, mert mindhárman a földre estek.
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Dübörgött és remegett a föld, a sötétben csak hallani lehetett,
látni nem, ahogy a tömeg sikoltozva rohant le a Koponyák hegyé-
ről. A katonák káromkodtak, fel-alá futkostak céltalanul, egyikük
dühében és félelmében rákiabált a két Mirjamot feltámogató Joha -
nanra is, aki nem menekült a többiekkel.

— Fiam! — kapaszkodott Johananba a názáreti asszony. Mirjam
először azt hitte, fájdalmában megzavarodott, de Johanan viszo-
nozta a pillantását és anyjának szólította.

Mirjam megsejtette, mi történt a kereszt alatt a másik kettővel,
amíg ő az emlékeibe zártan viaskodott. A mardosó fájdalom mellett
a keserűség is belésajdult: hát neki nem hagyott a Rabboni senkit,
semmit? Eldobta érte mindenét, a régi életét, ékszereit, csak a Rab-
boni maradt neki, s most már nincs ő sem.

Esztelen gondolata támadt, a kereszt felé szökkent, mert úgy em-
lékezett, hogy a Rabboni hóhérai arra dobták a ruháit, miután fel-
szögezték. Legalább a köntösét megtarthatná emlékül, a názáreti
asszony szőtte köntöst, amit azon az éjszakát viselt, amikor elűzte
Mirjamból a hét ördögöt! De egy katona útját állta, s látta is Mirjam,
hogy hiába, a Rabboni ruhái eltűntek, elvitték a hóhérai, tán elad-
ják, vagy kidobják.

Mirjam visszabotorkált a másik kettőhöz. Még mindig sötét volt,
már csak néhány katona lézengett megzavarodva a kiürült hegyen.
A városból furcsa zajokat, különös zúgást hozott a feltámadó szél.
Mirjam bensejében zubogva forrt a fájdalom, de nem talált kiutat a
könnyeken keresztül. Jehosua anyja az ölébe vonta a fejét, és a ha-
jára tette a kezét.

Boldog az a méh, amely kihordott és boldog az az emlő, amelyet
szoptál! Boldog az a kéz, ami cirógatott, míg kisgyermek voltál,
hogy aztán többé ne érintsen. Boldog az a láb, amely mindig hoz-
zád vitte volna a názáreti asszonyt, de mindig félreállt. Boldog az a
szív, ami mindig érted dobogott, akár egy takaró választotta el
tőled, Emberfia, akár hosszú, poros utak és távoli városok, akár Aty-
jának akarata, akár zavaros tömeg, akár kín, akár a halál.

Mirjam könnyei megeredtek, és a názáreti Mirjam meg Johanan
csendes zokogásán át hallgatta lelke új csendjét, ami immár a Rab-
boni neki hagyott, örökösen zengő csendje volt.
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