
VARGA ZOLTÁN
hallgatás



„ . . .  a n ém aságró l  szól az  elbeszélés, de 
s t r u k tú r á id n a k  lényeges he lye in  m in d ig  b e 
szélnek, az  is beszél, a k i t  a Szen t  O ff ic ium  
e re tn ek ü ld ö z ő  b írá i  n é m a sá g ra  í té l tek .  A 
b ű nhődésrő l  szól ez az  elbeszélés, és a k i 
nek b ű n h ő d n ie  kellene,  m in d v ég ig  bűnös,  
bűné tő l ,  a beszéd tő l,  s z a b ad u ln i  nem  tud. 
I lyen  he ly ze tb en ,  persze,  csak  m ellékes k ö 
rü lm ény ,  h o g y  D o n  H e r n a n d o  M a n u é lá 
va l,  ak i  h á z ia s sz o n y a  és szere tő je ,  é le t tá rsa  
és b ö r tö n ő re  is egy személyben, á l la n d ó an  
és v á l t o z a t la n u l  bűnben  él, többek  közö tt ,  
fo g a d a lm á t  megszegve, beszélget  is vele. 
E rre  a belső e l l e n tm o n d ás ra  épül a H a ll
gatás, és éppen  a beszéd és a ném aság  be l
ső e l le n tm o n d ása  teszi lehe tővé  V a rg a  
Z o l tá n  sz ám ára ,  hog y  p ró z a í r á s á n a k  ke ttős  
jellegét, a rea l is ta  és e tikus s z á n d ék o t  el
k e v erv e  k iépíthesse  a z t  az  ep ik a i  v i lá g k é 
pet,  m ely  —  a tö r tén e lm i  m ú l ta t  e leve
n í tve  fel —  sz á n d ék á b an  rea l is ta ,  t e h á t  a 
v i lág ra  összpontos í t ,  u g y a n a k k o r  a z o n b a n  
m ás t  is közö l,  v a la m i  egészen időszerű t  
v a g y  a k tu a l i z á lh a tó  lé té lm én y t .”

(B án y a i  Já n o s  a k ö te t  k ö z p o n t i  
elbeszéléséről,  a  H A L L G A T Á S -  

ró l ;  H íd ,  1976. szep tem ber)
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UTOLSÓ HALÁLOM ELŐTT

Hát, hogy őszinte legyek, nem tudom, mivel is 
kezdjem, talán azzal, hogy alighanem már akkor el
kezdődött ez az egész, mikor még négy lábon jártunk* 
ugyanis eszembe jutott, két lábon is járhatnánk, mert 
persze ez is csak nekem jutott eszembe, hogy a járáshoz 
untig elég két láb, a kezünket meg okosabbra is használ
hatnánk, mint hogy a testünket vonszoljuk vele, ki is 
próbáltam rögtön, a többieknek meg annyira tetszett, 
hogy azonnal utánozni kezdtek, mert utánozni, azt 
igen, azt aztán tudtak, sőt egyszerre olyan büszkék 
lettek a tudományukra, hogy kijelentették, milyen nagy
szerű, erre is csak mi vagyunk képesek, soha egyetlen 
más állatfajtának se jutott volna eszébe a két lábon 
járás, vagyis úgy viselkedtek, mintha nekik jutott volna 
eszükbe és nem nekem, és hát ez bosszantott, de mikor 
megmondtam, mit gondolok, azt mondták, nekik ugyan
úgy eszükbe juthatott volna, de én csak a szemükbe 
nevettem, nagy melléfogás volt, annyi bizonyos, nagyon 
fiatal voltam, nem tanultam még meg, hogy az önérzete 
mindenkinek egyformán nagy, büszkesége telhetetlen 
bendő, akár van mire büszkének lennie, akár nincs, 
csúnyán meg is járhattam volna, ha a Nagy Marcona 
meg nem védelmez, vele kikezdeni senki se mert, irtó
zatos ereje volt akkoriban, ezért is mondtam, hogy 
neki, de csak neki, szintén eszébe juthatott volna a 
két lábon járás, pedig fenét, éppúgy nem jött rá magától



semmire* mint a többiek, hazudtam, hízelegtem, mind
egy, végeredményben megérte, mert a Nagy Marcona 
úgy megörült, amikor ezt mondtam neki, hogy akkorát 
csapott rám a lapáttenyerével, hogy utána napokig 
sajgott a hátam, és megígérte, hogy mindig megvédel
mez, örök barátságot fogadott, így aztán biztonságban 
használhattam a felszabadult kezemet, mindenfélét csi
nálhattam vele, elhozhattam a tüzet is, mert ez is nekem 
jutott eszembe, pedig a többiek is épp elégszer láthatták, 
ahogy a nagy fák törzséből felcsap a láng a villámcsapá
sok nyomán, de nem, dehogy, csak dideregtek tovább, 
és falták a nyers húst, ám én odavittem az égő faágat 
a Nagy Marconának, itt van, fogd és vigyázz rá, tápláld, 
hogy ki ne aludjon, őrizd jól, mert ezek még képesek 
és megégetik magukat vagy fölgyújtanak valamit, és a 
Nagy Marcpna őrizte is, csak azokat engedte a tűz 
közelébe, akik neki adták a legjobb. falatokat, vagy a 
legszebb lányokat, én meg a tűz fényénél bölényeket 
rajzoltam a barlang falára, kifaragtam a Willendorfi 
Vénuszt, elkészítettem az első íjat és nyilat, aztán a 
többiek is utánam csináltak ezekből egyet-mást, mert 
mondom, utánozni azt tudtak, de én farigcsálás közben 
még gondolkoztam is és elmondtam a társaságnak, hogy 
a fákban, az állatokban, a napban, a holdban, a vizek
ben, a szélben* mindenben szellemek lakoznak, mert én 
ilyen vagyok, én nem tudom csak úgy. bámulni a dol
gokat, én meg is akarom magyarázni őket, és én már 
akkor tudtam, hogy egy magyarázat, mégha nem is 
igaz, akkor is jobb a semminél, ezért meséltem arról, 
hogy a szellemek az okai mindennek, ők okozzák a 
betegséget is, de azért ki is engesztelhetjük, meg a 
magunk szolgálatába is állíthatjuk őket, közben gyógy^



füveket is gyűjtöttem, sokszor még a Nagy Marconát 
is kikúráltam, főleg a szélhajtó teáimmal, ha túlságosan 
telezabálta magát, mert erre már akkor hajlamos volt, 
később meg arra is rájöttem, hogy az állatokat nemcsak 
lebunkózni vagy lenyilazni lehet, hanem megszelídíteni 
is, megfejni vagy az eke elé fogni őket, hogy a barázdába 
magot vessünk, hogy az istenek támogatásával bő ter
mésünk legyen, mert ekkor már egy sereg istent is 
teremtettem a szellemek és démonok beláthatatlan sora 
fölé, és ezek erőt és hatalmat adtak a Nagy Marconának, 
hogy legyen, aki rendet és fegyelmet tart, és ebben az 
időben fedeztem föl azt is, hogy a szavakat nemcsak 
kimondani, hanem lerajzolni is lehet, erre is megtanítot
tam a Nagy Marconát meg még néhányat azok közül, 
akik csak utánozni tudtak, így vetettem meg alapjait 
a titkos isteni tudományoknak, melyeknek segítségével 
a Nagy Marcona tovább fokozhatta a rendtartást, csak
hogy nekem ekkor már kezdett elegem lenni belőle, 
mivel egyre nagyobb marhaságokat csinált, egyszer 
például a fejébe vette, hogy neki akkora síremlék kell, 
mint egy hegy (fene tudja miért, talán mert mindig 
nagyon félt a haláltól), néha tehát mégiscsak kitalált 
valamit, éveken át építtette, százezrek dolgoztak neki, 
talán milliók is, erről írtam többezer évvel később, hogy 
milliók egy miatt, és hát én azt már nem bírtam nézni, 
hogy miközben egy teljesen haszontalan építményhez 
a követ cipelik, még korbács is csattogjon a hátukon, 
olyanok korbácsa, akik éppúgy nem tudnak kitalálni 
semmit, akárcsak ők, de még ha az én kezemben lett 
volna is a korbács, nem, ilyesmire én sose gondoltam, 
ezt csak a rágalmazóim állítják rólam, csakhát szólni 
nem mertem, mivel a Nagy Marcona ebben az időben



már istennek hitte magát, én meg annyira gyenge vol
tam, hogy még magasztaló költeményeket is írtam hozzá, 
meg följegyeztem a dicsőséges tetteit, időnként később 
is megtettem ezt, ha nagyon szorított a cipő, de még 
annyira se őszintén, mint akkor, és mindig nagyon 
szégyelltem magam ezért, ne is beszéljünk róla, de 
aztán megszöktem tőle, kivonultam a pusztába, sáskán 
éltem és elmélkedtem, éreztem, hogy megint ki kell 
találnom valamit, addig törtem a fejemet, amíg rá nem 
jöttem, hogy az istenekből elég egy is, de az aztán ne 
engedje meg még a Nagy Marconának se, hogy akármit 
tegyen, rá is véstem két nagy kőtáblára az új istenem 
parancsait és elvittem őket Jeruzsálembe, ahol a Nagy 
Marcona éppen a zsidók királya volt, nagyon szépen 
és okosan beszélhettem neki, mert még könnyekre is 
fakadt, mindent megígért és újra szövetséget kötött 
velem, néha mintha csakugyan hallgatott volna rám, 
bár ha nagyon ostoroztam, újra csak bujdosnom kellett, 
később meg már egyre kevésbé félt az egyetlen istenem
től, ezért gondoltam arra, hogy majd én leszek a király 
és rendbeszedem a dolgokat, megtanítom az embereket, 
hogy szeressék egymást, hirdetni kezdtem hát, hogy 
én vagyok az igazi király, hittek is nekem sokan, főleg 
a szegények, csakhogy a Nagy Marcona mint procurator 
keresztre feszíttetett, hiába mondtam neki, hogy az 
én országom nem e világból való, meg hogy adjuk meg 
a császárnak, ami a császáré, mert a császár szintén a 
Nagy Marcona volt, nem bocsátotta meg nekem, amiért 
az én nem evilági országomban nem adtam helyet a 
gazdagoknak, s helyettük inkább a tevét bújtattam át 
a tű fokán, ekkor haltam meg először, azaz dehogy is, 
Athénban már előbb megitatták velem a keserű poharat,



meg Jeruzsálemben is, méghozzá közvetlenül a kereszt
halálom előtt, egyszer le is fejeztek, csak mert azt mond
tam, hogy a Nagy Marcona a sógornőjével paráznál
kodik, pedig ez igaz volt, mégha nem is volt érdemes 
miatta elveszteni a fejemet, á, honnan is tudnám, mikor 
haltam meg először, nem értem rá számontartani a 
halálaimat, de azért ez a kereszthalál egyike volt a 
legfontosabb és legkínosabb halálaimnak, ki se bírom 
talán, ha nem tudom, hogy úgyis feltámadok, mert 
még az volt a szerencsém, hogy értettem hozzá, hogyan 
kell a hamvaimból főnixmadárként, új életre kelni, 
hanem a föltámadásom után a Nagy Marcona, el se 
tudja képzelni, mit eszelt ki megint, ki nem találja, 
doktorkám, ha megfeszül, akkor sem, inkább meg
mondom, megint csak felült egy trónszékre, hiába, ez 
volt a gyengéje kezdettől fogva, fejére biggyesztett egy 
fényes fehér köcsögöt, kijelentette, hogy én a mennybe 
mentem, s most ő az én földi helytartóm, a többiek 
meg elhitték neki (mert az utánzáson kívül főleg ezt 
tudnak, hinni, pláne olyasmit, amiről szeretnék, ha 
igaz lenne, ujjé, akkor nagyon), én meg ott találtam 
magamat egy kolostorban égő gyertyával a kisujjam 
körmén és csak másoltam, másoltam reszkető gyertya
fényben a pergamenteket, amelyekben arról esett szó, 
hogy milyen neműek az angyalok és hány fér el belőlük 
egy gombostű hegyén, ám ezeket én csak másoltam, 
de a szerzőségüket azt nem, azt nem vállalom, persze 
azért ebben az időben is alkottam egyet-mást, feltalál
tam a csúcsívet a katedrálisokhoz, meg ilyeneket, és 
amikor végre kijutottam a klastromból, egyszerre olyan 
életkedv fogott el, hogy miközben a Szentföld felé 
vonultam, mindenféle némberekkel összeadtam magam



és elérhetetlen várkisasszonyok után epekedtem, egy
szerre csak fölfedeztem a Szerelmet, aztán megírtam 
az Isteni színjátékot, Rómában egyszer még a köcsögöt 
is megpróbáltam leütni a Nagy Marcona fejéről, de 
aztán mégis inkább szonetteket írtam, megint csak a 
Szerelemről, meg malac történeteket a másik szerelem
ről, a régebbiről, papokról, apácákról, királynékról, 
nagy részüket még a kolostorban szedtem föl és sajnál
tam elfelejteni őket, nem fértem a bőrömbe, és mintha 
nem is tudtam volna, mihez fogjak előbb, mégis óriás 
lettem, óriás egy korban, amelynek óriásokra volt szük
sége, megfestettem az Utolsó vacsorát és az Utolsó 
ítéletet, meg a saját szobromat is kifaragtam, ahogy 
ülök, szarvakkal a fejemen, kezemben a kőtáblákkal, 
hogy csak a legismertebbeket említsem, sőt még a 
Nagy Marconával is megpróbáltam újra együttműködni, 
miután megígérte, hogy egyesíti nekem Itáliát, de csak 
a kiskorú húgát tudta megerőszakolni, ezenkívül halot
takat boncoltam és megpróbáltam repülni, de egyelőre 
nem sikerült, ám a csillagokat olyan kitartással für
késztem, hogy rájöttem, nem a Nap kering a Föld 
körül, hanem a Föld a Nap körül, vagyis éppen fordítva 
van, mint ahogy korábban hittem és tanítottam, 
de ez engem nem zavart, mivel én, ha rájövök, 
hogy tévedtem, mindig kész vagyok megcáfolni 
magamat, mert én nem vagyok paranoiás, doktorkám, 
elhiheti nekem, nem vagyok olyan, mint a Nagy Mar
cona, aki éppen azért küldött máglyára, mert a kedvéért 
nem voltam hajlandó a magam cáfolatát visszacáfolni, 
gondolhatja, hogy ez se volt éppen keni ünnepély, 
mármint a máglya, legalábbis nem nekem, elég is volt 
egyszer belőle, ezért vontam vissza mégis azt a dolgot



a Földről és a Napról, na jó, gondoltam, legyen a tied 
a nagyobb rakás, ha annyira ragaszkodsz hozzá, nyu
godtan visszavonhattam, tudtam, hogy mégis úgy marad, 
úgy is maradt, még a Nagy Marcona is belátta később, 
hogy nekem van igazam, lassan jár az agya, rettentő 
sok időbe telik mindig, amíg belát valamit, sajnos főleg 
azt látta be, hogy ettől ő még a helyén maradhat, ma
radt is, én meg csak álltam és mondtam, hogy itt állok, 
másképp nem tehetek, álltam hát, vagy ültem, tömlöcök 
mélyén, dologtalan, unatkozó dámák szalonjaiban, ültem 
és törtem a fejemet, hogyan lökjem le végre trónjáról 
a Nagy Marconát, még az Enciklopédiában is azért 
írtam arról, hogy a sakkjátékban a király a legtehetét- 
lenebb figura, s nevettettem ki azokat, akik szerint ez 
a világ az elképzelhető legjobb világ, ezért küldtem 
lelencházba a zabigyerekeimet, ne bömböljenek a fü
lembe, amikor a nevelésről írok vagy a Társadalmi 
szerződést igyekszem megkötni, ezért lyukadtam ki oda, 
hogy még ez az egy isten is sok, ami a sokból meg
maradt, mert csak arra jó, hogy a Nagy Marcona az ő 
nevében csinálja továbbra is a disznóságait, különben 
szerencsém is volt ebben az időben, mert a Nagy Mar
cona valahogy ellustult, elálmosodott, elpuhult a lotyói 
mellett, akik körülduruzsolták az érdekemben, mindig 
újra kikönyörögtek a Bastille-ból, úgyhogy elég zavar
talanul magyarázhattam a többieknek, mennyire káros 
a Nagy Marcona, meg hogy tökéletesen fölösleges is, 
legyünk inkább szabadok, egyenlők és testvérek, ám a 
legnagyobb hideg zuhany alighanem rögtön azután ért, 
hogy a fölfújt hájfeje végre a fűrészporos kosárba hullott, 
mert ekkor kiderült, hogy közben ő is elsajátította a 
feltámadás tudományát, ezt azért mégse gondoltam



volna róla, öreg hiba volt lebecsülni, tudom, mert máris 
ott állt egy hordó tetején és teli szájjal pofázott, aztán 
nyakaztatott, nyakaztatott, nyakaztatott, nem csak azo
kat, akik vissza akarták rakni fejére a koronát, hanem 
azokat is, akikről csak ő hitte ezt, meg persze azokat, 
akik csupán azért fordultak ellene, mert már elegük 
volt az örökös nyakaztatásból, engem is lenyakaztatott, 
dohánycsempészéssel vádolt, pedig én csak a tömeg
megmaradás törvényét fedeztem fel és az oxidációt 
tanulmányoztam, mindegy, ezúttal legalább gyorsan 
végem lett, zutty és kész, mit tehettem hát, újra be- 
gubóztam, így vártam ki, amíg a Nagy Marcona le
higgad egy kicsit, ismertem már, ha kitombolja magát, 
egy időre mindig elcsitul, és csakugyan, átmenetileg 
újra koronát tett a fejére, de aztán inkább a cilindert 
kedvelte meg, vastag szivarokat szívott, lágy Ázsiát 
falt és borzolt Afrikát, főleg a tőzsdén trónolt, vette-adta 
a részvényeit és a pénzét számolta, én meg elkezdtem 
átkozni a pénzt, hogy mindent meg lehet kapni érte, 
de nélküle semmit, hogy a hűséget hűtlenséggé, a 
szeretetet gyűlöletté, a gyűlöletet szeretetté, az erényt 
bűnné, a bűnt erénnyé, a szolgát úrrá, az urat szolgává, 
az ostobaságot értelemmé, és az értelmet ostobasággá 
változtatja, pedig azt is én találtam ki valamikor, már
mint a pénzt, és valóban remek ötletnek látszott, hogy 
ne cserélgessük folyton a tárgyakat, hanem legyen egy 
cseretárgy, ami minden más tárgyat helyettesít, sajná
lom, nem gondoltam, hogy ez lesz belőle, na szóval 
én akkor elkezdtem tanulmányozni a pénzt, és könyveket 
írni róla, meg arról, hogy addig úgyse lehetünk sza
badok, testvérek és egyenlők, amíg az egyiknek tele 
van a zsebe pénzzel, a másik meg belegebed és bele



hülyül a munkába, és még jó, ha ezt teheti, különben 
felfordul, vaskos köteteket írtam össze, kapitális könyve
ket szociális témákról, nem csoda hát, hogy mint any- 
nyiszor, ezúttal is beleőszült a szakállam és belekopaszo- 
dott a fejem, és lassanként megint hallgatni kezdtek 
rám, egy idő múlva még a Nagy Marcona is, talán 
mert unta már magát, nem sokáig bírja a lustálkodást 
és időnként megszomjazik, de én most nem is bántam 
ezt, mert arra is rájöttem, hogy nélküle mégse megy 
semmi, legalábbis az elején nem, úgy terveztem hát, 
hogy majd valahogy menet közben teszem nyakára a 
kötelet, vagy megpróbálom rábeszélni, hogy akassza 
föl magát, vagy mit tudom én, majd csak lesz valahogy, 
elvégre az én fejem se káptalan, nem számíthat ki min
dent előre az ember, hanem amikor megindult, hát 
azt látnia kellett volna, doktorkám, akár egy buldózer, 
már akkor mindjárt arra gondoltam, hogy is fogom én 
ezt egyszer megállítani, úgy dolgozott, mint talán még 
soha, nekem, azaz nekünk, vagyis az éheseknek és 
rongyosoknak, de méginkább a maga gyönyörűségére, 
nem, nem nyakaztatott, mert az addigra már elavult, 
éjszaka vitette el azokat, akik között néha olyanok is 
voltak, akik erre rászolgáltak, mindig is színvak volt, 
sose volt erénye az árnyalt különbségtevés, egymást 
érték a halálaim, na de mit részletezzem, doktorkám, 
látom, hogy türelmetlen már, csak egy esetet mondok 
még el, egyikét azoknak az eseteknek, amikor nálam 
is megjelentek a követei, mert azért nagyon tartott 
tőlem a Nagy Marcona, sejthette, mire készülök, ezért 
igyekezett minden erővel megelőzni, ezért vette ki egyik 
embere a táskájából a hurkot, legjobb lesz, ha nem 
kapálózom, tanácsolta jóindulatúan, aztán még elmondta,



hogy nagyon szereti a könyveimet és igazán nem érti, 
hogy egy ilyen okos, köztiszteletnek örvendő ember 
miért nem tud nyugton maradni, ám arra már nem 
hagyott időt, hogy azt feleljem, éppen azért nem marad
hatok nyugton, mert okos és köztiszteletben álló vagyok, 
na de azért a Nagy Marcona tudta, mi jár nekem, mert 
később rólam neveztette el a szülővárosomat, meg hát 
szépen beszélt hozzám a végén is, amikor azt az óverallt 
nem akartam magamra venni, mert egyszerre csak kék 
overallban volt mindenki, még a Nagy Marcona is, 
pedig lehetetlenül állt rajta, sűrű keresztráncokat vetett, 
látszott, hogy a pocakját alig tudta belepréselni, és 
mintha még igyekezett is volna minél jobban össze
húzni magát, hadd lássák, mennyire nem akar senkinél 
se nagyobbnak látszani, de azért a csavarkulcsot úgy 
tartotta a párnás, ápolt, fehér kezében, mint valami 
jogart, és az óverallt is ő adta a kezembe, siessek, lát
hatom, hogy mindenki beöltözött már, igen, igen, 
helyesen gondolom, megérkeztünk, végre megérkeztünk, 
többé már nem kell kivizsgálni, fölfedezni, ki- vagy 
feltalálni semmit, most már csak utánozni, másolni és 
sokszorosítani kell a dolgokat, hogy mindenkinek jusson 
belőlük, ne is tiltakozzam, lássam be, hogy nekem is 
meg kell változnom, meg kell szűnnöm, igazán róla 
is példát vehetnék, ő már megszűnt, ő már nincs, ő 
már nem is ő* csak egy a sok közül, merő véletlen, hogy 
éppen ő beszél, és a többiek némán helyeselnek neki, 
hát ez az, ettől lettem oda, túl magasan kezdtem, ez 
is hiba volt, még mit nem, mit képzelnek, hogy én 
óverallt, na nem, tévedés, nagyon is sok megvizsgálni, 
végiggondolni, felfedezni és feltalálni való van még, 
vagy ha nincs, akkor minek élünk tovább, de persze



ők, felőlük még mindig négy lábon járhatnánk, így 
hát szó se róla, másoló én utoljára akkor voltam, amikor 
a kolostorban éltem és eszemben sincs újra kolostorba 
vonulni, szóval ilyeneket mondtam, de aztán sírva 
kértem őket, értsék meg, én se szeretem azokat a gon
dolataimat, amelyek imigyen szóló Zaratusztraként szü
lettek meg bennem, már akkor megbántam őket, ezért 
borultam zokogva a fuvaros gebéjére is, sose bírtam, 
ha ütnek valakit, akár egy állatot is, hiába próbáltam 
elhitetni magammal ennek az ellenkezőjét, utolsó soraim 
alá is ezért írtam, hogy Keresztrefeszített, mielőtt meg
haltam volna agylágyulásban, de azért van ezekben a 
megbánt gondolatokban is valami, sőt akkor lesz csak 
igazán, ha megteszem, amit kívánnak tőlem, ne feszít
senek hát keresztre újra, mert ha most föl kell vennem 
ez a kezeslábast, és nem mehetek a saját fejem után, 
akkor nem is segíthetek rajtuk többé, akkor nekem 
végem, végünk, akkor én be leszek zárva egy palackba, 
örök időkre és olyan hermetikusan, amilyen hermetikus- 
nak maga hallja a szövegemet, doktorkám, de ők csak 
néztek rám, tágranyílt szemmel és mélységesen meg- 
bántódva, ugyan mit vétettek nekem, hogy ennyire 
megvetem az ő egyszerű, becsületes és verejtékszagú 
kék ruhájukat, pedig hát nem vetettem meg, nem, az 
úristenit, nem, és akkor megszólalt a Nagy Marcona, 
mert megint csak ő szólalt meg, türelmesen és megér
tőén, jó, ha ennyire nem akarom, hát majd találnak 
valami más göncöt nekem, és amikor a maga két fehér
köpenyese rám adta a kényszerzubbonyt, nem dühöng
tem, nem akartam még jobban annak látszani, aminek 
hisznek, nem dühöngtem, nem, maga látott, doktorkám, 
tudhatja, milyen nyugodt voltam, amikor ide behoz



tak . . .  És most segítsen, úgy nézze, hogy valahogy 
kijussak innen . . . próbáljon megszöktetni, mert ha itt 
kell maradnom, úgy halok meg, hogy fel sem támadok 
többé.

Doktorkám, egyetlen doktorom, doktor úr, főorvos 
úr, professzor úr! Könyörgöm, higgyen nekem: szükség 
van még rám.

1975.



A SZENTSÉGTÖRŐ

íme, itt vagyok hát, Ré papjai, megjelentem színetek 
előtt. Megkötözve hurcoltatok ide, mégis a magam 
akaratából jöttem. Előttetek állok és mindent bevallók. 
Nem tagadom, hogy enyém a kéz, mely által a Titkok 
Titkának érinthetetlen szentségét másodízben is gya
lázat érte. Tettemre nincs mentség, bűnöm szemetekben 
iszonyatos, irgalomra nem számíthatok. Nem könyörgök 
hát, nem mentegetem magam, nem védekezem.

Nem is magyarázkodom. Bárhogyan faggattok is, 
szám többé nem nyílik szóra, mindvégig néma ma
radok . . .

Nem beszélek, mert nem tudom, miképpen nyit
hatnám meg elméteket a számomra is érthetetlen előtt. 
Szavam csupán fületekig jutna el, lelketek számára 
néma maradnék. Túlságosan bölcsek és mindentudók 
vagytok, semhogy megérthetnétek.

Ezért hallgatok.

*

Ezért nem mondon el, hogy amikor Te, Imhótep, 
a ti Ré legmagasztosabb szolgái, a többi isten legfőbb 
papjaival együtt távoztatok a Templomok Szent Városá
ból, ránk, alacsony rangú és méltatlan szerpapokra 
bízva az istenek és templomok őrizetét, kezdetben mi 
még csak nem is féltünk igazán az elátkozottak hordájától



fenyegetett Város falai között. Nem, dehogy is, hiszen 
el sem képzelhettük, hogy az istenek megengedhetik 
mindazon szörnyűségeket, amelyek ott velünk történtek, 
velünk, porszemnél is csekélyebbekkel. Mert bármi 
parányiak voltunk is, úgy éreztük, mégiscsak az istenek 
szolgái vagyunk, többek, semhogy akiket szolgálunk 
megengedhetnék pusztulásunkat. Nem mintha túlságo
san nagyra tartottuk volna magunkat, hanem mert a 
beléjük vetett határtalan bizalomtól áthatva, úgy hittük, 
az istenek semmiképp se tűrhetik el a horda behatolását 
a szent falak közé, s templomainknak azt a meggyalá- 
zását, melynek azok — bizonyára mégiscsak az istenek 
kifürkészhetetlen akaratából — végül is áldozatává lettek. 
Nyugodt szívvel maradtunk hát, sőt, balgák és esendők 
lévén, kissé még büszkék is voltunk rá, amiért ránk 
hárult a feladat, hogy a szentélyeknek őrzői és az istenek 
óhajainak alázatos teljesítői legyünk. Mindenekelőtt pe
dig bíztunk a falak bevehetetlenségében és a núbiaiak 
hűségében is. Ahogyan bizonyára ti is bíztatok bennük. 
Hiszen bármennyire sietve távoztatok is, pusztán abból, 
hogy a templomok kincseinek elszállításáról is gondos
kodtatok, eszünkbe se jutott volna feltételezni, hogy 
cserben hagytatok minket. Engedelmes parancsvégre
hajtókhoz illőn, jól tudtuk, hogy tetteitek elbírálása 
nem a mi dolgunk; úgy éreztük, csekély képességekkel 
megáldott elménk hasztalanul is törekedne intézkedései
tek bölcsességének megértésére, végső fokon pedig 
tisztában voltunk vele, hogy ti is csak az istenek akaratát 
hajtjátok végre.

Jó ideig tehát valóban úgy tetszett, nincs okunk félni. 
Távozásotok után napokig csend volt körülöttünk, vagy 
inkább nem történt semmi. Úgy folyt minden, mint



korábban is jó ideje már, amióta a rabszolgasorsra ítéltek 
lázadásának hírére a Nagy Ház Ura a núbiaiak seregét 
küldte hozzánk, hogy a Templomok Szent Városát 
megvédelmezze: a katonák sátrai továbbra is ugyanúgy 
sorakoztak a város falai alatt, mint mikor még ti is 
velünk voltatok, a sereg egy része pedig a falakon belül 
állt készen arra, hogy amennyiben a kintieknek nem 
sikerülne a hordát szétverni vagy legalább feltartóztatni, 
a falakról védekezve állja útját a megszentségtelenítő 
behatolásnak. Csakhogy a megszentségtelenítő behatolók 
egyelőre nem mutatkoztak; hiába kapaszkodtunk fel na
ponta Ré templomának tetejére, s hordoztuk körbe 
tekintetünket, hasztalanul fürkésztük a távoli láthatárt. 
Körülöttünk mindenütt nyugalom honolt, majdnem 
békének mondható, azaz, eltekintve a núbiaiaktól, még 
a békénél is nagyobb mozdulatlanság, mivel a város 
közeléből hiányzott az áldozati gabonát és barmokat 
kínáló árusok tarka nyüzsgése és kiáltozása, mint ahogy 
benn a falak közt se hallatszott már rég a szentélyek 
felé hajtott marhák bőgése és juhok bégetése, a szintén 
isteni eledelnek szánt ludak gágogása és tyúkok kodá
csolása, s orrunkat se igen csapta meg már az égett 
hús és gabona illata. Vékonyan szégyenkező füstcsíkocs- 
kák kígyóztak csupán a megvetően fintorgó égiek orra 
alá, mivel állatállományunkat és gabonakészletünket a 
magunk és a núbiaiak számára tartogatva, meglehetősen 
szűkösen tápláltuk isteneinket; Ré oltárán is alig néhány 
búzaszemet égettünk a hústól gondosan megtisztított 
csontok mellett — éppen csak hogy változatlanul tovább 
élő tiszteletünket valamiképpen kifejezzük a Napisten 
iránt. Alig lévén dolgunk az áldozati oltárok körül, 
főleg kockajátékkal, ostáblázással töltöttük az időt, vagy



csak fecsegtünk, jobbára szent városunk sorsának lehet
séges alakulását latolgatva, s mindinkább azt remélve, 
hogy a lázadók hordája végérvényesen elkerül minket. 
Minél eseménytelenebbül teLek a napok, annál inkább 
hittük, hogy minden elvetemültségük ellenére, a lázadók 
mégiscsak tisztelni fogják a Templomok Szent Városát, 
vagy lagalább az istenek haragjától való rettegés tartja 
majd távol őket. Távolmaradásuk okán tűnődve még az 
is eszünkbe jutott, hogy a templomi kincsek elszállí
tásáról értesülve, vagy mert nem kívánnak a Nagy Ház 
Ura seregének időt engedni sorai rendezésére, haszon 
nélkül valónak ítélik majd a falak megostromlását, sőt 
azt is feltételeztük, hogy ez a ti bölcs intézkedéseitek 
következménye: hátha csupán azért vitettétek el a kin
cseket és bocsátottátok az erről szóló híreket szárnyra, 
hogy ezáltal a várost, s vele a mi életünket is, megkímél
jétek. Mert ha szólnék hozzátok, most bevallanám, hogy 
hiába tudtuk, mennyire nem helyénvaló bölcs eljárástok 
értelmének firtatása, esendők lévén, gyakran mégis ezt 
tettük. Sokszor pusztán unalomból is, mivel az unalom 
annyira ránknehezedett, hogy olykor szinte csalódást 
éreztünk, amiért a hordának színét se látjuk. Dőre
ségünkben, bármennyire rettegtünk tőlük, mégis tudni 
szerettük volna, milyen látványt nyújtanak azok, akik 
odáig aljasodtak, hogy kétségbe merészelték vonni az 
istenek akaratát, miszerint ők egyedül azért születtek a 
földre, hogy az isteni Hórusz megtestesítőinek épülő 
nyughelyei számára kőtömböket vonszoljanak, csator
nákat ássanak a Szent Folyó éltető vize számára, vagy 
termésük nagy részét a Nagy Ház Urának magtáraiba 
adóként beszolgáltassák. Esküszöm néktek, Ré főpapjai, 
hogy szemünkben az ilyenfokú elvetemültségről szóló



hírek akkor még oly hihetetlennek tűntek, hogy még 
azon sem csodálkoztunk volna, ha uraikra kezet emelő 
rabszolgáinkat és parasztjainkat elváltozott alakban, 
mondjuk fejükön öklelő szarvakkal látjuk viszont, vagy 
szájukból vicsorítanak ránk csattogó krokodilfogak, mi
közben ujjaikról iszonyatos oroszlánkarmok merednek 
felénk: egyszerűen lehetetlennek látszott, hogy továbbra 
is emberi alakban hordozza hátán őket a föld, hogy 
ugyanolyanok legyenek, amilyenek korábban voltak és 
amilyenek — végső fokon — mi magunk is vagyunk. 
Alkalmasint kinevetnétek ezért, ám nemegyszer gyana
kodva szemléltük közöttünk élő és a templomok körül 
foglalkoztatott rabszolgáinkat is, nem mutatkoznak-e 
már homlokukon a növekedésnek induló szarvak kezde
ményei, nyilvánvalóan a gonosz Széth rontó hatalma 
következtében. Mért, hogy ő áll az elátkozottak hordája 
mögött, abban nem kételkedtünk, sőt bizonyára így 
gondolták ezt Széth papjai is (mármint az itthonmaradt 
alacsonyrangúak), akik láthatólag meg is tettek mindent, 
hogy a haragvó istenséget kiengeszteljék. E napokban 
ugyanis csak az ő templomából szállt a többinél kissé 
vastagabb füstcsík az égre.

Nem csupán az Ozirisz testét kegyetlenül feldaraboló 
Széth felé fordultunk azonban fokozott figyelemmel, ha
nem tőlünk telhetőén rabszolgáinkat is igyekeztünk 
szemmel tartani. Felügyelőiket éberségre intettük, meg
hagyva nekik, hogy minden gyanús jelet nyomban 
tudassanak velünk, egyúttal azt is lelkűkre kötve, hogy 
korbácshoz csak végszükségből nyúljanak, élelemadagju
kat is felemeltük, gyakran pedig, mintha csak véletlenül 
történne, arról beszéltünk előttük, miképpen mészárolta 
le a horda az ország más részeiben feldúlt templomok



rabszolgáit, nem megszabadítandó társakat, hanem az 
istenek papjainak hűséges és alázatos szolgáit látva csak 
bennük. Hogy e hírek honnan származtak, azt, igaz 
lelkemre, nem tudhatom, s nem hiszem, hogy bárki is 
tudta volna közülünk, ám ez nem akadályozott meg 
bennünket abban, hogy valamennyien higgyünk is ben
nük. De hogy rabszolgáink hittek-e nekünk, az végül 
is rejtve maradt előttünk, arcukon ugyanúgy továbbra 
sem láttunk egyebet kifürkészhetetlen alázatnál, ahogyan 
homlokukon és fogazatukon se mutatkozott semmi vál
tozás. Bár néha úgy tetszett, várnak valamire, ez azonban 
félelmünk szülte káprázat is lehetett csupán. Mindazon
által mégis várniuk kellett; nyilván éppúgy a horda 
megjelenésére akárcsak mi, mégha nem is abban remény
kedve, hogy fentről a templom tetejéről figyelhetik majd, 
ahogy a núbiaiak serege diadalmasan átgázol a söpredék
hadon. Mert mi bizony ilyenfajta kívánságokkal is 
kísértettük az isteneket, sőt akadtak köztünk olyanok is, 
akik óhajaikat nem átallották szavakban is megfogalmazni. 
Legalábbis addig, amíg úgy alakulhatott, hogy semmit 
sem láthatunk a viharból és csendben kell kivárnunk, 
amíg a felkavart vizek ismét régi medrükbe húzódnak 
vissza. Mert visszahúzódnak, bizonyos, hogy vissza
húzódnak — ebben kételkedni végül is annyi lett volna, 
mint az istenek örök rendjét kétségbe vonni.

Mégis eljött a nap. A kicsit várt és nagyon rettegett.
Alig vontatta fel Ré bárkáját az alvilág vizeiről az 

óriási szent szkarabeusz, s bukkant elő utasa tűzvörösen 
újjászületett ifjú Heperként az ég peremén, a kapuk 
felől szokatlan nyüzsgés hallatszott. Núbiai védelmezőink 
mozgolódására ébredtünk, nem megszokott kürtjeleikre 
és vezényszavaikra, hanem izgatott kiáltozásaikra, úgy



a falakon belül, mint kívül, nyugtalan futkározásra. 
Megjöttek hát, néztünk egymásra sápadtan, még mielőtt 
a tetőre fölérve bármit is láthattunk volna. Odalenn a 
falak alatt a núbiaiak fegyverben voltak, mégis inkább 
ránk és nem az ellenségre hatottak félelmetesen. Nem
csak mert csapatuk ijesztően kicsinek látszott a horda 
egyre növekvő sokaságához képest, amely szinte kifogy
hatatlanul áradt tovább a templomvárost övező pálma- 
és fügefaligetekből, hanem mert a núbiaiak, ahelyett, 
hogy szabályos csatarendben, előre szegezett dárdákkal 
sorakoztak volna, többnyire alaktalan foltokban kavarog
tak, hol itt, hol ott eresztve csápokat a horda hozzájuk 
legközelebb eső nyúlványa felé; hol elkeveredtek a horda
beliekkel, hol ismét elváltak tőlük. Időnként ugyan mind
két oldalon fenyegető fegyverek emelkedtek a magasba, 
de aztán, anélkül, hogy összecsaptak volna, újra lehanyat
lottak, mindössze elvétve került csak sor egy-két kisebb 
lökdösődésre. Máshol meg a katonák és hordabeliek 
egymással elvegyült és ijesztően békésen beszélgető cso
portjai állottak, élénken, de barátságosan hadonászva, és 
bár hangjuk hozzánk nem ért el, láthatólag hangosan 
föl-fölnevettek, némelyek széttárták karjukat, láthatólag 
úgy viselkedve, mint akik most döbbennek rá, hogy 
nincs miért bántani egymást. Valahonnan a ligetek 
zöldje mögül füstoszlop emelkedett, sűrűbb és vastagabb, 
semhogy tábortűz füstje lehessen; valami épület éghe
tett. Elszoruló torokkal tekintettünk le, alig remélve már, 
hogy e nyilvánvaló egyezkedés eredményeként a nú- 
biaiaknak sikerül rávenni az elátkozottakat, kíméljék meg 
az istenek lakhelyét.

Szótlanul figyeltük a történteket. Egy idő múlva 
barátom, Kaa-Ahir törte meg a csendet mellettem:



annyit mondott csak, hogy a núbiaiaknak mindenképpen 
közölniük kellene a templomi kincsek elszállítását.

Szó szerint azt mondta ki, amit éppen gondoltam. 
Ezért is csodálkoztam nyelvem válaszán: — Bizonyára 
régen tudják már.

Kaa-Ahir nem felelt, ajka szederjes volt.
— Rég tudják, de bizonyára mégsem hiszik el — 

mondta helyette Tuth-Amaru. Mint a szerpapok rendjé
nek feje, ő volt a rangidős köztünk; amióta elmentetek, 
engedelmességgel csak neki tartoztunk. Ezért néztünk 
rá úgy, mintha tőle várnánk valami mentőötletet. De 
csak sóhajtott. Tágranyílt szemmel, hamuszürke arccal 
nézett ránk, majd újra a távolba meredt. Ismét hallgattunk, 
egész testünkben reszkettünk, hajnal volt még. Fog- 
vacogást hallottam, nem tudom a magamét-e vagy tár
saimét.

Mert a núbiaiak egyáltalán nem úgy hatottak, mint 
akik készek meghalni. Értünk, az istenekért, vagy a rég 
hiába várt zsoldjukért.

Távolabb, kissé bal felé, egyszer ugyan megmozdult 
valami, már-már azt hittük, mégis bekövetkezik az iste
nek közbelépése. Nem tudhatom, melyik fél kedte, későn 
vettük csak észre a csetepatét, ámbár feltehetőleg a 
hordából kezdtek el kövekkel hajigálni egy kisebb íjász
csapatot, mire nyílvesszők repültek feléjük, egyikük talált 
is, alacsonyan, lágy húsrészeket ütve át, könnyen fúród
hatott a belek közé, az áldozat meggömyedt, néhány 
lépést tett, aztán arcrabukva mozdulatlan maradt. Kava
rodás támadt, néhány pillanatig úgy látszott, a városért 
folyó csata kezdetét veszi. Csakhogy a núbiaiak egy 
másik csoportja ekkor sietve közbevetette magát, tagjai 
az egymásra rontani készülők közé ékelődve, keresztbe



tartott dárdákkal igyekeztek az összecsapókat szétválasz
tani és visszatartani; néhányan kiütötték a fegyvereket 
az íjászok kezéből, mások meg széles taglejtésekkel 
magyarázva a kődobálókat csillapították; kis ideig úgy 
tetszett, ahelyett, hogy a falakhoz mind közelebb nyo
muló csődületet szorítanák vissza, a núbiaiaknak ez a 
két csapata esik egymásnak, mialatt a velük szembenálló 
söpredékhad egyre harsányabban üvölt — mert a torkok 
sokaságának erősödő hangja, mint a szélzúgás, most már 
hozzánk is elhatolt. A magukra maradt íjászok megriadtak, 
már-már eszeveszett menekülésbe kezdtek, de aztán csak 
kilöktek valakit soraik közül: nem tudom, azt a katonát-e, 
akinek nyila célba talált, vagy pedig vezérüket, akinek 
parancsára az előbb nyilazni kezdtek; messze történt az 
eset, elesni láthattuk csak, és hogy feltápászkodni ideje 
sincs, mert a dárdások közül legalább hárman nekironta
nak, eltakarva tágra meredő szemeink elől. Hamarosan 
hosszú lándzsa nyúlt ki az egybefolyó alakok sötét folt
jából, mindenkinek felmutatva a levágott fejet. És a 
horda ordítása minden eddiginél erősebben hangzott fel, 
számunkra fenyegetőn, de különben győzelmes üdvri
valgásként; kardokat, dárdákat, de jóval nagyobb szám
ban bunkókat, csépeket szorongató kezek erdeje emel
kedett a magasba, s ünnepelte a núbiaiak gyalázatos 
hitszegését, mámorosán, diadalmasan. A núbiaiak másik, 
kisebb része pedig, amely a városon belül tartózkodott, 
mintha csak erre várt volna: az őrtornyokon állók és a 
falak tetején sorakozók sebesen futottak a kapukhoz, 
hogy szárnyaikat szélesre tárják. Ezekben a pillanatok
ban döntöttek az istenek sorsunk felől.

Mégse hittük, hogy valóban megtörténhetik, ami mégis 
megtörtént. Hiszen az istenek szolgái voltunk. Isteneink



pedig az ő isteneik is: azoknak a rabszolgáknak is iste
nei, akik közül sokan a vízilóbőrkorbács testükön lát
ható nyomait az istenek templomainak építése közben 
szerezték, és a hozzájuk nagy számban csatlakozó parasz
tok istenei is, azokéi, akik nemrég még áldozati állatokat 
terelve vagy gabonás edényeket cipelve alázatosan járul
tak elénk. Meglehet, ezért is siettünk a tetőről lefelé 
és álltunk meg a templom lépcsőjén, az oszlopsor előtt. 
Nem hittük, hogy az egykor oly jámborok ennyire 
megváltozhattak. Vagy csak mert tudtuk, úgysem marad
hatunk végleg odafenn.

Pedig, ha fenn maradunk . . . Hasztalanul tudom, hogy 
minden az istenek akaratából történt, nem tudok szaba
dulni a gondolattól, hogy itt hibáztuk el. Mégha Tuth- 
Amaru okosan gondolta is, amikor arra intett minket, 
hogy elébük menve tegyünk úgy, mintha a város új 
uraiként fogadnánk őket. Ha viszont így akarta, miért 
emelte föl mégis tiltón a kezét? Igaz ugyan, hogy a város 
urai nem urai egyben a templomoknak is, nem hatol
hatnak be kedvük szerint bárhová, nem szennyezhetik 
be a szentélyeket és oltárokat jelenlétükkel. Ezért lehet
séges, hogy a helyében magam is csak úgy cselekedtem 
volna, ahogyan ő cselekedett.

Mégis, amikor a hordabeliek megálltak odalenn, vala
hogy úgy néztek föl templomunk hatalmas oszlopaira 
— és amíg fenn voltunk, ránk is — mint előbb a kapukon 
kívül a város falaira, mint akadályra, melyet le kell 
győzniük. Bármennyire nem képeztek is számukra való
ságos akadályt ezek az oszlopok, hiszen tovább is mehettek 
volna közöttük, egészen az oltárokig. De mintha mégse 
hitték volna ezt, úgy álltak meg a lépcsőkön, mintha látha
tatlan fal állná útjukat. Arcukon a győzelem boldogsága



csodálkozással és némi félelemmel is vegyült, diadalmas 
mosolyukhoz bárgyú vigyor keveredett, vásott gyerekek
nek hatottak, olyanoknak, akik úgy érzik, máris túl sok 
csínyt követtek el és most nem tudják, merjék-e 
tovább folytatni. Mintha mégis tőlünk akartak volna 
engedélyt kérni a továbblépésre. Mert fenn voltunk, 
magasan fölöttük, ők pedig lenn, távolabb tőlünk, sem
hogy arcunkat, melyet szokásunkhoz híven igyekeztünk 
fennkölten rezzenéstelennek és titkok birtokában lévő
nek mutatni, félelmünkről árulkodó közelségből láthatták 
volna. Csakhogy mi lementünk és ezzel lehetővé tettük 
számukra, hogy észrevegyék sápadtságunkat, elkékült 
ajkunkat, remegésünket, megengedtük, hogy azt hihessék, 
olyanok lettünk, amilyenek ők voltak azelőtt, amikor 
felügyelőiktől restségen vagy engedetlenségen kapatva a 
korbács elkerülhetetlen csapásaira vártak. Alászállva 
hozzájuk, már hiába közeledtünk feléjük méltóságteljes 
lassú léptekkel, úgy ahogyan azt mindenekelőtt tőled, 
Imhótep, valamennyiünk példaképétől, megtanulhattuk. 
Ügy mintha a ránk várók most is csak jámbor parasztok 
lennének és mi csupán azért érkeznénk, hogy az általuk 
hozott tyúkok vagy galambok mellét, a juhok és ökrök 
hasaalját lelkiismeretesen megtapogatva azt mérlegeljük, 
elég jó húsban vannak-e ahhoz, hogy soványságukkal és 
rágósságukkal a Napistent meg ne bántsák, adományo
zójuk számára pedig képesek legyenek bőven termő 
kalászokat, halála után pedig zavartalan alvilági hajó
zást biztosítani. Mégis, nem annyira ezek a jobbára 
gyanakvó kíváncsisággal ránk tekintő rabszolgák és pa
rasztok mondták ki felettünk a halálos ítéletet, hanem 
inkább a hűtlenné vált núbiaiak, akik minden tekintet
ben közelebb állottak hozzánk. Főleg ők tolongtak az



első sorokban, s hadonásztak fegyvereikkel, csakhogy 
átállásuk őszinteségét ezáltal is bizonyíthassák, ezen
kívül pedig közelebbről is ismertek minket, hetek óta 
éltek már a városban, rég megtanulhatták, mennyire 
védtelenek vagyunk, ha csupán az istenek oltalmában 
bizakodhatunk. Arcukon több volt a gúny, kevesebb az 
ámuló hitetlenkedés. Nem csodálnivaló hát, hogy közü
lük kiáltott rá valaki a karját tiltón felemelő Tuth 
Amarura: — Táguljatok! Bízzátok a Napistenre, hogy 
utunkat állja!

Ám hogy a Tuth-Amaru testén áthatoló kard végül 
is kié volt, nem tudhatom. Annyit tudhatok csak, hogy 
az istenek végleg eltűntek mögülünk. Még csak esze
veszett futásunkat se segítették a csarnokban, az óriási 
oszlopok között. Nyomunkban saruba bújtatott és mezí
telen lábak hangja a kőpadlón, üldözőink üvöltése el
nyomta társaim halálsikolyát. Fülem mellett nyílvesszők 
süvítettek el, kövek vágódtak hangos csattanással a kő
oszlopoknak; hűséges társam, Kaa Ahir előttem futott, 
s rogyott le, miután a nyilak egyike a hátába hatolt. 
Legtávolabb, egészen a hatalmas csarnok túlsó 
végének közelébe, én jutottam el. Ha nem előttetek 
állnék most én nem tudnám, hogy rövidesen meg kell 
halnom, azt hinném, az istenek különös kegyelme folytán.

Mindazonáltal csakis az isteneknek köszönhető, hogy 
oly csodálatosan elkerült a halál. Nemrég még úgy hittem, 
azért hogy tanúként éljem túl a történteket és beszá
molhassak nektek mindarról, ami végbement a Templo
mok Szent Városának falai között. Most viszont úgy 
hiszem, azért támadtak pártfogóim az istenek soraiban, 
hogy később megtehessem az:, amiért rövidesen éle
temmel fizetek. Különben miképpen lehetne megmagya



rázható, hogy a nyílvesszők mind elkerültek, s hogy a 
kődarabok egyike fejemet alig súrolta csupán. Ütése 
nyomán ugyan arcomra és nyakamra bő patakban kez
dett ömleni a vér, meg is tántorodtam tőle valamennyire, 
de csupán anélkül, hogy akár egy röpke látogatásra is 
az árnyak birodalmába léptem volna át. A lábaim is 
bizonyára tovább vittek volna még, ha minden erőmmel 
igyekszem talpon maradni, csakhogy én szinte akarattal 
buktam az egyik oszlop mögé, vagy ha mégsem szán
dékosan estem el, hát bizonyára lett volna még erőm, 
újra felkelni, hogy tovább futhassak —, feltéve, hogy 
üldözőim közben utol nem érnek. Ezért is parancsol
hatta Thot, a bölcsesség atyja, hogy fekve maradjak: 
arccal a földre borulva, mintha halott lennék már. 
Hittem is, hogy hamarosan az leszek; hasztalannak érez
tem minden további igyekezetét az életben maradásra; 
mintha csak rest lettem volna a menekülésre. Vérem 
sós ízével a számban, mozdulatlanul vártam az alvilági 
utam kezdetét jelentő kardcsapásra vagy dárdadöfésre. 
Halálvárásomnak köszönhettem az életbenmaradást: véres 
voltam és mozdulatlan, gyilkosaim szemében eléggé halott 
ahhoz, hogy többé ne törődjenek velem. Vagy ha meg
mozdulok is, észre sem veszik talán: társaim közül sem 
volt még egészen halott mindenki, némelyikük torkán 
hörögve járt ki-be a lélek, mintha a nagy útra sehogysem 
tudná elszánni magát. Bár felpillantani nem mertem, 
valahogy mintha még ma is látnám őket, testüket, ahogy 
meg-megvonaglik, eltorzult arcukat, egyikük talán kín
lódva a hátára fordult. . .  Kegyelemdöfést is csak egyikük 
kapott, miután erejének végső megfeszítésével megpró
bált a lábára állni. Intő figyelmeztetésként, hogy veszteg 
maradjak.



Arra, hogy e halálom idejének hitt pillanatokat túl 
is élhetem, csupán később mertem gondolni. Ráébredve, 
hogy az alvilágba segítő dárdadöfésre hiába várok. Ekkor 
világosította meg elmémet Thot, tudtomra adva, hogy 
színlelt halálom állapotából csak egyképpen menekül
hetek. Amennyiben nem akarom, hogy lelkem elhagyja 
burkát, testemet kell burkától megszabadítanom. Mintha 
csak a maradék élet rángana bennem, még jobban az 
oszlop mögé húzódtam, ahol először jobb, majd bal 
karomat szabadítva ki, vedlő kígyóvá lettem, végül pe
dig vértől foltos élénksárga papi köntösömet hirtelen 
messze rúgtam magamtól. Sorsdöntő pillanat volt, ha 
rajtakapnak, bizonyos, hogy rögtön végeznek velem.

Ugyanilyen hirtelen álltam föl: mezítelen voltam, 
mocskos és véres, nem sokban különböztem már a 
körülöttem lévő ruhátlan rabszolgák bármelyikétől. Az
az, hogy legtöbbjüknél valamivel talán jobb húsban 
voltam, s tenyeremről hiányoztak a munka, testemről 
pedig a vízilóbőr-korbács nyomai, de abban a tomboló 
örömujjongásban, ami körülöttem uralkodott, aligha 
kellett attól tartanom, hogy a nekivadultan ugrálók és 
üvöltözök ezekből az áruló jelekből észre veszik, hogy 
nem vagyok közülük való. Félni inkább csak attól kellett, 
hogy az árulóvá lett és az elkövetkező gyalázatosságokban 
élen járó núbiaiak vagy a templomi rabszolgák közül 
ismer rám valaki. De az istenek most sem hagytak el, 
senki sem törődött velem: valamennyiük szemére hályog 
ereszkedett, vakká tette őket a pusztulásunk felett érzett 
diadal. Kis ideig álltam csak az oszlopnak dőlve, amíg 
szédülésem alábbhagyott valamennyire.

Azután mitsem törődve a fejemről csöpögő vérrel, 
magam is ordítozni és ugrálni kezdtem. Mintha én is



csak egy lennék a győzelemtől megittasult gyalázatosok 
közül. Távozásra a szörnyűségek színhelyéről egyelőre 
nem is gondoltam. Nemcsak mert a templom oszlop- 
csarnoka úgy megtelt a beözönlőkkel, hogy aligha jut
hattam volna ki közülük, hanem mert közben felismertem, 
hogy az istenek aligha csupán nyomorult életem meg
mentése kedvéért kegyelmeztek nekem, hanem mert bizo
nyára az a szándékuk velem, hogy a történteknek és 
ezután történendőknek szemtanúja és hírvivője legyek. 
Sőt talán a förtelmes bűnökre vetemedők borzalmas 
meglakolásának is, aminek bekövetkeztében bizonyos vol
tam. Minél tovább fetrengtek a bűn mocsarában, annál 
jobban hittem, hogy az istenek bosszúja nem maradhat 
el, s afelől se lehetett kétségem, hogy az istenek parancsát 
csak akkor teljesíthetem, ha úgy teszek, mintha magam 
is művelője lennék a gyalázatosságoknak, sőt ha el nem 
kerülhetem, meg is teszek némely dolgokat, amelyek 
bizonyára az én lelkemet terhelnék, ha nélkülem el nem 
követettek maradhatnának.

Szerencsémre azonban ebben is kegyesek voltak hozzám 
az istenek. Látszólagos bűnök elkövetésére sem kény
szerítettek: megengedték nekem, hogy látó szem és 
halló fül maradjak csupán.

*

Hogy mit látott e szem és hallott e fül?
Attól tartok, Ré papjai, kik egyben most bíráim is 

vagytok, ha nem csupán képzeletben szólnék hozzátok, 
elnézésteket kellene kérnem, amiért a látottakat és hallot
takat nem megtörténésük sorrendjében mondom el nek
tek. Ti pedig, amint az hozzátok, bölcs és titkokat is



merő férfiakhoz illik, bizonyára megértenétek, hogy 
mindez azért van így, mert amit átéltem, inkább hason
lít borzalmas álomra, mint valóságra, olyan álomra, 
melyből felébredve nem feltétlenül emlékszünk az álom
ban átéltek sorrendjére is.

Ilyenformán tehát akár egy boldog-bárgyún elvigyo- 
rodó arccal is elkezdhetem. Úgy öntötte el ez a hirtelen 
támadt és nyomban röhögéssé szélesedő vigyorgás, 
mintha csak elméjét az istenek világosították volna meg. 
Mert az a másik, akire felfigyelt, egyszerűen csak ott 
végezte a dolgát, ahol éppen rájött, ha a Napisten tem
plomában, hát ott, akár az állat. . . ámbár, hogy igazat 
szóljak, még ha akart volna is kimenni, akkor se igen 
mehetett volna. Sovány, inas, mezítelen testek zsúfo
lódtak össze körülötte és a templomcsamokban mindenütt, 
meggörbült vállak, kiálló lapockacsontok préselődtek 
egymáshoz, hegyes könyökök vágódtak nézéssel is jól 
megszámlálható bordák közé, terhek cipelésétől meg
ereszkedett hasak nyomódtak hajlott hátaknak és ütések 
nyomától csíkos fenekeknek, horpadt lágyékok ziháltak 
izgatottan, s mindez sokszorozottan és a legkülönbözőbb 
színárnyalatokban ismétlődött körülöttem; világos bőrű 
és hajú líbiaiak, fekete szakállú, kecskeképű szíriaiak, 
szürkésbarna etiópiaiak, vöiösbe játszó bőrű núbiaiak, 
távoli déli szavannákról vagy erdőkből származó, vastag 
ajkú, gyapjas hajú feketék, mellettük pedig a mi sárgás
barna parasztjaink; különféle nyelveken kiáltoztak, kézzel- 
lábbal mutogattak, nem értve egymást, s röhögtek 
hangosan egymást értve, egy nyelven, vagy csupán bá
multak egymásra és a falak domborműveire, valahogy 
úgy, mint akik nem tudják, mihez is kezdjenek, miután 
bennünket lemészároltak. Valószínűleg ezért is aratott



oly nagy tetszést, s késztette valamennyinket nyomban 
utánzásra a vigyorgó kezdeményezése, aki miután észre
vette társát, amint levizeli az egyik oszlopot, hirtelen 
úgy érezhette, ez az, ezt kell tennie, s máris futott föl 
az áldozati oltár lépcsőjén egyenesen a Napisten étkező- 
asztalára, ahonnan nemrég még az áldozati barmok égő 
tetemeinek számunkra fojtó, de az istenek számára 
bizonyára étvágygerjesztő illata szállt föl, hogy az éltető 
meleget adó iránti hódolatunkat kellőképpen kifejez
hesse. Odafenn pedig ez a majomként vigyorgó szörnye
teg nemcsak azt tette, amit társa lenn az oszlopnál, 
hanem meg is tetézte azt, lekuporodott, a többiek meg 
hangos üdvrivalgással köszöntve nyomban követték 
példáját — ki nagyobb, ki kisebb sikerrel, vagy csupán 
jelképes cselekedetre szorítkozva, undorító kísérőhan
gokat utánozva, szégyenszemre sikertelenül. Hanem az 
ilyent társai többnyire már lökték is félre, mint a kergék, 
tülekedve, egymást taszigálva nyomultak föl az oltárra, 
láthatóan senki se akart kimaradni közülük. Én meg 
csak bámultam, talán még a csodálkozásról is megfeled
kezve. Hogy a Napisten eltűri mindezt. .  . Bár talán 
valóban nem is kellett volna csodálkoznom, ha egyszer 
eltűrte szolgái legyilkolását. Igaz ugyan, hogy azt sem 
tudhatom, mit tekint nagyobb sérelemnek Ré: szolgái 
életének kioltását vagy étkezőasztalának bemocskolását. 
Attól tartok, egyikért se neheztelt túlságosan, alkalmasint 
nem is érdekelte mindaz, ami templomában végbement, 
közönyösen bámulta fentről az oltárát megrohanó újabb 
és újabb csoportokat. Mert így folyt ez tovább, amíg 
csak mindenki ki nem ürített magából minden kiürít- 
hetőt, vagy legalábbis amíg én az egyik dolgavégzett 
csoport közé keveredve, ki nem sodródtam. Menekülve



a bűztől, mivel ahogy a delelőre hágó Ré tüze mindin
kább átforrósította a temlomcsarnokot, lassanként bizo
nyára már a bomló holttestek szaga is érezhető lett. 
„Bizonyára” mondhatnám, mert lehetséges, hogy a 
hullaszagot később éreztem csak, azután, hogy az egész 
templomvárost elárasztotta, sőt még a falakon túlra is 
erősödő-gyengülő hullámokban sodorta a szél. Amennyi
ben tehát az istenek lakóhelyeinek ez a fajta meggyalá- 
zása nyomban társaim lemészárlását követően történt, 
ebből a szagból bizonyára még mit sem éreztem.

De vajon akkor történt-e? S ott voltam-e tanúja a 
Napisten templomának falai között? Jószerével ugyanis 
azt tudom csak, hogy tanúja voltam egy ilyen jelenetnek 
is, sőt nehéz is lett volna nem tanújának lennem, mivel
hogy egyetlen isteni hajlék se maradt beszennyezetlen 
a templomvárosban. Emlékszem azonban egy másik 
ilyen eseményre is, odakint a szabad ég alatt, ahol 
legsűrűbben talán a Nagy Fáraónak, a templomváros 
építtetőiének szobra körül tolongott a tömeg és figyelte 
lélegzetvisszafojtva egy tagbaszakadt szörnyeteg minden 
óvatosan kiszámított mozdulatát, ahogy néha kissé 
meg-meginogva mind feljebb került: a hatalmas trónoló 
alaknak először a térdén, majd a vállán tartott rövid 
pihenőt, innen mérlegelve, miképpen jusson tovább a 
simára csiszolt kohokkőfelületen, amelyen lábai mind
untalan megcsúsztak, keze számára is csak nehezen 
talált fogódzót, néha mintha ijedten tekintett volna le 
az alant állókra, szívesen vissza is fordult volna talán, 
ha nem restelli magát szüntelenül buzdító társai előtt, 
s ha a visszavazető út nem latszik még veszélyesebbnek. 
Egyszer-kétszer csakugyan azt reméltem, mégiscsak 
utoléri az istenek haragja, de hiába, nem szédült le,



fenn a szobor fején pedig büszkén kihúzta magát és 
peckesen szétvetett lábakkal néhány pillanatra megmere
vedett — talán még annyi időre sem, ameddig az a társa 
állt az oszlopnál, aki a szentséggyalázó, bár szánalma
san nevetséges ragálynak akaratlan elindítója volt. Annak 
a bemocskolási dühnek, amely minden undorító mivolta 
ellenére mégis a legenyhébb volt minden megtörtént 
dolgok között.

Mivelhogy ott voltak istenasszonyaink papnői is. 
Természetesen közülük is csupán az alacsonyabb ran- 
gúak, tehát megint csak azok, akiknek élete az istenek 
szemében nem sokat számít. Sorsuk azonban szörnyűbb 
volt még a mi sorsunknál is, lévén, hogy velünk, azaz 
társaimmal a lázadók általában röviden bántak el, ám
bár a halálnemek igencsak változatosak voltak. Ozirisz 
alacsonyabb sorú szolgáit például az Alvilág Ura tem
plomáról taszították le, olyképpen, hogy a lent állók 
dárdái hasukon vagy hátukon törtek ismét felszínre, 
hirtelen rájuk zuhanó terhükkel nem egyszer egyen
súlyukból billentve ki, sőt földre döntve gyilkosaikat, 
akikre vér és szenny ömlött, lábuk is meg-megcsúszott 
a vértől-mocsoktól síkos köveken, lábszáraikra kiontott 
belek tekeredtek, mások zsigereket lengettek diadal jel
vényként lándzsáik hegyén, fejeket, nemiszerveket met
szettek le kardjukkal a holtakról; e szörnyűségekben is 
áruló núbiai zsoldosaink jártak az élen, ők díszítették 
később a templomok oromfalát is póznára tűzött fejek
kel, más felnyársalt fejeket viszont a lépcsőfeljárók 
mentén sorakoztattak. Ez azonban már csak azután 
történt, hogy az eszelős tombolás első hulláma némileg 
elcsitult és valakik, nem tudom, hogy kik, igyekeztek 
már holmi rendet tartani, noha ez annyira emlékeztetett



csak rendre, amennyire a hordabeliek az őrjöngésbe 
lassanként belefáradtak. De, amint mondom, társaim 
többnyire gyorsan indultak el alvilági hajóútjukon. Fel
tehetőleg mégis az istenek kegyelme folytán kerülve 
el sokkal nagyobb gyötrelmeket, mivel életük kioltói 
később bizonyára arra is gondoltak volna, hogy azt 
tegyék velük, amit utóbb ti tettetek közülük a legelve
temültebbekkel, amikor is lassú kínhalállal végeztetek 
velük. Mindazonáltal engedelmet kérek tőled, Imhótep, 
és tőletek is, Ré főpapjai, mivel attót félek, ha az istenek 
megengedik azt a szörnyűséget, hogy ti is a kezükre 
kerüljetek, veletek talán csakugyan megteszik azt, ami
hez mi, úgy látszik, még az ő szemükben is túlságosan 
csekélyek voltunk.

Szerencsétlen papnőinkkel azonban azt tették, amit 
az ellenség földjén járó sereg mindig megtesz a meghó
dított föld asszonyaival. Valamennyien e sorsra jutottak, 
bármelyik istennő szolgálatában állottak is. Akár szüzes
séget rendelt nekik parancsolójuk, akár annak ellenke
zőjét, miként Bubasztisz istennő, a Szerelem Legfőbb 
Úrnője az ő leányainak, akik meggyaláztatásának tanúja 
voltam. Úgy emlékszem, közvetlenül azután, hogy az 
oltárok beszennyezésével végzők kisodortak templo
munk oszlopai közül. Ekkor láttuk meg a szerencsét
len leányokat, amint a martalócok egy csoportja kivon
szolja őket az istennő temlomából; némelyeket a hajuk
nál fogva rángattak le a lépcsőkön, köntösüket már 
letépték róluk, s bizonyára végig is mentek már rajtuk 
valamennyien, mert csupán odalódították őket, a kintiek
nek, hogy most már azok vessék rá magukat a félig 
halott, élettelenül tűrő asszonytestekre; mert én már 
csak ilyennek láttam őket, kuszáit hajukról, tépettségük-



ről, sebeikről azonban nagyon is következtetni lehetett 
arra, hogy első támadóikkal szemben még foggal-körömmel 
védekeztek, úgy ahogyan az felszentelt papnőkhöz illik, 
nem feledve, hogy amire kényszerítették őket, nem 
ugyanaz, mint mikor megszentelt formában és a vélük 
áldozni kívánó előírt díjazása ellenében teljesítették 
szent kötelességüket gyönyörűséget és boldogságot ado
mányozó úrnőjük iránt. Megrohanóik azonban hogyan 
is értették volna e különbségeket? Durva röhögésük 
kíséretében bizonyára meg is kérdezték tőlük, miért 
védekeznek, hiszen most is csak azt kell tenniük, amit 
eddig is tettek. Mert amit nem is láttam vagy hallottam 
közvetlenül, ismerve a történteket, képzeletemmel köny- 
nyen kiegészíthetem, ezért érzem úgy, hogy Bubasztisz 
leányai nagyon is tudták, mivel tartoznak hivatásuknak, 
tudták, mit kell tenniök, ha emelt fővel kívánnak odaállni 
a trónoló Ozirisz elé. Attól tartok, sokkal inkább, mint 
mi, amikor eszeveszett és hiábavaló futásba kezdtünk.

Ennek ellenére most is csak menekülhettem. Azután, 
hogy valahonnan Nufartit is előrángatták. Nem tudom 
honnan, arra emlékszem csak, hogy nem volt ott mind
járt. Jobban elrejtőzhetett társnőinél, később találhattak 
csak rá, s azután nyomban kihozhatták a többiek után, 
anélkül, hogy még odabenn nekirontottak volna; kívül 
vetették csak rá magukat, látnom kellett, ahogy leteperik, 
hallanom kellett a hörgésbe csukló sikoltozását. Erre a 
többi lány körül csoportosulók közül is sokan hozzá 
tódultak: mert akit le kell győzni még, aki karmol, ha
rap, védekezik, érdekesebb annál, aki már tehetetlen
ségbe hanyatlottan várja alvilági útjának kezdetét. 
Pedig mielőtt elővonszolták volna, egyre azt reméltem, 
neki az istenek mégis megkegyelmeztek. . .  Ó, Nufarti,



illatos, sima bőrű, forró testű Nufarti, ó hányszor áldoz
tam veled magam is úrnőd, Bubasztisz tiszteletére! . . . 
Fogam összecsikordult, szememből kipergő könnyeim 
összekeveredtek arcomon a fejsebemből vékony erecs- 
kében még mindig szivárgó vérrel; nem, ezt nem lehet, 
ezt mégse nézhetem tétlenül, nekik kell rontanom, ha 
mindjárt szét is tipornak. . .  Thot bölcsessége azonban, 
mint ezekben az órákban és napokban annyiszor, ezúttal 
is kijózanított. Ráébresztett, hogy Nufartin mit sem 
segíthetek és hogy teljesítenem kell megbízatásomat, 
amiért az istenek életben hagytak. Ám, hogy Nufarti 
sorsának végig tanúja legyek, az meghaladta erőmet, 
rémülettel töltött el a lehetőség, hogy rám ismerhet, 
észrevehet a felajzottan sorukra várók, a csorgó nyállal, 
kiguvadt szemmel bámulók között. Visszahúzódtam 
hát, valamiképpen sikerült is kikeverednem a tolongok 
közül.

Aztán megint csak nem tudom miképpen kerültem a 
nagy tűz tájára. Bizonyára messziről észrevettem már 
felszálló füstjét. Maga a könyvtár épülete alig látszott a 
füsttől, ajtaján, ablakain tódultak ki a füstfelhők és 
csaptak ki a lángok, valaki a hordából csóvát hajít
hatott be, a tüzet bámulók meg eszüket vesztve táncolták 
körül pusztulását az évszázadok során felhalmozott 
papirusztekercseknek, az isteneinkről szóló szent szöve
geknek, az uralkodóink tetteit feljegyző krónikáknak 
vagy a csillagok járásáról és az orvoslás tudományáról 
szóló írásoknak, amelyekről, bár nem ismerték őket, 
nyilvánvalóan azt hitték, csakis rontó bűbájosságokat, 
számukra ártalmas varázslatokat tartalmazhatnak. Tudo
mányunk és bölcsességünk pernyévé lett, köhégtető és 
szemet maró, gomolygó füstté; úgy szállt az ég felé,



akárcsak nemrég még áldozati oltáraink tüzének füstje. 
Alkalmasint az is volt, áldozat a gonosz, pusztító Széth 
tiszteletére. Úgy hiszem, ennek örült igazán a romboló 
erők istene, sokkal inkább, mint papjai korábbi áldoza
tainak, melyekkel azok megkísérelték kiengesztelni. 
Minden hiába, Széth könyörtelen, nem azok közé az 
istenek közé tartozik, akiket pörkölt gabona és szénné 
égetett hús füstjével lehet megvesztegetni; többet akar, 
nagyobb áldozatokat, emberhúst és embervért, s mind
ezért még arra is képes, hogy istentársait a feléjük szálló 
könyörgések és sikolyok iránt süketté tegye. Vagy talán 
vakká is egyben, közönyössé minden őket ért szentség
törő gyalázat iránt.

Különben miképpen lehetséges, hogy még a Titkok 
Titka sem maradt érintetlenül?

Mikor is történt vajon? Előtte-e még, vagy azután, 
hogy könyveink gyűjteménye a lángok martaléka lett?

Amennyiben előtte, úgy lehetséges, hogy az elátko
zottak éppen ezért kezdték azt hinni, hogy az istenek 
most már mindent megengednek nekik. Vagy pedig, 
amilyen elvetemültek voltak, a dolog megtörténte után 
azt is hihették, hogy az istenek nem is léteznek egyáltalán. 
Erre vall, hogy amikor a Titkot rejtő fülkébe léptek, Ré 
templomának abba a helyiségébe, ahová csupán nekünk, 
a Napisten szolgáinak volt bejárásunk és ahová korábban, 
nemhogy rabszolga, de más közönséges halandó se tehette 
lábát akkor még korántsem látszottak túlságosan maga
biztosnak. Történhetett azonban a többi gyalázatosság le
játszódása után is; ezért juthattak eszembe, miközben a 
bemerészkedők nyomába óvakodtam, olyan gondolatok, 
hogy a Napisten, ha minden mást eltűrhetett is, ezt 
már semmiképp el nem tűrheti. Hiszen még számunkra



is tilos (még a ti számotokra is, főpapok, és a Te számodra 
is, Imhótep, ki minden beavatottak fejedelme vagy), 
hogy Ré isten valódi nevének titkos jeléhez érjünk. 
Lévén hogy minden más dolog, ami templomainkban 
titok és érinthetetlen volt, csupán a be nem avatottak 
számára volt titok és érinthetetlen, ez azonban az volt, 
illetve az lenne a mi számunkra is. Mert hogy Ré igazi 
nevét senki sem ismerheti, egyedül ízisz istennő tudta 
meg tőle felette bonyolult csalafintaság árán, ám utána 
fogadalmat tett, hogy a megszerzett titkot még isten
társainak sem árulja el. Jeléhez hozzáérni tehát. .  . Mert 
az, hogy mi szerpapok a falra erősített két keresztbe 
tett aranyhegyű nyilvesszőhöz tisztünknél fogva mégis 
hozzáértünk, a dolgok természetéből fakadóan egészen 
más volt; abból eredt, hogy a legszentebb jelképet 
mégsem lepheti por, annak szüntelenül fényesen ragyog
nia kell: önmagáért, bármennyire nem látja senki. 
Felemelő kötelességünk, tisztaságának és fényességének 
ránk háruló fenntartása ilyenformán éppen annak bizo
nyítéka volt szemünkben, hogy annyi más dologgal 
ellentétben, a Titkok Titka nem csupán a kívülállók 
számára létezik, hanem mindannyiunkat, titeket főpa
pokat is mélységes tiszteletre kötelező titok, hiszen ha 
nem így lenne, nyugodtan porosodni hagyhatnánk, 
vagy akár ki is hajíthatnánk, tovább hirdetve a titkokat 
nem ismerőknek Titkunk érinthetetlen magasztosságát. 
Elvégre a kívülállók akkor is elhinnék, hogy valami 
fennséges, titokzatos és rettenetes rejlik a soha félre 
nem húzott függöny mögött, ha nincs is ott semmi..  . 
Ámbár a történtek után könnyen hihetném hogy ti 
főpapok valóban sohasem vettétek komolyan még a 
Titkok Titkát sem, mindig tudtátok, hogy a két keresztbe



tett nyílvessző nem jelent semmit és csupán bennün
ket neveltetek úgy. hogy olyképpen féljük és tiszteljük, 
mintha Ré senki által sem ismert titkos nevének jelképe 
lenne, melyhez megokolatlanul vagy ártó szándékkal 
hozzáérni azonnali tűzhalált jelent. Joggal hihetném, 
hogy bölcsen és magasabb nézőpontokat szem előtt 
tartva úgy gondolkodtatok, hogy szent dolgok akkor 
maradnak még a beavatatlanok szemében is igazán 
szentek, ha legalább a beavatottak kevésbé beavatott 
része is szentnek tartja azokat. Amennyire lehet, minél 
hosszabb ideig; legalább addig, amig a csekélységnek 
azon fokán áll, amelyen én állok, s nemrég még szeren
csétlen társaim is állottak. Erre gondolva pedig alighanem 
okkal hihetem, hogy valaha ifjú korotokban a ti főpap
jaitok is ugyanúgy neveltek titeket, ahogyan később ti 
minket, úgyhogy valamikor ti is ugyanazzal a remegő 
tisztelettel törölgettétek a keresztbe tett nyílvesszőket, 
ahogyan később mi törölgettük őket, s ahogyan, ha a 
rabszolgasorsra ítéltek lázadása be nem következik, 
felemelőnek vélt kötelességünket talán még ma is teljesí
tenénk. Amíg csak hozzá nem szoknánk a szent dolgok 
közelségéhez, úgy ahogyan valamikor ti hozzászoktatok, 
annyira, hogy végül arra is képessé váltatok, hogy a szent 
jelkép tisztogatása közben egészen köznapi dolgokra 
gondoljatok. Amikor viszont elkezdtetek felfelé hágni a 
Ré trónja felé vezető lépcsők során, egészen odáig, 
ahol már nem tisztelni kell a szent dolgokat, hanem 
másokat tiszteletre tanítani irántuk, addigra már hiába 
ébredtetek rá, hogy egykori nevelőitek valójában becsap
tak titeket. E lépcsőfokokról alátekinteni ugyanis bizo
nyára oly gyönyörűség számotokra, hogy kárpótolva 
érezhetitek magatokat becsapottságotokért. Amiként bi



zonyára kárpótol az is, hogy most már ti csaphattok be 
másokat, vagy talán szükség sincs semmiféle kárpótlásra, 
mivel ha fokozatosan jövünk rá becsapottságunkra, a 
fájdalom is csekélyebb, sőt becsapottságunk érzete 
voltaképpen a beavatottság érzetét kelti, s mint ilyen, 
talán még valami kellemesen fölényes derűvel is megaján
dékozhat bennünket. Vagy ha a dolgok megszokott me
nete ellenére, mégis hirtelen hullik le a hályog szemünk
ről, s emellett még a felsőbb lépcsőfokokkal sem vigasz
talódhatunk, akkor is elegendő arra gondolni, hogy még
sem lehet merő tévedés vagy hazugság mindaz, ami 
iránt oly sok ember viseltetik tisztelettel ősidők óta. 
Vagy ha mégis tévedés és hazugság, hát mégis csak 
szükség van rá az élet és a rend fenntartásához, s ugyan
így segítségünkre lehet az a gondolat is, hogy semmiképp 
se lehet haszontalan az a roppant építmény, melynek 
téglái vagyunk, s amelynek a nálunk mérhetetlenül 
bölcsebbekkel és tekintélyesebbekkel együtt szolgálatá
ban állunk. Mert ha kicsik maradtunk, minden okunk 
megvan azt hinni, hogy nem véletlenül maradtunk azok, 
nagyjaink pedig szintén nem véletlenül lettek nagyok, 
következésképp jobban ismerik az isteneket s az istenek 
titkait, mint mi. Tévedéssel és eltévelyedéssel gyanúsít
hatjuk magunkat, s aztán e gyanúnkkal altathatjuk el gya
nakvásunkat másokkal szemben. Végső fokon pedig arra 
is gondolhatunk, mi lenne a világból, ha senki se hinné, 
amit mi már nem hiszünk. Amíg azt kérdezhetjük, 
mi lenne?, ahelyet, hogy azt látnánk, mi van. Azt, hogy 
egy csapásra felborul és kiderül minden. Olyan ijesztő 
világossággal, hogy semmit sem értünk. . .



Bár, ha meggondolom, számomra hamarabb is kiderül
hetett volna. Jóval előbb, Imhótep, semhogy titkokról 
árulkodó arcodra néztem.

*

De talán mégse vágok a dolgok elébe. Vagy inkább 
nem vágnék, ha beszélnék, s ti időt is adnátok rá, hogy 
mindent elmondjak.

Azt is, miképpen éreztem a függönyből kicsapó 
lángra várva egyidejűleg csalódást és megkönnyebbülést. 
Anélkül, hogy ma is tudnám, melyik volt e kettő közül 
erősebb bennem.

Pedig ma is mezítelen talpam alatt érzem még a kő
padlót, templomunk csarnokának bemocskolt kövezetét. 
Ahogy megindulok a szentély felé. Tétován a szintén 
tétova csoport nyomában. Hideg borzongat, lábam el
gyengül, térdem összeverődik. Gyomrom felkavarodik. 
Kárörvendő reménykedéssel látom, ők is remegnek. 
Vigyorgásuk felszíne alatt. Apró, cinkos kis röhejek 
csapnak ki szájukon. Tekintetükből kihajol a kérdő 
rettegés. Merjék-e, megtegyék-e? Amit még senki se 
tett. Kis időre megtorpannak. Már a szentély bejáratát 
takaró függöny előtt. Tekintetükben mintha félő tisz
telet vibrálna a pompás mintázat láttán. Egymásra 
pillantanak. Egymástól várják a biztatást. Egyikük 
karja tétován előrenyúl. Félúton megáll. Bátortalanul 
visszahúzódik. Szólnom kellene, jut eszembe hirtelen. 
Ne bántsátok a Napistent! A Napisten mindenkire süt. 
Mindenkit egyformán melegít, egyformán táplál. Nincs 
okotok gyűlölni. Mégha papjait gyűlöltétek is. Ha meg 
is öltétek őket. Azaz, megöltük, kellene mondanom.



Mintha közéjük tartoznék, talán hallgatnának rám. 
Vagy csak? . . . Bizonyára csupán figyelmüket vonnám 
magamra. Ki vagy?, kérdeznék tőlem. Felismernének. 
Egy pap!, kiáltanák. Hogyan? Te még élsz? Jó, nem 
baj, legalább most láthatod, mennyire nem félünk a 
napistenedtől. Hiába fohászkodsz hozzá a pusztulásun
kért. Még a magad pusztulását se leszel képes megaka
dályozni a könyörgéseddel. Nem törődik veled, nincs 
szüksége rád . . .  És hát valóban! Mi szüksége a Nap
istennek rám? Ha akarja, megvédi magát. Vagy talán 
arra kíváncsi, mit teszek? Én, aki esküt tettem a szolgá
latára. Teszek-e bármit is az ellen, hogy nevének titkos 
jelét gyalázat érje? Hogy aztán haragja a többivel együtt 
engem is sújtson? Vagy lelkem ellen emeljen vádat az 
ítéletet tartó Ozírisz előtt? Nem tudhatom. Nem ismerem 
akit szolgálok. Nem ismerem Rét. Nem tudhatom, mit 
akar tőlem . . .  A tétova kar még mindig a levegőben 
áll. Közvetlenül mellettem, a körülöttem állók közt valaki 
fölnevet. Példáját többen követik. Gúnyos-biztató szavak 
röppennek mindenfelől a tétovázó felé. Elkéstem. A 
kar kinyúlik: egyetlen rántás a függönyön. Futni kellene, 
messze kerülni, amíg nem késő. Mekkora lesz a Titkok 
Titkából kicsapó láng, nem tudhatom. Talán csak a 
szentélyben lévőket perzseli hamuvá. De lehet, hogy 
mindannyiunkat a templom épületében. Ez esetben 
már hiába futnék. És ha az egész hordát porrá égeti? 
Mindenkit a bemocskolt, meggyalázott templomváros
ban? Ez is lenne Ré mérhetetlen hatalmához igazán 
méltó. Ezt is szeretném, ezt is akarom. Ha ez történne, 
boldogan vállalnám a halált. . .  Dehát mindenképpen 
végem van. Ré sokkal hatalmasabb, semhogy észrevegye: 
merénylői közé ártatlan is keveredett. És hátulról szo



rongatnak, nincs visszaút. Nemcsak számomra, a körülöt
tem állók számára sem. Társaik nem kegyelmeznek 
nekik, nem engedik meg a visszavonulást. . . Hiába 
tétovák újra a léptek. Hiába merednek végtelen pillana
tokon át mindössze bámuló tekintetek a szentély falát 
borító belső függönyre. Az utolsóra, amely a Titkok 
Titkát elfedi még. Hiába bátortalanodnak el újra a ki
nyúló kezek. Hiába rándulnak vissza a tapogatni készülő 
ujjak, egymás után többször is, mintha izzó vashoz 
érnének. Mert az ujjak éreznek: a függöny nem éget, 
nem csap ki belőle láng. Ügy szakad le, harsogva — 
mint minden függöny, melyet letépnek. A két keresztbe 
tett nyílvessző hegye ragyog csak sárgán. Némán, meleg, 
de nem égető tompa csillogással a fülke félhomályában. 
Érzéketlenül, élettelenül. Engedelmesen válik le a falról 
a rángató kezek nyomán. Tehetetlenül, kiszolgáltatottan 
úszik át a levegőn, íveket írva köt ki az érte nyúló 
kezekben, mennyezetig csapó hahotába veszve törik 
darabokra az erőszakos markokban a két gyönge nád
szál, foszlányokra hullik szét, bemocskolásához elég a 
kőpadlót borító szennybe taposni . . . Ré közömbös 
fénye rézsútosan esik be a fülke keskeny ablakán. Ferde 
sávokban süt az oszlopok közé.

Hogy miképpen kerültem el erről a helyről? Nem 
hiszem, hogy fontos lenne már; számotokra bizonyára 
nem. Ha valóban beszámolnék a történtekről, azt hi
szem, csak eddig mondanám. Füleitek számára is ott 
érne véget minden, ahol valójában számomra is véget 
ért.

Mert ami azután történt, már csak énrám tartozik.

*



De még ha az eddig történtek érdekelnének is tite
ket, azt már bizonyára felesleges volna elmondanom, 
hogy estefelé én is megindultam a többiekkel, kifelé 
a halál városává lett templomvárosból. Átforrósodott 
falai között erősen érzett már a bomlásnak indult holt
testek szaga. Szerencsétlen társaim, gondol ám közben, 
mi lesz véletek, hogyan léphettek az ítélkező Ozírisz 
elé, ha még a bebalzsamoztatás tisztességében sem le
hetett részetek? . . .

Rendetlenül, kisebb-nagyobb csoportokra szakadva 
távozott a horda, barmainkat hajtva, élelemkészletünk 
gabonászsákjait cipelve; mások kegyszerekkel megra
kodva indultak a kapukon túlra. Akár használhatták, 
akár nem, mindent elhurcoltak, ami elhurcolható; né
melyek fejükre papi fövegeket biggyesztettek, állat
maszkokat illesztettek arcukra, mások gazdagon hím
zett köpenyeinkbe burkolóztak, így hevertek még ké
sőbb a tűz mellett is, takaróként használva őket az 
éjszaka hűvöse ellen; megint mások templomi dísz
kardokkal, bunkósvégű vagy különféle állatfejekben vég
ződő, ébenfából faragott és elefántcsont berakású fő
papi pálcákkal, áldozati állatok leölésére és feldarabo
lására szolgáló késekkel, szekercékkel és bárdokkal egé
szítették ki fegyverzetüket, vagy az istenek étkezését 
szolgáló edényeket szorongattak a hónuk alatt, gazdagon 
festett, nemes mázzal bevont agyagkorsókat, vázákat és 
tálakat csupán, ónból, bronzból való tálakat és kancsó- 
kat, mivelhogy az aranyból és ezüstből készültek elszál
lításáról, mint ti magatok tudjátok legjobban, még ide
jében gondoskodtatok. Asszonyaik közül többen — mert 
később, a férfiak nyomában, szinte észrevétlenül ők is 
megjelentek a helyszínen — papnőink nyakláncaival,



fejékeivel, karkötőivel ékesítették magukat, vagy köntö
seiket vették fel, amelyek olykor máris cafatokban lóg
tak rajtuk, továbbra sem takarva el meztelenségüket; 
akkor szakadhattak szét, amikor a megvadult kancsorda 
leszaggatta őket eredeti viselőikről, vagy pedig azért 
lettek ronggyá, mert a zsákmányon marakodó nők egy
más kezéből tépték ki őket, amikor a templomokban és 
papnőink lakhelyein rájuk bukkantak. Akadt azonban a 
férfiak közt is, aki női holmiba bujt, s kergén, asszonyi 
mozdulatokat utánozva illegette magát, miközben társai 
hangos nevetéssel, eszüket vesztve ugrálták körül. Számos 
csoportjuk hangos gajdolással, sörkészletünktől leré- 
szegedve távozott, némelyeket tántorgó társaik vonszol
tak kifelé, bár feltehetőleg olyanok is voltak, akik az 
ital mámorától álomba zuhanva másnap távoztak csak, 
ha ugyan a hullabűzben meg nem fulladtak. Ernyedt 
utóhullámai verdestek már csak a tombolásnak, minden
ki kimerültnek, tompultnak látszott.

Ilyen volt az a viszonylag veszélytelennek látszó 
kisebb csoport is, amellyel magam is megindultam kifelé. 
Imbolygó árnyalakoknak tűntek számomra, valószínűt
lennek, mintha nem is léteznének igazán. Akárcsak 
magam is, mert mintha én is csupán lélekként, testet
lenül lebegtem volna közöttük, úgy botorkáltam utánuk 
érzéketlen tagokkal — mindössze fejsebem időnkénti 
nyilallása emlékeztetett rá, hogy eleven vagyok. így 
ültem köztük a tűz mellett a városon kívül, a ritkás 
pálmaágak közt érteden, sápadt hűvösséggel letekintő 
telihold korongja alatt. Körülöttünk itt-ott sátrak is 
voltak, eredetileg bizonyára a falakon kívül táborozó 
núbiaiak sátrai. Legtöbben mégis a szabad ég alatt 
üldögéltek vagy hevertek, s ott is aludtak a mindenfelé



világító tüzek körül. Fátyolon át néztem őket, ahogy a 
magukkal hozott lisztet vízzel híg tésztává keverik és az 
áttüzesített lapos kövekre öntik. Valahogy cseppet sem 
csodálkoztam azon, hogy szinte magától értetődő arccal 
nyújtják felém a száraz, lapos lepényt, mintha csakugyan 
közéjük tartozó volnék. Láthatólag semmi csodálnivalót 
nem találtak abban, hogy ott vagyok velük. Talán mert 
az egész csoport hirtelen összeverődöttnek látszott, tag
jai mintha csak nemrég ismerték volna meg egymást. 
Különböző eredetűeknek is látszottak, arcvonásaik is 
erősen különböztek, bőrük színe is eltért egymástól.

Ezért is nem éreztem ijesztőnek a kérdést:
— Hát te? Hová való vagy? Hol éltél azelőtt?
— Itt a városban — mondtam hirtelen.
— Rabszolga voltál?
— Igen. Templomi.
— Á! Szóval a papok közt voltál? . . .  És? Mit dol

goztál nekik?
— Amit kellett. Takarítottam. Főztem rájuk. Gabo

nát őröltem. . .
— Vertek?
— Régebben.
— Mostanában nem?
— Nem. Újabban nem.
— Csak téged nem?
— Másokat se. Vagy csak ritkán. Egészen ritkán . . .  

Valószínűleg, mert féltek tőlünk. És tőletek. Enni is 
többet adtak, mint azelőtt.

— Féltek, persze hogy féltek — mosolygott a kérdez
gető. Alacsony, széles vállú, eleven szemű fickó volt. 
Hibátlanul beszélte nyelvünket, de bőre valamivel sö- 
tétebb volt, mint hazánk lakóié. Haja erősen göndör;



ereiben déli fekete vér is folyhatott. — Féltek, persze 
hogy féltek — ismételte. — De ha nem győzünk, ké
sőbb megint csak vertek volna.

— Hát győztünk? Csakugyan győztünk? — kérdez
tem, csakhogy mondjak valamit, s továbblökjem a be
szélgetést. Mindössze a következő pillanatban gondoltam 
arra, hogy jó vona megtudni, vajon győzelmüket a 
lázadók valóban véglegesnek hiszik-e?

— Győztük, győztük — előzte meg a kérdezettet 
a mellette ülő hatalmas termetű szerecsen. Rekedtes 
torokhangon, hibásan beszélt; homlokán durva tetová
lás, alsó ajkában csontpecek: mégcsak nem is a mi tá
junkon nőhetett föl, rabszolgavadászok kaphatták el 
messze délen, ott ahol a Szent Folyó fiatal és fürge még, 
valahol az ismeretlen sötét őserdők mélyén. — Győztük, 
öltük meg mind gonosz emberek.

— Magad is láthattad, mit tettünk gazdáitokkal — 
mondta az elevenszemű. — Láthattad, hogyan végezték 
ellenségeink. Mindet megöltük. Minden ellenségünket.

— Nemcsak láttam — feleltem hirtelen támadt ötlet
tel. — Egyet én is megöltem közülük. Egy papot. Fejbe 
csaptam egy kővel. Rögtön vége lett.

— És még azt kérdezed, győztünk-e?
— Győztük, győztük — ismételte a fekete, szélesre 

futott szájjal, akár egy gyermek. így mosolyogni még 
soha senkit se láttam; ennyire ártatlanul és büntelenül. . . 
Igen, Imhótep, úgy érzem, ha nem látom ezt a mosolyt, 
később a Te mosolyodat talán fel sem ismerem. Rá se 
ismerek igazi természetére, mivel nincs mihez hason
lítanom.

— Igen, igen, győztünk — mosolyogtam én is. — 
De máshol még bizonyára vannak ellenségeink. Mert a



főpapok idejében elmenekültek. Elvitték a kincseket, az 
aranyat. Ezeket az alacsonyabb rangú papokat meg 
itthagyták. Nem is bánták talán, ha megöljük őket.

— Utolérjük őket, ne félj. És megöljük. Mindet. 
Egy se maradjon.

— És a Nagy Ház Urát? ő t  is megöljük?
— ő t  is. Mindenkit.
— Megöljük mindenkit. Mindenkit — hajtogatta 

gyermeki mosolyával a fekete továbbra is.
Később, lezáruló pilláim mögé rejtőzve, a hangjukat 

hallottam csupán. Anélkül, hogy tudtam volna, melyikük 
beszél. Csak a fekete hibásan beszélő torokhangja vált 
ki a többié közül.

— Nem kellett volna megölni ezeket a papokat — 
mondta valaki.

— Talán sajnálod őket?
— De kellett megölni. Mind kell megölni gonoszok.
— Dehogy sajnálom. Hanem a rabszolgáink lehettek 

volna. Eddig mi dolgoztunk nekik. Most ők dolgoztak 
volna minekünk.

— Nem kellenek rabszolgák.
— Te mondta jól. Rabszolgákat nem kellenek.
— Valakinek ezután is dolgoznia kell. Rabszolgák 

nélkül nincs élet. Rabszolgák nélkül nem lehet.
— Dehogynem lehet.
— Dehogynem. Enyém hazámban rabszolgák is 

nincsenek.
— Nálatok sok minden nincs. Nálunk nem úgy van, 

mint nálatok. Ki épít akkor?
— Mi is építjük. Pedig rabszolgák nincsenek.
— Ti szalmakunyhókban laktok. Magad mesélted, 

hogy szalmakunyhókban laktok.



— Szalmakunyhók jók. Lehet építeni őket könnyen.
— Rabszolgák nélkül. Az a fontos, hogy rabszolgák 

nélkül.
— Legfeljebb szalmakunyhókat építünk — nevetett 

valaki.
— Vagy vályogházakat. Én is abban lakok. Azt se 

rabszolgák építették.
— De itt városok vannak.
— Város nem kell. Város rossz, nagyon rossz. Város

ból csak jönnek gonosz emberek. Városokat lerombolni 
mind. Mert hol város, rabszolga is.

— És a gátak a folyó mentén? A csatornák, amelyek a 
földekre vezetik a vizet? . .  . Rabszolgák nélkül nem 
lehet.

— Ha nem lehet, mért álltái közénk?
— Mert rabszolga voltam. És nem akarok többet az 

lenni. De akármit mondtok, rabszolgák nélkül nem lehet.
— Dehogynem lehet. Ha pedig nem lehet, mire 

mentünk volna azzal a néhány pappal? Vagy elfogott 
katonával, felügyelővel, foldesúrral. Vagy talán nem 
azért győztünk ellenük, mert kevesen vannak?

— Szerezhetünk rabszolgákat. Majd ha végleg győ
zünk és mi leszünk az ország urai. Idegen földről. 
Háborút indíthatunk . . .

— Rabszolgákat nem kellenek. Ki tartja rabszolgát, s 
köti láncra őket, csak gonosz ember. Jó csak ki volt 
rabszolga, de ha lesz neki is rabszolga, belőle is csak 
lesz gonosz.

— Te nem tudsz semmit. Ti szalmakunyhókban 
laktok. És a vászonszövéshez se értetek. Meg a földek 
öntözéséhez. Ha nem esik az eső, egymást zabáljátok 
meg. Te nem tudsz semmit.



— Én tudok csak egyet. Aki tart rabszolgát, mindig 
gonosz — hangzott a fekete válasza. — Gonosz, mert 
tartja rabszolgát. Rabszolgák nem kell. Nem kell, nem 
kell. . .

— Bolond vagy — mondta valaki. — De ne félj, te 
nem leszel rabszolga. Te harcoltál, Velünk harcoltál. 
Aki harcolt, nem lesz rabszolga. Azért harcoltunk, hogy 
ne legyünk rabszolgák többé . .  .

Ezután nyomott el végleg az álom. Vagy zuhantam 
inkább valami halálos kimerültségbe, őrültek, eszelő
sek, háborodottak, gondoltam, mielőtt rámborult volna 
a sötétség, nem tudják, mit is akarnak. De az istenek 
tudják, mégiscsak tudják. Akiket el akarnak veszíteni, 
elveszik az eszüket. És ez jól van így, jól, ismételtem 
magamban, alvásba hanyatlásom közben is káröröm
mel, csakhogy ne engedjek szóhoz jutni egy másik gon
dolatot, melyet bizonyára Széth sugallt nekem: mi mást 
tehettek volna ezek a szerencsétlenek, mint hogy meg
ölték azokat, akik bántották őket? S mit teszek én, ha 
közéjük szülétek? Vagy ha úgy hurcolnak el, miután 
elkaptak valahol — mondjuk odalenn délen az őserdő 
mélyén? . . . Sokáig hallottam a Gonoszság Atyjának 
gondolatait, halkan ismétlődve, elűzhetetlenül, mintha 
csak hosszan, kitartóan a fülembe sugdosná valaki . . . 
Reggelre azonban már nem halló tam e hangot, sőt az 
éjszaka hallottakra se emlékeztem már. Nem is sejtettem 
még, mennyire Széth hatalmában vagyok. Úgy szakad
tam el a hordától és indultam el felétek vivő utamon, 
mint aki tudja kötelességét. Mint aki tudja, hová megy, 
hová tartozik.

Hosszú és véres hónapok múltán jelentkezett csak újra 
Széth, hogy végleg rabszolgájává tegyen. Azután, hogy



hívásotokra és az istenek akaratából földünkön a hik- 
szoszok serege megjelent. Számunkra ezidáig ismeretlen, 
szamarakra emlékeztető, de náluk nagyobb és sebesebb 
állatok vontatta harci szekereiken száguldottak végig az 
idegen harcosok az alsó és felső országon, a Deltától 
egészen az első kataraktáig. Amerre csak megjelentek, 
a Szent Folyó mindenütt megváltoztatta színét, rózsa
színű lett, mint a vízében gázoló flamingók tolla. Hullá
maiban egymást érték a holttestek, annyi volt belőlük, 
hogy miközben a torkolat felé úsztak, Szelek isten szent 
krokodilusai sem győzték felfalni őket. Egy részük a 
cápáknak jutott.

Rég visszanyerte már megszokott színét a Szent Folyó 
vize s a krokodilusokra és cápákra is ínségesebb napok 
következtek, amikor a Templomok Szent Városa újra- 
szentelésének napja elkövetkezett. Valamennyiünk nagy 
napja volt ez, egész népünké, nem csupán a templom
városé, mivel annak ünnepélyes visszahelyezése régi 
rendeltetésébe nem egyedül isteneink papjai számára 
bírt rendkívüli jelentőséggel (nem is szólva magukról 
az istenekről, akik oly sokáig voltak kénytelenek nélkü
lözni az orruk alá tekeredő illatos füstkarikákat), hanem 
egész ősrégi birodalmunk számára is jelképezte az újjá
születést. Vagy legalábbis a korona feltevését az újjá
születés ama folyamatának végén, amely a hikszoszok 
harci szekereinek megjelenésével kezdetét vette. Legjelen
tősebb azonban mégis az én számomra volt. így van, 
higgy nekem, ó Imhótep, higgyetek nekem, Ré főpapjai, 
kérlelnélek most benneteket, ha szólnék hozzátok. Higy-



gyétek el, nagy dolog az egy egyszerű és a beavatottság- 
nak csupán legalacsonyabb fokán álló szerpap számára, 
ha hirtelen rádöbben, hogy valamennyi papok magasztos 
fejedelmének fényességes arcáról képes olvasni és hogy 
amit eddig kifürkészhetetlennek hitt, egyszerre kristály- 
tiszta átlátszósággal megnyilatkozik. Oly dolog ez, ami 
éppúgy csupán az istenek különleges kegyelmének kö
vetkezménye lehet, mint hogy túlélhettem a templom- 
városban történt szörnyűségeket.

Körülöttünk minden a régi volt. Olyképpen, hogy 
minden régi szépség egykori fényét is meghaladó új 
fényben ragyogott. A szó legigazibb értelmében újjá 
születve.

Mindenünnen eltűnt a mocsok. Megszűnt a bűz is 
— nem akármilyen erőfeszítések eredményeként. Temp
lomaink megtisztítása és helyreállítása után heteken át 
pácolták a falakat illatos füstfelhők, tömjént, különböző 
fák kérgeit, jószagú füveket és bogyókat, fűszeres mag
vakat égettünk hihetetlen mennyiségen, mégis sokáig 
úgy tűnt, hasztalanul, mert valahányszor egy-egy ilyen 
füstölés után a helyiségekben körülszaglásztunk, a hulla
bűzt ismét csak érezni véltük. Bizonyára azért, mert nem 
csupán a falakba, hanem a lelkűnkbe is bevette magát; 
nem volt elég a templomokból, szentélyekből és lakó
épületekből kiűznünk, hanem ugyanígy elménkből is ki 
kellett irtanunk, ahová emléke úgy hatolt be a füstfáty
lakon át, ahogyan a nehezen gyógyuló sebből szivárgó 
vér itatja át mindig újra a kötést. Ma is kísért még, 
olykor egészen hirtelen csapja meg az orromat, több
nyire röpke pillanatokra csupán, melyek után hiába 
keresem; mert bármennyire is elfeledni akarom, mégis 
keresem — csak mert tudom, hogy el nem feledhetem.



Bármennyire nyoma se legyen már a vérnek és szenny
nek, bármennyire töretlen folytonosságot hazudó friss 
festés borítsa is a falakat mindenütt. Hiába, úgy érzem, 
hasztalanul pompáznak újjáéledt színekben falfestmé
nyeink és ragyog régi élénkségében szobraink színezése 
is, fennen hirdetve, hogy minden úgy van, mint azelőtt, 
semmi sem történt. Hiszen a hikszoszok újak, s újak a 
lovaik is, ezek a szamarakra emlékeztető, sebes futású, 
furcsa állatok, amelyeknek, ahol csak megjelentek, gyor
san megtanultuk a nevét. Új szó gyarapította nyelvünk 
szókincsét, párhuzamosan az új szabású arcok feltűné
sével. Mindenfelé ott vannak, s ott voltak azon a nagy 
napon is az újjávarázsolt templomvárosban. Keskeny, 
hosszúkás arcok, nagy hajlott orral, hegyes fekete sza
kállal, előkelőink közé vegyülve és egyben kiríva közü
lük, fenn a díszmenetre tekintő emelvényeken; dísz- 
őrséget is többnyire ők álltak, zárt sorokban, feszesen, 
szabályos négyszögeket vagy oszlopokat formálva, moz
dulatlanul. Újjászervezett csapataink valahogy árnyékban 
maradtak mellettük, szegényesnek és jelentéktelennek 
hatottak hozzájuk képest. Akárcsak maga a Nagy Ház 
Ura is, fején az alsó és felső királyság koronájával; 
mozdulatlanul ült trónusán, fennséges rezzenéstelensé- 
gével fejezve ki mindenekfelett-állását, látszólag úgy, 
mint mindig is azelőtt, mégis, a sok fekete szakálltól 
körülvéve, mintha fogoly lett volna.

Hasonlóképpen ott voltak a menetben is. Namtar, a 
rabszolgahad felett győzelmet arató diadalmas hikszosz 
hadvezér vonult az élen, hat lótól vontatott, díszesen 
faragott harci szekerén; aranysisakja apró fö di napként 
szórta szét Ré sugarait, szakállát gyöngyfüzérek ékesí
tették. Ez pedig — mármint az, hogy ő nyitotta meg a



menetet, míg Te, Imhótep, rabszolgák által hordozott 
hagyományos gyaloghintódban, legfőbb isteneink fő
papjaiból összeállított kíséreteddel csupán őutána követ
keztél — valamiképpen mintha azt hangsúlyozta volna, 
hogy íme, ő az, aki számodra lehetővé tette, hogy a 
régi fényében újként ragyogó templomvárost ismét bir
tokban vehesd. Oly különös és szemet szúró volt szá
momra ez, hogy miközben valahol a menet közepe táján 
a Napisten újonnan beiktatott fiatal szerpapjainak élén 
rangidősként vonultam (egyetlen életben maradottja
ként a régieknek, egy lépcsőfokkal tehát máris feljebb 
léphettem), egyre azon tűnődtem, vajon Te közvetítet
ted-e a menet ilyetén való elrendezéséről az istenek aka
ratát, vagy másvalaki által fejeztetett ki ez az isteni 
akarat, alkalmasint maga Nantar nyilvánította ki óhaj
tását, miszerint ő kíván az élen haladni. Bárki volt is 
azonban e legfelsőbb akarat szócsöve, Namtar vonulása 
a menet élén csak egyet jelenthetett. Ezért is nem csodál
koztam szavaidon, Imhótep, midőn az emelvényre lépve 
szádat szóra nyitottad és az istenek kegyelmének és 
bölcsességének említése után nyomban dicsőséges ural
kodónk és sok megpróbáltatást szenvedett népünk soha 
el nem múló háláját fejezted ki a hikszoszok királyának, 
amiért győzhetetlen seregével segítségünkre sietett. 
Ugyanígy nem csodálkoztam azon sem, hogy szent szö
vegeink gyűjteményéből éppen azt idézted, amit magam 
is idéztem volna, ha — engedelmet e vakmerő feltevé
sért — történetesen a helyedben vagyok. Mi sem lát
szott ugyanis kézenfekvőbbnek, mint a büntető Hathor- 
ról szólni. Arról, hogy valaha az idők kezdetén az em
berek, alig kelve életre Ré földre hulló könnyeiből, 
máris tiszteletlenül viseltettek az égiek iránt, sőt nem



átallották az istenek hatalma ellen összeesküdni. Mire 
Ré, hogy az ellene összeesküvőket megbüntesse, tulaj
don fényességes félszemét emelte ki gödréből és küldte 
Hathor képében a földre, ahol a szörnyűséges tehén
istennő rettenetes pusztítást végzett az istenek rendje 
ellen támadók soraiban, s bizonyára ki is irtja őket az 
utolsó szálig, ha részegítő italával a Napisten végül is 
el nem altatja, eképpen mentve meg az emberiséget a 
teljes kipusztulástól. Mert a Napisten, az örök és változ- 
hatatlan Ré, folytattad ezután, azokban az időkben is 
ugyanolyan volt, mint napjainkban, amikor a bosszú
álló Hathor szerepét a hikszoszok (ismételten hála nekik) 
dicsőséges serege töltötte be. De ugyanúgy, mint egykor, 
Ré ezúttal is megragyogtatta kegyelmének fényét fö
löttünk, kellő időben megállást parancsolt a megtorló 
seregnek, sőt megadva nekik a lehetőséget, hogy iszonya
tos bűneiket békés építő munkával tehessék jóvá, sokak
nak még a lázadók közül is megkegyelmezett. Eképpen 
szóltál, Imhótep, pontosan úgy, ahogyan magam is 
szólottam volna. Amikor azonban idáig értél, valószínű
leg a gonosz Széth sugallatára, váratlanul az jutott 
eszembe, hogy ezzel a kegyelemmel a Napisten mindenek
előtt hozzánk volt kegyes, mivel nekünk hagyta meg 
rabszolgáinkat, és hogy alkalmasint erről is szólnod kel
lene. Csakhogy Te mindvégig úgy beszéltél, mintha Ré 
csakis engedetlenségre vetemedett rabszolgáink iránt vi
seltetett volna könyörülettel. Ezért is kezdtem el arcodat 
figyelni inkább, keskenyre hízott, ravaszul csillogó sze
med fényét, szájad mozgását, ahogyan beszélsz, mivel 
ezek után szavaid nem is érdekeltek már, s ezér is 
vettem észre arcodon az átszellemültség mellett valami 
megkönnyebbültséget is, ami bizonyára azért uralkodott



el rajtad, mivel még csak erőlködnöd sem kellett, szük
ségtelen volt igazán megcsillogtatnod ékesszólásod tudo
mányát amak érdekében, hogy hallgatóid komolyan 
vegyenek. Körülötted mindenütt fegyveresek állták, rég 
gondoskodtak már róla, hogy mindenki mélységes tisz
telettel nyissa meg fülét szavaid előtt. Szárnyaién, fel
szabadultan, mondhatni lebegőn beszélhettél, úgyszól
ván bármiről, amiről akartál, még csak a bebalzsamozot
tak mellé helyezendő halotti levelet se kellett említened, 
melyben a nagy útra indulók Ozírisszal rendszerint azt 
is tudatják, hogy rabszolgáikkal mindig jól bántak, akár 
megfelel az igazságnak, akár nem, pedig hát lehetetlen, 
hogy ne jutottak volna neked is eszedbe ezek a sorok. 
De nem sugárzón kigömbölyödő arccal Te csak foly
tattad tovább: arról, hogy minden újra a helyére került, 
úgy ahogyan az istenek akaratából elrendeltetett; íme 
még a Titkok Titka is újra régi érintetlenségében áll, 
emberi szem számára láthatatlanná tevő függönye mö
gött . .  . Ügy beszéltél, mint aki nagyon is tisztában van 
vele, hogy számára tökéletesen mindegy lehet, akad-e 
az egybegyűltek között valaki, aki szavaid hallatán arra 
gondol, hogy amit egyszer meggyaláztak, vizelettel és 
ürülékkel szennyeztek be, az régi fényében már sohasem 
ragyoghat többé, ragyogása csak a hazugság csillogása 
lehet. Mert amit egyszer megtettek vele, bármikor újra 
meg lehet tenni.

Mégse tettem meg mindjárt. Több nap is eltelt, amíg 
végre elszántam magam. Bármennyire tudtomra adta is 
Széth, mit kell megtennem.



Mert ezekben a napokban szüntelenül a gonosz Széth 
beszélt hozzám; hasztalanul igyekeztem magam mellől 
elűzni, mindenhová elkísért, makacsul a fülembe sut
togott. Egyszer álmomban láttam is: vadszamár-fejével 
hajszálra olyan volt, mint a rajzokon és domborműveken. 
Nem egyedül jött, fiával Anubisszal, az alvilági mérleg 
kezelőjével érkezett.

Váratlanul lépett elém, hirtelen bontakozott ki a sem
miből. Mereven, szótlanul nézett rám, mintha csak 
arra várna, hogy egész testemben reszketni kezdjek. 
Mégsem féltem úgy, mintha a jelenés az ébrenlét álla
potában ért volna. Talán mert, ha átmenetileg is, még
iscsak az árnyak birodalmában voltam; nem állt nyitva 
előttem a lehetőség, hogy eszméletlenül essek össze 
rémületemben. Nem volt hová zuhannom, maradnom 
kellett.

Aztán megszólalt. Rekedtes hangjában volt valami a 
szamárordításból is. De csupán annyi, hogy ne zavarja 
szavai érthetőségét.

— Rám ismersz? — kérdezte tőlem.
— Széth . . .  a gonosz . . .  — hebegtem összeszoruló 

torokkal, el-elakadó nyelvvel. — Nemcsak rádismerek, 
hatalmadat is megismehettem.

— Mégsem ismersz eléggé — emelte föl tiltakozva 
kezét. — Nem mindig az a gonosz, akit annak neveznek.

— Akkor hát . . . Tudasd velem, miképpen szólít
salak.

— Jobb, ha csak pusztítónak nevezel. Tanuld meg, 
hogy a gonosz pusztítója nem lehet gonosz. És hogy a 
gonosz sosem jár az igazság társaságában. Ráismersz-e 
társamra, kivel együtt felkerestelek?

E pillanatban tűnt fel Anubisz, okos sakálfejével.



Szúrósan, áthatóan nézett rám, megdöbbenésemben nem 
tudtam mindjárt felelni. Aztán mintha gúnyosan mosoly
gott volna.

— Annyira csodálkozol, hogy válaszolni sem tudsz? 
— kérdezte tőlem.

— Tudom rólad, hogy a pusztító fia vagy, tetteink 
alvilági mérlegelője.

— Nem bizonyos, hogy jól tudod. Ugyanígy atyja 
is lehetek.

— Anubiszt Széth, a pusztító nemzette és Neftisz 
istennőtől született — válaszoltam mintha leckét mon
danék. — Legalábbis minket így tanítottak . . .

— A dolgok csak ritkán olyanok, ahogyan tanítják 
őket. Gyakran éppen ellenkezőjük igaz. Ámbár mindössze 
annyira vagyok atyja a pusztítónak, amennyire az igaz
ság a pusztítás atyja lehet.

— És az igazságtalanság? — kérdeztem hirtelen. — 
Gyarló elmémmel úgy hinném, az lehet a pusztítás 
igazi atyja.

— Máris jobban érted a dolgokat, mintsem remélni 
mertem. így talan azt is képes leszel felfogni, hogy 
az igazság önmaga hiánya által lesz a pusztítás nemző
atyjává. Hogy a pusztítás szüntesse meg a hiányt, 
s eképpen tulajdon atyját fiává tegye.

■ — Attól tartok, túlterheled annak elméjét, akit ki
választottunk — szólt közbe Széth. — Nem azért 
kerestük fel, hogy a köztünk fennálló rokoni kapcso
latokról tájékoztassuk.

— Elnézésteket kérem, hatalmas istenek — rebegtem 
ekkor. — Nem kérdezek többet, várom parancsotokat. 
Kész vagyok megtenni, amit kívántok tőlem.

— Dicséretes készség — mondta Anubisz —, mégha



az igazság nem is kedveli túlságosan a parancsra csele- 
kedőket. Nem parancsolni akarunk, hanem az igazság 
mérlegét kezedbe adni. Vedd úgy, hogy megkaptad, 
képzeld, hogy a helyemben vagy és kezedben a mérleg
gel ott állasz Ozírisz előtt. Használd a mérleget, hogy 
megmérhesselek. ítélkezz, hogy Ozírisz megítélhessen.

Ekkor tűntek el. Ugyanolyan hirtelen, ahogyan jöttek.
Pedig oly sok mindent szerettem volna még mondani 

nekik. Könyörögve kérni őket, hogy inkább kegyel
mezzenek. Elmondani, hogy gyenge a vállam, nem bír 
el ekkora terhet. Emlékeztetni őket, hogy akik a temp
lomvárost megrohanták, társaimat kegyetlenül lemészá
rolták, papnőinket meggyalázták, bemocskolták szent 
helyeinket, könyvtárainkat felperzselték, minden ször
nyűséget elkövettek, ami csak elkövethető. Mégis, bár 
a két isten eltűnt szemem elől, úgy éreztem, mégha 
meghallgattak volna is, minden szavamon csak nevettek 
volna. Amikor pedig a felsoroltak hirtelen súlyokká 
lettek a kezemben, mindhiába húzták le karomat, 
hasztalanul raktam őket az előttem álló mérleg ser
penyőjébe: meg sem rezzent a mérleg, változatlanul 
úgy maradt félrebillenve — pedig a másik serpenyőben 
csak az állt, hogy akik a súlyokká lett bűnöket elkövették, 
rabszolgák voltak. Hogyan?, kiáltottam erre elkeseredve. 
Hát nekik mindent szabad? Hát ők mindent megtehet
nek velünk? Pusztán a tévedésünk büntetéseként. Csak 
mert azt hittük, mi vagyunk azok, akik velük mindent 
megtehetünk? . . . Aztán kétségbeesetten rángatni kezd
tem a mérleg karját lefelé, patakokban szakadt rólam 
a verejték, könnyem kicsordult; teljes súlyommal füg- 
geszkedtem rá, mégsem voltam képes helyzetéből ki



billenteni. Úgy tetszett, elveszítettem testsúlyomat, ezen 
a mérlegen semmit se nyomok.

így lettem a pusztító Széth keze, eképpen kény- 
szerített rá, hogy szolgálatába álljak. Anubisznak, a 
sakálfejűnek segítségével, aki mérlegét kezembe adta. 
Thotnak, a bölcsnek tanácsa ellenére, aki idejében 
tudtomra adta, hogy a pusztító mindenekelőtt engem 
fog elpusztítani. De mikor arról kérdeztem, bűnös 
do lóg elkövetésr e készülök-e, mégcsak arra se méltatott, 
hogy válaszoljon nekem.

Ezek után mindössze az első olyan éjszakát vártam 
meg, amelyen rám hárult a feladat, hogy miközben a 
Napisten az alvilág vizein hajózik, szentélyének őrzője 
legyek. Még csak nem is remegtem, kezemet se húztam 
vissza ijedten, mintha izzó parázshoz érnék — tökélete
sen tisztában voltam vele, hogy csak egy járt utat teszek 
meg újra. Egyszerűen csak letéptem a függönyöket, 
mintha ócska rongyok lennének. Azután a két keresztbe 
tett nyílvesszőt rántottam le a falról és törtem össze 
darabokra, hogy miközben a templomból kifelé haladok, 
szétszórjam őket a hatalmas kőoszlopok között.

*

És most előttetek állok szótlanul. Anubisz majd 
leméri tettemet, Ozírisz ítél felettem.



A TÉKOZLÓ FIÚ VISSZATÉRÉSE

Fekszem a régi ágyamon, a régi szobámban.
Tévedsz, atyám, tévedsz, uram és parancsolóm, té

vedsz, vén rabszolgatartó. Nagyon tévedsz, ha azt 
hiszed, valóban az történt, amire oly sok éven át vártál. 
Bármennyire másképp is történt minden, mint ahogy 
én szerettem volna, hogy történjék. Azután, hogy nem 
volt más választásom, mint visszatérni hozzád, össze
szedni magam, új erőre kapni, elrejtőzni a . . .  mondjuk 
így: a hitelezőim elől. Vagy talán ne is csak mondjuk. 
Mert valóban ők azok, a hitelezőim, a véreskezű hite
lezőim, ők üldöznek, ők keresnek halálra, talán nem is 
csak te tudod így, vén rabszolgatartó. Különben, ahogy 
vesszük . . .  Mindegy, örülök, hogy legalább ebben 
hazudtam neked, legalább ennyit megőriztem magam
ból, abból az ellened született dacból, ami gyújtó szikrája 
volt csak annak a később másokat perzselő lángnak, 
egyetlen igazi, valóban kincseket érő ajándékodnak, 
amiért hálával tartozom. Mert igenis ezért, csakis ezért 
tartozom hálával, csakis amiért ott lehettem a Tráciai 
mellett, aki térdreesve is állva maradt, míg csak halálra 
nem kaszabolták Crassus légionáriusai. És állva maradt 
azután is, fektében is, mozdulatlanul, holta után is. 
Csakhogy erről te mitsem tudhatsz, nem tudhatod, 
hogy vannak, akik térdre rogyva is állva maradnak, 
úgy ahogy én csak szerettem volna állva maradni. 
Vagy legalább valamicskét, egyetlen morzsányit megő



rizni az állva maradásomból — akár azzal is, hogy soha 
semmit se tudhatsz meg a Tráciairól. Nem tudhatod, 
hányszor ültem vele egyedül a vezéri sátorban, hosszú 
éjszakákat beszélgetve át, rabszolgátlan jövőről álmodva, 
vagy a csüggedés mérge ellen küzdve, miközben körülöt
tünk csendesen aludt a tábor. A megkorbácsoltak, a 
gömyedéshez szokottak, a felegyenesedni tanulók és a 
felegyenesedéstől megszédülök, a maguk sem tudják 
mit remélők tábora. A fékezhetetleneké, a bosszúszom
jasoké és bosszúból megfeszítendőké, azoké, akiknek 
formáló és fegyelmező bölcsessége akartam lenni. Ezért 
lettem a Tráciai tanácsadója, bizalmasa, tervei sugal- 
mazója — hála a tudásomnak, amit gazdagságodtól 
kaptam, végső fokon tőled, és amiből soha semmit se 
kívánok visszaadni neked. Olyképpen se, hogy a Tráciai
ról és a táboráról mesélek, látszat-bűnbánattá változ
tatva, amit büszkén szabadna csak az arcodba vágnom. 
Azt, hogy kikkel együtt és kik ellen harcoltam én! 
Mert te, atyám, mindent olyannak hallasz, s olyannak is 
mondatsz el velem mindent, amilyennek hallani akarod. 
Ezért hallgattam minderről, s ezért hallgatok továbbra 
is. Ezenkívül meg minek is mondanék bármit erről? 
Hiszen te hosszú időn át bizonyára halottnak hittél, 
vagy legfeljebb bizonytalanul reménykedtél csak a 
visszatérésemben és a diadalodban, mit sem tudva a 
távoli Itáliában történtekről, arról a Gyűlölt Várost 
szorongató veszedelemről, amely, bármi távol játszódott 
is le tőled minden, téged is szorongatott. Mert bármit 
tarts is a Gyűlölt Városról, mégis a te pártfogód, a te 
szövetségesed. Mindazokkal szemben, akiknek te — 
tudom, tudom, igazságos és kegyes — uruk és paran
csoló juk vagy. Annyira igazságos és kegyes, amennyire



egyáltalán igazságos és kegyes lehet valaki, akinek soha 
eszébe se jut megkérdezni, hogy jogában áll-e igazságos
nak és kegyesnek lenni azok fölött, akikhez igazságtalan 
és kegyetlen is lehet. De hát mit is oktatlak, vén rab
szolgatartó, ha egyszer te annyira mindent tudsz, hogy 
sohase tudhatsz meg semmit, kezdettől fogva mindig 
is mindent tudtál, ezért vagy alkalmatlan rá, hogy 
bármit is megtudj. Semmit se magyarázok hát, még 
így gondolatban sem. Semmi értelme, hiszen én csakis 
menedéket akartam találni nálad — mielőtt a harcot 
tovább folytatnám. Bárhol, bárki ellen, de mindig 
ellened. Mert az istenekre, azaz a te egyetlen igaz és 
bosszúálló istenedre mondom, sokszor úgy érzem, én 
talán sohasem harcoltam mások ellen, csakis ellened, 
és amikor hozzád indultam, úgy terveztem, ellened 
fogok harcolni továbbra is. Ezért akartam, hogy annak 
láss viszont, akinek mindig is viszont szerettél volna 
látni. Eltévedt és megtért bárányodnak, akinek minden 
tőled lopott aranya és ezüstje patakokban ömlő borral 
csörgött szét, pergő kocka nyomán foszlott semmivé 
a Gyűlölt Városban, örömlányok ölébe vándorolt.

De talán hazudnom se kell. Valóban ez történt, folyt 
a bor, pergett a kocka, visongtak az örömlányok, amíg 
csak magam sem maradhattam már meg a magam 
tulajdonának, s egy dél-itáliai ültetvényes birtokában 
a korbáccsal is megismerkedtem. Nem szoktam meg az 
engedelmességet, gyakran kaptam verést. Fájdalmasat, 
bőrömet hasogatót. És miközben hátamon csattogott 
a szíj, egyre arra gondoltam, mennyire fájna neked, 
ha így látnád tulajdon fiadat — és ilyenkor máris kevésbé 
fájt. Néha talán kerestem is a verést, csakhogy mind 
többször képzelhesselek el ilyen tehetetlenül megalázott-



nak, s minél többször láthassam magamat másnak, 
mindannak ellentéteként, aminek te látni szerettél 
volna: nyomodba lépőnek, hatalmasnak, kegyesnek 
és igazságosnak. Mert ne tagadd, ezt akartad, még 
mielőtt te akartál volna hozzám megbocsátónak, jó
ságosnak és kegyesnek megmutatkozni. Először ellenté
ted, azután ellenséged akartam lenni. Ellenséged azután 
is, hogy nem volt más választásom, mint visszatérve 
hozzád porig alázkodni előtted és a kegyeidbe könyörögni 
magam. Rongyokban, koldustarisznyával járulni eléd, 
leborulni előtted, átnyalábolni a térdedet, zokogó fejemet 
a sarudra hajtani. — Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 
ellened . . .

így, így valahogy kezdem majd, hatásosan, kiszámítot- 
tan — gondoltam ott messze napnyugaton, mocsarak 
vizében gázolva, tövises bozótban húzódva meg, gyakran 
szinte láttalak is, amint jóságosán, fehér szakállasán, 
lassú léptekkel közeledsz felém. Annyira elevennek, 
hogy nemegyszer beleremegtem, talán még erősebben 
is, mint mikor bujdosó rabszolgákra vadászó légioná
riusok csörtettek a rejtekhelyem körül. És miközben 
magam előtt láttalak, csak arra gondoltam, semmi se 
fontosabb, mint hogy meggyőző legyek. Bármennyire 
erőszakot kell is tenni magamon, el kell érnem, hogy 
megbocsáss: biztos oltalmazót csak benned nyerhetek. 
Erre gondolva szálltam egy éjszakán a kalózhajóra. 
Teljesen gyanútlanul, semmit se sejtve. Vagy ha mégis 
sejtettem valamit, lebecsültem a veszélyt. Úgy éreztem, 
talán még jó is, ha beleélem magam a szerepembe egy 
kicsit; egyszerűbb, kényelmesebb, hitelesebb, mintha 
szünet nélkül résen kell lennem. Túlságosan messze



voltam még, nem érezhettem igazán, hogy feléd hajó
zom.

Később kezdett csak változni minden. Más lett az 
ég, mások a felhők, más a tenger színe, rég elfeledett 
illatokat sodort felém a szél. Száraz homoktól perzselt 
levegőt, olajfák és cédrusok leheletét éreztem — vagy 
csak képzeltem inkább. Mindinkább úgy éreztem ma
gam, mint aki valami számára pótolhatatlan tárgyat 
veszített el nagyon régen, de csak most vette észre a 
hiányt, mert mindeddig nem volt szüksége rá. De mert 
észrevette, egyszerre mindennél fontosabb lett számára, 
hogy mielőbb fellelje elveszett kincsét. Nem azért, hogy 
hasznát vegye, hanem mert nélküle csonkának érzi 
magát. Hogy valaki elveszítse a lábát vagy a kezét, de 
ne érezze mindjárt, hanem csak hosszabb idő után — 
el tudod ezt képzelni, vén rabszolgatartó? . . .  El tudod, 
hogyne tudnád. Éppen te ne lennél képes rá? Te, aki 
mindig is annyira fontos voltál a magad szemében, hogy 
egyszerűen fel se foghatod, hogy ne önmagadért légy 
fontos nekem? Akkor is, ha rongyokban és az éhségtől 
szédelegve térek meg hozzád. Ezért nem értheted, miért 
rémültem meg úgy, amikor átkelve a patakon, amelyen 
túl már a te legelőid, a te olajfaültetvényeid, a te vég
telenbe nyúló gabonatábláid terülnek el, egyszerre úgy 
éreztem, le kellene borulnom és megcsókolnom a földet. 
Alig volt erőm visszatartani magam, lábam mintha 
rogyadozni kezdett volna, szinte már hajoltam is le, 
mikor belém nyilallott, hogy nekem már rég semmit 
se jelent és nem is szabad jelentenie, hogy a lábam a te 
földedet éri, ahogyan nem jelenthet nekem semmit 
semmiféle föld, semmilyen föld, bárhol járjak is, csak 
a föld, minden föld egyformán, ahol rabszolgák élnek.



Ó nem, dehogy is értheted a riadalmamat. Nem értheted, 
miért rémített meg az aggodalmam arra a gondolatra, 
hogy talán viszont se láthatlak már, hiszen a gondosan 
fésült, selymesen omló szakállad már akkor is jóságosán 
és pátriárkásan fehér volt, amikor eljöttem tőled. Meg
rémültem, elfeledtem, hogy halhatatlan vagy. Ó egek, 
kiáltottam föl, hiszen én nem azért tértem vissza, hogy 
viszontlássalak. Bátyáim bizonyára éppúgy menedéket 
nyújtanak nekem, ugyanúgy a keblükre ölelnek, ahogyan 
magad is tennéd. Vagy legalábbis megtűrnek, talán még 
messziről jött idegenként is, koldusként, rabszolgaként, 
ha nem ismernek föl, s nem hiszik, hogy én tértem 
vissza a múltból. Mert erre is gondoltam közben; meg 
arra, hogy legjobb lenne talán ismeretlennek maradni, 
akkor is, ha életben vagy még, anélkül térni meg hozzád, 
hogy megszerezném neked a viszontlátás örömét, távoli 
Jövevényként húzódni meg oltalmad árnyékában a Gyű
lölt Város bosszúja elől . . .  És mégis, türelmetlen belső 
reszketéssel, szüntelenül a bennem feltámadt hangodat 
hallottam, s hallani szerettem volna mielőbb a valóság
ban is. Változott-e valamit az elmúlt húsz esztendő 
alatt? Rekedtebb lett-e, reszketőbb, sípolóbb, elcsuklik-e 
vagy megkeményedik, mikor a belépőben elveszettnek 
hitt fiadra ismersz? Belül, a szíved mélyén is meg
bocsátasz-e, vagy csupán kimeríthetetlen kegyességed 
folytán teszel majd úgy, mintha megbocsátanál? Egyre 
ilyeneket kérdeztem magamtól, és mert nem értettem, 
miért fontos nekem mindez, ha csupán oltalmazóként 
van szükségem rád, lázasan kezdtem kutatni magamban 
egykori haragom után. Mindhiába, nem találtam rá. 
Még azután sem, hogy Aisát viszontláttam . . .

Aisa, igen, hosszú-hosszú évek után első ízben talán



a kalózhajó fedélzetén jutott eszembe. Ügy emlékszem, 
már közel a parthoz, hazai széltől életre keltve, mégis 
élettelenül. Éppcsak felmerült bennem, hogy netán vele 
is találkozhatom, feltéve, hogy a tulajdonodban maradt: 
De ugyanakkor mindegy is volt, viszontlátom-e. Annyi 
év után, csúnyán és öregen. Mert amennyire elképzel
hetetlen volt, hogy te másmilyen lehetsz, mint amilyen
nek utoljára láttalak, ugyanolyan tisztán éreztem, hogy 
ennyi idő után semmi se maradhatott a régi Aisából. 
Ilyennek is láttam viszont, nyomban azután, hogy 
földjeidre lépve az első pásztortanyára értem. Testes 
lett, hat gyermek anyja, megereszkedett húsú és nagyon 
rabszolga. Az a fajtája a rabszolgának, akinek élete elég 
tűrhető ahhoz, hogy tisztelje urát és parancsolóját, 
amiért az kezdettől fogva elég kegyes volt hozzá ahhoz, 
hogy atyai ajándékként éppen felserdült fiának ágyába 
tegye. Akinek azután távoli etióp hegyekről, fekete 
bőrsátrak közt legelésző nyájakról és barna bőrű szabad 
pásztoraikról mesélt. Fegyveres idegenekről, akik messzé 
hurcolták. Kegyes úrhoz és kegyes úr fiához, akit akarat
lanul is megzavart a tört nyelven elmondott rabszolga- 
meséivel, így indítva el a Tráciai felé, azon a távolba 
sodró kanyaron, amely végül is ide tért vissza hozzád. 
Mert az elakadó szavával, a folyton megbicsakló mon
dataival mindenképpen Aisa tanított meg rá, hogy az 
ember mindig ember, akkor is, ha rabszolga, és szította 
fel bennem a lázadás parazsát. Ha nem mesél nekeni 
a népéről és a dús füvű völgyről, ahová soha se juthat 
vissza többé, ha nem énekel együgyű kántáló dalokat 
számomra érthetetlen nyelven, talán mindörökké termé
szetesnek veszem az ajándékozó jóságodat, a hatalmadat, 
azt, hogy élet és halál ura vagy azok fölött, akiknek



valamikor valahol megvolt a maguk dús füvű völgye. 
Vagy az apáiknak, a nagyapáiknak, a dédapáiknak. Mert 
mintha csak Aisa elveszett völgyét akartam volna vissza
szerezni, amikor a szabadságát kértem tőled, azt, hogy 
az igazi asszonyom és a gyermekeim anyja lehessen. 
Áldásoddal elismert unokáid anyja és nem az ajándékod 
csupán. Vagy inkább így akartam bosszút állni rajtad 
az elveszett völgyért. Aisa elveszett völgyéért, de Aisa 
nélkül, mivel Aisa rettegett a haragodtól, hű maradt 
urához, mármint hozzád, az igazihoz, aki megfizette az 
árát. Engedelmesen belenyugodott rendelésedbe, hogy 
nyájaid felügyelőjének asszonya legyen. Mivel te nem
csak kegyes és igazságos voltál hozzá, de végtelenül 
bölcs is egyben, tudtad, hogy semmiért se hibáztatható, 
nem büntethető a lázadásomért. Vagy csak nem szerettél 
annyira, hogy haragodat rajta töltsed ki? Azután, hogy 
egy éjszaka elhagytam a házadat és az aranyaidból is 
sokat magammal vittem. így valahogy történhetett, 
hiszen te mindig megmaradtál változatlannak.

Aisa változott csak, ezért kellett neki rám ismernie. 
Miután először bizalmatlanul nézett rám, azzal a fölény
nyel, ahogyan a megbízható házicselédek mérik végig 
a küszöb elé szemtelenkedő idegen éhenkórászt, a 
messziről jött és lerongyolódott vándort. Mielőtt meg
kérdeztem volna tőle, csakugyan te vagy-e ura a földek
nek, melyeken járok. Ekkor nyílt meg az arca, futott 
hozzám és ölelt meg, hű cseléd módjára, gazdasszonyo- 
san, testesen és izzadtságszagún. Később meg, miközben 
a nyájaid felügyelőjének házába vezetett, mosdóvizet 
hozott, étellel kínált, arcán buzgón lepergő együgyű 
cselédkönnyekkel, szakadatlanul fecsegett. Hogy milyen 
kegyes volt hozzá az Űr, mert íme visszavezérelte fiadat,



akit halottnak hittél. Tőle tudtam meg, hogy annak 
hittél, bármennyire mondta is neked, hogy egyszer 
még visszatérek, mert aki olyan jóságos és kegyes, ahhoz 
az Űr is csak jóságos és kegyes lehet. Hallgattam és 
néztem rá, egykori vonásait kerestem a szétfolyt, tunyán 
jóindulatú arca mögött, mintha annak ellenére, hogy 
számítottam rá, nem tudnék az átváltozásába belenyu
godni. Aztán az én könnyeim is megeredtek, ám még
sem ezért, hanem mert boldog voltam — boldog, hogy 
csakugyan viszontláthatlak. Eszembe se jutott téged 
hibáztatni a megváltozott Aisáért, nem lázadoztam a 
hatalmad ellen, amivel ilyenné formáltad át, egyszerűen 
csak ittam a szavait, ahogyan rólad, egyre csak rólad 
mesélt. Valahányszor pedig elhallgatott egy pillanatra, 
nyomban kérdésekkel árasztottam el: jó egészségben 
őrzött-e meg az Űr, megviseltek-e a hosszú esztendők. 
Megengesztelődsz-e irántam és mikor inkább? Akkor 
leszel-e kegyesebb hozzám, ha váratlanul toppanok eléd, 
vagy ha hazatérésem híre előttem érkezik hozzád? 
Ártalmadra lehet-e a váratlan viszontlátás öröme vagy 
keserűsége? Mintha kezdettől fogva tudomásul vettem 
volna, hogy rólad van csak szó és ez így is van rendjén.

Később, Aisa házánál megbocsátó kegyelmedre várva, 
ébredtem csak rá, hogy résen kell lennem. Nehogy 
beleessem a verembe, amit számomra ástál. Ekkor jutott 
csak eszembe, hogy a Tráciaira gondoljak ismét és hogy 
csakis rá kell, csakis rá szabad gondolnom, szakadatlanul 
rá: a táborára, a csatáira, a halálára, a hatezer megfe
szítettre a Capua és Róma közötti úton, szüntelenül ott 
kell lebegniük a szemem előtt, ha nem akarom elveszí
teni magam. — És rájuk is gondoltam. Amíg csak át 
nem léptem a házad küszöbét.



Amíg csak meg nem láttalak. Mielőtt székedből fel
állva, kicsit hajlottan, de lassú méltósággal el nem indul
tál felém. Miközben én még hozzád futni is elfelejtettem. 
Álltam csak és néztelek, annyira néztelek, hogy egyre 
kevésbé láttalak a könnyeimen át. Nem a hamisak fátyo- 
lán át, nem azokon át, amelyekre számítottam, s amelyeket 
akartam is, hanem a nemakartakon, az igaziakon. A 
boldogokon, a nyájához és pásztorához megtért bárány, 
az ura és parancsolója lábához boruló rabszolga bűn
bánó könnyein át. Mert akkor, mint a vihar, egyszerre 
egész testemet rázni kezdte a zokogás, csak úgy magától, 
minden akarás és megtervezettség nélkül, te meg lehajol
tál hozzám és felemeltél a földről. Ekkor láttam csak az 
arcodat, az atyaian jóságos tekintetedet és benne a ma
gamét, a megtörtet, az alázatosat, a gyűlöleteset, nem 
a tükörképemet a szemed bogarában, hanem az arcom 
visszfényét az arcodon, amely elárulta nekem, hogy 
most véglegesen és menthetetlenül olyannak látsz, 
amilyennek mindig is szerettél volna látni, olyannak, 
amilyenként a Tráciai legyőzött harcosai sohase néztek 
a legyőzőjükre, — akkor se ha kegyelemre ítélték őket. 
Ekkor értettem meg, hogy amióta csak messzi földről 
elindultam feléd, egyet akarok csak, visszatérni hozzád, 
leborulni előtted és sohase menni el többé. És egyszer 
olyan lenni, mint te vagy, jóságos, bölcs, igazságos és 
tévedhetetlen.

Fekszem a régi ágyamon, a régi szobámban.

*

Dél felé találtak rá. Semmit se rúgott ki maga alól, 
egyszerűen csak térdre ereszkedett, elengedte magát.



Vagy inkább úgy hatott, mint aki mindenáron térdelni 
akar, s ezért feszíti meg az ablak rácsára erősített övét, 
amely testsúlyát megtartva, megakadályozta, hogy térde 
a földet érje. Térde és a szoba földje közt egészen kes
keny résnyi levegő volt csupán.

1974.





LAKOMA

I.

Meghallva a falon túli hangokat, azonnal felkeltem és 
a szomszédos helyiségbe léptem. Feleslegesnek, sőt 
károsnak tartottam minden tekintélytartó huzavonát, nem 
akartam a foglyot egy percig sem várákoztatni. Első
sorban megfontoltságból, mintegy a figyelmesség látszata 
kedvéért, lehetséges azonban, hogy türelmetlenségem
nek is része volt a sietségemben.

— Oldozzátok föl — mondtam az őröknek, akik az 
öregembert elővezették. — És távozzatok. Kint vára
kozzatok és gondoskodjatok róla, hogy senki se zavarjon 
minket.

Utolsó, magyarázó mondatom, amint azt nyomban 
észre is vettem, teljesen fölöslegesen hangzott el, való
jában nem kellett volna mondanom. Személyi titkárom
nak ugyanis már előzőleg kiadtam a szükséges utasí
tásokat, ennek a két megtermett légionáriusnak pedig, 
aki két indokolatlanul és idomtalanul túlméretezett to
ronyként fogta közre ezt a gyenge és sovány, fogságában 
elpiszkolódott ruházatú és rendetlen szakállú kis öreg
embert, igazán szükségtelen volt bármit is sejtenie arról, 
hogy a fogollyal bizalmasan kívánok elbeszélgetni. Akkor 
sem, ha egyébként túlságosan is hűségesek hozzám, 
vagy túlságosan is ostobák ahhoz, hogy gyanakodjanak. 
Mégis, mintha ettől lett volna méginkább melegem, 
ettől hevült volna át a szoba levegője még jobban, 
végképp haszontalanná téve az ablakok behúzott függö



nyeit, amelyek eddig is meddő erőlködéssel igyekeztek 
kirekeszteni valamit a kinti délután fülledt forróságá
ból. Lugdunumra és környékére hetek óta tikkasztó 
hőség telepedett, kiszikkasztva a gabonaföldeket, el- 
fonnyasztva a szőlőskerteket, ráncossá töppesztve a gyü
mölcsfák még zöld terméseit, áthevítve a házfalakat, az 
agyakat, felizzítva az indulatokat. Azokat az indulatokat 
is, amelyeken mindenáron uralkodni szerettem volna, s 
amelyekről már ezekben a percekben úgy éreztem, nem 
vagyok uruk egészen. Vagy legalábbis nem leszek, nem 
mindvégig az elkövetkező beszélgetés során. Valószínűleg 
kimondottan azért, mert túlságosan is felkészültem az 
előttem álló találkozásra. Pedig hát uralkodni kell maga
mon, méghozzá nem is a szokásos okokból, nem azért, 
hogy el ne áruljam magam, hanem hogy őszinte legyek
— olyképpen őszinte, hogy őszinteségemnek semmi köze 
se legyen az önuralom elvesztéséhez, őszinte? Talán 
inkább nyíltnak kellene lennem, s méginkább Pothinust 
meggyőzni a nyíltságom felől.

Ki kellene tárnom az ablakot, gondoltam egy pilla
natig. Aztán mégis veszteg maradtam.

Hetek óta gondterhelt és ingerült voltam. Gondosan 
belém nevelt, majd módszeres önvizsgálataim által is 
fejlesztett önuralomra való képességem gyakorlása nem
egyszer súlyos erőfeszítésembe került. Minden bizony
nyal főleg azért, mert a tartományban tett körutam 
befejeztével, virágzó városaink képe, a gondosan meg
művelt földek, a tagadhatatlanul növekvő jólét és a 
rendezettség jeleinek látványa után — bármennyire tu
dom is, hogy főleg olyasmit látok, amit mutatnak nekem
— a Lugdunumban időközben történtek híre váratla
nul ért. Hideg zuhanyként hatott rám, elkeserített, sőt



— attól tartok, cseppet sem ismerném magam, ha ennyit 
sem mernék beismerni magamnak — valamennyire még 
a félelem érzését is belém csempészte. Annak ellenére, 
hogy a városbeli kis gyülekezet igazán mindennek el
mondható volt inkább, mint félelmetesnek; dehogy is, 
náluk ártalmatlanabb népséget képzelni sem lehetett, 
ezért is nem foganatosítottunk ellenük különösebb intéz
kedéseket; úgy véltük, amíg maguk közt és csendben 
maradnak, okosabb, ha nem bántjuk őket. Rendszeresen 
figyeltettük összejöveteleiket, delátoraink szokásos jelen
tései nem tartalmaztak semmi nyugtalanítót; annyira 
nem, hogy a szintén szokásosnak mondható csoportos 
fajtalankodásaikról, fékevesztett orgiáikról vagy éppen 
ártatlan gyermekek húsának és vérének fogyasztásáról 
szóló névtelen feljelentéseket nyugodtan félredobhattuk. 
Ha pedig egyikük-másikuk valamely szentély előtt elha
ladva elfordította fejét vagy kezével, mintegy a bűnt 
elhárítva magától, iszonyodó mozdulatot tett, többnyire 
még az ilyesmit is igyekeztünk nem észrevenni; feltéve 
persze, hogy nem túl feltűnően cselekedte ezt. De még 
ilyen esetben is többnyire megelégedtünk rövid és arány
lag kíméletesnek mondható ostorozással. Úgy véltem, 
káros lenne indokolatlanul felszítani a szenvedélyeket; 
bennük és velük szemben egyaránt. Megfontoltságból, 
béketűrésből, kíméletességből cselekedtem így. Nem bizo
nyos azonban, hogy helyesen is. Mert ha elejétől fogva 
több szigorral lépek föl ellenük, jutott eszembe annak 
idején is a várakozó foglyot szemlélve, akkor talán soha
sem kényszerülök a vele folytatandó és teljesen remény
telennek ígérkező beszélgetésre.

Mert ahogy törékeny alakjával, áttetsző soványságával, 
de szemében valami átszellemült elszántsággal ott állt



előttem, egy dolog máris nyilvánvaló lett: félelmére, a 
testi kínoktól vagy a haláltól való rettegésére nem számít
hatok. És alighanem a megértésére sem mindannak, 
amit valamiképpen meg szeretnék vele értetni. Nem 
mintha úgy nézett volna ki, mint akinek agyára végképp 
a vénség köde telepedett rá, nem, határozottan nem, 
bármilyen öreg volt is, nagyon öreg, roskatag, s feltehető
leg meggyötört (mert, bár semmiféle fenyítésre vagy 
kínzásra nem adtam utasítást, biztos voltam benne, hogy 
egy kis ízelítőben máris része volt), mélyen ülő, ám 
arcából mégis kivilágító tágranyílt szemeiben nyoma sem 
volt semmi zavaros tompaságnak, ellenkezőleg: furcsa 
lobogásuk valahogy még értelmet is kölcsönzött a tekin
tetének, merőben másfajta értelmet, mint amilyet én 
szerettem volna fellelni benne. Valamit, aminek egyaránt 
köze van az értelemhez és az eszelősséghez. Elkedvetle
nedve néhány pillanatig arra gondoltam, kiszólok az 
ajtón és máris visszavitetem.

— Ülj le, Pothinus — szántam rá magam mégis a 
megszólalásra. De miután szótlanul engedelmeskedett, 
egy ideig továbbra is csak számtalan redővel átszőtt 
pergamenszerű arcbőrét, ernyőként előreborzolódó vas
tag ősz szemöldökét, piszkosfehér szakállát néztem, 
göcsörtös faágakra emlékeztető, kékeslilán kidudorodó 
erekkel behálózott bamafoltos öreg kezeit is végigtapo
gatva tekintetemmel. Fürkészőn és tanácstalanul. Csak 
legalább ne volna ennyire öreg, gondoltam továbbra is 
állva maradva. Pedig mindenképpen vele kell dűlőre 
jutnom, nélküle legfeljebb egyeseket vehetnék rá a hite- 
hagyásra, jobbanmondva arra, amit ők annak mondanak. 
De hogy mindannyian vagy legalább nagy többségükben 
ezt tegyék, ahhoz csakis őt, a lugdunumi gyülekezet



episzkoposzát kell meggyőznöm valamiképpen. Esetleg 
még sokak által bölcsnek és mértéktartónak mondott 
segítőtársát a sokkal fiatalabb Iraeneust, ő azonban nem 
volt a lefogottak közt; feltehetőleg már a Mercurius 
szobra előtt lejátszódottak idején sem tartózkodott a 
városban, tartományszerte hasztalanul kerestük, felte
hetőleg valamelyik keleti provincia felé vette az útját. 
Vele talán . . . ámbár valószínűbb, hogy ő is ugyan
olyan esztelenül makacs marad, mint az előttem ülő 
aggastyán, aki hosszú hallgatásomat nem annyira tanács
talanságomból fakadónak vélhette, inkább eszköznek a 
megfélemlítésre.

— Beszélni szeretnék veled, Pothinus — szólaltam 
meg újra, ezúttal már görögül fordulva hozzá. Annak 
ellenére, hogy tudtam róla, jól ért és beszél latinul, 
talán mert úgy véltem, egy apró lépéssel így is közelebb 
kerülök hozzá. — Értelmesen szeretnék veled elbeszél
getni.

— Sohasem tagadtam, hogy krisztiánus vagyok — 
válaszolta halkan, de nagyon határozottan.

— Ezúttal nem vallatáson vagy. Nem azért hozattalak 
ide.

— Mást akkor sem mondhatok neked, mint hogy 
krisztiánus vagyok — válaszolta ugyanúgy, a magam 
klasszikus görögétől meglehetősen különböző szíriaias 
kiejtésével. De mert tekintetében mintha mégis meg
csillant volna valami érdeklődő tapogatózás, olyan érzé
sem támadt, hogy vállalkozásom mégsem ígérkezik eleve 
reménytelennek. Kitartónak kell lennem tehát és türel
mesnek, legfontosabb, hogy szükségtelenül el ne ragad
tassam magam.



— Tudom rólad, hogy a krisztiánusságodat mindennél 
komolyabban veszed.

— Akkor mindent tudsz. Egyebet nem mondhatok 
neked. — Ajka körül mintha alig észrevehető mosoly 
jelent volna meg, látszólag szelíd, de egyben valami 
csendes és nyilván akaratlan kihívástól sem mentes. 
Olyanfajta, önmaga vélt igazától áthatott mosoly, amely 
annál inkább támadásra ingerlő, minél inkább képtelen
ségnek érezzük a másik nézetét, de aminek most semmi
képp sem kívántam áldozatául esni; ezért húztam magam 
is mosolyra számat. Szerettem volna valahogy felbáto
rítani.

— Valamit talán mégis mondhatnál nekem, Pothinus. 
Elmondhatnád, miért veszitek ti krisztiánusok túl ko
molyan az isteneinket.

Erre érezhetően mégse számított:
— Mi a ti isteneiteket? Attól tartok, legátus, nem 

egészen értelek. Arra kérlek, beszélj világosabban.
— Pedig világosan beszéltem — válaszoltam most már 

csakugyan némi reménnyel. — Úgy érezve, hogy túl 
komolyan veszitek az isteneinket, aziránt érdeklődtem, 
miért teszitek ezt?

Az aggastyán mélyen ülő, de tágra nyílt szeme mintha 
összeszűkült volna egy kicsit. Nem annyira a szeme, 
a szembogara csak.

— Mondd, legátus — szólalt meg rövid hallgatás 
után —, kérdezhetek én is valamit tőled?

— Azért hozattalak ide, hogy meghallgass és meg
hallgassalak. Azt szeretném tehát, ha úgy beszélhetnénk 
egymással, mint két értelmes emberi lény, akik képesek 
felfogni és méltányolni egymás gondolatait.

— Köszönöm, legátus. Hadd kérdezzelek hát meg,



miért véled rólunk, hogy az isteneiteket komolyan vesszük.
— Mert nem akartok áldozni nekik.
— Mindeddig úgy hittem, akkor vennénk őket komo

lyan, ha megadnánk nekik az általatok kívánt áldazatokat.
Szavaira válaszolva most is azon igyekeztem, hogy 

mosolyom ne legyen számára túlzottan bántó:
— Látom, valóban nem érted, mire gondolok. Hadd 

kérdezzek hát mégis én inkább. Hiszel az isteneinkben?
Bármennyire meghatározott céllal kérdeztem is ezt, 

nyomban észrevettem, hogy akaratom ellenére ismét a 
vallató szerepébe cseppenek. Arca egy csapásra meg
merevedett, hangja ünnepélyesre váltott:

— Én csak a mi egyetlen és igaz Istenünkben hiszek. 
És annak egyszülött fiában, a Krisztus Jézusban, ki 
érettünk bűnösökért életét áldozta a keresztfán és áldo
zatával elnyerte számunkra a feltámadást és az örök 
életet. Számunkra és minden ember számára, ki hisz 
benne és imádja őt. Tehát a te számodra is, legátus, ha 
bűneidet megvallva és megbánva kész vagy elfogadni 
éretted hozott áldozatát és töredelmesen lábaihoz borulsz. 
Ezt valljuk mi krisztiánusok valamennyien!

Éreztem, hogy arcom megrándul, ezért ügyeltem rá 
külön is, hogy hangomat ne emeljem meg: — Ismerem 
a tanításaitokat, Pothinus. És nem a ti istenetekről 
kérdeztelek, hanem a mi, helyesebben szólva az Impé
rium isteneiről. Hiszed a létezésüket?

— Nem értelek, legátus, miképpen kérdezheted ezt. 
Közvetlenül azután, hogy a miénket mondtam egyetlen 
és igaz Istennek. Tudatlanságtok és képzelgéseitek szüle
ményeinek tartom őket, amint azt bizonyára magad is 
tudod.

— Nem csak tudom, Pothinus. Hanem hajszálra



ugyanezt tartom magam is az isteneinkről. Ami egyben 
azt is jelenti, hogy nálatok sokkal kevésbé veszem komo
lyan őket.

Nem felelt mindjárt. Pár pillanatig úgy éreztem, 
attól tart, csapdát állítok neki. Ezt azonban inkább 
csak én véltem kiolvasni a tekintetéből. Pedig ha csupán 
egy egészen kicsit is ilyesmitől fél, több reményem 
lehetett volna, hogy előbbre jutok.

— Nem létező isteneknek hódoljunk, ezt kívánjátok?
— kérdezte aztán.

— Magam is ezt teszem, Pothinus. Mi mást tehetnék?
— Beletörődőén jóindulatúnak szánt mosolygásom elle
nére, meglehet, némi kajánság is bújkált a tekintetemben, 
amint székemen hátradőlve a hatást figyeltem.

— Nem hiszel az istenekben, akiket védelmezel? — 
kérdezte még mindig hitetlenkedve. Megdöbbent arcán 
világosan látszott, eddig azt hitte, kettőnk személyében 
kétféle hit ütközik össze, s most egyszerre kiderül, egészen 
mással áll szemben. Valami újjal, számára ismeretlennel.

— Nem hiszek, Pothinus, nem hiszek bennük — 
mondtam határozottan. — De az Impériumban igen. 
Abban az Impériumban, amelynek ezek az istenek a 
védelmezői és amelyet védelmeznem kell.

— Velünk szemben, legátus, úgy gondolod? Mert ha 
igen, emlékeztetnem kell rá, hogy mi krisztiánusok nem 
vagyunk az Impérium ellenségei. Nem a pusztulását 
kívánjuk, hanem a felvirágzását. Azt, hogy minden lakosa 
békében, egyetértésben és szeretetben éljen határai közt. 
Valamennyien azért imádkozunk. És magáért az Imperá- 
torért is, legátus, tudva róla, hogy szakadatlanul ennek 
érdekében fáradozik csak . . .

Úgy emlékszem, erről többet is mondott még, úgy



hogy miközben kissé szónokiasnak tetsző szavait hall
gattam, beszélgetésünk kezdete óta először támadt olyan 
érzésem, hogy nem egészen őszinte hozzám. Bizonyára 
ezért is lett volna kedvem a szavába vágni. „Sajnos, 
még ha így volna is, Pothinus — szerettem volna mon
dani neki —, eddig bizony nem sok jelét adtátok annak, 
hogy munkájában támogatjátok.” Mert mialatt beszélt, 
egyre inkább úgy éreztem, egyházát védelmezve töké
letesen megfeledkezik mindazon gondokról, melyeket 
ezek a szerencsétlen krisztiánusok immár másfél év
százada okoznak az Impériumnak. Főleg a keleti pro
vinciákban, Szíriában, Ciliciában, Bithiniában, s részben 
Macedóniában, ahol ezekben a napokban is hatalmas 
földterületek hevernek parlagon, bevetetlenül, mivel a 
lakosságnak némely vidéken tetemes része, ahelyett, hogy 
munkáját végezné, a pusztába vagy a hegyek közé vonul 
és réveteg tekintetét az égboltozat felé fordítva a „világ 
végének” vagy „Isten országának” eljövetelét várja, 
kívánja, sőt sürgetni is szeretné, azt hozná minél előbbre 
babonás szertartások segítségével, zagyva keleti vajá- 
kosságok kíséretében, ami sokak felszított képzeletében 
nagyon is az Impérium pusztulásával egyenlő, úgyhogy 
miközben szédültségükben csodálatos jeladások után ku
tatnak, a csillagok állásából, az üstökösök megjelenéséből, 
a kobrák tekergéséből, vagy holmi számokkal folytatott 
játékból, voltaképpen a mi végpusztulásunk napját sze
retnék kikövetkeztetni. Konokul, rövid emlékezettel és 
mindennemű okulásra képtelenül, hiszen amióta csak 
léteznek, szavaikkal szólva a „végítélet napját” , ki tudja 
hányszor már, hiába várták. Ilyenformán tehát, még ha 
szándékuk szerint nem is mindig és mindannyian ellen
ségei az Impériumnak, dőreségük, zavarkeltő kergeségük



miatt nagyon is sok okunk van rá, hogy ellenségnek 
tekintsük őket. . .  Sok mindent mondhattam volna neki 
tehát, de mivel nem szerettem volna beszélgetésünket 
nem kívánt irányba terelni, végül is tartózkodtam attól, 
hogy félbeszakítsam.

Közben láthatólag válaszomra várt. És mivel néma 
maradtam, újra megszólalt:

— Ismétlem, legátus, az Impériumnak nem vagyunk 
ellenségei.

— Ti talán nem. Csak az istenetek, akit imádtok.
— ő  sem az Impériumé.
— Csupán az isteneié, igaz?
— Amint mondod, legátus. Azoké az isteneké, akiket 

mindketten nem létezőknek hiszünk. Akikről, éppen 
mert nem léteznek, nem hihetem, hogy bármit is képesek 
lehetnek megvédelmezni.

— Azok az istenek hatalmasak, Pothinus, ezt meg 
kell értened.

— Annak ellenére, hogy nincsenek?
— Annak ellenére. Mert az emberek többsége hisz 

még bennük, hozzájuk intézi fohászait, nekik mutat be 
áldozatokat. Ebben van a hatalmuk, Pothinus, ezért 
kényszeríthetnek rá, hogy őket megvédelmezzem.

Hanghordozása most már elszomorítóan leckéztető 
lett: — Nem létező isteneket védelmezve, legátus, volta
képpen a hazugság védelmére kelsz.

— Helyénvalóbb lenne, ha tévedést mondanál. És az 
igazsághoz is közelebb jársz, ha így fogalmazol. — 
Hangom rendreutasító volt, sőt alighanem ingerült is 
egy kissé. Tökéletesen hasztalanul, mert szinte tudo
mást se véve róla, rendületlenül folytatta tovább:

— Hazugságot is védelmezel, legátus. Mivel úgy téve,



mintha léteznének, áldozol nekik. És megbünteted azo-> 
kát, akiknek megvilágosodott elméje felismerte az egyet
len igaz Istent és annak egyszülött fiát, ki a bűnösökért 
kereszthalált szenvedett. Hazugság által véled az Impé- 
riumot megvédelmezni, holott védelmező ereje csak az 
igazságnak lehet. Viszont tévedésben is vagy, ha csak
ugyan azt hiszed, oly hatalmas birodalmat, amilyen a 
miénk és amilyenhez fogható nem volt még, amióta a 
világ létezik, a hazugság megvédelmezhet. Nem értelek 
hát, legátus, nem értem, hogy te, aki az Impérium egyik 
legszebb és leggazdagabb tartományának helytartója vagy, 
miképpen hiheted, hogy ily hatalmas birodalomnak a 
hazugság védelmére szüksége lehet.

Tekintetemet félig a lefüggönyözött ablak felé fordítva 
néhány pillanatig hangosan fölnevetni lett volna kedvem. 
Aztán, erőt véve magamon, mégis e nélkül mondtam 
ki, ami szándékomban volt:

— Gallia legátusaként, Pothinus, engedelmeddel úgy 
vélem, kettőnk közül mégis én tudok többet az Impé
rium szükségleteiről. Sőt, attól tartok, mitsem tudsz a 
hatalom természetéről, ha úgy hiszed, a hazugság vé
delme nélkül képes meglenni.

— A hazugság hatalmát egyedül a hazugság, az igazságét 
egyedül az igazság védelmezheti — válaszolta azonnal. 
Ellentmondást nem tűrőn és mint aki rég annak lehe
tőségére vár, hogy így felelhessen. Redőktől körülszőtt, 
mélyen ülő tekintetében ártatlan dac és gyermekien 
tiszta öröm csillogott.

Felálltam, felsóhajtottam. És az előbbinél egy árnya
lattal sötétebbnek találtam a szobát. Csak miután az 
ablakhoz léptem és a függönyt félrehúztam, vettem észre 
a lassan közeledő szürke felhőket. Odafenn sütött még



a napy közvetlenül az ablak szemöldökfája alatt kékes
fehéren izzva ragyogott az ég; lejjebb, a fenti kékség 
sávját szemmel láthatóan fogyasztva, tömör falként nyo
multak előre a súlyos felhőtömegek; legfelül vakítóan 
szikráztatva a nap fényét, fehéren gomolyogva, növekvő 
és alakjukat változtató tornyokként egymásra torlódva, 
felüdülést ígérve, de fenyegetően; alantabb fokozatosan 
mélyülve bele a szürkék mind sötétebb árnyalataiba, 
egészen a kékesfeketéig a lágy hajlatú dombhát vonala 
fölött, melynek árnyba boruló sötétsége, szemben a 
folytonsságát több ponton megszakító közeli házfalak 
napsütötte fehérségével, majdnem egészen beleveszett 
már a felhők komorságába. Hetek óta vártunk esőre, 
hetek óta eső reményében hajtották Ceres istennő szen
télyéhez állataikat a gallus parasztok, hetek óta esőért 
szállt égre az áldozati füst. Talán most, talán mégis, 
gondoltam az ablaktáblákat kissé megnyitva. De a kinti 
levegő még ugyanolyan páratelten forró volt, mint a 
szobáé idebenn, nedves és fülledt. Tóga nélkül voltam, 
könnyű ujjatlan tunikám éles szélű ráncokat vetve a 
bőrömhöz tapadt.

Érezhetően visszafojtani igyekezett köhögésére for
dultam vissza. Arra a hörgő-sípoló hangra, amelynek 
valószínűleg semmi köze sem volt a sürgetéshez, s ezért 
inkább azt juttatta eszembe, hogy a hőség ellenére 
ilyenkor is elég hideg lehet a pincebörtönben.

— Nézd, Pothinus — kezdtem újra lassan járkálva, 
tőlem telhetőén továbbra is türelmesen —, végtére is 
nem azért hozattalak ide, hogy akár az Impérium istenei 
vagy a ti istenetek létezéséről vitatkozgassunk, akár a 
hatalom természetéről, olyan kérdéseket vizsgálgatva pe
dig? hogy vajon az igazság hatalmát védelmezheti-e



jobban a hazugság vagy a hazugságét az igazság, semmire 
se jutunk. Éppen ezért, bármi kevés hajlandóságot is 
mutattál erre az eddigiek során, még egyszer hang
súlyozni szeretném, hogy komolyan kívánok beszélni 
veled. Isteneinket pedig mindössze azért kezdtem el 
emlegetni neked, mondván, hogy a kelleténél komolyab
ban veszitek őket, mert arról szerettelek volna vala
hogyan meggyőzni, hogy ha nem is hiszek a te egyetlen 
igaz istenedben és annak egyszülött fiában, mint egyéb
ként a mi hivatali kötelességből tisztelettel övezendő 
isteneinkben sem, mégsem vagyok oly vérengző és 
kegyetlen, amilyennek bizonyára hiszel, s amilyennek ti 
krisztiánusok valamennyien véltek. És ezt szeretném 
tenni még ezek után is, annak ellenére, hogy úgy tetszik, 
most, miután bevallottam neked, hogy a magam iste
neimben sem hiszek, még elvetemültebbnek tartasz, 
mint ha azt mondtam volna, hogy teljes szívemből 
hiszek bennük és tisztelem őket. Ennek érdekében sze
retnélek arra emlékeztetni, hogy más provinciák legá
tusai vagy prokurátorai olyan helyzetekben, amilyen ez 
a mostani, és amelyért, hangsúlyoznom kell, a felelősség 
nem engem terhel, legtöbbször azt követelték és köve
telik ma is tőletek, tagadjátok meg egyetlennek és igaznak 
hitt isteneteket, káromoljátok és gyalázzátok a Krisztuso
tokat. Én azonban semmi ilyet nem követelek. Nem 
követelek, mert eleve tudom, olyan dolog volna ez, 
amit alapvetően teljesíthetetlennek tartotok, annyira 
szörnyűségesnek, hogy—nézetem szerint a képtelenségig 
esztelenül — készek vagytok inkább a halálba menni. 
Oda, ahová, akár hiszed akár nem, sokkal kevésbé szí
vesen küldenélek, mint amennyire ti szívesen mentek, 
feltéve, hogy igaz, amit rólatok mondanak, vagyis hogy



felfogástok szerint számotokra a legnagyobb dicsőség a 
vértanúhalál. Létezik azonban valami, amit azok után, 
hogy soraitokból néhány elvakult és forrófejű fiatal többek 
szeme láttára vesszővel megütötte és leköpte Marcurius 
isten szobrát, úgy hiszem, joggal követelhetek. Hódolno
tok és áldoznotok kell az Impérium isteneinek. És az 
idő sürget, Pothinus, minél tovább vonakodtok, annál 
kevésbé bizonyos, hogy ennek árán is menekülhettek. 
Döntsétek el hát mielőbb, megteszitek-e.

Megállva előtte, sürgetőleg tekintettem rá. De mint 
ahogy vártam is, fejét rázta csak: — így is túl sokat 
kívánsz tőlünk, legátus — mondta majdnem suttogva.

— Pedig én kevesebbet nem, ti pedig többet nem 
kívánhattok!

Néhány pillanatig körmömet a tenyerembe vájva álltam 
előtte. Aztán, mintha csak valami értetlenül makacs 
gyerekhez szólnék, hangomat lehalkítva, szinte unszolva 
tovább folytattam: — Hidd el, Pothinus, amit kérek 
tőletek, merő formaság csupán. Felsorakoztok, térdet 
hajtotok, tömjént égettek a szobrok talapzatain. Minden 
szó nélkül. Némán jöttök és némán mentek el. Maga
tokban pedig akár átkozhatjátok is az isteneinket. Vagy 
a magatokénak bocsánatát kérhetitek, amiért leborultatok 
előttük és áldoztatok nekik.

Arca most olyannak látszott, mintha valamit tanul
mányozna. Engem és az általam felkínált lehetőségeket.

— Vagy talán azt hiszed, hogy az istenetek, akit 
mindentudónak és könyörületesnek hisztek, képtelen 
volna megérteni, hogy kényszer alatt cselekedtetek?

Kívülről tompa morajlással ekkor hangzott fel az 
első mennydörgés. Távolról, nem túl hangosan. És az 
ég kékje is eltűnt közben az ablak szemöldökfája alól.



— Te nem érted ezt, legátus — válaszolta, arcán 
változatlan kifejezéssel, az ablak felé fordulva. — Te 
ezt nem értheted meg.

Túl az ablakon éles határvonallal szűnt meg a nap
sütés, mintha csak elvágták volna, váratlanul nyomasztó 
félhomállyal telítve a szobát. Az előrenyomuló felhőfal 
az épület túloldalán ezekben a pillanatokban érhette el 
a napot.

— Hát ezt valóban nem, Pothinus. Vagy ha érteném 
is, mit sem használna. Megérteni csakis nektek kell, 
hogy azok után, ami részetekről történt, az istenek 
szobrai előtti hódolat az Impérium iránti kötelességtek.

— Legátus, te nagyon jól tudod rólunk, hogy bármi 
egyebet készek vagyunk megadni az Impériumnak.

— Te viszont nem eléggé, hogy az Impérium most 
legkevésbé épp ezt az egyet nem engedheti el. És ma
gam sem, mint az Impérium képviselője.

Kintről az újabb dördülés az előbbinél sokkal erő
sebben hangzott föl. És a következőt előrejelző fény
villanásban az aggastyán aszott pergamenszerű arca zöl
desnek, szakálla kékesnek hatott. De a várt harmadszori 
égzengés ezúttal is tetemes késéssel érkezett, azután 
csak, hogy az öregember válaszolt nekem.

— Tégy, ahogy jónak látod, legátus. Valamennyien 
a kezedben vagyunk.

— Ti igen, de nem a döntés, Pothinus. Dönteni 
csakis ti dönthettek a sorsotok felől. Aszerint, elfogadjá- 
tok-e feltételeimet. Ki kell mondanom: élet és halál 
közt kell választanotok.

— Akkor az életet választjuk, legátus. Az örök életet.
— Térj vissza a földre, ha lehet. És ameddig lehet. 

Mert ugyan ki tudhatja előre, talán már holnap is késő.



— Bármikor boldogan szakadok el a földtől. Számomra 
sosem lehet túlságosan korán.

— Sőt! Úgy látszik, attól félsz, nehogy túl késő 
legyen. Nem akarsz lemaradni a mártíromság koszorújá
ról. — Éreztem, hogy remegni kezdek.

— A mártíromság koszorújában egyedül Isten része
síthet bennünket.

— Csakhogy nekem semmi kedvem az istened kezé
ben eszközzé válni! — kezdtem el újra az előbbinél 
sebesebben le-föl róni a szobát. — Irtózom, undorodom 
tőle, ha tudni akarod. És tőled is, Pothinus. Legfőképpen 
a vénemberes önzésedtől, amiért csak magaddal törődsz. 
Mondd, hány éves is vagy, Pothinus, feltéve, hogy 
egyáltalán tudod. Kilencven, kilencvenöt, vagy talán 
száz is elmúltál? Mindenképpen épp eléggé elaggott 
ahhoz, hogy amennyiben abban a meglehetősen kifi
camodott ízlésre valló, de számodra úgy látszik földön
túli gyönyörűséget jelentő élvezetben kívánsz részesülni, 
hogy az üvöltöző és röhögő publikum szeme láttára 
vadállatok szaggassanak darabokra, sietned kelljen. Ám
bár ez a te dolgod, Pothinus, végtére is jogodban áll 
olyasmi után áhítozni, ami után akarsz. Arra gondolva, 
hogy elfáradtál, tehernek érzed már az életet, még akár 
meg is érthetlek. Ebben igen! Abban azonban már aligha, 
hogy visszataszító eszelősségedben úgy látszik megfe
ledkezel arról, hogy közületek még nem mindenki 
érkezett el az életnek arra a pontjára, ahol te állasz, 
hogy soraitokban nem kevés fiatal is akad. Asszony és 
gyermek, akiknek sorsa már nem egyedül terád tartozik. 
De ugyanakkor terád is, mivel, alighanem balszeren
cséjére, pásztora vagy annak a százegynéhány embernek, 
aki a nyájadat teszi. Vezetője egy embercsoportnak,



amely ugyan túlságosan kicsiny ahhoz, hogy bármiféle 
erőt képviseljen, de ugyanakkor nagyobb annál, sem
hogy létezését nagyvonalúan tudomásul se vegyük. 
Mégkevésbé pedig azok, akiket felingereltetek. Ludgu- 
num polgárai, akik között, szíriai és pontuszi görögök
ként, idegenek vagytok, s akik számára érthetetlen nyel
ven beszéltek, önmagatok körébe zárkózástokkal is 
tápot adva mindenféle mendemondának. Vagy talán 
mit sem tudnál arról, hányán figyelik itt árgus szemmel 
minden lépéseteket, sóváran lesve az alkalmat, ami a 
Mercurius-szobor meggyalázása után, íme máris bekö
vetkezett, hogy izgalmas cirkuszi látványosságokra éhe
sen, véreteket követelhesse. Nem tegnaptól vagy teg- 
napelőttől fogva, hanem sokkal régebb óta, úgyhogy 
neked és társaidnak, akik ennek a különben is éppen 
csak megtűrt kis gyülekezetnek az élén állótok, rég 
észre kellett volna már vennetek ezt és okos szóval 
mérsékletre inteni a meggondolatlanságra hajlamosakat. 
Igen, Pothinus, ahelyett, hogy szemeteket szüntelenül 
az égre függesztettétek, nem ártott volna magatok körül 
is kissé széttekinteni. Akkor talán nem ülnél most itt, 
és nekem sem kellene, attól félek hasztalanul, a lelkemet 
is kibeszélnem neked. Arról, hogy a felzaklatott kedélyek 
lecsillapításával igenis sietnetek kell. Mielőtt még a 
véres aréna látványának reménye végleg ködbe nem 
borítja az amúgy is elég ködös agyakat, mert utána már 
lehetetlen lesz gátat vetni a csalódás kiváltotta indulatok
nak. Ezt kell megértened, Pothinus, ezt kell megértenie 
mindnyájatoknak. S azt is még, hogy hasztalanul vagyok 
én Gallia legátusa, mégha akarnám is, hatalmam és erőm 
sokkal csekélyebb annál, semhogy téged és társaidat 
képes lehessek a nép dühétől megvédelmezni. Nem is



szólva arról, hogy milyen alapon akarhatnám ezt. Mi 
jogon vezényelhetnék katonákat azok ellen, akik a Róma 
istenein esett sérelmeket kívjánák megtorolni rajtatok? 
Azok ellen az izgága, de alapjában véve igen derék 
gallusok ellen, akik még ötven évvel ezelőtt is, titokban 
a bárdok énekét hallgatták a Róma ellen felkelt Vercin- 
getorix harcairól és a druidák rejtélyes tanainak hívei 
voltak, napjainkban viszont, azzal, hogy az isteneinken 
ejtett gyalázatot készek vérrel lemosni, feltéve, hogy a 
kedvükre való véres látványt nem mi magunk fogjuk 
nekik készen tálalni, valójában arról tesznek tanúbi
zonyságot, hogy az Impériumhoz tartozónak érzik magu
kat. Tudtukon és akaratukon kívül is arról vallva, hogy 
elfogadják és igenük Róma uralmát önmaguk felett. 
Róma rendjét, békéjét, védelmét, műveltségét és mind
azon egyéb előnyöket, melyeket ez az uralom, valami
kori törzsi torzsalkodásokkal teli barbár szabadságukkal 
szemben, számukra nyújthat. Mert hiszen Róma, bár
milyen kegyetlen hódítóként is jelent meg ezen a tájon, 
s bármit műveltek is Caesar légiói annak idején a legyő- 
zöttekkel, azóta munkát is végzett: nem csupán utakat, 
városokat, pompás templomokat és palotákat épített, 
hanem az embereket is átformálta, az itt élők erkölcseit, 
gondolkodását is megváltoztata. Kinyitotta a lelkeket, 
a valamikori törzsi haza helyébe egy mérhetetlenül 
nagyobb, számtalan különböző fajú és nyelvű törzset és 
népet határai közé záró, s egymással békében élni tanító 
haza fogalmát ültette el, egyúttal pedig képessé tette az 
elméket a művészetek, tudományok és bölcseletek meg
értésére . . .

így beszéltem, sokáig, szinte zabolátlanul elszabadulva. 
Egyre kevésbé ügyelve, valóban érti-e, amit mondani



akarok, filozófus-hajlamom hatása alatt, de cseppet sem 
filozófushoz illő higgadtsággal zúdítva rá szavaimat, 
mintegy a magam mondanivalójától elragadtatva. Amíg 
csak kifulladva és jobban verejtékezve, mint bármikor, 
kis időre meg nem álltam előtte.

Szeméből most mintha csodálkozást olvastam volna 
ki, s talán valami igyekezetét is, hogy megértsen. Lehet
séges azonban, hogy szavaim lendülete kölcsönzött csak 
számomra ilyen kifejezést tekintetének. És mivel már 
akkor is felmerült bennem ennek lehetősége, nyomban 
az is eszembe jutott, hogy Pothinus márcsak azért sem 
értheti szavaimat, mert mindaz, amit én jónak, igaznak 
vagy csupán hasznosnak tartok, számára valószínűleg 
egyáltalán nem jó, igaz, helyes vagy hasznos, legkevésbé 
nyilván művészetünket, tudományunkat, bölcseletünket 
becsüli, minden bizonnyal egészen másféle tanítások és 
erkölcsök számára kívánná megnyitni a lelkeket, melyeket 
a miénktől alighanem merőben eltérő haza-fog>alom 
befogadására szeretne képessé tenni. Az a Róma által 
végzett gigászi munka tehát, amit tisztemnél, de meg
győződésemnél fogva is vele szemben megvédelmezni 
kötelességem volt, s amire annyi büszkeséggel hivat
koztam előtte és mások előtt is, számára valószínűleg 
semmit sem jelent. Bizonyára ezért is támadt az a kínos 
érzésem, hogy voltaképpen nem is hozzá beszélek, hanem 
olyan valakihez, akit a helyébe képzelek, s aki mindazt 
érti, amit a hozzám hasonlók, mindenekelőtt a Sztoa 
szellemében iskolázott elmék értenek, azok, akik közül 
soha senki se lehetne Pothinus, s ezért nem is ülhetne 
itt velem szemben ebben a fenyegetően morajló vihar
felhőktől elsötétülő szobában, valójában tehát szükség 
se volna rá, hogy neki bármit is mondjak. Legkevésbé



pedig annak elkerülésére, hogy társaival együtt kegyet
lenül megkínoztassam, majd a gyönyörűségtől megré- 
szegülten ordítozók szemeláttára a vadállatok közé 
dobassam, Róma, a művészet, a tudomány, mindenek- 
felett pedig a filozófia nagyobb dicsőségére. Vagy ha 
ezek közül netán mégis ideülhetne valaki e szerencsétlen, 
meggyötört, nyirkos pincebörtönből felhozatott öregem
ber helyére, akkor nyilván vitába is tudna szállani velem. 
Számára semmi újat nem jelentő gondolataimra, szá
momra ismert dolgokat mondva: arról, hogy Rómának 
az általa végzett munkára aligha van oka maradéktalanul 
büszkének lenni, mivel, akármiképpen szemléljük is, oda 
kell kilyukadnunk, hogy a leglátványosabb eredményt 
abban értük el, ami a legkevésbé érdemel tiszteletet és 
megbecsülést, a cirkuszi játékok véres divatjának terjeszté
sében. Mert hiszen igaz, mondhatná nekem, hogy az 
Imperátor rendelkezésére amfiteátrumainkban jó ideje 
gombos végű kardokkal küzdenek már a gladiátorok, 
kevesebb a vér és halál, ám éppen mert az egyenlő eséllyel 
küzdők vére így ritkábban hullik, sóvárogja a publikum 
a bűnös vagy bűnösnek kikiáltott védtelenek fenevadak 
általi széttépetését. . .  Igen, így valahogy . . .  Mert 
bármilyen különös is legyen, az alatt a néhány pillanat 
alatt, amíg szavaimtól kifulladva, sebesen lélegezve 
álltam előtte, mindegyre azok az ellenérvek jutottak 
eszembe, melyeket ez a másik, képzeletbeli, az igazi 
Pothinust helyettesítő Pothinus mondhatna nekem, s 
amelyekre válaszolva, legfeljebb a jövőre hivatkozhatnék. 
Mondván, hogy egyszer talán mindaz, ami rossz és 
embertelen még, és ami napjainkban az Impérium 
támaszát is jelenti egyben, annyira, hogy nélküle 
az egész roppant építmény, mindazzal együtt, ami



máris jó és nagyszerű benne, egyetlen szempillantás 
alatt összeomolna, megszüntethető lesz, vagy ki tudja, 
talán magától is megszűnik, ideértve a cirkuszi játékokat, 
sőt a rabszolgaságot is, aminek körülményei máris 
elviselhetőbbek, mint ezelőtt bármikor, törvény tiltja 
a testi fenyíték mértéktelen alkalmazását, aki ember
telenül bánik rabszolgáival, arra kötelezhető, hogy 
emberségesebb gazdának adja el őket, eladáskor tilos 
a családtagok szétválasztása, bizonyos feltételek mellett 
gazdája vagyonát rabszolga is örökölheti, és így tovább, 
valamit tehát máris elértünk. Akkor is, ha ezeket 
a törvényeket és rendeleteket naponta szegik meg 
szerte a birodalomban, mint ahogy sokáig még 
ezután is megszegik majd, persze hogy megszegik, 
minden értelmes embernek tudnia kell, hogy egyszerre 
nem lehet mindent megteremteni. Többet, sokkal többet 
is elérhetünk tehát, ehhez azonban mindenekelőtt rend 
kell, nyugalom és béke a további munkálkodáshoz. 
Legfőképpen pedig idő kell, s ha az meglesz, én hiszem 
. . . Hiszem, igen hiszem, csak hiszem, mint ahogy 
Pothinus is hisz — abban, hogy az a hozzá hasonlóan 
zavaros fejű varázsló, akit majd százötven évvel ezelőtt 
Judeában keresztre feszítettek, egyetlen és igaz istenének 
fia volt, s ezzel az állítólag önként vállalt halálával annyira 
kiengesztelte tulajdon nemzőatyját a szegény bűnösök 
iránt, hogy az egyszerre hajlandónak mutatkozott min
dent megbocsátani nekik, testüket feltámasztani és 
számukra az örök életet biztosítani. Annyira hisz, hogy 
szerencsétlen társaival együtt alighanem maga is készen 
áll a halálra, s közben eszébe sem jut elgondolkozni azon, 
mi szüksége lehet erre a halálra istenének, ha annak 
egyszülött fia korábbi halálával már megváltotta a bűnös



emberiséget. Annyira hisz, hogy mindaz, amiben én 
hiszek, szemében nem is lehet más mérhetetlen osto
baságnál.

Alig néhány pillanatig néztem rá csupán. Szótlanul, 
reményvesztetten, tehetetlenül. Aztán, mint aki jobb 
meggyőződése ellenére makacsul tovább űzi magát a 
megkezdett utón, ismét járkálni kezdve tovább folytat
tam:

— Vagy ha mégis, Pothinus. Ha tegyük fel, annyira 
őrült lennék, annyira őrülten igazságos, vagy inkább 
őrülten részrehajló irányotokban, hogy erővel igyekezzem 
útját állni a makacsságtok esetén rátok zúduló népharag
nak, mit gondolsz, mi következne ebből? Ismét csak az, 
hogy kíméletlenül igazságtalannak és kegyetlennek kel
lene lennem. Lagalább annyira, amennyire akkor lennék, 
ha mindannyiotokat a halálba küldelek, vagy talán még 
annál is kegyetlenebbnek, mivel fegyverrel törve le a 
zavargásokat, meglehet, két-háromszor annyi embert 
kellene lemészároltatnom, amennyien ti összesen vagy
tok. Hozzátok hasonló ártatlanokat, mivel ezek a félig- 
meddig már megszelídített, de még vérengzést kedvelő 
gallusok (mintha bizony a római plebs kevésbé kedvelné 
a véres látványosságokat, gondoltam közben) sötét és 
rontó varázslatokat űző gonosztevőknek vélve titeket, 
azt tartják, hogy a legszömyűbb sorsot is megérdemlitek. 
Nem beszélve arról, hogy amennyiben így tennék, mi
képpen számolnék el Rómának, az Imperátomak, annak 
a Marcus Aureliusnak, aki éppen azért szolgált rá legin
kább az istenként való tiszteletre, mert valamennyi eddigi 
imperátorok közt ő tartja magát a legkevésbé istennek. 
Ugyan mit hozhatnék fel a magam védelmére, ha a 
rám bízott tartományban felkelés törne ki? Olyanféle



zendülés, amely kezdetben ugyan az Impérium védel
mében törne ki, ellenem csupán, amiért elmulasztottam 
a birodalom isteneit megvédelmezni, de amely bármikor 
kész az Impérium ellen fordulni. íme a hatalmam, Po
thinus! Magad is láthatod, mennyit ér, annyiból áll 
csak, hogy neked és társaidnak adhatom meg a választás 
lehetőségét. Gondolkozz hát, ne hamarkodd el, de ne is 
késlekedj túlságosan soká!

Most az ablak közelében, féloldalt a falnak támaszkodva 
álltam meg és onnan tekintettem rá. Arca ezúttal vala
hogy bizonytalannak hatott, mintha töprengett volna; 
olyannak látszott, mint aki erőlködik — éppen csak azt 
nem tudhattam, vajon az élet vagy a halál melletti döntés 
jelent számára nagyobb erőfeszítést. Pillantásom két 
aszott bütykös kezére tévedt: ahogy ölében egymásra 
téve tartotta őket, egy idő múlva láthatólag reszketni 
kezdtek, eleinte alig észrevehetően, de fokozódó reme
géssel, amely lassanként a karjára, vállára, majd a fejére 
is átterjedt.

Kinn, az ablakon túl, a most már összefolyó és sokszor 
furcsán surlódó hangú morajlással vonuló felhők két 
egymás feletti rétegben borították az égboltozatot: a 
fentebbi egyszínű, sötét bársony bevonat alatt valamivel 
világosabb, sárgásszürke, hol füstszerű, hol tépett, 
szennyes rongyokra emlékeztető felhőcafatok haladtak, 
valószínűtlenül sebesen, űzött áramlással, láthatólag 
jóval alacsonyabban a felső rétegnél; rendetlenül lecsün
gő rojtjaik olykor fennakadni látszottak a háztetőkön, 
a fák koronáján; és az egész kettős felhőtakarót szünte
len villódzással járta át a villámok fénye. De azért a 
dörgések, melyekről most már végképp nem lehetett 
tudni, mely villámok tartozékai, még mindig nem voltak



túlságosan erősek, néha meg egyenesen úgy tűnt, a 
korábbiak már közelebbről hangzottak. Valósággal csend
ként előzve meg az egész égboltot kanyargósán átszelő 
fénycsíkkal szinte egyidejű recsegően éles csattanás 
hangját.

A hirtelen vakító fényvillanás után újra homályba 
hulló aggastyán összerezzenve felütötte fejét:

— Megnyugszom Isten akaratában. Máris az eszkö
zének tekintheted magad.

Furcsán tágra nyílt, világító szemmel nézett rám, 
nyoma se volt többé iménti reszketésének. Kinn szabály
talan szétszóródással hangosan koppanó, nagy, ritka 
cseppek kezdtek hullani. Néhány percig csupán, aztán 
mintegy elernyedve abbamaradtak.

Kurta nevetés után válaszoltam csak:
— Jónak mondjátok az isteneteket. Pedig kegyetlen. 

Kegyetlenebb, semmint gondoltam.
— Szenvedésünk rövid lesz. Utána örök életet nye

rünk.
— Magatok is kegyetlenek vagytok. Titkos vacsorái

tokon gyermekek vérét isszátok, húsát eszitek.
— Tudod jól, hogy ilyet sohasem teszünk.
— Tudom. De mások elhiszik rólatok. Főleg azu

tán, hogy be is valljátok.
— Csak annyit, hogy krisztiánusok vagyunk. De semmi 

olyat, amit el nem követtünk.
— Néhányan közületek feltétlenül bevallják. Ha mások 

nem, a rabszolgáitok.
— Isten előtt nincs különbség szabadok és rabszol

gák között. Mindannyian a Krisztus rabszolgái vagyunk. 
Halálra és a legszömyűbb kínok elviselésére is készen



állunk előtted. — Ültéből felállva végképp olyan lett, 
mintha nem is lenne igazán.

— Készen állni nem annyi, mint kiállani is.
— Legátus, te nem ismered az Istenünket. És minket 

sem ismersz.
Látomásos perceiben olyannak láthatta istenét, ami

lyennek én láttam őt ezektől a villámoktól átjárt per
cekben.

— Látom, menni készülsz, nem tartóztatlak — mond
tam ekkor újra latinul. — Nincs több mondanivalóm. 
De ha a következő három napban meggondolnád magad, 
még üzenhetsz nekem.

Alig vezették el őrei, teljes erejével kitört a vihar. 
Sebes lecsapódással, mindent letarolva maguk alatt, 
eleinte galamb-, majd tyúktojásnyi jegek hullottak, 
ö t  vagy tíz percen át, nem tudhatom pontosan, minden
esetre nem túlságosan soká. Aztán eget-földet egybe
mosva ránkszakadt a víz, széltől űzött, levegőben hullám
zó víztömeg, utcákon át szennyesen hömpölygő vízáradat, 
patakokká duzzadva zúdulva alá a környező dombok 
lejtőin, embermagasságig növekedve a város mélyebben 
fekvő pontjain, pincéket töltve meg, víz, víz, víz, mér
hetetlen mennyiségű víz. Mert mialatt fáradtan, való
sággal bénán a kinti ítéletidőt néztem, azt is láttam, amit 
közvetlenül nem láthattam és aminek következményeiről 
csak az elkövetkező napokban szerezhettem tudomást: 
a házakat, kerítéseket, derékba tört vagy gyökerestül 
kidöntött fákat, emberi és állati tetemeket magával raga
dó hullámtömeget. És a szüntelen égzengésen át, egy
szerre csak hallani kezdtem a pontifexeink kántáló 
hangját. Arról, hogy íme az istenek bosszúja, amiért 
elfordulva tőlük, eltűrjük gyalázatukat.



Másnap a városban harminckét halottat számláltunk 
össze. Többségük vízbe fúllt, néhányan a villámcsapások 
vagy a nyomukban keletkező tüzek áldozatai lettek; a 
súlyosabb vagy könnyebb sérültek száma másfélszázra 
rúgott. Később a következő napokban még hét holttest 
került elő, ötre a romok eltakarítása közben bukkantunk, 
kettőt a Rhodanus hullámai vetettek partra. Az áldoza
tok jobbára a szegénynegyedek lakói voltak, rabszolgák, 
kézművesek vagy ezek családtagjai. Római polgár nem 
volt közöttük.

Pothinus három nap múlva bekövetkezett haláláról, 
a vihar nyomán támadt zűrzavar következtében, egy hét 
után értesültem csak. Utána nyomban kiadtam az uta
sítást, hogy a foglyokat vessék alá kínvallatásnak.

II

— Nyomorultak, megvetésnél egyebet nem érdemel
nek! — csap az öregember hangja mind magasabbra, 
ősz hajfürtjei mellett arcának színe rákvörösnek hat. 
t —  Olybá tűnnek szememben, mint valamely mocsárban 
tanyázó békasereg, amely soha nem ugrott ki még a 
pocsolya szélére sem, mégis mindent tudni vél, miköz
ben ezt hajtogatja: Isten nekünk nyilatkoztat ki minden 
dolgot, mi vagyunk az egyedüliek, akikhez hírnököket 
bocsát s akikkel barátkozni kíván, mert önmagához 
hasonlónak teremtett minket. Minden alá van rendelve 
nekünk, a föld, a víz, a levegő és a csillagok, minden a



mi szolgálatunkra van, és mert megesett, hogy néhányan 
vétkeztek közülünk, Isten tulajdon fiát küldi el, hogy 
megégesse a gonoszokat, s mi élvezhessük az örök 
életet. . .

Mondja, egyre mondja, nekihevülten, csupa olyasmit, 
amit ezerszer hallottunk már, ezerszer mondtunk is, 
vagy ami még rosszabb, mindenben egyetértünk vele. 
Körülöttem az arcokon mindenütt ugyanaz az unalom, 
amit a magamén érzek, Demetriosén leplezetlenül* 
Drususén mentegetőző fintor kíséretében, Kleomenesén 
és a legátusén kifejezéstelenség mögé húzódva, helyeslése 
jeléül mindössze a köpcös Theofilos, a legátus orvosa 
bólogat csupán. Támpontot kereső tekintetem másfelé 
tapogatózva az asztal mellett álló szolgáló tenyerén 
egyensúlyozott nagy kerek bronztálca mézsárga körtéit, 
pufókon pirosló almáit, hamvaskék szilváit és oldalt 
lecsüngő szőlőfürtjeit érintve kis időre a lány sötét 
hajzuhatagán állapodik meg: sűrű, erős szálú hajtömeg, 
derékon alul válók meg tőle, feneke, ahogy könnyű 
köntösét az enyhe szél szorosan hozzátapasztja, váratlan 
felfedezés erejével hat, telt farpofái szinte tökéletesen 
kirajzolódnak, gömbölyűén és jóságosán, lágy hajlatok
kal, hozzá kellene ódát írnom, nem a vendéglátó házi
gazdához . . .  Megfordul, többen is veszünk a tálból. 
Orra kicsit lapos talán, tekintete épp oly ígéretes, mint 
a hátsója . . .  Távolodó mozgása hullámzó tengert idéz, 
ringva kisebbedő hajót a hatalmas gesztenyefák közt . . . 
menthetetlenül a parton hagy, újra kiszolgáltat az öreg
ember ingerülten remegő pofazacskóinak. Kikerülhetet
lenül hallom, hogy szép kis isten az ilyen, aki tulajdon 
egyszülött fiát hagyja megfeszíteni, képes feltámasztani 
a szolgáit, de mitsem tud tenni értük, amíg életben



vannak. És vajon az ő istenük kegyelméből történik-e, 
hogy a rómaiak uralkodnak felettük, mialatt ők, ugyan
ennek az istennek hívei, folyton gyanúban állnak, buj
kálnak, bizonyára mert nem tiszta a lelkiismeretük, 
ezért éreznek szüntelenül bűntudatot, esedeznek bűn- 
bocsánatért. Ezért gyötrik magukat, tartózkodnak a 
tisztes élvezetektől, kerülik az ünnepélyeket és szent lát
ványosságokat, mintha csak azoktól az istenektől ret
tegnének, kiket tagadnak, ám nyilván okkal teszik ezt, 
hiszen ők azok, akik az új híveket beavató szertartásokon 
egy gyermeket . . .  Na tessék, helyben vagyunk, ezzel 
már egyet sem értünk, Demetrios sokatmondóan rám 
hunyorít, székén előrehajolva ül, térdére könyökölve 
hosszú fekete szakállát lógatja, ujjait ropogtatva igyek
szik nem hallani, ami az öregember szerint végbemegy 
ezeken a szertartásokon. Mert igenis, tésztával és liszttel 
takarnak be egy gyermeket, azután odaviszik a beavatan
dó elé, az gyanútlanul átveszi a dorongot, hogyne, hi
szen mitsem lát a gyerekből, vastag tésztaréteg fedi, 
többször is lesújt rá, úgyhogy az rettenetes kínok közt 
kiszenved a csapások alatt. Erre ahányan csak ott vannak, 
mohón habzsolják a vérét, szétkapkodják a tagjait, mitől 
kezdve ez az áldozat megpecsételte szövetségüket, bű
nük kölcsönös tudomása kezessége hallgatásuknak . . .  
Az arcokon kínos felszisszenés, Drusus tekintete 
könyörgő és kétségbeesett, szégyentől és haragtól 
kipirult, érezhetően roppant restelli apját, el kellett 
volna dugnia előkelő és bölcs vendégei elől. Theofilos 
arcáról is lefoszlik a helyeslés, lopva, de rosszul leple
zetten ugyanazt figyeli, amit én, mennyire érinti a 
téma kellemetlenül a legátust, Claudius Valeriust, 
Gallia legátusát, akinek oroszlánjai nemrég ötven-egy-



néhány embert téptek szét, sokezer néző szeme láttára 
a lugdunumi amfiteátrum falai között, nem akárki hát, 
Demetrios alighanem csakis azért fogadta el Drusus és 
Kleomenes meghívását, mert fülébe jutott, hogy a 
legátus is Durusus vendége, dúsgazdag barátja birtokán 
piheni ki a jól végzett munka fáradalmait. Tekintete 
most is fáradtnak látszik, fásultnak, némileg talán kese
rűnek is. Láthatólag igyekszik tudomást se venni az 
öregember támogatást váró pillantásairól. Drusus viszont 
hasztalanul próbálkozik meg közbeszólással, kételkedése 
az ilyenféle mesékben olaj a tűzre, hogyhogy nem igazak, 
számos ellenük lefolytatott per jegyzőkönyvei szerint 
nagyon is azok, és ha a vallomások kínvallatás hatása 
alatt születtek, hát ugyan mi egyéb módon lehetne 
kicsikarni belőlük gazságaik beismerését. Ekkor szólal 
meg a legátus csupán: szükségtelen szépíteni a dolgokat, 
kínvallatás hatására sokan ismernek be olyan bűnöket is, 
amelyeket nem követtek el, valamennyien megdöbbenve 
nézünk rá, némi megkönnyebbüléssel is, nincs szükség 
hát képmutatásra. Demetrios tekintete fürkésző, mintha 
csak valami különös állatot tanulmányozna . . .

Mindössze az öreg Quintus nem zavartatja magát. 
Na és ha bevallanak, velük szemben minden megenge
dett, hiszen olyanokról van szó, akik nem tisztelik 
isteneinket, nem hajlandók áldozatot bemutatni nekik, 
gyakran le is köpdösik őket. Azoknak az isteneknek a 
szobrait, akiket apáink ősidőktől fogva tiszteltek, akik 
kardot adtak Róma kezébe, számos ország és nép urává 
tették, így lettek az egész Impérium isteneivé. Olyan 
istenekké, akiket mindenkinek tisztelnie kell! Kivétel 
nélkül, akár patrícius, akár államhivatalnok, akár rab
szolga, kár pedig filozófus legyen. Kíméletlenül, szinte



vicsorogva nyomja meg a „filozófus” szót . . . Aha, 
gondolom a kezemben lévő szőlőt csipegetve, most 
aztán a filozófusok is megkapják a magukét, igen, ők 
az okai mindennek, amiért mindenen gondolkodnak, 
mindent bírálnak, semmi sem szent nekik, szüntelenül 
fecsegnek, mindenkit megbolondítanak, bölcselkedési 
hóbortjukat átragasztják az egyszerű emberekre is, tu
datlan, durva, műveltség nélkül való emberek kezdenek 
el csatangolni égi tájakon, olyanok, akiknek nem adatott 
meg, hogy megértsék az emberi dolgokat, s még kevésbé 
a jog, hogy isteni dolgokat feszegessenek, új isteneket 
találjanak ki a régiek és jól beváltak helyett. Úgy ahogyan 
ezt ezek a nyomorultak is teszik, korcs és torzszülött 
fattyáiként a filozófusoknak, mivel hogy létrejöttükért 
igenis a filozófia felelős mindenekelőtt . . .  Céklavörö
sen, nyakán kidagadó erekkel az asztalt csapkodja, meg
vetően hordozza rajtunk végig tekintetét, pillantása még 
a legátust sem kíméli, ime az Impérium mai támpillérei, 
nem bírják a vérszagot, még egy ártatlan kis krisztiánus- 
üldözésbe is beleroppannak. Rólam tudomást sem vesz, 
éretlen tacskónak tart, mit se számítok. Nézése kihívó 
is egyben, további ellenvetéseket remélő, hogy azután 
indulatait még hevesebb zuhatagban zúdíthassa ránk.

Mintha összebeszéltünk volna, egyikünk se szól, bele
törődve a korát tiszteljük inkább. Mondja csak el za
vartalanul és mielőbb, hogy az átkozott filozófusok nem 
csupán a rabszolgák, kézművesek s más efféle népség 
fejét zavarták meg, hanem még az imperátorokét is, 
kivált a mostaniét, aki jóakaratú ugyan, de erélytelen és 
puhány, legnagyobbat pedig abban téved, hogy azt 
hiszi, filozófia és filozófusok segítségével kormányoz
hatja az Impériumot. Tévedés, óriási tévedés! és az



utolsó valamirevaló uralkodó Domitianus volt, aki 
kíméletlenül kiseprőzte Rómából a filozófusokat. Ezt 
kellene tenni velük ma is, nemcsak a fővárosból űzni 
ki őket, hanem az egész Impériumból . . .

Kemény léptekkel indul meg. Agg oroszlánfejét büsz
kén feltartva, szálfaegyenesen halad a gesztenyesor meg
nyúlt árnyékai közt.

Drusus kerekdeden rózsás arca maga a mentegetőzés. 
Szégyenkezése mögül fojtott harag tüzel apja ellen, 
amiért az indulatos kitörésével megbántotta vendégeit, 
megzavarta társalgásunkat, kizökkentette hangulatukból 
a jelenlevőket, akik így aligha tudnak majd kívánalmainak 
maradéktalanul eleget tenni; oda a mélyenszántás és ma
gasan szárnyalás, elmarad a sziporkázó szópárbaj, köny- 
nyen meglehet, hogy minden, amiért filozófusokat, 
költőket, államférfiakat érdemes egy kellemes szeptem
beri estén sátorosán föléjük boruló gesztenyefák alá 
ültetni.

— Nézzétek el ezt a kis kellemetlen közjátékot atyám
nak — mondja görögül. Rómaiak és görögök, valameny- 
nyien természetesnek vesszük, hogy most már görögül 
folytatjuk tovább. Nagykorúként nagykorú témákról, 
nagykorú nyelven, csupa olyan dologról, ami még vé
letlenül sem az időnként felbukkanó szolgaszemélyzet 
fülének való. — Legyetek tekintettel magas korára.

— Szót sem érdemel — nyugtatjuk meg egyszerre 
többen is vendéglátónkat.

— Szeretem az ilyen sziklaszilárd római öregurakat 
— jegyzi meg Demetrios. — Késéles és gyémántke
mény. Látszik rajta, hogy semmit sem képes megbocsá
tani.



— Legkevésbé nekem — válaszol Drusus. — Főleg, 
hogy igyekszem tűrhetően bánni a rabszolgáimmal.

Arcán dicsekvő szerénység, újra kedvenc témájánál 
van. Tegnapelőtt meglehetős kérkedéssel vezetett végig 
a rabszolgáinak emelt lakóépületek közt, tiszta és rendes 
kis házak, el kell ismerni, legalábbis azok, amelyeket 
nekünk mutatott, nekem és Demetriosnak. Részletesen 
beszélt rabszolgaboldogító terveiről, egyetlen kínálkozó 
alkalommal sem mulasztotta el megemlíteni, mennyire 
szeretik és tisztelik emberei és hogy mindennemű testi 
fenyíték nélkül tart rendet köztük. így mondta „az 
embereim”, ezzel is hangsúlyozva, mennyire nem tartja 
őket beszélő gépnek, s hogy a rabszolgaság intézményét 
legrosszabb esetben is csak szükséges rossznak tekinti. . .  
Ám, ami igaz, igaz: rosszabb rabszolgasors is elképzel
hető, mint Drususé lenni.

— Azt sem, hogy a filozófia kedvelője vagy — szól 
Kleomenes.

— Mint ahogy hallottátok is: számára minden rossz 
ősforrása a filozófia. — Drusus mosolya még mindig 
mentegetőző.

— Boldog ember — állapítja meg a legátus.
— Boldogok a sziklaszilárd meggyőződésűek, mert 

mentesek a gondolkodás szenvedésétől — pillant rá 
Demetrios megértő egyetértéssel.

— Mintha csak a krisztiánusok valamelyik szent 
könyvéből származna — állapítja meg Drusus elismerően.

— Pedig a sajátom — emeli fel Demetrios figyelmez
tetőn a mutatóujját.

— De olyan — ismétli Drusus — mint az, hogy 
boldogok a szegények, mert . .  . Hogy is van tovább? 
— néz Kleomenesre.



— Mert övék a mennyek országa — siet amaz kész
séggel gazdája segítségére.

— Némi vigasz a szegényeknek — mondja az orvos.
— A gazdagoknak viszont nem túl biztató távlat — 

feleli Drusus.
— Hagyd a távlatokat — mondja Demetrios. — 

Jobb ma egy latifundium, mint holnap a mennyek or
szága.

— Engedelmeddel, Drususom — szól a legátus. — 
Amennyire én tudom, a szövegekben ez áll: boldogok a 
lelki szegények.

— Erről nem tudok — lepődik meg Kleomenes. — 
Az általam olvasott példányban szegényekről esett szó 
csupán.

— Eddig én is így tudtam — mondja Dursus kissé 
bizonytalanul.

— Nem is rosszul — feleli Demetrios. — Csakhogy 
többféle változat is létezik. Eleinte az volt forgalomban, 
hogy a szegények. így mondhatta ezt a krisztiánusok 
Jézusa is, feltéve, hogy csakugyan mondta. De mióta 
a gazdagabbak is csatlakoznak hozzájuk, néhányan az 
episzkoposzok közül jónak látták ezt az apró betoldást.

— Alighanem igazad van — ismeri el Kleomenes. 
— Végtére is ez több, mint hihető.

Egyben pedig örvendetes is. Drusus keresztsége előtt 
tehát máris csak a helytartó oroszlánjai képeznek némi 
akadályt, állapítom meg magamban, anélkül hogy ki
használnám a szellemes közbekottyanás lehetőségét. Nem 
mintha bármitől is tartanék, Drusus éppúgy kedveli 
a pimasz költőket, mint a pimasz filozófusokat, inkább 
lustaságból csak. És mert egyszerre valami didergető



émelyt is érzek. Amiért azt az ötven-valahányat valóban 
széttépték a legátus oroszlánjai.

— Igen, de mi az, hogy lelki szegény? — száll felém 
Drusus tűnődő hangja a gyümölcsöstál fölött.

— Egyesek szerint szerény, alázatos vagy igénytelen 
— válaszol Demetrios. — Csupa olyan tulajdonság, 
ami gazdagokra nem túl jellemző. Mások szerint : egy
ügyű, ostoba, bolond.

— Ez viszont már gazdagokra is jellemző lehet — 
tekint szét Drusus érezhetően elismerésre várva.

— Akárcsak a szerénység — tesz eleget Demetrios az 
elvárásnak csipkelődő készséggel. — Már amennyire a 
kivétel erősítheti a szabályt.

— Valószínűleg a krisztiánusok is ezt értik alatta — 
tér vissza Kleomenes menthetetlen komolysággal a 
tárgyhoz. — Lehetséges azonban, hogy akik a toldást 
csinálták, el sem gondolkoztak ezen. Egy dolog érdekelte 
csak őket: gazdagok számára is szalonképessé tenni 
tanításukat. Alighanem sikerült is nekik.

— Egyben pedig kasztrálni is sajátmagukat — mon
dom hirtelen, anélkül, hogy egy pillanatig is gondol
kodnék előtte. Kimondása után nyomban úgy érzem, 
Eris, aranyalmáját hajítottam a hiú és féltékeny isten
nők közé. Kajánul, megvető mozdulattal: tessék, mara
kodjatok rajta. Hirtelen boldogság-hullám önt el, stíl
szerűen egy almát ragadok ki a tálból, harsogva belé- 
harapok.

Kleomenes kissé értetlenül tekint rám, Demetrios 
annál inkább egyetértéssel. Az orvos arca közömbös, a 
legátusé tartózkodó, alig észrevehetően gyanakvó is 
talán. Drusus viszont készséggel vállalja a kérdező



szerepét: — őszintén bevallom, nem egészen értem, 
mire is gondolsz . . .

Semmi kedvem a magyarázáshoz, szemtelenül hall
gatok, beleburkolózom az alma harsogásába. Demetri- 
osnak engedem át a terepet, aki láthatóan kész is rá, 
hogy szokásához híven felkapja hanyagul odavetett és 
cseppet sem végiggondolt megjegyzésemet.

— Pedig nem is akármilyen kérdésről van szó — 
szegezi tekintetét Drususra. Drusus arcán várakozásteljes 
izgalom, íme, mégse veszett kárba az este, mégiscsak 
rászolgáltunk a vendéglátásra. — Nem kevesebbről, 
mint arról, hogy melyik változat a veszedelmesebb. Az, 
amelyikben csak szegényekről esik szó, vagy amelyikben 
a „lelki” is ott áll. Te, Kreonom, úgy látszik, az előbbit 
tartod veszélyesebbnek.

— Valahogy így — dünnyögöm az almába, továbbra 
is szándékosan neveletlenül. Mintha az egész már nem 
érdekelne.

— Mert ha így van — fordul Demetrios a többiek felé 
—, máris felvethető a kérdés, nem kellene-e a krisztiá
nusok közül azokat üldözni csupán, akiknek szent köny
veiben a „szegények” „lelki” nélkül szerepel. Megkö
vetelni tőlük, hogy csakis lelki szegényeket emlegesse
nek. — Fogai kivillannak, mosolygása leplezetlenül 
támadónak hat. Aztán minden átmenet nélkül elkomo
lyodik, homlokát ráncolja, érezhetően azt a látszatot 
igyekszik kelteni, hogy súlyos kérdések felett töpreng. 
Valamennyiünk közül én tudom csak, hogy semmivel 
se komolyabb; mert Demetrios mindig komoly, akkor 
is, ha vigyorog, sőt, akkor a legkomolyabb talán. Fel
tekint, pillantása a legátus arcán állapodik meg: — 
Kérdés tehát, mi jobb az Impériumnak? Ha a krisztii-



ánusok a szegényeknek külön vallást kínálnak, vagy ha 
a gazdagokat is maguk közé édesgetve, legfőbb tá
maszuktól fosztják meg az Impériumot.

Claudius Valerius mintha úgy látná, nincs lehetősége 
már visszavonulni: — Nem hinném, hogy az Impérium 
a gazdagoké csupán. Nem a gazdagokra kíván támasz
kodni csak.

— Nem bizonyos, hogy minden úgy van, ahogy kí
vánjuk — hangzik Demetrios válasza majdnem sóhajtva.
— Vagy ahogy az Impérium kívánja. — Arcára engesz
telő mosolyt csal, már-már alázatosat: — Bízom benne, 
hogy észrevételem nem sérti az Impériumot.

— Baráti asztaltársaságban nyugodtan sértegetheted 
az Impériumot. Egyáltalán nem legátusként vagyok 
most jelen. — Gallia legátusa könnyed és felszabadult 
igyekszik lenni. Valóban, miért is ne lenne? Vagy miért 
ne lenne Claudius Valerius csak? Nem elég talán, hogy 
ott az emfiteátrumban Gallia legátusa volt. Főleg, ha 
akkor változhat vissza legátussá, amikor csak akar. íme 
a hatalom emberének lehetőségei.

— Igazán megnyugtató — válaszol közben Demetrios.
— Mivel igazat mondani csak úgy lehet, ha sérteni is 
szabad.

— Lévén az igazság gyakorta sértő — toldom hozzá 
továbbra is dünnyögve. Nyilvánvaló pózból ragaszko
dom hozzá, hogy a társalgásba csak úgy unottan, egy-két 
megjegyzés erejéig kapcsolódjak be.

— Ugyanezért remélem — folytatja Demetrios Drusus 
felé fordulva —, Drusus barátunk se veszi sértésnek, ha 
mint Gallia egyik leghatalmasabb latifundiumának urát, 
az Impérium támpillérének mondom.

Drususból, mint akit csiklandoznak, gyöngyözve gur-



gulázik föl a nevetés: — Ó, a legkevésbé sem. Drusus 
asztalánál Drusus és az Impérium egyaránt szabadon 
sértegethető.

Mindannyian mosolygunk, derültek vagyunk, bele
értve a legátust is, aki barátságosan, már-már cinkosan 
tekint Drususra. Mégis az az érzésem, azért marad 
csak köztünk, mert midenáron bizonyítani kívánja, ki
heverte már mások szenvedéseit, s bármiféle véleményt 
képes végighallgatni. Persze lehetséges, hogy képzelődöm 
csak, nem tudom megbocsátani neki, amiért ideült 
közénk. Mint ahogy az ellenkezőjét se tudnám meg
bocsátani: hogyha elkerül, szóra se méltat bennünket. 
Pedig ha nem lenne legátus és nem lennének oroszlán
jai, valószínűleg nem is találnám ellenszenvesnek.

— Viszont mi a krisztiánusokról beszélünk — jegyzi 
meg Kleomenes kissé tétován.

— Akiket, mint az Impérium kinevezett ellenségeit, 
kockázatmentesen sértegethetünk? így gondolod, Kleo- 
menesem? — kérdezi Demetrios.

— Hogy valóban az ellenségei, úgy hiszem, ahhoz 
kétség nem férhet . .  .

— Ezért nem ejthetünk szót róluk anélkül, hogy ne 
ejtsünk szót magáról az Impériumról.

— Engedelmeddel, Demetriosom, filozófusok va
gyunk — mondja Kleomenes, hanghordozásában baljós 
sejtéseket ébresztve. — Filozófusok, akik iránt az Impé
rium hosszú ideje messzemenő megértést tanúsít, s 
akiknek, amennyire ez lehetséges, mindenben igyekszik 
kedvébe járni. Domitianus óta, akit Drusus igen tisztelt 
atyja oly nagyra becsül, egyetlen egyszer sem tiltotta 
meg nekik, hogy zavartalanul hirdessék nézeteiket. S 
teszi ezt legkevésbé éppen ma, amikor az Imperátor



maga is filozófus, filozófia és filozófusok segítségével 
kormányozza az Impériumot, oly mértékben, hogy 
bízvást mondhatjuk, napjainkban a filozófia alapját 
képezi az Impérium kormányzásának, filozófiára épülnek 
mindazok a tervek és elképzelések, amelyek az Impérium 
minden lakósának jólétét és boldogságát szolgálják, nem 
csupán a gazdagokét, sőt szép számmal akadnak e tervek 
közt olyanok is, melyek iránt a gazdagok többsége egyál
talán nem lelkesedik. Mindezt figyelembe véve . . .  — 
Ültéből feláll, két kezével szabályszerűen az asztalra 
támaszkodik, ritmikusa nelőre-hátra hintázva kissé éneklő 
mondatainak lágy hullámain ringatja magát, na tessék, 
kellett nekem Eris aranyalmája. Mert ez már nem 
beszélgetés többé, ez már beszéd, beszéd a javából, 
védőbeszéd az Impérium mellett, alighanem a legá
tus mellett is egyben, mondhatom szép kilátások . . .  
Messze a gesztenyesor végében fénypont tűnik fel, 
hosszú botra erősített gyertyával újra az előbbi szolgáló
lány jön, egymás után gyújtja meg vele a környező fák 
ágaira akasztott olajlámpákat, nagyon helyes, ritkuljon 
a sötétség, legyen világosság az agyakban is, minden 
szépen együtt van, indulhatunk az igazság keresésére . . . 
Érdekes, mindeddig észre sem vettem ezeket a lám
pákat, pedig hát itt voltak, gondosan előkészítve, szere
pükre várva, színültig olajjal töltve. — Ezt is, Cornelia 
— figyelmezteti Drusus az egyik kihagyott lámpára a 
lányt, Comeliának hívják tehát, na legalább ennyit már 
tudok, hajladozik, nyújtózkodik, az egyik lámpa fénye 
átvilágít könnyű ruháján, éles határral rajzolja ki a 
melle körvonalait, árnyképszerűsége ellenére valóság
gal a súlyát is érzem, pár pillanatig látható csupán, 
vannak nők, akikért meghalni, másokért megdögleni



lehet, erre a Comeliára inkább az utóbbi illik, az viszont 
nagyon . . . Szép virágoskertje lehet Drususnak, kedvére 
válogathat benne, Corneliát nyilván nem ok nélkül 
választotta ki a körülöttünk való sürgölődésre, legyen 
szemnek is valami gyönyörűsége, ne csak a szellemnek 
Kleomenes ékesszólásában, sajnos Comelia rövid, rövid, 
mint az élet, máris eltűnik, sebaj, Kleomenes annál 
hosszabb lesz, hosszú mint a művészet, pedig még csak az 
elemeknél tart. Úgy bizony, az elemeknél, hiszen az 
emberek és állatok az elemek véletlen összetömörülése 
folytán születnek, élednek, növekednek, így van ez a 
világ minden egyéb dolgával is, a tüzes elemek egye
sülése szüntelenül kiragyogtat napokat és újabb napokat, 
a földből kigőzölgő pára eső alakjában ismét aláhull, a 
szél zúg, a jég kopog, a felhők összeütközésekor villám 
cikázik, becsap a fákba, válogatás nélkül éri a szent és 
profán helyeket, bűnös emberekre éppúgy lesújt, mint 
bűntelenekre. Mit szóljunk hát e szeszélyes erőkhöz, 
nem arra a következtetésre kell-e jutnunk, hogy csakis 
a törvényt nem ismerő véletlen uralkodik az esetek 
megfoghatatlan és végtelen tömkelegében? Vagy inkább 
úgy ahogy mondod, kedves Demetriosom, nagyon is 
helyénvaló a közbeszólásod, nagyon is valószínű, hogy 
olyan törvények uralkodnak a világban, amelyeket nem 
ismerünk még. Ám éppen mert így van, cseppet sem 
valószínű, hogy ezeket a törvényeket istenek hoznák, 
akár egyetlen isten is, amint azt a judeaiak nyomán a 
krisztiánusok hiszik. Vagy ha netán mégis léteznek ilyen 
istenek, akár csak egy is, akkor sincs közük azokhoz az 
istenekhez, amelyekben mindmáig hittünk, helyesebben 
hiszünk, mivel az emberek nagy többsége ma is hisz 
bennük, úgy az Impérium isteneiben, mint azokban,



amelyeket az Impérium különböző tájain élő népek 
tisztelnek, s amelyek, mellesleg szólva, igen szépen 
megférnek az Impérium isteneivel, azok pedig velük, 
úgyhogy, ha már az emberek istenekben hisznek, jobb 
ha a régiekben hisznek inkább, s nem valami újban, 
akiről sokkal nehezebben lesznek majd leszoktathatók. 
Elvégre mégiscsak az kívánatos, hogy idővel leszokjanak 
dőre képzelményeik imádatáról, gondolkodni tanuljanak 
meg, mind többen váljanak ismerőivé a tudományoknak 
és bölcseleteknek, ezek fényénél igyekezve eligazodni 
abban a zűrzavarban, amiről az előbb esett szó, hogy 
azután javíthassanak is a dolgok állásán, szebbé és job
bá tehessék az életet. Erre pedig minden remény meg 
is van, már hogyne lenne, nem növekszik-e már napja
inkban is a tudományok és művészetek ismerőinek száma 
oly örvendetesen, hogy egyszer csak elérkezik az a pilla
nat, amikor az istenek teljesen fölöslegessé válnak, mivel 
az emberek többsége nem hisz már bennük. Hacsak 
valamely újonnan feltűnő isten el nem csábítja őket, 
úgy ahogyan a krisztiánusok istene teszi ezt, hamis 
fényével vakítva el a tudatlanokat, akár csak e lámpák 
itt a körülöttük keringő pilléket és bogarakat. . . Valóban, 
itt röpködnek már, kisebb-nagyobb éjjeli lepkék, halvány
zöld, áttetsző szárnyú fátyolkák róják köreiket, fáradha
tatlanul, lassan szűkítve őkét, mind közelebb jutva a 
fényhez, előbb-utóbb menthetetlenül megpörkölődve: 
vajszínűek, halványsárgák, világos- vagy sötétebb barnák, 
olykor kékesek, pettyekkel, cirádákkal a szárnyukon, 
finom mintázatuk olyankor válik láthatóvá csak, ha az 
asztalra csapódva vagy belénk ütközve hosszabb-rövi- 
debb ideig veszteg maradnak; sebesen pergő szárnyuk 
surrogva duruzsol a fülembe, ahogy elsuhannak mellet



tem, némelyikük kerge táncba kezd, csapongása csap
kodásra kényszerít, minden oldalról jönnek, a lámpák 
nem győzik őket elfogyasztani, elárasztják igazságkereső 
ligetünket, Akadémiát játszó derék Drususunk, alig
hanem kihagyta őket számításából . . .  Kleomeneshez 
viszont nem érnek fel, hasztalanul vágódnak a képébe, 
gabalyodnak be gondosan fésült szakállának szőrei 
közé. Tulajdon szavaitól megmámorosodva, rendület
lenül azokat támadja, akik nem csupán tudatlanok és 
együgyűek, hanem még erénynek is hirdetik a tudat
lanságot és együgyűséget, bűnnek az értelmet és tudást, 
nem egyébnek, mint az általuk megvetett világ hívsága- 
inak. Pedig hát mi rossz van abban, ha valaki művelt, 
kedveli a bölcseleteket és tudományokat, okos és okosnak 
tartják? Akadály talán a világ vagy akár az isteninek 
mondott dolgok megértésében? Szerintük úgy látszik, 
igen. Ezért kerülik a komoly és ítélni tudó emberek 
társaságát, s fordulnak a nőkhöz és gyermekekhez min
denekelőtt. Rázzák le a szülői ház igáját, mondják az 
utóbbiaknak, ne hallgassanak nevelőikre, akik nem is
merik az igazi jót, ők, a tudatlanok tudják csak, miként 
kell élni. Aki tehát igazságra szomjazik, jöjjön a varga 
műhelyébe, a kelmefestő boltjába, aki bűnös, aki híján 
van az értelemnek, aki gyengeelméjű, mindenki, aki a 
nyomorultak közé tartozik, jöjjön csak, szeretettel várjuk, 
Isten országa nekik van teremtve mindenekelőtt. Aki 
pedig mégsem tartozik az ostobák közé, hát legalább 
tegyen úgy, mintha az lenne, legyen alázatos és szerény, 
viselkedjék lelki szegény módjára, annak örüljön, amit 
nem tud, amit pedig tud, igyekezzék mielőbb elfelejteni.

— Ezért tartom veszélyesnek ezeket a tanításokat — 
emeli föl hangjával együtt figyelmeztetőn mutatóujját.



— Akár csupán szegényeket, akár pedig lelki szegényeket 
emlegessenek. Sőt! Attól tartok, ez a második változat 
a veszélyesebb. Mert ha szegényeket emlegetnek csak, 
azokhoz fordulva, akik szegénységük folytán maradtak 
meg tudatlanoknak, hirdetvén, hogy ők a boldogok, 
hát éppenséggel ez sem kívánatos ugyan, legfeljebb 
a gazdagok számára csupán. Ám a lelki szegényeket 
emlegető változat olyanokat is elvon az Impérium céljai
nak szolgálatából, akik számára egyébként megadatott 
a lehetőség az igazság megismerésére vagy megközelíté
sére legalább. Kérdés tehát, mi egyebet tehet az Impérium 
ilyen körülmények közt? Mi mást tehet az efféle taní
tások terjesztői ellen, mint hogy kíméletlen szigorral 
lép fel ellenük?

— Akad azért egyéb kérdés is — fricskáz le De
metrios egy ölében vergődő éjjeli lepkét, miközben 
újra a legátus felé is vet egy pillantást. — Miért hiszed 
annyira jónak az Impériumot, hogy érdekében jogunk
ban állhat bármit megtenni?

Kleomenes nem látszik különösen meglepődöttnek:
— Csakis azért, Demetriosom, mert nincsen jobb 

nála. Amitől ugyan még rossz is lehetne. Mint ahogy 
valójában is inkább rossz, mint jó, egyelőre még enyhén 
megítélve is legfeljebb tűrhetőnek mondható. Csak
hogy azelőtt méginkább rossz volt, tehát javulóban van. 
Szükségtelen ugyanis szépíteni a dolgokat, felesleges 
tagadni, hogy rosszként jött létre: kegyetlen hódítások 
árán született, sok-sok ezer élet árán, százezrek szabad
ságának elvesztése árán, idegen népek leigázásának 
segítségével. Emellett létrejötte még csak nem is jó
szándékból fakadt, bármennyire nem feledkezhetünk 
meg arról sem, hogy amit a rómaiak megtettek másokkal,



mások ugyanúgy megtették volna a rómaiakkal. Róma 
tehát hódítani kezdett, eleinte inkább azért, hogy mások 
meg ne hódítsák, később hogy még gazdagabb és még 
hatalmasabb legyen, vagy csupán mert az erősebb fél 
számára hódítani természetes dolog. Mert a Pax Ro
mána gondolata, a római béke jelszava jóval később 
született, s megszületése után is főleg a további hódítások 
igazolására szolgált, maga a béke azonban úgy-ahogy 
mégis létrejött, a meghódított népek megszűntek irtani 
egymást. Ettől kezdve beszélhetünk az Impérium meg- 
javulásáról. Mindenekelőtt azért, mert hála rosszaságá
nak, elég naggyá és hatalmassá vált ahhoz, hogy jó is 
lehessen. Meg természetesen azért is, mert akadtak 
olyan emberek, imperátorok és más államférfiak, akik 
a Pax Romana jelszavát komolyan vették. Különös 
szerencséjére az Impériumnak és népeinek, az utóbbi 
fél évszázad alatt olyan jószándékú és rátermett Imperá
torok követték egymást, akik érdeklődtek a filozófia 
iránt, hallgattak a filozófusok tanácsaira, s igyekeztek is 
azoknak érvényt szerezni, azt a szellemét követve a 
bölcsességnek és megértésnek, amely egyedüli záloga az 
Impérium további fejlődésének, és amely, hacsak a 
barbárok el nem özönlik, idővel a birodalom minden 
lakosa számára jólétben és békés munkálkodásban eltöl
tött életre nyújthat lehetőséget. Nemcsak a rabszolgaság 
megszüntetését teheti lehetővé idővel, hanem a szegé
nyek és gazdagok közti különbség eltűnését is, vagy 
hogy szerények legyünk, annyit legalább, hogy se a 
gazdagok ne legyenek túlságosan gazdagok, se a szegé
nyek túlságosan szegények. Na de bármi szép erény is 
a szerénység, távoli célok dolgában nem kell okvetlenül 
szerénynek lenni . . .



Drusus arcára őszinte csodálat ül ki, szemmellát- 
hatólag büszke házi filozófusának szónoki remeklésére. 
A legátusén álmoknak kijáró tisztelet, Demetrios ajka 
körül elnéző mosoly. Hatására valósággal hallani vélem 
gondolatait. Hogy hát valóban, távoli célok tekintetében 
miért is ne lehetnénk szerénytelenek. Főleg mert előbb 
halunk meg, semhogy bárki fejünkre olvashatná té
vedésünket. Miért ne beszélhetne hát Kleomenes át- 
szellemülten? Távolba révedő tekintettel, mintha csak 
a messzeség ködében kutatná az aranykor eljövetelét. 
Miért ne szólhatna Karpokrates iskolájának tanításáról? 
Karpokratesről, Kephalonia szigetének bölcséről és fiá
ról, Epiphanesről. Szegény Epiphanes, alig tizenhét 
évet élt, de tizenhat évesen csodálatos művet írt, szegény 
csodagyerek, Saméban, Kephalónia szigetén szentélyt 
is emeltek tiszteletére, szabályszerű templomot fehér 
márványból, sötét lombú ciprusokkal körülültetve, korin- 
thusi oszlopokkal, oltárral, örökmécsessel, nevenapján 
minden esztendőben áldozatokkal, himnuszok éneklésé
vel tisztelegnek emléke előtt. Arról szóló tanítása előtt, 
hogy a nap mindenkire egyformán süt, a gyümölcs és 
a gabona mindenkinek egyformán terem, a természet 
nem tesz különbséget szegények és gazdagok, férfiak 
és nők, szabadok és rabszolgák között, amiért is csak 
az emberi törvények rontották meg a természet isteni 
törvényeit, behozva az enyém és tied közti megkülön
böztetést, ezt kell megszüntetni tehát, hogy az emberek 
között is a természet igazságos rendje érvényesüljön. 
Nahát, mi érdemelne templomot, ha nem ez a gondolat 
és ugyan mi egyebet érdemelhetne? „Mást nem tudtak 
kezdeni vele, hát istennek kiáltották ki” jegyezte meg 
róla Demetrios, amikor a szigeten jártunk. Alighanem



ez a templom ingerelte föl, ezért rontott olyan indulattal 
Epiphanes követőire: méghogy a természet rendje, 
kérdezzük meg a nyulat, igazságosnak tartja-e, hogy a 
róka vagy a hiúz fölfalja, ámbár nem is az a fontos, hogy 
a természettel, hanem hogy az értelemmel, igazságos 
ítéleteinkkel éljünk összhangban. Csakhogy amit Epipha
nes szeretne, még csak nem is mondható igazságosnak, 
az emberek nem egyformának születnek, nemcsak sze
génynek és gazdagnak, rabszolgának vagy szabadnak, 
hanem egyesek értelmesnek, nagy ritkán bölcsnek, má
sok meg, méghozzá igencsak szép számmal, balgának 
inkább, s ki ne látott volna már ostoba dúsgazdagokat, 
együgyű pretorokat, konzulokat, szenátorokat, ám eszes 
rabszolgákat, parasztokat és kézműveseket is, olyanokat, 
akik még tanulatlanságuk ellenére se mondhatók értelem 
híján valónak. Mit akar hát Epiphanes? Azt, hogy a 
bölcsek szenvedjenek méltánytalanságokat, amiért egyen
lőknek kell lenniük a balgákkal, vagy talán azt, hogy 
elképzelt államában, amelyben minden dologban a több
ség döntene, bölcsnek aligha mondható dolgokat lehes
sen csak elhatározni és keresztülvinni? Tisztelet és 
becsület hát Epiphanesnak, világa ettől eltekintve még 
szép és jó is lehetne (főleg a balgák számára ugyan, de 
hát hibátlan dolgokat végtére is még elképzelni sem 
lehet), meg persze attól is eltekintve, hogy elviselhetet
lenül unalmas lenne . . . így beszélt, annyira felingerelve 
ellenfeleit, hogy végül is sietve menekülnünk kellett 
előlük. „Pedig lett volna mit válaszolniuk — állapította 
meg később a parti fövenyen végigheverve. — Mond
hatták volna, hogy a bölcsek uralmának megszületéséhez 
előbb a balgák uralmára van szükség. El kell tűnnie 
minden egyéb különbségnek az emberek közül, hogy az



értelmük közötti különbség jusson érvényre. Épp csak 
elvárhatunk-e okos érveket olyanoktól, akik templomot 
emelnek és áldozatok bemutatásával játszogatnak el? ..

Kleomenes arca ugyanilyen templomot emelő, mialatt, 
tökéletesen megfeledkezve mindarról, amit alig néhány 
perce a csapkodó villámokról és általában a természetben 
uralkodó vak erőkről mondott, rendületlenül előlegezi 
számunkra a természet igazságos rendjét követő emberi 
világ majdani megszületését. Itt a földön, nem a krisztiá
nusok mennyországában, s nem is az általuk elképzelt 
feltámadás után.

— Legfőképpen ugyanis ebben különböznek a krisz
tiánusok tanításai azoktól az ideáktól, amelyek már eddig 
is sokban segítették az Impérium megjavulását — 
folytatja kissé visszafogva a hangját. — Sokkal inkább, 
mintha azt vesszük számba, hogy vajon mit tartunk 
szépnek, jónak, igazságosnak. Lévén, hogy az utóbbi 
tekintetében a hasonlatosság oly nagy, hogy akár azt is 
kérdezhetnénk, mi szükség akadályozni a krisztiánusok 
tanításainak elterjedését. Nem lehetne-e kibékülni velük, 
vagy éppen a krisztiánus vallást tenni meg államvallás
nak? Úgy, ahogyan azt több elöljárójuk ajánlja, közülök 
is Meliton, Sardes episzkoposza mindenekelőtt, igen 
bölcsen látva meg e hasonlóságokat, ám felette botorul 
vélekedve arról, miképpen lehetséges elképzelését keresz
tülvinni. Mintha bizony oly egyszerű dolog volna ez, 
mint ruhát cserélni. De még ha csakugyan az volna is, 
attól tartok, alaposan meg kellene gondolnunk, rászán- 
juk-e magunkat e ruhacserére. Nem válik-e Nessus-ingé 
számunkra az új ruha, nem éget-e porrá bennünket? 
Számomra legalábbis még elgondolni is szörnyű, mi 
történne, ha a krisztiánusok uralkodnának az Impérium-



bán. Attól félek, aligha ülhetnénk így itt, s még kevésbé 
ülhetne köztünk az Impérium oly magas rangú tiszt
ségviselője, mint Claudius Valerius, Gallia legátusa, aki 
íme, türelemmel hallgat bennünket, akkor is, ha olyasmit 
hall tőlünk, ami számára kellemetlen lehet. Nem csupán 
jósága és türelme folytán, hanem a filozófia természetéből 
fakadóan is. Abból eredően, hogy nem egy filozófia van, 
hanem sok, különböző bölcseleti iskolák léteznek, szünte
lenül vitatkozva és vetélkedve egymással, ám olyképpen, 
hogy az Impérium irányítói bármelyikből meríthetnek 
és merítenek is. Nem csupán a sztoikusok tanaiból, 
hanem az epikureusokéból, peripatetikusokéból, ciniku
sokéból hasonlóképpen, mindegyikben találva valamit, 
ami a közjó érdekében hasznosítható. Annak köszön
hetően is, hogy a mai államvallás beéri egy kis tömjénil
lattal, az áldozati hús árusításából eredő jövedelemmel, 
no meg némi zsörtölődéssel, amiért a művelt emberek 
már nem hisznek benne, ám arról szerencsére rég le
szokott már, hogy a bölcselők dolgába üsse az orrát. 
Ha viszont a krisztiánus vallás válna uralkodóvá, ha 
krisztiánus lenne az Imperátor, s mindenki, aki körülötte 
van, mindennek egyszeriben vége szakadna, az Impérium 
holmi gyengeelméjű óriásra kezdene hasonlítani, olyanra, 
akinek van feje ugyan, de képtelen vele a gondolkodásra. 
Anélkül persze, hogy elismerné ezt. Ellenkezőleg, böl- 
csebbnek hinné magát minden eddigi fejnél, ellent
mondást nem tűrő parancsolással sodorná vesztébe az 
Impériumot, ismét beigazolva a régi mondást, miszerint 
akit az istenek el akarnak veszíteni, előbb elveszik az 
eszét. Aki pedig kételkedik ebben, lapozzon csak bele 
bármelyik apológiájukba, üsse fel bárhol, mindenünnen 
isteni kinyilatkoztatás birtokában lévő, mindentudó gőg



árad feléje. Merő türelmetlenség minden soruk, nem 
csupán irányunkban, hanem egymás iránt is, kölcsö
nösen a különböző krisztiánus gyülekezetek között, 
melyeknek felfogása egynémely dologban eltér egymás
tól, mivel mindegyik csakis a magáét tartja egyedül 
helyesnek, s önmagát csalhatatlannak. Egymást átkozzák 
ki, egymást nyilvánítják az igaz hit ellenségének. És 
mivel mindezt állandó bujkálás, üldöztetés közepette 
teszik, elképzelhetjük, milyenek lennének, ha a hatalom 
birtokában cselekedhetnek. Akkor lenne csak igazán tele 
az Impérium üldözöttekkel. Mivel a krisztiánus vallás és 
a gyülekezetek elöljáróinak figyelme nem csupán az 
isteni dolgokról szóló tanításokra terjedne ki, hanem 
még az olyan dolgokra is, hogy vajon a Nap kering-e 
a Föld körül, úgy ahogyan azt Ptolemaios nyomán a 
legtöbben vélik, vagy pedig a Föld a Nap körül, amint 
azt Aristarchos követői hiszik és taníthatják is zavartala
nul. Máról holnapra minden világosság kihunyna, meg
szűnne a filozófia, vagy ami még rosszabb, képtelen 
tanításoknak lenne alárendelve. Esztelenség szolgálatá
ban állana az ész, legfőbb dolga lenne, hogy esztelen- 
ségeket tüntessen fel bölcsességeknek. Rabszolgává válna, 
mint Epiktetos, aki bölcs létére durva és ostoba gazdájá
nak Epaphroditesnak volt mindenben alárendelve. Nem 
annyira az a kérdés tehát, csakugyan annyira jó-e az 
Impérium, hogy fennmaradása érdekében szabad-e min
dent megtennünk, hanem hogy ami ellen az Impérium 
védekezik, nem olyan rossz-e, hogy bármit meg nem 
tenni ellene, legyen az még oly szörnyűséges is, vétkes 
mulasztást jelent. íme hát a válasz kérdésedre, De- 
metriosom. íme a helyzet, ahogy én látom, s amire



szerény képességeimmel figyelmeteket felhívni szerettem 
volna.

— Kelsos, Lukianos és mások szerény képességeinek 
felhasználásával — szólal meg Demetrios nem éppen 
halkan, de szava belevész Drusus lelkesen összeverődő 
tenyereinek csattogásába, felriasztja szendergéséből Theo- 
filost, aki egy idő óta lágyan hullámzó, olykor kissé 
cifrázva sípoló lélegzéssel kísérte Kleomenes előadását. 
— Gratulálok, Kleomenes, nagyszerű voltál — fejezi 
ki Drusus szavakban is elismerését. Demetrios, fejében 
nyilvánvalóan a kész válasszal, állna is föl már, de a 
megrakott tálakkal érkezők láttán visszaereszkedik ülő
helyére.

— Roppant érdeklődéssel várjuk válaszodat, de inkább 
vacsora után — fordul feléje Drusus máris vendégeit 
kínáló szívélyességgel. — Szellemünk táplálása közben 
sem feledkezhetünk meg testünk szükségleteiről.

Oldódás, megkönnyebbülés árad szét az arcokon, 
láthatólag ideje már szellemünket megpihentetni. Illatos 
gőzök terjengenek asztalunk fölött, ínycsiklandó pe
csenyeszag tódul be orrlyukainkon, gyomomedveinket 
fűszeres párák ingerük, előlegeként az ízeknek, a fogaink 
alatt ropogó, szánkban szétomló falatoknak, diszkrét 
csámcsogásba merülünk, mézsárgára, aranybamára, ró
zsapirosra sült bőrdarabok, halvány rózsaszín és elefánt
csontfehér hússzirmok fosztanak le kíméletlen fogak 
nyomán a megpörkölődött végű csontokról, ajkak csillog
nak zsírtól, bajuszokon és szakállakon apró harmat- 
cseppek fénylenek, itt-ott morzsák társaságában. Hellyel- 
közzel egy-két elfojtott böffentés, felséges a vacsorád, 
Drusus, egyszerű, de felséges. Mi az hogy „de”, éppen 
ezért felséges, éppen mert egyszerű, a legfelségesebb



dolgok többnyire egyszerűek, felségesen egyszerűek, 
miért ne volna ez ételekre is vonatkoztatható. Főleg 
könnyű és egészséges ételek esetében, vacsoráról lévén 
szó, különösen kerülendő a gyomor túlterhelése. Theo- 
filos, az orvos, újabb falatot tüntet el a bajusza alatt, 
mindannyiunk közül ő eszik a legtöbbet. Ellentétben 
urával és páciensével, Claudius Valeriusszal, Gallia le
gátusával . . . korán cserbenhagyott tányérján hímporát 
vesztetten, átzsírosodott szárnyaival időnként erőtlenül 
csapkodva, leragadt lepke vergődik. Tányérjainkon 
mindenütt csontok, hihetetlen mennyi csont marad egy 
ilyen gyomrot nem túlterhelő, agyat nem tompító 
könnyű vacsora után . . .

Fiatal fiú szedi össze tányérjainkat. Barna fürtjei 
szabályszerű csigákban a homlokába hullanak, arcán 
nyoma sincs a borotvának még, Demetrios tekintete 
észrevehetően megakad rajta. Bűbájos kölyök, nyilván 
nem véletlenül az, mért ne legyen gyönyörűsége a 
szemnek is, a gyomoré mellett, kinek-kinek tetszése 
szerint. Zsírtól csuszamlós ujjaimra hűs kézmosóvíz 
csordul, bronzkancsóból önti bronztálba egy őzszemű, 
vékony fekete lányka, kedves arcú teremtés, hibátlanul 
illik a képbe. Comelia, tőlem egyelőre távolabb, bort 
tölt poharainkba.

— Hol a hálókamrád? — kérdem tőle, amikor töltö
gető kőrútján hozzám érkezik.

— Inkább a kertbe jövök ki.
Demetrios rajtakapó cinkossággal felém hunyorít. 

Egyformán kedvelője mindkét fajta szerelemnek, ezért 
jövünk jól ki egymással. Éppcsak, ha válaszát rövidre 
fogná . . . Sajnos semmi reményem, érezhetően ki
merítő és elsöprő válaszra készül. Drusus arcán türel



metlenség, szemében pajkosan egymásnak ugrasztó fé
nyek. Kleomenes tartózkodó várakozásteljessége mintha 
ezt sugározná: úgyis tudom, mit válaszolhatsz, Gallia 
legátusának tekintetében ugyanez valami fáradt kérde
zéssel látszik elkeveredni, mintha nem egészen értené, 
miért ül itt köztünk. Theofilos egész lényével emészt, 
titokban alighanem újabb szendergésre készíti elő magát.

— Hát akkor . . .  — áll fel Demetrios torkát köszörül
ve. — Kezdem talán egy csöppnyi sajnálkozással afelett, 
hogy nagyszerű házigazdánk, Drusus, megelőzött a 
gratulálásban. Pedig hát én szerettem volna elsőként 
kifejezni irántad érzett csodálatomat, Kleomenesem, 
amiért a múltban történtek megmutatásában oly nagy
fokú éleselméjűséget tanúsítottál. Mindenekelőtt azért, 
mert amit az Impérium kialakulásáról és meg javulásáról 
mondottál, azzal csak egyetérthetek. Éppúgy, mint azzal, 
hogy a javulás folytatódásához mindenekelőtt tiszta 
elmére van szükségünk, olyan fajtájára a gondolkodás
nak, amelyben nem keverednek semmiféle babonák 
vagy okoskodások akár egy, akár több isten akaratáról. 
Annak dolgában viszont, amit e javulás további szédítő 
távlatairól mondtál, csodálat helyett inkább csak csodál- 
kozhatom. Oly mértékben, hogy ha házigazdánk nem 
most töltette volna ki számunkra az első pohár italt, 
azt hinném, bortól mámorosodtál meg, s nem tulajdon 
reményeidtől. Igen, kedves Kleomenesem, zokon ne 
vedd tőlem, de mámor telepedett agyadra, ezért vél
hetsz idővel elérhetőnek oly dolgokat, mint a rabszolga
ság megszüntetése, hogy a többiről, az igazság és egyen
lőség boldog korszakának eljöveteléről ne is beszéljünk. 
Avagy talán azért szűnne meg a rabszolgaság egy szép 
napon, mert mi itt ennél az asztalnál, s még sokan mások



is, embertelen dolognak tartjuk? Mint ahogy ember
telennek tartja azt maga az Imperátor is kora ifjúságától 
kezdve, mégsem szánhatta rá magát, hogy meg is szün
tesse. Na de hogyan is tehetne ilyet? Hiszen egyszer, 
még uralmának kezdetén, megkísérelte megszüntetni, 
nem magát a rabszolgaságot ugyan, hanem csak a gla
diátorok küzdelmeit, oly nagy felzúdulást okozva a 
derék római polgárok soraiban, hogy végül is annyival 
kellett beérnie, hogy a viadalokon használt kardok hegyére 
ólomgombot öntessen. Hasonlatosan jó házigazdánkhoz, 
aki a rabszolgaságot szintén embertelennek tartja ugyan, 
mégis annyit tehet csak, hogy rabszolgamunkával építtet 
takaros kis házakat rabszolgáinak, ami igen derék dolog, 
csakhogy rabszolgái ettől még továbbra is rabszolgák 
lesznek. Szeretett Drususunk nagy nyugalmára, mivel így 
továbbra is nyugodtan embertelennek tarthatja a rab
szolgaságot. Igen, kedves Drususom, így van ez, bár
mennyire sértőnek érezd netán e gondolatomat, aminek 
ellenkezőjét mellesleg szívből remélem. Mert hát kép
zeld el, mi történne, ha az Imperátor arabszolgaság 
eltörlését már holnap bejelentené. Nem úgy véleked- 
nél-e nyomban, hogy végső fokon nem is olyan ember
telen dolog a rabszolgaság, legalábbis így, takaros kis 
házaiddal együtt, már igazán nem nevezhető ember
telennek. Vagy ha netán mégsem vélekednél így, rajtad 
kívül ugyan hány latifundium-tulajdonos és egyéb rab
szolgatartó osztaná még nézeteidet, amiért is mi egyebet 
gondolhatnál mást, minthogy a rabszolgaság eltörlése 
gyönyörű elképzelés ugyan, de az ideje még nem ér
kezett el. Ami olyan igaz, hogy igazabb már nem is 
lehetne. Éppen csak nem tudom, miért hiszed azt, 
s miért hisszük mi valamennyien, hogy ilyen irányú



reményeink, akár a jövőben is beteljesednek? Olyképpen, 
ahogyan azt Kleomenes, s rajta kívül még sokan mások 
képzelik. Hogy a rabszolgaság intézményének szörnyű
ségét egyszer majd sokan megértik, nemcsak maguk a 
rabszolgák, akik többségükben dehogy is óhajtanak még 
szabadok lenni, jobbára arra vágynak csupán, bárcsak 
jó uruk valamivel kegyesebb lenne, hanem a rabszolga
tulajdonosok túlnyomó része is, hogy azután, szépen 
és okosan, rabszolgái felszabadítását határozza el, vagy 
legalább ne akadályozza valamely jövőbeli imperátor 
erre irányuló intézkedését. Igazán nem tudom, miért 
hinnénk ezt. Mintha bizony nem tapasztaltuk volna 
éppen elégszer, hogy az emberek többnyire azt értik 
csak, ami jó és előnyös nekik, s még azt sem mindig. 
És ugyan ki szoktatná le őket erről? Talán bizony mi, 
filozófusok? Attól tartok tehát, ha a rabszolgaság ilyen 
megszüntetése valaha is bekövetkezne, sokkal nagyobb 
csoda lenne annál, mint az Impérium Kleomenes által 
említett eddigi megjavulása. Pedig hát ez is csoda volt. 
Vagy ha mégsem az, hát sokban azzal magyarázható, 
hogy már-már az istenek gondviselésének hála, négy 
egymást követő kiváló imperátorunknak nem született 
fiúgyermeke, amiért is azok fogadott fiaikat jelölték ki 
utódként, több tehetséget árulva el a válogatásban, 
mint a nemzésben. Csakhogy minden eddiginél több 
uralkodói erényről tanúskodó szeretett Marcus Aureliu- 
sunknak fia van, méghozzá olyan fia, akinek legnagyobb 
öröme, ha gladiátorként léphet fel, úgyhogy alighanem 
olyan pompás Caligula, Néró vagy Domitianus válik 
belőle, hogy öröm lesz nézni. Na de éppen eleget be
széltem már az Impérium jövőjéről. Egyelőre legalábbis, 
mivel később még kénytelen leszek visszatérni rá.



Most azonban inkább azt kérdem tőletek, gondoltatok-e 
már arra, hogy mi filozófusok, államférfiak, s általában 
művelt emberek, igen sok mindenre szoktunk gondolni, 
éppen csak arra gondolunk ritkán, hogy miképpen 
gondolkodnak azok, akiknek sorsán elgondolkodunk, s 
akikről gondoskodni érezzük hivatottnak magunkat. 
Pedig ha az egyik ember veri a másikat, nyilván mást 
gondol az, aki ver, mint az, akit vernek, s megint mást 
a harmadik, aki e verésnek nézője csupán. Mint ahogy . . .

Mint ahogy mást gondol az is, aki az erről szóló 
példázatot hallgatja, jut eszembe, még mindig Cornelia 
testmeleget ígérő mosolyát őrizgetve magamban. Főleg, 
ha nem először kénytelen végighallgatni. Legalább 
negyedszer hallom már, első ízben egy Alexandriából 
Pireusba cartó gabonaszállító hajó fedélzetén hallgattam 
végig, kissé tengeribetegen, enyhe émellyel küzdve, 
másodszor Athénban, nem is akármilyen bölcsekből 
álló hallgatóság társaságában. Harmadszor viszont az 
adamiták egy összejövetelén Boloniában: valamennyien 
anyaszült meztelenek voltunk, hirdetvén, hogy Ádám- 
nak és Évának, a judeaiak szerinti első emberpárnak fiai 
és leányai vagyunk, patrícius-csemeték, földbirtokosok, 
gazdag kereskedők nagyreményű ivadékai kuporodtak 
itt Demetrios köré, már-már meztelenségüket is levet
kőzve, teljes komolysággal figyelve minden szavára. 
Tökéletes csendben hallgatva arról szóló fejtegetését, 
mennyire mást gondol a verés áldozata, mint a nézője, 
akkor is, ha az utóbbi részvétet érez az áldozat iránt. 
Mert akit vernek, eleinte nyilván szeretne kínzójának 
ugrani, szétverni a fejét, kitaposni a belét, ám ha továbbra 
is csak verik, félő, hogy nem csupán belátja, sorsa csak 
a megveretés lehet, hanem úgy kezdi érezni, jobb el



szenvedni a verést, semmint elszenvedtetni. Amíg csak 
az igazságtevés nagy napja el nem érkezik. Nem fel
tétlenül itt a földi világban, de valahol mégis, mivel az 
nem lehet, hogy a meggyötörtek ne emeltessenek fel a 
porból és a gonoszok ne lakoljanak meg gazságaikért . . . 
így beszélt, pőrén szónokolva, remegő gyertyafénytől 
megvilágított pőre testek közt, pontosan ugyanezekkel 
a szavakkal, hozzátéve még, hogy mindenre akkor ébredt 
rá, amikor a parthusok fogságába kerülve maga is megis
merhette a rabszolgasorsot . . . Pedig mérget vennék 
rá, hogy ez az egész először ott a hajón jutott eszébe, 
annál is inkább, mivel sem előtte sem utána egyszer sem 
említette nekem, hogy valaha is harcolt volna a part
husok ellen . . .

— Igen, barátaim — kiáltja fennhangon most is 
éppúgy, mint akkor. — Meg kell tanulnunk megérteni 
a megvertek gondolatait. Legfőképpen azt, amit Epik- 
tetos úgy fejez ki, hogy a belső szabadsághoz egyetlen 
út vezet, megvetése mindazon dolgoknak, amelyek felett 
nincsen hatalmunk. Nem mintha különösebb gyönyörű
ségem telne az ilyen gondolatokban. Sőt, nemegyszer 
csodálkozom is, amiért oly kiváló elme, mint Epiktetos 
el tudta hitetni magával, hogy csakugyan savanyú a 
szőlő, amelyet, képtelen lévén az elérésére, soha nem is 
kóstolhatott meg. Csakhát a szükség sok mindenre 
ráveszi az embert, olykor még az Epiktetoshoz hasonló 
bölcseket is önmaguk becsapására. Annak ellenére, hogy 
Epiktetos bizonyára ismerte A róka és a szőlő meséjét, 
és hogy cseppet sem kedvelte a krisztiánusokat, akik 
viszont egyáltalán nem bölcsek, hanem emberek csupán. 
Csoda-e hát, ha nemcsak olyan meséket hallgatnak 
szívesen, amelyek a számukra elérhetetlen dolgok meg



vetendő voltát hirdetik, hanem nem létező dolgok létezé
sét is, még jobban megmámorosodva képzeletbeli vi
láguktól, mint te, Kleomenesem, az imént jövőbe vetett 
reményeidtől, annyira, hogy sokan közülük készek érte 
a halálba menni? Mert bizony sokan vannak ilyenek, 
s nem is mindig azok között csupán, akiknek kín az 
élet, vagy legalábbis semmi veszteni valójuk, hanem 
azok között is, akiknek nem kellene az élet valóságos 
örömeiről lemondaniuk, ha azokat számukra mások 
szenvedésének látványa és a mindenféle igazságtalan
ságok fojtogató jelenléte el nem rontaná. De hát elrontja, 
és ez mégsem annyira a krisztiánusok hibája, nem is 
mindenben az Impériumé, inkább a valóság silányságáé. 
Ám hogy képes elrontani, az a krisztiánusok tanításának 
erejét bizonyítja mindenekelőtt, erejét, nem az igazságát, 
mivel valamely tanítás erejének az igazsághoz vajmi 
kevés köze van, annak viszont, hogy sokan meghalnak 
érte, sokkal inkább köze van hozzá. Akkor is, ha ettől 
nem lesz igazabb, mindössze annak látszik csak sokak 
szemében, mivel az emberek nem annyira az igazságért 
készek meghalni, hanem inkább azért, amiről szeretnék 
csupán, ha igaz volna. Nem mintha tanításukban mitsem 
vélnék igaznak, mivel az emberek közötti szeretetről és 
egyenlőségről magam is azt tartom, hogy a legfőbb jó, 
ami csak elképzelhető. Annak dolgában viszont veled 
értek egyet, hogy ennek itt a földön kell megvalósul
nia, nem pedig valamely halál utáni életben vagy holmi 
feltámadás után. Kétlem viszont, hogy egy ilyen világ 
valaha is bekövetkezhet, vagy ha mégis, hát legalább 
oly messze pihen még a jövő méhében, mint amilyen 
messze a piramisok építésének kora esik tőlünk a múlt
ban. Roppant tévedés hát azt hinni, hogy máris útban



vagyunk feléje, vagy hogy létrejöttéhez bármiféle köze 
lehet az Impériumnak. Mindaddig pedig még csupán 
remény sincs arra, hogy e világ felé akár az első tétova 
lépést is megtegyük, amíg az emberek egyenlőségének 
gondolata a lelkekben, mégpedig sokakéban, s nem 
kevesekében, gyökeret nem ver. Miért akadályozzuk hát 
e gondolat elterjedését? Akár még oly formájában is, 
hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Tekintve, hogy 
ez a változat igazán nem látszik túl veszélyesnek. Első 
pillantásra legalábbis nem. Miért akadályozzuk, kérdem 
tehát még egyszer. Attól tartok azért, mert felismertük, 
hogy látszólagos veszélytelensége ellenére, éppen ez a 
változat a legveszélyesebb. Sokkal inkább a filozófusok 
hasonló tanításánál. Ugyanazért, amiért a leginkább el
fogadhatatlannak érezzük, zagyvának, képtelennek és tűr
hetetlennek, amiért babonás hiedelmekkel és csábító 
vágyálmokkal keveredik, úgyhogy egyszerű és tudatlan 
emberek közt is képes terjedni és követőkre találni. 
Olyanokra is, akik készek meghalni érte. Ami végtére 
is sokkal inkább nyugtalanító, mintha mindössze a 
különféle csarnokokban vagy ligetekben összeverődött 
bölcselők fecsegnek róla. Vagy éppen, önmagukat is 
becsapva, úgy tesznek, mintha csak egy igazságos világ 
megteremtésén munkálkodnának. Azok számára és azok 
helyett, akik elég szerencsétlenek és eszelősek ahhoz, 
hogy ezt a világot az amfiteátrumok homokjának pirosra 
festésével alapozzák meg!

Hirtelen csend, majdnem ijesztő. Theofilos felriad új
bóli szendergéséből. Befejezte volna vagy hatásszünet 
csak? A legátus arca alig észrevehetően megrándul, 
nyelvével diszkréten megnyalja ajkát, Claudius Valerius, 
a magánember, érezhetően Gallia legátusát igyekszik fé



ken tartani, Drusus nefelejcskék szemében, kövérkésen 
jóindulatú arcán gyámoltalan tűnődés, Kleomenesén 
ugyanez sértett szomorúsággal. Hát az enyém? Milyen 
lehet vajon? Valószínűleg csodálattal teli. Hiszen káp
rázatos volt. Miért is nem jegyzi le soha a gondolatait? 
Miért elégszik meg annyival, hogy diadalmasan hordozza 
végig tekintetét hallgatóságán? Mint ahogy most is, 
lengő fekete szakállal, villogó szemmel, inkább holmi 
kalózkapítányra hasonlítva, mint filozófusra. Azért talán, 
mert nem hiszi, hogy gondolataiból bárki tanulhat?. . . 
Vagy miért nem jegyzem fel én a szavait? Hű tanítvány
ként, akárcsak Flavius Arrianus Epiktetosét. Ahelyett, 
hogy rossz verseket írok, kancsalító bordalokat, lakomái 
köszöntőket vendégszerető házigazdákhoz, hamis pásztor- 
idilleket, komyikáló ódákat mindenféle kurvákhoz, nem
egyszer megrendelésre. . .

Többen is poharainkért nyúlunk, Drusus tenyere két
szer összeverődik. Ezúttal nem az elismerés jelenként, 
nem Demetriosnak szól, hanem Comeliának, aki máris 
megjelenik újabb kancsóval, nyilván itt a fák között 
várakozhatott gazdája jeladására.

— Mintha szomorúnak látszanál, Kleomenesem — 
szól Demetrios.

— Elszomorít, amiért így látod a dolgokat. Amiért 
a balgaságnak tulajdonítasz nagyobb erőt az értelem 
helyett.

— Az szomorít el, hogy így látom, vagy hogy valóban 
így van? Mivel csakis az utóbbi elszomorító.

— Szerinted tehát az Impériumnak — szól közbe 
Drusus —, mielőbb a krisztiánus vallást kellene kiki
áltania államvallásnak?

— Mentségemre szolgáljon, hogy nem túl nagy lelke



sedéssel vélekedek így. Magam is filozófus vagyok. 
Ezért bízom benne, hogy ez az esemény nem fog túl 
hamar bekövetkezni.

— Vagyis énbennem bízol — jegyzi meg a legátus. 
Hangja nem támadó, nem is igazán gúnyos, mindössze 
furcsán derültnek hangzik.

— Úgy ahogy mondod. Ezért tekintek hálás tiszte
lettel rád.

Ujjam hegye olajsíma hűvös bőrt érint, Comelia telt 
karjának húsa lágyan enged tenyerem szorítása alatt.

— Hol leszel? — kérdezem tőle. — A kertnek melyik 
részében?

— A kútnál, jó? — tölt poharamba. — A kút közelé
ben . . .

Nesztelenül tovább surran, elhagyja a lámpák fény
korét. Demetrios most már halkabban és ülve maradva, 
hangjában valami kicsit álmos vigasztalással, arról beszél, 
hogy egy dologban tökéletesen egyetért Kleomenessel. 
Abban, hogy a krisztiánusok uralomra jutása esetén 
minden az ő tanításuknak lenne alárendelve és hogy ez 
borzalmas lenne. Csak hát a dolgok gyakran borzal
masak, nem is mindig ugyan azok számára, olykor a 
krisztiánusok, máskor a filozófusok számára borzalma
sabbak, legkevésbé pedig ahhoz hajlandók alkalmazkodni, 
hogy vajon nekünk vagy remélhetőleg csupán azoknak 
a bölcselőknek, akik utánunk jönnek majd, módjukban 
áll-e mindenről zavartalanul bölcselkedni tovább. Ami 
viszont az Impériumot illeti, akár krisztiánussá vedlik, 
akár nem, az elkövetkező évszázadokban elkerülhetetle
nül a barbárok martaléka lesz. Igen, a barbároké, akik 
az edők mélyén faházakban vagy a távoli füves pusztákon 
sátrakban élnek, ettől eltekintve azonban ugyanolyan em



berek, mint mi vagy a rabszolgáink, miben sem külön
böznek tőlünk görögöktől és rómaiaktól. Mert hát mit 
is jelent az a szó, hogy barbár, valójában semmit, arra 
jó csupán, hogy lehetőséget teremtsen mások lenézésére, 
annak rendje és módja szerint le is nézzük hát, bar
bárnak tekintjük egymást. Például a görögök a rómaia
kat, mert sajnos így van, mégha mi, akik most itt ennél 
az asztalnál ülünk, tőlünk telhetőén igyekszünk is e sza
bály alól kivétel lenni, a rómaiak a gallokat, a gallok a 
germánokat, a germánok a venédeket, akik tőlük is 
keletre élnek, ám hogy ezek kiket tartanak barbároknak, 
azt már nem tudja, bár a venédektől keletre is bizonyára 
élnek valakik. Vagy ha mégsem, hát ez sem baj, mivel 
ez a játék fordítva, alulról felfelé is játszható, úgyhogy 
a barbárok szemében mi vagyunk a barbárok, érthe
tetlen bla-bla nyelven beszélünk, viasztáblákra, bőrre, 
papiruszra még érthetetlenebb jeleket firkálunk, leg
csekélyebb jelét sem áruljuk el hát a gondolkodás képes
ségének. Sőt még kőházakban is lakunk, fallal vesszük 
körül városainkat, utakat építünk, hidakat és vízveze
tékeket, ki merészelhet hát olyasmit állítani, hogy nem 
érdemeljük meg pusztulásunkat. Igen, jönni fognak, 
hogyne jönnének, ha másért nem, hát azért, mert mi 
már nem megyünk. Állunk csak s igyekszünk állva 
maradni, többre már nem telik tőlünk. íme, a kvádok 
és markomannok máris elkezdték, be-betömek terüle
tünkre, utánuk meg mások jönnek majd, fényesen igazolva 
Tacitus művét a germánokról, egyre inkább a falainkkal 
leszünk elfoglalva csak, sáncainkkal, hajítógépeinkkel, 
légióinkkal, azzal, hogy kedvetlenül és rossz szájízzel 
ugyan, de minél eredményesebben sikerüljön őket kard
élre hányni, hogyan is törődhetnénk hát rabszolgáinkkal



vagy akár önmagunkkal is, minél inkább védekezünk 
hát, annál kevésbé lesz védeni valónk. Hiába is váltunk 
bőrt, hiába leszünk krisztiánusok, ettől az Impérium 
még összeomolhat, össze is omlik, azaz valami mégis 
marad belőle, nem annyira magából az Impériumból, 
inkább abból csak, amit az Impérium is tőlünk, filo
zófusoktól kapott, és amit a krisztiánusok vallása szintén 
tőlünk kölcsönzött. Hogy minden ember ember, minden 
ember egyenlő, sajnos Isten előtt csak, aki nincs vagy 
legalábbis soha nem ismerhető meg, de azért kezdetnek 
ennyi is elég, mert ha azok a barbárok, akik majd elö
zönlik városainkat, felperzselik épületeinket, s kecské
ket legeltetnek majd a Fórumon, csak ennyit tanulnak 
meg a krisztiánusok vallásából, csak ennyit, nem többet, 
s persze csupán nagyon kevesen közülük, akkor azok 
a szerencsédének, akikről ma egész este fecsegünk, még
sem éltek hiába vagy haltak meg inkább, nem hiába 
szerezték meg maguknak a mártírkoszorút. Nem hát, 
úgy bizony, Demetriosom, igen, így ahogy mondod, 
elvetették a magot, elvetették és segítenek majd meg
őrizni a nehéz időkben, vérükkel itatják át a talajt, s 
változtatják puha humuszággyá, melegen tartó őrizőjévé 
a vetésnek a hosszú és jeges, zord északi széllel érkező 
barbár századok során, így lesz, így, bizonyára Deme
triosom, éppen csak mennyire vigasz ez nekik, akik 
meghalnak, vagy nekünk, akik megöljük őket. Pár percnyi 
haladékért, egy-két századnyi zavartalan vizsgálódás, 
háborítaüan fecsegés lehetőségének kedvéért csupán. 
Mivelhogy van még időnk hátra, valamenyi feltétlenül 
még, jól mondod, bizonyára igazad van ebben is, mert 
neked mindenben annyira igazad van, hogy az már 
nem lehet igaz, miért is ne tölthetnénk hát el hátralévő



időnket minél kellemesebben, lám ez a bor is, kellemes 
bor, kellemesebb mint hittem, kellemes a szájban, kelle
mes a torokban, lágy és simogató, körvonalakat oldó, 
kellemesen fátyolba borító, agyat lágyító, Comelia, na 
lám, vele is hátra van még egy-két kellemes órám, és 
hát rajta kívül is akad néhány kellemes Comelia még, 
kellemes Drususok kellemes latifundiumain, mindenütt 
szerte az Impériumban.

Amerre csak kellemetlen dolgokról kellemesen beszél
getve megfordulunk útjaink során, halkan ropogó kavi
csokkal a lépteink alatt.

Kilépve a lámpák fényköréből és a már elviselhetet
lenül sűrűn köröző éjjeli lepkék rajából, sötét lombok 
alatt haladunk. Itt-ott néhány csillag fénye szúr át a 
fekete levelek között. Kleomenes hangja mintha csak 
egyenesen tőlük érkezne:

— És ha a barbárok azt is elpusztítják majd? Ha 
nekik a krisztiánusok vallása se ke l? Ha netán azt is 
legyőzik?

— Elképzelhető. Éppen ezért nem szabad nekünk 
legyőzni. Hátha valami mégis marad belőlünk. Végtére 
is így illik: meghagyni legalább egy parányi reményt.

— Hát ami azt illeti, Demetrios barátom — kottyan 
közbe Drusus —, némi vigasz el is kel. Ennyi szomorú 
tanulság után.

— őszintén sajnálom, de többel nem szolgálhatok. 
Akkor se, ha vendéglátásodért többet is megérdemel
nél.

— Ó, szó se róla. Kleomenessel rendkívül tartalmas 
vitát folytattatok. Szónokként mindketten remekeltetek.

— És a győzelem pálmája? — vetem közbe hirtelen, 
ezúttal is gonoszkodva egy kicsit. — Vajon azt kinek



ítélnéd? Mert hogy ez a tisztesség csakis a házigazdát 
illetheti meg.

— Nem, dehogy is — igyekszik Drusus kihúzni ma
gát. — Annál kevésbé, mivel a hatalom is jelen van 
köztünk.

— Vitákban ítélni aligha a hatalom dolga — hárítja 
el a legátus is a megtiszteltetést. Hangja most is szán
dékoltan könnyednek tűnik.

— Nem a dolga, de rákényszerülhet — vágja rá 
Demetrios. — Azért hatalom, hogy olyasmibe avat
kozzon, ami nem rá tartozik.

— Gyakran, de nem most. Nem olyankor, ha pihen. 
Emlékezetem szerint említettem már, hogy nem legátus
ként tartózkodom itt.

— Akkor mint magánember — unszolja Drusus. — 
Magánemberként hogyan ítélnél?

— Magánemberként győztesnek csakis Dmetriost kiált
hatom ki. Amennyiben feltétlenül döntenem kell és 
őszinte sajnálatomra.

— Bizonyos, hogy nem azért látod így, mert második
nak beszélt? — kérdezi Drusus.

— Kleomenes is minden tőle telhetőt megtett. De 
hálátlan feladatra vállalkozva valójában nem is győz
hetett.

— Szép, hogy enyhíteni kívánod vereségemet. Ám 
ha folytatnánk, okvetlenül elmondanám m ég. ..

— Majd máskor, Kleomenesem — inti le Drusus. 
— Vedd úgy, hogy nem egy háborút, mindössze egy 
ütközetet veszítettél el. És hogy Claudius ítélete is erre 
vontakozik csak.

— És mint legátus? — szólalok meg újra támadó 
hangulatba lendülve. — Ha mégis mint legátus kellene



döntened kettejük között? Hangom leplezetlenül kihívó, 
végtére is miért ne folytatnám, amit Demetrios elkezdett.

— Legátusként nem lehetnék őszinte. Ilyenformán 
semmi értelme a kérdésnek. — Nem látom, inkább 
sejtem csak, hogy legyint.

— Legátusként nem is őszintének kellene lenned — 
állapítja meg Demetrios. — Inkább tenned valamit.

— Ennyire veszedelmesnek képzeled magad? — 
Claudius Valerius hangjába árnyalatnyi megvetés vegyül.

— Ugyanazt a bűnt követtem el, mint a krisztiánu- 
sok. ők is az Impérium végét jósolják.

— Baráti körben voltál őszinte.
— És ha holnap valamelyik utcasarkon támad ked

vem őszintén hordóra állni?
Váratlanul valamennyien megállunk. Mintha csak el

felednénk továbbhaladni.
— Túl okosan beszéltél. Kötve hiszem, hogy meg

hallgatnának.
— Na lám. Ez is csak azt igazolja, hogy okos dolgok 

csupán ostobasággal keveredve veszedelmesek.
— Vagyis az Impériumot — jegyzi meg Kleomenes 

némileg diadalmasan. — Azt, hogy védekeznünk kell 
az ilyesmi ellen.

— Akkor is, ha tudjuk, hiába?
— Ilyesmit nem lehet tudni. Jósolni csupán.
— Sőt. Mégcsak a jóslatot sem kell komolyan venni.
— Annál kevésbé, mivel én sem vettem komolyan. 

Ha Kleomenes mondja, amit én mondtam, valószínűleg 
én felelem neki azt, amit tőle hallottál. Egyébről sincs 
szó, mint hogy kedvelője vagyok az ellentmondásnak.

— Ettől más még komolyan veheti — hallatszik a 
sötétben a legátus tűnődő hangja. — Például aki magában



mindezt végiggondolta. Egymás után többször is, úgy
hogy a hallott vélemény mindössze a magáét erősíti 
meg. H a . . .  — Váratlanul elhallgat vagy szava inkább 
abbamarad csak.

Valaki egy lépést tesz előre, újra a ház felé megyünk.
— Akárhogyan is, mindenképpen védekezni kell.
— így van. Védekezni nem azért szoktunk, mert 

igazunk van, hanem mert élni akarunk.
— így, ahogy mondod. Mert az Impérium egyelőre 

él, természetes hát, hogy annak feláldozása árán is véde
kezik, amit célul tűzött ki.

— És ami a léte értelme lehetett volna — toldom 
hozzá dünnyögve, magamnak inkább. Vagy talán düny- 
nyögve sem, lehetséges, hogy gondolom csupán.

Utolsónak maradva a sorban, oldalt húzódok. Pár 
pillanatra csörgedező szoborrá merevedek, majd balra 
indulok. Úgy tudom, valahol arra van a kút.

*

Szennyes, tépett rongyok lebegnek, alacsonyan úszó 
felhők húznak a Rhodanus felett. Bármely pillanatban 
megeredhet az eső, két oldalt rozsdásak a fák, újra vége 
egy nyárnak.

Alattunk a vízben ütemesen loccsannak az evezők, 
egyenletesen mozognak előre-hátra, láthatatlan rab
szolgakarok munkája nyomán. Rozzant gálya, minden 
kis billenésre megreccsen, időnként fájdalmasan félj aj dúl, 
néha azt hiszem, ki se tart Massiliáig. És onnan tovább ? . . 
Valószínűleg valamelyik keleti provinciába, mindegy hogy 
hová, attól függ, milyen hajót találunk.

Egymás mellett állunk Demetriosszal, köpenyünket



szél lobogtatja, majdnem azonos testtartásban támaszko
dunk a hajókorlátnak.

— Fogadjunk, hogy arra gondolsz, amire én is — 
szólalok meg hosszabb hallgatás után.

— Halljam hát, mire gondolok.
— Arra, hogy nem az történt, amire vártál.
— Hanem, amit elvártam. Annak reménye nélkül, 

hogy beteljesülhet. És hogy ami történt, enyhén szólva 
szokatlan. Legátusok esetében különösen az.

— Én se hittem volna, hogy képes megtenni. Annak 
ellenére sem, hogy az arcán meglátszott, nem szívesen 
uszította áldozataira a vadállatait.

— Többnyire nem szívesen uszítják. Mégse tartják 
fontosnak bizonyítani. Nem volt igazi római, azért kár 
érte.

— Sajnálod? Legalább valamennyire?
— Annyira, amennyire jobb volt másoknál.
— És ha nem tette volna meg?
— Azt tartanám róla, hogy mégiscsak arcátlanság. 

Azok után, amit tett, csak úgy leülni közénk.
— így viszont bebizonyította, hogy ért is valamit.
— Mindig azok vesztenek rajta, akik érnek valamit.
Kis ideig újra hallgatunk. Tekintetünk a borzolódó

hullámokon pihen, a sirályok röptét követi.
— Gondolod, hogy ezt akarta bizonyítani? — kér

dezem aztán.
— Nem nekünk, fütyült ránk, magának inkább. Fel

téve, hogy valóban éhenkórász filozófusok fecsegése miatt 
folyatta vérét a fürdővizébe. Mert hát ki tudja. . .  el
végre kegyvesztett is lehetett.

— Csakugyan. Miért is ne. Ez látszik valószínűbb
nek . . .



Hirtelen csalódást érzek, már-már csüggedés fog el. 
Mellettünk egy piszoktól maszatos matróz hulladékot 
dob a folyóba. Lebegő sirályok csapnak le rá, szár
nyukkal a vizet verdesve.

III

Tullius Valerius üdvözletét küldi testvéröccsének, 
Verus Valeriusnak.

Hála a hivatalos futárszolgálat gyorsaságának, levelem 
érkezésekor nagybátyánk tragikus halálának híre minden 
bizonnyal már rég eljutott hozzád. Figyelembe véve ezt, 
soraimmal elsősorban e szomorú esemény körülményei
vel kívánlak megismertetni. Mindazon dolgokkal tehát, 
melyekről szólva mindenekelőtt elnézésedet kell kémem, 
ha türelmedet, s mindazok türelmét, akik rajtad kívül 
még e levél olvasói lehetnek, huzamosabb ideig igénybe 
veszem. Teszem ezt pedig annak okából, hogy nagy
bátyám, Claudius Valerius, Gallia legátusa halálának okai 
oly mértékben bonyolultak és szövevényesek, hogy éppen 
megértésük kedvéért kell óvakodnunk mindennemű el
hamarkodott következtetés levonásától, mindenekelőtt pe
dig azon nagyos is kézenfekvőnek tetsző sommás íté
lettől, miszerint nagybátyánk a krisztiánusok áldozata 
lett. Annak ellenére, hogy szinte mindenki így vélekedik 
— ki felháborodottan s még hevesebb üldöztetésre 
uszítva e szerencsétlenek ellen, ki pedig kárörömmel 
vagy éppenséggel azt tartva, íme, az igazságnak ezegy- 
szer elég tétetett. Tartok tőle azonban, hogy nem csupán 
maguk a krisztiánusok vélekednek igy, hanem társaságunk



beli zavaros fejű ifjak és kerge leányzók is hasonlóképpen, 
olyanok, akik e babonáktól mételyezett lelkek bolondé- 
riáinak megukévá tételére hajlanak, vagy ha nem is 
fogadják el azokat, előszeretettel kérkednek hirdetőik 
iránt érzett rokonszenvükkel. Vagy azért, mert isteneink
ben nem hisznek többé, de szellemük túl tompa bármi
féle filozófia megértéséhez, vagy pedig, mert egyszerűen 
megcsömörlöttek a léha élvezetektől. Ennek ellenére ne 
hidd, hogy minden tekintetben elítélem őket, amiért 
részvétet és csodálatot éreznek az arénában szenvedők 
és kiszenvedők iránt. Teszem ezt pedig annál kevésbé, 
mivel sokukban éppen azt az együttérzést és csodálatot 
érzem az egyedüli rokonszenves tulajdonságnak, ami 
ugyan csak kivételes esetben készteti őket arra, hogy 
maguk is az amfiteátrumok porondjára lépjenek, de 
amitől, bevallom neked, magam sem vagyok mentes 
egészen. Elképzelhető hát, hogy sokban magam is 
hasonlóképpen éreznék, azt tartva nagybátyánkról, hogy 
egy napjainkban igen divatos érzésnek, a megbánásnak 
esett áldozatául. Igen, feltétlenül így vélekednék. Fel
téve, hogy életem legutóbbi másfél esztendejét nagybá
tyánk közvetlen közelébe töltve el, nem tudnék arról, 
hogy amit kezdettől fogva nem akart tenni, de tennie 
kellett, úgyszólván előbb bánta meg, semhogy megtette 
volna.

Legfőképpen ezért tartom hát szükségesnek leírni halá
lának nem annyira okait, inkább előzményeit és körül
ményeit, különös tekintettel azokra, akik nagybátyánkat 
holmi privinciabeli Caligulának vagy Nérónak tartják. 
Nem érezvén ugyanis okvetlenlül képtelenségnek azok 
jövendölését, akik a győzelem pálmáját a krisztiánusoknak 
ítélik, lehetőségeimhez képest elejét szeretném venni,



hogy szeretve tisztelt nagybátyánk alakjának az elkö
vetkező századok számára krisztiánus krónikások legyenek 
egyedüli megőrizői. Lévén, hogy a győztesek krónikásai 
ritkán igaz papjai csak Kliónak, méghozzá minél inkább 
úgy érzik, hogy ügyük győzelmével az igazság győzedel
meskedett, annál kevésbé.

*

Nagybátyánk hívására Lugdunumba érkezve jó ideig 
úgy hittem, olyan ember mellé kerültem, aki mindkét 
lábával a földön áll, mindent a valóságnak megfelelően 
lát és értékel, röviden szólva, nincsenek illúziói. Ma 
azonban már inkább úgy vélem, bennem igyekezett csak 
felkelteni ennek látszatát, minden bizonnyal fiatalságom 
és tapasztalatlanságom folytán tételezve fel, hogy sok 
mindent hiszek egyszerűbbnek vagy éppen szebbnek is 
a valóságosnál. Alighanem joggal is vélekedve így, mert 
hát végtére is mi voltam akkor? Felfelé ívelő hivatal
noki pályafutásról ábrándozó zöldfülű ifjonc, filozófusok 
tanításaitól túltömött fejjel, de híjával az élet ismeretének, 
hatalmas málhájával hátamon mindazon tulajdonságok
nak, melyektől az Impérium szolgálatába lépőnek — 
legyen bár legátus vagy annak személyi titkára csupán, 
miként jómagam — ajánlatos mielőbb megszabadulni. 
Ma viszont gyakran úgy érzem, túlságosan is sokat 
tudok ahhoz, semhogy az Impérium szolgálatában meg
maradni továbbra is képes lehessek. Néha meg éppen
séggel öregnek is érzem magamat, olyannyira, hogy 
akár még nagybátyánkat is akkori tejfelesszájú önma
gamhoz látom hasonlatosnak. így ahogy mondom —



anélkül, hogy a legkevésbé is tiszteletlen kívánnék lenni 
emléke iránt. Dehogy is, éppen ellenkezőleg.

— Egy dolgot, ha csakugyan eredményesen kívánod 
szolgálni az Impériumot, minél előbb meg kell tanulnod 
— figyelmeztetett nagybátyánk, emlékezetem szerint alig 
néhány nappal megérkezésem után. — Nem lehetsz 
mindig jó, sokszor pedig a szó köznapi értelmében véve, 
kimondottan rossznak kell lenned. Nemcsak a rosszakkal, 
hanem gyakorta a jókkal is, olyanokkal szemben, akiket 
a jószándék vezet, valójában tehát jók is, éppen csak 
olyan lehetetlen formájú mozaikkockákra emlékeztetőn 
azok, hogy sehová sem beilleszthetők. Nem önmagukban 
véve rosszak, hanem szándékuktól függetlenül, tetteik 
következtében. Ezért kell rossznak lennünk hozzájuk, 
olykor még kegyetlennek is. Lehetőség szerint szigorú
nak, de igazságosnak, egyúttal azonban igazságtalannak 
is, mivel minden olyan intézkedés, melyet elszenvedője 
nem érez igazságosnak, bizonyos szempontból nézve 
csakugyan nem is lehet más, mint igazságtalan. Főleg 
büntető intézkedések esetében látszik érvényesnek ez, 
őszinte sajnálatára az intézkedések meghozójának, aki 
nagyon is tisztában van vele, hogy a megbüntetett 
mindössze félelemből tesz úgy, mintha büntetését el
fogadná igazságosnak. Lelkében azonban gyűlölettel és 
bosszúvággyal viseltetik megbüntetője iránt, korábbi út
járól is azért térve le csupán, mert annak folytatásától 
félelme visszariasztja. Ezért végzünk valójában félmun
kát, mégis elégedettnek kell lennünk, amennyiben bün
tető rendszabályaink akár csak másokat is visszaretten
tenek hasonló tettek elkövetésétől. Hatalmas többségük
ben olyanokat természetesen, akik egyáltalán nincsenek 
meggyőződve káros és megengedhetetlen voltáról mind



annak, amit büntetéstől való félelmükben nem követnek 
el. Az a tisztségviselő tehát, aki valóban az Impérium 
érdekeit tartja szem előtt, legjobban teszi, ha pusztán 
afelett töpreng, hogy akik intézkedéseit igazságtalannak 
tartják, mennyire veszedelmesek, ami egyben azt is je
lenti, hogy mások véleményét úgy kell semmibe vennünk, 
hogy közben nagyon is odafigyelünk rájuk, s anélkül, 
hogy a magunkét csalhatatlannak hinnénk. Szüntelenül 
figyelnünk kell, másokat és önmagunkat egyaránt, még
hozzá nem is csupán azt mérlegelve, hogy amit tenni 
készülünk, valóban az Impérium érdekeit szolgálja-e, 
hanem arról sem feledkezve meg, hogy maga az Impé
rium is szolgál valamit, mindazok összességét, akik szá
mára békét, rendet és jólétet hivatott biztosítani. Igen, 
Tullius, így van ez, ezért kell sokszor igazságtalannak 
és kíméletlennek lennünk kevesekhez, hogy sokakhoz 
annál inkább jók és igazságosak legyünk . . .

Gyakran oktatgatott eképpen, filozófusi hajlamai és 
ismeretei folytán olykor kissé bőbeszédűen, kellemes 
nyári estéken, a helytartói palota kertjében lévő öreg 
platánok alatt tett sétáink közben. Esős őszi vagy hideg 
téli napokon viszont dolgozószobájában üldögélve, ahon
nan ilyenkor többnyire a napi munka, a különféle jelen
tések vagy levelek és rendelkezések megírása után se 
távoztunk mindjárt, nemegyszer még gyertyát hozatni 
is elfelejtettünk. Olykor meg szándékosan elégedtünk 
meg a kandallóban ropogó fahasábok táncoló fényével a 
falon és a hópelyhek játékával az ablakokon túl; erre
felé gyakrabban és bőségesebben havazik, mint otthon 
mifelénk, néha heteken át borul fehér lepel a földre és 
a tetőkre, el sem képzeled, milyen szép ez a város ilyen
kor . . .  Attól tartok egyébként, azért emlegette annyit



a büntetések kiszabását és a különféle elkerülhetetlen 
megtorlásokat, mertvalam ennyi kötelessége közül ezeket 
érezte légtérhesebbnek. Mintha előre sejtette volna, mi 
következik. Annak ellenére, hogy ekkor vajmi kevés 
jele mutatkozott még a krisztiánusok okozta későbbi 
zűrzavaroknak. — Szerencsére mifelénk csak kevesen 
vannak — jegyezte meg róluk egy alkalommal, átnézve 
az asztalára tett delátori jelentéseket. — És bármennyi 
fejfájás okozói legyenek is egyes keleti tartományokban, 
semmiképp sem kell ehinni azt a sok szörnyűséget, 
amit róluk mesélnek. Amióta itt vagyok, vagyis immár 
ötödik esztendeje, rendszeresen kapom róluk a bizalmas 
jelentéseket, emellett pedig még elődöm irattárából is 
elolvastam mindent, amit csak róluk találtam. Megbi- 
zottaink közül többen beépültek közéjük, felvették a 
keresztséget is, részt vettek legtitkosabb szertartásaikon, 
de holmi zavaros jövendöléseken túl, semmi gyanúsat 
sem tapasztalhattak. Nem beszélve arról, hogy eluta
sítják az isteneknek szóló áldozatok bemutatását, s nem 
fogyasztanak áldozati húst. őszintén szólva, a ponti- 
fexek húsüzlete kedvéért semmi kedvem zaklatni őket.

— Értelek — vetettem közbe. — De vajon megbíz
hatsz-e mindig a delátoraid jelentésében? Bizonyos-e, 
hogy mindent elmondanak neked?

Nagybátyánk kissé elhúzta száját: — Ismerem őket. 
Tudom rólúk, hogy az igazságnál általában többet mon
danak. Igyekeznek megszolgálni a dénárjaikat.

Ekkoriban ritkán emlegettük még a krisztiánusokat. 
Valójában pedig a következő tavaszon se tapasztaltuk sok 
jelét annak, hogy éppen velük való gondjaink készülnek 
megnövekedni.

Azokra a hónapokra gondolok itt, melyeknek során



főleg a tartomány keleti részében tettünk utazásokat, 
Argentoratumot, Divodorumot, Remit látogatva meg, 
valamint a határmenti erősségeket, végig a Rhenus 
folyása mentén, utunk egy szakaszán hajón vitetve ma
gunkat észak felé a folyó hullámaival, jobbára az innenső 
part közelében maradva, de tekintetünkkel a túloldal 
sötét germán erdőségeit pásztázva végig. Nagybátyánk 
legalábbis alig vette le szemét a sűrű erdő borította 
hegy vonulatról; tekintetét kezével beárnyékolva, szün
telenül úgy fürkészte az idegen partot, mintha csak 
tudni akarná, vajon a sötétzöld fenyvesek hátterében 
halványkék, de az ég kékjével találkozva bamásszürkére 
váltó füstoszlopok serény fegyverkovácsok tüzeiről árul
kodnak-e vagy csupán családi tűzhelyek készülő vacso
ráiról. Pillantása az egymást sűrűn követő halászfalvak 
és a túlsó part mentén sikló csónakok láttán is aggódónak 
tűnt; annak ellenére, hogy a parton állók és a csónakokban 
ülők tiszteletteljesnek tetsző érdeklődéssel bámulták 
aranyozott császári sassal ékesített hajóinkat, fedélzetü
kön fegyveres katonáinkkal. Bőrbe öltözött szőke em
berek voltak, látszólag barátságosan többször integettek 
is, kiáltásaik egy-egy foszlányát a szél olykor felénk 
sodorta. — Ahányszor csak megteszem ezt az utat — 
jegyezte meg nagybátyánk elgondolkozva —, odaát 
mindig több falut látok. Szaporodnak és terjeszkednek, 
akárcsak eső után a gombatelepek. . .

Beszéd közben valami kesernyés fáradtsággal mosoly
gott. Minduntalan felbukkanó mosolya nyomán úgy 
tetszett, mintha hatalmát kissé szégyellné, mintha kép
telen volna végleg megszokni, hogy élet és halál urának 
kell lennie az Impérium legnagyobb tartományában. 
Arcának e kifejezését főleg művelt és hozzá hasonlóan



bölcselkedésre hajlamos emberek találták rokonszen
vesnek, ellentétben az úgynevezett keménykötésű férfi
akkal, főleg katonákkal, akiknek, noha mindig kellő 
tisztelettel beszéltek hozzá, mintha nem tudott volna 
imponálni igazán. Valószínűleg ezektől származott az a 
nézet is, miszerint viselkedése szándékolt és azért ilyen, 
mert az Imperátorhoz kíván hasonlítani, amely állítás 
legfeljebb annyiban lehetett igaz, amennyiben nagybá
tyánk az Imperátort teljes szívéből vallotta eszményké
pének. Utunk során is többnyire ez a mosoly játszott 
ajkai körül, nyomokban még olyankor is megmaradva, 
ha a felsorakozott cohorsok felett tartott szemlét, vala
hányszor pedig az útbaejtett városok római és gall elő
kelőségeit üdvözölte, éppen a benne rejlő parányi kelle
mes gúnynak volt köszönhető, hogy szívélyessége nem 
hatott teljességgel üresnek és tartalmatlannak. Minden
kihez figyelmes volt, s az újonnan bemutatottakat 
ugyanolyan barátságosan köszöntötte, mint a már régebb
ről ismerteket, akiket viszont sohasem mulasztott el 
nevükön megszólítani. Kiválóan emlékezett mindenre, 
figyelmét egyetlen új híd, fürdő vagy amfiteátrum sem 
kerülte el, e tulajdonságára kissé mintha büszke lett 
volna, újdonságokat észlelő megjegyzéseivel szívesen 
előzte meg kalauzoló vendéglátóit. Nem kevésbé emléke
zett az időközben eltűnt dolgokra: — Itt tavaly még 
mocsár volt, ha jól emlékszem — mutatott példának 
okáért egy, a folyómenti gátak védelmében meghúzódó 
olajfaültetvényre —, amott meg — nyújtotta ki karját 
balfelé —, látom, az erdőt már kiirtottátok . . .  — Amerre 
csak mentünk, a városok kétfelől éljenzőkkel szegélye
zett utcái mindenütt ugyanolyan tisztán ragyogtak, 
mint a lelkesedőket keresztben tartott lándzsáikkal illő



távolságban tartó légionáriusok sisakjai vagy a bronzdí
szek frissen faggyúzott bőrpajzsaikon; szandáljaik szo
rosan lábszáraikra tekert szíjazatának feszessége ver
senyre kelt arcuk fegyelmet sugárzó merevségével. Rend 
és tisztaság fogadott bennünket mindenütt, hellyel- 
közzel az ügybuzgó sietség árulkodó jeleinek kíséretében. 
— Itt mintha még a verejtékszag is érezhető volna egy 
kissé — fordult felém az egyik kisvárosban —, sőt mintha 
a tisztek és felügyelők káromkodásának visszhangja sem 
ült volna még el. — Figyelmét sohasem kerülték el a 
kapkodás nyomai, amikor azonban megkérdeztem tőle, 
nem volna-e jobb bejelentés nélkül érkezni, mosolyogva 
így felelt nekem: — Más haszna sem lenne, minthogy 
időmet a mulasztások megbüntetésére fecsérelhetném, 
azon törve fejemet, hogy a leváltottak helyére kiket 
ültessek. így viszont az utolsó percekben sok minden 
mégis elkészül. Legalább egy része mindannak, ami rég 
készen állhatna . . .

Colonia Agripinnában időztünk, mikor az utánunk 
küldött futár beért bennünket. — Bekövetkezett, amitől 
tartottam — jegyezte meg nagybátyánk szárazon, az 
üzenetet végigolvasva. — Szerencsétlenek. Nem tudtak 
békén maradni.

Váltott lovakkal és kísérettel hajtattunk vissza. Alig 
tizenhárom nap alatt téve meg az utat Gallia fővárosáig.

#

Idehaza Lugdunumban rosszabb volt a helyzet, sem
mint gondoltam. Nagybátyánk tekintete ennek ellenére 
nem árulkodott különösebb megdöbbenésről.

Pedig mialatt a város főútvonalán végighaladtunk,



mindenünnen kiáltások hangzottak: — Valerius, védel
mezd meg isteneinket! Nyújts oltalmat gyermekeinknek! 
Állj bosszút az istenek meggyalázóin! Oroszlánok elé a 
krisztiánusokkal! — Nagybátyánk a kocsiban felállva a 
tömeget többször is csendre intette. De mikor a palota 
erkélyéről szólva tudatta az egybegyűltekkel, hogy a 
bűnösök mindenképpen elnyerik méltó büntetésüket, 
Rómának azonban törvényei vannak, melyeknek betar
tása mindenekfelett való, a tömeg újra zúgásba kezdett. 
— Éhesek az oroszlánok! — hangzott feli többfelől a 
kiáltás, eleinte össze-vissza csak, majd szabályos kórussá 
rendeződötten. — É-he-se-ka-zo-rosz-lá-nok! É-he-se- 
-ka-zo-rosz-lá-nok! — skandálta az embertömeg üteme
sen és szűnni nem akarón, azután is még, hogy távoz
tunk az erkélyről. Testőreinknek kardlappal kellett 
szétkergetniük a hangoskodókat.

— Oroszlánokat akarnak — csukta be nagybátyánk 
az ablakot. — Meg sem kérdik, vannak-e oroszlán
jaink.

Nyugodtnak, határozottnak látszott és nem sietett. 
Legkevésbé éppen az oroszlánokkal. A lugdunumi 
krisztiánusok már megérkezésünk előtt börtönbe vetett, 
számszerint százharminchét főnyi gyülekezetét azonban, 
ideértve az asszonyokat és gyermekeket is, élükön a 
vénségesen vén Pothinus episzkoposszal, továbbra is 
fogva tartotta. Nehogy az oroszlánokat követelő csőcselék 
maga váljék ismét oroszlánokká. Újra kezdve azokat a 
vérengzéseket, melyekre a gyülekezet bebörtönzése előtt 
került sor és melyeknek nem kevesebb, mint huszonhat 
személy esett áldozatául. Jobbára a krisztiánusok és 
krisztiánusgyanúsok soraiból, bár a megvadult tömeg 
által agyonvertek közt olyanok is akadtak, akik a helybeli



krisztiánusokat nem is ismerték. Ezekben a forró napok
ban szakadatlan veszély fenyegette a városban tartózkodó 
idegeneket; főleg a keletiől jöttékét, akik a latint vagy 
a gallok nyelvét nem vagy csupán törve beszélték. Nem 
utolsó sorban azért, mert a városi magisztrátus aláren
delt őrség többnyire olyankor lépett közbe csak, amikor 
már mindössze a hullaszállítókért küldhetett, vagy az 
áldozatok házairól felcsapó lángok továbbterjedését 
gátolhatta meg. Nagyjából ilyen volt a helyzet mindaddig, 
amíg nagybátyánk a magisztrátus hatalmát felfüggeszt
ve katonai ellenőrzést nem vezetett be a város falai 
között.

Határozott intézkedései nyomán csend következett. 
Oroszlánváró csend, ugrásra kész és fogcsikorgató. Ennek 
ellenére láthatólag bízott még a kedélyek megnyugvá
sában és a hangulat változásában. Néhányat a foglyok 
közül a város fórumán megvesszőztetett. Hadd lássák 
a polgárok, hogy valami mégis történik.

Közben pedig megpróbált szót érteni a gyülekezet 
élén állókkal. Nagyobbára négyszemközt igyekezett 
rávenni őket, hogy pusztán a látszat kedvéért hódolja
nak az Impérium istenei vagy legalább az Imperátor 
képmása előtt. Tömlöcéből elsőnek Pothinust hozatta 
fel, a gyülekezet roskatag vén episzkoposzát. Véletlenül 
éppen azon a napon, melynek délutánján Lugdunumra 
és környékére szörnyűséges jégeső és felhőszakadás 
zúdult, rettenetes szélvihar kíséretében, amely ítéletidő
nek számos emberélet is áldozatul esett. Napokon át 
tartott a mentés, hetekig a károk helyrehozása, nagy
bátyánk, ahol csak lehetett, személyesen jelent meg a 
helyszínen, ellenőrizte a helyreállító munkálatokat, 
gabonát és egyéb élelmiszert osztatott a rászorulóknak.



Pothinusról így már csak azután esett szó újra, hogy 
halálát jelentették nekünk. — Jobb, hogy így történt — 
jegyezte meg nagybátyánk elgondolkodva. — Legkevésbé 
szívesen tisztes aggastyánokat kínoztatok m eg. . .  — 
Bízott benne, hogy a fiatalabbakkal könnyebben dűlőre 
juthat. Ennek reményében kisértette fel börtönéből több 
ízben is a három diakónust, Sanctust, Maturust és 
Attalust, hol mindhármukat együtt, hol külön-külön, s 
hosszasan a lelkűkre beszélt. Szószerint így, mivel szobá
jának csukott ajtaja mögül, legtöbbször őt hallottam 
beszélni csupán, akaratlanul is el-elkapva néhányat hol 
indulatosan felcsapó, hol pedig valósággal könyörgőnek 
tetsző szavai közül. Bízvást állíthatom tehát, hogy ilyen 
magas tisztséget betöltő férfiú sohasem szólt még ennyi 
türelemmel és megértéssel olyan alacsony sorú emberek
hez, mint amilyenek e szerencsétlen foglyok is voltak. 
Minden személyes érdek nélkül, s bizonyos mértékig 
még az Impérium érdekeit is háttérbe szorítva, mivel 
azok, elsősorban és mindenekelőtt, a rövid úton való 
elintézést követelték volna meg — ahelyett, hogy hasz
talanul igyekezzen meggyőzni e szerencsétleneket annak 
a szörnyűséges halálnak az értelmetlenségéről, melyet 
azok láthatólag minden más dicsőségnél többre becsül
tek. — Kezük van, fejük, lábuk és törzsük — sóhajtotta 
értetlenül és csüggedten az egyik ilyen találkozó után. 
— Embereknek látszanak. Embereknek, akik képesek a 
gondolkodásra. . .

Kérdem tehát, hibáztatható-e, amiért e meddő rábe
széléseket nem folytathatta a végtelenségig.

Annál kevésbé, mivel a vihar keltette zűrzavar elülte 
után az utca népének ismét eszébe jutottak a krisztiá
nusok. Most már magát az ítéletidőt is nekik, illetve a



bosszulatlanul maradt istenek művének tulajdonítva. 
Azok haragjának, akiknek pontifexei, amint arról a 
közhangulat alakulásáról szóló jelentések beszámoltak, 
igencsak hozzájárultak ahhoz, hogy a város utcáin egyre 
gyakrabban hangzott föl az éhes oroszlánokat emlegetők 
kiáltozása. Lecsillapításuk érdekében kérette magához 
nagybátyánk Livius Trobust a lugdunumi Jupiter- 
szentély főpapját, aki a galliai papság nesztorának is 
számított, s nem kis befolyással bírt a pontifexek testüle
tében. Vele is hosszabb ideig tárgyalt zárt ajtók mögött. 
Ahogy azonban a magas, szikár, sértődötten összepréselt 
ajkú öregember a palotából, távozott, arckifejezése me
rőben Pothinus és a többi börtönébe visszakísért kriszti- 
ánus fogoly arcára emlékeztetett. — Egészen jól megér
tettük volna egymást, ha beszélgetésünkből nem derül 
ki végleg, hogy ezek a boldogtalan papok olyképpen 
féltik befolyásukat és gazdagságukat, hogy közben azt 
hiszik, csakugyan az isteneiken esett gyalázat miatt 
vannak felháborodva — mondta róla később nagybá
tyánk, egyre inkább szokásossá vált hangján.

Közben írt az Imperátomak. Más nekem diktált 
vagy általam is fogalmazott levelekkel ellentétben, 
természetesen sajátkezűleg. Tartalmáról így annyit 
tudhatok csupán, amennyit egy korábban elejtett mon
datából következtetve sejtek belőle. Hogy a legszeren
csésebb megoldás alighanem az lenne, ha a bebörtön- 
zötteket a birodalom valamely más, minél távolabbi 
részébe szállítanák el. Enynyiből gondolom, hogy levele 
is erről szólhatott.

#



Vettius Epegathust később fogadta csak. Azt köve
tően már, hogy levelét Rómába küldte.

Eme Vettiusról egyébként tudnod kell, hogy lovagi 
rangban álló ember volt és természetesen római polgár. 
Közepes nagyságú birtoka volt a város környékén, be
folyásos és sokak által tisztelt embernek számított, 
személyes ismeretségben állt nagybátyánkkal is. Koráb
ban az elmúlt évek során többször kapott meghívót a 
palotában rendezett ünnepi fogadásokra, emellett pedig 
bizonyos római körökkel is voltak kapcsolatai. Ugyanak
kor azonban egyike volt azon krisztiánusság gyanúja 
alatt álló személyeknek, akiket szemmel tartottunk. 
Társasági körökben meglehetősen hóbortos embernek 
tartották, mégpedig, amennyiben az a szokása, hogy 
birtokán egy asztalnál étkezett rabszolgáival, s hozzájuk 
hasonlóan térdig érő, durva vászonból készült tunikát 
viselt, napkeltétől napnyugtáig ugyanúgy dolgozva velük 
együtt a földeken, mintha csak közülük való lenne, 
hóbortnak számít, nem is egészen alaptalanul. Negy
venes éveinek végé felé járhatott, családja nem volt, 
magánéletéről megtudni úgyszólván mitsem sikerült; 
annyit sem, tart-e fenn élettársi kapcsolatot rabszolga
nőinek bármelyikével, valójában pedig az is csupán 
valószínűnek látszik, hogy kicsapongó ifjúi évek után 
váltott át különcködő életmódjára, amely azonban 
egyáltalán nem akadályozta meg abban, hogy a városba 
látogatva felkeresse rángj abeli barátait és ismerőseit, 
elfogadja ebédmeghívásukat, meghallgassa és tovább 
mesélje Rómából frissen érkezett és többnyire Fausti- 
náról szóló vicceiket, melyek évekkel a császárné halála 
után, szennyesen és kiapadhatatlanul, továbbra is áradnak 
felénk, egyszóval, hogy minden tekintetben úgy visel



kedjen, mintha közénk tartozna. Szajhákhoz nem járt 
ugyan, lerészegedve sem látták sohasem, bort alkalma
sint nem is fogyasztott, feltehetőleg azért, mert valaha 
nagyon is ivott. Megfordult viszont a nyilvános fürdők
ben, s más olyan helyeken is, ahol krisztiánusoknak nem
csak tilos volt megjelenniük, hanem ahová, mint bűnös
nek tekintett helyekre, ők maguk sem kívántak elláto
gatni, olyan dolgokkal pedig, hogy vajon az étel, amellyel 
vendéglátói megkínálják, áldozati húsból készült-e, 
legkevésbé sem valószínű, hogy törődött volna. Több, 
mint kétséges tehát, hogy valaha is átesett volna a 
keresztelés szertartásán, az a feltevés pedig, miszerint 
helyeselte volna a Mercurius-szobor meggyalázását, vagy 
éppen része is lett volna benne, számomra egyszerűen 
hihetetlennek látszik. Tagadhatatlan viszont, hogy voltak 
bizonyos kapcsolatai a városbeli gyülekezettel, tudtuk 
róla, hogy két-három ízben is részt vett szertartásaikon 
és társasvacsoráikon, olykor meg a birtokára látogattak 
ki többen a gyülekezetből, főleg Pothinus vikáriusához, 
a sokak által kiváló értelműnek és nagy tudásúnak tartott 
Irenaeushoz fűzték szoros baráti szálak. Más dolgairól, 
mindenekelőtt arról, hogy több nagy létszámú keleti 
gyülekezet elöljárójával, elsősorban Melitonnal, Sardes 
episzkoposzával is levelezést folytatott, később, letar
tóztatása után szereztünk tudomást csupán. Arról, hogy 
évek óta megfigyelés alatt áll, valószínűleg pontos 
értesülései lehettek, ettől azonban nemcsak nem za
vartatta magát, hanem baráti körökben állítólag még 
ékelődött is afelett, hogy krisztiánus-gyanúsnak, s en
nél fogva az Impérium ellenségének tartják.

Eltérően ugyanis az igazi krisztiánusoktól, akik tudva
levőleg a szünet nélküli komorságra hajlanak, erénynek



tekintik a könnyek ontását, a nevetésnek pedig csupán 
legártatlanabb, gyermekien tiszta fajtáját vélik meg
engedhetőnek, Vettius a jelek szerint nem veszítette el 
érzékét a humor és általában az élet dolgainak nevetsé
ges oldala iránt. Bármi furcsának találd ugyanis okos
kodásomat, Vettius számomra sokban rejtélyesnek tetsző 
alakján tűnődve sehogyan sem tudok szabadulni annak 
feltevésétől, hogy nagyon is sok dolgot, talán mindent 
nevetségesnek tartott, különbséget legfeljebb nevet
séges és kevésbé nevetséges dolgok között tett, amiért is 
a krisztiánusok együgyűségét mindössze kevésbé tar
totta nevetségesnek az Impérium isteneit övező tiszte
let ürességénél, vagy éppen magánál az Impériumnál. 
Viselkedésében legalábbis mindig volt valami, ami arra 
vallott, hogy semmit sem képes igazán komolyan venni. 
Vagy inkább így: valahol a lelke mélyén valami arra 
késztette, hogy úgy viselkedjen, mintha a legbelül ko
molyan vett dolgokat se venné komolyan. Talán mert 
a túlzott komolyságot érezte komolytalannak. Gyere
kesnek, olyasvalaminek, ami nem méltó felnőtt emberhez.

Hogyan is gondolhattuk volna hát, hogy tulajdon 
komolyságát egyszer majd végzetesen komolyan veszi.

Legfőképpen azonban a város polgárai közt elfoglalt 
előkelő helyére való tekintettel igyekeztünk tartózkodni 
közvetlen zaklatásától. — Vettiusnál ez a tüntető ba- 
rátkozás a krisztiánusokkal olyasmi csak, mint néme
lyeknél a színházimádat, a költők istenítése vagy a 
rajongás a kocsiversenyek iránt — jegyezte meg egyszer 
róla nagybátyánk, jóval korábban, amikor a városban 
még rend és nyugalom honolt. — Sokkal értelmesebb
nek tartom, semhogy komoly válság esetén ne tudjon 
józan maradni.



És hát valóban. A vérengzések napjaiban a városban 
senki sem látta. Sokáig még azután is láthatatlan maradt, 
hogy a gyülekezet börtönbe került.

Ezért lepődtem meg, amikor egy délelőtt az egyik 
kapuőr bejelentette.

— Nagybátyáddal lenne beszédem, Tullius — üdvö
zölt bennfentes fesztelenséggel. Azzal a szokásos, né
mileg hetykének ható, távolról sem krisztiánusnak 
tetsző mosolyával tekintett rám, amely valahogy rokon
szenves volt számomra, s amely arcának kifejezését 
kissé éppen nagybátyánkéhoz tette hasonlatossá. Máskor 
csak egészségesen sovány, napbamította arca viszont 
beesettnek tűnt, a szeme alatti, álmatlanul töltött éj
szakákról árulkodó mély lilás árkok pedig még csak tovább 
fokozták megviseltségét. Alapjában véve olyan benyomást 
keltett, mint aki hosszú őrlődés után szánta rá magát 
csupán erre a látogatásra. Ámbár végtére is ki tudhatja 
ezt: lehetséges, hogy a történtekre visszagondolva kép
zelődöm csak. Teljesen bizonyos egyedül abban lehe
tek, hogy váratlan felbukkanása, pusztán a kép is, 
ahogy ott áll előttem és furcsa, szinte kötekedő mosolyá
val bejelenti, nagybátyánkkal lenne beszéde, minden 
kertelés nélkül, már-már a felelősségrevonás hangsú
lyával fordulva hozzám, ugyanúgy azoknak a jelene
teknek egyikét képezi, mint ahogyan alakja egészében is 
a lugdunumi eseményeknek azon szereplői közé tartozik, 
akiket sohasem fogok elfelejteni.

Alig néhány pillanatig álltunk szemben egymással. 
Nagybátyánk szinte azonnal megjelent az ajtókeret
ben. Valószínűleg, mert bentről felfigyelt az ismerős 
hangra.

— Üdvözöllek, Vettius — nyújtotta kezét barátsá



gosan. — Mintha csak megérezted volna, hogy üzenni 
készülök élted.

— Megtisztelsz, Claudius — válaszolta Vettius lát
szólag ugyanolyan szívélyesen, de hangjában érezhető 
gúnnyal is egyben. — Mindig örülök, ha valamilyen 
fáradságtól megkímélhetlek.

Nagybátyánk tekintete láthatólag úgy üdvözölte a 
Vettius szavaiban rejlő élt, mint egy közeli ismerős 
olyan hibáját, ami nélkül ez az ismerős mindenképpen 
csak csonka lehetne. Azután becsukódott mögöttük az 
ajtószámy, kirekesztve abból a beszélgetésből, amelynek 
valamennyi közül talán leginkább szerettem volna ta
núja lenni.

Halaszthatatlan levél megírása ürügyén maradtam 
az előszobában. De az ajtó mögül hosszú ideig a csend 
hallatszott csak. Később az egymást váltogató hangok 
mindinkább felerősödtek; egyelőre annyira csupán, 
hogy felismerhessem, ki beszél éppen.

Elsőnek nagybátyánk egy mondatát sikerült megérte
nem. Hangja rábeszélő volt: — Kíséreld meg, Vettius. 
Kíséreld meg legalább!

Vettius válasza és a benti párbeszéd még néhány 
mondata azonban beleveszett két kint sétáló katona 
váratlanul felcsapó nevetésébe. Sietve keltem föl és 
csuktam be az ablakot. De a nevetés lassan elülő hangjai 
még néhány mondatot magukkal vittek. Főleg mert 
arcomat lángba borító szégyenérzetem megakadályozta, 
hogy egészen közel az ajtóhoz menjek.

Azután újra tisztán hallottam, ismét csak nagybátyánk 
hangját: — Nem arra kértelek, hogy megkönnyítsd, 
hanem hogy segítsd az elkerülését. Segíts megkímélni 
azokat, akik közé tartozol.



— Attól félek — hangzott Vettius válasza —, nem 
érted, hogy csak annyira tartozom közéjük, amennyire 
egyetértek velük. Attól a pillanattól kezdve, hogy észre
veszik, le akarom térítem őket a végsőkig való kitartás 
útjáról, nem tartozom közéjük többé. Közéjük csak az 
tartozhat, aki a hitükkel azonosul és csakis ezért.

— Szerinted tehát bezárult a kör? — Nagybátyánk 
most mintha sóhajtott volna.

Vettius hangja viszont olyan volt, mintha élvezné a 
helyzetet: — Mindig is zárva volt, csak te nem vetted 
észre. Nem menekülhetsz.

— De te még igen. Nem kívánom az utadat állni.
— Ha ezt kívánom, nem jövök hozzád.
— Azt hittem, egy kéréssel akarsz hozzám for

dulni.
— Előre tudva, hogy nem teljesítheted. Tévedsz 

viszont, ha úgy hiszed, engem kihagyhatsz a történe
tedből.

— Vettius, ami itt történik, velem is csak történik 
csupán.

— Mint ahogy az is csak történni fog, hogy hozzám 
se lehetsz irgalmas.

— Könnyen meglehet, hogy csakugyan nem lehetek 
az. Ezért kellene sok mindenről még idejében elgon
dolkodnod.

— Kezdettől fogva ezt teszem. Egyáltalán nem vélet
len, hogy csupán most. . .  — hangzott fel Vettius válasza, 
beleveszve a kintről felhallatszó szekérzörgésbe. Egymás 
után több szekér állt meg a palota előtt, valószínűleg a 
testőrség élelmiszer-szállítmánya érkezett.

Később a lerakodás zajának elcsitulta után már újra 
csend volt odabent. Szavukat ismét halkra foghatták.



Vagy csupán némán, tehetetlenül néztek egymásra. 
Számomra mérhetetlenül sokáig, úgyhogy arcpirító 
szégyenkezésem mind kevésbé bizonyult elegendőnek 
ahhoz, hogy legyőzője lehessen a szabályszerű, ajtóra 
tapasztott füllel történő hallgatózás kísértésének.

Székemről felemelkedőben voltam már, amikor moz
gást és nagybátyám hangját hallottam: — . . .  bár
mennyire kedveltelek is mindig, Vettius, ezúttal azt 
kell kívánnom, ne kerüljön sor közöttünk egyhamar újabb 
találkozásra. Kísérd ki vendégünket, Tullius — fordult 
aztán hozzám az ajtón kilépve. Szava most éles volt és 
határozott, majdnem pattogó. Lényétől idegen és szá
momra új, de olyan, amilyennek az elkövetkező hetek
ben egyre többször hallottam.

Vettius arcán ugyanaz a mosoly ült, mint megérkez
tekor. De valahogy erőszakkal életben tartva, mondhatni 
dermedten, már-már ráfagyva vonásaira. Saját külön 
„vettiusi” módján fejezve ki ugyanazt a megkövesedett 
hajthatadanságot, ami szinte valamennyi arcon ott 
tükröződött a nagybátyánkkal folytatott beszélgetések 
után. A tömlöcből felhozatott foglyokén éppúgy, mint 
azokén, akik a bebörtönzöttek vesztét kívánták. Mintha 
csak valamennyien egyet akartak volna. Azt, amit leg
kevésbé nagybátyánk kívánt.

Aztán megjött az Imperátor válaszlevele. Nagybátyánk 
előttem vette át a Rómából érkezett futár kezéből, 
törte fel a pecsétet és csavarta szét a tekercset türelmet
len mozdulatokkal. Tekintete rögtön a lap alját kereste. 
Pillanatokkal előzve meg csupán fáradtan lehanyatló 
kézmozdulatát, mellyel a levelet az asztalra dobta.

— Minden hiába, Tullius. A cirkuszt meg kell ren
dezni. *



Negyvennyolc szerencséden, negyvennyolc ember. 
Ennyi volt a száma a Lugdunumi Ünnepi Játékok áldo
zatainak.

Ennyi maradt a százharminckettőből, ennyien voltak 
azok, akiket sem okos érveléssel, sem pedig ígéretekkel 
és fenyegetésekkel nem lehetett jobb belátásra bírni. 
Három diakónusukhoz, Attalushoz, Sanctushoz és Ma- 
turushoz hasonlatosan, többségükben kereskedők és 
kézművesek, ideszámítva családtagjaikat is, akiket szinte 
sohasem lehetett atyjuk vagy férjük követésétől eltérí
teni. Rabszolga viszont alig akadt közöttük; annál 
inkább az ellenük valló tanúk sorában, azok között, akik 
— amint azt előtted szükségtelen és az igazság szempont
jából bűn is lenne tagadnom — elejétől végig igaztalan 
vádakat támasztottak alá vallomásukkal. Lényegében a 
várakozásnak megfelelően, de nem kis vesződség után, 
lévén, hogy sokakat közülük csak többszöri megkínoz- 
tatás árán volt lehetséges rávenni fertelmes kicsapongá
sokról és véres szertartásokról szóló vallomásaik meg
tételére. Feltehetőleg azon oknál fogva, hogy ezek a 
krisztiánusok rabszolgáikkal nem bántak rosszul; sokan 
közülük családjuk tagjainak tekintették őket, egy asz
talnál étkeztek velük, betartani igyekezvén vallásuk ama 
tanítását, miszerint istenük nem ismer szabadot és rab
szolgát, patríciust és plebejust, gazdagot és szegényt, 
amely nézet, ha meggondoljuk, igen közel áll számos 
általunk is nagyrabecsült, sőt példaképnek tekintett 
bölcselő gondolataihoz. Nem utolsó sorban Epictetus 
tanításához, aki maga is a rabszolgaság kenyerét ette, 
s akitől maga az Imperátor tanult meg a rabszolgákkal, 
s általában a kiszolgáltatottakkal és nincstelenekkel együtt-



érezni. Szükségtelen is mondanom tehát, hogy eme 
tanítás eleve kizárja a követőinek tulajdonított véres 
szertartásokat és mindazon egyéb szörnyűségeket, me
lyekkel vádoltuk őket. Ezt igyekeztek megértetni velünk 
egyébként maguk a vádlottak is, végzetesen nem értve, 
hogy megértenivalójuk immár csak nekik lehet. Nekik, 
akik közül némelyek mintha értették is volna, hogy 
csupán az istenek előtti látszólagos hódolatra kell rá
szánniuk magukat, és szabadságukat máris visszanyer
hetik; némelyek ezért meg-meginogtak, átmenetileg 
hajlandóknak mutatkoztak engedni, utóbb azonban töb
ben visszavonták ígéretüket, úgyhogy a halálba külden
dők száma hol harminchatra is csökkent, hol ötvenkilencre 
is felugrott, hogy a végén negyvennyolcban állapodjon 
meg.

Nem számítva azt a két szerencsétlen eszelőst, aki 
önként csatlakozott hozzájuk, s akikkel együtt számuk 
kerek ötven lett. Vettius Epegathust, aki nagybátyánk 
intő szava ellenére sem volt képes békén maradni, 
valamint egy Alexander nevű frígiai származású orvost, 
aki a játékok utolsó napjaiban még a Vettius által kel
tettnél is nagyobb meglepetés okozója lett.

Vettiusnak egyébként nem adatott meg, hogy életét 
az amfiteátrumban fejezhesse be, azokkal együtt, akiket 
társul választott. Helyzeténél fogva kínvallatásnak nem 
volt alávethető, bűnéért, helyesebben bűnös esztelen- 
ségéért pedig fejvesztéssel lakolhatott csak. Lugdunum 
fórumán, még az ünnepségek kezdete előtt, de társai 
szemeláttára, mindenki számára érthetően hirdetvén, 
hogy bármi rangban álló ember legyen is, sorsát senki 
sem kerülheti el, ha a krisztiánusság bűnében talál-



tátik vétkesnek. Mindez azt követően történt, hogy 
Vettius körülbelül tíz nappal első látogatása után ismét 
felkereste nagybátyánkat és a krisztiánusok perében 
magának követelte a védő szerepét, mikor pedig nagy
bátyánk ezt elutasította, nagyszámú fültanú jelenlétében 
ismételten krisztiánusnak vallotta magát. Minden jel 
szerint azért járva el így, hogy nagybátyánk még a 
legjobb szándék mellett se kímélhesse meg. — Hagyjuk 
a komédiát, Claudius. Elégszer tudtodra adtam már, 
hogy krisztiánus vagyok — vetette oda a külön e célra 
ácsolt vérpadról leszólva nagybátyánknak, amikor az 
még egyszer és utoljára állítólagos hitének megtaga
dására szólította fel. Tagadhatatlanul bátran ment a 
halálba, ugyanakkor azonban egy makacs következetes
séggel végigjátszott színészi alakításra is emlékeztetve. 
Utolsó percéig változatlanul megőrzött, csúfolódónak 
tetsző mosolyával, számomra legalábbis ilyennek hatott, 
barátai és ismerősei többnyire szintén így vélekedtek, 
szánalommal tekintve rá és döbbent értetlenséggel. 
Ellentétben a diadalordításban kitörőkkel, azon köz
népbeliek és rabszolgák tömegével, akiknek kárörömtől 
és gyűlölettől sugárzó arcát szemlélve nyilvánvalónak 
látszott, hogy mindenekfelett egy római polgár vesztét 
ünnepük, olyan valakinek halálát, aki közülünk való. 
Ugyanazért örvendeztek tehát, amiért mi Vettiust job
ban szántuk a halálával kezdetét vevő szörnyűséges 
színjáték többi áldozatánál, akiket viszont mégiscsak 
jobban sajnáltunk, mint amennyire a velük egyívású 
szerencsésebbek szánakoztak felettük az amfiteátrum 
lelátóiról gyönyörködve szenvedésükben.

Vettius kivégzése ugyanis mindennek a kezdete volt 
csak. Ugyanolyan értelmetlen és sokban megfejthetetlen



prológusa csupán az augusztus elsején kezdődő és Au- 
gustus emlékének szentelt ünnepségeknek, mint amilye
nek maguk az ünnepségek fénypontjának számító cir
kuszi játékok voltak.

Heteken át folyt a készülődés, a nyüzsgés egyre na
gyobb lett, a várost kíváncsiak hada árasztotta el. Nem 
csupán a környékbeli települések és a dél-galliai váro
sok, Gratianopolis, Arelas, Massilia lakosai igyekeztek 
ugyanis Lugdunumba ezrével az ünnepségekre, hanem 
szép számmal érkeztek távolabbról is. A Rhenus partjai 
közelében fekvő határvidékről éppúgy, mint az ország 
belsejéből és messzi nyugati vidékeiről, Lutetia Parisi- 
orumból, Cenabumból, Burdigalából, sőt még a Fretu- 
mon túlról is, Britanniából. Egynémely távoli ország
rész fél, sőt egészen vad lakóinak szokatlan öltözete 
messze kirítt a sokadalomból. Jöttek azonban az Impé
rium más tájairól is, Itáliából viszonylag kevesen, sokkal 
többen Hispániából. Úgy mint a korábbi esztendőkben is 
az Augustus-ünnepségek idején, éppen csak a megren
dezendő cirkuszi játékok minden eddigit meghaladó 
arányainak hírére számbelileg tetemesen megnöve
kedve. Városszerte mindenütt annyira megteltek a 
deversariumok, hogy napokkal a játékok kezdete előtt 
már a környékbeli cauponákban is a szokásos ár sok
szorosáért lehetett csak szobához jutni. így azután az 
éjjeli szállást kínáló magánházak tulajdonosai sem pa
naszkodhattak, sőt azok a sátorlapkészítők sem, akik a 
nagyszámú fedél nélkül maradóra számítva jóelőre fel
készültek már. Hasonlóképpen jól kerestek a legkülön
bözőbb tavernák, bormérések és bordélyházak tulaj
donosai, s azok a mindenütt megtalálható utcalányok is, 
akik eme házak falain kívül űzték mesterségüket. Akár



csak a mindenféle rangú és rendű csepűrágók, kard
nyelők« bűvészek és bábjátékosok, a gabona- és rabszolga
kereskedők, mészárosok, felcserek, javasemberek és ku- 
ruzslók, a játékbarlangok tulajdonosai, akiknek helyi
ségeiben szünet nélkül pergett a kocka, valamint a 
pénzváltók, uzsorások, csalók, tolvajok és útonállók népes 
serege, vagyis mindazok, akik miatt nagybátyánk kény
telen volt több távolabb állomásozó légió kötelékébe 
tartozó cohorsot is Lugdunumba vezényeltetni. Nem 
feledkezhetünk meg azonban a különböző istenek szen
télyeiről és ezek papjairól sem, tekintve hogy a városba 
érkezettek nagy többsége nem mulasztotta el illő ál
dozatokkal hódolni az istenek előtt.

Azok színe előtt, akik mintha mégsem fogadták volna 
maradéktalanul kegyeikbe mindazt, ami a tiszteletükre 
történt. Legalábbis ami a cirkuszi játékokat illeti, ame
lyek a leggondosabb szervezés ellenére sem sikerültek 
úgy, ahogyan azt Lugdunum és egész Gallia lakói el
várták tőlünk. Mindvégig teljes hangerővel oroszlánokat 
követelve, amely állatok tudvalevőleg sehol sem talál
hatók meg Gallia földjén. Nagybátyánk tehát, amikor 
a cirkusz elkerülhetetlensége már bizonyossá vált, Afri- 
ca legátusához fordult oroszlánokért, sikerült is négy, 
ilyen feladatokban már gyakorlott példányhoz jutnia, 
éppencsak Neptunus haragja folytán az állatokat szál
lító hajó sohasem érkezett meg Massilia kikötőjébe. 
Azaz hát, ki tudja miért: a krisztiánusok szerint bizo
nyára az ő istenük akaratából történtek a dolgok eképpen, 
anélkül azoban, hogy a szerencsétlenek sorsán ez bármit 
is változtathatott volna. Vagy ha mégis, hát inkább 
rontott csak, mivel nagybátyánk nem csupán a kellő 
látványosság kedvéért szeretett volna oroszlánokhoz jut



ni, hanem arra is gondolva, hogy ezek a félelmetes és 
királyi fenevadak viszonylag gyorsan végeznek az áldoza
tokkal. Oroszlánok híján azonban mindössze három 
leopárdra voltunk utalva, amelyek mintha még féltek 
is volna — nem az áldozatoktól ugyan, inkább a féke
vesztett tömeg ordításától. Befutva az arénába napfény
től elvakítottan, hunyorogva tekintettek szét, fújtak, 
morogtak, farkukkal csapkodva szőrüket borzolták, fa- 
rolva és meg-megfordulva többször is megkíséreltek 
kimenekülni; bestiáriusainknak úgy kellett őket ostora
ikkal és hosszú lándzsáikkal visszakergetni. Külön is 
megnehezítette a dolgokat, hogy a halálraítéltek az 
állatok elől sem menekülni nem voltak hajlandók, sem 
a felkínált kardot elfogadni, hogy velük szembeszállja- 
nak. Üres kézzel és csupaszon, testükön a korbácsüté
sek és más előzetes kínzások nyomaival, arcukon valami 
megfellebbezhetetlen igazság birtokában lévőnek tetsző, 
szelíden fölényes mosollyal, többnyire mozdulatlanul 
állva vagy a földre kuporodva várták a fenevadak köze
ledését, amelyek e furcsa viselkedést nem értve inkább 
csak zavarukban és rémületükben marcangolták össze 
a nekik szánt áldozatokat. Legtöbbször csak sebesülten 
hagyva ott őket, várakozáson felül sok munkát adva a 
kegyelemdöfést osztogatóknak. Mind többször és mind 
hangosabban csapott magasra az elégedetlenség zúgása 
az amfiteátrum falai között, egy idő múlva pedig már 
ülőpárnák, frissítők fogyasztására szolgáló fakupák és 
ónpoharak, majd kődarabok is repültek már a tőreikkel 
közeledő katonák felé, akik nagybátyánk jeladásait 
lassanként kezdték nem észrevenni. Később a szolgálatot 
teljesítő század centuriója fel is jött hozzánk és arra 
kérte nagybátyánkat, ne siessen túl hamar véget vetni



a szerencsétlenek szenvedésének, mert attól tart, kép
telen lesz a rendet biztosítani.

Ettől kezdve az események mindinkább kicsúsztak 
nagybátyánk kezéből, s mindannyiunkéból is, akik in
kább nem akarva, mint akarva voltunk rendezői az 
arénában lejátszódóknak. Claudius Valerius itt az amfi
teátrumban megszűnt legátus lenni, nem volt többé 
Gallia ura, körülöttünk egy időre a tömeg lett az úr. 
Maga a forró augusztusi naptól, gyülőiéitől, vérszagtól 
és tulajdon ordításától megittasult tömeg, olyan kocsihaj- 
tókhoz téve minket hasonlatossá, akik robogó szeke
rükön ülve mindössze abban reménykedhetnek, hogy 
megvadult lovaik, miután kitombolták magukat, taj
téktól borítottan valahol mégiscsak megállapodnak, 
amiért is legbölcsebbnek tartják, ha a gyeplő rángatásá- 
val nem is igyekeznek őket erőszakkal féken tartani, 
így utólag visszagondolva a történtekre, helyzetünk 
legalábbis ilyennek látszik. Akkor azonban — bármeny
nyire elcsépeltnek is tűnjék eme hasonlat — inkább 
holmi tört kormányú hajó utasainak éreztük magunkat, 
kiszolgáltatva a hullámok és a szél erejének, minden 
pillanatban felkészülve az örvénylő mélység által tör
ténő elnyeletésre. Igen, Verus, mindeddig sohasem 
tapasztaltam még, milyen félelmetes is a tömeg, fenye
gető, kiszámíthatatlan és vérre szomjazó. Gyakran úgy 
éreztem, merő véletlen csupán, hogy nem mi magunk 
fetrengünk odalenn az aréna homokján, sebektől bo
rítva és véresen, kiszolgáltatva a vadállatoknak vagy a 
helyettük cselekvő hóhérok kénye-kedvének, illetve hogy 
egy ilyen fordulat, ha netán megpróbálnánk valamikép
pen gátat vetni az elszabadult szenvedélyeknek, egyik 
pillanatról a másikra bekövetkezhet. Mert végtére is,



ha az indulatoktól elragadott nézősereg hangulata ilyen 
irányt vesz, ugyan ki lett volna képes eme szándékának 
megvalósításában megakadályozni? Arra gondolva pedig, 
hogy valamikor Spartacus felkelésének idején többször 
is megtörtént, hogy a lázadó gladiátorok foglyul ejtett 
tiszteket, patríciusokat, szenátorokat kényszerítettek egy
mással vagy vadállatokkal való küzdelemre, ennek be
következte valahogy cseppet sem látszott lehetetlennek. 
És hát valóban: miért lenne lehetetlen, amiről tudjuk, 
hogy egyszer már megtörtént, megtörténhetett. Minden
esetre ott, az amfiteátrumban, sok ezernyi eltorzult 
arctól körülvetten, szitkok és vad röhejek áradatával a 
fülünkben, nemcsak lehetségesnek látszott ez, hanem 
egészen közelinek is. Bármennyire távol volt, nagyon is 
távol — annak köszönhetően, hogy a tömeg anélkül 
volt hatalmas és félelmetes erejű, hogy erre ráébredt 
volna. Mégis be kell vallanom neked, hogy miközben 
félelemtől rettegve és iszonyattal telve a szerencsétlen 
áldozatok kínjait néztem, vagy inkább láttam akaratom 
ellenére is, sehogyan sem tudtam szabadulni annak 
gondolatától, hogy ha csakugyan létezne holmi isteni 
igazság, akár Justiciáé, akár a krisztiánusok Jézusáé vagy 
Jehovájáé, úgy valóban ennek is kellene bekövetkezni. 
Függetlenül attól, hogy vonakodva és kényszerűségből 
tettük, amit tennünk kellett, és hogy valóban ellenségei-e 
eme boldogtalan krisztiánusok az Impériumnak.

Mert hogy mégsem alakult minden maradéktalanul 
a kívánalmak szerint, az végtére is túl kevés volt ahhoz, 
hogy abból bárki is holmi isteni igazság létezésére követ
keztessen. Annak ellenére, hogy a játékok befejeztének 
közeledtével a tömeg hangulata mind kevésbé volt 
olyannak mondható, hogy egyértelműen megfelelt volna



az Impérium érdekeinek. Bármi szörnyű kínokat kellett 
ugyanis kiáltaniuk az áldozatoknak, hitük (vagy eszelős- 
ségük') megtagadására és az Impérium isteneinek dicső
ítésére közülük senkit sem sikerült kényszeríteni. Sem 
a halálig még hosszú és keserves utat jelentő újabb 
kínzások fenyegetésével, sem pedig az élet ígéretével.

Ahányan csak voltak, mind a negyvennyolcán, olyan 
elképzelhetetlen lelki erővel álltak ki oly kínzásokat, 
amelyekről egyszerűen nem hihető, hogy közülük bárki 
akár egynek is túlélésére is képes lehessen. Könnytől 
elfutott szemmel, de többnyire jajszó nélkül tanúskodtak 
olyan képességekről, hogy a látottak a közönség egy 
részénél alighanem ama székében elterjedt legendát 
támasztották alá, mely szerint a krisztiánusok istene, 
csodatévő erejénél fogva, képes érzéketlenséget bocsátani 
híveire, olyképpen, hogy azok látszatra szenvednek 
csupán, sőt valóságos testi mivoltukban nincsenek is 
jelen, hanem odafenn vannak már istenüknél, aki csupán 
látszólag eleven, de már lélek nélküli porhüvelyüket 
hagyta itc nekünk kedvünk szerinti további gyötörtetésre. 
Sokak által ismert legenda ez, annak ellenére, hogy 
maguk a krisztiánusok tiltakoznak ellene, hirdetvén, 
hogy ők valóságos kínok kiállása árán nyerik el az örök 
életet és válnak érdemessé a feltámadásra. Pedig ha meg
gondoljuk, ez a látszólagos kínokról szóló mese, e 
képtelen vallás mártírhalálra kész hívei számának nö
velésére éppannyira alkalmas lehetne, mint tulajdon 
lelkiismeretünk megnyugtatására. Számomra is kényel
mes megoldást kínálhatna tehát, ha nem tudnám, hogy 
csodát emlegetni annyi, mint nem ismerni valamely 
jelenség magyarázatát. Ám ha már a magyarázat ke
resésénél tartunk, hadd említem meg, hogy egy orvos



barátom szerint a szülő asszonyok azért viselik el vi
szonylag könnyen a vajúdás gyötrelmeit, mert tudják, 
hogy kínjaik nyomán új élet fakad. Elképzelhető hát, 
hogy e szerencsétlenek is azért voltak képesek ennyi 
fájdalom kiállására, mert úgy hitték, új életet szülnek, 
tulajdon új életüket. Okkal vagy ok nélkül vélekedve 
így, egyre megy, akárcsak azon szülő anyák számára, 
akik a gyermekágyban végezve, sosem tudják meg, 
eleven újszülöttet hoztak-e a világra, vagy apró tetemet 
csupán, egy csöppnyi halált a maguké mellé . . . Bármi
ként álljanak is azonban mindezen dolgok, tagadhatatlan, 
hogy a játékok vége felé a nézőközönség hangulatában 
különös változás volt tapasztalható. Egyre többen lettek 
olyanok, akik már nem a krisztiánusok megtöretését 
kívánták, nem azt, hogy szenvedéseik súlya alatt ösz- 
szeroppanva végül is hódoljanak az Impérium isteneinek. 
Vagyis az áldozatok érthetetlen ellenállása és halál- 
raszántsága többé már nem annyira dühöt és felhábo
rodást váltott ki belőlük, inkább bámulatot és elismerést, 
egyfajta egészen sajátos érzést, ami egy nagyon is hagyo
mányosan római érzéshez, az ellenség hősiességének 
megbecsüléséhez kezdett veszedelmesen hasonlítani. 
Alighanem éppen azért, mert az igazi részvéthez ugyan
olyan kevés köze volt, mint egykor hódító hadvezéreink
nél és katonáinknál, akiket ez a megbecsülés semmiképp 
se tartott vissza az ellenség legyőzésétől és a legyőzöttek- 
kel való kíméletlen leszámolástól. Annál több köze 
volt viszont a legközönségesebb nyerészkedési vágyhoz, 
annak következtében, hogy az első áldozatok kitartása 
láttán a nézők soraiban sokan fogadásokat kötöttek, 
vajon ez vagy az a megkínzott képes lesz-e kiállani 
újabb kínokat vagy pedig megtörve a megalázkodást



vállalja inkább. És mivel mindannyiunk nagy meg
rökönyödésére, sőt rémületére, ez utóbbira mindegyre 
hiába vártunk, hamarosan azok száma került túlsúlyba, 
akik a megkínzottak további kitartására és hősiességére 
tettek egyre tekintélyesebb pénzösszegeket, ennek meg
felelően többé már nem gyalázva és szidalmazva, hanem 
további kitartásra buzdítva az áldozatokat. „Ne hagyd 
magad, Maturus!”, „Tarts ki, Attalus!” kiáltozták 
feléjük kórusban, aszerint, ki volt a soron. Elhangzottak 
azonban olyan kiáltások is, mint „Halj meg szépen, ha 
már úgyis meg kell halnod!”, vagy „Mit számít ez 
neked, igaz? Hiszen rögtön a Jézusodhoz jutsz!” 

így folyt ez, egészen az utolsó napig. Amikor a nézők 
soraiban már alig akadt olyan, aki bármelyik elítélt 
utolsó percben történő összeroppanására és hitehagyására 
tenni mert volna.

E napon került sor a másik önkéntes halálba menő, 
a frígiai Alexander kivégzésére. Mondhatni az utolsó 
pillanatban már, mivel ez a városszerte ismert és te
kintélyes, görög származású orvos az előző napon még 
a közönség soraiban volt, azok között, akik a végső 
kitartásra biztatták az áldozatokat, ugyanúgy kiáltozva 
feléjük, mintha csak a megtörhetetlenségükre fogadók 
egyike lenne. Amíg csak senkitől félre nem érthetőn, 
többször egymás után és fennhangon krisztiánusnak 
nem vallotta magát. Döbbent megrökönyödésére és fel
hördülésére a körülötte ülőknek, majd az egész néző
seregnek, úgyhogy nagybátyánk, alig akadályozhatva 
meg, hogy ne kerüljön nyomban a vadállatok elé, kény
telen volt őrizet alatt elvezettetni, némiképp arra is 
számítva talán, hogy később kijózanodik. Alexander 
azonban nem csupán őrei közt elvonulva kiáltozta



továbbra is makacsul, hogy „Krisztiánus vagyok!”, 
hanem a hozzá intézett kérdésekre minden egyéb választ 
megtagadva, még aznap este megtartott kihallgatásán 
is egyre ezt hajtogatta. Nagybátyánk tehát mégha akarta 
volna sem gátolhatta volna meg, hogy másnap ott 
legyen a kivégzendők közt. Nem szólva arról, hogy 
ekkor már túlságosan is fáradt és fásult volt ehhez. 
Hidegen, üveges tekintettel mérte végig az orvost. 
— Köszönöm, Alexander — vette tudomásul válaszát 
szenvtelen hangon. — Holnap tehát meghalsz, te akar
tad így.

Minden jel szerint úgy halt meg, ahogyan meghalni 
akart. Elsőnek a játékok utolsó napján, de hosszú sora 
után csak a kínoknak, melyeket a többi áldozat közül 
számosnak részletekben, megszakításokkal kellett végig
szenvednie. Annál is inkább, mivel a végképp elégtelen
nek bizonyuló három leopárd pótlására találékony hó
héraink ekkor már egy tüzes vasszéket is felállítottak. 
És mialatt pörkölődő testének szaga elárasztotta az 
amfiteátrumot, Alexander eltorzuló arca minta csak azt 
fejezte volna ki, hogy semmiben sem kíván azok mögött 
maradni, akik mindennek elviselésére sokkal korábban 
felkészülhettek; szemét lehunyva mindvégig szótalan 
maradt. Az utána következő Attalus azonban, aki utolsó
ként ment a halálba a három diakónus közül, nyakában 
„fmhol Attalus, a krisztiánus” feliratú táblájával, immár 
harmadszor jelent meg a közönség előtt, hangosan és 
érthetően ezt kiáltotta: — Az emberevők ti vagytok! 
Mi semmi rosszat sem tettünk! — Hangjának hallatán 
a tömeg először felmorajlott, majd szokatlanul elcsen
desedett. Nagybátyánk arca szürke volt, mozdulatlan 
és kifejezéstelen. Senki máséhoz, legfeljebb áldozataié



hoz hasonlítható. Annyiban legalábbis, hogy szemmel- 
láthatóan igyekezett mitsem érezni, minél előbb túl 
lenni ezen a napon. És általában is mindenen talán. 
Ennek ellenére úgy Alexander, mint Attalus, nehezen 
kaphatta csak meg a kegyelemdöfést: Attalust különös
képpen gyűlölte a publikum, valószínűleg mert Pothinus 
halála óta őt tartotta a lugdunumi krisztiánusok igazi 
vezetőjének, feltehetőleg hatalmas alakja, lenyűgöző 
atlétatermete alapján vélekedve így, ami miatt sokan 
talán még külön gyönyörűséget is találtak szenvedé
sében.

Utánuk már csak ketten maradtak. Egy Blandina 
nevű vézna kis rabszolgalány és a lány előbb már ki
végzett gazdájának gyermeke, egy alig tizenöt éves fiú, 
aki a Ponticus nevet viselte. Bizonyára azért kerülve a 
sor végére, mert az volt róluk a vélemény, hogy gyengék 
lévén, a játékok most már hamar véget érhetnek. Sze
rencsés esetben mégiscsak kegyelem gyakorlásával, méltó 
befejezéseképp az ünnepségeknek — késő délutánra 
járva, a tüzet ontó nap lassan hanyatlani kezdett már 
az amfiteátrum fölött. Hamarosan kiderült azonban, 
hogy nem csupán utolsónak hagyni volt hiba őket, 
hanem a játékok műsorán egyáltalán szerepeltetni. Le
galábbis Bladinát, aki az áldozatok többségétől eltérően 
nem szíriai görög volt, hanem valami ágrólszakadt gall 
paraszt rabszolgának eladott leánya, vagyis ugyanazon 
nép soraiból való, melynek fiai odafenn a lelátókon 
szorongtak. És mintha külön gyönyörűséggel hiúsította 
volna meg összeroppanásához fűzött halvány reményein
ket is, szemmel láthatóan csak azért is meg akarva 
mutatni, mennyire képes elviselni mindazt, amin társai 
ekkor már keresztülmentek. Nemegyszer mintha ki



mondottan kereste volna a szenvedést, alkalmasint attól 
rettegve, nehogy elmulasszon valamit, aminek révén 
üdvözültnek hitt társaihoz méltónak mutatkozhat és 
amit alkalma lehet még semmibe venni. Vagy éppen 
élvezni benne. Nem csupán kínzói mindegyre meddőnek 
bizonyuló erőfeszítéseiben, hanem — bármi különösen 
hangozzék is ez — valósággal a szó testi értelmében is. 
Mert ahogy a mellé adott szerencsétlen fiút átölelve, 
az aréna bejáratánál álló katonák korbácsütéseitől fel
szaggatott vállal, csíkokban lefelé patakzó vérrel el- 
borítottan elhaladt előttünk, s valószínűleg szándékosan 
felnézett, arcának átszellemült kifejezése mintha csak a 
szerelem beteljesülésének rég várt pillanatát idézte volna, 
s vallott sokkal inkább gyönyörérzetre, semmint kín- 
szenvedésre; diadalmas és megittasult mosolyával úgy 
tekintett ránk, mint aki olyan földöntúli titok birtokában 
van, mellyel szemben az egész Impérium roppant 
hatalmi gépezete eleve tehetetlennek bizonyulhat csak. 
Valószínűtlen lényének megfejthetetlen erejét teljesség
gel átsugározta a fiúra is, lehetővé téve számára, hogy 
a gyötrelmeket szintén jajkiáltás nélkül szenvedje végig, 
mindannyiszor csupán fejrázással utasítva vissza a fel
szólítást a felsorakoztatott istenszobrok előtti térd- 
hajtásra. Amíg csak nem mozdult többé. Blandinához 
azonban még ennyire sem volt kegyes a sorsa. Azt 
követően sem, hogy hóhérai egy oszlophoz kötözték 
és újból megpróbálkoztak a már annyiszor csődöt mon
dott leopárdokkal, amelyek ezúttal is beérték hara
pásokkal és marcangolással, nem adva meg neki a 
lehetőséget, hogy az ezután következő tüzes széket 
elkerülhesse. Utána a már alig mozgó testet egy hálóba 
dugták és odavetették egy vad bika elé. Hatalmas és



ijesztő külsejű állat volt, jó ideig mintha nem értette 
volna, mit is kívánnak tőle. Bestiáriusainknak úgy kellett 
felbőszíteni, dárdáikkal döfködve és futásukkal csalogatva 
a mozdulatlanul heverő áldozat felé, akit azonban több
ször is elkerült, tovább üldözve bántalmazóit, mintha 
azért sem lenne hajlandó elfelejteni, kik az igazi ellen
ségei. Harmadszori vagy negyedszeri kísérlet után kapta 
csupán szarvára a szerencsétlen kis testet, amely valaha 
leány volt, több ízben is feldobva és visszahullatva. 
Eközben szállhatott el belőle végleg az élet. Aztán a 
bika fújtatva megállt. Páholyunkkal szemben, egyenesen 
felénk fordulva. Két egymástól távol álló, vértől elfutott 
szemével bambán bámult ránk, mintha tőlünk kérdezné, 
meg vagyunk-e elégedve vele. És hogy mindez miért 
volt, miért is történt.

Nem merve oldalt fordítani tekintetemet, mereven 
előre néztem. Körülöttünk a nemrég még vadul üvöltö
zök halk morajlássá csitult nyüzsgése majdnem csend
nek hatott most. Tompa, felszabadultság és öröm nélküli, 
fáradtsággal és csömörrel teli csend ülte meg az amfi
teátrumot. Aztán nagybátyánk felállt és színtelen hangon 
berekesztette az ünnepségeket; a nézősereg megindult 
a kijáratok felé: kiürültén, lassú oszlással, inkább fásultan, 
semmint fegyelmezetten. Hazafelé hajtatva a városban 
mindenfelé kisebb-nagyobb csoportosulásokat láthat
tunk, nyilvánvalóan a látottakat kommentálhatták, váll- 
vonogatások, széttárt karok, kifordított tenyerek kíséreté
ben. Amint azt később a közhangulat alakulásáról szóló 
jelentésekből is megtudhattuk, legtöbben Blandinát 
csodálták, nem értve, de együttérzéssel, vagy legalábbis 
úgy vélekedve, hogy Gallia földjén nőt még sosem 
láttak ennyit szenvedni.



Nagybátyánk végig az úton egyetlen szót sem szólt. 
Mereven ült, halálosan fáradtnak látszott.

*

— Egy időre tehát vége a piszkos munkának — mon
dotta nagybátyánk másnap, halk sóhaj kíséretében. 
— Elvégre én építeni szeretnék, és nem . . .  — Ezekben 
a napokban többször mondott ilyesmit, mondatának be
fejezését mindannyiszor fáradt kézlegyintéssel helyet
tesítve.

Hasztalanul igyekezett azonban ismét kézbe venni az 
ügyeket, képtelen volt önmagához visszatalálni. Rende
letéinek vagy hivatalos leveleinek írása közben gyakran 
megtörtént, hogy tollbamondó szavának folytatására 
percekig hiába vártam. Tekintete ilyenkor a távolba 
révedt. — Ja igen, folytassuk — mondta ezután rend
szerint, a valóságba visszazökkenve. — Ott ahol abba
hagytuk. Mién is ne, hiszen semmi sem történt . . .  — 
Azután csakugyan megkezdett mondatát folytatta to
vább. Kérdés nélkül is tudtam egyébként, hogy a távoliét 
eme pillanataiban miféle gondolatok foglalkoztatják. 
Bármennyire nem voltam is Gallia legátusa, mindössze 
a titkára csupán. Augusztus végén, belátva hogy beteg, 
vagy legalábbis kimerült, hosszabb rábeszélés után en
gedett barátja, a gazdag Drusus Lucilius meghívásának, 
hogy néhány hetet annak Lugdunum környéki birtokán 
töltsön. Nem sejtve, hogy orvosával, Theofilusszal közö
sen mi kértük meg Drusust a meghívás megtételére. 
Szeptember első napjaiban minimális kísérettel távozott 
a helytartói palotából, rajtam kívül mindössze orvosa 
és három főnyi személyzet társaságában. Feltűnés és



hivatalos közlemény kiadása nélkül, Lugdunumban, a 
palota falain túl, alig tudott valaki távollétéről. Kinn 
a birtokon főleg filozófusok és költők olvasásával vagy 
magányos sétákkal töltötte napjait; hosszabban többnyire 
Drususszal beszélgetett csak. Népesebb vendégsereg ese
tén sohasem csatlakozott a többiekhez, fáradtságra hivat
kozva következetesen kimentette magát. Kivéve utolsó 
estéjét, amikor részt vett egy késő éjszakába nyúló 
beszélgetésen — helyesebben szólva inkább csak élénk 
figyelemmel kisérte annak menetét. Állapota ekkor jelen
tősen javult már, újra elfoglalni készült állomáshelyét. 
Ezért is nem lehettem jelen, Lugdunumban voltam, hogy 
visszatértét előkészítsem.

Magáról a beszélgetésről így csak annyit írhatok, 
amennyit a résztvevőktől megtudtam róla. Állításuk sze
rint kötetlen és meglehetősen szerteágazó beszélgetés 
volt: szó esett benne istenekről, rabszolgákról, barbá
rokról, az Impériumról és annak jövőjéről, meg persze 
a krisztiánusokról mindenekelőtt. Úgyszólván mind
arról tehát, amiről napjainkban, művelt vagy magát 
csak annak tartó társaságban beszélni szokás. Nagy
bátyánkon, vendéglátóján Drususon, s Drusus gyerme
keinek nevelőjén, a filozófus Kleomenesen kívül, ven
dégként részt vett benne még egy Demetrius nevű 
alexandriai illetőségű görög, állítólag szintén filozófus, 
de inkább afféle világcsavargó és egy Kreon néven 
bemutatkozó, egészen fiatal költő, Demetrius elválhatat- 
lan barátja és valószínűleg fiúszeretője is. Nem számítva 
Quintus Luciliust, Drusus idős atyját, aki a társalgásnak 
mindössze az elején volt jelen, valamint a felszolgáló 
személyzet tagjait, akik a görög nyelvű beszélgetésből 
egy szót sem értettek ugyan, ám vallomásuk szerint



nagybátyánk egész idő alatt éppúgy semmi jelét sem 
árulta el az izgalomnak és a felindultságnak, mint a 
társalgásban résztvevők szerint. Senki sem sejthette hát, 
mi következik. Famulusa, Trobus reggel talált rá. Félig 
hűlt teste felvágott erekkel hevert a Drusus által rendel
kezésére bocsátott lakosztály fürdőkádjában.

így halt meg nagybátyánk, Claudius Valerius, Gallia 
legátusa, aki építeni akart. Szeptember havának huszon
nyolcadik napján, a Város alapításától számított kilenc- 
százharmincötödik évben.

1977.



HALLGATÁS

Elmerülten állt a nyitott ablaknál és a hóesést nézte. 
A könnyű fehér pelyhek valószínűtlenül sűrűn és neszte
lenül hullottak. Szakadatlanul hullámzó függönyként va
rázsolták furcsán áttörtté a keskeny utca túloldalának 
képét, mindig más mintákat mutattak, alig megszülető 
s máris felbomló csipkemintákat. Nyugodt, egyenletes 
ejtőzéssel hullottak, vagy felbolygatva-összekavarodva, 
engedelmesen alávetve magukat a szeszélyes hirtelen
séggel feltámadó-elülő szél akaratának.

Mintha a maguk akaratából tennék, gondolta Don 
Hernando, pedig csak a szél játszik velük. A hópelyhek 
a szél alattvalói, uruk és parancsolójuk a szél; rendfőnö
kük, püspökük, pápájuk, istenük — ha gondolkodni 
tudnának, bizonyára a szelet hinnék Istennek. Aki előtt 
alázatosan kell fejet hajtani, leborulni előtte, fenntartás 
nélkül engedelmeskedni parancsainak..  . Nagy többsé
gük legalábbis ezt tartaná. . .  és ha akadna közöttük 
néhány, akárcsak egy is, amely a szél ellen lázad, de
hogy lázad, mindössze kétségbe vonja a szél istenségét, 
tagadja, hogy a szél a legfőbb hatalom, amelynek enge
delmeskedni kell, vagy ami ellen lázadni lehet, vajon 
a többiek mit tennének vele? Bizonyára kiközösítenék. 
És azon túl? Vajon mire ítélnék? Nyilvánvalóan elol
vadásra. Könnyű, fájdalommentes halálra, mert a hó
pehely könnyen olvad, könnyen szűnik meg önmaga 
lenni, olvadásához nem kell perzselő máglyaláng, hányta-



tóan bűzös füstöt árasztó szenesedése az eleven húsnak, 
elég egy kis napsugár, s a hópehely már nem hópehely 
többé, pillanatok alatt múlik ki és válik semmivé, feltéve 
persze, hogy további léte, a vízcsepp-lét, számára a 
semmi és nem egyszerűen csak átalakulás. Nem úgy, 
mint halandó számára a halál, amely igenis halál, halál 
az öröklét, halál a túlvilági élet ellenére is, az életet 
követő mennyország vagy pokol ellenére is valami egysze
rinek és visszahozhatatlannak a végét jelenti. Valaminek, 
ami akkor is megismételhetetlen, ha a lélek a földi lét 
végetértével netán új testbe költözik, úgy ahogyan azt 
a messzi India papjai tenhják, s bizonyára hiszik is — 
tudatlan eltévelyedésük következtében. Tudatlan elté
velyedés, igen, mert természetesen így mondaná ezt, 
ha másoknak beszélne a brahminok tanításáról, pontosan 
úgy, ahogyan neki mondta valamikor az a Goát megjárt 
portugál ferences atya, hogy is hívták, nem jut eszébe 
a neve, mindegy, nem fontos, még annak idején Sala- 
mancában, az egyetem árkádjai alatt sétálva, körültekintő 
iszonyattal hangsúlyozva a tévelygés tévelygés voltát, de 
valami olyan nem mindennapos érdeklődéssel beszélve 
a távoli idegen vallás rejtelmeiről, ami már-már a bűnnel 
határos. Benne is feszült figyelmet keltve. Természetesen 
a fejtegetés tárgyához szükséges óvatosság leple alatt, 
hiszen végtére is nem tudhatta, miért magyarázza a 
távoli idegen ország papjainak tanítását oly részletesen 
ez az egyébként eleven tekintetű és rokonszenves szer
zetes ; ezért látta jónak figyelő hallgatását maga is időn
kénti fejcsóválásokkal megszakítani. Olyanféle megjegy
zések közbevetésével, mint: „Hát igen, hihetetlen, mire 
nem képes a sötétségben botorkáló emberi elme, ameny- 
nyiben nem adatott meg neki a kinyilatkoztatás meg



ismerése . . .”, lelkiismeretesen igyekezve elhallgattatni 
magában az ördög csúfolódó suttogásait: „Mit akarsz, 
ők úgy tanítják, ti így, ők a tiétekről hiszik, hogy tévelygés, 
ti az övékről, miért ne lehetne mindkettő tévelygés 
egyaránt?” . Lévén, hogy akkoriban még hitte, vagy 
inkább hinni akarta, miszerint valami része feltétlenül 
az ördögnek is van az ilyenféle gondolatok létrejötté
ben. Akkoriban még beszélt, sokakkal beszélgetett, nyíl
tan ugyan nem, de éppúgy, mint bárki más, nem csupán 
titokban és fogadalmát megszegve, egyedül Manuélával. 
És a beszélő ember más. Az ember, ha beszél, lehetőleg 
igazat szeret beszélni, nem szívesen vállalja a hazugság 
bűnét, hajlik rá, hogy gondolatait a beszéd lehetősé
geihez igazítsa, számoljon az óvatlanul kiejthető szavak 
kísértésével. Neki pedig, igen, neki különösen számolnia 
kellett ezzel a kísértéssel. Mert őkegyelmességének két
ségkívül igaza volt. Tomaso Urrutia Torres,* püspöke 
vitathatatlanul az igazságra tapintott, amikor fölényes 
mosolyú szájával rakoncátlankodásra és önfejűségre haj
lamos plébánosának furcsa betegségét emlegette. — 
Furcsa betegségben szenvedsz, fiam, csodállak érte, 
mégsem irigykedem rád . . .  — Igaza volt, kétségtelenül. 
Nem csupán mert tiszténél fogva az a hivatása, hogy 
mindenben igaza legyen, hanem mert ravaszul jóindu
latú tekintetével világosan értésére adta, mennyire ismeri 
kísértő gondolatait, annyira mindenképpen, hogy ne az 
ő szájából várja kifejtésüket, neki is súg az ördög éppen 
eleget. Éppen csak sejtette-e róla vajon, hogy rákény- 
szerített hallgatása után végképp az ördög gondolatainak 
martaléka lesz. Hogy az ördög létezését sem hiszi már, 
végleg áldozatul esik az ördög cselének, aki tudvalevőleg 
azért győzi meg tulajdon nemlétéről áldozatait, hogy



lelkűket végleg megkaparintsa, sejti-e, hogy ő már rég 
ördögként mulat magában, valahányszor a városka jámbor 
polgáraira gondol — azokra, akik háza előtt elhaladva 
szent borzadállyal vetnek keresztet, mivel az ördög 
papjának tartják. Sejti-e róla vajon, hogy olykor, ha a 
tükörbe pillant, maga is úgy érzi, mindinkább arra 
hasonlít, akinek már rég a létezésében sem hisz többé. 
Nem, dehogy, őkegyelmessége ebből már semmit se 
sejthet, nem értheti nem létező ördögéhez való viszonyát, 
nem tudhatja, miképpen tanulta meg tőle, hogy a halál 
az halál, egyszerűen halál, utána a semmivel, s hogy 
mindazt, ami utána jön, akár úgy tanítjuk, mint az 
anyaszent egyház, akár úgy, mint a brahminok, egyedül 
a magunk vigasztalására találtuk ki csak, pusztán, mert 
a semmiről azt hisszük, nem elviselhető, pedig elvisel
hetetlen csak a semmibe való átlépés lehet. Különösen, 
ha oda máglyán át vezet az út. Mert enélkül talán csak
ugyan semmiség, annyi, mint egy hópehely elolvadása. 
Dehogy is, honnan sejtené, őkegyelmessége nem tett 
hallgatási fogadalmat, nem ismerheti, ami csak hallgatás 
árán megtanulható. Csak az ördögünktől, a nem léte
zőtől, de bennünk lakozótói, akire mindinkább odafigye
lünk a hallgatás évei során. Ha pedig sejti, vagy netán 
tudja is, miért érdekelné? Őkegyelmessége elérte, amit 
akart, elérte a hallgatást, kegyelmességéhez illően testét 
is megóvta a máglyahaláltól, s hát kell-e ennél több, 
miért érdekelné, hogy lelke végleg az ördög hatalmába 
került? Amennyiben valóban sugdos az ördöge, s ugyan
azt, amit neki, miért érdekelné. Ha viszont nem súg, 
őkegyelmességének akkor nagyon is törődnie kellene a 
leikével, főpásztori tisztéből fakadóan igenis törődnie



kellene . . .  Á, mi értelme ugyanazt az ezredik után 
ezeregyedszer is végiggondolni?

Don Hernando régóta halálosan unta már saját gondo
latait. Ezért próbált meg a hóesésre figyelni inkább.

Tegnap este csontjainak szaggatásában érezte meg a 
havazást. Ágyában hánykolódva kereste csúzos tagjainak 
legelviselhetőbb helyzetét. Hajnaltájban szunnyadt csak 
el, ismétlődő gondolatait egyhangúan őrölő agyára tompa 
álom telepedett. Pár órát alhatott csak, nem volt még 
teljes a reggel, amikor újra felébredt. Gyéren beszivárgó 
szürke derengésre, tompán puha neszekre. És hogy az 
időnként feltámadó szélrohamok megzörgetik az ablak
táblákat. Leginkább mégis a korán kelők párnákat sej
tető, süppedően halk léptei jelezték számára a hóesést. 
Régi fiatalkori emlékeket újraélesztve: valamikor Német
alföldön gyakran ébresztették a maihoz hasonló havas 
reggelek, akkoriban váltak számára ismerőssé ezek a 
tompa neszek, idehaza ritkábban talákozott velük, az 
utóbbi évek során szinte egészen a múltba merültek. 
Rég hullott már hó a városka háztetőire, hallgatással 
burkolt szobafogságának évei alatt többnyire csak ritkán 
és nedvesen szállingózó, földet érésük pillanatában elol
vadó pelyheket látott. Ezért is örült meg a havazásnak, 
a mindig egyforma, csupán az évszakok váltakozásának 
engedelmeskedve lassan átöltöző utcakép hirtelen válto
zásának. Erejéhez képest sietve kászolódott ki ágyából, 
öltötte magára kopott, ételpecsétes reverendáját. Tagjai
ban még mindig ott érezte az éjszakai hasogatást, de 
már valahogy tetőponton túlian, a korábbinak csak 
mintegy visszhangjaként. Első, merevségét széttörő lépé
sei közben mégis a bútorokba kellett kapaszkodnia; válla 
nyilallásától gátolt karja sem engedelmeskedett mindjárt



akaratának: másodszorra sikerült csak elérnie az ablak
kilincset, hogy az ablaktábla ólomkarikáinak rajzos vona
lai által apró kerek mezőkre osztott fehér utca képét 
összefüggő egésszé egyesíthesse. De a frissen hószagú 
légáram mintha még fájdalmának maradványait is el
fújta volna. Tüdeje magától tágult ki szélesre, több 
levegőt befogadóvá, mint talán bármikor azelőtt.

Azóta áll az ablaknál és a havazást nézi. Még a betó
duló hidegről is megfeledkezve, amelyet a tűzhely ha
muvá szürkült parazsa alig ellensúlyoz már valamennyire.

Nézi az alig karnyújtásnyira alálebegő pelyheket, nézi, 
ahogy jobbára békésen, párhuzamosan, egymást nem 
zavarva, fehér pillangókként ereszkednek lefelé, vagy 
ahogy rendjüket megbontó szél munkája nyomán a föld 
felé haladó pályájuk elferdül, némelykor keresztezi 
is egymást; sőt cikázni kezdenek, spirált írva 
le megperdülnek, felgyorsulnak-lelassulnak, olykor pilla
natokra meg is állnak, ha pedig a szél mintegy merő
kanállal alájuk nyúlva feldobja őket, olyankor pár pilla
natra úgy tesznek, mintha a felhőkbe kívánkoznának 
vissza, hogy aztán a széltől elhagyatva, más lehetőség 
híján, mégis a lehullás mellett döntsenek; vagy a levegő
ben hurkot írnak le, majd sebes lecsapódással egyesülnek 
a lenti hótakaró fehérségével. Tized- vagy huszadmaguk- 
kal a szobába is besodorja őket a szél, arcán, kezén érzi 
olvadó hidegségüket, zöldessé fakult reverendáján hal
nak el, pettyenként hozva vissza valamit egykori feke
téjéből. Fönn a tejfehér ég hátterében viszont inkább 
halványszürkének látszanak, fehér pillangók helyett 
seszínű éjjeli lepkék mérhetetlen rajának, mintegy a 
semmiből kibontakozva válnak egyenként is láthatóvá, 
növekvő pontokként közelítenek, ilyenkor érzi leginkább



mérhetetlen mennyiségüket; a még távolabbiak tömege 
mintha csak egyetlen kavargó-lecsapódó füstgomoly lenne. 
Fátyol borul a városra, a két szembeni háztető közt a 
San Antonio templom máskor fenyegető ujjként fel
meredő tornya most alig sejthető. Ha nem tudna róla, 
nem is látná talán. Talán nincs is ott. Eltűnt, elnyelte, 
magába oldotta a hóesés.

Háta mögött, a nyöszörgő falépcsőn felhaladó lépteket 
csupán a fülével hallotta meg, nem az agyával. Még 
az ajtó nyikordulására se mozdult el az ablaktól.

— Hideg van kinn, atyám. — Manuéla ablakot csukó 
keze nyomán a hóhullás újra szabályos kerek darabokra 
tört. — És idebenn is. Egészen kihűtötted a szobát.

Don Hernando nem felelt. Tudta jól: Manuéla mosta
nában nem mindig választ várva szól hozzá. Nem sokkal 
Don Bonifacio halála óta. Azaz hogy Don Anselmo 
feltűnése óta se mindjárt; lassan, fokozatosan kezdte 
csak érezni új gyóntatójának hatását az asszonyon. Ele
inte úgy hitte, képzelődik csak. Gyakran ma is azt 
hiszi még: ostobaság, persze hogy ostobaság, Manuéla 
majdnem húsz esztendeje a gazdasszonya — Isten aka
ratából vagy annak ellenére, mindazzal együtt, amit ez 
a tiszteletreméltó asszonyi munkakör általában jelent; 
rendszerint elnézett bűnt, de bármely pillanatban váddá 
formálhatót. Újabban a betegápolója is, jobban mondva, 
egyebe se már . . .

Távolabb húzódva az ablaktól, szeme sarkából kezdte 
figyelni Manuéla mozdulatait. Ahogy a tűzhelyhez hajol, 
felszítja parazsát, megvárja a láng fellobbanását. Alakja 
most valahogy szokatlanul ernyedt, csípője szétfolyt, el
formátlanodott. Később, amikor kopott, lapos fatálcán 
a reggelit hozta be — talán az ablakon beömlő fehér



hófény hatására — arca is feltűnően öregnek, megviseltnek 
tűnt; barnás arcbőre kissé zöldesbe játszott, kendője alól 
kilátszó, középen elválasztott fekete hajának ősz szálai 
is mintha megszaporodtak volna; bántón világítva hir
dették az idő múlását. Valamikor kissé duzzadt, de azóta 
elkeskenyedett száját zárójelként közrefogó két fáradt 
ráncához hasonlatosan. Csak a szemei, a szemei a régi 
hű kutyaszemek még . . . Don Hernando inkább csak 
belül, aszott lárvaarcának kifejezésén alig változtatva 
valamit, fanyarul elmosolyodott: arra gondolt, egy
mástól mennyire eltérő tekinteteket lehet ugyanolyan 
joggal kutyaszemekhez hasonlítani. Mert az Űr kutyái
nak, igen, valahányszor csuklyáik alól fürkészve ráte
kintettek, kétségtelenül szintén kutyaszemük volt. Pillan
tásukban szintén a hűség lángja lobogott. Egészen más
fajta hűségé, pápához, egyházhoz, királyhoz fűződő hű
ségé, azé a hűségé, amely — Don Hernando ezt is 
hallgató magányának ördögétől tanulta meg igazán — 
végeredményben egyenlő a gondolkodásra való képtelen
séggel. És Don Anselmónak? Neki vajon milyen kutya
szeme van? Mert hogy, nyíltan vagy titokban, szintén 
az Űr kutyáinak táborát szaporítja, abban aligha kétel- 
kedhetik. Néhai Don Bonifacióhoz hasonlatosan, bár ő 
végeredményben a tűrhető kutyák sorába tartozott. Mert 
az Űr kutyái se mind egyformák, jámborabbak, harapó- 
sabbak. . .

Manuéla az edényt szedte össze már, amikor Don 
Hernando elszánta magát a megszólalásra.

— Havazik, Manuéla — suttogta puhatolózva. Követ
kezetesen suttogva beszélt. Fogadalma óta nem is hallotta 
igazán tulajdon hangját. Milyen is lehet? Változott-e 
valamit az évek során. Talán nincs is hangja már. Igazi



emberi hangja. . .  — Havazik, Manuéla — mondta 
még egyszer. — Nem is tudom már, mikor láttam utoljára 
ilyen havazást.

— Megint beszélsz, atyám.
— Suttogok, Manuéla, suttogok.
— Gondolj a fogadalmadra, atyám.
— Másra se gondolok, Manuéla, másra se gondolok.

— Don Hernando továbbra is az asszonyt figyelte. 
Honnan, mitől hangjában és tekintetében ez az új keletű 
aggályoskodás? Don Anselmo, csakis ő ültette el benne 
ezt a különös elbizonytalanodást. A tekintetéből feléje 
sütő kutyahűség ellenére is a hűség megrendülését. 
Szemrehányó szavakban felbukó hűtlenségét szavak nél
küli titkos szerződésükhöz. — Fogadalmunkat vagy meg
tartjuk vagy nem. Megszegni csak egyszer szeghetjük.

— De én ma is gyónni megyek, atyám.
— Mint minden nap, Manuéla. Ahogy eddig is tetted.
— Hazugságot, atyám.
— Vagy az igazságot, Manuéla. Gyónhatod az igaz

ságot is.
— Istenem, hogyan tehetném? Nagyon kérlek, ne 

mondj ilyet, atyám.
Don Hernando félrehúzodó szája sarkában érezte buj

kálni ördögét. Házifogságának felhalmozódó évei során 
mind kevésbé volt képes védekezni ellene. — Miért?
— vonta föl szemöldökét színlelt csodálkozással. — 
Anselmo atya bizonyára hű szolgája az anyaszentegy- 
háznak. Mi jogon tételezed föl róla, hogy csúfot űz a 
gyónás titkából?

— Jaj, atyám, hogy kérdezhetsz ilyet? Anselmo atyá
ról mindenki tudja, hogy. ..

Don Hernando egyszerre beszélt szótlanul és suttogva:



„Ha így igaz, miért hiszed, hogy neki az igazsággal 
tartozol?”, akarta mondani. De helyette csak ennyit 
válaszolt: — Bolond beszéd. Amit mindenki tud, több
nyire bolond beszéd csak. Nyugodtan meggyónhatod az 
igazságot is.

— Kérlek, ne vígy a kísértésbe, atyám. Ahogy az 
imádságban áll.

— És szabadíts meg a gonosztól, ámen. Vagy sza
badulj meg tőle te magad. Látod Manuéla, Isten és 
Anselmo atya segítségével tőlem bármikor megszabadul
hatsz. Ha igaz, amit mindenki mond, egyetlen szavadba 
kerül.

Don Hernando pontosan azt hallotta, amire várt. És 
amit ördögétől sarkallva hallani akart. Manuéla hangja 
könyörgővé, majdnem síróssá változott:

— Hogy beszélhetsz így, atyám? Tudod, hogy én 
téged soha . . .

— Jól van, Manuéla, tudom. Mindössze nem szeret
nél égni miattam. És bármennyire nem akarsz tőlem 
megszabadulni, mégis gonosznak tartasz. Mondd, hogy 
nem tartasz annak?

— Csak ha így beszélsz.
— Hogyan beszélhetnék másképpen? Ha egyszer az 

ördög papja vagyok. Bűnös, eretnek könyveket olvastam, 
Manuéla. Anélkül, hogy szent borzadály vett volna 
rajtam erőt.

— Tudod jól, hogy nem ismerem a betűket, atyám. 
Nem tudom, miféle könyvek lehettek.

— Elégették őket, ennyi nem elég?
Manuéla egyik tenyerével gondosan a másikba sö

pörte az asztal morzsáit és a tálcára szórta őket: — Nem 
tudom, mit írtak azokban a könyvekben, atyám.



— Manuéla, az egyház hű leánya nem beszélhet így. 
Magad is égni fogsz. Remélhetőleg nem itt a földön, 
csak a pokol tüzében. Eretnekebb vagy, mint magad is 
hinnéd. Pestises leheletemmel megfertőztelek.

— Atyám, kérlek . . . Tudod, hogy gyónni kell men
nem. Anselmo atya ma is tízre vár.

— És ha egyszer hiába várna?
Az asszony némán szemrehányó tekintete most tulaj

don kérdésének értelmetlenségét sugározta felé. Azokat 
a két, nem, három esztendővel krábbi napokat, amikor 
hideg rázta, lázban feküdt, jártányi ereje is alig volt — 
ekkor érezte először az arcát jeges szélként megcsapó 
lehetőséget: Manuélát is elveszítheti. És az egész ördögi
nevetséges játék képtelenségét is, tulajdon veszélyessé
gének veszélyét is egyben; ismételten, újra felerősödve. 
Azután, hogy Manuéla napi, kötelező látogatásait a San 
Antonio templomban, térdeléseit a gyóntatószék előtt, 
hosszú időn át üres kötelességteljesítésnek hitte csak, 
merő formaságnak, amire mindössze azért kerül sor, 
hogy a Szent Officium rendelkezésének látszólag elég 
tétessék. Puszta feledékenységből talán, csak mert a 
Hivatal döntését senkinek se jutott eszébe megváltoz
tatni. Végtére is a múló évek során igazán megérthették 
már, hogy többé nincs miért tartani tőle. Ennek ellenére 
számított az érkezésükre, már a második napon, köz
vetlenül Manuéla első távolmaradása után. De csak a 
negyediken hallotta kopogásukat, félreismerhetetlen, eré
lyes, számonkérő zörgetésüket, ami akkor se lett volna 
semmi mással összetéveszthető, ha az elátkozott ház 
kapuján az Úr kutyáin kívül bárki más is bekopogtathat. 
Ketten voltak, megszokott fehér csuháikban, mellükön 
a fogai közt égő fáklyát tartó kutya hímzett képével,



szemükbe húzott csuklyában, nem tartoztak korábbi is
merősei közé. Viszonylag fiatalok, kényszerű fogadalmának 
okairól és körülményeiről már csupán főnökeiktől vagy 
a rá vonatkozó okmányokból szerezhettek tudomást. Még
is, miután hanyag dícsértessékjükre néma főhajtással vá
laszolt csupán, nem mulasztották el nyomban emlékeze
tébe idézni, miszerint hallgatási fogadalma velük szemben 
érvénytelen, bárki máshoz hasonlatosan szent kötelessége 
tehát felelni kérdéseikre. Amiképpen őket is a kötelesség 
szólítja ide, tette hozzá a kissé zömökebb alacsonyabbik. 
Tisztelettudóak voltak, halkan beszéltek, tisztelendő 
atyának szólították, annak ellenére, hogy az egyház rossz 
útra tévedt és vezeklésre ítélt szolgájával szemben ez 
nem lett volna feltétlenül kötelességük; homályosan még 
valami olyan érzése is volt, hogy ez a tiszteletteljes 
hang némileg egykori mivoltának is szól, a valamikori 
tudós teológusnak, a salamancai egyetem hitet védel
mező büszkeségének. Következetes daccal suttogó vála
szain mindazonáltal megütköztek, főleg azután, hogy 
ennek okát firtató kérdésükre mosolyogva csak ennyit 
válaszolt: — Ti a suttogásból is eleget hallotok. 
— Attól tartok, eleget is látunk, atyám — felelte ekkor 
a soványabb és magasabbik közülük —, látjuk, hogy 
bűnbánó hallgatásod ellenére mosolygásod még mindig 
az ördögé. Mélységesen sajnálunk, atyám. — Ezután 
vallották csak be, amit kezdettől fogva tudott; nem is 
őt, Manuélát keresik. „De a látogatás mégis nekem 
szól. Nélkülem aligha tulajdonítanátok ilyen fontosságot 
egy szegény beteg cseléd gyónásainak”, nyelte vissza 
gyorsan nyelvére kívánkozó válaszát, erőszakkal küzdve 
le mindig éppen a veszély pillanatában leginkább kísértő 
vakmerőségét. Azután szótlanul Manuéla hálókamrájának



ajtajára mutatott. Később az alacsonyabbik orvosért 
ment, jegyzőkönyv készült, másnap Don Bonifacio érke
zett, tíz napon át rendszeresen ellátogatott Manuélához; 
neki éppen csak köszönt, de többnyire valami tanácsta
lanul mentegetőző mosollyal távozott. Megnyugtatóval, 
majdnem cinkosan együttérzővel. . .

— Akkor nyár volt. Nem hiszem, hogy ebben a hava
zásban érted jönnének.

— De a havazás eláll, atyám. És ismered őket.
— Ismerem, Manuéla. De te akkor is elmennél, ha 

nem tartanál attól, hogy eljönnek érted. Igaz-e Manuéla? 
Elmennél, mert úgy érzed, el kell menned.

— Megparancsolták, atyám.
— Hogy az igazat gyónd. Azt is megparancsolták.
Manuéla hangja először magasra csapott, aztán sírásba

csuklott:
— Mondd, miért teszed ezt velem, atyám. Azért sze

ged meg a fogadalmadat, hogy engem kínozhass?
— Jól van, Manuéla, menj. Ne várasd Anselmo atyát...
Don Hernando békéltető szava beleveszett a becsapódó

ajtó csattanásába. Hangja nehezen ült csak el, önmagát 
túlélve zúgott tovább. Bántó szemrehányásként.

Odakinn, az utca képét körökre szabdaló ablakon túl, 
most egyenletes ferdeséggel sűrű porhó hullott. Az imént 
még rohamokban nekilendülő, majd gyorsan csillapuló 
szél időközben állandósult, kiegyenlítetté változott. A San 
Antonio tornya teljesen eltűnt a függöny mögött.

Hasztalanul meredt a mind jobban bepárásodó ablak
táblákra.

Miért? Valóban, miért?
Miért újabban ez a furcsa játék naponta? Miért gyötri 

az asszonyt? Az egyetlen emberi lényt, akivel szót vál



tani, mégha fogadalmának megszegése árán is, de meg* 
adatott neki. Feltehetőleg élete végetértéig. Vagy ha az 
égiek kifürkészhetetlen akaratából (miért ne mondja így, 
ha egyszer megszokta?) mégis Manuéla távozna előbb, 
akkor meg éppen Manuélával szűnne meg az utolsó 
emberi lény, akivel életében beszélt, és hát az égiek 
akarata, az életről és halálról döntő akarat valóban ki
számíthatatlan, bárki vagy bármi akarata legyen is, ha 
vak sors, vagy éppen előre nem is meghatározott, akkor, 
igen, akkor tűnik csak igazán kiszámíthatatlannak, félel
metesnek. Hiszen minden megeshet. Bármennyire nem 
is élt még Manuéla, amikor ő már tudós vagy legalábbis 
tudósnak mondott teológusok szavát hallgatta. Figyelem
mel, odaadással, lelkesen felcsillanó szemmel, s gyűlölettel 
is a hit megrontói iránt, azok iránt, akiket az írás paran
csa szerint szeretnie kellett volna, valójában hitte is, 
hogy szereti őket, szereti eltévelyedéseik ellenére is, 
gyűlölni legfeljebb a lelkűket megrontó és elraboló ör
dögöt gyűlöli, mivel együgyű és vakbuzgó ifjúként nem 
létező ördögétől még nem tanulta meg, ami oly kézen
fekvő: lehetetlen bárkit is puszta szeretetből megkínozni, 
elítélni, vigyorgó kis ördögök képével telehímzett san- 
benitóba öltöztetni, hegyes bohócsapkát nyomni a fejébe, 
kiszolgáltatni a csőcselék szitkainak, röhejének és kő- 
záporának, testét hamuvá égetni, hamvait a folyóba 
szórni, nem, dehogy is, csak hát hol volt akkor még a 
nem létező ördöge, álmában sem sejtette, hogy egyszer 
majd találkozik vele, ezért hallgatta mély tisztelettel az 
egyetem taláros bölcseinek katedráról feléje hangzó sza
vait, ugyanazokat a szavakat, amelyeket egyre inkább 
üres fecsegésnek már csak akkor kezdett érezni, amikor 
maga állt fenn a katedrán, s az ő szájából hangzottak el;



eleinte csupán a máglyák fényének hátterében hatottak 
ilyennek, tűntek értelmetlennek, aztán már önmagukban 
is, azaz most már a máglyák fényétől egészen másképp 
megvilágítva derült ki róluk, hogy valójában nem is 
ellentétben állnak a máglyákkal, hanem ellenkezőleg, 
összhangban velük — körmönfontságuk és tekervényessé- 
gük ellenére is annyira üresek és tartalmatlanok, hogy 
csakis a máglyák fenyegetése képes őket megvédelmezni. 
Ezért is mondta őket egyre inkább émelyegve, hol va
lami kínosan gyötrő érzés kíséretében, hol pedig hallga
tói átszellemült vagy legalábbis tiszteletteljes figyelmén 
mulatva inkább. Nem is annyira rajtuk, inkább egykori 
önmagán. Azon a nyúlánk és sápadt ifjún, aki Manuéla 
születése idején lehetett, s aki azokban az időkben ön
magában is szüntelenül bűnök után nyomozott, alatto
mos pillanatokra lesett, nem válik-e maga is az ördögtől 
leikébe lopott kételkedő-rontó gondolatok áldozatává. Nos 
igen, Manuéla születése idején nagyon is ellenállt még 
az ördög csábításának, ördöginek számító gondolatai leg
feljebb csak csíráztak benne még, úgyis mondhatná, 
hogy ő, Don Hernando, az igazi Don Hernando se 
született még meg igazán, ám mégiscsak felnőtt ifjúnak 
számított már, vagyis minden józan emberi számítás 
szerint már csak ezért sem valószínű, hogy az égiek 
fosszák meg Manuélától, éppen őt, a megrokkant testé
vel, ezernyi nyavalyájával, őt aki hallgatásba zárt leikével 
érzi, igen, nagyon is érzi már, nincs messze az idő, 
amikor hallgatása végérvényes lesz, fogadalmát meg se 
szegheti többé. Megfoszthatják viszont tőle a földiek, 
bármikor elvehetik tőle az asszonyt, Manuélát, szegény 
Manuélát, hűséges rab- és cinkostársát, magányának 
megosztóját, öregségének támaszát, egyetlen gyámolító-



ját. Tőlük függ minden, bármikor lecsaphatnak rá. 
Megvádolhatják. Azzal, ami igaz, és amit nyilván sej
tenek: hamis gyónással. És azzal, ami nem igaz: éjszaka 
meztelenül seprőn lovagol, macska és kutyakölyköket 
szült az ödögtől, mindegy, hogy mivel. Vagy csupán 
megfenyegetik ilyen hamis vádakkal, hogy az igazak 
bevallására rákényszerítsék. És Manuéla fél. Attól, aki
től ő maga is retteg. Don Anselmótól, az új gyóntatótói.

Pedig valamikor nem félt, azelőtt nem, Manuéla nem. 
Még talán a legelején sem, hiszen valójában ő bátorí
totta fel fogadalmának megszegésére. Alighanem csodál
kozott is, amiért bátorítania kell. Egyszerű eszével talán 
még nála is előbb megértette, mekkora képtelenség ez 
a fogadalom, s hogy vele szemben is be akarja tartani, 
bizonyára kezdettől fogva természetesnek tartotta, hogy 
kedvéért naponta hazudni fog. Ő viszont. . . nem is 
érti, hogyan hihette egyetlen pillanatig is, hogy képes 
lesz betartani, hogy ezt a fogadalmat egyáltalán be 
lehet tartani. Hiszen ügyének valamennyi részese közül 
alkalmasint ő volt az egyetlen; aki betarthatóságában 
akár egészen rövid ideig is hitt, mivel hogy elítélői, 
kajánul lesve a pillanatot, hogy megszegése ürügyén 
lecsapjanak rá, vagy ennyit mégis elnézve neki, éppúgy 
eleve a megszegésére számítottak, mint Manuéla az 
egyszerű paraszti józanságával. De vajon miért tartotta 
szükségesnek betartani egyáltalán? Bizonyos, hogy nem 
azért, mert úgy érezte, bármién is bűnhődnie kell, s 
azért sem, mert szent esküvel fogadta meg, hogy „mind
azon gondolatokat, amelyek az ördög kísértésének kö
vetkeztében” lelkében megfogannak „sem szóban sem 
írásban” nem közli senkivel, sőt „annak okából, hogy 
ezen pokolravaló gondolatokkal” akaratlanul se fertőzzön



meg egyetlen jámbor keresztény lelket sem, száján egyet
len szót sem ejt ki többé, s kezével le nem ír „még az 
élet legköznapibb dolgainak vonatkozásában sem, a 
hozzá intézett kérdésekre csupán fejbólintással vagy fei- 
rázással felel (kivéve a Szent Officium tagjainak kérdéseit, 
melyekre továbbra is válaszolni tartozik), kívánságait csu
pán jelbeszéddel tudatja. . .”, nem, dehogy is, ezt a 
szent esküt sohase érezte szentnek, valójában már az 
eskü szövegének ünnepélyes elmondása, utolsó fenn
hangon kiejtett szavainak elhangzása pillanatában is 
tisztában volt vele, hogy ez az eskü belül a lelkében és 
Isten előtt semmire sem kötelezheti, s mégsem egyedül 
a félelem tartatta be vele egy ideig, az, hogy senkiben 
se bízott már, senkiben, még Manuélában sem. Hanem 
valami különös dacból, sértődöttségből is. Gőgből, meg
vetésből a világgal szemben. Olyképpen gondolkodva, 
hogy mivel a világnak nem kellenek a gondolatai, neki 
se kell a világ, egyetlen morzsányival se vesz el többet 
a világból, mint amennyit a világ neki magától, ad, 
adni kegyeskedik a számkivetettnek. Néha valósággal 
gyönyörűséget talált a hallgatásában. Legalábbis, ami a 
szavak ki nem ejtését, a szóbeli hallgatást illeti. Mert 
azt, hogy nem írhat, nem jegyezheti fel hallgatásban 
született, olykor csodálatosan tisztának és világosnak 
tetsző gondolatait, mindazt, amivel szemben nevetsé
gesnek tűnt minden ellenérv, annyira, hogy már létre
jöttük pillanatában azon csodálkozott, miért nem jutot
tak eszébe már rég, vagy éppen miért nem tudja őket 
minden ember kezdettől fogva, ezt már nehezebben 
viselte el. Mégis hiába: papirost, írószert házában nem 
tarthatott, be sem szerezhetett, hasztalanul magyarázta 
volna meg Manuélának akár szavak nélkül is, mire volna



szüksége, az asszonyt mindenki ismerte a városban, 
mindenki tudta róla, hogy hozzá, az ördög papjához 
tartozik. S hogy voltaképpen börtönőrként tartozik 
hozzá. Amiként otthona is tömlöc tulajdonképpen, 
őkegyelmessége Tomaso Urrutia Torres püspök kegye- 
lem-tömlöce, részben őkegyelmessége által is nagyra- 
becsült, de csendre ítélt szellemének, részben pedig 
már akkor is megviselt egészségének köszönhetően, 
őkegyelmessége bizonyára ugyanúgy nem sejtette akkor, 
mint ő maga, hogy ilyen sokáig kibírja benne, őkegyel
messége kegyelme tehát a vártnál jobban sikerült: 
kényelmesebbre, párnázottabbra. De egyben kegyetlen
re is: egyszerűen, mert a tömlöcöknek az a feladatuk, 
hogy kegyetlenek legyenek. Mert mindazonáltal töm
löc volt, tömlöc, mert tömlöcnek szánták. Tömlöctartó- 
val. Ezért is nem bízott sokáig Manuélában. A gyóná
saiban. Hiszen már az is megfoghatatlan csoda volt, 
hogy Manuélát meghagyták neki, hogy miután a Szent 
Officium börtönéből hazatért, az asszony továbbra is 
ott lehetett mellette, gondját viselte. És az ilyen csodá
nak mindig ára van, érte, nem csupán neki, hanem — 
amennyiben maga az asszony is mellette akart maradni 
— Manuélának is fizetnie kell. Bárkitől származott is 
az ötlet eredetileg: őkegyelmessége jóindulatát vagy a 
Szent Officium leleményességét dícséri-e, vagy pedig 
szegény Manuéla könyörögte ki. S hogy miképpen kell 
fizetnie Manuélának, afelől kétsége akkor se lehetett 
volna, ha nem kötelezik naponkénti gyónásra, aminek 
értelme egyébként minden igaz katolikus hívő előtt 
világos lehet: végtére is az egyháznak szent kötelessége 
gondoskodnia minden hívéről. Nagyon is érthető hát, 
ha fokozottan aggódik egyszerű és romlatlan leányának



leikéért, figyelembe veszi, hogy olyan veszedelmes té
velygővel szív szüntelenül egy levegőt, aki, mégha egyet
len szót se szól hozzá, puszta jelenlétével is megfertőz
heti. Manuéla nap-nap utáni gyónásaiban így nem is 
lehetett semmi meglepő. Annál kevésbé, mivel helyette 
is gyónt, tekintve, hogy őt mellékbüntetésképpen eltil
tották a gyónás szentségétől is.

— Szólalj meg, atyám, szólalj meg végre — kérlelte 
Manuéla ezekben a napokban és hetekben —, hozzám 
nyugodtan beszélhetsz, tőlem nem kell tartanod. — 
Mert továbbra is atyámnak szólította, úgy mint azelőtt. 
Nem is egészen jogtalanul, mert bár eltévelyedett volt 
és vezeklő, továbbra is a papi rend tagja maradt, ezért 
viselhette a reverendát is, mégis, börtönéből való sza
badulása után kezdettől fogva kétségesnek érezte (később 
pedig már nem is érezte annak), van-e még értelme ennek 
a megszólításnak. Manuéla számára azonban menthe
tetlenül „atyám” maradt, olykor még az ágyban is, 
szerető atyja, amint azt ördögének sugallatára egyszer 
magának megfogalmazta, hasztalanul próbálkozott ké
sőbb is bárminemű leszoktatással. Akkor, a teljes hall
gatás hónapjaiban pedig mintha még különös nyoma
tékkai, mondhatni tüntetőén tüntette volna ki ezzel a 
megszólítással, valami olyan sajátos daccal, amit — ha 
nem ismeri Manuélát — talán még gúnynak is vehetett 
volna. Valójában azonban inkább azt kívánhatta hang
súlyozni, hogy ő, Don Hemando, gazdája, ura és paran
csoló ja, ágy- és bűntársa, hiába lett mások akaratából 
egyben őrizetére bízott foglya is, éppúgy papja maradt, 
mint annak előtte. Semmi sem változott, atyám, ezt 
sugallta minden pillantása, minden mozdulata, vagy



éppen szokatlan viselkedése is. Mivel kiszabadulása 
után először, az egyik éjszaka ő jött be hozzá.

Manuéla azelőtt sose tett ilyet. Csendesen és alázato
san mindig a maga szobájában várta meg, ő pedig vagy 
bement hozzá vagy nem, s ha igen, arról, ami közöttük 
történt, szó alig esett, minden szinte magától alakult. 
Kezdetben mintegy Manuéla vélt szemérme kedvéért, 
s valamennyire talán a saját zavara miatt is, annak elle
nére, hogy abban az időben, amikor Manuéla hozzá 
került, rég kialakult véleménye volt már az eredendő 
bűnről és a hetedik parancsolatról. Valójában pedig 
kényelmesebb is volt ez a szavak nélküli kapcsolat, úgy 
vélte, jótékonyan hat Manuélára, hadd higgye hát, hogy 
ami köztük történik, bűn, gyönyörűséges bűn, de bűn, 
tisztában volt vele, hogy az asszony lelkében akkor 
kerülnek a dolgok a maguk helyére, ha bűnét később 
meggyónhatja és vállalja érte a kirótt penitenciát. Tőle 
magától kapva feloldozást a vele elkövetett bűnökért. 
— Paráználkodtál? — kérdezte tőle ilyenkor hangsúly
talanul. — Igen — válaszolta Manuéla komolyan, aztán 
következett az elimádkozandó Miatyánkok és üdvözlé- 
gyek sora. Annak idején gyakran mosolygott ezen. Bár
mennyire nem is érezte ezért Manuélát ostobábbnak az 
emberek többségénél, még akár paptársainak többségé
nél sem, akik, bár rendre elkövették ugyanezt a bűnt, 
sőt kötelező bűnbánatuk pillanatában is tudták, hogy 
újra elkövetik majd, továbbra is zavartalanul bűnnek 
tartották. Szemben vele, aki előbb kezdte nem bűnnek 
tartani, s azután követte csak el. Hiven ördögi hajla
maihoz: mert ha hinne az ördögben, kétségtelenül tőle 
származtatná ezt a fajta gondolkodást, hasonlatosan az 
Űr kutyáihoz, akiknek szemében nem az az igazi bűnös,



aki elköveti ugyan a bűnt, de bűnnek ismeri el, hanem 
aki a bűn bűn voltát tagadni kezdi. S híven tagadhatat
lan gőgjéhez is egyben, ami miatt néha mégis lelkifurda
lást érzett. Mégse tudta nem lenézni azokat, akik belül 
a lelkűkben is ott hordják a Szent Officiumot, s titkos 
gondolataikat rendre máglyára vetik — csak mert kinn 
máglya fenyegeti őket ugyanezekért a gondolatokért. 
Ámbár honnan tudhatja, hogy csakugyan máglyára 
vetik-e őket, honnan tudhatja, kinek milyen gondolatai 
vannak, sokaknak vagy keveseknek vannak-e az övéihez 
hasonló gondolatai. Manuélának azonban bizonyára nem 
voltak, nem is lehettek hasonló gondolatai, szegény Manu
éla, honnan is lehettek volna. Mégha gondolatai voltak 
is, mint egyszer kiderült, nem is akármilyenek (éppen 
eléggé égetnivalóak ahhoz, hogy utána siessen őket 
máglyára vetni), bár akkor azon az éjszakán, amikor 
fehéren felderengő egy szál ingében szobájának sötétjé
ben megjelent, még nem ezért volt a maga módján 
okos, nem, egyszerűen csak mert bejött, bejött és ma
radt; bármennyire makacsul összeszorított fogakkal hall
gatott ő ezután is még, s küldte volna ki néma és a sö
tétben láthatatlan mozdulatokkal, párnáját harapva, 
küzdve szűkölve feltörő hangjai ellen. Mert egyszerre 
csak kitört belőle a sírás, rázta a zokogás, ma sem tudja 
pontosan, miért; a kazamaták mélyén eltöltött másfél 
esztendő hatására-e, azért-e, mert meghátrált, s nem 
merve vállalni a kínvallatás gyötrelmeit, a rákényszerí- 
tett hallgatást vállalta inkább. Vagy mert a szót örökre 
beléfojtották? Lehetséges, hogy a várható iszonyattól 
is, amiért a hallgatás előtte megnyílt végtelenül hosszú
nak és üresnek érzett folyosói megrémítették. Manuéla 
közben csak a haját simogatta, okos kézzel, mégis ijedten,



kicsit gyámoltalanul: — Mi baj, atyám, mi baj? Mondd, 
mit tettek veled azok a gazemberek? Beszélj, atyám, 
beszélj, mit tettek veled . . .

Mégse szólalt meg ezen az éjszakán. Sokáig még 
továbbra is hallgatag maradt. Éjszaka is, mivel éjszakáik 
ettől fogva újra kezdődtek. Ugyanúgy folytatódva, mint 
azelőtt, rég kialakult szokásuknak megfelelően ismét 
csak ő látogatta szobájában az asszonyt, talán még 
gyakrabban is, ölelkezéseik mintha a hiányzó szavakat 
is helyettesítették volna, s minden egyebet is talán. 
Miséit, prédikációit, a szenteltvizet és tömjénfüstöt, 
a csengetést, a templomot kitöltő orgonazúgást és ének
szót, híveinek ráfüggesztett tekintetét, a keresztelőket, 
esküvőket, temetéseket, a gyóntatást, áldoztatást, utol
só kenetet, a pontosan és lelkiismeretesen vezetett anya
könyvet, mindazt, aminek értelmét egy idő óta ugyan 
mind kevésbé látta már, de ami, pusztán mert feladat
ként hárult rá, mégiscsak értelmes tevékenységnek 
látszott, s kitöltötte napjait valamiképpen. Másfelől nézve 
pedig valóban értelme is volt, nem önmaga, hanem 
mások számára. Azok számára, akik hittek abban, 
amiről ő többnyire beszélt csak, s akiknek mégiscsak 
papjuk volt, tulajdonképpen tisztelt, sőt szeretett pap
juk, mivel hívei — főleg a szegények közülük — álta
lában bizalommal tekintettek rá, bajaikban vigaszt 
találtak nála, gyakran egyéb, nem lelki természetű 
ügyeikkel is hozzá fordultak: kérvényeket írt számukra, 
folyamodványokat különböző hivatalokhoz és hatal
masságokhoz, viszályokat simított el, civakodó házas
párokat, haragos szomszédokat békített össze, s igye
kezett türelmes lenni még az egyházi adók dolgában is; 
tisztában volt vele, milyen keservesen sikerült csak sokak



nak az erre szánt garasokat összekuporgatniuk. Hívei 
tehát tiszteletre méltó tudós férfiúnak tartották, s olyan 
pásztoruknak is, akihez pusztán azért is bizalommal for
dulhatnak, mert nem áll a Szent Officium szolgálatában 
— ki tudjan, miért és miből, de valahogy megérezték ezt. 
Mindannak tehát, aminek ilyenképpen mások szemében 
és mások számára értelme volt, végeredményben rá 
nézbe is értelme lett. Annyira, hogy minél tovább foly
tatta ezt a fajta egyszerű pásztorkodást, annál kevésbé 
érezte lealacsonyítónak az egyetemi katedra után. Ellen
kezőleg : mivel a katedráról elmondottakat képtelen 
spekulációknak érezte, éppen ezért látta értelmét új 
munkájának, annak, hogy híveinek hasznára lehet. 
Szentbeszédei is ezért lettek kevésbé szentek, s inkább 
beszédek, gőgöt, fösvénységet, kegyetlenséget, s osto
baságot ostorozó értelmes beszédek, ezért feledkezett meg 
gyakran az ajánlatos kibúvókról is; bármennyire ismerte 
is a Szent Hivatal mindenütt jelenvaló füleinek érzé
kenységét, a máglya forró szelétől egyszer már meg
csapatva se tudta vállalni a teljes hallgatást. Hiszen még 
így is éppen elég mindenről hallgatott, néha pedig nem 
is hallgatott: fogcsikorgatva, önmagát legyőzve tett 
sokszor úgy, mintha a kínpadra vontak és máglyára 
hurcoltak valóban elvetemült ellenségei volnának az 
egyedül üdvözítő vallásnak, s ilyenformán olyan sorsra 
jutottak, amelyet megérdemeltek. Sunyin lapító, alá
való hallgatás, olykor pedig kényszerű, figyelemelterelő 
vicsorgások is az Úr kutyáinak áldozataira, lehet, hogy 
éppen ezért szolgált volna rá a máglyára, vagy legalábbis 
ezért érdemelte meg büntetésként a rá rótt hallgatást, 
mindannak elvesztését, ami helyett márcsak Manuéla 
maradt. Eleinte úgy hitte, a teste csak, bűnre, pontosab-



bán bűnösnek tartott dologra csábító, mindig szolgálat- 
kész teste csupán, meg hát a törődése, a gondoskodása. 
Mindössze az, ami Manuéla azelőtt is volt, minden szem
pontból való kényelmének megteremtője, tiszta, rendes 
és kívánatos parasztlány, alázatos szolgálóleánya az Űr 
szolgájának, aki mindent tisztává és rendessé tesz maga 
körül, kívánatos ételeket főz, ízletes, kellemesen fűsze
rezett ételeket, amelyeket még Carlos Montero y Rami- 
rez szerény, de tisztes udvarházának konyháján tanult, 
ahonnan egy halott csecsemő után (az Űr adta, az Űr 
elvette) a házához került. Mert hogy Manuéla most 
több, más, nélkülözhetetlen, azt csak lassanként ismerte 
föl igazán, s el sem ismerte szívesen, hogy még a be
széde, a sokáig viszonzatlanul maradt szava is mennyire 
számít. Részben talán ezért is hallgatott oly sokáig 
makacsul, hosszú hónapokon át mutogatással, jelbe
széddel közölte csak vele kívánságait, szótlanul lépett 
be hozzá, szótlanul ölelte, szótlanul menekült a testébe, 
talán a hallgatás gyötrelmei, meghurcoltatásának emlé
kei, az elrettentésképpen megmutatott kínzószerszámok 
fenyegető képe, a kínpadra vontak jajgatása és hörgése 
elől; szótlanul távozott is, már-már kegyetlen szótlan
sággal, halk mentegetőző sóhaja után. „Beszélj, atyám, 
beszélj” biztatására is csak néma fejrázással felelt. Leg
feljebb tehetetlen simogatással.

Azután Manuéla is elhallgatott. Néma szemrehányás
sal, könnybeborult szemmel, riadtan tekintett csak rá, 
máskor duzzogva járt-kelt, csapkodott maga körül, éj
szakára bezárkózott, nappal elfordult tőle. Egészen a 
kitöréséig.

Eleinte ezúttal is halkan beszélt, úgy ahogy szokta. 
Sírással küszködő könyörgéssel kezdte, beszélj, atyám,



beszélj, meg hogy a világért sem árulja el, az Űr kutyái
nak nem, szent gyónás ide vagy oda, erről egy szót se 
ejt ki a száján, nem, még ha megégetik is, mit képzel 
róla. Ha pedig nem ettől fél, hát akkor mi baja. Hogy 
megesküdött rá? Hát aztán? Az ember sok mindenre 
megesküszik, ha muszáj. Itt volt például az apja, már
mint az övé, Manuéláé. Gyerek volt még, de jól emlék
szik rá: amikor először csípték orwadászaton, még csak 
húszat kapott, de másodszorra már ötvenet vágtak rá, 
harmadszorra százat — erre is jól emlékszik, de mennyire, 
hogy jól — utána tiszta egy vér volt, hetekig nyomta 
az ágyat, azt hitték, többé nem lesz ember belőle. És 
mindannyiszor megfogadtatták vele, hogy többet ilyet 
soha el nem követ, éppen csak azt felejtették el megkér
dezni tőle, mi a nyavalyával eteti majd télen a kölykeit. 
Vagy talán ne fogadta volna meg? . . . Pedig úgy is 
járhatott volna, mint a nagybátyja, akinek a végén ugyan
ezért lecsapták a kezét.

Aztán a hangja egyre magasabbra csapott:
— És hát nekik esküdtél meg, nekik! Az Űr kutyái

nak, akik után minden tisztességes ember kiköp, vagy 
legalábbis ezt szeretné csinálni, éppen csak mersze 
nincs hozzá. Ha tehát ez a bajod, atyám, ha ezt a foga
dalmat akarod betartani, akkor te is ugyanolyan bolond 
vagy, mint ti papok valamennyien. Mert azok vagytok, 
tisztára kergék, megérdemlitek, hogy az emberek annyit 
nevetnek rajtatok a hátatok mögött. Mert nevetnek, tudd 
meg, hogy nevetnek, és odahaza a falumban is rólatok 
mesélték a legcsiklandósabb történeteket, és én is me
séltem őket, meg jóízűeket nevettem rajtuk, mielőtt 
pap-kurva lettem. Nevettünk az álszent képeteken, 
ahogy befogjátok a fületeket, ha meghallotok egy zsíro



sabb nótát, és elfordítjátok a fejeteket, ha véletlenül 
meglátjátok egy fehércseléd pucér fenekét, mert úgy 
csináltok, mintha nektek nem ugyanolyan micsodátok 
lenne, mint minden más férfiembernek, pedig azt az 
úristen bizonyára azért teremtette olyanra amilyen, 
mert így tetszett neki. Neki igen, de nektek nem, leg
alábbis úgy viselkedtek, mintha azt akarnátok, hogy 
elhiggyük, a legszívesebben levágatnátok. Pedig fenét, 
valahányszor fehérszemélyt gyóntattok, csak az érdekel, 
kinek teszi szét a lábát, hányszor, hol és mikor, aztán 
szemforgatva kirójátok rá a penitenciát, nagy kegyesen 
feloldozzátok. Meg persze feloldozzátok egymást, meg 
sajátmagatokat is, azután, hogy az ember lánya megszánt 
titeket, megszédült a mézes-mázos beszédetektől, vagy 
csak azért engedett nektek, mert maga sincs fából. Ha 
pedig felcsináljátok, hát gyorsan elmentek az isten háta- 
mögé, itt hagyjátok, kínlódjon a kölykével egyedül, vagy 
gyorsan összeboronáljátok valami kecskepásztorral vagy 
béreslegénnyel, aki ekkor persze már büdös nekünk 
a tömjénillatotok után és durva szavú a ti finom beszé
detek után, de azért néha még ellátogattok hozzá, nehogy 
elfelejtse az emléketeket vagy a teli kamrátokat. De 
ez még mind semmi, ebből csak az sül ki, hogy ti se 
vagytok jobbak, mint mások, hiába akartok másnak 
látszani. Hanem ti elhurcoltatjátok az embereket, töm- 
löcbe záratjátok és megkínozzátok. Csak mert az Istent 
másmilyennek képzelik, mint ti, pedig ti se láttátok. 
Máglyára küldiiek őket, mert nem hiszik, hogy egyszerre 
három is meg egy is, vagy mit tudom én hogy áll a 
könyveitekben, vagy csak rájuk fogtok ilyesmit, mert a 
pénzük kell nektek. És máglyára külditek egymást, 
lesitek, figyelitek egymás szavát, feljelentitek egymást,



mert így akarjátok megmutatni, hogy ti vagytok a leg- 
igazhitűbbek és a legszentebbek, és mert féltek, hátha 
a másik megelőz titeket. Na de bánom is én, égessétek 
és egyétek meg egymást, pusztítsátok ki egymást az 
utolsó szálig. Ám ha továbbra is hallgatni akarsz, ha 
csak bámulsz rám és esténként az ágyamba bújsz, de 
egy szavad sincs hozzám, hát akkor tudd meg, atyám, 
én elmegyek tőled, és ha visszahoznak, újra elmegyek. 
Elmegyek, mert tudom, hogy te is csak olyan vagy, 
mint a többi, hiába hittem, hogy azért lett bajod az Űr 
kutyáival, mert más vagy és jobb, és akkor én hiába 
könyörögtem nekik, engedjenek vissza hozzád, és nem
csak könyörögtem, hanem bűnöztem is velük, mert hát 
a Krisztus koporsóját se őrizték ingyen, nahát, most 
már ezt is tudod, éppen csak én nem tudom, mi az 
öregisten haragjáért csináltam ezt az egészet, ha most 
kutyába se veszel . . .

így beszélt, rikácsolva, ki tudja meddig, a végén 
már torkaszakadtából kiabált, sehogyan se tudta elhall
gattatni. Hiába suttogott, hallgass, Manuéla, hallgass 
az istenért, ezt az utcán is hallják, meg se hallotta a 
suttogást, észre se vette, hogy megszólalt, nemcsak 
Manuéla, de ő maga sem, mondta, egyre mondta csak 
a magáét, amíg csak szavát egészen el nem nyelte a zoko
gás — sokkal tovább rázta a sírás, mint korábban őt 
azon az emlékezetes éjszakán, amikor Manuéla a szo
bájába bejött. Lassan csitult csak el, később már nem 
annyira a zokogás rázta, inkább a hideg, aztán még 
sokáig mozdulatlanul az asztal mellett gubbasztott, 
gyámoltalanul, kiszolgáltatottan, halálra váró állatként. 
Csendben, csupán a fogainak összekoccanása hallat



szott. Engedelmesen hagyta, hogy feltámogassa és az 
ágyhoz vezesse.

Ezen az éjszakán végig vele maradt. Egy szál gyertya 
mellől figyelte, amint látszólag élettelenül hever, de 
mereven nyitott szemmel a plafont bámulja.

Hajnal felé járt már, amikor végre megszólalt:
— Gyóntass meg, atyám. Rengeteg ocsmányságot be

széltem.
— Felesleges, Manuéla. Reggel úgyis gyónni fogsz.
— Nekik. De én neked akarok.
— Nem tehetem, Manuéla. Megvonták tőlem a 

szentségek kiszolgáltatásának jogát.
— Nem kérdezzük meg őket. Semmi közünk hozzájuk, 

atyám.
Jól emlékszik, ebben a pillanatban döbbenten nézett 

az asszony elkínozott, sápadt arcára. „Akkor meg mi 
értelme az egésznek, Manuéla?” akarta kérdezni tőle, 
de jobbnak látta nem ellenkezni vele.

— Már meggyóntál, Manuéla. Egyszerűbb, ha mind
járt a feloldozást adom meg neked.

— Ahogy jónak látod, atyám
Újra a régi alázatos Manuéla volt. Ettől kezdve lett 

ő Manuéla külön papja, ettől a naptól számíthatja 
egyetlen hívőből álló külön egyházát, melyet soha esze 
ágában sem volt megalapítani. Ettől fogva márcsak 
attól rettegett egy ideig, hátha az utcán valóban meghal
lotta valaki Manuéla szavait. Vagy csupán a kihallatszó 
hangokat, amelyek már önmagukban is elegendők le
hettek ahhoz, hogy kiderüljön, házában beszélnek, fo
gadalmának megszegésével vádolhassák meg. De Manu
éla gyónásaitól egészen mostanáig nem tartott többé.

Az ablakon túl a hópelyhek most élesen, ferdén vág



ták a levegőt. Manuéla egyedül taposta a havat, elszántan 
vetette magát neki a hófúvásnak; nagykendőjébe burko
lózva, fázósan összegörnyedve haladt, ijesztően öreg
asszonynak hatott. Nála is öregebbnek, templomos öreg
asszonynak.

*

Köröket metsző ferde egyenesek, az ablaktábla ólom
karikáinak körei az olykor majdnem vízszintesen előre
vágódó apró hószemcsék ferde egyeneseivel, mögöttük 
egy nagykendős, előregömyedve siető öregasszonnyal, 
így látta Manuélát, ilyennek, kétszeresen is felszabdalt 
képként megmutatkozva: alig néhány másodpercig csupán 
az ablak látóterében. Amikor pedig az ablakhoz lépve 
utána tekintett, alakja gyorsan láthatatlanná vált a 
sűrű hófüggöny mögött. Jóval előbb, semhogy a sarkon 
befordult volna.

Kis ideig valami tétován kutató pillantással nézett 
utána. Mintha azt remélné, visszatarthatja.

Később újra eltávolodott az ablaktól. Lassú léptekkel 
karosszékéhez ment, meg-megroppanó, nehezen mozgó 
ízületekkel leült; először maga elé, majd megint az 
ablakon túli fehér utcaképre meredt. De most már anél
kül nézte a hófúvást, hogy igazán látná. Mint akinek 
többé nincs köze hozzá.

Miért, Manuéla, miért? Miért figyelmeztetsz újabban 
minduntalan a fogadalmamra? Miért taposod ilyen el
szántan a havat, miért dacolsz így az arcodba vágó és 
könnycsodístó hószilánkokkal? Miért dőlsz így neki a 
szembe süvöltő szélnek, amely hozzám hasonlatosan,



mintha szintén vissza szeretne tartani a San Antonio 
templomtól, a gyóntatószéktől, a te számodra ismeretlen 
és titokzatos Don Anselmódtól. Akiről magad is tudod, 
amit mindenki tud, mégis tisztelettel emlegeted. Miért 
igyekszel úgy a templom felé, mintha nemcsak a kény
szer, hanem a lelked is hajtana hozzá. Miért nem érted 
többé, amit oly sokáig értettél, nem, inkább csak érteni 
véltél, vagy még azt sem, dehogy is, csupán a tetteid 
voltak olyanok, mintha értenéd. Igen, a tetteid, Manuéla, 
csak a tetteid, a hűséged, az odaadásod, a gondolko
dásod, mert különben hogyan is érthetnéd, te, éppen te, 
a szegény, betűket sem ismerő elméddel, az alázatos szol
gálatra nevelt lelkeddel, te, aki mindössze egyszer, egyet
len egyszer látszottál érteni mindent. Amikor a megalá- 
zottság keserűsége rikácsolva tört ki belőled, azon az 
estén, amikor „ocsmányságokat” mondtál, ocsmány 
igazságokat, ha úgy tetszik, anélkül, hogy csakugyan 
sejtetted volna ocsmányságaid igazság voltát, vagy ha 
sejtetted, netán értetted is, neked ehhez az értéshez 
kétségbeesés kellett, a nem bírom tovább és a már 
minden mindegy kétségbeesése, valami ködös elborulás, 
amiből számodra az ocsudást ismét csak a gyónás és a 
feloldoztatás jelentette csupán. Az a tőlem nyert fel- 
oldoztatás, amit én szükségtelennek éreztem nyújtani 
neked, mégis megadtam a kedvedért, hogy megnyugtas
salak, és amivel, kimondva, hogy semmi közünk hozzá
juk, látszólag engem ismertél el ugyan a magad külön 
papjának, valójában azonban mégiscsak őket, az ő igéi
ket, számodra érthetetlen latin mormogásukat, mindazt, 
aminek és már levált, kihajított, és a csend burkába zárt 
egykori darabkája voltam csak, s azokat, akiket röviddel 
előbb még átkoztál, egymással égettettél volna meg és



a pokol kénköves fenekére kívántál, s akik lehetnek ugyan 
nevetséges szenteskedők, kergék és eszelősek, vagy 
egyszerűen csak olyanok, mint mindenki más, de másnak 
látszani akarók, olyanok, hogy csiklandós tréfákat lehet 
mesélni róluk, sikamlós nótákat énekelni, pusztán azért, 
mert időnként jól esik csúfolódni rajtuk egy kicsit, ám 
ettől még azok maradhatnak számodra, akik: a minden- 
ség felett öröktől fogva uralkodó hatalom e világi leté
teményesei. Mert hát istenkém, a lónak négy lába van, 
mégis megbotlik, igaz-e Manuéla, de ettől azért továbbra 
is ők az igaziak, ők jelentik számodra az egész szent 
mindenséget, beleértve az Űr kutyáit, a kínpadot és a 
máglyákat is, mindazt, ami nélkül ez az egész mennybe 
kalauzoló díszes sereg talán jobban hasonlítana arra, 
aminek látszani akar, de ami nélkül nem létezhetne. Igen, 
Manuéla, valójában te még bennem is őket tiszteled, 
s tisztelted mindig is, másképp ez el sem képzelhető. 
Hiszen neked nem lehetett meg a magad ördöge, aki 
nincs, de mégis van, nem benned volt, csupán melletted, 
kívülről suttogott csak ijesztő gondolatokat neked, egye
dül neked, mert másnak nem suttoghatott . . .  De hát 
valakihez mégiscsak beszélnie kellett ennek a szegény ör
dögnek, Manuéla, jobb híján hozzád, akár megérted, 
akár nem, végtére is a gondolatok tulajdonsága, hogy 
szólnak valakihez, azért születnek, hogy elmondjuk 
őket, még ha mások számára oly rémületesek és szent
ségtörők is.

Mert többnyire ilyeneket mondtam csak neked. Főleg 
alkonytájt, kihunyó rőt fények mellett, vagy az esti 
órákban, reszkető gyertyafény pislogásában, olyankor, 
ha már végeztél a napi téblábolással. Ilyenkor többnyire 
a székem mellé telepedtél a kis zsámolyodra, akárcsak



ama Saulus, a későbbi Paulus, a nagy Gamáliel lábaihoz, 
s pislogtál rám a hű kutyaszemeddel, ültél és hallgattál, 
vártad a suttogásomat. Én pedig mesélni kezdtem. Arról, 
amit távoli országok népeiről és azok szokásairól olvas
tam vagy hallottam valamikor, világjárta tengerészektől, 
térítő papoktól és szerzetesektől, akik hazatérve minden
félét meséltek a látottakról, igaz vagy költött történeteket. 
Többek között az Űj Indiákról, hogy élnek ott olyan 
népek is, amelyek emberhúst esznek, rendszeresen fel
falják ellenségeiket, amin te elszömyedtél, el se hitted 
volna talán, hogy ilyesmi is létezik, ha nem tőlem, a te 
nagy tudású uradtól és parancsolódtól hallod. — De 
hiszen ez szörnyűség, atyám — úgy emlékszem, valami 
ilyesmit mondtál. Mire én: — Ugyan, Manuéla, semmi
vel sem szörnyűségesebb annál, amit mi teszünk. Való
jában nincs is semmi különbség, ők is szeretik az ellen
ségeiket, mi is szeretjük, csakhogy ők szépen megsütve, 
ehető állapotban, mi viszont porrá égetve. Sőt, ha úgy 
vesszük, Manuéla, ők legalább előbb megölik és csak 
azután sütik meg őket, mi viszont irgalmasság dolgában 
velük legfeljebb akkor versenyezhetünk, ha áldozatainkat 
máglyagyújtás előtt megfojtjuk, úgy ahogyan a kevésbé 
veszedelmes eretnekek esetében szoktunk eljárni. De 
hát akárhogy legyen is, mindenképpen a megölés szá
mít, hogy utána megesszük-e őket vagy sem, az akár 
mellékes is lehet. — Ezt mintha még értetted is volna 
valamennyire. Hanem ezután arról kezdtem beszélni, 
hogy emberevők is vagyunk, rendszeresen fogyasztjuk 
az Űr testét, ez pedig, bármennyire lisztből és vízből 
készüljön is ez a test, és szőlőtőkén termett a vér, amely
hez csupán mi, Isten vérivó szolgái nyúlhatunk, való
jában nemcsak emberevés, hanem istenevés is. — Miért



akarjuk mi megenni az Istent? — kérdeztem tőled. — 
Mi értelme van ennek, Manuéla, ezt mondd meg nekem 
. . .  — Gyakran mondtam neked ilyeneket, Manuéla, 
eleinte inkább véletlenül, suttogva gondolkodással helyet
tesítve valamikori, gongolataimat helyettesítő szavaimat, 
később már szándékosan is, titokban még mulatva is 
rajtad egy kicsit, valahányszor riadt szemekkel kérdez
ted tőlem, hogy mondhatok pap létemre ilyen istente- 
lenségeket. Később úgy tettél, mintha meg se hallanál. 
Hagytál beszélni, tetted körülöttem a dolgodat, de már 
ritkábban ültél le mellem, szavaim keresztül hullottak 
rajtad, mindössze egy eszelős vénülő pap hagymázos 
fecsegésének tartottad, bármit is mondtam, nem akartál 
tudni róla, hogy tíz máglyahalálnyi bűnt is összezagy- 
válok. Ám miközben én suttogtam a magam külön igéit, 
hiába tartoztál hozzám és én tehozzád, mindinkább úgy 
érezted, mégiscsak tőlük, a többiektől kaptad a kereszt
vizet, tőlük hallod naponta a Dominus Vobiscumot és az 
Et cum spiritu tuo-t, ők mondják majd fölötted a Regui- 
em aeternam dona eis Domine-t, ők burkolnak naponta 
tömjénfelhőbe, vesznek körül orgonazúgással, égre szálló 
kórusmuzsikával, amely mintha csak a másik, a siralom- 
völgyön túli világ zenéjét előlegezné. Azoknak az éneklő 
és zenélő angyaloknak a muzsikáját, akiknek képét min
denütt a templomok falára festve láthatod, mint ahogy 
festett felhők közt lebegő festett angyalokat látsz fenn 
a mennyezeten is, faragott ördögfejeket az oszlopokon, 
elkárhozott lelkeknek örülő vigyorgó démonpofákat; 
belefestik és belefaragják a telkedbe is, amit a falra 
festenek . . .  Igen, Manuéla, igen, ők valóban igémek, 
sőt adnak is neked valamit, mindazt, amiről te úgy 
véled, hogy akár a hozzám való hűség és a rólam való



gondoskodás jutalmaként, vagy éppenséggel az ijesztő 
fecsegéseim elviselése fejében, máris bőven megérde
melted. Hiába minden, Manuéla, te szomjazol, ezért 
taposod a havat. Bárkitől hajladnó vagy mámorító italt 
elfogadni, még Don Anselmótól is, bármennyire gyanús 
tisztaságú edényben nyújtsa is neked . . .

Hiába, így van, gondolta Don Hernando, tekintetét 
újra elvonva az ablaktól, karosszékében hátradőlve, 
állát mellére ejtve. Manuéla szomjazik, szomjúsága egé
szen más, merőben különbözik az ő szomjúságától. 
Fogalma se lehet az őt gyötrő szomjúság, a benne 
rejlő furcsa betegség természetéről. Ügy, mint 
azoknak, akiket szakadatlanul a kínpad és a máglya 
fenyeget, s ha kell, készek e veszélyek vállalására. Vagy 
ha nem, hát legalább bűntudatot éreznek, amiért meg
futamodtak. Igen, az ilyeneknek igen, nekik lehet az 
efféle belülről rágó nyavalyáról holmi elképzelésük. 
Éppúgy, mint ő püspöki kegyelmességének, Tomaso 
Urrutia Torresnek természetesen, mivel az a furcsa 
betegség, amiről utolsó találkozásuk alkalmával is be
szélt, benne is rég ott bujkált valahol. Sőt a maga mód
ján felszínre is tört.

Jól emlékszik, őkegyelmessége szózuhatagának szinte 
minden szava mélyen belevésődött emlékezetébe.

Talán mert minden annyira valószínűtlennek tűnt 
azon a napon. Szembántó, sziporkázó fényekkel teli 
káprázatnak a kazamaták sötétje, a vallatókamrák fél
homálya után. Kábultan hunyorgott a hirtelen rázúduló 
nyári napfénytől, szédült a szabad levegőn. Végig a C. 
felé vezető úton, majd a város utcáin, miközben a püspöki 
palotához kísérték; ingatagon, részeg léptekkel haladt 
őrzői között. És azután is, a parkon át, a gesztenyék,



paratölgyek, ciprusok és pineák között haladva, fényből 
árnyba és árnyból fénybe lépve a két fasortól közrefogott 
végtelenül hosszúnak tetsző főúton egészen a palota 
épületéig, most már a püspök szekretáriusának kíséreté
ben, aki a külső kapunál vette át őreitől, hogy őkegyel
messége színe elé továbbíthassa. Felfelé haladva a 
lépcsőn halálosnak tetsző gyengeség fogta el, attól tar
tott, összeesik, maga az alacsony, sovány, sárgásképű 
szekretárius is észrevette ezt, figyelmesen beléje karolt, 
a szobában egy székhez támogatta, halk szóval közölte, 
hogy őkegyelmessége pillanatokon belül megérkezik, 
aztán magára hagyta. Ennek ellenére, amíg egyedül 
várakozott, igyekezett egyenesen tartani magát, felké
szülni a találkozásra; valójában reszketve, elfogódottan, 
hatalmasságok hivatalában előszobázó ijedt parasztként 
ült a szék legszélén csupán. így nézte hol a lába alatti, 
gazdagon mintázott színes mozaikpadlót, hol a nagy 
fekete feszületet a szemben lévő falon az imazsámoly 
fölött; vagy tőle balra a hatalmas íróasztal fölötti díszes 
keretbe foglalt Madonna-képet: közepes méretű kép 
volt, láthatólag itáliai munka, színeiből ítélve velencei, 
körülbelül félévszázados, vagy valamivel még korábbról 
származó; egyszerű földi nő, anya, de nem istenanya, 
hiányzott belőle a mai kor eszményeit hangsúlyozó, 
élettől távoli földöntúliság, mosolygó, majdnem érzéki
nek ható. Jól emlékszik: mialatt a képet elnézte, arra 
gondolt, tökéletesen jellemző őkegyelmességére, hogy 
dolgozószobájában, közvetlenül a fenyegetőn fekete 
feszület mellett, ezt a melegen bíztató szemű, már-már 
kacér Madonnát tartja. És még valamire: hogy a kép 
nézése közben az is eszébe jutott, hozzá hasonlóan 
neki is legalább fél évszázaddal korábban kellett volna



születnie és Itáliában. A számos kis hercegség egyikében 
élnie, valamelyik gondolkodókat kedvelő fejedelem ol
talma alatt, de közben másokra is vetve egy-egy pillan
tást, mindig készen arra, hogy más felségterületre lép
jen át, egyszerre több vasat tartson a tűzben. így talán 
juthatott volna valamire a gondolataival, nem került 
volna a máglyák forró szelének közelségébe. De így és 
itt, ezen a napperzselte földön, egyetlen, önmagát min
denki másnál katolikusabbnak tartó, komor tekintetű 
uralkodó jogara alatt . . .

Nem emlékszik pontosan, mennyi ideig kellett vára
koznia. Pillanatoknál mindenképpen tovább, de nem 
túl sokáig. Arra emlékszik csak, hogy képtelen volt 
idejében felállni őkegyelmessége üdvözlésére. Talán 
nem is akart, hadd lássa fáradtságát és elgyötörtségét a 
püspöki szem: íme, itt vagyok, ez vagyok, olyan vagyok, 
amilyenné tettetek — mert ezt ti tettétek velem.

— Ne fáradj, maradj csak ülve, fiam, ismerem a 
sorsodat, épp elég megpróbáltatás kellett kiáltanod — 
intette le őkegyelmessége talán szándékosan késleltetett 
gyámoltalan felállási kísérletének elébe vágva. Ezután 
maga is leült, szemben vele az íróasztalhoz. Kis ideig 
elgondolkozva nézett rá álmos, vastag szemhéjai alól; 
láthatólag mindent értve és szánakozással. De mintha 
lusta lett volna vele együttérezni.

— Ó, fiam, fiam, mennyire sajnállak téged — szó
lalt meg újra hosszú szünet után. — Ki hitte volna, hogy 
ilyen szomorú körülmények közt találkozunk újra egy
mással.

Újabb, az előbbinél is hosszabb csend következett. 
Bőven elegendő ahhoz, hogy az ismerősen rátekintő nagy 
széles arcot kényelmesen megfigyelhesse: amióta nem



látta, még inkább szétfolyt, elszélesedett, mintha az 
egész fej is megnövekedett volna, kis kerek violaszín 
sapkája alatt valószínűtlenül hatalmasnak tűnt. Idétlenül 
nagynak, feszülőén pirospozsgásnak, mégis ernyedtnek; 
lusta cselekvésiszony áradt belőle. Mégis, éppen ez a 
lustaság töltötte el némi reménnyel; az, hogy lustasága 
ellenére is kész volt tenni érdekében valamit, 
Mert hogy itt ülhetett vele szemben, az mégiscsak arra 
vallott, hogy heves csatározásokat folytatott érte a Szent 
Officium hű házőrzőivel.

— Sajnállak, fiam — mondta a későbbiek során több
ször is, amikor lassan, de ellenállhatatlanul meginduló 
beszédhullámába valamennyire belelendült már. Jellem
ző tulajdnoságai közé tartozott ez a nehezen megmoz
dulás. Nem csupán teste, de elméje is olyan volt, mint 
valami nehézkes, ormótlan állat, amely csak nehezen 
szánja rá magát az első mozdulatokra, ám ha egyszer 
megiramodik, egyre veszettebb száguldásba kezd, rop
pant súlyával átgázol mindenen, s lehetetlen megállítani 
mindaddig, amíg ki nem futotta magát, el nem fárad 
és el nem csendesül. Régi ismerős vonása volt ez is, 
ezért érezte meg rajta az elkövetkező áradat előjeleit 
már az első tétova hullámverés megindulásakor; jól tudta, 
hogy most hosszú ideig egyebet se kell tennie, mint 
csendben kivárnia az apály bekövetkeztét. Kezdetben 
kissé szerteporladó figyelemmel hallgatta, örült, hogy 
nem kell kérdésekre válaszolnia.

— Sajnállak, fiam. Sajnállak, amiért őszinte fájdal
mamra azt kell látnom, hogy azok közé tartozol, akik 
addig forgatják fejükben a dolgokat, amig többszöri 
megrágásuk után azt kezdik hinni, hogy rájöttek vala
mire, majd pedig tulajdon gondolataiktól megmámoro-



sodva mindinkább úgy vélik, másokkal is, lehetőleg az 
egész világgal, közölniük kell elméjük szüleményeit. 
Legyen bár hasznos vagy káros, ígérjen bár püspök
süveget vagy kínpadot, netán a máglya fenyegetését. 
Nagylelkűen mindenkivel meg szeretnék osztani felfe
dezésüket, vagy inkább amit annak hisznek, bármennyire 
olyanfélékből álljon is az, amit ördög sugallta gondolatok
nak szokás minősíteni. Mindenáron szólni kívánsz, ma
gad köré gyűjteni az igédre szomjas lelkeket, ahelyett, 
hogy magadba fojtani igyekeznél másokra és magadra 
egyaránt romlást hozó gondolataidat. Nehéz feladat elé 
állítottál, fiam, meggondolatlanságaiddal sok álmatlan 
éjszakát szereztél nekem. Őszintén megvallom, ma sem 
tudom, mit is tanácsolhatnék, hogyan zabolázd meg tit
kok firtatására hajlamos elmédet, miképpen igyekezz 
küzdeni tulajdon gondolataid ellen. Mert hiszen bár
mennyire el is késtem már, még mindig segíteni szeret
nék rajtad, nehogy a mostaninál is nagyobb bajba sodor
jad magad. Nem tudom, fiam, nem tudom. Mondjam, 
hogy keress gyógyíit az imádkozásban? Mondjam, hogy 
eképpen igyekezz kordában tartani a gondolataidat? 
Mondanám is, hidd el, szívesen mondanám. Ha nem 
tapasztalatból tudnám, hogy ezzel édes-kevésre mégy. 
Mert ennyiben magam is rokon vagyok veled, ennyit 
megértek, de többet nem, fiam. Nem értem, miért 
teszel úgy, mint a kerge tyúk, amely nyomban világgá 
kotkodácsolja, ha megtojt, úgy viselkedik, mintha ő 
lenne az egyedüli szárnyas állat, amely képes a tojás
rakás műveletére. Más madarak is tojnak, fiam. Miért 
nem jársz el okos madárként, miért nem csendben 
rakosgatod inkább a tojásaidat, s miért nem igyekszel 
fészkedet is tőled telhetőén minél jobban elrejteni a



körülötted ólálkodó farkasok, rókák, menyétek elől? He
lyesebben, miért nem igyekeztél, hiszen már megtörtént 
a baj. Vagy éppen te ne tudtad volna, mennyire körül 
vagyunk véve ólálkodókkal. Te, akit egyszer már meg is 
kergettek. Nem értem, egyszerűen nem értem, miféle 
furcsa betegség dolgozik benned, nem értem, miért tar
tod szükségesnek a kotkodácsolást. Súlyos és kiirthatat- 
lan kór gyötör téged, fiam, legalábbis számomra ilyennek 
tetszik. Mert ha emlékezetem nem csal, a dórén kotko- 
dácsoló tyúkról és a tojásaikat féltve őrző okos madarak
ról már nem első ízben beszélek neked. Mint ahogy 
bizonyosan magad is emlékszel rá, annak idején arra 
is figyelmeztettelek, hogy eme kotkodácsolással volta
képpen mélységesen lebecsülöd felebarátaidat, keresz
tény testvéreidet.

Valóban emlékezett, hogyne emlékezett volna rá. Még 
a heyiségre is ott Salamancában, amely sok tekintetben 
mintegy a püspöki dolgozószoba előképe volt; csak éppen 
kisebb és benne is kisebb minden: az imazsámoly, a 
feszület és a Madonna-kép, még az íróasztal, s maga 
őkegyelmessége is, aki akkori dékáni mivoltában egy 
árnyalattal még elmaradt jelenlegi püspöki terjedelme 
mögött. Mint ahogy a hozzá intézett szavakra is emléke
zett. Kissé erőtlenül megpróbálta jelezni is ezt, őkegyel
messége azonban láthatólag nem volt hajlandó meg
fosztani magát annak élvezetétől, hogy az akkor elmondot
takat szinte szóról szóra elismételje.

— Valóban, gondold meg, miféle keresztényietlen gőg 
ez a részedről, fiam? Honnan benned ennyi felfuvalkodott- 
ság, hogy azt képzeled magadról, csak neked támadhatnak 
ilyen gondolataid. Miért nem tételezed fel ugyanezt 
másokról ugyanígy? Akár rólam is. Vagy éppen mind



annyiunkról. Ha egyszer valamennyien . . .  De talán nem 
is mondok neked olyasmit, hogy esendő és bűnös telkek
ként mindannyian ki vagyunk téve az ördög kísértésének. 
Elvégre magunk között vagyunk, s ezért elmondhatom 
neked, hogy csekélyke elmém szerint, ezeknek a vesze
delmes gondolatoknak a létrejöttét egyszerűen azzal is 
megmagyarázhatjuk, hogy teremtő urunk végtére is gon
dolkodó ésszel áldott meg mindannyiunkat, legalábbis 
sokakat közülünk. Jobban mondva azon keveseket csu
pán, akik közé mindketten tartozunk, mert mi tagadás, 
magamat is ide sorolom, őszintén remélve, hogy képes 
teszel ezt megbocsátani nekem. Sőt még azt sem kívá
nom titkolni előtted, mennyire nem hiszem, hogy ezek 
a kevésbé kedveltek teremtőjük előtt a balga többség
nél, a jámborok tömegénél, amely mindössze a mások 
által szájukba adottak szajkózására képes, anélkül, hogy 
kívánatosnak tartaná az értetem fényénél is megvizsgálni 
a szajkózandókat. Ellenkezőleg, fiam. Nem fennen hir
detve ugyan, de annál szilárdabban vallom, hogy teremtő 
urunk mindenek előtt azokat kedveli, akiket értelemmel 
áldott meg, vagy éppen azért áldotta meg őket értelemmel, 
mert kedveli őket, s úgy gyönyörködik bennük, miként 
a festő vagy szobrász a maga remekmívű alkotásaiban, 
amiért is sorsukat különösképpen szívén viselve, meg
kímélni szeretné őket mindennemű veszedelmektől. Felte
hetőleg még eltévelyedéseiket is kész nekik odafenn 
megbocsátani. Akkor is, ha mi idelenn máglyára vetettük 
őket, vagy éppen ugyanezen tévelygésekért tartogat szá
mukra kitüntetett helyet a maga mennyországában, lévén 
hogy a teremtő bölcs létére csakis a bölcseket kedvel
heti, s következésképpen bölcsességükből fakadó téve
déseiket is jobban szereti a balgák igazságainál. Hacsak



nem konokságuk miatt juttatja őket mégis kárhozatra, 
mert ahelyett, hogy bölcsekhez illően készek lennének 
úgy tenni, mintha tévelygésnek ismernék el amit igaz
nak hisznek, a balgák által felállított máglyákat vállalják 
inkább. Mélységes és csak neked feltárt hitem szerint 
ugyanis teremtő atyánk legkevésbé éppen szellemmel 
megáldott teremtményeinek pusztulását kívánhatja, esze
sek esztelen vesztükbe rohanásában nem gyönyörködhet. 
Úgy is mondhatnám, urunk fülének nem kedves a kot- 
kodácsolás. De talán nézd el nekem rég ismert gyenge
ségemet, hiszen tudod, milyen szívesen kapok rá egy- 
egy találónak vagy mulatságosnak érzett hasonlatra, 
kedvemre tovább fűzögetem, nehezen tudok megválni 
tőle. Gyarlóság ez is, tudom, számtalan gyarlóságaim 
egyike, ám e hasonlatommal — remélem megérted — 
semmiképp se kívánok gúnyolódni feletted, még ke
vésbé a teremtő felett. Mindössze azt a különös kettősséget 
szerettem volna már annak idején is érzékeltetni általa, 
amelyet viselkedésed magában hordoz. Azt, hogy ti (mert 
ebben már nem vehetem magam veletek egy kalap alá) 
egyszerre vagytok bölcsek és balgák, bölcsek a gondo
lataitok megszülésében, s balgák a kimondásukban. De 
hiszen bizonyára emlékezel rá, hogy ott Salamancában 
a teológiai kar dékánjaként ezt is megmondtam neked. 
Amiként nyilvánvalóan emlékszel egész beszélgetésünk 
lefolyására. Emlékeztetnem legfeljebb arra kell csupán, 
hogy akkor én nemcsak csodálkoztam rajtad, hanem 
csodáltalak is. Meglepetésként viszont korántsem ért 
akkori magatartásod, rég ilyennek ismertelek már korábbi 
beszélgetéseinkből, elejtett szavaidból következtetve. Mi
előtt pedig magamhoz kérettelek volna, többen is figyel
meztettek már, hogy hallgatóid tiszteletét nem csupán



jámborságoddal érdemeled ki, hanem gyakorta kétér
telmű vagy csak ilyennek tetsző megjegyzéseiddel is. 
Észrevételeiddel a hit igazságairól, például mivel akadtak, 
akik megsúgták nekem, miként fejtegetted egyszer, hogy 
pusztán a beléje vetett hit valójában egyetlen tanítást 
sem igazol, hiszen az ördögtől megszállott protestáns 
eretnekek, vagy akár a zsidók és Mahomet követői ugyan
úgy hisznek a maguk igazában, a maguk vallásának 
tanaiban, mint a leghívőbb katolikusok, sokan pedig 
még a legszörnyűbb kínokat is készek vállalni közülük 
a maguk hitéért, akárcsak Néró vagy Diocletianus alatt 
a mártíromságot szenvedő őskeresztények.

— Voltaképpen ezért is kérettelek akkor magamhoz. 
Hitet védelmező munkád megsürgetését inkább csak 
ürügynek szántam. Látni szerettem volna, hányadán állok 
veled, s láttam is, fiam, még mielőtt egyetlen szót is 
kiejtettél volna a szádon. Nyomban, ahogy beléptél hoz
zám, észrevettem konok sápadtságodat sovány arcodon, 
azt az arcszínt, amely a hozzád hasonlók sajátja, a kotko- 
dácsolásra hajlamos rossz emésztésűeké—igen, így ahogy 
mondom, mert ez a kettő nagyonis összefügg egymással, 
s valószínűleg a testnedvek helytelen keveredési arányá
val, alkalmasint az epe túltengésével magyarázható, ami
ért is olykor hajlamos vagyok abban reménykedni, hogy 
az ördög patái alól Isten segítségével egyszer majd a 
medicina tudománya fogja kirántani a talajt, létrehozva 
azt a békés harmóniát, melyet bizonyára mindketten 
egyaránt óhajtunk, s amely az Űr minden kis- és nagy
kutyájával egyetemben, a Szent Officiumot is felesle
gessé teszi. Na de mellőzöm talán ezeket az ábrándokat, 
s inkább azt mondom el, hogy amikor beléptél hozzám, 
arcodra pillantva azonnal megsejtettem, mennyire nehéz



dolgom lesz veled, annyira, hogy talán meg sem kell 
kérdeznem tőled, csakugyan megtetted-e ama bizonyos 
megjegyzéseidet hallgatóid előtt, mivel arcod elárulta 
nekem, hogy amennyiben még nem tetted meg, ezután 
fogod megtenni azokat, vagy pedig az erre ösztökélő 
kísértést roppant erőfeszítések árán leszel csak képes 
magadba fojtani. Sőt ahogy elnéztelek, bármilyen tisztelet
tudó voltál is hozzám, tekintetedből azt is kiolvastam 
még, hogy valójában kedveled tulajdon kétkedő hajlamai
dat, alkalmasint büszke vagy rájuk. így aztán mindössze 
sejtéseimet ellenőrizendő kérdeztelek meg, hol tartasz 
hitünket védelmező munkád megírásában, mikorra szá
míthatunk elkészültére. Kezdetben mintha kerülgetted 
volna a választ, feladatod nehézségére és bonyolultágára 
hivatkoztál, mondván, hogy gyökereiben szeretnél leszá
molni Belzebub tanításaival, amire viszont alaposan fel 
kell készülnöd. Ám mikor én ragyogó elmédet dicsérve 
hangsúlyozni kezdtem, hogy műved megírása számodra 
nem jelenthet oly súlyos feladatot, amilyennek hiszed, 
magyarázkodásodban mindinkább elbizonytalanodtál,egy
re a szőnyeget nézted, hosszú sovány ujjaid a nyakadban 
függő kereszttel babráltak, így, látod, pontosan így, 
ahogyan én ezt most a magam párnás és vastag ujjaival 
teszem, sajnos mégsem maradéktalanul az egykori képet 
tárva tükörként eléd, holott pontosan emlékszem min
den mozdulatodra. Azután egyszerre csak dacosan össze
szorítottad a szádat, majd ezeket mondtad: „Igen, atyám, 
ha figyelembe veszem, hogy hitünk tanításait máglyák 
is védik, úgy csakugyan nincs nehéz dolgom”, majd a 
továbbiakban arról beszéltél, mennyire nem látod értel
mét olyan írásművek cáfolatának, melyeket a hit avatott 
védelmezőin kívül úgysem olvashat senki, legfeljebb a



kínpad és a máglya veszedelmének kockázatával. „Nem 
értem, atyám — mondottad nekem — mi szükség ott 
egyáltalán a hitet védelmező szóra, ahol a máglyák a 
hit igazi védelmezői. Főleg pedig mi szükség arra az 
éleselméjűségre, amit, úgy tetszik, érdemtelenül dicsérsz 
föl bennem. Hiszen máglyáktól védve bármit összele- 
fetyelherek, az olvasók jámborabbja akkor is színtiszta 
igazságnak fogja tekinteni szavaimat, ha az első betűtől 
az utolsóig szemenszedett hazugságok azok, míg az 
eszesebbje akkor is hazugságnak fogja tartani őket, ha 
minden állításom szent igaz és megdönthetetlen . . .” 
Végső fokon tehát elárultad előttem, hogy nem hiszel 
abban, amit védelmezel, jobban mondva védelmezned 
kellene. Mert az igazi hívőt, fiam, sohasem zavarják a 
máglyák, sem az őt fenyegetők, sem az őt védelmezők. 
Az igazi hívő, fiam, mindig egyformán kész hitéért 
máglyán elégni és másokat máglyára küldeni, aszerint, 
hogy a gondviselés kiszámíthatatlan útjai következtében 
milyen helyzetbe kerül. Legalábbis így tartják ezt az 
Űr kutyái, akiket én, nem lévén kutyabarát, hozzád 
hasonlóan nem szenvedhetek, viszont kutyaharapástól 
főleg azoknak kell tartaniuk, akik nem kutyabarátok. 
Mert bizony a kutya ilyen állat, fiam, rögtön megszima
tolja, ki nem szenvedheti. Éppen ezért kérlek, ne nehez
telj rám, amiért annak idején, amikor első ízben beszél
tem neked az igazi hívő tulajdonságairól, elhallgattam 
előtted, hogy valójában az Űr kutyáinak véleményét 
tolmácsolom csupán. Pedig magatartásod engem is meg
rendített hitemben, illetőleg megerősített kételyeimben: 
igazolta, hogy titokban helyesen okoskodom, de egyben 
végképp ráébresztett, mennyire ingoványos talajon moz
gok. Érvelésem is ezért sikerült, valóságos meggyőződés



híján, a kelleténél kissé erőtlenebbre. Mert nem szégyel
lem bevallani neked: állításaid cáfolhatóságában ekkor 
már ugyanúgy nem hittem, mint ahogy te sem hitted, 
hogy sikerrel veheted fel a harcot a protestáns eretnekek 
tanításaival, amiért is nemcsak rólad állapítottam meg, 
hogy hitünk védelmezésére lelkileg alkalmatlanná váltál, 
s tanácsoltalak el a katedrától, hanem önmagámról is, 
ezért is követtem példádat, miután Isten segítségével 
sikerrel céloztam meg ezt a püspöki széket. Hiszen 
nekem is olyan dolgokat kellett napról napra magas
röptű érveléssel bizonygatnom, amelyeket — bár hittem 
bennük, s hiszek még ma is — nehezen vagy egyáltalán 
nem védelmezhetőnek érzek. Egyszóval bennem is rég 
ott bujkált már a kételkedés ördöge, akivel már pusz
tán mindenki által ismert restségem sem engedett 
szembeszállni igazán, úgyhogy amikor te szinte szó sze
rint ugyanazon kételyeknek adtál hangott, amelyek egy 
idő óta már bennem is gyökeret vertek, egyszerűen 
képtelen voltam ellenállni a kísértésnek, hogy erőmhöz 
mérten mindent következetesen végiggondoljak.

őkegyelmessége idáig érve rövid pihenőt tartott. Úgy 
emlékszik, alig néhány lélegzetvételnyit csupán, mind
össze annyit, hogy második, még elsöprőbb szóhullá
mához erőt gyűjthessen. Tekintete azonban e rövid 
hallgatás során is félreérthetetlenül előrejelezte e második 
hullám bekövetkeztét.

— No de, ha már ennyire belebonyolódtam, mind
ezen dolgok kifejtésébe — kezdte újra lélegzetének némi 
ráncbaszedése után — elmondom talán azt is, mi az, 
amit kételyeimet igazoló szavaid után végiggondoltam. 
Annál is inkább, mivel bármennyire is hasonló dolgokat 
gondoltunk végig, mégsem lehetetlen, hogy végkövet



keztetéseink sokban különbözőek. Kezdem tehát azzal, 
hogy amikor hitvédő munkáddal kapcsolatos aggályaid
nak hangot adtál, lélekben már protestáns voltál. Ne, 
ne rémülj meg, fiam, nem vádolni akarlak, éppen ele
gen tették ezt már nélkülem is, mindössze azt szeret
ném ezáltal értésedre adni, hogy amikor valaki valamely 
tan nehezen védhetőségét emlegeti, akkor ezzel valójában 
az ellenlábas tan igazát ismeri el, nem egészen talán, 
de annyit mindenesetre, hogy az nem szőröstül-bőrös- 
tül elvetni való. Mellesleg ennyiben magam is protes
táns vagyok, s voltam már akkor is, mivel tanaink nehezen 
védhetőségének dolgában titokban egyetértettem veled. 
Az a fajta protestánsság tehát, ami benned rejtezik, 
bennem is megvan, sőt azt is bevallhatom neked, hogy 
az a nézet, amely elveti az egyházatyákat, a szájhagyo
mányt, a szenteket, et cetera, s kizárólag az írást fo
gadja el, számomra még rokonszenves is, annak ellenére, 
hogy azt katolikus főpásztori tisztemből fakadóan nem 
fogadhatom el. De talán tegyünk úgy, mintha ennek a 
nézetnek igaza lenne, főleg, mert következetesen gon
dolkodva elkerühetetlenül oda lyukadunk ki, hogy való
ban nem tudhatjuk, mi honnan, miért, milyen tévedések 
és tévelygések, vagy éppen milyen hamisítások követ
keztében pottyant a hosszú századok során hitünk ere
detileg kristálytiszta vizébe, annyira beszennyezve azt, 
hogy csakugyan szügségét láthatjuk egy kis szűrésnek, 
s általában is a házunk táján való söprögetésnek. Ámde 
lássuk csak, meddig is mehetünk el az efféle tiszto
gatásban, vegyük szemügyre egy röpke pillantás erejéig, 
mi is történt eddig protestánséknál: Elsőként jött a 
pufók arcú Luther s kiszögezte a maga, attól tartok, 
igaznak is elfogadható kilencvenöt tételét. Sajnos el



mulasztottuk idejében máglyára küldeni, s így hama
rosan megjelent nyomában a kampós orrú Kálvin is, 
és mint jól tudod, szintén az írásra hivatkozva tett egy
két lépéssel többet a testes Ágoston-rendinél. Őt már 
komolyan nem állhatom, főleg a barbár képrombolásai
ért. Éppen ezért örvendezek szívemben talán némi bű
nösnek mondható, ám dogmatikailag kifogástalan kár
örömmel is afelett, hogy ő már csúfosan megjárta a 
merészségével, és ha nem is a legkívánatosabb módon, 
de a máglyával mégiscsak közeli kapcsolatba került. Mert 
mit tesz Isten, hopp, egyszer csak megjelent nála Szer- 
vétusz, az a tőlünk szalasztott hőzöngő felcser, aki ismét 
csak az írás lapjait pergetve annyira túltett még a szikár, 
művészetgyűlölő genfin i', hogy az, hitújító létére, kény
telen volt a jó öreg máglyához visszatérni, anyaszentegy- 
házunkra nézve nagy elégtételként, sőt úgy tetszik, vesz
tére is, fiam. Mivel erre föl lépett porondra az a kötözni- 
való bázeli Castellio, aki szerint dehogy szabad bárkit 
is a meggyőződéséért máglyára küldeni, szó se róla, 
fiam, még börtönbe vagy gályára sem, még csak ala
posan elhegedülni sem szabad a nótáját a becses alfelén, 
mindenki mondhat, amit akar, ami egyben azt is jelen*i, 
hogy eljöhet az idő, amikor majd minden tudálékos 
kalmársegéd vagy foltozó varga a maga szája íze szerint 
magyarázhatja az írást, sőt tagadhatja is annak isteni 
eredetét, kinyilatkoztatás voltát — ugyanazon az alapon, 
mint Lutherék az egyházatyákat. Mert ha egyszer róluk 
feltételezhetjük, hogy ügyködésükkel némi iszapot kavar
tak föl, vagy kevertek hozzá szándékosan is a kristály- 
tiszta vízhez, miért ne hihetnénk akár azt is, hogy ez 
a víz kristálytiszta nem is volt soha. Hit nélkül, mintegy 
az ördög agyával gondolkodva, miért ne tételezhetnénk



fel az apostolokról és az ószövetségi prófétákról is ugyan
azt, amit az egyházatyákról. Vissza egészen Mózesig, 
fiam. Elvégre miért ne történhettek volna tévedések, 
csalások és hamisítások akár a Krisztus urunk szüle
tése előtti századokban is, véletlenül vagy szándékosan, 
mindig a hatalmat birtoklók illetve bitorlók kívánalmai 
szerint. Miért higgyük azt, hogy a régiek jobbak voltak 
nálunk, ha egyszer te is éppúgy tudod, mint én, hogy 
templomi ereklyéink jórésze kecskecsontból készült, s 
készül még ma is. Ám mindennek ellenére mégis ereklye 
az ilyen, szentjeink csodatévő erővel bíró földi marad
ványa, fiam, egyszerűen azért, mert mi, az egyház fel
kent szolgái, annak hirdetjük és mert megvan a hatal
munk hozzá, hogy máglyával fenyegessünk és szükség 
esetén máglyán is égessünk el mindenkit, aki kijelen
téseinket kétségbe vonja. Igen, igen, bármilyen szomo
rúan hangzik is, mi már úgy egybeforrtunk a máglyák
kal, hogy nélkülük meg sem lehetünk. Erre jöttél rá 
te, s erre jöttem rá én is, félő azonban, hogy ebből 
levont következtetéseink merőben különbözőek. Közü
lük a tiédet mindössze sejthetem csupán, később, ha 
óhajtod, elmondod őket. Előbb azonban hadd mondom 
el én a megáméit neked. Mindenekelőtt azt, hogy erede
tét tekintve kétféle igazság létezik. Egyik a kiderített 
igazság: ehhez úgy jutunk, hogy gondolkodunk, töp
rengünk, vizsgáljuk a körülöttünk lévő világot, vagyis 
kiderítünk valamit, többnyire haszontalan, sőt vesze
delmes dolgokat, olyanokat, amelyek ártalmára vannak 
az emberek erkölcsének, romláshoz és káoszhoz vezet
nek, olyannyira, hogy akár romboló igazságoknak is 
mondhatjuk őket. Szemben a meghirdetett igazságokkal, 
amelyek a kecskecsont-ereklyékhez hasonlatosan, az „így



van és punktum plusz máglya” formulájára alapoztatnak, 
s bár önmagukban véve megszólalásig hasonlítanak a ha
zugságokhoz, fenntartó funkciójuk folytán annál igazab- 
bak, sőt egyedül ezek igazak igazán. Ezek a fenntartó 
igazságok, fiam! Krisztus egyháza egyedül rájuk épülhet. 
Mert fenntartani valamit csakis meghirdetett igazságok 
segítségével lehet.

Ma is tisztán maga előtt látja a képet: őkegyelmessége 
pár pillanatra megáll. Hosszan tartó járkálás után, mert 
ekkor már jó ideje alakjának nehézkességét meghazudtoló 
sebességei le-föl rótta a szobát. Súlyos gránittömbnek 
ható szoborrá merevedve, figyelmeztetően felelmeit jobb 
kezének tömzsi mutatóujjával úgy szúrt a levegőbe, 
mintha meghirdetett igazságokról szóló tétele kimondá
sának pillanatát kívánná az idők végezetéig megörö
kíteni.

— Tudom, tudom, fiam — indult el azután megújuló 
lendülettel —, most kezd ágaskodni benned az ellent
mondhatnék. Az a te furcsa betegségre visszavezethető 
eretnekséged, ami nem is olyan ellenszenves nekem, 
mint amilyennek ezek után hiszed. Mégis arra kérlek, 
ne szakíts félbe, fáradt is vagy és a hallgatás mégsem 
oly fárasztó, mint a beszéd, emellett pedig, úgy tetszik, 
nagyon is jól tudom, mit mondhatnál nekem. Annál is 
inkább, mivel többször emlegetett egykori eszmecserénk 
során már beszéltél erről. Ott az univerzitásbeli dolgozó- 
szobámban, azután, hogy én máglyaellenes kifakadásaidra, 
kötelességtudásból, de nem túl nagy meggyőződéssel 
Aquinói Szent Tamásnak azon gondolatát idéztem em
lékezetedbe, mely szerint az egyház eretnekek húsával 
táplálkozik, mintegy az ő pusztulásuk árán tartja fenn 
magát, te, mint ahogy vártam is, Augustinus Civitas



Dei-jével hozakodtál elő. Annak a Szent Ágostonnak 
az isteni városával, aki mellesleg maga sem vetette meg 
az eretneküldözést. Azt fejtegetted, hogy a bölcs egy
házatya szerint Isten országának itt a földön is meg 
kell valósulnia, márpedig, érveltél tovább, Isten orszá
gáról szó sem lehet ott, ahol mindenfelé máglyák lobog
nak, megperzselt emberi testek bűze terjeng a városok 
utcáin, kínpadra vontak ordítása szivárog ki a pincék 
mélyéről, és így tovább, megdöbbentő erővel ecsetelted 
a konok szerencsétlenek kínjait, pedig ekkor még nem 
is ismerted belülről a kazamatákat, határozottan megren
dítettél. Alkalmasint ezért is nem jutott eszembe akkor 
arra hivatkozni, hogy édes fiam, hol van már Augusti- 
nus isteni városa, amit a jó egyházatya a maga idejében 
megjövendölt számunka, s azután beteljesületlenül ha
gyott. Hihetünk-e még abban, hogy eljön valaha? Mert 
bármilyen mélységesen elszomorító legyen is ez, ilyen 
értelemben mi vagyunk kénytelenek elvetni az egyház
atyákat, nem a protestánsok, voltaképpen már el is 
vetettük őket. őszintén és bizalmasan vallók neked, 
fiam, akár gyónásnak is tekintheted ezt: én nem hiszek 
ennek az országnak az eljövetelében, Isten országa itt 
a földön nem jön el soha. Elgondolni is borzalmas, de 
a mi földünk mindörökre S’ralomvölgy marad, egyházunk 
nem építheti föl Isten országát, úgyis mondhatnám, 
képtelen feladatát teljesíteni. Csak hát kérdem én tőled, 
fiam, ok-e ez arra, hogy fenn se maradjon. A mi csodá
latos Anyaszentegyházunk, melynek mi ketten is egy- 
egy darabkája vagyunk. Felelj nekem, fiam, felelj igaz 
lelkedre! — őkegyelmessége újra megállt, arcáról kis 
időre eltűnt a szavait mindeddig bujkálón végigkísérő 
fölényes mosoly, s valami szinte kétségbeesett távolba



Tévedésnek adott helyet, ami már-már mulatságos ellen
tétben állott nagy arcának kigömbölyödő kövérségével; 
két karját először az égnek emelte, azután csüggedten 
leeresztette. Kimerültnek látszott, érezhető verejték
szagot árasztott maga körül.

— De talán mégse válaszolj — mondta aztán halkab
ban, miközben széke feié ment. Ezután íróasztalára 
könyökölve folytatta tovább, most már csendesebb hul
lámzással haladva az elcsitulás felé. — Ne válaszolj, 
mert megint csak tudom, mit válaszolhatsz. Teremtő 
urunk kegyetlen okossággal áldott vagy vert meg inkább. 
Olyanfajta okossággal, amely bűnös kevélységre is csábít, 
ám ugyanakkor lelkemet rémülettel is eltölti gyakran. 
Ezért tudhatom mái is, hogy kérdésemre ellenkérdéssel 
szeretnél felelni nekem. Megkérdezni, érdemes-e, sőt sza
bad-e fenntartani anyaszentegyházunkat, ha egyszer az 
a világ, amit fenntart, sokban éppen a fenntartás eszkö
zeinek köszönhetően, de persze egyébként is, mindenre 
hasonlít, csak Isten országára nem. Mondd meg, ha 
nem ezt akartad kérdezni, bár csakis ezt akarhattad. 
Méghozzá joggal, fiam. Csak hát ami egyszer él — 
márpedig egyházunk nemcsak él, hanem annyira eleven, 
hogy bízvást mondhatjuk virgoncnak is — az életben 
akar maradni, tehát védekezik is. Súlyos veszedelmek 
ellen, fiam, bármilyen szörnyűségesen hangzik is, éppen 
Isten országa ellen. Pontosabban az Isten országa földi 
eljöveteléhez fűződő kerge és számunka oly félelmetes 
remények ellen. És most — hajolt előre bizalmasan 
suttogva, miközben arcát titokzatosra formálva félig le
hunyta szemét —, bár az énekléssel mindig hadilábon 
álltam, engedd meg, hogy egy kicsit dúdoljak neked: 
„Míg Éva font, és Ádám ásott, nemesurat vajon ki



látott?” . .  . Ugye neked is ismerősen cseng ez a dal, 
amelyben feltétlenül sokkal több Isten országához fűzött 
remény lapul, sőt settenkedik, mint valamennyi lélek
emelő orgonakorálunkban együttvéve, vagy csodálatos 
harmóniájú Palestrina-kórusainkban? Mert ez az a dal, 
amelyet századokon át többnyire halkan dünyörésztek 
csak, ám nemegyszer gajdoltak is teli torokkal, kivörö
södve, vérgőzös tekintettel, valamikor Angliában a Wiclif 
szegény papjai által vezetett rongyos jobbágyseregek, leg
utóbb pedig németföldön annak a Müntzer Tamásnak 
főpapokat és szerzeteseket gyilkoló paraszthordái, aki 
éppúgy Luther nyomában jött, mint a genfi máglya
gyújtó, s akinek hadaitól a néhai Ágoston-rendi ugyanúgy 
megrémült, mint mi, az egyedül üdvözítő vallás papjai 
idehaza a magunk öldöklő parasztjaitól a communerók 
lázadása idején. Ezért is biztatott szúrásukra, vágásukra, 
kaszabolásukra annak rendje és módja szerint, sőt ha 
csakugyan képes levonni a történtekből a szükséges követ
keztetéseket, sutba vágja az egész reformációt, mezítláb 
zarándokol Rómába és borul a pápa őszentsége trónja 
elé, így könyörögve vissza magát az egyház kötelékébe. 
Úgy tesz, ahogyan neked is tenned kell, a szeretet paran
csa szerint. Külön az én szeretetem parancsa szerint 
is, fiam. Mert hidd el nekem, az én szívemben csak 
szeretet él irántad, ám mindenekelőtt egyházunkat sze
retem, bármennyire tudom is róla, hogy soha nem lesz 
képes Isten országát itt a földön felépíteni. Szeretem, 
mert a kötelékébe tartozom, és mert szeretek a püspöke 
lenni. Annak ellenére, hogy sok mindent nem szeretek 
abban a világban, amit egyházunk fenntart: példának 
okáért pöffeszkedő grandjainkat, mórverő őseikkel hival
kodó hidalgóinkat, a parasztjaink vesszőzését, kalodába



zárását, mindazt, ami a siralomvölgyet siralomvölggyé 
teszi. Ám mi haszna, ha egyszer grandjaink és hidal- 
góink szeretnek grandok és hidalgók lenni, legalább 
annyira, mint én püspök, pedig én püspöki tisztem iránti 
szeretetemből kész vagyok mindent megtenni annak ér
dekében, hogy parasztjaink ne gyilkolni és kastélyokat 
felgyújtani szeressenek, hanem továbbra is parasztok ma
radni, nyomorúságukat szeressék éppúgy, mint meg
nyomorít óikat, Istennek csupán túlvilági birodalmában 
reménykedve, amelyben mellesleg soha sem csalatkoz
hatnak. íme tehát a mindent átfogó szeretetnek az a 
számodra talán ördöginek tetsző rendszere, amivel szem
ben te a felfedezésnek hitt igazságaid iránti minden 
szereteteddel együtt tehetetlen vagy, és amelynek öle
léséből nem menekülhetsz. Legfeljebb a máglyára, fiam. 
Csakhogy én bízom benne, hogy szereted az életedet 
is, ezért választod máglya helyett inkább a hallgatást. 
Azt a megoldást, amelyet csakis irántad való szeretetből 
eszközöltem ki, nem is könnyen, az Űr kutyáinál, akiket 
nem szeretek ugyan, de akik sajnos a szeretet e rend
szerének nélkülözhetetlen részét képezik.

— Nos, fiam, mindössze ennyit kívántam mondani 
neked — fejezte be végül is őkegyelmessége Tomaso 
Urrutia Torres, C. püspöke, a salamancai egyetem teológiai 
karának egykori dékánja, ajka köré időközben visszatért 
finoman fölényes mosolyával, amely ezután újra kez
deti álmos lustaságának adott helyet. Szétfolyó, lefelé 
szélesedő arcán a teljes kiürültség valami olyan kife
jezésének, amely félreérthetetlenül tudtára adta: bármit 
mondana is neki, meg se hallaná.

De vajon mondhatott-e volna neki bármit is? — 
gondolta Don Hemando, lelkére fagyott hallgatásának



kezdete óta ki tudja hányadszor, de most is tanácsta
lanul, hiába kérve választ tulajdon gondolataitól vagy 
akár nemlétező ödögétől is. — Válaszolhatott-e volna 
bármit is olyan embernek, aki mindent tud és mindennek 
az ellenkezőjét?

Ezért is nem válaszolt a nagysokára véget ért püspöki 
szóáradatra. Egyetlen szót sem. Mint aki képtelen el
hinni, hogy ez is lehetséges, ilyenfajta tudás.

Fáradtan és szótlanul nézte csak az álmosan rátekintő, 
nagy, széles arcot, megszokott pirospozsgássága, való
színűleg a beszédzuhatag hevétől, sötét téglavörös szín
re váltott át; még a különben sárgásfehér sima homlok 
is, minden határ nélkül olvadva egybe a fentebbi ko
paszsággal, egészen a fejtetőt fedő kis Jila sapkáig nyúlva. 
Megnémultan és kifejezéstelen tekintettel meredhetett 
rá, valahogy úgy, mint most a kinti hóesésie, mely 
mosi újra egészen más képet nyújtott: a szél mintha 
ismét alábbhagyott volna valamelyest, bizonytalanná és 
meghatározhatatlan irányúvá válva is egyben, úgyhogy 
a pillanatnyilag közepes nagyságú pelyhek furcsán cikázó 
hullása folytán valahogy az utca egész képe is vibrálóvá, 
már-már folyékonnyá lett; fehér háztetőivel, s távolabb 
a San Antonio templom tornyával együtt, amely halvá
nyan ugyan, de egy ideje ismét láthatóvá vált. Ugyan
olyan reszketegen szétolvadó kép részeként, mint ami
lyennek akkor a dolgozószobát is látta, telehintve a 
kívülről beáradó napfény lombokon átszűrt szikráival és 
az önmaga dicsfényében sütkérező főpásztori arccal a 
középpontjában. Lehetséges azonban, hogy mégis inkább



az egész lényére rátelepedett fáradtság, a fogságának 
hónapjaiban tagjaiba ivódott elkínzottság és kiszolgál
tatottság érzése tette képtelenné a megszólalásra. Bár
mennyire úgy érezte is korábban, hogy szétfeszíti a 
mondanivaló. Temérdek kérdeznivalója is lett volna, nem 
utolsó sorban őrizetbe vételének okairól és körülményei
ről, Miguelről mindenekelőtt, mennyiben, s mennyire 
szándékosan lett okozója annak, hogy a Szent Officium 
nyirkos hideget árasztó pincebörtönébe került. Mert ha 
Őkegyelmessége csakugyan tudott erről, valamennyit ta
lán el is árul belőle, mintsem sejtőn ártatlanságának 
hangsúlyozásával legalább, árulkodó hanglejtésével, kezé
nek valamely apró mozdulatával, arcának rezzenésével; 
végtelenbe nyúló mondókájának nyakatekert őszinteségét 
figyelembe véve, még talán annyi fáradságot sem vesz 
magának, hogy letagadja, igenis Miguel árulta el, csak 
azért látogatta meg, hogy tőrbe csalhassa. Valószínűbb 
azonban, hogy minderről semmit sem tudott. Hiába 
lévén szeretve szeretett püspöki tiszténél fogva némi 
beleszólása a Szent Inkvizíció ügyvitelébe, nyilvánvaló, 
hogy az Űr kutyái mindenben a maguk sájaíze szerint 
tájékoztatták, túlságosan sokat megtudni pedig márcsak 
nyíltan bevallott lustasága folytán sem akarhatott, egy
szerűen mert így a legkényelmesebb. Elvégre az élet 
nem csupán parasztok vesszőzéséből és csonkításából áll, 
kínzókamrákból kihallatszó hörgésekből és üvöltések
ből, lobogó máglyákból, hanem itáliai Madonnákból, 
németalföldi életképekből és csendéletekből is, francia 
faliszőnyegekből, antik Vénusz-szobrokból. És persze 
halandó, de eleven Vénuszokból is, metszett velencei 
kristálypoharakban sötéten csillogó Malaga-borból, fűsze
res lében párolt marhafelsálból, vadsertésből szarvas



gombával, rizzsel és mazsolával töltött fürjpecsenyéből, 
ugyanúgy mór recept szerint, ahogyan mór örökségként 
virul a püspöki palota kertjének rózsalugasa is, ékes 
bizonyítékaként annak, hogy a pogány paradicsom e 
földi Ízelítője a keresztény mennyország evilági előlege
ként is jól használható. Nem utolsó sorban csúnya lát
ványok elleni függönyként, úgyhogy márcsak ezért sem 
valószínű, hogy Miguel szerepéről őkegyelmessége bár
mit is tudott. Hiába is érdeklődött volna tehát, a leg
valószínűbb püspöki választ enélkül is elképzelheti: „Nem 
tudom, fiam, honnan is tudhatnám, tett-e ez a te Mi- 
gueled valamit ellened. Ám akárhogy legyen is, ha te 
szószékedről folyton a gazdagokat és hatalmasokat 
ostorozod, és egyre azon a szerencsétlen tűn lovagolsz, 
amelynek fokán még a teve is átfér valahogy, szüntelenül 
azokat emlegeted, akik a mennyországba nem juthatnak 
be, ahelyett, hogy a túlvilági boldogságot ígérnéd inkább 
szoknak, akiknek itt a földön semmi se jutott belőle, 
akkor, bármennyire egyházunk tanaihoz híven is teszed 
ezt, ne csodálkozz, hogy az Úr kutyái nemcsak sejtik 
rólad, mily szívesen nyúlnál bizonyos tiltott könyvek 
után, hanem gondoskodnak is róla, hogy hozzájuk juthass. 
Akár a te kedves Migueled, akár mások segítségével. .  
Miguellel vagy anélkül? Végtére is csakugyan mindegy 
lehet . . .  Mindaddig, amíg fel nem idézi Miguel fel
bukkanásának pillanatát, kölcsönös örömüket a sok év 
utáni viszontlátás felett.

— Ugye nem ismersz meg, atyám? — kérdezte tőle 
Miguel, mindjárt ott, a kinyíló ajtó keretében, amikor 
egy napon házánál váratlanul megjelent. Valóban nem 
ismert rá, annyit tudott csak, hogy rá kellene ismernie 
valakire a fiatal, világi öltözetű szakállas férfiban.Főleg



a hangjára, ahogy barátságosan mosolyogva újra kér
dezi: — Csakugyan nem ismersz meg, atyám? — Ekkor 
bontakozott ki Miguel, a régebbi, a csupasz képű, a 
kispapi reverendába öltözött, mintegy kilépve a mostani, 
széleskarimájú kalapot és porlepte útiköpenyt viselő 
Miguel megemberesedett alakja mögül. Az a kissé 
lányos arcú, lelkes-töprengő Miguel, akiben korábban 
Salamancában talán leginkább egykori önmagát látta; 
egykori hitét és egykori zsengén bimbózó kételyeit is, 
amelyeknek kibomlását, Miguel esetében akarva, nem 
akarva alighanem ő gyorsította meg. Feltehetőleg ahhoz 
hozzájárulva, hogy évekkel utóbb új alakban láthassa 
viszont, jómódú, Flandriába és a különböző német 
államocskákba utazgató kereskedőként ültethesse Ma
nuéla fehérborral készült kacsasültjéhez. — Amint lát
hatod, atyám — mesélte később Miguel —, idejében 
megváltam a reverendától. Előtted nem titkolom, lelkem 
nyugalma érdekében mindenekelőtt. Ám mindazonáltal 
mégsem lettem egészen hűtlen a hit dolgait érintő 
kérdésekhez sem. Vagy inkább a világ titkainak für- 
készéséhez. Rossz szokás, tudom, de valahogy képtelen 
vagyok lemondani arról, hogy pihenő óráimban el ne 
tűnődjek némely dolgok felett, amelyekről egyébként 
úgy hiszem, az emberi elme előtt örökre rejtve maradnak. 
Ezért is hoztam neked ezt a néhány füzetet. Amikor 
megvettem őket, illatoztak még a nyomdafestéktől. . .  — 
Átvéve őket, mintha maga is érzett volna valamit ebből 
a hírhozó és újdonságot ígérő friss festékszagból. — 
Persze, persze, Flandriából kerültek ide — vette kézbe 
őket alig néhány nap múlva a váratlanul betoppanó 
fehércsuklyások egyike, valószínűtlenül kis száját össze
szorítva, sűrű vérerektől márványos szemével fürkészve



az ujjai közt pergetett lapokat; buzgó vizslatása közben 
mintha még rezes orrával is szimatolt volna. Szemének 
véreressége, orra és szájkömyéke vörösségével együtt 
olyan benyomást keltett, hogy titkon, de rendszeresen 
hódol az ivás szenvedélyének. Látásból régebbről ismerte 
már, egyébként pedig az Űr kutyáiról általában is tudta, 
hogy vannak közöttük olyanok, akik mesterségük ártal
mait így képesek elviselni csak; másokat viszont álmat
lanság kínoz, éjszakánként sírás rázza őket, imádkozási 
rohamok közepette esedeznek bűnöket kutató munkájuk 
közben elkövetett bűneik bocsánatáért, éppen csak mi 
haszna éjszakai magányuk gyötrelmeinek, ha bűnös 
tevékenységüket nappal tovább folytatják. Ugyanúgy, 
mint azok a rendíthetetlenek, akik közé a vörös arcú 
dominkánus valamivel magasabb, sovány társa is tarto
zott: arcának jellegében két hasznos háziállat és egy 
veszedelmes ragadozó sajátossága is keveredett, főleg 
oldalnézetben volt benne valami határozottan kecske
szerű, amit ritkán felhangzó, kissé mekegő hangja is 
tovább fokozott, tompa fényű tekintete viszont a maga 
kételyeket nemismerő jámborságával, mindenképpen egy 
birkáé, már-már bárányé volt, annak az ártatlanságot 
jelképező állatnak a nézése, amely, ha embernél talál
kozunk vele, cseppet sem zárja ki, hogy az ellentéteként 
emlegetett farkas kegyetlenségével párosulhasson. — A 
mi Flandriánkból, igen — dünnyögte a vörösorrú anélkül, 
hogy a könyv lapjaiból felnézett volna. — Csakhogy ez 
a mi örvendetesen katolikus Flandriánk valahogy gya
núsan közel fekszik az eretnekség mocsarába süllyedt 
Hollandiához. Nem tiltott könyvek különben, én inkább 
csak figyelemre méltónak mondanám őket. Mert nem



is engedélyezettek, atyám, s ennél fogva mégis inkább 
tiltottak, semmint jóváhagyottak. — Még a számomra 
is? — kérdezte ekkor, megpróbálva a két csuklyást 
emlékeztetni rá, hogy valamikor Salamancában tollával 
eretnek nézetek ellen hadakozott, s ezt úgy tehette csak, 
ha olvasott is eretnek könyveket. — Rég volt az, atyám — 
jegyezte meg erre a vörösorrú mosolyogva, valami sikerü
letlenül elnéző jóindulattal.—És hát attól tartok, atyám— 
tette hozzá azután — el kellene gondolkodnod kissé 
afelett, vajon életednek ezen időszakában, hitünk védői 
helyett nem támadókat neveltél-e inkább, miféle magokat 
vetettél lelkűkbe mindenekelőtt? Éppen ezért kérdezem, 
atyám, nem volna-e kedved enni néhány falatot, mielőtt 
eljönnél velünk . . . Nem sokkal ezután, már amikor 
két kísérőjével a Szent Officium épülete felé haladt, 
csakugyan ezen gondolkodott: támadókat nevelt vajon, 
nem, inkább cserbenhagyókat csupán, harcra kedvet
leneket és képteleneket, akik közül most egy alighanem 
mégis a támadója lett. Éppen a legkedvesebbik. De 
vajon miért? Harminc ezüst pénzért-e, mint a Názáreti 
tanítványa, vagy pedig fenyegetések súlya alatt össze
roppanva? Mindegyre visszatérve, ez a talány gyötörte 
később a ráboruló sötétség hónapjaiban, s ez volt az a 
kérdés, amit ugyanolyan feleslegesen tett volna fel 
őkegyelmességének, mintha azt kérdezi meg, vajon az 
egyháznak, ha valóban képtelen itt a földön megterem
teni Isten országát, szabad-e tovább küzdenie a fenn
maradásért, nem kellene-e inkább szabad utat engednie 
a gondviselésnek. Akkor is, ha annak a Müntzer Tamás
hoz hasonlók kastélyokat és kolostorokat lángba borító 
paraszthordái képezik eszközét, minden szennyet kiégető 
tisztítótüzét. Felesleges, igen, mégis sajnálja, hogy nem



kérdezte meg. Csak mert érdekes lett volna hallania 
püspöki pártfogójának válaszát. .  .

Miért hallgatott mégis? Gyávaságból vajon?
Lehetséges. Annak ellenére, hogy ezzel a négyszem

közt feltett kérdéssel aligha ronthatta volna tovább a 
helyzetét. Akkor sem, ha a kérdésére adott válasz helyett 
őkegyelmessége hangjában végtelen szomorúsággal ál
lapítja meg: „Végképp eretnek vagy, fiam.” Azt mondva 
ki, amit két héttel később ünnepélyes eskü alatt vállalt 
hallgatási fogadalma úgyis magában foglalt. Elevenen 
eltemető fogadalma, amelybe először ott a püspöki 
dolgozószobában egyezett bele. Ernyedten meggyőzetve 
magát, hogy egyebet sem tehet, meghátrálva a jóságosán 
rá mosolygó fenyegetések elől. Nem is igazi gyávaságból 
talán, hanem mert nem volt ereje többé bátornak lenni. 
Kimerült volt csupán, félelmének utat engedő kimerült
ségének köszönhette, hogy otthonába visszatérhetett.

Vissza Manuélához. Börtönőrré tett ágyasához és 
gyámolítójához, a naponta helyette és róla gyónóhoz.

Hosszú időre cinkosul maga mellé állított asszonyához, 
aki most mindinkább új és láthatatlan ellenfeléhez 
pártol. Don Anselmóhoz, akivel úgy kell megküzdenie 
ezért az együgyű lélekért, mintha csak egyikük a sátán, 
másikuk az úristen lenne (ki melyik közülük, akár mel
lékes is lehet), s anélkül, hogy ellenfelének húzásait 
megismerhetné, meddő találgatásra kényszerülve csak, 
nem tudva, mit akar és miért, mint ahogy azt sem tud
hatja, mi történik kinn, a városban, az országban, a 
határokon túl, rég fogalma sincs már a kinti csillag- 
állásról, hol tart az ádáz küzdelem, ki támad, ki véde
kezik, miért lettek az Űr kutyái mostanában újra ha- 
rapósabbak, vagy éppen szeretheti-e még őkegyelmes



sége Tomaso Urrutia Torres egykoron oly nagyon 
szeretett püspöki székét. Semmit sem tud már, semmit 
sem ismer. Csak a csúzát ismeri, az éjszakai álmát 
széttépő nyilallásaii, ízületei ropogását, tüdejének aszt
más hörgését, émelygéseit, szédüléseit, verejtékbe borító 
hirtelen gyengeségi rohamait, a görcsös szorításokat a 
gyomrában, a szíve tájékán, rég egyébről se tud már, 
mint hogy merev tagjaival gyakran mozogni is képtelen, 
időnként tehetetlenül ágynak dől, a földszintre vezető 
falépcső útelzáró szakadék a számára, alig vánszorgott 
le rajta már a nyáron is, leeséstől rettegve, kínos-keser
vesen, annak a Manuélának a vállára támaszkodva, akit 
bármikor elvehetnek tőle, mást küldhetnek helyette a 
gondozására, valakit, akihez nem is szólhatna és aki 
nem szólna hozzá. Vagy egyszerűen a sorsára hagynák, 
miért ne, elvégre nem kötelessége az Úr kutyáinak, 
hogy gondját viseljék. Egyedül maradna a kihűlő szobá
ban, melegítő láng nélkül, egy pohár víz nélkül, el- 
gyengülten, utolsó erejét is elveszítve csupán a várva 
várt öntudatlanságban reménykedhetne, enyészetének 
árulói az ajtó- és ablakrések lehetnének csak, micsoda 
bűz, mondják majd orrukat befogva a szobáját feltörők, 
hiába no, mégiscsak az ördög papja volt . . .  Ne, Uram, 
ne, tört ki belőle hirtelen a fohász, ne vedd el tőlem 
Manuélát, ne tedd ezt velem. Ne tedd, ha vagy, mert 
én már azt se tudom, csakugyan vagy-e, kérlek, könyör- 
gök, ne tedd, ha szeretsz, csakhogy Te nem szeretsz 
engem. Se engem, se minket, dehogy is szeretetből 
áldottál Te meg minket kicsivel több szellemmel mások
nál, véletlenül sikerültünk ilyenre csak, akaratod elle
nére és bosszúságodra egy árnyalattal hasonlatosabbra 
hozzád annál, amennyire azt elviselni képes vagy, ezért



szolgáltatsz ki bennünket mindazok erőszakosságának és 
kíméletlenségének, akik nem tudják, mit cselekszenek 
és akiknek én nem tudok megbocsátani, sikerületlen te
remtményeid irigységének dobsz oda minket, mert 
erről van szó, Uram, csak erről, ezért lesnek ránk össze
húzott szemmel szakadatlanul, sóváran várva a pilla
natot, hogy ránk vethessék magukat, mert ha el nem 
is ismerik, valahol a lelkűk fenekén sejtik, mit érünk, 
érzik, hogy látjuk őket és átlátunk rajtuk. Mert tudják, 
hogy a mindent szétszedő gondolatainkkal és kés-éles 
szavunkkal nem vívhatnak meg, ám nem tudják, hogy 
nincs nagyobb bűn, mint nem vitatkozni, fegyverrel 
vagy hüvelykszorítóval helyettesíteni azt, amiből te 
annyit se adtál nekik, hogy megértsék, a Te országodat 
csak mi lehetünk képesek megteremteni, bár meglehet, 
Te sem érted ezt, különben nem küldenél ide minket 
értelemmel felfegyverkezve, de fegyvertelenül. Hiszen 
ha értenéd ezt, nem szolgáltattál volna ki engem egy 
tudatlan cselédasszony irgalmának és szeretetének, sötét
ben penészként tenyésző babonákkal teli képzelete 
veszélyeinek, engem, aki talán egy Rogerius Bacon, 
Pico della Mirandola vagy Erasmus is lehettem volna, 
túl szigorú vagy hozzám, Uram, túlságosan kegyetlen, 
pedig hát én is épp elég kegyetlen voltam magamhoz, 
amikor a lassú elhamvadást választottam a gyors ellob- 
banás helyett, tudom, Uram, tudom, nem lett volna 
szabad félnem a lángtól. Márcsak azért sem, mert 
amikor a kazamatákba kerültem, rég nem hittem már, 
hogy tévelygés nélkül tévelygőnek vallani magamat 
kötelességem lehet, s nem lett volna szabad félnem 
annak ellenére sem, hogy nem hittem s ma sem hiszem, 
hogy máglyát táplálva máglyát olthatok, nem Uram,



a túl sok megváltó mindössze a megváltás lehetetlenségét 
bizonyíthatja, ám ha most kérnéd tőlem ezt, mégis 
megtennén, még talán akaratod ellenére is, önmagam 
megbüntetéseként, amiért máglyáktól körülvéve és hall
gatásba hunyászkodva is élni akartam. Meg is teszem, 
mert megtehetem, vissza sem tarthatsz, felkelek, el
megyek a hivatalodba, odaállok a hű ebeid elé, itt vagyok, 
megszegtem a fogadalmamat, rég megszegtem már, 
na lám, csodálkoztok, mi, kiderült volna, hogy mégsem 
vagytok annyira mindentudóak . . . megteszem, most 
mindjárt, képes vagyok rá . . .

Valóban, még csak nehezére sem esik a járás, fájdalmat 
sem érez, itt az utcán már nem, ízületei nyilallását is 
mindössze székéből felállva érezte egy kicsit, korábbi 
kínjai emlékeként csupán, miközben a falépcsőn lejött, 
Manuéla segítsége nélkül, egészen könnyen, érdekes, 
még csak nem is csodálkozott ezen. Mint ahogy abban 
sincs semmi csodálatos, hogy most már szinte fiatalosan 
mozog, rugalmasan, mintha csakugyan ifjú éveit élné, 
ez a fehéren hullámzó csipkefüggönyt hozó szél úgy 
látszik elfújt minden fájdalmat, akadálytalanul, eltökélten 
haladhat célja, a máglya felé, még a táncoló fehér pelyhek 
tömege sem akadályozza. Egymást érő sűrűséggel, nya
lábokba olvadva záporoznak fedetlen fejére (kalapját 
talán mégsem kellett volna otthon hagynia), vállára, 
mellére, sietés közben lóbált karjaira telepednek, nyil
ván a hátára is, két vállán vastag vattaréteget képeznek 
mrr, csillagocskákkal hintik tele reverendáját, teste 
melegétől elolvadnak, ruházata átnedvesedik, bőrén hi
deg patakocskák indulnak lefelé, dermesztővé fokozzák 
a szelet, valamit csakugyan magára ölthetett volna még, 
S'baj, majd felmelegszik, legalább senki se mondhatja,



hogy forró fejjel futott neki a máglyalángoknak. Dehogy 
is zavarja a hideg, dehogy is zavarja a szél, még a mind 
áthatolhatatlanabbá váló hóesés is csak a látásban, a 
tájékozódásban zavarja valamennyire. Itt a sarkon kü
lönösen, mert idáig könnyen eljutott, tudta, hogy a 
kapun kilépve jobbra kell fordulnia, most viszont . .  . 
oly rég járt idekint, hogy a járást is elfelejtette, körül 
kellene néznie, tekintete számára irányadó támpontot 
találnia, a San Antonio templom tornyát legalább, 
csakhogy végképp lemosta az ég hátteréről a hóesés, 
mindenütt csak hó, aláomló fehérség, megszámlálhatat
lan hópehely, közeliek, ráhullók, arcát érintők, nyakát 
csiklandozók, szemöldökére tapadók, pilláin fennakadók, 
szemébe vágódók, s távolabbiak, egybefolyók, mindent 
elfedők. És sehol senki körülötte, akit az útirány felől 
megkérdezhetne. Persze, miért is lennének, ilyen időben 
ki se lép az utcára senki, kivéve akit a kényszer hajt, 
mint szegény Manuélát is, meg persze a bolondokat, 
mindenekelőtt őt magát, aki fejébe vette, hogy mág
lyára megy, mindegy, tartsák bár eszelősnek, tartsa 
bár hibbantnak önmagát, elhatározásától semmi el nem 
térítheti, vaktában tör át a mögötte nyomban összezáruló 
hóförgetegen, emlékezetét kell csak vallatóra fognia, 
végtére is valamikor gyakran megtette a San Antonio 
felé vezető utat, és hát a hivatal, a Szent Officium épülete 
a templom közelében áll, vigyázat, itt mintha újra egy 
sarok lenne, igen, kérdés csak, beforduljon-e rajta, vagy 
pedig egyenesen haladjon tovább . . .  igen, igen, erre 
visz az út, két oldalt alig felsejlő szürke tömegek jelzik 
csak a házakat és az utca menetét, a túloldali épületek 
sokszor szinte láthatatlanok, de még a maga melletiek 
is, többnyire sötét négyszögletes foltoknak látja csak



a kapumélyedéseket és a bezárult, semmire se kiváncsi 
ablakszemeket, itt-ott bukkan csak föl egy-egy kilincs, 
sárgaréz kopogtató, vagy fentről az eresz alól tekint le rá 
olykor valamelyik céh kifüggesztett jelvénye, vagy dé
mont, állat- vagy ördögfejet ábrázoló vízköpő, ahogy 
a pillanatokra megritkuló hópelyhek mögül előbuk
kannak, mintha nem is kőből lennének, mintha élnének, 
mintha rajta vigyorognának, annyit árulva csak el, hogy 
valahol már a belvárosban jár, tehetős polgárok házai 
között, nagyra tátott szájuk olvadás idejére ígéri csak 
a vastagon ontott vízsugarakat . . .  de mintha soha 
többé nem is jönne olvadás, úgy szakad a hó, befedi, 
láthatatlanná teszi a járdára nyúló lépcsőfokokat, vi
gyáznia kell, el is botolhat bennük, fel se kelhet talán, 
nyomban betemeti a hótömeg, ilyen havazást még nem 
látott, még Németalföldön sem ifjúkorában, ilyen ha
vazás nincs is talán, nem csoda, ha eltéved benne. 
Mégiscsak meg kellene kérdeznie valakit, képtelenség, 
hogy senki se mutatkozik, elvégre másnak is dolga 
akadhat, meg hát a gyerekek máskor visongva üdvözlik 
az efféle ritka tüneményt, benn se lehet tartani őket. 
Vagy talán előle húzódott vissza mindenki, megsejtették 
volna szándékát, elrejtőztek volna az ördög papja elől, 
nem akarnák, hogy oda kerüljön, ahová való? Lehet
séges, hogy . . .  nem, most mintha lépteket hallana, 
mögötte közeledő, egyre erősödő lépteket, furcsán kop- 
panókat még a hótakaró ellenére is, mintha nem is 
egészen emberi léptek lennének, valami patás állat 
léptei inkább, a hótól letompítottan is patkóról árul
kodók, lovas lenne talán, nem, két láb ütemét hallja, 
legjobb ha bevárja, hogy melléje érjen. Megfordul, 
látja már, árnyalakként közeleg, valószínűtlenül gyorsan



halad feléje, bojtos farkát, kettős csúcsban végződő 
fejét mindössze akkor veszi észre, mikor melléje ér. — 
Elszántad magad, barátom? — hallja ekkor a hangját. 
Ismerősen csengő hang, mégis, végképp arról ismer 
rá, hogy barátomnak szólítja, de még mikor a másik 
fekete szőrös karját ott érzi a magáé alatt, akkor is inkább 
azon csodálkozik csak, hogy nem csodálkozik igazán. 
Holott mindeddig álmában látta csupán, ott szokott 
hozzá, hogy kölcsönösen barátomnak szólítják egymást. 
Csakhogy most ébren van, barátja mégis belekarolva 
viszi magával; sebesen haladnak, átvágnak a hófergete- 
gen, nem futnak, lebegnek inkább, lábuk a talajt olykor 
súrolja csak, fehér porfelhőt kavar.

— Örülök, hogy csakugyan elszántad magad — 
ismétli barátja kellemes hangon. — Örülök, hogy végül 
is megteszed ezt az utat. Ezért siettem a segítségedre.

— Megteszem . . .  — feleli tétován, torkában szorí
tást érez. — Megteszem, pedig . . .  — Szava elakad, 
elbizonytalanodik, nem tudja pontosan mit felelhetne. 
Pedig már többször vitatkozott vele, álmában, de még- 
inkább ébren, amikor csak a hangját hallotta, s éppen 
ezért a magáénak hitte a gondolatait.

— Pedig? — kérdezi a másik fehér párafelhőt fújva 
a hulló hópihék közé. — Folytasd, barátom, mondd 
ki bátran, ami a szíveden fekszik.

— Semmi, nem fontos . . .  Mindössze azt szerettem 
volna tudtodra adni, amit nyilván úgyis tudsz. Hogy 
amit tenni készülök, nem azért teszem, mintha azt 
hinném, hogy a siralomvölgy dolgain bármit változ
tathatok. Tettemnek a megváltáshoz semmi köze sincs.

— Ja a megváltás, ó a megváltás — csapódik füléhez 
a kurta, bántó nevetés. — Ahhoz bizony a legkevésbé



nekem van közöm. Az én dolgom csak a dolgok fel
tárása lehet. Bizonyára sejted, mire gondolok.

— Sejtem, igen. De azért tőled is szívesen hallanám, 
mit akarsz feltárni nekem.

— Nem csak neked, másoknak is. A gyávaságnak, 
aljasságnak és butaságnak azt a varázslatos képsorát, 
amely az ilyen tettek nyomán mindig úgy tárul fel, mint 
valami színpompás tarka legyező. Szemet gyönyörköd
tető látvány, szebbet képzelni se tudsz.

— Félek, hogy igen. S kérdés, kinek a számára 
gyönyörködtető.

— Mindenekelőtt a számomra, természetesen. Nem 
mintha újdonságnak számítana a szememben, de egy
szerűen nem tudok betelni vele. Ezért hiszem, hogy 
számodra is megéri a kínt. Képzeld el, hogy meztelenül 
kívánsz látni valakit, ám ő nem csupán ruházatát veti 
le, hanem a bőrét is lenyúzza, tulajdon hasát is felmetszi, 
minden bűzös undokságokkal együtt a beleit is odaontja 
eléd. Azt hozza napfényre, amit általában sötétség 
burkol.

— És ha az lenne kívánatos, hogy az efféle napfényre 
sose juthasson?

— Teremtő ellenfelem bizonyára így vélekedik. Ne
kem viszont az a dolgom, hogy a teremtményei hitvány
ságát felszínre hozzam.

— Azokét, akik közé én is tartozom?
— Annyira, amennyire nem vagy még az enyém — 

hallja barátja diadalmas nevetését a sistergő hótól ter
hesen hátukba fújó szél süvöltésével elkeveredve. — 
Minden attól függ, hová tartozónak érzed magadat. 
Képes vagy-e lenyomni ezt a kilincset és átlépni a 
küszöböt. Egyedül, mert ide én már nem lépek be Veled.



Bárki közelségét elviselni én se vagyok hajlandó . . .
Néhány pillanatig mintha csak a kilincset látná. 

Vaskos, cirádásan díszített rézkilincs, vízszintes részeire 
hóréteg tapad; nyomában bontakozik ki a súlyos bronz- 
kapú, a felületét borító domborműveket annyira látja 
csak, amennyire a hulló pelyhek szüntelenül változó 
rácsozata látni engedi őket: csúcsos sapkával csúffá 
tett eretnekek, kínpadon, csigára függesztve, spanyol- 
csizmába szorított lábbal, oszlophoz körözötten, testüket 
nyaldosó lángok közt, előttük feszületet magasra tartó 
szerzetesek, lobogó templomi zászlók alatt, lándzsás 
alabárdos poroszlók, csúfolódó-bámészkodó tömeg, lej
jebb az üstök alatt lobogó lángok a földi után a földalatti 
örök poklot ígérik; feljebb viszont az ítéletet ülő glóriás 
Szent Domonkos, miközben kérlelhetetlen tekintetével 
porba sújtja a bűnösöket, jobb kezével a felhők közt 
lebegő, trombitáló, sípokat fújó, citerákat pengető an
gyalokra mutat; ezt a kaput nem ismeri, azóta készül
hetett, hogy nem lép ki a háza küszöbén. Tétován áll 
előtte, kezét lassan emeli, óvatosan közelít a kilincshez, 
fennakad a levegőben, szemét tanácskérőén barátja felé 
fordítaná, de a kapu melletti falra erősített ördögfejen 
akad meg, bronz arca csúfondáros biztatással tekint rá, 
vigyorra húzott szájának hasítéka névtelen feljelentések 
elnyelésére vár. Közben maga mellett hallja a másik 
hangját: — Rajta, miért habozol, most már nem hátrál
hatsz meg. Mit állsz itt, elaludtál talán? . .  .

— Elaludtál, atyám?
Manuéla arcát láthatóan pirosra csípte a hideg, szeme 

a heves széltől könnyesnek látszott. Nagykendőjét oda
lenn hagyhatta, homloka felett most hunytak ki a haj
szálain fennakadt utolsó hócsillagocskák.



— Csak egy kicsit, Manuéla. Éjszaka alig hunytam 
le a szememet.

— Próbálj még aludni, atyám. Nem akarnál inkább 
visszafeküdni?

— Nem, jobb így. Itt a székben jobb . . .
Manuéla kékesvörös kezeit dörzsölgette, rájuk fújt,

újra dörzsölte.
— Hideg van kinn, atyám. Egészen elgémberedtem.
— Gondolom, Manuéla. És mindent beborít a hó.
— Mindent. És hullik, egyre csak hullik. Tiszta 

fehér a város. Innen nézve szép, de nem kellemes kinn.
— Pedig én azt álmodtam, hogy odakinn jártam. 

Álmomban is hullott a hó, sokkal jobban, mint ahogy 
valóban hullik. Mentem az utcán, de olyan sűrűn ha
vazott, hogy azt se tudtam, hol vagyok, merre kell men
nem, Aztán egyszer csak . . .

Don Hemando elhallgatott. Ezt az álmát is mesélte 
már, többször is talán. Épp csak máskor nem volt hó, 
egyszer köd volt, máskor vaksötét . . . Szótlanul nézett 
az asszonyra inkább. Ahogy a tűz közelében áll és a 
kezét melengeti. Hogy itt van. És itt lesz . .  .

— Gyóntál, Manuéla? — kérdezte aztán.
— Gyóntam, atyám.
— És? Az igazat?
— Amit kellett, atyám.
— Tudom, Manuéla. És azonkívül? Kérdezett még 

valamit tőled?
— Amit szokott. Hogy paráználkodunk-e még.
— így kérdezte: „még” ?
— így, atyám. Úgy ahogy mondtam.
— És te, Manuéla? Mit feleltél rá?
— Az igazat, atyám.



— Hogy öreg vagyok már és beteg? . . .  Nem szép 
tőled, Manuéla. Kicsivel többet is hazudhattál volna 
a kedvemért.

— Minek, atyám? így is kirótta rám a penitenciát.
— Paráznaságért? . . . Persze. Bölcs ember ez a te 

Anselmo atyád.
Manuéla még mindig két összedörzsölt kezébe igyeke

zett visszacsalni a vért. Szegény Manuéla, gondolta 
Don Hernando, aztán az ablakra nézeti.

Kinn mintha hirtelen szélcsend állt volna be. És a 
fehér pelyhek csak ritkán hullottak, lassan, tehetetlen 
lebegéssel ereszkedtek alá. Elejtve, cserbenhagy ottan.
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