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ELŐHANG

Petronius Probianus, a constantinopolisi császári főiskolán az 
ékesszólás tanára, alázatos hódolatát jelenti Caius Flavius Valerius 
Claudius Constantinusnak, a szentséges Augustusnak, a világ urá
nak, és esedezik, hogy arany, ezüst és bíbor kezdőbetűkkel ékesített 
ímez írásművét: az isteni Diocletianus császár életrajzát, legkegyel
mesebben elfogadni és magasságos figyelmével kitüntetni méltóz
tassék.

Mielőtt merészelném tökéletlen stílusművészetem hit
vány és dadogó szavaival megörökíteni az istenné 
avatott Diocletianus császár dicső emlékezetét - aki
nél bölcsebb, vitézebb, hatalmasabb uralkodója 

Augustus óta nem volt Rómának, akivel történelmünknek új 
érája kezdődött, legfényesebb korszaka, amelyet, örökkévaló 
császár, csak a te uralkodásod ragyogása halványíthatott el 
-, buzgón fohászkodom Peitho istennőhöz, a szép szó pártfo
gójához, s mindenekfelett a győzhetetlen Helioshoz: adjanak 
nekem ihletet és ékesszólást, adják meg nekem a szép szó le
nyűgöző varázsát, hogy méltóképpen teljesíthessem parancso
dat, szentséges Constantinus császár, amellyel meghagytad ne
kem, hogy ékes és zengő szavak ötvözetébe foglaljam dicső 
elődöd, a salonaei mauzóleum örökéletű halottja, Diocletianus 
fenséges emlékezetét.

írom pedig ezt a megemlékezést abban az esztendőben, 
amelynek május hava tizenegyedik napján világraszóló ün
nepségek ragyogó pompájában felavattad, örökkévaló csá
szár, a birodalom új fővárosát, Constantinopolist, amely nem
csak dicső nevedet tartja fenn a világ végezetéig, hanem fárad
hatatlan és fényes alkotókedved, bölcsességed és szellemed 



tündöklő emlékezetét is. íme, győzhetetlen akaratod sugalla
tából úgyszólván varázsütésre nőtt ki a földből az ezer éve 
tengődő hitvány és halszagú Byzantion meddő dombjain és 
sivár tengeröblei körül az új Róma, amely pazar palotáival, 
aranytól és drágakövektől szikrázó szobraival, magasztos 
márványcsamokaival máris elhomályosította az ősi, ámde im
már elaggott Róma ragyogását. íme, Nyugaton lenyugszik a 
régi s Keleten felkél az új világ napja, s vajon mi a csodála
tos abban, hogy az új városban új fényeket gyújt magasságos 
jelenléted, viszont a régi főváros, amelyet balgán öröknek 
hittek és hirdettek őseink - akik még nem látták az új Nap, 
az örökkévaló Helios, az isteni Constantinus káprázatos su
gárzását -, már csak nevében él, elveszítette évezredes vará
zsát, mivel már nem fényesíti meg tündöklő istenarcod, s nem 
tüzesíti át öreg szívét izzó sugárkoronád lángoló lobogása.

De íme, a régi Róma, amely hamvába holt, megújhodik 
és feltámad a mi új Rómánkban, Constantinopolisban, miként 
a mondabeli Phoinix madár, amelyről a csacska öreg Herodo- 
tos meséli, hogy a Nap fényéből született, azért pompázik 
aranyos-vörös tollruhában, s a Napba tér vissza, mivelhogy 
hamvait - amelyekből később új életre kél - Helios templo
mában helyezik el. Róma meghalt, hamvait - mint új Phoinix- 
madár - idehozta az új Heliopolisba, Helios új városába, 
Constantinopolisba, mert ebben támadt fel és ebben él tovább, 
Tyche istenasszony jóvoltából, az idők végezetéig.

A világraszóló városavatásnak ebben a nevezetes esz
tendejében, szentséges császárom, te immár életednek ötven- 
hatodik évében jársz, virágzó erőben, dicsőséged teljes tün
döklésében: én pedig, törődött aggastyán, hetvenhetedik éve
met taposom. Bár jól ismerem Fronto magvas mondását, hogy 
„az öregség alkonyat, amely nem tarthat sokáig", viszont ol
vastam Cicero halhatatlan művét az öregségről, s ebben talál
tam ezt az egyszerű, ám bölcs igazságot: „Aki sokáig élt, sokat 
megélt" - és ennek olvastán világosság gyúlt elmémben, hogy 
hiszen én jól ismertem az isteni Diocletianus császárt, mivel
hogy harmincegy éves voltam abban az esztendőben, amikor 
felvette a bíbort, s engem a „scrinium epistularum", vagyis 

6



a császári levelezés fogalmazójává kinevezni kegyeskedett, 
úgyhogy három évtizedig közvetlen közelében élhettem, te
hát ebben az élemedett koromban is bízvást vállalhatom e 
nagyszerű élet megörökítését, mert nem csillogó - ám üres 
és hiú - retorikai szólamokat és sallangokat óhajtok itt fel
halmozni, hanem hiteles adatokat: tényeket, egy nagy ural
kodó világokat átalakító cselekedeteit és intézkedéseit, még
pedig legnagyobb történetírónk, a halhatatlan Tacitus szelle
mében „sine ira et studio", azaz szenvedélytelenül és elfo
gulatlanul.

Tehát vedd és olvasd, szentséges Constantinus, ezt az em
lékezést, amely ugyan nem mindenben méltó sem a nagy 
halott geniusához, sem élő istenségedhez, ámde hajthatatlan 
őszinteségével és hűséges ragaszkodásával bizonyosan elnyeri 
a világ halott és élő urának kegyes hajlandóságát.

Adja meg nekem a magasságos Helios, hogy úgy legyen!

i

Az isteni Caius Valerius Diocletianus császár ama neve
zetes Philippus Arabs, vagyis arábiai születésű Marcus Julius 
Philippus császár idején született, aki fekete arcú ember volt, 
akárcsak a dicső emlékezetű Septimius Severus, mindazonál
tal rómainak érezte és vallotta magát, miként mindazok a 
barbárok, akik a mindenható testőrezred akaratából a császári 
bíbort felölthették. Az istenné avatott Philippus ugyan semmi 
emlékezetes dolgot nem művelt életében, de oly ritka sze
rencse jutott osztályrészéül, hogy éppen uralkodása idejére 
esett Róma alapításának ezredik évfordulója, amelyet világ
raszóló fénnyel és pompával, nagyszerű cirkuszi versenyek
kel, gladiátori játékokkal, ezüstpénz-osztogatással, hetekig 
tartó nyilvános ingyen lakomákkal s hajnalig tomboló dá- 
ridókkal ünnepelt meg, nem szólván az áldozatok és körme
netek szemkápráztató pompájáról. Hosszú időre elcsitította 
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Róma népének szüntelen nyugtalankodását, az állítólagos 
nyomor és nélkülözés örökös üvöltését, hiszen az ezeréves ün
nep heteiben torkig töltekezhetett az istenadta nép minden 
földi jóval. Meg is jegyezte kiváló elődöm, Aelius Junius Cor
dus, a császárok történetírója, hogy „ha ilyen oktalanul tömik 
a népet, az lesz a vége, hogy nem éri be többé a napi szűkre- 
szabott ínségsegéllyel, a gabonával és olajjal, hanem majd 
nemsokára sült csirkét és hozzá vörös bort követel".

De egyszer csak véget ért a millenniumi Saturnalia is, a 
fekete császár elesett a Verona melletti csatában, fiát meg
gyilkolták, a tábornokok tovább marakodtak a császári bí
boron, a nép tovább élte hitvány életét, a sült csirke és a vö
rös bor már csak álmaiban kísértett és - mint a nagyhangú 
népvezérek bömbölték - sorsa maradt, ami volt: a városban 
lakásuzsora és koplalás, falun végrehajtás és elszegényedés.

A fekete Philippus talán azt hitte, hogy az ezeréves ün
neppel új aranykor köszönt a világra, ám a csillagzatok ál
lása csupán Rómának jósolt új és virágzó ezer évet, hatal
mat és boldogságot, a népnek semmit. Viszont az asztroló
gusok, a csillagképek tudósai, úgy magyarázták az égi alak
zatok kedvező állását, hogy a nép sorsa ugyan nem változik 
- miért is változnék, hiszen az istenek örök és elháríthatat
lan végzése az, hogy legyenek gazdagok és szegények, urak 
és rabszolgák -, de az elkövetkezendő ezredévben mindig 
lesznek bölcs és hatalmas vezérei. Vajon kell-e ennél nagyobb 
és több boldogság a népnek? - tették fel a kérdést a tudós 
asztrológusok. Erre a kérdésre mi magunk is határozott 
nemmel felelhetünk, hiszen a történelem is arra tanít, hogy 
a bölcs és hatalmas vezérek, azaz császárok uralkodása maga 
a földreszállt aranykor.

Ezt a történelmi igazságot cáfolhatatlanul megerősíti an
nak a férfiúnak a példája, aki éppen a millennium évében 
született, abban az esztendőben, amelynek minden újszülöttje, 
akárcsak maga Róma is - a legszerencsésebb csillag, a tün
döklő Venus fényében és a kivételes szerencsét hozó Bika je
gyében érte meg akár ezredik, akár első születésnapját.

Az istenek s főképpen a magasságos Helios különösen
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kegyelmes ajándéka Rómának s az egész birodalom népének, 
hogy bölcs és hatalmas jövendőbeli vezére, az isteni Diocle
tianus, éppen ebben az emlékezetes és boldog esztendőben 
születhetett. Történelmi forrásaim legalábbis ezt az esztendőt 
mondják születése évének, s nekem semmi okom sincs kétel
kedni állításukban, hiszen a nagy császárnak egész élete és 
uralkodása csattanósan bizonyítja, hogy csakis kivételesen 
szerencsés csillagzat alatt születhetett, mivel az istenek ezzel 
is már eleve megmutatták, hogy őt nagyszerű sorsra ren
delték.

2

Ennek az isteni rendelésnek mindennél ékesebb bizony
sága, hogy a nagy császár bölcsője illyricumi szegény parasz
tok viskójában ringott, ha ugyan egyáltalán volt bölcsője. 
Ámde ha volt, akkor a szegényes bölcső felett emberi sze
meknek láthatatlanul is ott sugárzott Venus csillaga.

Dioclea volt szülőfaluja, ennek határában dolgozott a 
császári nagybirtokon apja, a Kis-Ázsiából idehurcolt egykori 
szabad paraszt mint rabszolga. Kötelességtudó, kemény, dol
gos fiatal paraszt volt, feleségével együtt - akit a falubeli 
rabszolgalányok közül választott -, megfogta a dolog végét, 
hamarosan felügyelő lett, majd alig tízesztendei példás munka 
után felszabadult; végre törvényesen is házasságot köthetett 
asszonyával s most már, mint önálló kisbirtokos dolgozhatott 
feleségével a jutalmul kapott földecskéjén. Kisfiúk, aki egyet
len gyermekük maradt, a millennium mámoros évében szü
letett s a szegény parasztemberek nem törték a fejüket, hogy 
valami cifra nevet találjanak a vaskos csecsemőnek, hanem 
az apja után a Diocles nevet adták neki.

A kis Diocles, alighogy fölcseperedett, máris osztozott 
szülei munkájában és gondjaiban, hiszen az a világ rendje, 
hogy a paraszt maradjon paraszt, túrja a földet, s termeljen 
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gabonát, olajat, szőlőt, neveljen állatokat, elsősorban a dús 
földek birtokosainak, vagyis az uraknak s emellett magának 
és családjának is annyit, hogy életét és munkaerejét fenntart
hassa. Ez volt és ma is ez a világ igazságos rendje, és való
ban: egy szegény paraszt nem is álmodhatott arról, hogy fiát 
iskoláztassa. Miért is tette volna? A tudomány azoknak való, 
akik vagyoni helyzetűknél és előkelő származásuknál fogva 
az állam vezetésére hivatottak.

Mikor a kisfiú süldő legénykévé serdült, okos tanácsai
val és életrevaló gondolataival egyre-másra tökéletesítette a 
kis gazdaság munkáját, úgyhogy Dioclesék jövedelme jócs
kán meggyarapodott, fiuk kivételes okosságának pedig híre 
kelt az egész faluban. Meg is szólította egyszer az idősebb 
Dioclest öreg szomszédja, Gillo, a mezőn: „Barátom, vajon 
tétlenül tűröd-e, hogy az istenektől kiváló tehetséggel meg
áldott fiad nyomtalanul elkallódjon a paraszti munkában? Jó, 
jó, tudom: sem sovány erszényed, sem alacsony származá
sod nem engedi, hogy iskoláztasd, de gondolj arra, hogy még 
a legszegényebb parasztlegény előtt is nyitva van a katonai 
pálya, sőt, ha jó kiállású, szép szál legény, izmos és bá
tor, s ezenfelül még tehetséges, akár a testőrségbe is belép
het. Márpedig a te fiadat az a magasságos Jupiter is prae- 
torianusnak teremtette: ebben a kiváltságos testőrezredben 
könnyű szerrel tiszt lehet belőle, akár tábornok is, sőt, mivel 
szerencsés csillagzat alatt született - ki tudja, nem borítják-e 
a vállára majd egyszer a császári bíborpalástot, hiszen az ősi 
szenátusnak már csak annyi joga van, hogy megerősítheti 
méltóságában azt, akit a praetorianusok kikiáltottak császárrá. 
Emlékeztetlek Maximinus Thrax császárra, akit pontosan har
minc esztendővel ezelőtt vertek agyon a praetorianusok, ho
lott alig négy évvel előbb éppen ők kiáltották ki császárnak, 
egetverő lelkesedéssel. De ne érts félre: nem az a lényeges, 
hogy agyonverték - bár meghalni is szebb császári bíborban, 
mint paraszti condrában -, hanem az, hogy császárrá emel
ték. Ne mosolyogj, Diocles! Császár is lehet a fiadból, add 
katonának!"

Dioclesnek szöget ütött a fejébe az öreg Gillo biztatása,
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beszélt feleségével és fiával, s a vége az lett, hogy az ifjú 
Diocles két hét múlva, éppen a huszadik születésnapján, el
gyalogolt Salonaeba; vastag husángra akasztott jól megtö
mött iszákját úgy vitte a vállán, mint a katonák a poggyászu
kat, s már szinte katonának is érezte magát. Egy darabig 
ácsorgott a tengerparton, bámulta a pompás kikötő eleven for
galmát, aztán megkereste a Claudius császárról elnevezett s a 
„Hűséges" jelzővel kitüntetett VII. legio táborhelyét. Az őr
szem a daliás fiatalembert Aurelius Gallus törzstiszt elé ve
zette. Gallus felkapta a fejét, s előbb tetőtől talpig végigmérte 
az ifjút, szakértő szemmel, szigorún; tekintete szúrósan für
készte halvány arcát, sasorrát, valósággal belefúródott kemé
nyen rátűző szürke szemébe, kissé megpihent sovány arcán, 
erélyes metszésű száján, vékony ajkain, rövidre nyírt, szinte 
tüskés haján, s utoljára végigpásztázta szokatlanul magas, 
szikár, csontos-inas termetét.

Végül a tiszt szigorú vonásai megenyhültek, elégedetten 
bólintott, s intett az ifjúnak - aki eddig meztelenül állt előtte 
-, hogy öltözzék fel; aztán valamit írt egy kiterített perga
menlapra s megszólalt: „Diocles, alkalmasnak nyilvánítlak 
testőrszolgálatra. A holnap induló futárhajón Rómába utazol, 
s jelentkezel a praetorianus ezred táborában."

így indult el az isteni Diocletianus a katonai pályán, 
amelyen végül is az istenek sorába emelkedett. S dicső jöven
dője felől már abban a pillanatban megbizonyosodott, ami
kor belépett a salonaei táborba, s a kapuőrség őrszobája előtt 
megpillantotta a „Hűséges VII. Claudius-legio" hadijelvé
nyét.

Ez a jelvény pedig éppenséggel a Bika volt, amelynek 
jegyében született...

3

A tábori haruspex elvégezte a felavatási szertartást, és az 
áldozati állat belső részeiből csupa jó előjelet olvasott ki, úgy-
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hogy a régi praetorianusok mindjárt szíves hajlandósággal 
fogadták az új bajtársat, aki nyilván az istenek kegyeltje. 
Megerősítette őket ebben a meggyőződésükben a tábori 
augur, aki figyelmeztette az új testőrkatonát, hogy már nevé
nek is mélyértelmű jelentése van, mert e görög név értelme: 
„Zeus dicső fia", amit latin nyelven „Jovius"-nak, vagyis Ju
piter fiának kellene mondani. De az új katona vakmerőség
nek tartott volna felvenni ily felséges nevet, mindössze any- 
nyit tett meg, hogy „Diocletianus"-ra latinosította nevét s 
büszkélkedő görögös nevétől örökre megvált.

Az illyricumi parasztfiúból lett Diocletianus pompásan 
megállta helyét a katonai pályán; példás magatartásával, bá
torságával és komolyságával kivívta feljebbvalói és baj társai 
becsülését egyaránt, úgyhogy tízévi szolgálat után elérte a 
törzstiszti rangot és Aurelianus, majd Probus császár alatt a 
galliai hadjáratokban győzelemről győzelemre vezette csa
patait.

Egyszer Galliának Belgica nevű tartományában, valahol 
az Arduenna hegység rengetegeiben, éppen egy tisztáson lo
vagolt át törzskarával, amikor nem messze a sűrűben, száza
dos tölgy alatt, kőből épített oltáron lobogó tüzet vettek 
észre; a tűz körül talpig fehérbe öltözött férfiak és nők áll
tak, mindegyiknek fején tölgyfalevélből font koszorú, és fur
csa hajladozás közben valami egyhangú karéneket gajdoltak. 
Diocletianus maga mellé parancsolta a tolmácsot, s megtudta, 
hogy ezek a druidák, vagyis a gallusok papjai és papnői, s 
itt a sűrű tölgyesben éppen titokzatos istentiszteletet tartanak. 
A tolmács arra is figyelmeztette Diocletianust, hogy a drui
dák nagyhatalmú varázslók, vajákosok és jósok, s jaj annak, 
aki megzavarja titkos szertartásaikat. Diocletianus csendet 
parancsolt, mire az egész csoport mozdulatlanul és némán 
megállt a tisztáson, hogy megvárják a szertartás végét és 
utána, ha lehet, értékes felvilágosításokat és tájékoztatásokat 
szerezzenek a papoktól.

De az oltár lángja hirtelen kialudt, a gajdolás elnémult, 
az oltár mellett álló papnő a váratlan jövevények felé fordult, 
kinyújtott jobbjával Diocletianusra mutatott, s a maga zagyva
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barbár nyelvén valamit rikoltozott a rómaiak felé! A tolmács 
közölte a vezérrel, hogy a papnő szeretne a színe elé járulni, 
ha ígéretet kap, hogy nem esik bántódása, és nem alázzák 
meg. Diocletianus tisztelte a bűbájosokat, a mágusokat, va
rázslókat s jósokat tehát a tolmács útján biztatta a papnőt, 
hogy csak bátran járuljon elébe.

A papnő odalépett a vezér mellé, megköszönte nagylelkű 
ígéretét, s a tolmács útján megkérte: mutassa meg jobb tenye
rét, mert ő abból ki tudja olvasni a jövendőjét. Diocletianus 
isteni intésnek vette a papnő kérését, s odanyújtotta jobbját. 
A papnő úgy állt ott a tisztás alkonyati félhomályában, mint 
hófehér túl világi jelenés, majdnem földig érő kibontott szőke 
haja úgy hullámzott végig sudár termetén, mint az aranyzu- 
hatag. Sokáig, figyelmesen és elmélyülten vizsgálta Diocle
tianus tenyerét, aztán felkapta fejét, szeme végigsiklott az 
ezüstpáncélon, s végül a vezér csontos, sovány, de szabályos 
és férfias arcán pihent meg révült tekintete. Félig lehunyta 
szemét, s szinte önkívületben sikoltotta a megígért jóslat sza
vait, két karját kitárta, hirtelen megfordult, és egész pap
ságával együtt szinte nyomtalanul eltűnt a sötét tölgyesben. 
Diocletianus kérdőn nézett a tolmácsra, s az nyomban felelt: 
„Azt mondta a papnő, hogy ha megölsz egy vaddisznót, csá
szár leszel!"

Nem sokkal ezután, mintegy harminchat éves korában, 
elérte a tábornoki rangot, s Carus császár kíséretében egyik 
hőse volt a perzsák elleni háborúnak és Ktesiphon elfoglalá
sának. A hosszú hadjárat alatt sokat vadászott a császár tár
saságában, s legtöbször velük tartott a társ-császár Nume- 
rianus is, Carus fia. Vaddisznót ugyan harmincat is elejtet
tek a hadjárat alatt, maga Diocletianus legalább tizenkettőt, de 
bizony Diocletianusból csak nem lett császár, úgy hogy már 
szinte meg is feledkezett a druida papnő rejtélyes jóslatáról.

Ám az istenek nem ok nélkül adnak titokzatos intést ki
választott hőseiknek. íme, most is váratlan események döb
bentették meg a birodalmat: a hadsereg már éppen megindult 
Ktesiphonból, hogy hazatérjen, amikor futótűzként terjedt el 
a hír, hogy a főparancsnok, Aper tábornok, néhány cinkosa
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segítségével meggyilkolta Carus császárt. A gyászos hír leg
jobban éppen az ifjabb császárt, Numerianust döbbentette 
meg; nem tudta mire vélni, mért gyilkolta meg édesapját a 
tábornok, hiszen nem kiáltatta ki magát császárnak! Aper az
óta sem mutatkozott Numerianus környezetében, holott nem
csak alárendeltje, hanem apósa is volt az ifjú császárnak. Mi
kor aztán Kalchedonba ért a hadsereg, az elvetemült Aper 
újabb gyilkossággal tetézte eddigi gaztetteit: Numerianust is 
megölte.

Erre olyan felháborodás tört ki a hadseregben, hogy 
Apert, hiába hangoskodott és tiltakozott, maguk a tisztek hur
colták a tábornokok elé, hogy ítéljenek az orgyilkoson. Mi
előtt azonban erre sor kerülhetett volna, a tábornoki kar egyik 
kiváló tagja, Maximianus, az emelvény szélére lépett és har
sány hangon elkiáltotta magát: „Téged kívánunk, Diocletia
nus császári" Az óriási tömeg, tisztek és katonák, ércesen 
zúgta rá - ősi szokás szerint negyvenszer egymás után - 
Maximianus tábornok lelkes kiáltását.

Diocletianusnak minden porcikája remegett, csak jó né
hány perc múlva ért tudatába a felismerés, hogy őt most csá
szárrá kiáltották ki, tehát a druida papnő jóslata beteljesült. 
Azaz csak most fog beteljesülni, hiszen előbb meg kell ölnie 
a vaddisznót - mert ebben a pillanatban világosság gyűlt el
méjében: hiszen itt áll előtte az orgyilkos Aper, ez a latin szó 
pedig vaddisznót jelent, és már tudta, mit kell tennie. A tá
bornokok legnagyobb meglepetésére lesietett az emelvényről, 
és kardját markolatig döfte az igazi „vaddisznó" szívébe.

Mikor Diocletianus újra fellépett az emelvényre, Maxi
mianus máris ráborította az új császár vállára a bíborpalás
tot, s közben ütemesen harsogott - ezúttal nyolcvanszor egy
más után -: „Téged kívánunk, Diocletianus!" És Maximianus 
tábornok intésére még ötször, s utána még hétszer zúgta rá 
a hadsereg: „Szabadíts meg ellenségeinktől, Diocletianus!"



4

Most került rá a sor, hogy a hadsereg kívánsága szerint 
önmagát is, Rómát is megszabadítsa ellenségeitől. Ellenség 
pedig jócskán volt: legelőször is a birodalom nyugati felét bi
torló Carinust verte le; a szerencsétlen Carus császárnak ezt 
az idősebbik fiát a Margus folyó mellett szenvedett vereség 
után egyik közkatonája szúrta le bosszúból. Hitvány és léha 
ember volt, senki sem sajnálta. Bár Diocletianus a tartomá
nyokba be-betörő hordákat erélyesen és gyorsan észretérítette 
és hazakergette, az egyiptomi lázadást is leverte, a perzsák 
harci hevét is lehűtőtte: a galliai bagauda-lázadással és a Bri
tanniát bitorló Carausiusszal nem boldogult.

És ekkor megmutatkozott kiváló államférfiúi tehetsége. 
Felismerte az örökös forrongások, lázadások, bitorlások ere
dendő okát, s véleménye szerint ez nem volt egyéb, mint a 
birodalom óriási kiterjedése. Ezért hangoztatta sokszor: szinte 
elképzelhetetlen, mily súlyos gondok nehezednek az uralkodó 
vállaira, s hozzátette: semmi sem nehezebb, mint jól ural
kodni. Arra a következtetésre jutott, hogy ekkora területet 
egyetlen uralkodó már nem kormányozhat jól, tehát nyilván 
helyesebb volna megosztani a hatalmat. Az akkori veszélyes 
helyzetben, főleg a fenyegető galliai és britanniai válság miatt, 
ez valóban kitűnő megoldásnak látszott, mindazonáltal fél év
század elmúltával megállapíthatjuk, hogy a kiváló katona és 
államférfi ezen a réven leküzdötte ugyan a belső lázongáso
kat, forradalmakat és polgárháborúkat, ám azzal, hogy előbb 
két részre, majd négy részre osztotta a birodalmat, kockára 
vetette az állam és a hatalom egységét. Elgondolása talán nem 
is annyira államférfiúi, mint inkább katonai szempontokon 
alapult: az egész birodalmat egy embernek védeni és kor
mányozni sokkal nehezebb, mint a négy részre osztott biro
dalmat négy embernek; így mindegyik könnyebben boldogul
hat a maga kisebb területével.

Ennek az elvnek alapján mindjárt uralkodása második 
évében társuralkodónak vette maga mellé illyricumi földijét

ʃ5 



és régi hű bajtársát, Maximianus tábornokot, rábízta a biro
dalom nyugati felének kormányzását, maga pedig a Kelet 
uralmát tartotta meg. Egyik császárnak sem volt rózsás a 
helyzete: túlságosan nehéz feladat volt nyugaton a bagauda- 
lázadás és a britanniai bitorlás, keleten pedig a szüntelenül 
lázongó Egyiptom s a kihívó és pökhendi módon fenyegetődző 
Perzsia leverése. Éppen ezért Diocletianus úgy rendelkezett, 
hogy négy részre osztja a birodalmat: két császár lesz, Maxi
mianus és Diocletianus, mind a kettő az Augustus címet vi
seli, s mindegyik mellett egy-egy társ-császár kormányozza 
majd a rábízott területet, Caesar címmel, azonban úgy, hogy 
Diocletianus marad a legfőbb úr, s a másik három köteles az 
ő felügyeletét és irányítását elfogadni. A hatalomnak ilyen 
megszervezése, véleménye szerint, alkalmas volt arra, hogy a 
megosztás ellenére is fenntartsa a birodalom egységét.

Bámulatos rendszer volt ez, megszervezését maga Dioc
letianus hajtotta végre. Kinevezte a két Caesart: maga mellé 
a hatalmas testű, elhízott, kemény és kegyetlen tábornokot, 
Galeriust, a nyugati Augustus mellé pedig a galliai vezénylő 
tábornokot, Constantiust nevezte ki. Diocletianus székhelye 
Nikomedeia volt; Maximianusé Észak-Itália legnagyobb és 
leggazdagabb városa, Mediolanum; Galeriusé a pannoniai Sir
mium; dicső édesatyádé pedig a galliai Augusta Trevirorum, 
vagy rövidebb nevén Treviri.

Diocletianus azonban azt akarta, hogy ne csak a közös 
érdek és méltóság kösse össze a négy uralkodót, hanem az 
ennél szorosabb rokoni kötelék is. Leányát, Valériát, felesé
gül adta Galeriushoz; ugyanígy Maximianus is rákényszerí- 
tette leányát, Theodorát, a maga Caesarjára, Constantiusra, 
sőt még jobban egymáshoz láncolta az uralkodókat azzal, 
hogy mind a két Augustus örökbefogadta a maga Caesarját. 
Ezzel megoldotta a trónöröklés kérdését is: az Augustus ha
lála esetén Caesarja örökölte méltóságát, és rögtön ő is Cae
sart nevezett ki maga mellé!

Már említettem, szentséges Constantinus, hogy e törté
nelmi események idején a császári levelezés fogalmazója vol
tam, s ekkor még arra is adódott alkalom, hogy ismételten
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láthattam őszentségét, sőt feljebbvalóm, a császári levéltár 
főnöke, nemegyszer hozott nekem tőle apró pergamenlapokra 
írt utasításokat. Egy ízben meg kellett fogalmaznom a két 
Augustusnak azt a megállapodását, hogy húszévi uralkodás 
után mind a ketten lemondanak, s átadják a hatalmat Caesar- 
jaiknak; ekkor tette asztalomra a főnököm Diocletianusnak 
ezt a feljegyzését: „Az idősebb Seneca írja, hogy az uralko
dói hatalom akkor lehet csak üdvös és áldásos, ha meghatá
rozott rövid időre korlátozzuk." Valóban kitűnő államférfiú 
volt tehát az az uralkodó, akinek elhatározásait a bölcsek ta
nításai sugallták.

Miután tehát a hatalmat megosztotta, és az uralkodás 
rendjét megállapította, az Augustusok és Caesarok nekiláttak 
feladataik elvégzésének. Véleményem szerint mind a négynek 
a tetteit érdemes az utókor számára feljegyeznem, okulásul 
eljövendő nemzedékeknek.

5

Maga Diocletianus innen kezdve évekig hadakozott Af
rikában és Kis-Ázsiában, leverte az észak-afrikai ellencsászá
rokat és lázadókat, de a mindig nyugtalankodó Egyiptomban 
csak hosszú és nehéz harcok árán sikerült rendet teremtenie.

Ezen a hadjáraton, szentséges Constantinus, ott voltál a 
nagy császár közvetlen közelében, mint az egyik csapattest 
vezére. Nemcsak élvezhetted az ő kitűnő hadvezéri művésze
tét, hanem ő is élvezte finom és művelt társalgásodat, úgy
hogy egy alkalommal az udvar előtt nyilvánosan „szeretetre 
méltó" fiatalembernek nevezett. Ezenfelül pedig maradandó 
élményed volt, hogy Egyiptom évezredes csodái közt láttad 
a legnagyobb csodát: Aión főisten születésnapi ünnepét a ja
nuár hatodikára virradó éjszakán, és láttad rémületes szob
rát. Ez volt az az egyetlen és egyetemes főisten, amely Egyip
tom száz meg száz istenét mind magában egyesítette. Orosz-
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lánfejű isten ez, homlokán, kezein és térdein mágikus kereszt
jelekkel. Talán nem vakmerőség feltételeznem, hogy akkor 
fogamzott meg benned, örökkévaló császár, a vallások egye
sítésének gondolata és az örökkévaló istenség titkos jelének, 
a keresztnek emléke.

Magát a fővárost nyolc hónapig kellett ostromolnia Dioc- 
letianusnak, végül is elpusztította a vízvezetékeket, úgyhogy 
a város kénytelen volt megadni magát. A bennszülött trónbi
torlót kivégeztette, bosszút lihegő hadseregének szabad dú- 
lást és fosztogatást engedélyezett; eközben a katonák ezer
szám gyilkolták le a főváros lakosait. S nemcsak a főváros 
bűnhődött keservesen lázadásáért; két másik várost földig 
romboltatott a császár. De a megtorlás után alkotó munkát is 
végzett Egyiptomban: újra szervezte a közigazgatást, erődít
ményeket építtetett, és az egyik sivatagi nép harcosaiból ha
tárőrséget állított fel.

Amíg ő Egyiptomot s utána egész Észak-Afrikát lecsen
desítette és megtisztította a bitorlóktól, Galeriusra azt a fel
adatot bízta, hogy verje le az örökké békétlenkedő és támadó 
perzsákat. Galerius kétszer is megtámadta őket, de sikertele
nül, harmadik támadását pedig oly könnyelműn és vakme
rőn hajtotta végre, hogy a perzsa király tönkreverte, s had
seregének javarészét lemészárolta. Mikor csapatainak ron
csaival visszavonult Szíriába, éppen akkor érkezett oda a si
keres egyiptomi hadjárat után Diocletianus. A császárt any- 
nyira felháborította Galerius Caesar csúfos veresége, hogy 
nyomban leparancsolta lováról, s kényszerítette, hogy a tisz
tek és a katonaság szemeláttára, azon bíborpalástosan, gya
log fusson a robogó császári fogat mellett. Egy mérföldet 
kellett loholnia a szerencsétlen Galeriusnak, míg végre az 
Augustus megkegyelmezett neki.

Szentséges Constantinus, magad is tanúja voltál ennek a 
szörnyű megszégyenítésnek s így tudod, hogy Diocletianus 
nemcsak megalázni tudott, hanem fölemelni is. Megállíttatta 
kocsiját, a holtfáradt, izzadó és lihegő pohos Galeriusnak 
megparancsolta, hogy üljön fel lovára, induljon, s addig 
szeme elé ne kerüljön, amíg le nem győzte a perzsákat! Mi-

18



vei azonban tudta, hogy kimerült és csüggedt hadseregével 
nem kockáztathat ütközetet, válogatott illír és gót harcosok
ból összeállított friss hadsereget adott parancsnoksága alá.

Galerius most már megemberelte magát: ügyesen maga 
után csalogatta a perzsákat Armeniába, s mivel a zord hegyek 
közt a lovas perzsa sereg sokkal nehezebben mozgott, mint 
az Euphrates-menti síkságon, a rómaiak hamarosan fölénybe 
kerültek, és a Caesar önbizalma is jócskán megnövekedett, 
hogy maga mögött tudta a rettenthetetlen és győzhetetlen illír— 
gót sereget. Sőt Galerius odáig merészkedett, hogy paraszt
ruhába öltözött, két hű tisztjét is álruhába bújtatta, s velük 
együtt végigment a hegyoldalakban, völgyekben és szorosok
ban gomolygó és rendezkedő ellenség táborán; mindent ala
posan kikémleltek, a perzsa tiszteket hamis hírekkel félreve
zették, úgy hogy a perzsák csak harmadnapra várták a ró
mai támadást.

De Galerius már másnap hajnalban, még alig pitymal- 
lott, megindította a támadást, miután előbb teljesen bekerí
tette a perzsa sereget; az ellenség alig ocsúdott fel álmából, 
a vezérek alig ismerték fel a helyzetet a rettenetes zűrzavar
ban és a hajnali derengésben, úgy hogy nem is harc volt ez 
az összecsapás, hanem valóságos öldöklés. Ezerszámra hullot
tak a perzsák; sok olyan volt, akit álmában ért a halálos dö
fés; tisztek és katonák hanyatt-homlok menekültek, amerre 
láttak, amerre rést tudtak vágni maguknak a rómaiak acél
gyűrűjén. Menekült a király is, úgy ahogy kiugrott az ágyá
ból, fegyvertelenül, kétségbeesetten; csak a lova nyerítésére 
figyelt fel, odaugrott hozzá, felpattant a hátára, s ebben a pil
lanatban egy illír katona vállon sújtotta a kardjával; jókora 
sebet vágott rajta, meztelen hátát elöntötte a vér, majdnem le
zuhant lováról, de végül sikerült megkapaszkodnia, és most 
már vadul vágtatott tovább a véres hajnalban. Nyomában 
száguldottak a perzsa harcosok, legelöl a vezérek és főem
berek: az óriási hadseregből alig néhány ezer ember mene
kült meg.

Megsemmisítő vereséget szenvedett a perzsa király; Ga
lerius jóvátette minden eddigi kudarcát, diadala teljes volt,
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s ezenfelül óriási zsákmány jutott a kezére, kincsekkel zsú
folt sátrak, arany, ezüst, drágakő, bársony és selyem, a király 
hadipénztára és valamennyi felesége. A győzelem után Gale
rius bevonult Nisibisbe, és ezúttal Diocletianus megtisztelő 
fogadtatásban részesítette, s a legnagyobb kitüntetésekkel 
halmozta el. Galerius megbízottja büszkén hangoztatta a per
zsák előtt a béketárgyaláson, hogy ura ezúttal bosszút állt a 
perzsa fogságba esett szerencsétlen Valerianus római császár 
kegyetlen megkínoztatásáért és megnyúzásáért. A birodalom 
biztonsága érdekében csupán azokat a határtartományokat 
vették el a perzsáktól, amelyek a mostani háború előtt is ró
mai uralom alatt álltak. Diocletianus, miután így Délen és 
Keleten rendet és békét teremtett, fényes diadalmenetet tar
tott Rómában.

Ezalatt a nyugati Augustus, Maximianus, emberfeletti 
fáradozással igyekezett, súlyos harcok árán, eloltani a galliai 
lázadás és polgárháború tűzvészét. Maximianusnak most al
kalma adódott megmutatni hadvezéri tehetségét, hiszen éppen 
ezt ismerte föl benne Diocletianus, mikor a Nyugatot, s fő
képpen a lángban álló Galliát és Britanniát rábízta.

Még az isteni Diocletianus császár bizalmas irodájában 
dolgoztam, amikor egyszer suttogni kezdték a palotai alkal
mazottak, hogy a császár furcsa álmot látott, mégpedig há
rom nap egymás után mindig ugyanazt: daliás férfialak je
lent meg előtte, figyelmeztetőn fölemelte jobb karját, és ezt 
mondta: „Diocles, ne feledkezzél meg rólam!" Mivel min
denki tudja, mily nagy az álmok jelentősége, mindnyájunkat 
megriasztott ez a háromszoros álomlátás, és főképp az, hogy 
az isteni császár jól látta a jelenést, jól hallotta szavait, csak 
éppen az arcát nem ismerte föl, s reggel sem emlékezett rá. 
Végül megoldotta a rejtélyt: csak valamelyik gyerekkori paj
tása szólíthatta őt gyerekkori nevén; ez pedig nem lehet más, 
mint Maximianus. Felhívatta tehát a palotába, közölte vele, 
hogy maga mellé veszi társ-császárnak, s ezzel bocsátotta el: 
„Vedd fel a bíbort, és ne zavard többé a császár éjjeli nyu
galmát!"



Maximianus, most már mint Caesar, megindult a vesze
delmes galliai lázadás leverésére. Ezt az átkos forradalmi 
mozgalmat bagauda-lázadás néven emlegetik forrásaim: a hi
vatalos állami iratok, rendeletek és jelentések, amelyek az 
irodában mind megfordultak kezemen. A gallus „bagauda" 
szó annyit jelent, mint „banda", és valóban ráillik ez a meg
bélyegző név arra a szedett-vedett csőcselékre, amely eladó
sodott parasztokból, naplopókból, munkakerülőkből és hit
vány rabszolgákból verődött össze, rabolt, fosztogatott, gyil
kolt, elpusztította a falvakat, a kisvárosokat, sőt vakmerőn 
még nagy városokat is megtámadott, feldúlt és kifosztott: ez 
a sors érte Augustodunum városát.

Ez az alja népből összeverődött horda napról napra növe
kedett, s hamarosan százezer főnyire szaporodott. A lázadók 
már önálló galliai császárságról álmodoztak, s két elszánt ve
zérük, Aelianus és Amandus, fel is vette a bíbort. Ezenfelül 
megvetették lábukat egy szigeten, a Matrona és a Sequana 
összefolyásánál, az ott talált ősi földvárat sáncokkal és bás
tyákkal megerősítették s ezen a hozzáférhetetlen helyen majd
nem két évig tartották magukat. Maximianus hadvezéri te
hetsége most mutatkozott meg igazán: ezt a bevehetetlennek 
hitt erődöt jól megtervezett s egyúttal merész támadással el
foglalta, földig romboltatta, minden lázadót legyilkoltatok; 
néhány ezer emberük az őserdőkbe menekült, de a római had
sereg valamennyit összefogdosta, és az utolsó emberig lemé
szárolta.

Ez lett a sorsuk a lázadó rabszolgáknak, parasztoknak., 
napszámosoknak és kisbérlőknek, akik néhány hangadó uszí
tására legyilkolták földesuraikat, fölégették villáikat és pa
lotáikat, elpusztították állataikat és terményeiket, s ezzel a 
forradalmukkal a tartomány s egyúttal a birodalom békéjét 
és biztonságát veszélyeztették. A két „parasztcsászár" a ke
resztfán végezte be hitvány életét.

Amíg Maximianus leverte a szörnyű lázadást, és jutal
mul elnyerte az Augustus-rangot, addig dicső atyád, Constan
tius Caesar - akinél szelídebb, jóságosabb és nemesebb fér
fiút addig még nem hordott hátán a föld, akivel nemcsak az
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történt meg, hogy barátaitól kérte kölcsön a díszes asztalne
műt, ha idegen uralkodókat vagy követeket kellett vendégül 
látnia, hanem az is, hogy mikor egy ízben Diocletianus csá
szár követe meglátogatta, híveivel és barátaival a palotába hor- 
datta díszes edényeiket, kincseiket és műtárgyaikat: hadd jelent
sék udvara pompáját császáruknak, s ne kelljen szégyenkeznie 
becsületes szegénységén, hiszen ő nem gyűjtött kincseket, ha
nem mindenét a hadseregnek és hazájának áldozta: mikor 
pedig a követek eltávoztak, mindent visszaadott barátainak 
- tehát Constantius Caesar nagy erővel megindult Britannia 
ellen, és ragyogó hadvezetésével véget vetett a bitorló Carau
sius évek óta tartó garázdálkodásának. Dicsőséggel végezte 
be nehéz feladatát, s voltaképpen ő tette fel a koronát Dioc
letianus birodalomszervező, s úgyszólván új honalapító mű
vére. És mikor győzelmei révén újra büszkén szárnyalhatott 
a római sas a visszahódított Britannia felett, a tartomány fő
városában, Eboracumban a Párkák kegyetlen végzése épp 
akkor vágta el dicső élete fonalát. Nem akarom feltépni sajgó 
sebeidet, szentséges Constantinus, inkább felségesnek magasz
talom az ő korai halálát, mert a bölcs Seneca szavait idézge
tem magamban: „Ne keseregjünk korai elmúlásán, hanem in
kább adjunk hálát a győzhetetlen Heliosnak, hogy élt, és hogy 
a miénk lehetett."

6

Az isteni Diocletianusnak első dolga volt új és fényes fő
várost adni a birodalomnak, mert Róma már csak jelképes 
főváros volt, onnan már nem lehetett kormányozni a hatal
mas birodalmat, hiszen mérhetetlenül messze estek tőle ép
pen azok a területek, amelyeken a legveszedelmesebb és leg- 
harciasabb barbár népek laktak. Ezért a császár a bithyniaí 
Nikomedeiát választotta székhelyéül, a Propontis egyik nyúl
ványának, az Astakenos-öbölnek partján fekvő szép nagy ki
kötővárost, amelynek neve évszázadok óta dicsőséggel ragyog 



Róma történetének lapjain, mert a fegyvereinktől rettegő 
Hannibal, végső kétségbeesésében itt vetett véget életének. 
De katonai szempontból, főleg a védelem szempontjából is 
fontos volt Nikomedeia választása, mert közelebb hozta a bar
bárokhoz a keleti birodalom középpontját, s egyúttal olyan 
fővárost akart építeni, amelynek fénye és ragyogása lenyű
gözi a keleti népeket, s egyúttal elkápráztatja a rómaiakat is; 
mert pazar palotáival, márványtemplomaival, középületeivel, 
vásárcsarnokaival, pompás kikötőjével, császári palotáinak 
óriási tömbjével, fejedelmi kertjeivel, szökőkútjaival, mester
séges tavaival és vízeséseivel, Capitoliumával és főiskolájá
val, s nem utolsó sorban az izgalmaktól és szenvedélyektől 
viharzó cirkusszal minduntalan és minden ízében Rómára em
lékeztetett. Aki hajón érkezett és megpillantotta a dombok 
enyhe hajlatain terasz-szerűn elébe táruló várost, a gyümöl
csösök és szőlőskertek koszorújában, meglepetten és szívbéli 
gyönyörűséggel szemlélhette a természetnek és művészetnek 
e csodáját. Csak az örökösen döngő és csattogó, óriási kiter
jedésű állami fegyverkovács-műhely emlékeztette az idegent 
arra, hogy odafent a császári palotában, a keleti pompa ra
gyogása mögött szüntelenül háborús gondok virrasztanak.

Nikomedeia a hatalom és a szépség városa volt, ám szün
telenül rettegésben tartotta ádáz ellensége, a földrengés. En
nek szörnyű pusztításairól jegyezte fel az amaseiai Strabon, 
a híres utazó, hogy egyszer egy hírhedt leánykereskedő negy
ven gyönyörű leánykát vásárolt össze a delosi rabszolgapia
con, s boldogan szállította értékes zsákmányát Nikomedeiába, 
mert tudta, hogy ebből az egyetlen szállítmányból óriási va
gyont harácsol össze. Éjszakára Prainetos faluba tért be a 
leányokkal, elszállásolta őket, s nyugodtan álomra hajtotta 
fejét. Éjjel azonban irtózatos földrengés támadt, megnyílt a 
föld, s a negyven gyönyörű leánykát mindenestül elnyelte, de 
velük együtt pusztult el a hitvány kerítő is.

Mikor a császár elhatározta, hogy itt építteti meg az új 
fővárost, akkor még el sem takarították az előző földrengés 
nyomait: összeomlott házak, beszakadt tetők, törmelékek és 
romok borították az utcákat és tereket, a lakosság pedig ösz-
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szezsúfolódott az épségben maradt épületek, műhelyek és 
raktárak helyiségeiben. Diocletianus azzal kezdte, hogy lerom
boltatta az összeomlott vagy megsérült házakat, s mindenek
előtt a császári palotát és a középületeket építtette meg. Maga 
a császári palota olyan óriási területet foglalt el, mint Róma 
egy egész kerülete s volt benne minden: bazilika, templom, 
fürdő, cirkusz, pénzverő, fegyverraktár, külön-külön lakosz
tály feleségének és leányának, trónterem, fogadótermek, váró
csarnokok, könyvtár és hivatalok: az egész palota a márvány, 
arany, bronz, citrusfa művészi pompájában ragyogott. Ha 
egyiptomi, perzsa, armeniai, sarmata, gót vagy akármilyen 
barbár követség betehette lábát a szertartás-terembe, vagy 
éppen a trónterembe, szinte megnémult a gyönyörűségtől. És 
ha a fogadás megkezdődött, az ezüstpáncélos testőrök, a dísz
ruhás udvari tisztviselők, kamarások, udvarmesterek és szer
tartásmesterek nyüzsgése, elefántcsont-fogantyús pálcáik kop- 
panása, drágaköves gyűrűik és nyakláncaik tündöklése, bár
sony és selyem köntöseik és palástjaik suhogása valóságos 
szent áhítattal töltötte el az idegeneket. S ha bejutottak a csá
szár szentséges személye elé, föl sem tekinthettek addig, amíg 
földreborulva, homlokukkal a kincseket érő keleti szőnyeget 
érintve el nem végezték az adoratio, vagyis az isteneknek ki
járó hódolás szertartását. Csak akkor kelhettek föl, amikor a 
főszertartásmester arany-elefántcsont botja hármas koppantá- 
sával jelt adott, és felszólította őket: járuljanak „urunk és is
tenünk" színe elé.

Igen, már Diocletianus császár megkövetelte ezt a „do
minus et deus" megszólítást, hadd lássák a barbárok, hogy 
a római császár semmivel sem marad el az ő uralkodóik mél
tósága mögött. Ha aztán föltekintettek a császár szent szemé
lyére, s megpillantották gyémántoktól szikrázó aranydiadém- 
ját, ezüstpáncélja fölött az arannyal hímzett bő bíborpalás
tot, bal kezében a rubintból csiszolt gömböt, az Ég jelképét, 
jobbjában az elefántcsont-jogart, rajta az arany sassal, lábain 
a smaragdokkal és gyöngyökkel kivarrt bíborszínű bársony
cipőt: szinte elfulladt a hangjuk, alig tudtak megszólalni. 
Miután előadták uralkodójuk üzenetét, s az írást átadták a 



főkamarásnak, a főszertartásmester hármat koppantott, Dioc
letianus felállt, alig észrevehetőn biccentett, s a követek mé
lyen meghajolva kihátráltak a teremből. Mindennek hama
rosan híre ment a keleti országokban, s a barbárok nemsokára 
csodákat meséltek a római istencsászár palotájáról és pom
pájáról. Azt hitték ezek a műveletlen barbárok, hogy csak az 
ő uralkodójukat illeti meg az isteneknek járó hódolat, ám most 
láthatták, hogy Diocletianus valósággal földreszállt isten, 
maga a megtestesült Helios.

Már Aurelianus császár felismerte, hogy a keleti barbá
rokat csak úgy lehet őszinte tiszteletre és hódolatra kénysze
ríteni, ha a római császár isteni pompájával és ragyogásával 
túlszárnyalja az ő királyaik szertartásait. Amit Aurelianus 
kezdett, azt az isteni Diocletianus betetőzte, úgy hogy azóta 
már a római császárság tekintélye, tündöklése és méltósága az 
egész világot elkápráztatja. Sőt mindketten még ennél is je
lentősebb munkát végeztek a birodalom vallási életének egy
ségesítésével. Aurelianus helyesen látta meg, hogy a sokféle 
nép sokféle vallása bizonyos mértékben elidegeníti főképp a 
keleti tartományokat Rómától, a zsidóság is folyton fészke- 
lődik, a kereszténység pedig határozottan az ősi államvallás 
megsemmisítésére tör, sőt a maga körén belül is számtalan - 
s egymással folyton marakodó - felekezetre szakadozik. En
nélfogva érett megfontolás után úgy döntött, hogy a biroda
lom egységesítése megkívánja a vallás egységesítését; s mivel 
a birodalom legtöbb népe a fény, a termékenység és az élet 
legfőbb, sőt egyetlen forrását, a Napot vallja istenének, ha 
különféle neveken is, rendeletet adott ki, hogy a birodalom 
legfőbb istene ezentúl Helios legyen, a „győzhetetlen Napis
ten", vagy ahogy ő írta: „Sol invictus". Ez egyúttal kiváló 
politikai cselekedet is volt, mert elvette a barbároktól Heliost, 
s ezzel közös nevezőre hozta Keletet és Nyugatot. Ezt az in
tézkedését magáévá tette, és felújította az isteni Diocletia
nus, a társuralkodókkal együtt, akik közül különösen dicső 
atyád, Constantius volt meggyőződéses híve Helios tiszteleté
nek, akárcsak te magad, szentséges Constantinus, aki ennek az 
új fővárosnak, Constantinopolisnak legragyogóbb ékességéül 



éppen azt az aranyozott szobrot szántad, amelyet máris hó
dolattal tisztel az egész nép, mégpedig Helios sugárkoronás 
óriási szobrát, amelynek fenséges feje a te isteni arcod voná
sait viseli.

7

Említettem, szentséges Constantinus, hogy az isteni 
Diocletianus államférfiúi elgondolása a birodalom négyfelé 
osztásával éppen a birodalmi egység megmentése volt, s hoz- 
zátehetem: a vallási egység megteremtésének kulcsát a He- 
lios-tisztelet általános kiterjesztésében látta, ami Szentséged 
felfogása szerint is a legegyszerűbb és legbölcsebb megoldása 
a birodalomban szinte tomboló vallási zűrzavarnak. Ennek az 
egységesítésnek azonban ugyanazok voltak az akadályai, akik 
a te bölcs uralkodásod alatt is: a szüntelenül fészkelődé iz
gága keresztények.

Távol legyen tőlem, szentséges Constantinus császár, 
hogy pusztán filozófiai meggondolások alapján elítéljek, vagy 
nevetségessé tegyek bármely vallást, ám nem hallgathatom el, 
hogy Heliosban együtt van minden elképzelhető vallás min
den istensége és minden tanítása, olyan értelemben, ahogy ko
runk legnagyobb filozófusa, Jamblichos kifejtette. Midőn hét 
esztendővel ezelőtt Nikomedeiában alázatosan szent színed 
elé terjesztette elméletét, legmagasabb helyesléseddel adóz
tál rendszerének, amely lényegében nem egyéb, mint Aurelia
nus és Diocletianus vallási egység gondolatának elméleti ma
gyarázata és igazolása. És az ő Helios-vallása, tökéletesen fel
épített rendszerével minden ízében alkalmas arra, hogy a vi
lág minden istenét az egyetlen Helios szent személyében egye
sítse, és megteremtse az Aurelianus óta sóvárgott birodalmi 
államvallást, amelyben minden eddigi vallás megtalálhatja a 
maga eszményeinek tökéletes megvalósulását.

A birodalom minden vallása s minden józan és hűséges 
polgára örömmel fogadta az egységes Helios-vallás gondo-
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latát, mert ez egyúttal a népek egységének megvalósulását is 
jelentette volna, csak két vallás zárkózott el a nagyszerű gon
dolat elől: a zsidóság és a kereszténység. Oktalan és rövid
látó elzárkózás volt ez, hiszen mindkét vallás főistenében - 
még a saját szent könyveik tanúsága szerint is - pontosan 
felismerhetők a Napisten jegyei, s így mindkét vallás makacs
kodása valóságos megcsúfolása a józan észnek. A zsidóság 
magatartása még csak hagyján, hiszen mindössze ősi, babo
nás és misztikus tanításainak és nevetséges szertartásainak 
megőrzésére szorítkozott, de emellett részt vett az államval
lás kötelező szertartásain, és nem tagadta meg a hódolatot 
és áldozatot a császár isteni személyének geniusától, a keresz
ténység azonban nem érte be az effajta tartózkodással és sem
legességgel, hanem tagadta, sértette és csúfolta az államvallás 
elveit, tanításait és szertartásait, s ily módon szembehelyez
kedett a birodalom érdekeivel; azzal pedig, hogy megtagadta 
a köteles vallásos hódolatot a császár szentséges személyének 
geniusától, minden jogtudósunk véleménye szerint felségsér
tést követett el.

Filozófusaink hamarosan felismerték, hogy ez a zsidó 
eredetű felekezet furcsa és torz vegyüléke a zsidók, a barbá
rok, és a rabszolgák kezdetleges bölcsességének, merő ba
bona, démonoktól rettegő s ezért démonűző bűbájosság, mű
velt emberhez méltatlan istentagadás, egyúttal tagadása az 
életnek, az örömnek és a szépségnek; a halál sóvárgása, amit 
az is bizonyít, hogy szüntelenül a világ végét várják, mert 
akkor - így hirdetik - elkövetkezik az ő „országuk", vagyis 
uralkodásuk. Nagyon jól értjük, mit jelent az ő homályos és 
jelképekkel zsúfolt nyelvükön a „világ vége": semmi egyebet, 
mint Róma pusztulását. Az isteni Diocletianus tehát úgy ha
tározott, hogy Róma megmentése érdekében erélyes hatósági, 
elsősorban rendőri és bírói rendszabályokat foganatosít emez 
istentelenek, felségsértők és összeesküvők ellen. Ezt ők ül
dözésnek nevezték, holott nem volt egyéb, mint az állam jo
gos önvédelme a felforgatok ellen. A keresztények pedig 
nemhogy észretértek és megjuhászodtak volna, hanem még 
ádázabbul megmakacsolták magukat, és sokan közülük a kín-
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zásokat és a halált is elszenvedték, dacosan és megátalkodott 
közömbösséggel, mint egykor a megvetésre méltó - hősiessé
gükkel kérkedő, ám voltaképpen élettagadó és gyáva - 
stoikusok.

Ez a szégyelletes eltévelyedésük annál sajnálatosabb, mert 
a kereszténység kezdetben bizonyos elkerülhetetlen társadalmi 
igazságtalanságok enyhítése és kiküszöbölése érdekében lé
pett fel: a társadalmi egyenlőség ábrándos igényét hangoz
tatta, holott jogosnak ismerte el a vagyont, a vagyonszerzést 
és a rabszolgaságot, és a kiegyenlítődést a gazdagok jóté
konykodása révén óhajtotta megvalósítani. Ha megmarad ere
deti célja mellett, békésen beleilleszkedhetett volna a fennálló 
társadalmi rendbe, és még az sem borította fel az állam rend
jét, hogy egyes csoportjaik vagyonközösségben éltek, persze 
oly módon, hogy egy-két rajongó vagyonos ember szétosztotta 
vagyonát, úgynevezett „testvérei", vagyis a földhözragadt sze
gények, tönkrejütött emberek, hitvány rabszolgák, s egyéb 
efféle alja nép között. Ily módon nemcsak beleilleszkedhe
tett volna a római társadalomba, hanem hasznos segítőtársa 
is lehetett volna az államnak abban, hogy hozzájárul a sze
gények, árvák, özvegyek, aggok és nyomorékok gyámolításá- 
hoz. Hiszen az állam éppen eléggé súlyos terhet vállal a 
munkanélküliek segélyezésével: a napi olaj- és gabona-fejada
gok kiosztásával, és semmiképpen sem lehet feladata és kö
telessége dologtalan rajongók és megkótyagosodott rabszol
gák támogatása. Nincs és nem is lehet olyan társadalom, 
amelyben ne volnának a birtokosok, vagyonosok és gazdagok 
mellett szegények is, sőt a történelem arra tanít, hogy minde
nütt és mindig jóval több a szegény, mint a gazdag. S ez a 
világ természetes rendje; mert a sok millió rabszolga és sze
gény kétségtelenül éhenhalna a néhányezer gazdag nélkül.

Az életet tagadó és ábrándosán jótékonykodó keresztény
ség azonban hamarosan a cselekvés terére lépett; kiderült, 
hogy addigi magatartása csak leplezése volt igazi céljának, 
az államvallás megdöntésének és az állami főhatalom meg
szerzésének. Mint fentebb említettem, Diocletianus ezt a ve
szedelmet fölismerte, és kemény rendszabályokat foganatosí
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tott leküzdésére: a keresztény tiszteket és tisztviselőket, ha 
megtagadták a kötelező áldozatot, elsősorban a császár ge- 
niusa előtt, elbocsátotta állásukból, vagy eladatta rabszolgá
nak; majd bírói ítélettel megkínoztatott és kivégeztetett min
den ellenszegülő keresztényt, leromboltatta templomaikat, el
égetette úgynevezett szentkönyveiket, holott ezeknek híg és 
kezdetleges bölcselkedése még a tüzet sem érdemelte meg. 
Galerius és Maximianus kíméletlenül végrehajtotta a császári 
rendeletet, dicső atyád azonban, szentséges Constantinus, böl
csen látta, hogy ez az erőszakos módszer „a betegségnél is 
rosszabb orvosság" volna, s különben is végtelen jósága és 
szelídsége visszariadt a kegyetlenkedéstől, úgy hogy a császári 
rendeletet csak éppen tessék-lássék hajtotta végre. A keresz
tények, ahelyett hogy hálásak lettek volna a kíméletért, nyom
ban azt a hírt terjesztették, hogy az isteni Constantius keresz
tény volt, ami természetesen rút rágalom, hiszen pénzveretei 
és egyéb feliratai hitelesen tanúsítják, hogy egész családjával 
és udvarával együtt hűséges és rendíthetetlen híve volt 
Heliosnak.

8

Az isteni Diocletianus rendszerének - s ezzel a keresz
tények megrendszabályozásának is - az a nap vetett véget, 
amelyen Diocletianus uralkodásának huszadik évfordulója el
érkezett. A császár hű maradt rendszerének ahhoz az alap
elvéhez, amely egy-egy Augustus uralmát húsz évre korlá
tozta, és az évfordulón lemondásra kötelezte. Éppen május 
elsejére esett ez a nap. Nikomedeia mellett, három mérföld
nyíre a várostól, épp azon a dombháton gyülekezett a két le- 
giónyi helyőrség díszbe öltözött tizenkétezer harcosa, ahol 
annak idején Galerius átvette a bíbort Diocletianustól.

A fennsík fölött emelkedő magaslat sziklacsúcsán Tyche 
istenasszony aranyozott bronzszobra szikrázott a májusi nap
sütésben: bal kezében evezőt tartott, jobbjában búzakalász-
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nyalábot, de a város kereskedelmi és mezőgazdasági jellegé
nek hangsúlyozása mellett az istenasszony sugárkoronás feje 
a birodalom szerencséjének és dicsőségének is jelképe és meg
dönthetetlen biztosítéka volt.

A márványkorláttal elkerített tágas emelvényen már ott 
állt a pohos, nyakig szőrös, löttyedt tokás Galerius; kegyet
len tekintete gúnyosan suhintott végig az emelvény előtt so
rakozó méltóságok, udvari főtisztviselők, tábornokok és törzs
tisztek során, végül megállapodott rajtad, szentséges Constan
tinus: „tribunus primi ordinis", első osztályú katonai tribu
nus, vagyis ezredes voltál akkor; ezüstpáncélodban, ezüstsisa- 
kosan, vörös vezéri katonaköpennyel válladon olyan voltál 
ott az emelvényen, mint maga a földreszállott Mars hadisten. 
Galerius szeme éppen csak hogy végigröppent daliás terme
teden, kegyetlen szája gúnyos mosolyra ferdült, és máris el
fordította fejét az út irányában, ahonnan a csillogó vértezet- 
ben száguldó ezerfőnyi testőrség kíséretében vágtatva köze
ledett Diocletianus négylovas aranyhintója.

Az isteni Diocletianus, a hatalmas termetű öregember, 
megviseltnek látszott, mikor fölment az emelvényre. Itt a pa
lotán kívül, nem volt kötelező az adoratio szertartása, ele
gendő volt a mély meghajlás, amellyel az udvari előkelősé
gek köszöntötték és a katonai tisztelgés, amellyel, pattogó 
vezényszavakra, a sok ezernyi lándzsa és kard csattogása fo
gadta. Diocletianus elfogódottan és megilletődötten kezdett 
beszélni, s mikor odáig ért, hogy mennyire megviselte az 
utolsó húsz év sok harca és megfeszített munkája, elcsuklott 
a hangja, s a kemény és hatalmas öregember elérzékenyült. 
Szentséges Constantinus, te ama kevesek közé tartoztál, aki
ket szeretett, és éppen tőled hallottam, hogy téged is meg
rendített a megható búcsúzásnak ez a jelenete, s magad is 
tanú vagy rá, hogy az öreg császár szemében könnyek csil
logtak. Valóban felejthetetlen és mélységesen megindító volt 
a világ urának ez az önkéntes lemondása a korlátlan hata
lomról: a jellemszilárdságnak és a lelki nagyságnak ez a pá
ratlanul nagyszerű és hősies történelmi példája.
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Síri csöndben hangzottak el a császár utolsó mondatai, 
amelyekben közölte, hogy ugyanebben a pillanatban jelenti 
be lemondását a bíborról Maximianus Augustus, a társural
kodó, Mediolanumban, és hogy Nyugaton dicső atyád, Cons
tantius Caesar, Keleten pedig Galerius Caesar veszi át az 
Augustus címet és rangot. Végül a két új Caesar kijelölése 
következett, s mielőtt az isteni Diocletianus kimondhatta 
volna, hogy keleti Caesarnak téged jelöl ki, szentséges Cons
tantinus, aki erre a méltóságra mindenképpen a legérdeme
sebb voltál, az erőszakos Galerius, vállán Diocletianus bíbo
rával, lelépett az emelvényről, karonfogott egy ott álldogáló 
tisztet, felrángatta az emelvényre, szavába vágott Diocletia- 
nusnak, s harsányan kijelentette, hogy ez az új keleti Caesar.

Szinte megfagyott a vér mindenkiben erre a merényletre. 
Az öreg Diocletianus megfordult, lement az emelvényről, ko
csijába szállt, s megindult a dalmáciai Salonae felé, ahol már 
várta pazar márványpalotája, dicső életének utolsó állomása.

A fiatalember, aki az új Augustus erőszakossága révén 
Kelet Caesar ja lett, nem volt más, mint egy daciai művelet
len parasztlegény, Maximinus Daia, az egykori serdicai birka- 
pásztor, Galerius Augustus édes unokaöccse ...

Diocletianus, a nagyszerű hadvezér és uralkodó, az erős 
kezű szervező, sorsukra bízta most már utódait, s visszavo
nult az óriási és pazar salonaei palota magányába, ahol csak 
kertészkedéssel foglalkozott, s hiába biztatta és hívta Maxi
mianus, semmi áron sem volt hajlandó utódainak marakodá
saiba és garázdálkodásaiba beleavatkozni. Csak egyszer vál
lalkozott még rá, hogy döntőbíró legyen méltatlan utódainak 
civakodásában, éspedig alig két évvel lemondása után; ekkor 
a pannoniai Carnuntumba hívta össze tanácskozásra az egy
másra irigyen acsarkodó Augustusokat és Caesarokat, s még 
egyszer, utoljára, békét teremtett köztük. Többé semmi kö
nyörgéssel sem tudták kimozdítani egyszerű, bölcs és szem
lélődő életéből.

Kétségtelenül mélyen elkeseríthette az isteni aggastyánt 
a zűrzavar és felfordulás, amely utódai alatt kockára vetette 
az ő kemény és szigorú államrendjének békéjét és áldásait, 



s talán ez is siettette halálát, ami még tizenegy évvel lemon
dása után is mélységes gyászba borította az igazi római haza
fiakat, a béke, a rend, az egység hűséges híveit. A nagyszerű 
aggastyán a salonaei palota márványkoporsójában pihent el 
örökre: a csillogó lunai márványon ott ragyogott, a császári 
bíborpaláston, a drágaköves aranydiadém ...

Bizonyára fájó szívvel szállt sírjába, hiszen meg kellett 
érnie szilárdan felépített rendszerének összeomlását, a tetrar
chia, vagyis a négyes uralom csődjét, amit néhány méltatlan 
utódjának önzése és mohósága idézett elő, másrészt pedig az 
a belső ellentmondás, amely - sajnos, fonákul - a feldarabo
lás révén akarta megteremteni és megerősíteni az egységet. 
Ezt a rendszert azonban csak önzetlen és fegyelmezett ural
kodókkal lehetett volna fenntartani; Diocletianus pedig csak 
egy volt.

S hogy valóban kivételes uralkodó volt, azt meggyőzőn 
bizonyítják maradandó alkotásai: a birodalom igazgatásának 
megszervezése, a hadügy rendezése és a pénzügy s az adó
rendszer teljes megújítása.

Mindenekelőtt mellőzte a szenátust, és helyette császári 
tanácsot alapított: ez döntött minden fontos állami ügyben, 
sokkal könnyebben és gyorsabban, mint a tiszteletre méltó 
ősi szenátus, amely - mivel Róma már nem volt az ural
kodók székhelye - távol esett az Augustusok és Caesarok 
székvárosaitól. Ezenfelül a császár oly aprólékosan kidolgo
zott és gondosan felépített közigazgatási szervezetet terem
tett, hogy csak kevés ügyben kellett a császári tanácshoz, a 
consistoriumhoz fordulni, mert a legtöbb államigazgatási kér
dést már az első hivatali fokon elintézték. A négy kormány
zóság - Kelet, Italia, Illyricum, Gallia - élén egy-egy praefec
tus állt, a tizenkét kerület élén egy-egy vicarius, és a ioi tar
tomány élén egy-egy praeses, s így mindössze 117 főtiszt
viselő vezette a közigazgatást és a bíráskodást, persze meg
számlálhatatlan kisebbrangú hivatalnok segítségével.

Ennek a sok tízezer tisztviselőnek az eltartása mérhe
tetlenül sok pénzbe került, s még jobban megterhelte az ál
lami költségvetést a rengeteg katonai kiadás. A régi praeto-
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rianus-gárdát feloszlatta a császár, s helyette új testőrséget 
szervezett, mindegyik Augustus mellé egy legiónyi, vagyis 
hatezer főnyi csapatot, mégpedig csak válogatott illyricumi 
katonákból. A sorkatonaság létszámát 132 légióra, vagyis 
792 000 főre emelte, s ehhez járultak még a műszaki és szál
lító csapatok, úgyhogy a hadsereg létszáma megközelítette az 
egymillió főt. Ez az óriási katonai és polgári szervezet meg
követelte a legszigorúbb és legkíméletlenebb adókivetést és 
adóbehajtást. Diocletianus, mivel véleménye szerint elsősor
ban a nép élvezi a győzelem gyümölcseit, nem akarta föl
menteni a népet az áldozatok alól sem.

És mivel az adókért a kincstári tisztviselők személye
sen is felelősek voltak, a sokféle adó és beszolgáltatás kime
rítette és végső nyomorba döntötte a birtokosokat és az ipa
rosokat egyaránt. A császárnak azonban fontosabb volt a bi
rodalom érdeke, mint az egyes polgárok jóléte és gyarapo
dása; abban is igaza volt az isteni Diocletianusnak, hogy nem 
pénzben, hanem terményekben követelte az adót, hiszen egye
sek áruhalmozása, rejtegetése és üzérkedése aláásta a pénz 
értékét; ezenfelül pedig megnehezítette a hadsereg és az 
államigazgatás fenntartását az a lelkiismeretlen eljárás, hogy 
sokan otthagyták földjüket, s beszivárogtak a nagyvárosokba, 
mások pedig - kimondani is szörnyűség! - átszöktek a bar
bárokhoz. Az ilyen nyilvánvaló hazaárulás kényszerítette az 
isteni császárt, hogy rendeletet adjon ki az árdrágítók, áru
halmozók és üzérek ellen, és az efféle bűncselekményekre ha
lálbüntetést szabjon.

Öriási erőfeszítéssel igyekezett egyensúlyban tartani az 
állam pénzügyeit, jobb pénzt, sőt új aranypénzt is veretett, 
de az említett mérhetetlen kiadásokon felül még pazar épít
kezéseinek költségeivel is kénytelen volt megterhelni a biro
dalmi kincstárt. Az adózók nyögtek és szökdöstek, de a biro
dalom hatalmas volt, a hadsereg erős, a közigazgatás és bí
ráskodás mintaszerű, Nikomedeia ragyogó, Salonae palotája 
fejedelmi és a császár óriási római fürdője a világ egyik cso
dája. A barbárok tisztelték, rettegték és csodálták Róma ere
jét, szépségét és ragyogását.
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íme, szentséges Constantinus, szegényes szavaimmal így 
próbáltam föleleveníteni ennek a nagy életnek dicső emléke
zetét, amit úgyis örökkévaló hűséggel őriz a te egész életed 
és dicső uralkodásod, maradandóbban, mint büszke érc- vagy 
márványszobor, s mint a bíbor tündöklése és az aranydiadém 
ragyogása a salonaei mauzóleum hófehér márványkoporsóján.
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ELSŐ RÉSZ

A NŐ

I

Meggörnyedt öreg paraszt baktatott az öszvér mellett: 
az ember is, az állat is zihált, amint fölfelé kapasz
kodtak a domboldalon, az enyhe márciusi szélben, 
amely a tenger sós leheletét sodorta feléjük az Asta

kenos-öböl felől. A dombok déli oldalában már virágzottak a 
mandulafák, méhrajok zümmögtek körülöttük, kóstolgatták a 
közelgő nyár első édes ízeit. Az olajfüzek ezüstös levelei 
megcsillantak a félénk reggeli napsütésben s az útmenti vad
rózsabokrok levelein még ott reszkettek a hajnali harmat- 
cseppek. Nem messze az úttól egy körtefa repedezett kérgű, 
rücskös törzsén harkály kopácsolt, csak úgy fröcskölt csőre 
alól az apró faforgács.

Rózsaszín arcú, kékszemű kislány ült az öszvér hátán, 
görcsösen fogta a kötőfék két végét, büszkén, mintha ő kor
mányozná a jól megtermett állatot. A kislány lehetett vagy 
ötéves. Vállára omló hullámos szőke haja úgy megragyogott 
a napfényben, mint a cseppentett arany. Piros saruba bujtatott 
apró lábai ott harangoztak az öszvér hátáról jobbra-balra le
lógó, degeszre tömött két iszák körül. A kislány tudta, hogy 
a két pohos tarisznyában az utolsó mogyorójukat viszik a ni
komedeiai piacra, és hát emiatt nagyon elszontyolodott. Mert



az volt a kedves játéka, hogy mókusnak mondta magát, für
gén föl-fölmászott az alacsonyabb fákra, „mókusnyelven" kun
cogott, és egyre-másra mogyoróbelet ropogtatott. Ez persze 
sohasem fogyott ki a nyakába akasztott kis vászonzacskóból, 
hiszen szülei úgy mondták, hogy ami mogyorójuk termett, az 
mind az övé. S most mégis a piacra viszik eladni. Sehogy 
sem fért a kis fejébe, hogy mi történhetett.

- Nagyapa, mért adjuk el az én mogyorómat?
Az öreg fölnézett rá, és mintha könny buggyant volna a 

szeméből.
- Mert nincs pénzünk, mókuskám, és ezért sok pénzt ka

punk a piacon.
A kislány elkomorodott, és többet nem kérdezősködött. 

Szörnyű sejtelem nyilallt kis szívébe, hogy hátha ezzel vége 
is a szép mókus életnek. Igen, nagyapa már tudta, hogy egye
lőre vége: hajszolják őket a sokféle adó miatt, minden hó
napban jön végrehajtó, ezenfelül minden termésük javát el
viszi a kötelező beszolgáltatás; a földesúmál is sok van már 
a rováson, mert - mint a legtöbb telepesnek, nekik is - tőle 
kell kölcsönkérni ekét, szerszámot, igásállatot. Diocletianus 
császár rendeletére kaptak ők is hat esztendővel ezelőtt nyolc 
hektár földet Tertullius kegyelmes úrtól itt a közelben, az öböl 
déli partján, Olbia faluban, mivel kevés volt a rabszolga. A 
földesúr tehát kénytelen volt a nagybirtok egy részét kispa- 
rasztok közt szétosztani, de ezeknek a colonusoknak, vagyis 
telepeseknek rosszabb sorsuk volt, mint a rabszolgáknak: né
hány esztendő alatt a súlyos terhek miatt a kis birtok fele 
máris kicsúszott a lábuk alól, most meg piacra kell vinni 
utolsó tartalékjukat, ezt az ötven sextarius mogyorót, hogy az 
adóhátralékot kifizethessék.

Most jó ára van a mogyorónak, kap ezért a két kis zsá
kért vagy ötven denariust, ebből harmincöt az adó, a többi 
tizenötből pedig megélnek legalább egy hónapig, persze zöld
ségen; meg babon, borsón, ami még megmaradt a tavalyi ter
mésből. Mert nincs egyebük otthon, mint egy bánatos kecske, 
az adja a mindennapi tejet a kislánynak. Ezt az öszvért is a 
szomszédtól kérte kölcsön, mert magával kellett hoznia unó-
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kaját is, hiszen a szülei reggeltől estig a mezőn dolgoznak, s 
a gyereket nem hagyhatta otthon egyedül.

- Marcia, mókuskám - próbálta vigasztalni a kislányt 
-, apuka hoz neked estére madártojást, jó?

- Nem kell nekem madártojás, nagyapa. A mókus nem 
eszik madártojást.

- Hát akkor majd elcsenünk egy marék mogyorót eb
ből az iszákból, jó?

A kislánynak fölcsillant a szeme:
- Jó nagyapa vagy te, igazán!
Az öreg megállította az öszvért, jó mélyen belenyúlt az 

iszákba, és nagy marék mogyorót csurgatott bele a vászon
zacskóba, amely - csupa megszokásból - most is ott csün
gött a kislány nyakában. Innen kezdve Marcia megbékélt, 
csendben maradt, és az öszvér hátáról már nem hallatszott 
más hang, csak a folyamatos mogyoró-ropogtatás.

Fölértek a dombtetőre, és hamarosan kibontakozott előt
tük Kelet büszke és híres fővárosa, Nikomedeia. Az öreg né
hány pillanatra megállította az öszvért, s tekintete gyönyörű
séggel pásztázta végig a változatos tájat: lent a mélységben, 
ameddig a szem ellátott, az Astakenos-öböl végtelen kék vizét 
fodrozta a könnyű reggeli szél, messze a Propontis irányában 
lenge fehér ködök fátyolozták a partszegélyt, közvetlenül a 
város alatt óriási teherhajók közeledtek a kikötőgáthoz egyre 
lassúdó evezőcsapásokkal, karcsú futárhajók siklottak köny- 
nyedén fehér vitorláik szárnyán, mint surranó sirályok, és a 
kikötő felől idáig elhallatszott a roppant kiterjedésű fegyver
kovács-műhely pörölyeinek szakadatlan ütemes csattogása.

Leereszkedtek a dombról, s most már szőlőskertek és 
gyümölcsösök közt haladtak a szelíd hajlatban; aztán megint 
egy kis kaptató, s mikor fölértek a második domb púpjára, 
feltárult ámuló szemük előtt a büszke főváros: három szin
ten, lépcsőzetesen kúsztak fel a kikötőtől a domb legfelső sík
jáig az utcák, házak, paloták és templomok, sötétzöld levelű 
babérfák és nyúlánk ciprusok örökzöld koszorújában. A szí
nes cseréptetők, a templomok márványoromzatai, a csillogó 
szobrok, az ezüstös szökőkutak és a habosán zuhogó vizesé
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sek fölött a domb legfelső szintjét a roppant terjedelmű csá
szári palota foglalta el. Nem is egy palota volt ez, hanem pa
loták, fürdők, templomok, bazilikák, oszlopos sétalugasok és 
pompás tornacsarnokok végeláthatatlan sora: valósággal kü
lön város volt ez a városban. A reggeli napsütésben vakítón 
ragyogott, szinte lángolt a paloták vöröréz tetőzete és ren
geteg aranyozott kupolája. Káprázatos volt ez a szikrázó vö
rös-arany ragyogás. Innen a dombtetőről látták a városon túl, 
jó néhány mérföldnyi távolságban a sziklacsúcsot, rajta a 
tetőtől talpig bearanyozott Tyche-szobrot: a szerencse isten
asszonya, a város és a birodalom védelmezője fenséges nyu
galomban ült aranytrónusán, s kezében az evezővel és az 
aranykalászokkal, a fenséges magasságból éppoly közömbösen 
nézte a háromsorevezős óriáshajót - amelynek átkozott gyom
rában száznyolcvan markos rabszolga hajtotta a roppant ha
jót a súlyos evezőkkel, a korbácsos felügyelő ütemes vezény
szavaira -, mint akár az agyonkínzott rakodómunkásokat, 
vagy a fegyverkovácsokat, vagy a meztelen napszámosokat, 
akik mázsás márványtömböket vonszoltak fel a császári épít
kezésekhez a dombtetőre, karvastagságú köteleken, amelyek 
mélyen a húsukba vágtak, úgy hogy vérük összefolyt a verej
tékükkel, agyongyötört hátukon.

De hiszen ez az aranyos Tyche, miután kimérte minden
kinek a sorsát, éppoly közömbösen nézi a szentséges, fényes- 
séges, kegyelmes és méltóságos nagyurak s a rabszolgákból 
aranyat sajtoló gazdagok gondtalan gyöngy életét, akárcsak 
az ő otthoni nyomorúságukat - gondolta magában az öreg. 
Hiszen ők szabad emberek ugyan, de még a rabszolgákénál 
is keservesebb a sorsuk: munka és koplalás, megint munka 
s megint koplalás, így morzsolják unt és ezerszer megátko
zott napjaikat, ö maga, a lánya, a veje alig tudja megkeresni 
a szűkös betévő falatot, pedig ő maga is megfogja a dolog 
végét; oda se neki, hogy már a hatvanhatodik évét tapossa: 
naphosszat ás, kapál, gyomlál, ültet, locsol a konyhakertben, 
s legnagyobb öröme munka közben akár napestig hallgatni 
ennek az aranyos mókuskának a kifogyhatatlan és édes csa
csogását.
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Elfordította tekintetét az aranyban tündöklő gonosz 
Tychétől, és hátranézett:

- Marcia, mókuskám, nem vagy fáradt?
- Nem, nagyapa. És olyan jó lovagolni! Nem baj, hogy 

öszvér a lovam.
- Hát mogyoród van-e még?
- Van bizony! Nem hallod a mókus ropogtatást?
- Dehogynem, mókuskám. Hallom biz én, csak ropog

tasd a mókuseledelt, nemsokára beérünk a városba,- látod, 
milyen közel van már? Odanézz.

Ilyent még nem látott a gyerek: odavolt az ámulattól, kis 
kezével maga is a város felé mutatott, aztán boldogan felkiál
tott:

- Jaj de gyönyörű!
Nemsokára beértek a városba, még egy kicsit kapasz

kodtak fölfelé a lejtős utcákon, aztán egyszerre csak eszeve
szett forgatagban, fülsiketítő hangzavarban találták magukat: 
kanyargós sikátorokon át megérkeztek a piacra.

Hatalmas tér volt ez, körös-körül háromemeletes bérhá
zak szegélyezték, s ezekben bizony nem előkelőségek laktak, 
hanem szegény emberek: piaci árusok, kikiáltók, utcaseprők, 
kisiparosok, rakodómunkások meg napszámosok, törvény
szolgák, hatósági kézbesítők, efféle kisemberek. A bérházak 
meglehetősen mocskosak voltak kívül is, hát még belül! A te
ret és a lakásokat egyformán megülte az elviselhetetlen bűz; 
az itt lakó emberek sohasem élvezhették a pazar úri kertek 
édes illatait, sem a játékos szökőkutak permetező hűvösségét; 
ezek legtöbbször holtra fáradtan ruhástul vetették magukat 
rongyos vackukra és sem este, sem reggel nem készített nekik 
rhodosi rózsaolajjal illatosított langyos fürdőt a rabszolgá
juk. És egy-egy ilyen nyomorult lakásért vagyis odúért, a 
havi keresetüknek legalább a felét az uzsorás háztulajdonos
nak fizették. Ami megmaradt a keresetükből, abból úgy- 
ahogy végigkoplalhatták a hónapot.

Még alig szállította le a megriadt kis Marciát az öszvér
ről, alig kötötte oda a fáradt állatot a kocsma elé a falba erő
sített vaskampóhoz, máris ráköszönt a kocsmáros:



- Jó reggelt, Vetrasinus! Hogy vagy? Ki ez a kislány? 
Hol szerezted? Hát öszvéred is van már? No, gyarapodunk, 
gyarapodunk? Vagy elloptad egy lidércnek a süvegét, és nagy 
köcsög aranyat találtál éjfélkor a baglyok meg a denevérek 
barlangjában? No csak tréfálok, ne haragudj. Iszol egy po
hár meleg bort?

Alacsony, kerek képű, mindig mosolygós, gömbölyű, po
cakos emberke volt a kocsmáros; folyton fecsegett, izgett- 
mozgott, ide-oda gurult a tágas kocsmában, kiszolgált, be
szedte a sestertiusokat, mindenkihez volt egy-két kedves 
szava, és csak akkorlehetett szóhoz jutni tőle, ha egy pilla
natra kifulladt az örökös locsogásban. Ezt a pillanatot hasz
nálta ki az öreg Vetrasinus:

- Ide hallgass, édes egy cimborám, Turdulus, hadd fe
leljek sorjában a kérdéseidre: köszönöm, megvagyok; ez a 
kislány Marcia, az unokám, otthon csak mókuskának hívjuk, 
mert nagyon szereti a mogyorót; az öszvér nem az enyém, 
kölcsönkértem a szomszédtól; sajnos, nem gyarapodunk, csak 
nyomorgunk; nem loptam el a lidérc süvegét, nem találtam 
se nagy, se kis köcsög aranyat, de még egy megveszekedett 
réz sestertiust sem; de egy pohár meleg bort bízvást adhatsz, 
ha ugyan hitelezed az árát, amíg el nem adom a mogyorómat.

- Hogy én ne hiteleznék neked két ast, édes egy cimbo
rám? Hogy is fordulhat meg ilyesmi a fejedben? Hé, Scan- 
tilla - kiáltott ki a feleségének a konyhába -, gyere csak 
gyorsan! - A kövér, pirospozsgás kocsmárosné egy másod
perc alatt ott termett az ivószobában, de meg sem mukkan
hatott, Turdulus máris folytatta: - Ide hallgass: melegíts egy 
jó pohár lampsakosit a barátomnak, Vetrasinusnak, hiszen is
mered! Hozz egy darab mézes palacsintát a kis unokájának, 
ennek a hogy is hívják ...

- ... mókuskának - kottyantotta közbe a kislány.
- Mókuskának - folytatta a szapora szavú kedélyes 

kocsmáros -, aztán ide figyelj: a barátom ebben a két iszák- 
ban mogyoróbelet hozott eladni... Mennyit hoztál? - for
dult Vetrasinushoz.

- Van vagy ötven sextarius.
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- Megvesszük - mondta ki a határozatot Turdulus. - 
Mért vegye meg más? Netalántán az a dagadt görög ott a 
túlsó sarkon, az a bitang borhamisító Hydatios, akinek már 
a neve is vizet jelent? Hogy adod a mogyoródat, Vetrasinus? 
Különben mindegy. A mogyoró ilyenkor már ritka csemege, 
drága, de egy igazi kocsmárosnak aranyat ér; jobban csúszik 
rá a bor, mint az olajban pirított hagymára 1 Ötvenöt dena- 
riust adok érte, jó? Rendben van. Te meg, Scantilla, mit lo
pod itt a napot, mit tátod a szádat, hogy a Fúriák szánkáz- 
zák meg az ilyen mihaszna némber hátát! Vidd be a mogyo
rót, térülj-fordulj, hozd a pénzt, a mézes palacsintát, a meleg 
bort, hozhatsz egy falás sült kolbászt is a cimborámnak, no 
mozogj, mozogj, mert különben úgy belecsípek a gömbölyű 
fenekedbe, hogy két hétig nem riszálod annak a tagbasza
kadt díjbirkózónak, a Kiadós fiatalúrnak, akire olyan nagyon 
fáj a fogad, no majd én elveszem a kedved tőle, Hercules en
gem úgy segítsen! - Nagyot fújt, aztán hozzátette: - Édes 
egy cimborám, látod, nem dolgozik itt senki ebben a csap
székben, csak én egymagám!

És köténye csücskével letörölte izzadó homlokát.
Vetrasinus nagy csomó hulladék zöldséget nyalábolt fel 

az árusok asztalai alól, s odavetette az öszvérnek; az állat 
feléje fordította fejét, s hálásan nézett rá, még a füleivel is 
legyintett kettőt-hármat, és ezt gondolta magában: „Derék 
ember ez az öreg." És mohón s boldogan kezdte ropogtatni 
a friss zöldséget.

Scantilla nyilván nem akarta, hogy a Fúriák megszán- 
kázzák a hátát, s azt sem, hogy Turdulus sokat feszegesse a 
díjbirkózó-ügyet - mert mi tűrés-tagadás, a piacon már a ve
rebek is csiripelték, hogy Kiadós valóban csipkedi is a csi
nos kocsmárosné gömbölyűségeit -, és már előre félt, hogy 
egyszer kiderül, mennyit eszik-iszik itt a szerelmes ifjú hi
telbe. Ezért pillanatok alatt végrehajtotta férje parancsait: az 
ötvenöt denarius ott csörgött már Vetrasinus pénzes zacskó
jában, a finom fokhagymaillatos sült kolbász ott párolgott 
előtte az asztalon, a fűszeres lampsakosi meleg bor kelleme
sen csiklandozta az orrát, a mókuska pedig két kézre fogta
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az ujjnyi vastag mézes palacsintát, amely akkora volt, mint 
a telihold sárga tányérja, s észrevétlenül eltűnt a zsákmányá
val a piac forgatagában.

Az öreg nagyapa nyugodtan falatozott, jókat kortyolt a 
fűszeres borból, és szinte meg is feledkezett szemefényéről, a 
mókuskáról. Boldogan élvezte szerencséjét, hogy váratlanul 
és szinte minden fáradság nélkül milyen jól sikerült eladnia 
a mogyorót, s a tetejébe jól is lakott, mégpedig ingyen, mert 
régi cimborája egy fityinget sem fogadott el tőle. Nyilván a 
vendéglátás afféle áldomás volt, a találkozás és a jó mogyoró
vásár örömére. Mindegy, Vetrasinus hátradőlt karosszékében, 
testét átmelegítette a bor, elzsongatta a piac zsivaja, s egy-két 
percre talán el is szundított.

Arra riadt fel, hogy valaki keményen megrázta a vál
lát. Fölnézett: jóképű, vidám tekintetű, izmos férfi állt előtte, 
lehetett vagy negyvenéves. Vetrasinus meglepetten kiáltott 
fel:

- Ô, Corfulenus, milyen szerencse! Ezer éve nem látta
lak már!

- Hogy is láthatnál, hiszen nem jársz a piacra, én meg 
minden héten itt vagyok! Elbóbiskoltál, mi? Mit hoztál?

- Egy kis mogyoróbelet, már el is adtam. Hát te?
- Egy pár kövér gyöngytyúkot meg három kosár almát, 

kettőt már el is adtam: annak a csirkefogó Hermeiasnak a 
szakácsa vette meg. Tízszer annyit kaptam érte, mintha ősszel 
adtam volna el, de ilyen finom almát még az öregapja se lá
tott annak a keszeg Hermeiasnak: sárga, puha húsú, rozma
ring illatú, viaszos a héja, és ahány darab, mind egyforma. 
Ezt egyik paraszt sem tudja utánam csinálni!

- Én is jó árat kaptam a mogyorómért, ámbár nem szí
vesen adtam el, hiszen a kis unokámé volt, de hát holnap jön 
a végrehajtó ... - Hirtelen eszébe jutott a kis Marcia. A hom
lokára csapott: - Szentséges úristen, hová lett az unokám!

Körülnézett, s hogy a kis Marciát sehol sem látta, neki
iramodott, már amennyire öreg lábai bírták, s pillanatok alatt 
eltűnt a tömegben. Corfulenus értetlenül bámult utána, csó-
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válta a fejét, végül leült az egyik asztalhoz, és mivel Turdu
lus éppen nem volt bent a kocsmában, odaintette a rabszolgát:

- Hé, fiú, egy kancsó lampsakosit, a javából!
Türelmesen üldögélt, iszogatott, és kémlelte a hullámzó, 

ordítozó piaci tömeget, hátha egyszer kibukkan belőle az 
öreg Vetrasinus. De biz azt leshette! Az öreg átfurakodott a 
nyüzsgő és tolongó tömegen, szinte belesüketült az árusok 
harsány és zűrzavaros kiáltozásába, nagy nehezen elvergő
dött a piactér túlsó sarkába, belesodródott a halpiac förtelmes 
bűzébe, ami ugyan egy csöppet sem bántotta az orrát, hiszen 
otthon, Olbiában is szívesen lebzselt a tengerparti halpiacon, 
és arról ábrándozott, hogy milyen jó is volna egyszer egy jó 
kosár kagylót, csigát, rákot, ezüstpikkelyes keszeget, kék
színű makrélát, pettyes lepényhalat, meg afféle tengeri pó
kot összevásárolni, ízes hallevest főzni belőle, és egyszer 
amúgy istenigazában jóllakni! De hát ez mindig csak ábránd 
maradt! Halleves helyett bab, borsó, meg kása volt a min
dennapi eledel, nyáron egy kis juhtúró, a mókuskának meg 
kecsketej, köles és gesztenyelisztből sütött lepény. Igaz is, 
hol a kislány? Egy gyereket adott a lányának az a magassá- 
gos Juno istenasszony, és ő, haszontalan vénember, erre az 
egyre sem tudott vigyázni. Máskor legalábbis megállt a laci
konyha előtt, ahol gyenge báránycombokat forgattak nyárson 
az izzó parázs fölött; máskor teli tüdővel szívta magába az 
ínycsiklandozó pecsenyék illatát, negyedórákat ácsorgott a 
libáskofák előtt, és addig nézte a kövér combokat, püspök
falatokat és omlatag sült libamájakat, amíg ki nem csordult 
a nyála, de most már rá se hederített a kínálkozó sok földi 
gyönyörűségre: meg kellett találnia a mókuskát, mert ha ván
dor csepürágok vagy rabszolgakereskedők szemfüles kerítő
női ellopták, akkor ő Vetrasinus - Polluxra! - az első fára 
felköti magát. Közben szakadatlanul zsongott, csattogott, har
sogott, bömbölt körülötte a piac fülhasogató hang-orkánja.

- Friss kolbászt vegyetek, itt a frissen sült fokhagymás 
kolbász! - Itt a nyársonpirított kecskepecsenye! - Bárány
comb tessék, ropogós báránycomb tessék! - Itt a harmatos 
friss pacal! Bácsi, vedd meg, olyan fodros, mint a bazsarózsa!

45 



- Pálcikára szúrt mézes mandulát vegyetek! - Ide, ide, jó em
berek, kóstoljátok meg ezt a mazsolás lepényt 1 - Datolyát, 
datolyát, datolyát! Mézédes a datolyám! - Citromot csak tő
lem, ez a gyönyörű citrom, bő a leve, olajos a héja, molyok 
ellen, kígyómarás elleni Emberek, asszonyok, citromos vizet 
igyatok! - Citromot, almát, körtét, aszalt szilvát csak nálam 
vegyetek! Asszonyság, csak egy fontot ebből a piros almá
ból! Majd kicsattan, olyan piros, akár a pofikád, hallod-e, 
fiatalasszony! Tartsd a kosarad, mennyit adjak? - Sült tököt 
vegyetek, sült tököt, parázs sült tököt, meleg a sült tök, tes
sék, tessék!

Nyurga fiú árulta a sült tököt, ezt kapkodták legjobban, 
de mindenre akadt vásárló; mindenki falatozott, hahotázott, 
rikoltozott: valóságos népünnepély volt a piac. Az árusok túl
kiabálták egymást, a vevőket erőszakkal magukhoz ráncigál- 
ták, aztán következett az elmaradhatatlan alkudozás, bizony
kodás, eskűdözés, veszekedés, valahol pofon is csattant, épp a 
hatósági márványasztalnál, amelyen ott voltak a hivatalos sú
lyok, hosszmértékek s a kisebb-nagyobb ármértékek is. Az 
aedilis az egetverő zsivajból is kihallotta a pofoncsattanást, 
nyomban ott termett, és teljes rendőri tekintélyével rendet te
remtett; a tettes még berzenkedett egy darabig, de az aedilis 
botja észretérítette: csak egyet suhintott a hátára, és az izgága 
atyafi máris lecsillapodott.

Vetrasinus már azt sem tudta, hová legyen izgalmában, 
amikor kétkerekű kocsi állt meg éppen a halpiac mögött, a tér 
sarkán. Kocsi mint kocsi, látott már éppen eleget, ismerte 
ezeket az óriási kerekű, vörösre festett boroskocsikat; nem is 
a parasztkocsis kedvéért figyelt fel rá, hanem azért, mert a 
kocsi mögött tucatjával kezdtek összeverődni az emberek. 
„Ott valami történik", gondolta magában, hátha ott bámész
kodik a kis Marcia is.

Megindult a kocsi irányában, s hát uramfia: az egyik bér
ház kapujában ott látja ám az ő mókuskáját! Ott áll kis kék 
tunikájában, még mindig majszolja az irdatlan nagy palacsin
tát, és izgatottan figyeli a kőküszöbön ülő fiúcskát meg kis
lányt, amint nekipirultan ujjmutatósdit játszanak: hol az 



egyik, hol a másik kapta elő a kezét a háta mögül, felvillan
totta néhány ujját, s a másiknak azonnal meg kellett monda
nia: hány ujjat villantott fel; ha eltalálta, egy szem diót nyert; 
a fiúcska előtt már alig volt dió, mert határozottan a kislány 
volt a szemfülesebb. Ha a másik kitalálta, hány ujjat mutatott 
fel a társa, nyert; olyasmi pedig nem fordulhatott elő, hogy a 
mutogatós letagadja a felmutatott ujjak számát. Ha valakire 
azt akarták mondani, hogy talpig becsületes ember, ezt mond
ták rá: „Ezzel akár sötétben is játszhatsz ujjmutatósdit."

Marcia elmerülten nézte a játékot, és nem is lepődött 
meg, amikor nagyapja a vállára tette súlyos parasztkezét: a 
mókuska természetesnek találta, hogy a nagyapa megvan, s 
itt van mellette. Dehogyis mentegette magát, hiszen semmi 
rosszat sem követett el; felmutatott a kapu fölötti vasrácsra, 
amelyen fehér szalagcsokrot libegtetett a szél:

- Nagyapa, mért van ott a fehér szalag?
- Azért, mókuskám, mert ebben a házban kislány szü

letett.
Ebben a pillanatban harsogó, bugyborékoló, ujjongó ne

vetés csattant fel a vörös kerekű kocsi mögött. A kislányt 
máris noszogatta a kíváncsiság, hogy mi lehet ott, egyszerre 
megfeledkezett a fehér szalagcsokorról, s vonszolni kezdte a 
nagyapját a kis tér felé. Ott aztán olyan látványosság várta 
a kislányt, amilyenről eddig még álmodni sem mert. A né
zők körben álltak, a kör közepén szabadon hagytak egy kis 
területet: ez volt a „színpad"; nagytermetű, sima szőrű, he
gyes fülű, vörösesbarna lakoniai vadászkutya állt középütt; 
orrcimpái remegtek, s mikor a sárga tunikás idomító rövid 
korbácsa a levegőbe suhintott, a kutya a csattanásra oldalt 
fordította fehér foltos hosszú fejét, aztán megnyugodott. Kez
dődhetett a mutatvány.

Vörös selyemruhába bújtatott majom ugrott ki a kö
zépre, körültáncolta a kutyát, s az idomító kurta vezénysza
vaira bukfenceket vetett, tótágast állt, végül felpattant a kutya 
hátára. A kutya elkezdett körben keringeni, előbb lassan, 
aztán egyre gyorsabban, a majom pedig káprázatos mutatvá
nyokat végzett a hátán: előbb lovagolt rajta, aztán fölállt,

47 



féllábon forgott, kézállást mutatott be, végül felugrott, a le
vegőben bukfencezett egyet, lehuppant a földre - miközben 
a kutya tovább futott -, s mikor a kutya egy vonalba került 
vele, villámgyorsan felpattant a hátára, s a nézők kacagása, 
tapsa, visítozása és ujjongása közben két kezével csókokat 
dobált a közönség felé. Az idomító csettintett a korbácsával, 
a két „művész" eltűnt az egyik kapualjban, és a sárga tuni- 
kás most öblös agyagtállal a kezében körbe járt, hogy össze
szedje az önkéntes adományokat. Hullott is bőven a rézpénz 
a tálba, még a nagyapa is megengedte magának, hogy bele
dobjon egy ast, olyan szívből kacagott a mulatságos mutat
ványon a kis unokája.

Elég volt az élvezetből is, az izgalomból is, gondolta 
magában Vetrasinus, gyerünk vissza a kocsmába, Corfulenus 
bizonyosan nem tudja mire vélni, hogy hová lettem. Kézen- 
fogta hát a kis Marciát, s megindult vele a piac másik vége 
felé; a tér közepén megcsodálta Diocletianus császár aranyo
zott szobrát, meg is pihent a talapzat márványlépcsőin a kis
lánnyal, mind a ketten belefáradtak a nagyváros forgatagába 
és a sokféle új élménybe. Furcsa ember lehetett ez a Diocle
tianus, gondolta magában: beszélték, hogy tavaly lemondott 
az uralkodásról, és átadta a trónusát meg a hadseregét, meg 
a rengeteg aranyát egy másik nagyfejűnek, még a nevét se 
tudja; a másikét, ezét a Diocletianusét legalább tudta, hiszen 
húsz esztendeig ő volt a császár. De hát nem mindegy-e, hogy 
mi a neve a szentséges nagyúrnak, akinek a parancsára le
nyúzzák a bőrünket? Egyik kutya, másik eb.

Föltápászkodott, hátat fordított a szentséges nagyúr 
szobrának, és szép lassan visszaballagott a kocsmába. Corfu
lenus kitörő örömmel fogadta, Vetrasinus meg mentegetőd- 
zött:

- Ez a kis huncut az oka, hogy a faképnél hagytalak, 
Corfulenus. Meglógott, de szerencsére nem veszett el. Hol is 
hagytuk abba, cimbora? A, igaz, tudom: két kosár almát el
adtál. Hát a harmadikkal mi lett?

- Azzal csak most történik valami: ajándékba viszem va
lakinek.



- Ejha! - csodálkozott el az öreg. - Száz denariust érő, 
ilyen almát csak úgy elajándékozni! Nő? Ugye? - hunyorí
tott az öreg hamiskásan, és oldalba bökte Corfulenust.

- Hova gondolsz, öreg cimbora? - méltatlankodott Cor
fulenus. - Ilyen ajándékot nőnek? Csak nem ment el az 
eszem?

- Hát kinek?
- Hajolj ide, hadd súgjam a füledbe: Constantinusnak.
- Ki az?
- A galliai császárnak, Constantiusnak a fia. Alatta 

szolgáltam Egyiptomban; altisztje voltam, nagyon szeretett. 
No igyunk egy pohárral az egészségére. Hé, Turdulus, még 
egy kancsó lampsakosit!

A jó bor megoldotta Corfulenus nyelvét; mézes perecet 
hozatott Marciénak, aztán odahajolt Vetrasinushoz, és foly
tatta a bizalmas beszélgetést. Nem is kellett nagyon halkíta- 
nia a hangját, mert a szomszéd asztalnál egy egészséges-piros 
arcú férfi meg egy gömbölyű csinos fiatalasszony olyan csat
tanó-pergő szóáradatot zúdított egymásra, hogy Corfulenus 
akár hangosan is beszélhetett volna. A dühösen hadonászó és 
kiabáló két ember férj és feleség volt, s dehogyis veszeked
tek, Jupiter óvjon ettől, csak barátságosan s kissé tüzesen be
szélgettek.

Corfulenus azért óvatosságból mégis halkabbra fogta a 
hangját. Tudja a nyavalya, gondolta magában, annyi itt a be
súgó, hogy nem árt az óvatosság. Maholnap már a száját se 
nyithatja ki az ember. Hát azért csak halkan!

- Ide figyelj, öreg! Ki ne mondd a nevét annak, akinek 
az egészségére ittunk! De ne felejtsd el: olyan nagy ember 
az, ha csak ezredes is mostan, hogy hamarosan - körülné
zett, és csak úgy súgta az öreg fülébe: - császár lesz belőle.

- Nekem ugyan mindegy, hogy ki a császár - súgta 
vissza Vetrasinus.

- De nekem nem mindegy - ellenkezett Corfulenus. - 
Ha egyszer az lesz belőle, amit mondtam, akkor belőlem is 
embert farag! Láttad volna, milyen vitézül harcolt Egyiptom
ban meg Perzsiában! Nem félt ez se az állatfejű istenektől, se
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az átkozott papjaiktól, hogy a mélységes Orcus nyelje el vala
mennyit! Csak el tudjon menekülni innen! Mert itt ádázul 
fenekednek rá, mindenáron el akarja emészteni ez az elve
temedett szörnyeteg - és a fülébe súgta: - Galerius.

- Ki az? - kérdezte az öreg, aki semmit sem értett az 
egészből.

- A szentséges császár - súgta Corfulenus.
- No csakhogy tudom végre, kinek a jóvoltából nyúz

zák le a bőrünket.
- Pszt! - csöndesítette Corfulenus. - Még a falnak is 

füle van! De megsúgom neked, öreg cimbora, hogy ha egy
szer ő lesz az úr, jobb sora lesz itt a szegény embernek!

Vetrasinus csak legyintett, és elbiggyesztette a száját.
- Sose legyintgess! Majd meglátod - tüzelt Corfulenus. 

- De ameddig nem jut el az apjához, semmit sem tehet. Itt 
pedig valósággal fogoly, minden lépését, minden szavát fi
gyelik. De mi is vagyunk néhányan, akik szemmel tartjuk an
nak a szentséges ... tudod, kinek a besúgóit ! Mit gondolsz, 
mért adtam el épp a bitang Hermeias szakácsának a két ko
sár almámat? Megtudtam tőle mindent, amit akartam. S most 
viszem az almáimat és a híreimet... tudod, kinek ...

Vetrasinus öreg fejében minden összezavarodott már. 
Cihelődni kezdett, de Corfulenus karonfogta:

- Délre jár az idő, öreg cimborám, ne menjetek még, 
egyetek valamit. Hé, rigócska - kiáltotta el magát, mert Tur- 
dulust az egész piac ezen a kedveskedő néven szólította -, két 
tányér spenótot ide, egyet az öregnek, egyet a kis ...

- ... mókuskának - segítette ki Vetrasinus.
- Az öszvérnek egy zacskó zabot - folytatta Corfulenus 

-, nekünk meg még egy kancsó lampsakosit. Jó napom van, 
Hercules úgyse, ma mindent én fizetek!

Alighogy elkezdték a falatozást, érces kürtszó harsogta 
túl a piac zenebonáját, s mintegy varázsütésre síri csend ülte 
meg az egész piacot, az árusokat, a boltokat, a műhelyeket, 
még a barátságosan társalgó házaspárt is, sőt Turdulusnak is 
torkán akadt a szó! Mindenki arrafelé nézett, amerről a kürt
szó felzendült. A kürtösök után tizenkét lictor lépkedett üte-
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mesen, bakancsaik csattogva verték a kövezetét. Utánuk négy 
markos néger rabszolga hozta az aranyozott gyaloghintót, 
amelyben kényelmesen terpeszkedett a főméltóság, akinek ez 
az egész csinnadratta szólt: fekete körszakállas sovány férfi 
földig érő hímzett kék selyem tunikában; fölötte aranyosan 
csillogó sárga dalmatika mutatta, hogy a nagyúr a legmaga
sabb rangosztályba tartozik, s legalábbis a „fényességed" cím
zés illeti meg.

- A, Tertullius őfényessége, a praefectus praetorio! - 
törte meg az ünnepélyes némaságot Corfulenus, kissé szent
ségtörő fölényeskedéssel.

- No végre, hogy színről színre láthattam a földesurun
kat! - jegyezte meg Vetrasinus gúnyosan.

- Azt mondják, nem rossz ember - vetette oda Corfu
lenus.

- Már amennyire jó ember lehet az, akinek húszezer 
hektár földje, ezer rabszolgája s ezer colonusa van, és akit 
„fényességének hívnak. Eh! - zárta le az eszmecserét, be
kapta az utolsó kanálnyi főzeléket, fölhajtotta maradék bo
rát, aztán kezét nyújtotta Corfulenusnak:

- Most már igazán megyünk, édes barátom. Köszönjük 
a szíves vendéglátást, neked is, Turdulus, Scantilla asszony
nak is, no, gyere, mókuskám, hazalovagolunk. Jupiter áld
jon, Corfulenus, sózd el szerencsésen a harmadik kosár almá
dat is - és cinkosan odahunyorított a barátjának. Fölültette 
a kislányt az öszvérre, és megindultak.

- Jó szerencsét! - köszönt utána Corfulenus, s magában 
hozzádünnyögte: - És jó szerencsét nekünk is, Constantinus!

II

4*

Galerius még egyedül volt a teremben; párnázott citrus- 
fa-karosszékben terpeszkedett, alig fért bele, testének hájtö
megei mindenütt kibuggyantak belőle, hordónyi hasán meg-
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feszült a rövidujjas, bokáig érő, a nyakán és az alján bíbor
sávos selyemtunika. Előtte, az oroszlános lábú óriási zöld 
márványasztalon irattekercsek hevertek, de ő hozzá sem nyúlt 
egyikhez sem, csak könyökölt az asztalon, gondolattalanul, 
unottan: semmi dolga sem volt. Az az agyalágyult vén Dioc
letianus egyszer azt mondta neki, töprenkedett magában, hogy 
nincs a világon nehezebb dolog, mint jól uralkodni, holott 
uralkodni a legkönnyebb, csak egyszer hozzájusson az em
ber! Hát ő épp eleget várt rá; idestova hatvannégy éves, és 
már tudja, hogy az uralkodás titka: parancsolni. Akármit, de 
parancsolni: ezek a „fényességek", „tökéletességek", „tekin
télyességek" s egyéb semmirekellőségek úgyis végrehajtanak 
mindent, akárcsak a hitvány rabszolgák. Heliosra, egyszerű 
ez, csak nem kell nagy feneket keríteni neki!

Roppant teste lomhán megmozdult, bozontos mellével 
előredőlt, torzonborz fejét, sűrű szakállas arcát a karjaira 
hajtotta, szinte egész felsőtestével rátehénkedett a márványra: 
olyan volt, mint egy löttyedt szőrgombóc.

A vízóra sípolt. Tizenegy óra, gondolta magában Gale
rius, hozzák a reggelit. Végre történik valami !

Pontosan az órajelzés pillanatában láthatatlan kezek 
félrehúzták az arannyal hímzett nehéz kék bársonyfüggönyt, 
és nesztelenül belépett egy jóképű fiatal ministerialis, fehér 
tunikában, amelyet vékony vörös bársonyöv szorított dereká
hoz. Az étekfogó könnyed tánclépésekkel közeledett a császár 
asztalához, s mikor odaért, megállt, Galerius föltekintett, bic
centett, a ministerialis ekkor ügyesen a márványasztalra csúsz
tatta az ételekkel megrakott óriási ezüst tálcát, mélyen meg
hajolt, és ebben a testtartásban hátrált ki a teremből. A bár- 
sonyfüggöny nesztelenül összecsapódott mögötte.

Körülkémlelt s észrevette, hogy máris ott áll az asztal 
előtt egy másik ministerialis, másik ezüst tálcával: ezen kar
csú üvegkorsó csillogott s mellette ezüstserleg. Galerius bic
centett, a pohárnok letette a tálcát, mélyen meghajolt, és 
ugyancsak kihátrált.

A császár éppen fölemelte az üveget, a világosság felé 
tartotta: a sirmiumi vörös bor úgy csillogott a napsütésben,
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mint a rubint. Keskeny ajkai torz mosolyra ferdültek: ezt a 
bort szerette; talán, mert erős és tüzes, talán azért, mert szülő
városa lankáin termett, talán azért, mert hátha épp ő maga 
kapálta és metszette napszámos korában, mielőtt katonának 
állt volna, a szerencsétlen Valerianus császár idején. No mind
egy: reggeli előtt iszik belőle egy pohárral, ezt az orvosok is 
javallják, sőt házi filozófusa, az önmegtartóztató Hermeias, 
naponta nyomatékosan hangoztatja, hogy a bor a hosszú élet 
csalhatatlan theriakája. Márpedig Hermeias, akármilyen sunyi 
ábrázatú, mindentudó.

Miután ebben megállapodott önmagában, saját szentséges 
jobbjával színig töltötte az ezüst serleget, és éppen isteni aj
kaihoz emelte, amikor három erélyes koppanás hallatszott: 
Euporius, a főszertartásmester jelezte, hogy a fenséges család
tagok jönnek reggeli tisztelgésre. Galerius erre is biccentett: 
ehhez értett legjobban. És már jöttek is: elöl anyja, a hajlott 
hátú, karvaly orrú, összeaszott, vénséges vén Romula, átko
zott boszorkány, valóságos házi vipera: a Párkák valószínű
leg megfeledkeztek róla, hogy még mindig nem vágták el go
nosz élete fonalát! Utána mélyen meghajolva a császárné kö
vetkezett, Valeria Augusta, Diocletianus leánya, káprázatos 
smaragdlánccal a nyakában: a földig érő palla csak úgy su
hogott, kétujjnyi zöld sávjai szinte sápadoztak a kínai selyem 
vakító aranyalapján; a császárné fejedelmi termete, duzzadó 
keble és még mindig fiatalos teste most is lenyűgözte Gale- 
riust; bólintott, és ezt gondolta magában: ez már csak elmé
letileg érdekel. Valeria elmosolyodott, mintha csak kitalálta 
volna szentséges férje gondolatát, akit egyébként szívből 
utált. Végül a kis Candidianus járult félelmetes apja elé, s 
mikor együtt voltak, mind a hárman letérdeltek őszentsége 
előtt, és elvégezték a kötelező adoratio szertartását: csókot 
intettek uruk és istenük, a pohos hústorony felé. Mind a né
gyen unták és utálták egymást. Romula gyorsan ölő méregre 
gondolt, amellyel a másik hármat pillanatok alatt elemészt
hetné; Valeria egy daliás testőrkatonára, aki őt végre gya
korlatilag is szeretné; a kilencéves Candidianus pedig any
jára gondolt, akit sohasem ismert, s akit már Galerius is el-
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felejtett: úgy rémlett neki, hogy Valeria rabszolgalánya volt, 
fekete szemű, fekete hajú, alabástromtestű, remek görög nő, 
de - sajnos - már csak homályosan emlékszik rá. A kis Can- 
didianus viszont - hiába fogadták örökbe, hiába a császárné 
az anyja - már évek óta tudja, hogy ő itten idegen, vagy 
ahogy félfüllel nemegyszer hallotta: „fattyú".

A vörös bor rubintja tolakodón belecsillant Galerius sze
mébe; erre eszébe jutott, hogy inni akart. Mit is zavarják ezek 
a nyavalyások? Bal kezével puhán legyintett, és kásás hang
ján egyetlenegy szót rotyogott:

- Mehettek.
Az adoratiónak ez a szokatlanul rideg és hirtelen befeje

zése kissé meghökkentette a vén nobilissimát is, a büszke 
Augustát is, a kis Candidianus pedig már régen hozzászokott 
szentséges apja durvaságához. Akiket legjobban sértett a ki
utasítás, azok mélyen hallgattak: még a falnak is füle van, 
gondolták magukban, mivel jól tudták, hogy az udvari em
berek mézes-mázos mosolya mögül aljas kémek hiúz-szeme 
lesi minden moccanásukat; csak a vén szipirtyó Romula taj
tékzott és rikácsolt mérgében, de az ő átkozódásait a kémek 
kutyába se vették, s már nem is jelentették Ablaviusnak, a 
kémfőnöknek.

Amint egyedül maradt őszentsége, fölkapta az ezüstser- 
leget, mohón a szájához emelte, és egy hajtásra kiitta a ru- 
bintos vörös bort. Kivörösödött az arca, megcsillant a szeme, 
amint a tüzes bor átjárta testét, és felgyújtotta vérét. Régeb
ben ilyenkor mindig szerelemre gondolt; most is elábrándo
zott egy pillanatig, valami motoszkált a fejében, de a gon
dolat sehogy sem bírt felszínre vergődni. Gyorsan megivott 
még egy pohár bort, megevett egy tésztában sült óriási liba
májat, egy maréknyi ecetes olajbogyót, beleharapott egy szép 
gömbölyű piros almába - illatos volt, mint a jázmin, puha, 
mint a vaj; kéjes jóérzés zsibbasztotta izmait és idegeit, föl
csillant a szeme, világosság gyúlt alacsony homloka mögött: 
eszébe jutott, mi motoszkált az imént a fejében.

Megvan, állapította meg örömmel. Nemrégiben panasz
kodott Hermeiasnak, hogy újabban nem érdeklik a nők, semmi
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hatással sincs rá a junói termetű Valeria - ami elvégre nem 
csoda, hiszen a felesége -, de még a legcsinosabb, bársony
arcú, selyemhajú és őszibarack-keblű rabszolgalányokkal is 
hiába kísérletezik: a leánykák kissé gúnyos mosollyal távoz
nak szentséges hálószobájából! Mit ér a császár, ha nem férfi? 
- tette föl a kérdést. Derék udvari orvosa, az öreg Euphrosy- 
nos, kötötte az ebet a karóhoz, hogy majd olyan orvosságot 
főz neki, amitől a holtak is megelevenednek - csak a hasát 
csapta el a sok kotyvalék! Ekkor panaszolta el a bajt a min
dentudó Hermeiasnak, s nem hiába ette magát tele bölcses
séggel ez az alamuszi, értette a módját, hogy megvigasztalja, 
így felelt a panaszkodására:

- Szentséges uram, amit panaszolsz, nem betegség, ha
nem állapot, s ezért nem is tud rajta segíteni még a legtudó- 
sabb orvos sem. De én tudok rá orvosságot, s ez nem más, 
mint a filozófia. S ahelyett, hogy elméleti fejtegetésekkel un
tatnálak, inkább idézem Sophoklest...

- Ki az?
- Görög költő, szentséges császár.
- Nem ismerem.
- Már kevesen ismerik, nagyon régen élt, több mint 

nyolcszáz évvel ezelőtt. Tragédiákat írt, elő is adták szín
padon. Róla mondja Platon . . .

- Az meg kicsoda?
- Filozófus.
- Itt a főiskolán?
- Nem, szentséges császár, hanem Athénben, s meg is 

halt majdnem hétszáz esztendeje már. Tehát ez a Platon írja, 
hogy Sophoklestől, mikor a hetven felé járt, ezt kérdezte va
laki: „Hogy állsz, öregem, szerelem dolgában? Kívánod-e még 
a nőket? S megadod-e nekik, amit ők kívánnak?" Sophokles 
lemondón legyintett és így felelt: „Ne is beszélj róla, bará
tom! Elhagyott már a kívánság is, és boldog vagyok, hogy 
örökre megszabadultam ettől a kegyetlen zsarnoktól; most 
tökéletes békességben élek, mert minden ilyen alantas szen
vedélytől megmenekültem. Hála annak a magasságos Zeus- 
nak, hogy végeztem ezekkel a förtelmes testi élvezetekkel, és
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szabadon s bölcs nyugalomban élhetem le öreg napjaimat." 
Nagy és nemes lélekre vall ez a filozófushoz illő beszéd, és 
nyilván az istenek áldott végzése az, hogy kioltották benned 
is a szerelmi szenvedély veszedelmes lángjait. Valóban mél
tatlan volna istenségedhez, hogy ez az ádáz zsarnok tovább 
is gyötörjön, válaszd tehát inkább Sophokles bölcsességét, a 
békességet és a szabadságot: a szenvedélytelen szép öreg
séget.

Mit mondhatott volna Galerius erre az egetverő bölcses
ségre? Úgy érezte, hogy láthatatlan hangyák bizsergetik a 
vért ereiben, viszont bizonyosan tudta, hogy a hangyák hiába 
erőlködnek. Igaza volt annak a... hogy is hívják? ... akit 
Hermeias említett... hogy a legnagyobb bölcsesség és bol
dogság lerázni magunkról ezt a kegyetlen zsarnokot, őszin
tén szólván, mégsem bizonyos, hogy igaza volt: nem boldog
ság ez, hanem siralmas kény szerűség; és ha már így van, ak
kor nevezzük békességnek és boldogságnak, nem pedig er
nyedt és totyakos tehetetlenségnek. Igaza van ennek a sunyi 
Hermeiasnak: így kívánja a császári méltóság.

Tudta, hogy hamarosan kezdődik a consistorium: hát 
gyorsan felhajtott még egy pohár bort, megrázta a csengőt, be
libbent az egyik ministerialis, fölkapta az ezüsttálcát, és ügye
sen kihátrált vele. Ebben a pillanatban megnyílt a nehéz bár
sonyfüggöny, és a főszertartásmester vezetésével bevonultak 
a császári tanács tagjai. Letérdeltek, elvégezték az adoratio 
szertartását, s már szívesen fölkeltek volna, de Galerius el
felejtett biccenteni, mert megütötte fülét az előcsarnok szökő
kútjának csobogása, odanézett, s rajtafelejtette szemét a ke
rek medence színes mozaikmintáin, elbámészkodott a fel
szökkenő és lehulló vízcseppek játékos permetezésén és a 
nyugtalanul hullámzó víztükör kék csillogásán.

Végre észbekapott; eszébe jutott császári kötelessége: 
biccentett. A hódolati szertartás feszültsége fölengedett, az 
elefántcsont-pálca koppant, az urak fölálltak. A főszertartás
mester intésére - aggodalmasan kiszámított lépésekkel - egé
szen a falig hátráltak, s miután Galerius biccentett, elfoglal
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ták helyüket a fal mellett sorakozó karosszékekben, szemben 
a császárral.

Ott ültek a birodalom büszkeségei: Olympios lovassági 
tábornok, ezüst mellvértben, nyakán a legnagyobb katonai ki
tüntetéssel, az aranylánccal; mellette a polgári közigazgatás 
főnöke, Tertullius kék-arany díszruhában; utána Vettius Ru- 
finus, a Napisten főpapja, földig érő fehér talárban, mellén 
arannyal hímzett sugárkoszorús napkorong, fején a hármas 
főpapi süveg, a tiara, három övén üvegpasztából öntött, csi
szolt színes ékkövek, csúcsán aranygomb; a főpap mellett a 
széles vállú, férfias termetű, sűrű fekete hajú, rokonszenves 
arcú Sosius ült, az udvari személyzet főnöke, földig érő hosz- 
szúujjú lila tunikában, ezüsttel hímzett köpenyben, amelyet 
a jobb vállán hosszúkás, ametisztköves bronzcsat húzott össze; 
mellette Ablavius ült, a császár bizalmas kémfőnöke, térdig 
érő zöld tunikában, amelyet széles sárga bőröv fogott össze 
a derekán; hóna alatt négy-öt irattekercset szorongatott izga
tottan: csupa bizalmas jelentés volt kémekről vagy kémgya- 
nús egyénekről; az utolsó széken csapzott szakállú, torzon- 
borz hajú, sovány, gyászos ábrázatú, sunyi tekintetű, duzzadt 
ajkú férfi ült, kopott barna tunikában, földszínű, bő, ócska 
útiköpenyben: erről lehetett megismerni, hogy vándor filozó
fus, meg ütött-kopott magasszárú, szíjakkal összefűzött saru
járól. Hermeias volt ez, a jeles filozófus, aki mint vendég 
vett részt a consistoriumon, Galerius parancsára, csakúgy 
mint Ablavius.

A főszertartásmester, hivatalához illő szertartásos tánc
lépésben odalejtett Galerius elé, és leste a biccentéseit. Gale
rius csakugyan biccentett, Euporius koppantott, Sosius felé 
fordult, és megszólalt:

- Jelességedet illeti a szó!
A felhívásra Sosius felállt, kibontotta a kezében hozott 

tekercset, és felolvasta a hivatalos előterjesztést: Constantius 
őszentségétől, Treviriből levél érkezett Galerius őszentségé- 
hez; Constantius őszentsége közli, hogy beteg, halálát köze
ledni érzi, s ezért kéri Galerius őszentségét: küldje el fiát, 
Constantinust, hogy legalább búcsút vehessen tőle. A csá-
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szári iroda javaslata: a haldokló Constantius császár kérése 
méltányos, fia egyelőre nélkülözhető, ennélfogva Galerius 
őszentsége hozzájárulása esetén elbocsátható Treviribe.

Sosius leült s utána a császár biccentésére sorra felszó
laltak a consistorium tagjai, lehetőleg kétértelmű, meghu
nyászkodó alázatossággal, s mindegyik nyitvahagyott egy kis 
ajtót, hogy Galerius ellenkezése esetén kibújhasson rajta, s 
igazolhassa magát, hogy hiszen ő az utolsó betűig egyetért 
őszentségével ! Mindegyik tudta, hogy Galerius idegesen fél 
Constantinustól. Hogyne félne: a nyugati Augustus fia, és 
csak természetes, hogy szeretne keleti Augustus lenni; nagy 
katonai egység parancsnoka, a tisztek és katonák szeretik; a 
nevezetes tavalyi május elsején többen észrevették, hogy az 
új császár gúnyos mosollyal mérte végig; Galerius besúgói azt 
is jelentették, hogy Constantinus elkomorodott, s fenyegetőn 
szikrázott rá a szeme a botcsinálta új Caesarra, Maximinusra. 
Az urak mindezt tudták, s ezért köntörfalaztak: sohasem le
het tudni, ki öli meg a másikat, s ki lesz holnap a császár!

Galerius mindent megtett, hogy ő maradjon a nyeregben. 
Megölhette volna ugyan Constantinust, de félt Constantius 
bosszújától; egyszerűbb módszereket választott ennek a vesze
delmes fiatalembernek a kiküszöbölésére. Elküldte Constan
tinust a veszedelmes sarmaták leverésére, megvesztegette a 
barbár vezért, hogy csalja lépre Constantinust, és tegye el 
láb alól, de aljas terve csődöt mondott: a fiatal vezér tönkre
verte a sarmatákat, és törzsfőnöküket bilincsbe verve dobatta 
Galerius lábai elé. Később tornaviadal ürügye alatt a legerő
sebb és legügyesebb tiszteket arra kényszerítette, hogy sorra 
megküzdjenek egy-egy vadállattal; minden bajvívóra ráeresz
tettek egy-egy medvét, párducot, vaddisznót, farkast, vagy 
egyéb vadállatot, és látványos viaskodás után valamennyi ál
lat elhullott a bajvívók csapásaitól. Csak a bennfentesek tud
ták, hogy csupa jóllakott és szelíd vagy idomított állat sze
repelt ezekben a viadalokban, viszont nyílt titok volt, hogy 
Constantinusra egy három napja éheztetett libyai vad orosz
lánt uszítottak rá. Galeriust majdnem megütötte a guta, mi-
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kor látta, hogy Constantinus a vicsorgó vadállatot egyetlen jól 
irányzott lándzsadöféssel leterítette.

Ezentúl még jobban reszketett tőle, mert egy kósza egyip
tomi mágus elhitette vele, hogy Constantinust valami erős va
rázslat védi, s ezt kell megtörni még erősebb bűbájossággal. 
A sok hókuszpókusz rengeteg pénzébe került Galeriusnak, a 
kiszemelt áldozatnak azonban semmit sem ártott.

Miután a főméltóságok óvatosan körülkerülgették a forró 
kását, Galerius biccentett, a pálca koppant, és Euporius a kém
főnökre tekintett:

- Ablavius, őszinteségedet illeti a szó.
Ez az Ablavius alacsony származású, sötét múltú és gya

nús egyén volt; senki sem tudta volna megmondani, hogyan 
furakodott be a palotába s egyúttal Galerius bizalmába. Pedig 
egyszerű volt a magyarázat: mindenkit kiszolgált, és minden
kit elárult. Az apja még rongy szedő volt Kréta szigetén, ő 
maga eszes, számító és ravasz fiatalember; előbb hivatal
szolga; majd mikor jól megszedte magát, hajót bérelt, fel
csapott kereskedőnek, megtollasodott, s aranyai hamarosan 
megnyitották előtte a császári palota kapuit. Alig harminc
éves korában legbizalmasabb besúgója és kémfőnöke volt 
Galeriusnak, bár a legkörmönfontabb kém sem tudta volna 
megmondani: hogyan került ide Nikomedeiába, s főleg a csá
szári udvarba.

- Fényességed, Tertullius - kezdte a kémfőnök -, az 
imént elhangzott ragyogó szónoklattal meggyőzhette volna 
őszentségét is, hogy teljesítse Constantius Augustus kérését, 
ha nem volna a mi urunknak és istenünknek ezer szeme, s nem 
látna mindent, még hű alattvalói titkos gondolatait is. Sem
miségem büszke rá, hogy egyik, s talán legéberebb szeme le
het őszentségének, és ezért alázattal felhívom fényességed ma
gas figyelmét, valamint Olympios őmagassága, Sosius őjeles- 
sége és Vettius őtökéletessége kegyes figyelmét arra a tényre, 
hogy Constantius őszentsége az utóbbi évben négy ízben 
kérte fia hazabocsátását, s ezzel kapcsolatban fölmerül a jo
gos kérdés: vajon Constantius őszentsége egy álló éve hal
doklik már?
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Kínos mozgolódás támadt a consistoriumban. Ablavius 
azonban folytatta:

- Erre a kérdésre könnyen megfelelhet mindenki, ha el
árulom, hogy ma érkezett meg galliai megbízottam, azzal a 
jelentéssel, hogy Constantius őszentsége - hála annak a ma- 
gasságos Heliosnak! - egyáltalán nem haldoklik, hanem 
makkegészséges, és nyilván más okból kívánja haza a fiát, s 
nem azért, hogy állítólagos halálos ágyán érzékenyen elbú
csúzzék tőle. Hogy mit tervez, s miféle kalandot próbálna 
a fia segítségével megkockáztatni, annak elképzelését a szent 
consistorium politikai bölcsességére bízom.

Ennek a pimasz besúgónak aljas gyanúsítgatása meg
hökkentette a díszes társaságot; zavartan összenéztek, az ud
vari illendőség határain belül nyugtalanul fészkelődtek és fe
szengtek, természetesen szüntelenül áradó és mézesen csurgó 
átszellemült mosollyal. Erre ugyan semmi okuk sem volt, 
mert halálos bizonyossággal érezték, hogy most fordul a 
kocka.

És hát fordult: Galerius biccentett, Euporius koppantott, 
és őszentsége megbízásából szavazásra szólította fel a szent 
consistoriumot. Egyhangú volt a döntés: a birodalom s fő
leg a Kelet biztonsága érdekében Constantinus még rövid 
időre sem távozhat Nikomedeiából.

A szent consistorium tagjai, megfelelő hajbókolások köz
ben azzal a kellemes érzéssel távoztak, hogy ezúttal szeren
csésen megúszták a dolgot. Utolsónak Hermeias maradt; min
den udvari illendőség ellenére gubancos szakállát vakargatta, 
majd két kezét összekulcsolta, esedezve, s bizalmas szemhu- 
nyorítással nézett Galeriusra, és félreérthetetlenül intett Eupo
rius felé. A császár megértette, legyintett, Euporius nesztelenül 
eltűnt; mikor kisurrant, kis rés támadt a bársonyfüggönyön, 
s egy pillanatra behallatszott a szökőkút vizének ezüstös csi
lingelőse. Aztán csend lett.

Odalent a palota előtt a főméltóságok gyaloghintóba 
szálltak, és díszruhás személyzetük kíséretében illő ünnepé
lyességgel távoztak. Mindebből a mozgolódásból semmi sem 
hallatszott be a palotába: a bronzkeretes nagy üvegablakok
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felfogták az ilyen apró neszeket. Bezzeg megrezegtek, mikor 
Ablavius hintója elindult. Öt rangja szerint nem illette meg 
gyaloghintó, de hivatala szerint kocsin járhatott, mivel min
dig sürgős volt a dolga. A lovak patkói megcsattantak a kö
vezeten, a hintó mennydörgésszerű dübörgéssel megindult. 
Mikor megérkeztek Ablavius szerény kis palotája elé, a ko
csis leugrott a bakról, kinyitotta a kaput, s már éppen távozni 
akart, de a kémfőnök intett neki, hogy lépjen beljebb. A kapu 
becsukódott, Ablavius megszólalt:

- Ide figyelj, Talio. A mai császári tanács úgy határo
zott, hogy a nobilissimus nem távozhat Nikomedeiából. Ezt 
üzenem.

- Igenis, megértettem, megmondom. Tehát fogoly ma
rad továbbra is.

- Fogoly vagy túsz, mindegy. Amit mondtam, meg
mondtam. Siess.

A nagyterem feszült csendjébe durván vágott bele a pat
kócsattogás és a kerékdübörgés: ezt a recsegést-ropogást még 
a vastag üvegablak sem tudta tompítani. Galerius idegesen 
fordult az ablak felé, s közben észrevette a görnyedten vára
kozó Hermeiast, akiről egészen megfeledkezett.

- Nos, mit kívánsz, mester?
A nikomedeiai főiskola tanárait a „mester" megszólítás 

illette meg, Hermeias pedig a főiskola kinevezett tanára volt: 
ezzel jutalmazta Galerius a szolgálatait, meg azzal a kivált
sággal, hogy nem volt köteles előadásokat tartani. Ugyanezt 
a kiváltságot élvezték valamikor az alexandreiai Museion tu
dósai, azzal a különbséggel, hogy a nikomedeiai főiskola pro
fesszorai alázatos feliratban megkérték Galeriust: mentse fel 
az előadási kötelezettség alól Hermeiast, mert ezt a jöttment 
és tudatlan éhenkórászt nem tűrik meg maguk közt. Gale
rius, főleg a híres és tudós Lactantius kedvéért, teljesítette ké
résüket, hiszen Hermeiasnak is csak az volt fontos, hogy meg
kapja a havi kétszázötven denarius fizetését, s méghozzá 
munka nélkül. Azért tartott ő előadásokat, mint a többi ké
teshírű vándor filozófus, baráti körökben, gazdag urak lako
máin, fürdőkben, tornacsarnokokban, sőt néha a piacokon, az
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erényről, az önmegtartóztatásról, a gazdagság megvetéséről, 
a dorbézolás és a mindennemű fényűzés, főleg pedig a kéjei- 
gés gyalázatosságáról, egyszóval: a bölcs emberhez egyedül 
méltó igénytelenségről és mérsékletről.

És a nyilvánosság előtt elvei szerint élt: testét nem gon
dozta, kopott és rongyos ruhában járt, a dús lakomákon csak 
kenyeret és almát evett, komoran és magába roskadtan, szót
lanul ült, a megfelelő pillanatban ihletetten felállt, átszelle
mült arccal, sűrű szemforgatás közben megtartotta erkölcs
prédikációját, mély meghajlással elköszönt a vendégseregtől, 
odakint a titkártól felvette a húsz denariust, és máris indult, 
hogy még egy-két helyen megtartsa ugyanezt az előadást, 
ugyancsak illő díjazás fejében.

De csak kevesen tudták, hogy ez az erénycsősz hetenkint 
egyszer szagos fürdőt vesz, fodrász-rabszolgája kibodorítja és 
beillatosítja haját és szakállát, drága pénzen vásárolt két re
mek rabszolgalánya rhodosi rózsaolajjal dörzsöli be izmos 
testét, szakácsával pazar lakomát tálaltat a negyven lánggal 
égő bronzcsillárok fényében, a két kislány, drága indiai sely
mekben, nekiöltözik, azaz inkább nekivetkőzik a vacsorának, 
Kyprisnek meztelen keblén smaragdok szikráznak, Chryso- 
mallo lágy vonalú nyakán rubint ragyog, feltornyozott hajuk
ban gyöngysorok kígyóznak, valahol rejtett fuvolák bárso
nyos muzsikája búg bujtogatón, s akkor érkezik a lakoma 
egyetlen vendége, őszentsége, a császár legéberebb szeme: 
Ablavius. A filozófus és a kémfőnök - Horatius szavaival 
szólván - „nobile par fratrum", két finom mákvirág. Két 
eunuch szolgálja fel a finom ételeket és borokat; a két lány 
isteni, a két férfi telhetetlen: az orgia reggelig tart, utána a 
csillárokat eloltják, a szobákat besötétítik, s az átdorbézolt 
éjszaka után az egész napot a szeretkezés vad mámorában ké- 
jelgik végig, fáradhatatlanul. Harmadnap hajnalban Ablavius 
felölti sunyi ábrázatát, a fodrász-rabszolga művészien össze
kuszálja Hermeias haját és szakállát, s mind a kettő indulhat 
folytatni mesterségét.

Az orgia költségeit részben Galerius, részben Constan
tinus aranyai fedezik.

62



Egyelőre azonban Hermeias itt áll a császár előtt, teljes 
filozófusi rondaságában, előre fölédesednek benne a ma este 
esedékes heti orgia ízei, végigborzong rajta a tündöklő két 
lány izgalmas és ígéretes szépsége és szerelmi művészete ... 
Hallotta a császár kérdését, de gondolatban épp Chrysomalló- 
val játszadozott, mert ez Kyprisnél is nagyobb varázslója volt 
a szeretkezésnek, s az erkölcsprédikátor azon törte a fejét, 
vajon miféle új huncutságokkal lepi meg majd ma éjjel 
ez a bűbájos Kirke: úgy tett, mintha mélyen elgondolkozott 
volna; összerezzent, valóságos színészi tökéletességgel, aztán 
vontatottan beszélni kezdett:

- Szentséges császár, bocsáss meg nekem, hogy néhány 
percre még igénybe veszem idődet és türelmedet, de mint leg
hűségesebb híved, kötelességemnek érzem, hogy tanácsaimmal 
szolgáljalak, akár a szent consistorium ellenében is...

- Ellenében? - pöfögte Galerius, mert nem értette a dol
got.

- Ellenében, szentséges császár, mert e köpönyegforgató 
és csúszómászó „fényességek" ellen is meg kell védelmeznem 
istenségedet. Fel kell tennem a kérdést: vajon szentséged és 
a birodalom érdekét szolgálja-e a szent consistorium imént 
hozott határozata? Megmondom őszintén: nem volt helyes. 
Ha csak úgy megüzened Constantius őszentségének, hogy 
fia - aki értékes túsz kezünkben s biztosíték minden esetle
ges nyugati kaland ellenében - a Kelet biztonsága érdekében 
egyelőre nem távozhat udvarodból, ezzel csak felbőszíted őt, 
mert úgysem hiszi el, hogy Constantinus az egyetlen vezéred, 
aki megvédelmezheti a Keletet. A politikai bölcsesség meg
követeli az igazság bizonyos fokú módosítását, tetszetős tá
lalását, vagyis céljaink ügyes leplezését.

Galerius nem szerette az elméleti fejtegetéseket, nem is 
értett az egészből egy szót sem, hát rárecsegett a filozófusra:

- Beszélj világosabban, mester!
- Röviden, ez a javaslatom: még ma induljon a császári 

futár Treviribe válaszoddal, isteni Galerius, amelyben köz
löd a szentséges Constantiusszal, hogy óhaját testvéri haj
landósággal teljesíted, és fiát - bármennyire nélkülözöd majd



kiváló katonai képességeit - három nap múlva útnak indítod, 
legjobb kívánságaid kíséretében. Ezt a magas elhatározásodat 
legkitűnőbb diplomatád, Sosius őjelessége elhíreszteli az ud
var körében, s egyúttal közli Constantinusszal, hogy három 
nap múlva kihallgatáson fogadod, s akkor kapja meg a kísérő
levelet, amely a hatóságokat kötelezi, hogy útközben rendel
kezésére álljanak, s ugyanakkor átadja neki Tertullius őfé- 
nyessége a császári posta lovainak használatára jogosító ok
iratot ...

- És hol van ebben a politikai bölcsesség? - szólt közbe 
Galerius, mert a mester előadásából ezúttal megértette, hogy 
ez tulajdonképpen Constantius Augustus óhajának a telje
sítése, márpedig ő csakugyan nem akarta, hogy a fiú össze* 
kerüljön apjával, akinek hatalmas és hűséges hadsereg áll 
rendelkezésére. Ám a ravasz Hermeias megnyugtatta:

- A politikai bölcsesség ott kezdődik, szentséges 
császár, hogy a kihallgatás napján majd „gyengélkedel", 
és másnapra halasztód a fogadást; másnap estig alszol, tehát 
megint csak nem jut színed elé. Harmadnap futár érkezik, 
hogy armeniai rablóbandák garázdálkodnak a Pontus Euxei- 
nos déli partján, dúlják és fosztogatják a római tartományo
kat, a kémjelentések szerint lehetnek vagy ötvenezren, össze
játszanak a Fekete-tengeri kalózokkal, s már-már Bithyniát 
fenyegetik. Olympios tábornok mozgósít, Constantinus paran
csot kap, hogy hadseregével induljon délnek, Olympios majd 
a tengerparton halad előre a lovassággal, nyomában Volu- 
sianus tábornok parancsnoksága alatt a gyalogság, és így majd 
bekerítik a vakmerő, ám jól felfegyverzett és veszedelmes 
rablósereget. Ebben meg az a politika, szentséges császárom, 
hogy az egészből egy szó sem igaz, de ha a kormány mondja, 
ki merne kételkedni benne? Constantinus tehát két légióval 
délnek indul, s Olympios közli vele, hogy csak a hadművele
tek befejezése után indulhat Galliába; Constantinus fogcsikor
gatva elindul, a légbőlkapott hadjárat majd két hónapig tart, 
és két hónap alatt sok minden történhetik. Még igazi háború 
is kitörhet, hisz a perzsák folyton szemtelenkednek, és a há
borúban akárki eleshet, még egy hadvezér is ...
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- Értem - mondta rá Galerius. - Ez a politika - mo
tyogta még, aztán szemébe nézett a filozófusnak: - Euporius 
küldje be azonnal Olympios tábornokot!

Ezzel biccentett, és Hermeias görnyedten kihátrált a te
remből. „Micsoda? - dohogta magában. - Azt hiszi ez a hájas 
disznó, hogy azzal a nyomorult kétszáznegyven denariusszal 
kiszúrhatja a szememet? Hisz ez Kypris és Chrysomallo ru
háira is kevés! Ilyen tanácsért semmi külön jutalom? Hisz 
ennél bölcsebbet a mindentudó Pythia sem javasolhatott 
volna! No nem baj, egyszerűen bemegyek, mégpedig most 
rögtön, a császári főpénztároshoz és őszentsége parancsára 
hivatkozva kiutaltatok magamnak tíz solidust: az a hülye Zo- 
simio, ha őszentsége nevét meghallja, fizet, mint a köles. Ezt 
aztán soha senki meg nem tudhatja, persze a biztonság ked
véért adok egy solidust Murrentio numerariusnak, a pénztári 
ellenőrnek, ennyiért a saját halálos ítéletét is aláírja ez a csir
kefogó."

Aztán a kilenc solidusszal a pénzes zacskójában haza
ment, az egyik eunuchot leküldte a konyhába a szakácsért, s 
a dagadt Corocotta percek múlva ott nyögött, izzadt és zi
hált ura előtt.

- Ide hallgass, te hájgombóc, megtalálnád-e még Corfu- 
lenust, azt az uzsorás büdös parasztot, akitől a gyönyörű almát 
vásároltad, persze méregdrágán, te bitang, no megtalálnád-e?

- Hogyne, uram, hiszen egy óra múlva találkozom vele 
Turdulus kocsmájában»

- Persze, elisszátok a sápot, amit az én bőrömön keres
tél, disznó? Mennyit kerestél az almavásáron, te rablóvezér? 
- És Hermeias, a filozófus, máris leakasztotta a falról a szö
ges korbácsot.

- Mindössze tíz denariust, uram, de alkudozás közben a 
harmadik kosarából átcsempésztem a mieinkbe legalább öt 
fontot - mentegetődzött Corocotta.

- Hitvány áruló! Engem is megcsalsz, a barátodat is be
csapod? Kétkulacsos ripők! No mindegy - tette hozzá kissé 
megenyhülten a mű-dühkitörés után -, úgyis tudom, hogy a 
szememet is kilopnátok, tolvajbanda, valahányan vagytok!

5 Égi jel I.



Hát jól figyelj, te lókötő: írok egy cédulát, ivás közben oda
adod Corfulenusnak, s megmondod, hogy mikor az almát fel
viszi Constantinus nobilissimusnak, adja át neki, személyesen, 
érted? személyesen! Lepecsételem, hogy senki se tudhassa 
meg, mi van benne! Ha nem jut be Constantinus elé, átad
hatja Vecasius udvari titkárnak is, nagyon kedves ember; 
mondja meg, hogy tőlem hozta az írást, abban a pillanatban 
kifizet érte tíz solidust. Addig vársz a kocsmában, amíg Cor
fulenus vissza nem jön a pénzzel; átveszed, azonnal hazaho
zod, de egy fitying híja se legyen, mert különben szíjat hasí
tok a hátadból! Lódulj!

Corocotta csak késő este tért haza, kissé pityókosan, de 
a tíz solidust épségben meghozta, és jelentette, hogy Corfule
nus rendben átadta a levelet, mégpedig Vecasius titkárnak, 
aki rögtön bevitte a nobilissimus lakosztályába. Aztán vissza
jött Corfulenus a kocsmába, s még egy-két óra hosszat iddo- 
gáltak a jól végzett munka örömére. Volt ott egy híres ver
senykocsis, Timasius, egy hajtásra kiivott egy egész kancsó 
bort, jókedve kerekedett, elkezdett danolászni, s mikor a má
sodik kancsó bort megrendelte, honnan honnan nem, egy
szerre csak ott termett egy csinos fuvoláslány, zöld fátyolruhá
ban - mert akad ám ilyen fajta is Turdulusnál, ha kell -, és 
se szó, se beszéd a daliás kocsis ölébe pattant. Timasius se 
volt rest, fölkapta a lányt, és úgy kipenderítette, hogy tán még 
most is repülne, ha Turdulus el nem kapta volna. Kell is az 
ilyen mindenki rongya ennek a divatos és gazdag művésznek, 
aki kedvére válogathat a legelőkelőbb és legfinomabb úriasz- 
szonyokban, sőt nem győzi őket lerázni a nyakáról!

- Elég! - reccsentett rá Hermeias. - Részeg vagy, kot- 
ródj a vackodba!

„Micsoda? - dohogott magában a hájas szakács, miköz
ben kigurult a szobából - semmi külön jutalom? Megállj, fu
kar disznó, a jövő heti lakomán egyszerűen nem lesz füle
müle-nyelv, flamingó-agyvelő meg fodormentás rák-kolbász, 
ez négy solidus, ez az én erszényembe vándorol; majd koca 
méhéből rittyentek neked flamingó-nyelvet meg fülemüle-
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kolbászt meg egyéb herkentyűt, te szőrös szívű zsugori, meg
állj 1"

Negyedóra múlva harsányan horkolt a vackán, édes mo
sollyal rózsaszínű malacképén, mivelhogy - vakmerő rab
szolga - a gyönyörűséges Kyprisről álmodott csintalan és 
pajzán, de mindenesetre szentségtörő lehetetlenségeket.

III

A fekete hajú, égő szemű rabszolgalány éppen az ezüst
foglalatú gyöngyházcsatot kapcsolta be úrasszonya dús ha
jába, és ráillesztette a gyöngyös diadémet, amelyről kétoldalt 
gyöngyfüzérek patakzottak le, mélyen, egészen vakító fehér 
melléig, az ezüsttel hímzett kobaltkék palla kivágásáig, ami
kor a fiatalasszony megszólalt:

- Thamar, a tükröt!
A sápadt arcú, lassú mozgású zsidólány odatartotta az 

ezüst tükröt fejedelmi szépségű úrasszonya elé, aki tüzetesen 
vizsgálgatta magát benne, megtapogatta lágy dióbarna hajá
nak fodorított hullámait, jól megnézte az igazgyöngy-füzérek 
omlatag és sápadtan derengő vonalait, belenézett meleg és 
játékos barna szemébe, puha száját rózsaszín mosolyra csü
csörítette, sűrű szempilláit meg-megrebbentette, aztán meg
szólalt:

- Thamar, drágám, a gyémántos nyakláncot!
A lány kivette a drága ékszert a bronzládikóból, s rá

csatolta a fiatalasszony nyakára. A vagyont érő nyaklánc fel
szikrázott a tízlángú állócsillárok fényében, kék-vörös villa
násokkal kápráztatta el a rabszolgalány szemét, úgy hogy 
hirtelenében nem is tudta volna megmondani: vajon a gyé
mánt nyakék vagy az alabástrom nyak vakítja-e jobban. Sok
szor látta már szépséges úrasszonyát a selymek, bársonyok és 
ékszerek ilyen tündöklő ragyogásában, de most önkéntelenül 
is felkiáltott elragadtatásában:
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- Úrasszonyom, Minervina, sohasem voltál még ilyen 
gyönyörű!

Minervina elmosolyodott, és ezt gondolta magában: 
„Ennek a lánynak igaza van, csak azt nem tudja: mért várom 
épp ma ilyen különösen ünnepi díszben az én drága férjemet! 
Honnan is tudhatná - hiszen csak tavaly került hozzám -, 
hogy ma van a házasságunk harmadik évfordulója?"

Házasság? Ez túlzás. Igaz, hogy három éve felesége 
Constantinusnak, de nem úgynevezett „törvényes" felesége! 
Mégpedig azért nem, mert az apja, Mediolanum egyik leg
gazdagabb nagykereskedője, valamikor rabszolga volt. Dioc
letianus szabadította fel, s éppen foglalkozása révén került 
összeköttetésbe a legelőkelőbb körökkel. így ismerkedett meg 
a császár parancsőrtisztjével, az alig huszonkilenc éves Cons- 
tantinusszal.

Minervina, amint most visszagondolt arra az emlékeze
tes mediolanumi őszre, amikor megismerkedett Constanti- 
nusszal, még egyszer elmosolyodott, s ezúttal egy kis büsz
keség is volt a mosolyában.

- Thamar, édesem, tedd el a tükröt, s készíts bort és 
mézes süteményt. Tudod, kit várunk!

- Igenis, asszonyom - felelte a rabszolgalány átszelle
mült és boldog mosollyal, mert éppen úgy imádta Constanti- 
nust, akár Minervina, sőt talán nagyobb és vadabb szenve
déllyel, az elérhetetlenség csillapíthatatlan rajongásával. Arra 
gondolt, hogy mindjárt megérkezik Constantinus; sápadt arca 
kigyúlt, szívdobogás fojtogatta, meghajolt, és nesztelenül ki
ment a szobából.

Minervina egyedül maradt. Akármennyire szerette rab
szolgalányát, Aurelia Thamart, mégis jobban szeretett egye
dül üldögélni keleti kényelemmel és pompával berendezett 
szobájában, vagy ahogy mondani szokta: a mi puha fészkünk
ben. Itt a pazar kis villában, a város szélén, a dús gyümölcsö
sök és szőlőskertek között, az üvegablakon át, órákig elnéze
gette a fecskék cikázását, a vadgalambok játékát, a pintyő
kék és cinegék félénk rebbenését és surranását. Milyen boldog 
is volt az ő szerelme, s milyen szomorú! Boldog volt, hiszen a
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legremekebb férfi éppen őt választotta feleségül, az egykori 
rabszolga leányát; s egyúttal szomorú, mert ezt az imádott 
férfit, aki szívből szerette őt, szüntelenül ezernyi veszede
lem környékezi, és annyira lefoglalja a katonaság és a poli
tika, hogy alig jöhet ki hetenkint egyszer az ő kis puha fész
kükbe. Mindegy: igaz, hogy Italia és talán az egész biroda
lom legszebb és leggazdagabb lánya volt, válogathatott a ké
rőkben, s válogatott is jó sokáig, de megérte: húszéves korá
ban a birodalom legkülönb férfiénak felesége lehetett... 
egyelőre ugyan csak úgy „balkézről"; csakhogy Constantinus 
előbb-utóbb...

De ezt az ábrándot nem merte már végiggondolni, csak 
titkon melengette a szíve rejtekén. Egyelőre csak az volt fon
tos, hogy szeretik egymást, szinte kielégíthetetlen forró sze
relemmel, s hogy a jövő mit hoz, és hogy Constantinusból mi 
lesz majd, azt bízzuk az istenekre.

Mégis, mi történhetett? Másfél órával ezelőtt azt az üze
netet hozta a derék Talio, hogy a nobilissimus ma este kijön, 
holott mindig a „dies Solis", a Napisten napja, vagyis a vasár
nap volt a látogatásának ideje; ezen a napon már kora dél
ben kijött, és másnap reggelig itt maradt, úgy hogy egy percre 
se mozdult el mellőle. Ilyenkor egészen az övé volt: nappal 
boldog békességben élvezték a tavaszi táj bontakozó szépsé
geit s egymás kívánatos közelségét, a fülledt és virágillatos 
éjszakában pedig az olthatatlan és telhetetlen testi szerelem 
gyötrelmes gyönyörűségeiben fuldokoltak. S mi történhetett 
vajon, hogy országos gondjai közben még egy napot - s ta
lán inkább egy szerelmes-mámoros éjszakát - áldoz neki?

Eszébe jutott volna az évforduló? Aligha, hiszen férfiak 
nemigen tartják számon a múltat, csak a női hűség őrzi a sze
relmes napok, órák és percek drága és felejthetetlen emlékeit. 
Ô, Constantinus olyan, mint minden férfi: egy csöppet sem 
érzelgős; ez a nők és a költők gyengesége, szokta mondo
gatni. Minervina bizonyos benne, hogy csak őt szereti, de 
éppoly bizonyos abban is, hogy a férje, ha kedvet kap egy 
nőre, semmi esetre sem szalasztja el. Csak egy a fontos: őt 
szereti, s minden más nő csak alkalmi kaland, könnyű és fele-
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lőtlen szórakozás neki, és nem hagy benne mélyebb nyomot. 
De ahogy őt szereti, az egy egész életre szól. S ma olyan tit
kot közöl vele, hogy talán soha többé más nőt meg nem kí
ván ...

De vajon itt marad-e ma éjjel? S ha nem, lesz-e alkalma 
beszélni vele? Hiszen az üzenet úgy szólt, hogy Constantinus 
után még többen is érkeznek. Talán országos ügyben akarnak 
tanácskozni? De épp itt, nála? Ilyesmi még sohasem történt. 
Sehogy sem fért a fejébe a dolog.

Hiába faggatta Taliót, csak annyit tudott meg, hogy a no
bilissimus ma fontos titkos üzeneteket kapott, s valószínűleg 
itt akar tanácskozni bizalmas embereivel, biztonságban és 
zavartalanul. Egyebet nem közölt, nem mert közölni Talio, 
Minervina pedig egyszerre megsejtett mindent: Constantinus 
tavalyi durva mellőzése óta tudja, hogy Galerius nem szível
heti, sőt gyűlöli, mert félti tőle a bíborát. Tudott a sarmata kí
sérletről, tudott az oroszlánról is: az ilyen nyílt és átlátszó 
támadásokat könnyűszerrel visszaverte az ő drága férje; alat
tomos orvtámadások ellen a legerősebb és legéberebb férfi 
sem tud védekezni! S ettől a gyalázatos Galeriustól minden 
kitelik. Minervina eddig csak aggódott, de most már resz
ketni kezdett. Nem, nem, biztatta magát, csak semmi gyönge- 
ség! Hirtelen fölegyenesedett, ezüstszálakból font övéből ki
húzta sáfrányszínű selyemzsebkendőjét, az övre akasztott ha
bossárga borostyán illatszer-tok fedelét félretolta, kivett be
lőle egy csipetnyi illatos szíriai fahéjolaj-kenőcsöt, és a zseb
kendővel szétdörzsölte arcán. Elrendezte a palla redőit, két 
karját a nyakához emelte a vállain át, kezeit összekulcsolta, 
fejét hátrahajlította, a dús hajából lecsüngő gyöngyfüzérek 
megcsörrentek alabástrom-nyakán, a palla megfeszült testén, 
s két fiatalos, hetyke melle, mint két ingerlő aranyalma duz
zadt előre a puha bársonyruha ezüstszegélyes kivágásából.

Egyszerre csak tompa lódobogást hallott, aztán csattant 
a kapu, eltelt néhány izgalmas perc, meglebbent a sárga se
lyemfüggöny, s a következő pillanatban előrelendült Miner
vina két fehér karja, kapcsosán ráfonódott a belépő szép szál 
férfi nyakára, piros ajka a száját kereste, rátapadt, hangtalan,
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hosszú csókban, sudár pálmateste szorosan odasimult a férfi 
testéhez, szinte összeolvadt vele, aztán dúshajú barna feje, 
eperszín bársony-arca fáradtan lehanyatlott az ezüstpáncélra 
omló vörös vezéri köpeny puha szövetére.

Constantinus karjaiba fogta a félig áléit gyönyörű testet, 
s óvatosan lefektette a selyemfényű puha perzsiai szőnyegek
kel párnázott pamlagra. Minervina görcsösen szorította a 
férfi kezét, az ajka remegett, szemében kövér könnycsepp 
csillant, s alig hallható hangon csak egy szót ismételgetett:

- Drágám ... drágám ...
Constantinus ott állt a pamlag mellett, szabad jobb ke

zével a bársonyos arcot simogatta:
- Minervina, édesem, ne sírj. Ne félj, no csillapodjál, 

édesem.
A fiatalasszony a férje meleg, férfias, biztonságos sza

vaira végül megnyugodott, fölszárította könnyeit, és lassan- 
kint halvány mosolygás virágzott ki az ajkain, mint félénk 
tavaszi tulipánvirág. Hűséges, meleg dióbarna szeme rajongva 
simogatta végig Constantinus magas termetét, széles vállait, 
a páncél alatt viselt rövidujjú lila tunikából kibuggyanó kar
izmait és kemény lábszárait; tekintete megpihent rövidre nyírt 
haján, csillogó szemén, sasorrán, húsos vérpiros ajkain: mi
lyen férfias ez a merészívű sasorr, csupa keménység, határo
zottság, férfiasság! Milyen véresek, követelődzők, mohók ezek 
a duzzadt ajkak, milyen irtózatos gyönyörűségeket, milyen 
testet emésztő kínokat és kéjeket gyújt föl benne a csókoknak 
ez az izzó tűzfészke! Bársonyosra borotvált sima arcán se ba
jusz, se szakáll; Minervina gyerekkora óta csupa szakállas 
férfit látott maga körül; ha apja megcsókolta, összevissza 
szúrta és karcolta gyenge bőrét a durva szakállszőr; az urak 
és parasztok egyformán mind szakállt viseltek; csak ő, csak 
ez a gyönyörű férfi, csak a drága Constantinus szakított ezzel 
a barbár viselettel! Illyricumi meg daciai barbár parasztok és 
vad harcosok viselete ez; Galerius is ilyenféle barbár bugris 
meg ez a birkapásztorból lett Caesar: Maximinus Daia is! 
Constantinus más: apja Augustus, nagybátyja meg Claudius 
Gothicus császár volt, így hallotta egyszer, talán Vecasius ud-
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vari titkártól, aki sokat jár ide Constantinus üzeneteivel és 
mindenféle megbízásaival; mindig mosolyog, mindig jókedvű, 
mindig mókás fiatalember, és bizony sokszor rajtafelejti a 
szemét Minervinán... Csak nem szerelmes? Eh, még mit 
nem? Constantinusnál nincs különb férfi! Királyi termete mel
lett elbújhat ez a zömök, alacsony, ám okos és szépszavú Ve
casius. Igaz, hogy Constantinus keveset beszél, nem érti a 
forró és hízelgő szavak varázslatát, de kemény, erős, bátor, 
jó hadvezér, sőt győzhetetlen, nagyszerű katona, nem afféle 
tintanyaló, mint ez a kis Vecasius. Igaz, hogy Constantinus- 
nak vastag a nyaka, ezért is csúfolják úgy, hogy „Trachala", 
vagyis „bikanyakú"; ez az egyetlen szépséghibája apollói ter
metének, de talán ez a titka csodálatos férfierejének is:... 
Igen, a bikaisten ő; a krétai Pasiphae is megirigyelhetné tő
lem! ö a tökéletes szerető, s valahányszor az övé vagyok, 
eszembe se jutnak a hízelgő hímes szavak; szomjasan és meg- 
semmisülten élvezem a néma tetteket! Nem, nem voltam 
soha senki másé, ő tépett le mint szűz virágot, s gondolni se 
akarok másra, főképp Vecasiusra nem, akárhogy is simogat
ják füleimet költői, bár mindig burkolt vallomásai... Nem, 
különösen ma nem, s épp ebben a pillanatban nem, ami
kor ...

- Constantinus, drágám, olyan jó, hogy eljöttél! Min
dig jó, de ma különösen boldog vagyok, mert végre ...

- Nos? Beszélj, kislányom! - Constantinus szókincse 
szerelmi vonatkozásban meglehetősen szegényes volt. Állami, 
katonai és polgári ügyekben, akármiféle tanácskozáson is, 
kifogástalanul tárgyalt és szónokolt, de az irodalom, a költé
szet s ezzel a szerelem színes szókészlete s hajlékony és mű
vészi stílusa örökre idegen maradt számára. Jól érezte Miner- 
vina: ez a hatalmas és szép katona a tettek embere volt. Sze
relmi szókincse mindössze az „édesem" és a „kislányom" sza
vakra szorítkozott. Olvasni nem szeretett, egyáltalán nem sze
rette a zengő, cifra és főleg hosszú körmondatokat: a nőket, 
ha kellettek neki, egyszerűen letarolta, és tapasztalata szerint 
ez a két szó eddig elég volt a hódításhoz. És egyre jobban meg
erősödött benne az a meggyőződés, hogy tulajdonképpen ez
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a két szó is mellőzhető a legtöbb esetben. - Beszélj, kislá
nyom! - ismételte.

Minervina féloldalt fordult fektében, kinyújtotta karjait, 
körülölelte Constantinus bikanyakát, lehúzta magához, és a 
fülébe súgott valamit. Utána visszahanyátlőtt a pamlagra, be
hunyta a szemét, és kéjesen megborzongott.

Constantinusnak kigyúlt az arca, és izgatottan felkiál
tott:

- Kislányom! Igaz ez? Fiunk lesz? Honnan tudod?
Minervina elmosolyodott:
- Én akartam! S egy hónappal ezelőtt, azon az őrült és 

vad, mámoros éjszakánkon, már tudtam is. Emlékszel, mikor 
az utolsó hajnali ölelkezésünk közben, a beteljesülés csúcs
pontján, megborzongtam és fölsikoltottam? Akkor történt...

Constantinus már le is dobta a köpenyét, lecsatolta pán
célját, lábvértjét, tunikáját is lerántotta, odavetette magát a 
minden Venusnál kívánatosabb Minervina mellé, szomjasan 
csókolta kigyúlt arcát.

Észre sem vették, hogy a selyemfüggöny meglibbent, két 
égő fekete szem szikrázott fel a keskeny résben, aztán rémül
ten megrebbent, a függöny nesztelenül összesimult.

Thamar riadtan menekült vissza a szobájába a mézes 
süteménnyel.

Constantinus alig engedte lélegzethez jutni Minervinát; 
a fiatalasszonynak már nemcsak az arca égett, hanem egész 
teste izzott, mint a parázs. Az opálos esti szürkületben csak 
ez az alabástromtest derengett már.

Félórába is beletelt, amíg annyira felocsúdtak az elra
gadtatásból, hogy rendbehozhatták magukat. Constantinus 
gyorsan felöltözött, Minervina is megigazította kibomlott ha
ját, koromból préselt rudacskával meghúzta a szemöldöke vo
nalát. A félhomályban csak az ujjaival tapogatta ki, aztán 
látta, hogy így nem boldogul: hármat csengetett; az eunuch 
már tudta a leckét: csakhamar megjelent két állócsillárral, 
a szobát elöntötte a sárga fény. Minervina most látta csak, 
hogy Constantinus arcán sugárzik a boldogság: odalépett 
hozzá, átfonta karjaival ezt az isteni bikanyakat, és szelíd

73 



csókot lehelt a duzzadt és forró szájára. Constantinus, hogy 
a szenvedély önkívületéből magához tért, tárgyilagosan is 
megállapította, milyen gyönyörű ez az asszony: forrón visz- 
szacsókolta, és gyöngéden megsimogatta a leányosan friss és 
hetyke mellet, mintha bocsánatot akarna kérni. Minervina 
megborzongott az érintéstől, mellbimbói kirajzolódtak a tes
tére feszülő kék palla puha szövetén. Megrázta a fejét:

- Drágám, hadd hozzam rendbe az arcomat, hisz olyan 
lehetek, mint egy fúria!

Leült a kerek citrusfa-asztalhoz, egymás után szedte elő 
a kis bronzdobozból az elefántcsont-tégelyeket és borostyán- 
illatszertartókat; előbb eligazította az egymásba akadt 
gyöngysorokat, az elefántcsont-fésűvel pillanatok alatt el
rendezte kibomlott haját, vékony ujjaival ügyesen feltor
nyozta - holott ez Thamar munkája lett volna, de nem akarta, 
hogy a lányka akár csak sejtsen is valamit az imént levihar- 
zott szerelmi csatából! -, néhány csepp liliom-parfőmöt hin
tett rá, újra meg újra belenézett az ezüsttükörbe, még egy ki
csit igazított a szemöldöke vonalán, arcát előbb fahéj illatos 
krétaporral törölte végig, aztán vékonyan bekente az úgyne
vezett „királyi" pirosítóval, amelyet datolyamag hamujából, 
rhodosi vörösrózsa-levélből, nárdusból és míniummal festett 
pálmaolajból gyúrtak divatos és méregdrága kenőccsé Szíriái 
illatszerészek. Ujja bögyével ügyesen rakta fel égő arcára az 
alabástromtégelyből az illatos csoda-kenőcsöket, olyan hoz
záértéssel, mintha ez volna a mestersége, aminthogy a „ken
dőzés" voltaképpen minden nőnek veleszületett tudománya. 
A művelet közben kigyulladt arca előbb elhalványult, majd 
felhajnallott, mint a halványan derengő gyöngyszürke égbolt, 
mikor rózsaszín fényekkel festik meg a fölkelő nap első fé
lénk és szűzi sugárai. Minervina közben azt is észrevette, hogy 
körmei az ütközet hevében a férfitest forróságától elhalvá
nyodtak: gyors mozdulattal félretolta a vörös borostyán me
dúzafej födelét, néhányszor belemártotta a henna-festékbe a 
puha bársonylapocskát, bekente és csillogóra fényesítette 
körmeit.

Constantinus elégedetten legeltette rajta szemeit:
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- Szebb vagy, mint azelőtt, kislány.
- Te szépítettél meg, te vad, te szerelmi varázsló, te is

teni szerető! - Fölállt, fölnézett. Egy pillanatra odabújt 
Constantinushoz, aztán megborzongott: - Nem! Elég! Már 
hozzádérni sem merek! Égetsz, mint a tűz!

Odament a szoba közepére, a rózsaszín márványasztal
hoz, megigazította az egyik citrusfa-karosszék duzzadó se
lyempárnáját, s leült. Hirtelen felkapta az ezüstcsengőt, s 
egyet csöngetett. Thamar, mintha csak a függöny előtt vára
kozott volna, fél perc alatt ott termett a szobában, letette az 
ezüst tálcát, meghajolt - a keze kissé reszketett, mikor a mel
lére szorította -, és nesztelenül kisuhant a szobából.

Constantinusnak feltűnt, hogy milyen csinos ez a lány; 
azt is észrevette, hogy az arca lángba borult, mikor őt meg
látta, elmosolyodott, és valamit gondolt magában.

- Minervina, édesem, te vagy az oka. Te vadítottál meg 
azzal a hírrel! Szinte megőrjítettél! De hát bizonyos? És hon
nan tudod, hogy fiú?

Mindentudó mosoly fénylett fel Minervina ajkain:
- Először is több mint egy hónapja már annak a neve

zetes éjszakának, hát onnan tudom - cinkosan odasandított 
Constantinusra, és elkacagta magát.

A férfi odalépett hozzá, az újdonsült apák gyöngédségé
vel és büszkeségével megsimogatta az asszony bársonyos ar
cát, és szelíd csókot lehelt a homlokára. Minervina boldogan 
érezte, hogy így még sohasem csókolta meg. Csak attól tartott, 
hogy ez a csók már az apa, nem a páratlan szerető csókja, s 
megriadt, hogy ezentúl ő maga talán nem is érdekli majd a 
boldog apát... De nem, nem, hessegette el magától az ijesztő 
gondolatot, ő engem szeret, és sohasem beszélt róla, hogy 
gyereket akar, pedig három éve már, hogy a felesége vagyok 
és hogy így szeret... mint ma is - gondolta magában, és 
boldogan elmosolyodott.

- De honnan tudod, hogy fiú? - faggatta a férje.
- Ezt már Euphrosynos bácsi mondta, tegnap, mikor 

megvizsgált.
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Euphrosynos valamikor híres-szép fiatalember volt; cso
dálkoztak is a barátai, hogy ilyen szép ember mért megy or
vosnak, ahelyett hogy felcsapna szónoknak vagy versenyko
csisnak. De ő csak az orvosi hivatáshoz érzett kedvet, el is 
végezte az orvosi főiskolát Kos szigetén, ahol valamikor a 
világhírű Hippokrates tanított; harmincéves elmúlt, mikor 
megkezdte orvosi gyakorlatát: nőorvos lett, s ezen a pályán 
nemcsak orvosi tudományának, hanem férfiszépségének is 
hasznát látta; a beteg nők fizettek, az egészségesek az ágyába 
kívánkoztak, ámbár nagyon sok nő csak azért színlelt beteg
séget, hogy bejusson a híres szép férfi ágyába, amelyről a 
„meggyógyított" nők csodákat meséltek.

De azok is csodákat meséltek róla, akik sohasem kerül
tek az ágyába, mert csakugyan betegek voltak, és Euphrosy
nos csakugyan meggyógyította őket. Miletosban folytatta or
vosi gyakorlatát, s a nagy forgalmú kikötőből naponta ki
rajzó kereskedőhajók révén hamarosan egész Kisázsiában, 
a szigeteken, Egyiptomban, sőt Arábiában és Indiában is el
terjedt a híre a csodadoktornak. Egyszer meghívta egy indiai 
fejedelem, hogy gyógyítsa meg a legkedvesebb feleségét, és 
hajlandó volt erősen felfegyverzett hajót küldeni érte, de ő 
az indiai selyemkereskedővel azt üzente vissza, hogy köszöni 
szépen a meghívást és a felajánlott arany- és gyémántkincse
ket, de India neki nagyon messze van, és fél esztendőre nem 
hagyhatja itt a betegeit.

Pedig jobban tette volna, ha itt hagyja őketl Ehelyett 
elfogadta egy dúsgazdag attaliai nagykereskedő, Mannos, 
meghívását, akinek a viruló tizenhat éves kislánya, Panagia 
- így mondta a búskomor apa -, halálos beteg lett. Euphro
synos el is ment a kereskedő gyönyörű háromsorevezős hajó
ján, szerencsésen meg is érkezett Attaliába, és a pazar palo
tában megkezdte a beteg kis Panagia gyógyítását. Az orvos 
megpróbálkozott mindenféle orvossággal, latba vetette min
den tudományát, még az egyiptomi és chaldaeai mágusok rá
olvasásait is - mindhiába. Euphrosynos ekkor a csalhatatlan 
varázsvesszőre gondolt, amely már annyi nőt meggyógyított: 
miért ne? - jutott az eszébe. Panagia gyönyörű volt, igéző,
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örökké nyugtalan, nyugtalanító és izgató szépség; égszínkék 
szemével, hamvas arcával, selymes szőke hajával és omlatag 
venusi termetével talán a kősziklát is megelevenítette volna. 
Euphrosynos pedig éppenséggel nem volt kőszikla.

Egyik este közölte a jóhiszemű apával, hogy éjjelre egye
dül kell maradnia a kislánnyal, mert a titkos egyiptomi or
vosságot, Osiris nagyszerű ajándékát, csak négyszemközt ad
hatja neki, hiszen a misztikus igéket a betegen kívül senki 
sem hallhatja. Azt is közölte, hogy ha reggelre nem javul Pa- 
nagia állapota, hanem tovább is idegeskedik és nyugtalan
kodik, még három éjszakán meg kell ismételni a kísérletet. 
Már tudta a csodadoktor a hisztéria okát és egyúttal a csal
hatatlan orvosságát is.

Késő este gondosan bezárták Panagia szobájának abla
kait, Euphrosynos az ajtókat is erősen bereteszelte, aztán a 
lámpákat is eloltotta, csak egyetlen halvány mécsest hagyott 
égve, s megkezdte a gyógyítást. Mikor levetkőztette a leány
kát, szinte elkápráztatta tüneményes szépsége; végigsimogatta 
bársonyos testét, mintha vizsgálná, s egyszerre csak érezte, 
hogy a fiatal és tökéletes test átforrósodik, reszketni kezd, s 
a gyönyörű kék szem szinte világít a félhomályban. Euphro
synos ebben a pillanatban maga is ledobta a ruháját, odalé
pett a csodára váró reszkető kislányhoz, magához ölelte a ki
gyulladt isteni testet, száját a szájára tapasztotta, és máris 
hangtalanul belezuhantak mind a ketten az illatos ágyba.

A misztikus igék elmondására nem is került sor; ele
gendő volt az orvosság: a kislány reggelig sem tudott betelni 
vele. Megállapodtak aztán a hajnali szürkületben, hogy még 
háromszor megismétlik ezt a csodálatos éjszakát.

Panagia azonban rájött az orvosság ízére: nem három
szor, hanem még három hétig megkívánta a csoda-gyógymó
dot, s már ő tanította Euphrosynost új meg új huncutságokra.

Euphrosynos, mi tűrés-tagadás, a negyedik hét végén be
lefáradt a saját csoda-gyógymódjába. Az apával közölte, hogy 
kedves leánykája meggyógyult, s ő immár hazaindulna Mile- 
tosba. Mannosnak kapóra jött az orvos kívánsága, mivel ha
jóját épp megrakatta sericai selymekkel, indiai szőnyegekkel,
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drágakövekkel és illatszerekkel, és szeretett volna már in
dulni Miletosba, csak arra várt, hogy a kislánya meggyógyul
jon. Boldogan hallotta, hogy a híres orvos ezúttal is csodát 
művelt; megtömte az utazóládáját ezer arannyal, s felaján
lotta, hogy hazaviszi Miletosba, délután már indul is a hajója.

El is indult, vitte a boldog apát és a híres orvost, aki 
nemcsak óriási vagyont keresett ezen a gyógyító útján, ha
nem élete legszebb és legforróbb kalandját is megélte. Este 
boldogan nyújtózott el széles és kényelmes puha ágyán a fül
kéjében, s már éppen arról ábrándozott, hogy milyen remekül 
kipiheni a fárasztó gyógymódot ezen a háromhetes úton, mi
kor félálmában úgy rémlett neki, mintha kinyílt s megint be
csukódott volna a fülke ajtaja, sőt mintha a retesz kattanását 
is hallotta volna. Egy másodpercre megint elszenderedett, de 
ekkor érezte, hogy forró lehelet éri az arcát, és reszkető hang 
suttogja a fülébe:

- Az orvosságomat!
Euphrosynos - mit tehetett egyebet - teljesítette orvosi 

kötelességét.
Panagiát még csak meg sem szidhatta az apja, amikor fel

fedezte a fedélzet egyik zugában, mert a hajó ekkor már da
gadó vitorlákkal siklott a koromsötét éjszakában. A leányka 
ezen az éjszakán, Euphrosynos ágyában, felülmúlta önmagát: 
izzott és ragyogott. Ilyen hálás betege sem volt még életében.

Am amikor Panagia ismét ráfonódott, a hajó megbillent, 
odakint éktelen üvöltözés, rikoltozás, ordítás csattant föl, ve
zényszavak pattogtak, s amikor Euphrosynos köpenyt kerített 
a vállaira, és kirohant a fedélzetre, rémülten látta, száz meg 
száz fáklya fényében, hogy a drága áruval megrakott hajót 
legalább tíz fekete vitorlás kalózbárka fogta körül; a felfegy
verzett banditák épp akkor mészárolták le az óriáshajó le
génységét, a kormányost fejbe kólintották, és belódították a 
tengerbe, Panagia papáját megkötözték, s kivont karddal 
kényszerítették, hogy mutassa meg, hová rejtette drágaságait. 
Az öreg úgy remegett, mint a nyárfalevél; markos kalózok 
vígan hordták le a ládákat és a zsákokat az öblös bárkákba, 
amelyeket repülőhidakkal és vastag kötelekkel erősítettek a
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nagy hajóhoz. A fedélzeten holtan hevert a legénység, csak a 
kapitány védekezett még a keze ügyébe került csákánnyal, de 
a tagbaszakadt vörös szakállas kalózvezér visszakézből egyet
len jól irányzott csapással levágta a fejét.

A véres fej éppen abban a pillanatban gurult Mannos lá
bai elé, amikor Euphrosynos odaért. Az öreg felhördült, két
ségbeesetten mutatott a fedélzeti fülke felé - mert az orvos
ról eszébejutott a kislánya -, és rekedt hangon hörögte;

- Panagia! A kislányom!
A kalózvezér rámutatott Mannosra:
- Követ a nyakába.
Kavarodás támadt az öreg körül. Legalább húsz bandita 

rohanta meg s az öreg puszta kézzel védekezett, tőrét is ki
rántotta, de csak másodpercekig tartott az egész: öt izmos 
legény odagurította a fedélzeti kézimalom őrlőkövét, nyakába 
kötözték az öregnek, s a súlyos testet átemelték a korláton. 
A loccsanás hallatára a vörös szakállas vezér rámutatott a 
riadt Euphrosynosra:

- Megkötözni!
Az izgatott kavarodásban egy szőkehajú, kékszemű, lá

nyos arcú csinos ifjú kalóz észrevétlenül eltűnt a tömegből.
Mannost a tenger, Euphrosynost a vezéri bárka nyelte el. 

Vagy száz matróz még mindig hordta a selymeket, szőnyege
ket és egyéb drágaságokat. Most vették számba a zsákmányt, 
messze volt még az indulás. A vörös szakállas lent a vezéri 
bárka fedélzetén szemügyre vette a megkötözött Euphrosy
nost.

- Oldozzátok fel! - parancsolta., - Jóképű fiatalember 
vagy, kellesz nekem. Azt a vén púpos Zotikost látni se akar
ják már az én drága feleségeim! - A körülálló kalózok vad 
röhejjel nyugtázták a „feleség" szót. - Te őrződ majd őket, 
érted? Zotikos lesz a neved, ezt szokták meg. Nem érdekel se 
az igazi neved, se a foglalkozásod. Őrződ a lányszobát - 
megint felcsattant a hahota -, fegyvert is kapsz ...

Euphrosynosnak felcsillant a szeme. A vezér észrevette a 
szemvillanást.

- Nono, azért ne örülj. Fegyvert ugyan kapsz, de előbb
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lefegyverezünk. Hogy úgy mondjam: kihúzzuk a méregfoga
dat!

Az orvos rosszat sejtett. Megborzongott. A vezér elvi- 
gyorodott: - Sotakos, itt vagy?

- Itt vagyok, vezérem.
- A szokásos műtétet! Vigyétek! Mire hazaérünk, kihe

veri.
... A szőke kalóz belépett a fülkébe s bereteszelte maga 

után az ajtót. A fáklyák vörhenyes derengése valamelyest út
baigazította: homályosan látta az ágyat s benne a lányt, aki 
zsibbadtan-aléltan omlott el a párnákon, még magához sem 
tért egészen. A kalóz nem kérdezősködött, nem magyarázko
dott: odafeküdt a lányka mellé, végigtapogatta a tökéletes 
testet, érezte, milyen fiatal, milyen forró, vadul magához szo
rította, s így viaskodtak némán és fáradhatatlanul a furcsa 
éjszakában. A lány szinte elcsukló hangon lihegte:

- 0, te nemes paripa!
A nemes paripa megborzongott erre az elismerésre. S mi

kor Panagia elragadtatásában felsikoltott, a szőke kalóz meg
ijedt, hogy rajtakapják - mert az önálló zsákmányolást nem 
tűrte a kalózfegyelem -, hát gyorsan határozott: karjaiba 
kapta az áléit leánykát, s azon meztelenül átrohant vele az 
üres fedélzeten, le egyenesen a vezéri bárkába. A vörös sza
kállas fölkapta fejét, ámulva látta az alabástromtestet, a ki
bomlott szőke hajat, a buja vonalú izgató csípőt, a két venusi 
mellet, és szakértőn csettintett a nyelvével. A kalózok éhesen, 
szinte vicsorogva falták szemükkel a drága zsákmányt. A haj
nali hűvösség magához térítette a kislányt, fölvetette égszín
kék szemét, odasimult a fiúhoz, hogy rejtse meztelenségét, és 
mintha segítséget kérne tőle, fölnézett rá. Elcsodálkozott, nem 
tudta mire vélni, hogy Euphrosynos így megváltozott, ébre
dező kábulatában szinte csak magának motyogta: „Hát te 
voltál? Ki vagy te?"

De nem tudott megszólalni. Helyette a vezér hangja har- 
sant: - Mi ez, Antheas? Ki ez?

- Odafönt feküdt ájultan a fülkében, lehoztam. Ha jól 
láttam, van ott egy láda arany is, azt már nem bírtam.
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- Hozzátok le a ládát - rendelkezett a vezér. Aztán hoz
zátette: - Antheas, a lányt a fülkémbe! Fúvass gyülekezőt! 
Indulunk!

A kis hajóraj megindult: Mannos üres hajóját ott hagy
ták a tenger és a viharok zsákmányául, a bárkák pedig dagadó 
vitorlákkal siklottak a sötét tengeren, hogy még hajnal előtt 
elérjék a Hieron-fok egyik védett kis öblében búvóhelyüket.

Panagia lassankint fölmelegedett a vezér ágyában. Kezdte 
megérteni, hogy kik ezek az emberek, s hogy mi történhetett 
a hajóval, a drága rakománnyal, apjával s az isteni Euphro- 
synosszal, aki őt teljes-tökéletesen meggyógyította. Őszintén 
szólván ez a... hogy is hívják... ez a csinos fiú is édes volt. 
Kár, hogy ide hozott. Ez a vörös szakállas nyilván a vezér. A 
vörös szakállas ronda ugyan, de jó kiállású, szép szál férfi. 
Vajon mi lesz velem? ...

Nyílt a fülke ajtaja, belépett a vezér. Lámpát gyújtott, 
ezüst serlegbe édes Thera-szigeti vörösbort öntött, odakínálta 
Panagiának. A lányka kiitta az egészet, s hamarosan úgy 
érezte, hogy tűz futkároz az ereiben. Izgatottan várt, s arra 
neszeit föl, hogy a férfi elfújja a lámpát. Mikor melléfeküdt 
az izmos férfi test, és a puha száját kezdte marcangolni húsos 
ajkaival és ragadozó fogaival, Panagia arcát kellemetlenül 
szúrta és kellemesen csiklandozta a szokatlan szakáll; arra 
gondolt, hogy Euphrosynosnak is, Antheasnak is sima volt az 
arca; ez a szúrós arc: végre egy kis változatosság!

Reggelig tartott ez a változatosság! De Panagia egyszerre 
csak észrevette, hogy legfrissebb és legcsodálatosabb szere
tője már nincs mellette: bizonyára az ő erélyes vezényszavai 
csattogtak odakint a sziklás partokon. A nap besütött az apró 
ablakokon, s bearanyozta Panagia káprázatosán fehér már
ványtestét; szőke haja mint aranyzuhatag omlott végig viruló 
mellén, s agyongyötört teste a friss reggeli fényben úgy lán
golt fel a napfény csókjaira, mint pompás lótuszvirág.

Kéjesen kinyújtózkodott, teste megbizsergett ennek a 
zsúfolt éjszakának elviselhetetlenül gyönyörű emlékeitől, fá
radhatatlan két karját feje alá kulcsolta, derekát behajlította, 
s öntudatának utolsó foszlányai már csak egy gondolattal
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játszadoztak: „Nem baj, hogy vörös, nem baj, hogy szakál
las! De nem ám!"

Aztán ernyedten és boldogan zuhant az öntudatlan álom 
feneketlen mélységeibe. De álmában is sugárzott a teste és 
átszellemült mosoly röpködött véresre mart ajkain...

Az orgazdák már a parton várakoztak tevéikkel, a kaló
zok felrakodtak, s innen kezdve mint békés kereskedők foly
tatták útjukat. A karaván meg sem állt Isaura városáig, a hí
res piacon minden drága keleti holmijuk jó áron kelt el, s a 
banditák mint becsületes polgárok térhettek meg otthonukba: 
legalább egy esztendeig megélhetett mindegyik Mannos hajó
jának rakományából. A csinos szőke kalóz is hazament göm
bölyű feleségéhez és négy gyerekéhez, de valamennyiüket ha
lálosan unta, és soha többé nem feküdt parasztos és zsíros fe
lesége mellé: inkább a kicicomázott és illatos cifralányokhoz 
járt a nagyváros éjjeli mulatóhelyeire. Megmérgezte az a vé
letlen és tomboló éjszaka.

És Isaurától nem messze, a Trogitis tó partján épült pa
zar villában a vörös szakállas vezér - a nevét sohasem tudta 
meg! - tíz asszonya közt fásult unalomban morzsolta napjait 
az isteni Panagia, a legcsodálatosabb éjszaka fáradhatatlan és 
verhetetlen hőse. A vörös vezér fél esztendeig rá se nézett 
többi feleségére, Panagiával tombolta végig minden éjszaká
ját, aztán új asszonyok jöttek, frissek, kívánatosak, s a vörös 
szakáll már régen más hamvas arcokat csiklandozgatott. Pa
nagia egy év múlva már gyakorta üldögélt magányosan a 
villa teraszán, tekintete messze siklott a tündöklő tó tükörén, és 
egyre sűrűbben gondolt a sima, lányosképű szőke kalózra. 
Vajon hol lehet annak az őrült éjszakának ez a néma és fá
radhatatlan hőse, a virágnevű Antheas, a nemes paripa, va
jon hol lehet?

Nem volt sehol. Köddé foszlott, mint a vezér őrjöngése: 
bizony ez csak néha-néha tüntette ki egy éjszakával. Köddé 
foszlott, mint első szeretője, a csodadoktor Euphrosynos, aki 
megnyitotta az ő szűz testét az elképzelhetetlen gyönyörűsé
geknek ... Ô, Euphrosynos megvan, itt van, fegyverrel és ól
mos korbáccsal őrzi a vörös vezér - a tisztes és dúsgazdag
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nagykereskedő! - virágoskertjét, de az egykori daliás és ra
gyogó fiatalember, a nők bálványa, a szerelem felülmúlhatat
lan művésze, mindenestül elvesztette varázsát, lendületét, 
örökké pezsgő gerjedelmét, mióta kihúzták a méregfogát. Az
óta Zotikos - mert ez a neve - egyre sorvad, görnyedezik, 
melle horpadozik, izmos karjai összeasznak, már nem tudná
nak acélosan behajlítani, összeroppantani és szerelemre kény
szeríteni egy üde és duzzadó leánytestet, szeme fénye is meg
tört, fekete hajában is ősz szálak árulkodnak, s Panagiának, 
mikor arra gondolt, hogy ezt a remek férfit „lefegyverezték", 
sajgó fájdalom nyilallt a szívébe: az attaliai eszeveszett mámo
rokra gondolt, kissé fanyarkásan elmosolyodott, és könny 
csillant meg a szeme szögletében.

Nem sokáig hordozták együtt a bánatot és a rabságot; 
Panagia fiatal volt és csodálatosan szép, s hogy oly sokáig 
parlagon hevert, megint ideges, ingerlékeny s örökké nyug
talan: a vörös szakállas végképp megunta, s eladta egy gaz
dag fiatalembernek - aki a leányt egy kissé Antheasra emlé
keztette -, s akivel, talán épp ezért, sőt bizonyosan ezért, má
moros esztendőket tombolt végig, soha nem csökkenő, fárad
hatatlan s mindig szomjas szerelemben.

Hogy aztán mi lett vele, azt csak azok a magasságos is
tenek tudják, akik számon tartják a kéjekben és kínokban 
vergődő, szép és szomorú rabszolgalányok életét is.

Euphrosynos viszont pompásan bevált, mint a virágos
kert őrizője; évről évre szebb és ragyogóbb lányok kerültek a 
keze alá, s az attaliai tündöklő „mézes" hetekért azzal bűnhő
dött irtózatosan, hogy nem kívánta meg egyiket sem. És már 
Tantalos kínjait sem szenvedte miattuk. Harminc évet töltött 
ebben a hivatalában a vezér mellett, s mikor mind a ketten 
elérték hetvenedik évüket, s a kalóz-nagykereskedő méreg
foga is kihullt, eladta a leánykákat, és eladta Euphrosynost 
is, akiről már szolgálatának második évében kiderült, hogy 
orvos. Az ősz szakállú, görnyedt hátú, de élénk tekintetű és 
friss mozgású orvost Thracia vicariusa, vagyis kerületi 
főnöke vásárolta meg jó pénzért Constantinus számára, ami
kor a nobilissimus megbízható nőorvost keresett Minervina



mellé; Euphrosynos aztán hamarosan kiderítette, mi az oka 
a fiatalasszony gyakori rosszulléteinek ...

S most már Constantinus is tudta, csak még azt szerette 
volna hallani: miből állapította meg Euphrosynos, hogy fiú 
lesz? Ha csakugyan fia lesz, töprenkedett, akkor bízvást 
nekivághat titkos terve megvalósításának ...

- Mégis, honnan tudta megállapítani csak úgy, kívülről 
- faggatta Constantinus.

- Megvizsgált ő belülről is - pirult bele Minervina a 
vallomásba -, és mondhatom: a keze mint bársony szárnyú 
pillangó úgy repdeste körül a testemet kívül-belül...

- A vén bűnös - nevette el magát Constantinus -, most 
persze üvegen keresztül nyalogatja a mézet...

- Nem, nem! Nagyon komoly volt. Sokáig vizsgálgatta 
a köldökömet és a két mellbimbómat, meg is kóstolta mind
egyiket, elmosolyodott, aztán fölültetett, két kezével leborí
totta mellemet, csendre intett, és behunyt szemmel holmi 
varázsigéket kezdett mormolni...

- Hallottad-e az igéket? - kíváncsiskodott Constantinus 
izgatottan.

- Hallani hallottam, de nem értettem.
- Egy szót se jegyeztél meg az egészből?
- Annyit kivettem a mormolásából, hogy görögül be

szélt, s a mondókájából minduntalan tisztán kihallatszott ez 
a szó: panagia.

- Ezt a szót megértetted? Hiszen te tudsz görögül. Mit 
jelent?

- Panagia annyi, mint „százszorszent", vagy akár 
„szentséges".

Constantinus izgatottan ugrott fel, és megragadta Miner
vina kezét:

- Vagyis a császári címet mondta, s ebből gondolod, 
hogy fiú lesz.

- ö, nemcsak ebből - mosolyodott el Minervina. - 
Sokkal inkább abból, hogy miután magához tért a révületből, 



így szólalt meg: „Öltözz fel, nobilissima - Minervinának nem 
járt ez a címzés, de Constantinus kedvéért megadták neki -, 
öltözz fel és ülj oda a karosszékbe, szemben velem." - Én 
engedelmeskedtem. Pillanatnyi feszült várakozás után mere
ven rám nézett, és kissé ünnepélyes és szertartásos hangon 
ezt kérdezte: „Emlékszel-e a legutolsó álmodra, nobilissima? 
A legutolsóra, ismétlem, amelyet akkor álmodtál, talán épp 
tegnap, mikor még nem fürkésztem ki tested titkait? Almod- 
tál-e tegnap? Emlékszel-e az álomra?" „Igen, Euphrosynos 
bácsi, álmodtam, és emlékszem rá" - feleltem kissé meg
riadtam „Akkor jó. Mondd el pontosan, mert az elsőhónapos 
várandós asszony legutolsó álma mindent elárul. Beszélj hát, 
nobilissima." És én elmondtam neki a tegnapi álmomat. 
Furcsa álom volt, s megmondom: hátborzongató. Felizgatott, 
mivel tudom, hogy az álmoknak rettenetes hatalmuk van az 
életünk fölött: csakhogy semmit sem értettem az egészből. 
Elmondtam a kis Thamarnak, elmondtam ennek az új egyip
tomi eunuchnak, elmondtam a keresztény eunuchnak is, a 
mindig szomorú Eleusiosnak: de sem a zsidó, sem az egyip
tomi, sem a keresztény mágia nem tudta megfejteni álmomat. 
Hátha a tudós Euphrosynos megfejti, gondoltam magamban, 
s mivel már az orvos vizsgálata is olyan furcsa volt, bíztam a 
tudományában, s elmondtam az álmot.

- Hát mondd el nekem is, kislányom - sürgette Con
stantinus.

- Magas sziklacsúcson sast láttam, napkorona volt a 
fején, sokáig mereven rám szegezte a szemét, aztán nyíl
egyenesen lecsapott rám, ágyékomhoz simult, s kis időre 
mintha eltűnt volna; hiába kerestem, hiába akartam legalább 
megsimogatni, nem volt sehol; egyszerre csak karjaimban 
éreztem, csókolgattam puha, bársonyos arcát, mert most már 
nem horgas csőre volt, hanem szelíd emberarca. A harmadik 
csókomra fölrebbent, s nem is repült, hanem úszott, mint a 
nyílvessző, és tüzes csík maradt utána a levegőben. Amint 
föltekintettem, már újra ott ült a sziklacsúcson, már megint 
napkoronás sasfeje volt, és mozdulatlanul, fenséges nyuga



lomban ült odafent, és tüzes fehér felhők keringtek körü
lötte ...

- Különös álom - töprenkedett el Constantinus. - 
Semmit sem értek belőle.

- Én is ezt mondtam az első pillanatban; Euphrosynos 
bácsi is sokáig elmerülten gondolkodott, miután végighallga
tott, és csak jó későn szólalt meg: „Nobilissima, az álmok 
helyes magyarázata isteni tudomány, és értelmük talán mind
máig rejtve volna előttünk, ha nem élt volna az isteni Marcus 
Aurelius császár idején a csodálatos ephesosi bölcs, Artemi- 
doros. Öt abban a különleges és páratlan kegyelemben része
sítette Apollo, aki maga a legyőzhetetlen és tündöklő Helios, 
hogy személy szerint megjelent neki, mégpedig földi testben, 
akkor, mikor Delos szigetén, a mindentudó isten ősi temp
lomában, éppen az álmok magyarázatán elmélkedett és meg- 
világosításért könyörgött. És Apollo nem homályos értelmű 
jósigékben adott a bölcsnek kinyilatkoztatást, hanem a szen
tély Praxiteles alkotta márványszobrába béklyózott isten meg
elevenedett, és tulajdon isteni hangján élőszóval fedte fel 
Artemidoros előtt az álmok kibogozhatatlan titkait, s egyút
tal megparancsolta neki, hogy pontosan írja le mindazt, amit 
hallani fog tőle, a sötétben tapogatódzó emberi nem, főleg 
pedig a filozófusok épülésére és okulására. Hajnalig hallgatta 
és írta Artemidoros az isten bölcs kinyilatkoztatásait, és csak 
arra riadt fel, hogy az isten elhallgatott: szobra megint né- 
mán-fenségesen sugárzott a fölkelő Nap első, félénken tapo- 
gatódzó fénykűllőiben. Artemidoros teljesítette az isten pa
rancsát: öt könyvben kiadta az apollói bölcs tanítást az álmok 
értelméről, magyarázatáról és megfejtéséről, én pedig ezt a 
könyvet ifjúkorom óta forgatom és tanulom, szinte már 
könyv nélkül tudom, mivelhogy hivatásomnál fogva embe
rekkel foglalkozom, és az emberek életében döntő fontosságú 
az álmok helyes magyarázata. Tehát még egyszer kérdezem, 
nobilissima: pontosan és teljesen mondtad el az álmodat?" 
„Pontosan és teljesen" - feleltem kissé izgatottan. Erre az 
öregember szeme fölcsillant: „Nobilissima, nyilván férjeddel 
együtt különös kegyben állsz a győzhetetlen Apolló istennél, 



s legszívesebben leborulnék előtted, hogy imádjalak, mert 
álmod isteni álom, sőt meg kell mondanom: isteneknek is 
csak kivételesen juthat ily magasztos és tündöklőn világos 
álomlátás. Hallgass meg tehát, nobilissima. Artemidoros 
éppen ezt az álmot írja le műve második könyvének huszadik 
fejezetében: Ha várandós fejedelmi asszony magas sziklán ülő 
napkoronás sast lát álmában, az tökéletes sikert és szerencsét 
jelent; ha a sas megbúvik ágyékában, fejét emberarcra váltja, 
s miután az asszony magához ölelte és megcsókolta, vissza
röppen a sziklacsúcsra, röptében fénycsíkot hasít a levegő
ben, s fent a felhők közt újra felragyog fején a napkorona: 
az asszonynak uralkodásra rendelt fia születik" ... Riadtan 
ellenkezni próbáltam: „De hiszen az én férjem nem császár, 
hogyan lehetne császár a fiam?" Az öreg szelíden ingatta a 
fejét: „Nobilissima, Artemidoros magyarázata nem azt 
mondja, hogy császár lesz a fiad, hanem csak ezt: uralko
dásra rendelt fiad születik. S vajon nem uralkodásra rendelt 
gyermek-e az, akinek a nagyapja császár? Ez az értelme 
Artemidoros magyarázatának." Az öreg eltávozott, én itt ma
radtam, nyugtalanító kétségek és remények között, s boldog 
vagyok, hogy épp ma kivételesen eljöttél, mert ezt a rettene
tes félelmetes-édes titkot nem bírtam volna még három napig 
hordozni magamban.

Fölállt, karjaival körülfonta Constantinus „isteni" bika
nyakát, száját csókra kínálta, de a nobilissimus szelíden el
tolta magától, s visszaültette a karosszékbe.

- Minervina, nyugodj meg. Apollo szavaiban nem kétel
kedhetünk. Sajnálom, hogy nem tudok görögül, s nem olvas
hatom el magam is Artemidoros könyvét, de mindegy: fiam 
születik, mégpedig uralkodásra rendelt fiam... Ez változtat 
mostani elviselhetetlen helyzetemen. Apollónak felelősséggel 
tartozom, magamért is, a fiamért is . ..

- Értem is - mosolygott rá Minervina.
- Persze, hogy érted is - hagyta rá hirtelen Constan

tinus, ámbár egyre csak önmagán és fián járt az esze; mióta 
a szentséges és csalhatatlan álommagyarázatot meghallotta, 
Minervina, a kislány, a csodálatos szerető, egyre jobban hal



ványodott érzéseiben és érzékeiben; már csak a fia foglal
koztatta, a fia! De hogy a fia elérje azt, amire Apollo szerint 
rendeltetett, neki magának ki kell törnie ebből a szégyelletes 
és zsibbasztó rabságból... Igen, itt az ideje! Alig várja, hogy 
megérkezzenek jóemberei, akiket ma estére ide hívatott. Mi
nervina szomorkásán hallgatott, néha sóhajtott, s egyszerre 
élesen beléhasított a rémítő sejtelem: „És hátha a fiam elveszi 
tőlem a férjemet?" Fölkelt, megint odalépett férjéhez, s mintha 
mondani akart volna valamit, ajkai megrebbentek. De Con
stantinus beléfojtóttá a szót:

- Minervina, menj ki Thamarral a kerti oszlopos lu
gasba, mindjárt jönnek a barátaim, fontos dologban kell 
határoznunk, s majd aztán mindent elmondok neked.

Minervina kiment, Constantinus egyedül maradt. Leült, 
végigsimított a homlokán, elgondolkozott, de egyszerre csak 
felugrott: „Ez az álom! - évődött magában - félelmetes és 
gyönyörűséges! Apollo figyelmeztetése, sőt parancsa!"

Izgatottan fel-alá járt a szobában, néha leült, megint 
talpra szökkent, az arca felfénylett, s mintha hirtelen meg
találta volna a percek óta hiába keresett szavakat, suttogva, 
szinte áhítatosan mormolta:

- Égi jel!
A lenyugvó nap éppen ebben a pillanatban döfte bele 

vérvörös lándzsáit a szürke és közömbös alkonyatba.
Mint nyughatatlan méhek, úgy rajzottak zűrzavaros gon

dolatai a fejében: Ablavius üzenete, vagyis a consistorium 
határozata, hogy nem távozhat Nikomedeiából, aztán Corfule
nus híradása Hermeias démoni javaslatáról: igen, Ablavius 
és Hermeias is bőséges jutalmat kap, mihelyt... És itt megint 
eszébe jutott az égi jel, Apolló üzenete. Hermeias javaslatá
ból megértette, hogy mindössze három napja van, s ez a 
három nap dönti el jövőjét... Galerius hatvannégy éves, ő 
éppen a fele, harminckettő... És a fia? Hát ki éljen inkább, 
Galerius-e vagy Constantinus és a fia, akinek nagyapjáról - 
így határozott - a Crispus nevet adja? Tűrje-e, hogy orgyil
kosok prédájául gyanús hadjáratra küldjék, vagy inkább ölje
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meg ezt a disznó Galeriust? Mindent vállalnia kell, látszólag 
önmagáért, valójában a fiáért...

Nyugtalan töprenkedését a molossus véreb dühös csaho- 
lása szakította félbe: igen, jönnek a barátai. Hamarosan 
hallatszott is a kapus udvarias, de erélyes felszólítása: „Jobb 
lábbal!" - mert ha valaki bal lábbal lépett be idegen házba, 
az szerencsétlenséget hozott a házra is, lakóira is. Mindenki 
gondosan ügyelt hát és a világért sem lépte volna át senkise 
bal lábbal a küszöböt. Az urak egyenkint érkeztek, kis idő
közökben: nem ártott az óvatosság! Mikor mind együtt vol
tak, Constantinus kettőt csengetett: a rabszolgái tudták a 
házirendet, néhány perc múlva megjelent egy csinos, fiatal 
perzsa eunuch - Euphrosynos lehetett ilyen valamikor! - 
óriási ezüst tálcával.

Constantinus szólalt meg elsőnek:
- Barátaim, ma fontos, sőt izgalmas híreket kaptam. Az 

egyik jelentés úgy szól, hogy nem szabad kimozdulnom Niko- 
medeiából, a másik épp az ellenkezőjét mondja: háborúba 
küldenek, persze nemlétező ellenség ellen, hátha valahol ott
hagyom a fogamat. S az ilyesmire bőségesen van alkalom, 
tudjuk. Nos, végül is mit akar velem Galerius őszentsége? 
ö hatvannégy éves, én pontosan a fele. Meddig várjak még 
és mire várjak? Atyám Augustus, én pedig túsz vagyok, s 
talán rab, ki tudja? Mit tegyünk, barátaim? S vegyétek 
számba, mikor tanácsot adtok azt is, hogy a nobilissima 
gyermeket vár!

Megcsendültek az ezüstserlegek, és a hű Volusianus 
bátran kimondta:

- Éljen az új Augustus!
- Éspedig melyik? - szólt közbe Sandario, Thracia pa

rancsnoka. - Ki az új Augustus? Talán csak nem Maximi- 
nusra gondoltál, Volusianus?

~ Hát árulónak nézel engem, Sandario? - méltatlanko
dott Volusianus.

- A győzhetetlen Napisten óvjon meg engem az ilyen 
aljasságtól! - védekezett Sandario.

- Valóban helyesen tette fel a kérdést Sandario - szó-
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Iáit meg Constantinus -, hogy ki az új Augustus? Magam 
sem tudom, mit rendel Apolló: én legyek-e vagy pedig a 
fiam?

- A fiad? - kérdezte Lactantius, a császári főiskola 
tanára. - S honnan tudod, hogy fiad lesz? Mert ez lényeges! 
- Csöndesen beszélt, nyugodtan, tárgyilagosan, minden sza
vából csak úgy sugárzott a hűség és a bizakodás.

Constantinus felelt a kérdésre:
- Onnan tudom, hogy Artemidoros könyve eloszlatta 

minden kétségemet.
- Artemidoros? - figyelt fel Lactantius. - Az más. Ha 

álomlátásról van szó, Artemidoros csalhatatlan.
- Tehát éljen a két Augustus! - emelte föl serlegét 

Vecasius, és rejtélyesen elmosolyodott. Általában a kiismer
hetetlen és megfejthetetlen mosolygás volt a politikai és dip
lomáciai fegyvere. Úgy vette észre egyébként, hogy ez a rej
télyes mosoly a nőknél is bevált, tehát alkalmazta is, politiká
ban és szerelemben egyaránt, hiszen mind a kettő a titkok 
tudománya. Imént elhangzott szavaira gondolt, és megállapí
totta, hogy ezeket ki-ki úgy értheti, ahogy akarja: Galerius és 
Constantius, Galerius és Constantinus, Galerius és Maximi
nus, Constantinus és a fia - valóban: Diocletianus rendszere 
értelmében mindig kellett lenni két Augustusnak, s ki tudta 
volna megmondani: melyik kettőre gondol Vecasius vagy 
akárki más.

- Vecasius, helyesen és dicséretesen kívánod, hogy éljen 
mind a kettő - jegyezte meg Constantinus -, de ha épp arra 
a kettőre gondolsz, akire én - és ebben nincs okom kételkedni 
-, akkor vigyázni kell a két Augustus életére. Mit gondoltok, 
hogyan? Hiszen a császár őszentsége szándékai világosak. 
Senki sem tagadhatja, hogy az életünk veszélyben forog ...

Elsőnek Rufius Volusianus gyalogsági tábornok jelent
kezett szólásra. Ötvenéves, szikár termetű, komoly arcú, kissé 
őszülő hajú arisztokrata volt, hatalmas vagyon ura, Constan- 
tinusnak nemcsak bizalmas embere, hanem egyik legjobb 
barátja is. Óriási itáliai birtokaiból származó dús jövedel
meit római palotái, műkincsei és alkalmazottai emésztették
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föl, hiszen itt Nikomedeiától északkeletre, a Sangarios folyó 
balparti síkságán elterülő tízezer hektáros birtokából is volt 
annyi jövedelme, hogy fényűzőn megélt belőle a mostani csá
szári fővárosban. Városi palotájában és városkörnyéki villá
jában állandó volt a jövés-menés, de a sok ember nemcsak 
enni, inni, kérni és hízelegni járt hozzá, hanem „tájékoztatni" 
is. Semmi feltűnő sem volt abban, hogy egy magasrangú kato
nai parancsnoknál tucatjával járnak ki-be katonai és polgári 
egyének. Természetesen ő is értesült a consistorium határoza
táról, viszont az elvetemült filozófus a Galeriusszal folyta
tott beszélgetését nem neki adta el, hanem Constantinusnak, 
mert ettől többet kaphatott érte.

Megkérdezte Constantinustól:
- Mit jelent az a közlésed, nobilissimus, hogy „háborúba 

küldenek"?
Most Constantinus részletesen elbeszélte Hermeias gya

lázatos tervét, amelyet Galerius elfogadott. Ebből mindenki 
megértette, hogy holnap kezdődik a nagy játék, életre-halálra. 
Holnap meghívást kap a császárhoz, holnapután tehát kihall
gatásra megy; s akkor három napig az orránál fogva vezetik, 
aljas ürügyekkel halogatják a császári fogadást, s végül - 
mint derült égből lecsapó villám - jön a mozgósítás, és őt 
csakugyan elindítják, de nem Galliába, hanem délre; ki tudja: 
eljut-e valaha apjához?

Volusianus bólintott:
- Értem. A terv félelmetesnek látszik, de valójában 

igen együgyű, hiszen ebben a kaján cselszövésben nekem 
szánták a hóhér szerepét, és hát mit gondol őszentsége: én 
talán a fejem lágyára estem? Olympios, ez az aranyláncon 
tartott talpnyaló kutya, majd csak hajtsa végre a saját moz
gósítási parancsát, sétáljon csak fel a tengerpartra a lovas
hadosztályaival, hadd szíja a fogát őszentsége, ha megtudja, 
hogy mibe került ez a kirándulás! - Szárazon elnevette ma
gát, aztán folytatta: - Én majd helyette is takarékoskodom! 
Persze a császári parancsot végre kell hajtanom, de a végre
hajtás módját és ütemét az én kötelességem és jogom meg
szabni. Én ezúttal Fabius Cunctator módszerét választom:
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halogatom az indulást, végre kitűzöm a napját, s akkor az 
egyik legio táborában fekete kutya rohan be a praetoriumba: 
az augur megtiltja az indulást. Utána mindennap történik 
valami: izzad az istenszobor, a tábori istállóban sírnak a 
lovak, a mezőn egy ökör megszólal emberi hangon, megreng 
a föld és egy Victoria-szobor ledől és összetörik, tej eső esik, 
s valamelyik éjjel kivöröslik az égbolt alja, mintha lángolt 
volna. Ezek baljós jelek, s aki az ilyen isteni figyelmezteté
sek ellenére főbenjáró vállalkozásba fog, rajtaveszt. Olyan 
óriási területen, mint amelyet az én negyvenezer főnyi hadse
regem elfoglal, mindig történik ilyesmi, és a csodajelek ma
gyarázata az augurok dolga: az augurokat pedig minden meg
felelő magyarázatért nem tej esővel, hanem solidus esővel ju
talmazom. Nos, mi lesz a taktika eredménye? A hadsereged, 
Constantinusom, csigalassúsággal mozog, lépten-nyomon fel
tartóztatják a baljós jelek, vagyis nem mégy délre, nem ka
nyarodd északnak, hanem itt maradsz egy ugrásnyira Niko- 
medeiától. S mivel tudom, hogy Galerius nemcsak kegyetlen, 
hanem gyáva is, esküszöm neked, hogy hozzád sem mer 
nyúlni, hiszen egy harcra fölfegyverzett hadsereg van a ke
zedben, neki meg mindössze az ezer testőre marad. Biztonság
ban leszel tehát, s meg kell mutatnod, hogy bátran szembené
zel minden alattomos merénylettel. De ismétlem: a hajad szála 
sem fog meggörbülni!

- Jól beszéltél, Volusianus - szólalt meg Constantinus -, 
csak azt kell hozzátennem, hogy nem én félek Galeriustól, 
hanem ő fél tőlem.

- Éppen ezért vagy biztonságban - mondta rá Volusia
nus.

- Sandario - fordult most Constantinus Thracia-kerület 
főnökéhez -, tekintélyességednek mi a véleménye?

- Az, hogy akármire kerül sor, rám számíthatsz, nobi
lissimus! És mivel nem csekély erő van a kezemben, javaso
lom, hogy hagyjuk abba ezt a politikai bujócskát, és csapjunk 
oda, vagyis előzzük meg Galeriust, és végezzünk vele! Én vál
lalom!

Sandario hűséges híve volt Constantinusnak, és akár
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tűzbe ment volna érte. Szavai nyomán izgalom támadt a tár
saságban. Szenvedélyes és vérmes ember volt, és szavai leg
inkább éppen Constantinust hökkentették meg, aki mint af
féle hirtelen haragú ember, nem idegenkedett a gyors és gyö
keres megoldásoktól, de pillanatnyilag nem akart vagy nem 
mert nyilatkozni. De nyilatkozott helyette a mindig nyugodt 
és meggondolt Lactantius, a császári főiskolán a latin ékes
szólás tanára, Constantinus egyik kedvelt tanácsadója.

Tartózkodó és visszavonult ember volt, olyan sovány, 
hogy szinte elfújta a szél. Egyedül élt egy bérház egyetlen 
szobájában, fizetését fölemésztette a lakás uzsorabére, a 
könyvvásárlás, úgy hogy egy-egy kifogástalan ruhadarabra 
már alig futotta. Télen is hideg szobában dolgozott, s télen- 
nyáron egyformán koplalt: kenyér, kása, zöldség, gyümölcs, 
sajt volt minden tápláléka, de oly szűkösen, hogy mindig éhes 
volt, borra meg éppenséggel nem telt neki, hogy legalább az
zal fűtse aszott testét. Rendkívüli nyomorának az volt a leg
főbb oka, hogy mikor Diocletianus meghívta a főiskolára, 
még bőven voltak tanítványai, de azóta a latin ékesszólás 
egyre kevesebb hallgatót vonzott, a görög retorika hallgatói 
egyre szaporodtak, úgy hogy Lactantius egyre kevesebb tan
díjat kapott, a fizetéséből pedig csak koplalásra telt.

Pedig korának egyik legképzettebb és legműveltebb em
bere volt, s még ellenségei is elismerték, hogy stílusművészete 
Ciceróéval vetekedett. Diocletianus ugyan nem olvasott, de 
hallgatott művelt tanácsadóira, s így hívta meg az afrikai 
Sicca főiskolájáról a jónevű Lactantius professzort. Nikome- 
deiában kezdettől fogva oly visszavonult életet élt, hogy sze
mélyéről semmit sem tudtak, s még arról is igen kevesen sze
reztek tudomást, hogy már Diocletianus lemondása előtt a 
keresztény hitre tért. Ez volt az oka, hogy mikor a császár ke
resztényellenes edictuma megjelent, Lactantius még jobban 
begubózott, előadásokat sem tartott, és jó néhány évig a leg
nagyobb nélkülözések közt dolgozott a keresztény tanítást 
védelmező alapvető filozófiai művén.

- Tekintélyességed - fordult Sandario felé - férfiúhoz 
méltó hévvel és hűséggel szállt síkra a nobilissimus igazsága
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és joga érdekében, ám én egész filozófiai meggyőződésemmel 
és csekély ékesszólásom minden erejével szeretném kiküszö
bölni tanácskozásunkból az erőszaknak még a gondolatát is. 
Nem volna méltó a nobilissimushoz gyilkosság árán megsze
rezni azt a hatalmat, amely úgyis megilleti, és megilletné már 
most is, ha Galerius őszentségét ama bizonyos pillanatban 
nem ragadja el a gyűlölet és a féltékenység elvakultsága és 
szenvedélye. Fényességed - fordult most Volusianus felé - 
a kitűnő katona nyugodt taktikai érzékével célravezető mód
szert és magatartást ajánlott mindennemű gonosz akna
munka ellen. Teljes szívvel csatlakoznám ehhez a javaslat
hoz, ha szükség volna ezúttal Fabius Cunctator módszerére. 
De én azt hiszem, hogy nincs szükség rá. A nobilissimusnak 
van hadserege, van testőrsége, van néhány tucatnyi hűséges 
és megbízható embere: ezek mind tűzbe mennének érte. Nincs 
tehát ok arra, hogy a nobilissimus változtasson eddigi ma
gatartásán. Nem kétséges, hogy kinek az oldalán van az igaz
ság: bízzunk az igazság győzelmében. Várjunk, figyeljünk, 
legyünk résen, a többit bízzuk az istenségre!

Ebben a felemás korban, amikor az államvallás már 
életre-halálra viaskodott a zsidó eredetű rajongó keresztény 
hittel, egyre jobban érvényesült Aurelius császár elgondolása, 
hogy a birodalom sokféle vallását az egyetlen Helios vallá
sában kell egyesíteni, hiszen lényegileg minden vallás a te
remtő és termékenyítő Napisten kultuszából ered. Ennek az 
óhajtott egységnek egyik jelképe volt az is, hogy nem be
széltek „istenekről", vagy „istenről", ha a legfőbb lényről 
szóltak, hanem mindig „istenségről". Aurelianustól kezdve a 
vallási egység gondolatával foglalkozó császárok így nevez
ték az egy és egységes istent, s ebbe az elnevezésbe minden
féle vallás hívei belenyugodtak, a kizárólagos „igaz istent" 
maguknak követelő keresztények is.

Constantinus is ezt az elnevezést szerette és használta, 
ezért most hálásan tekintett Lactantiusra: tudta, hogy keresz
tény; s hogy a kereszténység is a Helios-vallás egyik fajtája 
vagy felekezete. arról Lactantius szóhasználata még jobban 
meggyőzte.
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Ezek után már-már olyan volt a hangulat, hogy elfogad
ják a bölcs professzor javaslatát, és mindenki csak arra várt, 
hogy Constantinus nyilatkozzék, ehelyett azonban váratlanul 
szót kért Vecasius.

- Beszéljen kiválóságod - intett felé Constantinus.
A fiatal, harmincéves udvari titkár nem ok nélkül tarto

zott Constantinus bizalmasai közé. Dáciái aranyműves apától 
származott, gyerekkora óta módjában volt tanulni, és tanult 
is bőven, s nemcsak dák, görög és latin nyelven írt és beszélt, 
hanem a barbár parthusok, azaz perzsák nyelvét is meg
tanulta, sőt az egyiptomi hieratikus írást is könnyedén el
olvasta, és a szövegeket meg is értette, bár beszélni nem tu
dott a rómaiaktól szívből utált egyiptomiak nyelvén. Okos 
és tudós fiatalember volt, s miután előbb megjárta a medio- 
lanumi főiskolát, végül Nikomedeiában fejezte be tanulmá
nyait: hallgatója volt néhány évvel ezelőtt Lactantiusnak is, 
majd - éppen az ő támogatásával - bekerült Constantinus 
udvarába, s mint a nobilissimus levelezésének intézője, bá
mulatos politikai éleslátásról, áttekintésről és ritka tökéletes 
stíluskészségről tett bizonyságot. Csakhamar bizalmas embere 
lett Constantinusnak, s már fiatalon is ugyanazt az „egregius" 
címet viselte, mint agg mestere, Lactantius. Most nem mo
solygott, hanem higgadtan és komolyan fogott bele javaslata 
előterjesztésébe.

- Nobilissimus, köszönöm, hogy meghallgatod legkisebb 
szolgádat, s egyúttal bocsánatot kérek, hogy ily tekintélyes 
férfiak tanácsai s mindenekfelett az én hódolattal tisztelt 
mesterem bölcs javaslatai után merészelek új indítvánnyal 
előállni. De belső sugallat ösztönöz, hogy beszéljek, s elő
adjam aggodalmaimat. Elsősorban nem szabad felednünk, 
hogy Galerius őszentsége nem válogatós a módszerekben s az 
eszközökben, és régen ledöfette volna a nobilissimust, ha 
nem félne Constantius őszentségétől, hogy haddal jön ellene, 
s kegyetlenül bosszút áll fiáért. Ezellen valóban legjobb vé
dekezés az óvatosság és a megbízható hadsereg. De van még 
egy aggodalmam, és ez súlyosabb az előbbinél: ez a Hermeias 
jellemtelen s elvetemült ember; íme, Constantinusunknak jó
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pénzért elárulta a császárral folytatott bizalmas beszélgeté
sét és körmönfont aljas és gonosz tervét. De hátha hazudott 
Hermeias? Hátha nem is ezt a tervet javasolta? Hátha előre 
megmondta Galeriusnak, hogy ezt a tervet elárulja a nobilis- 
simusnak, s hátha egészen más merényletet készítenek elő 
urunk, Constantinus, ellen? Aki Galeriust elárulja, elárulhat 
téged is, nobilissimus! Ez a hitvány képmutató önmegtartóz
tatást hirdet, és orgiákat rendez, az erkölcsről prédikál, és 
nyakig fetreng az ocsmányság pocsolyájában. Mesterem - 
fordult most Lactantius felé -, tisztelettel utalok arra, hogy 
ennek az aljas álszentnek egyetlen orgiája több pénzbe kerül, 
mint egy becsületes, tehetséges és fáradhatatlanul dolgozó 
filozófus egész évi keresete! Ha nincs hatalmunk, hogy ezt a 
fekélyt kiirtsuk az udvar, s ezzel a társadalom testéből, leg
alább ne fogadjuk jóhiszeműn még az árulását sem! Mivel 
pedig meggyőződésem, hogy egy percnyi vesztegetni való 
időnk sincs, befejezem mondanivalómat, mégpedig azzal a 
javaslattal, hogy a nobilissima és a nobilissimus azonnal tá
vozzék Nikomedeiából, függetlenül attól, hogy mit forral el
lenük akár Hermeias, akár Galerius. Távozzanak a végzetes
nek jelzett három nap letelte előtt: a nobilissima délnek, a 
nobilissimus északnak, csak minél előbb el innen! Fényessé
ged, Volusianus tábornok, és tekintély ességed, Sandario vica
rius, hathatósan tudja majd támogatni távozásukat.

Vecasius higgadtan beszélt, de minden szavából csak úgy 
sugárzott a hűség és a meggyőződés. Ideges mozgolódás tá
madt, az urak egymásra néztek, aztán Vecasiusra, aki érezte, 
hogy szavai nagy hatást tettek mindenkire, elsősorban Cons- 
tantinusra, és hát végre elmosolyodott:

- Nos, barátaim? - fordult hozzájuk Constantinus.
Szinte egyszerre hangzott fel a helyeslés az egész társa

ságban. Constantinus megindultan nézett a fiatal titkárra, 
aztán megszólalt:

- Én is azt hiszem, jobban mondva, érzem, hogy Veca
sius javaslata helyes. Ha eltávozunk, megelőzünk minden me
rényletet, s ha eljutunk Treviribe, megnyílik előttünk s előtte
tek is, barátaim, minden lehetőség ...



IV

Vacsora közben semmi másról nem esett szó, csak a híres 
Crescensről, a mór versenykocsisról, a kék párt büszkeségé
ről, aki eddig hatszáznyolcvanhatszor győzött a kocsiversenye
ken, félmillió denarius vagyont szerzett, nem is szólván a ren
geteg ajándékról, amit ez a „nők bálványa" a dúsgazdag és 
szebbnél szebb társaságbeli hölgyektől kapott diadalmas sze
relmi szolgálataiért. Ebben a versenyben a főváros aranyifjait 
győzte le, a cirkuszban pedig a zöldpárti versenykocsisokat, 
akiken mostanában a gazdag fogadók százezrei úsztak el. 
Híre járt, hogy drága pénzen megvásároltak a zöldpárt kori
feusai egy tudós egyiptomi bűbájost, aki ügyesen Abraxas- 
gemmát csempészett Crescens kocsijának egyik kerékagyába. 
Ez a bűvös vésett kő kakasfejű és kígyólábú kocsist ábrázolt, 
aki jobb kezében ostort, bal kezében titkos jelentésű kettős 
keresztet tartott, a kő legalján pedig a titokzatos „Iao" szó 
idézte a rontó erejű démont, aki majd összetöri Crescens 
kocsiját. A gemma másik lapjába az egyiptomi mágus varázs
erejű „szent jeleket" vésett, perzsa, chaldeus, egyiptomi, zsidó 
és görög jelképeket és átkokat, úgyhogy a diadalmas verseny
kocsis vesztét a bennfentesek bizonyosra vették, és máris 
óriási fogadásokat kötöttek a zöldek győzelmére...

Az izgalmas tárgy mindenkit érdekelt, csak Lactantiust 
nem; bár az ő vallása is csak úgy hemzsegett a démonoktól és 
mindenféle gonosz szellemektől, az efféle mágikus jelekben 
és rontó babonákban nem hitt. Ellenben a tápláló vacsora és 
a nikomedeiai tüzes vörös bor jólesett neki, valósággal fel
frissítette. Vacsora után elköszönt, Constantinus egy bika
erős heréit egyiptomi rabszolgával hazakísértette, s az öreg 
tudós otthon még hajnalig dolgozott nagy művén, két kis olaj
mécses gyér sárga világa mellett.

Miután a személyzetet eltávolították, megkezdték Veca- 
sius tervének végleges kidolgozását, és most már Minervina 
is részt vett a tanácskozásban. Amint hallgatta Volusianus 
nyugodt és okos fejtegetéseit, megriadt, megdöbbent és való-
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Sággal kétségbeesett arra a gondolatra, hogy hosszú időre el 
kell válnia imádott férjétől, a „fia" apjától. Még jobban meg
riadt, mikor megtudta, hogy már másnap indulnia kell. Ki
mondhatatlan aggodalom vett erőt rajta, mikor hallotta, hogy 
Constantinus, minden gyanú elkerülése céljából, még Niko- 
medeiában marad, és csak három nap múlva indul, mégpedig 
északnak, egyenesen Thracia irányában, ahol majd Sandario 
biztosítja útját.

Mikor meghallotta, hogy ezek a rendkívüli események 
Vecasius javaslatára történnek, valami jóleső melegség járta 
át szívét; tetszett neki a fiatalember okossága, hűsége, és - 
így gondolta magában - bölcsessége, hogy Constantinus leg
hűbb és legbölcsebb barátainak gyülekezetében éppen ő, a 
legfiatalabb, találta meg az élethalálkérdésnek ezt a leghelye
sebb megoldását. Bármenyire fájt neki az elválás, belátta, 
hogy ennek így kell lennie. Közben Vecasius egy pillanatra 
sem vette le a szemét róla, s most már egyfolytában mosoly
gott, egy cseppet sem tolakodón, inkább szemérmesen, ám 
oly érthetőn, hogy Minervinán akaratlanul is édes borzon
gás futott végig.

Végül Volusianus összegezte a tanácskozás eredményét:
- Tehát megállapodtunk. Holnap reggel a nobilissima 

Prusa híres gyógyfürdőjébe utazik, mert - Euphrosynos ta
nácsára - ebben az állapotban teljes pihenésre és állandó 
orvosi felügyeletre van szüksége; ezért vele megy, és vele 
marad Euphrosynos; de csak két napig, mert harmadnap este 
felülteti a császári posta hálókocsijába, és egy szakasz kato
nám kíséretében útnak indítja Myrlea kikötőjébe, ő maga 
pedig még három hétig ott marad Prusában, jót tesz majd 
öreg csontjainak a meleg gyógyfürdő. Végül hazajön Niko- 
medeiába, azzal a hírrel, hogy a nobilissima még két hétig a 
fürdőhelyen marad, s mi majd gondoskodunk róla, hogy ez 
tudomására jusson Galeriusnak, mondjuk: Hermeias útján. 
Viszont nem kötjük az orrára a piszkos besúgónak, hogy Mi
nervina már árkon-bokron túl van. Nobilissima, jegyezd meg 
jól a neveket: Myrlea kikötőjében egy különlegesen gyors
járatú liburna vár, az Iris; a kísérő szakasz centuriója jelent
je



kezik a liburna parancsnokánál, Hilarus kapitánynál, aki 
utána jelentkezik nálad, nobilissima, a fedélzetre kísér, elfog
lalod kényelmesen berendezett utasfülkédet, a hajó felszedi 
horgonyait, kifeszíti vitorláit, nekivág a Propontis vizének, s 
mint a nyíl, úgy süvölt végig a végtelennek tűnő tenger tük
rén. Kényelmesen lefekszel, nobilissima, s mire kialudtad 
magadat, a fürge kis hajó máris befutott Perinthosba, a Fe
kete-tengeri hajóraj, a Classis Pontica hatalmas és erős kikö
tőjébe; Sandario őtekintélyessége holnap hajnalban indul 
innen, Nikomedeiából, parancsnoki liburnáján, s már régen 
ott vár téged a perinthosi kikötőben, kényelmes utazókocsi
val, megfelelő kísérő személyzettel és erős katonai fedezettel. 
Három hét alatt bántatlanul és épségben megérkezel Trevi- 
ribe, s nem lehetetlen, hogy a nobilissimust már ott találod.

Minervina arca egy pillanatra földerült, de hamarosan el
borult, mert Constantinus útjára gondolt; meg is kérdezte 
Volusianustól:

- Fényességed bizonyára meg tudja magyarázni nekem, 
mért nem utazhatunk együtt?

- Azért nem, nobilissima, mert kerülni kell a feltűnést. 
Azt a látszatot kell keltenünk, hogy te Prusában üdülsz, a 
nobilissimus meg folytatja rendes életmódját és munkáját. Ha 
az a gálád Hermeias nem hazudott, akkor három nap múlva 
megkapjuk a mozgósítási parancsot, és míg én úgy teszek, 
mintha indulnék a légiókkal, a nobilissimus kimegy, mond
juk, vadászni, Dakibyza felé, s aztán üthetik bottal a nyo
mát ...

- Egyedül? - riadt fel Minervina.
~ Nem - nyugtatta meg Constantinus -, hanem másod- 

magammal.
- És a tisztes távolban körülötte rajzó őrjáratokkal - 

tette hozzá Volusianus.
- De ki lesz a másik? - makacskodott tovább is Mi

nervina.
- Hát ha minden hadititkot tudni akarsz - felelte moso

lyogva a férje -, ezt is megmondom: Talio.
Most Sandario szólalt meg:
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- A többit tudod, nobilissimus: Byzantionban várlak!
Mikor mind elmentek, Minervina odasimult a férjéhez:
- Ugye, itt maradsz ma éjjelre? - suttogta.
- Nem, nem, kislányom, ma éjjel nagyon jól ki kell pi

henned magad! Meg aztán nekem is sok még a dolgom: gon
dosan elő kell készítenem a „vadászatot" !

Megsimogatta Minervina haját, megcsókolta, s elmenő
ben még visszaszólt:

- De mielőtt elindulnál, itt leszek.
Néhány perc múlva hallatszott a lódobogás, ahogy a 

kísérő katonaszakasszal együtt elvágtatott.
Másnap Constantinus palotájában megszűnt a szokásos 

sürgés-forgás és jövés-menés, az őrségeket megkétszerezték, 
és mikor a nobilissimus kiment Minervina villájába, egész 
zászlóalj katonacsapatot vezényelt, mintha csak hadgyakor
latra indulna vele.

Minervina kocsija a kísérő katonaszakasszal együtt sebes 
iramban nekivágott az Astakenos-öböl keleti végének, s hama
rosan eltűnt Olbia irányában.

Constantinus visszament a villába, behívatta a házfel
ügyelő rabszolgát, átnézte és lezárta az elszámolását, s kiadta 
neki az utasításait.

- Ferik, a nobilissima távollétében mindenre vigyázol, 
mindent rendben tartasz, gondosan ellátod a személyzetet, a 
kaput mindig zárva tartod. Különben küldök majd egy sza
kasz katonát, azokat is ellátod. Megértetted?

A hatalmas termetű numidiai eunuch mélyen meghajolt:
- Igenis, uram! Megértettem.
- Jól van, megbízom benned. Most menj, és küldd be 

Thamart.

Ez a sápadt arcú, égő szemű, koromfekete hajú fiatal 
rabszolgalány úgy hordozta tüneményes szépségét ebben az 
eunuch környezetben, ragyogó úrasszonya árnyékában, mint 
az átkot. Soha senki se nézett rá, többnyire észre sem vették, 
s még a vérmes, villogó szemű és mindig mosolygó Vecasius
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sem hederített rá, az is mindig csak az úrnőt ostromolta forró 
és szerelmes pillantásaival. Pedig Thamar idestova húszéves, 
és szinte naponta kétségbeesetten gondol arra, hogy nemso
kára elhervad, és sohasem fogja megismerni a szerelmet. Már 
szívesen odaadta volna csodálatos és titkos füzekben égő tes
tét akármelyik valamirevaló férfinak, de úgy látszik: az úrnő 
közelsége mindenkit elriasztott tőle. Eszébe jutott a felséges 
ének, a Sír Hásírim, a leggyönyörűbb szerelmes költemény - 
még Syrus főrabbi tanította rá Alexandreiában -, annak is 
azok a sorai, amelyek szüntelenül örömtelen szüzességére 
emlékeztették, a vőlegény szavai:

Elzárt kert vagy mátkám, húgom ... 
Elzárt kert, lepecsételt forrás...

Igen, emésztette magát, Alexandreia s a vőlegény... 
igen... Eszébe jutott a ragyogó város, és a nevezetes város
rész: a Királyi Palotától a Nap Kapujáig húzódó vonaltól 
keletre, a zsidó-negyed, egészen a Kanopos-kapuig, ott volt 
az otthona, ott élte boldog gyermekéveit. Egymillió zsidó élt 
Egyiptomban, s itt a fővárosban még két zsidó-negyed volt, 
de éppen itt, a tenger és a Mareotis tó közt zsúfolódott össze 
a zsidóság zöme. Ebben a városrészben nem volt naplopó és 
ingyenélő, itt mindenki dolgozott, hajnaltól napestig, akár 
kereskedő volt, akár iparos, akár napszámos, akár rakodó
munkás a kikötőben, és hát a zsidók gyarapodtak, gazdagod
tak, de mindenesetre jól megéltek. Persze hogy irigyelték őket 
a folyton tekergő, utcákon és tereken lődörgő, munkakerülő, 
szájas, szemtelen és veszekedő egyiptomiak, akiket szívből 
utált minden zsidó, éppúgy, mint minden római is.

Eszébe jutott édesapja, a fekete szakállas, kunkori haj- 
tincses Makedonios: szép férfi volt, nála szebbet talán csak 
egyet látott életében... de nem, nem! Elhessegette magától 
ezt a gondolatot, s inkább anyja, a szép fekete Joanna arcát 
idézte fel. Apja illatszerkereskedő volt, bejáratos a legjobb 
házakba; a leggazdagabb zsidók s a legszebb zsidóasszonyok 
csak tőle vásárolták az utolérhetetlen művészettel kiagyalt és 
összeállított arábiai és indiai illatszereket, éppen úgy, mint
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ahogy Joanna párnásra, rózsaszínűre és harmatosra hizlalt 
libái is a legkülönbek voltak mindegyik zsidó-negyedben, 
így hát a szülők gazdagodtak, Thamar pedig csinosodott, 
aztán szépült, és tizenhárom éves korára olyan gyönvörű lány 
lett belőle, hogy ámulattal és szinte áhítattal néztek rá nők 
és férfiak egyaránt, úgyhogy Makedonios már nem merte 
egyedül átengedni a aörög vagy az egyiptomi városrészbe, 
ahol szabadon oarázdálkodnak mindenféle kalózok wg rab
szolgakereskedők, nem is szólván a léha és elvetemült hiva
tásos liliomtiprókról. Mondta is egyik este a feleségének:

- Te Joanna, talán vaksággal vert meg téged Adonái, 
hogv észre sem veszed, milyen gyönyörűség lett a leányból, 
kit véled nemzettem fiatal és erős szerelemben? íme, Simeon 
Ben Szira bölcsességével szólván, „magasra nőtt, mint Liba
non cédrusa, mint a Sion-hegv ciprusfáia; felnőtt, mint En- 
gaddi pálmája s mint a rózsaliget Jerichóban, mint az olajfa 
a hegyoldalban,- illatozik, mint a fahéj és a fűszeres balzsam, 
és mint a válogatott mirrha kellemes illatot áraszt magából". 
Nem látod-e ennek a leánynak csodálatos szépségét?

- Hogyne látnám, Mardochái (mert ez volt Makedonios 
héber neve), nagyon is látom, gyönyörűségem telik benne; 
gondoltam is, hogy ideje volna férjhez adni...

- No látod, Joanna, rövid eszű asszony létedre bölcsen 
szólottái. Éppen ezt gondoltam én is, és fölkerestem Svrust, a 
bölcs rabbit, aki helyeselte, hogy férjhez akarom adni Tha- 
mart, s mivel a leánykát jól ismeri, azt mondta, hogy ezt a 
drágagyöngyöt senki sem érdemli meg jobban, mint a dús
gazdag kőfaragó-művész, Kaor, aki ugyan egyiptomi nevet 
visel (mert Káleb az ő becsületes héber neve), de hithű zsidó, 
nagy művész és mindenekfelett dúsgazdag ember. Mit szólsz 
hozzá, asszony?

- Legyen a bölcs rabbi tanácsa szerint - hagyta rá 
Joanna boldogan.

És aztán eljött Kaor, a szép fiatal férfi; rövid fekete sza
kálla, mint az ébenfa keretezte fehér arcát, szeme tüzet fogott 
a hamvas arcú leányka koromfekete szemének szikráitól, és
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Thamar az Ének szavaival, amelyek szüntelenül a fülében és 
a szívében zengtek, ezt gondolta magában:

Ki az, ki előjön, mint a hajnal pírja... 
Szép, mint a hold, tiszta, mint a nap?

Gyönyörű volt az a nap, csupa édesség és boldog betel
jesülés. Kaor nemcsak szép fiatalember volt, hanem kedves, 
okos és művelt ember is; oly rajongó, ékes és színes szavak
kal beszélt hozzá, mint a Sír Hásírim vőlegénye a menyasz- 
szonyhoz; s ezenfelül még művész is volt: puha kőből és 
kemény márványból faragott kis szobrait arannyal fizették, 
milliomos is lehetett volna, ha az állatimádó utálatos egyip
tomiaknak vagy a hatalmaskodó, de korlátolt görögöknek 
készített volna emberfeletti nagyságú istenszobrokat, de ő 
ilyen istentelen munkával sohasem szennyezte be a vésőjét. 
Megfaragta Joanna legszebb libáját; a szomszédék rakoncát
lan kisgyerekét, amint éppen egyik libájukat fojtogatja, Ma- 
kedonios csökönyös szamarát, amint konokul leszegi fejét; 
Thamar horgas csőrű papagáját, amint éppen felborzolja tol
láit; s végül egy remek darab csillogó lunai márványból, ame
lyet Porphyrios Leptis Magna-i kalmártól vett a kikötőben, 
megpróbálta kifaragni Thamar szobrát. Nehezen ment a 
munka: a szerelem megbénította kezét, de végre, hetek múl
tán, felülkerekedett a művész: olyan szobrot alkotott, hogy 
Praxiteles is megirigyelhette volna! Mikor Makedonios meg
látta, összecsapta a kezeit, odament a lányához, homlokon 
csókolta, és elmosolyodott:

- Egy görög nagykereskedővel alkudoztam nemrégiben 
a színház környékén, s egyszer csak rámutatott egy nyitott 
szentélyre s a benne álló csodálatos fehér márványszoborra, 
amely úgy ragyogott a tetőn beáradó napfényben, mint a 
gyémánt. „Nézd, Makedonios - mutatott a szoborra -, ez 
Praxiteles Aphrodite-szobrának egyik legremekebb másolata. 
Most már képzeld el, milyen lehet maga Aphrodité, ha ebben 
a márványban is olyan isteni, mintha élne. Ö valóban a töké
letes szépség! Van nekünk egy istenünk, Momos, a köteke- 
dés, a rosszmájúság, a csúfolkodás istene, fanyar, kedélyte- 



len, keserű vén isten: mindenben hibát keres és talál. Erről 
mondja a mítosz, hogy Aphroditét is megnézte, alaposan meg
vizsgálta, de akárhogy erőlködött, a legnagyobb rosszindulat
tal sem talált benne hibát. Erre úgy elkeseredett, hogy mér
gében megpukkadt." A görög jót nevetett, én meg azt gon
doltam magamban, hogy ha még élne, most pukkadna meg, 
a mi kis Thamarunk láttán ! S ha az a híres Praxiteles láthatta 
volna ezt a kis szobrot, bizonyára azt hinné, hogy Aphroditét 
ábrázolja, és sajnálná, hogy nem ő alkotta.

- Makedonios, a szeretet adja ajkaidra e hízelkedő sza
vakat. De én azt mondanám: ne hasonlítsd leányodat az isten
telen görögök bálványához, hanem inkább a Sír Hásírim 
menyasszonyához, mert a mi szépséges Thamarunk nála is 
üdébb, illatosabb és virulóbb.

Thamar csakugyan kivirult a boldog menyasszonyság 
igézetében. Alig várta, hogy odaadja hamvas fehér testét grá- 
nátalmavirág-vőlegényének. De akárhogy izzott mindkette
jükben a vágy, mindennek megvolt az ősi törvények és ha
gyományok szerint megszabott rendje és módja: Csak játék 
ürügye alatt csókolhatták meg egymást először.

És ez a csók egyúttal az utolsó is volt.
Diocletianus császár akkor már éppen nyolcadik hónapja 

ostromolta Alexandreiát, mert egy bennszülött bitorló fellází
totta a főváros és az ország népét a törvényes császár ellen. 
Az örökösen lázadó, nyughatatlan, pökhendi és pimasz egyip
tomiakat könnyű volt fellázítani: legalább úgy utálták a ró
maiakat, mint a rómaiak őket. A zsidónegyedben az ostrom 
alatt nem esett nagyobb kár: az ostromgépek inkább a város 
középpontját árasztották el súlyos kőgolyóikkal és tüzes 
gyújtónyilaikkal; a főváros legszebb épületei összeomlottak 
vagy leégtek, a zsidónegyedben három kisebb házat pusztított 
el a tűz, de a város elestét s a rómaiak győzelmét a zsidók is 
éppúgy megszenvedték, mint a görögök s az egyiptomiak. 
Amint a szabad rablásra megkapták az engedélyt a győztes 
csapatok, éppen a zsidónegyedre vetették rá magukat legelő
ször, onnan remélték a legdúsabb zsákmányt. A kanoposi 
kapun és a Mesompedion sugárúton beözönlő légionáriusok

104



sorra kiraboltak minden házat, s legyilkoltak mindenkit, aki 
ellenállt, ellenben a fiatal és erős férfiakat a tisztek paran
csára csoportokba gyűjtötték: az emberanyag az állam zsák
mánya volt.

Makedonios a háza kapujában széttárta karjait, s nem 
akarta beengedni a fosztogató katonákat: megkötözték s be
lökték a rabszolgának szánt hadifoglyok közé. Joanna késsel 
ment neki a betolakodóknak: egyetlen lándzsadöfés végzett 
vele; mikor Thamar anyjához rohant, hogy védelmezze, egy
szerre hárman is megragadták, de tündöklő szépsége úgy el
bűvölte a nekivadult katonákat, hogy egy pillanatra megtor
pantak. Ezt a pillanatot használta fel Corfulenus őrmester; 
harsányan odakiáltott:

- Félre, bajtársak! Lefoglalom Constantinus tribunus- 
nak.

És kivezette a nőre éhes katonák őrjöngő gyűrűjéből, s 
bevitte a már feldúlt és megszentségtelenített zsinagógába, 
mert a szép fiatal nőket ott gyűjtötték össze. A zsinagóga 
minden ajtaját katonák őrizték. A nők javarésze már túlesett 
a győztes légionáriusok erőszakoskodásán: a legtöbben sír
tak, zokogtak, jajveszékeltek, volt olyan is, nem egy, aki bol
dogan mosolygott. Corfulenus a főbejárat oszlopa mellé állí
totta a remegő és zokogó Thamart, és kiadta a parancsot az 
őrt álló légionáriusnak:

- Úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére! Constantinus 
urunké!

A kislány most hallotta először Constantinus nevét, és 
sejtelme sem volt róla, hogy ki lehet. De nem is érdekelte. 
Édesanyja ott halt meg szeme láttára, apját elhurcolták, házu
kat kirabolták, úgy látszik, itt a végső pusztulás, amelyről oly 
szívbemarkoló és megrendítő szavakkal kesergett a próféta ... 
Már csak egy kis halvány remény pislákolt a szívében: még 
jöhet Kaor, s megmentheti mindnyájukat! Kaor erős, Kaor 
hűséges, Kaor nem hagyja elveszni az ő menyasszonyát!

De akkor már az ő szépséges vőlegénye lehorgasztott fej
jel, vasbilinccsel kezén-lábán, ott állt a férfi hadifoglyok 
óriási csoportjában; tehetetlen dühében vadul zihált a melle,
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néha felhorkant, érthetetlen szavakat üvöltözött, de senki sem 
törődött vele.

Az egyiptomiak keservesen megadták az árát örökös fic- 
kándozásuknak, kihívó pimaszságuknak. Legalább három év
tized kellett hozzá, hogy újraépüljön Nagy Sándor büszke 
városa, de végre is keresztre kellett feszíttetni ezt a hitvány 
bitorlót, és eret kellett vágni ezeken a vérmes egyiptomi disz
nókon, gondolta magában Diocletianus. Amíg Constantinus 
kíséretében végiglovagolt a városon és a kikötőn, ezt a szem
lét megkeserítette az a meggyőződés, hogy az egyiptomi tűz
fészket sohasem lehet majd kioltani, hiszen Augustus óta 
valósáqos mészárszék ez a város! íme, mennyire igaza volt a 
bölcs Marcus Aurelius császárnak, mikor azt mondta ezekről 
a megátalkodott lázadókról, hogy hiába harcolt annyi barbár 
nép ellen, az egyiptomiaknál izgágább népet még sehol sem 
talált az egész világon!

Másnap számba vették, és kikérdezték a hadifoglyokat; 
megállapították korukat, foglalkozásukat, végigtapogatták a 
férfiakat, mint a vásárra vitt állatokat, végül pedig a tábori 
főszámvevő meghatározta mindegyiknek az árát: legolcsóbb 
volt a kereskedő, drágább a tanár, még drágább az orvos, de 
legtöbbet ért a fiatal és erős földműves, matróz, teherhordó, 
mesterember; még ezeknél is jóval nagyobb volt az ára a 
képzett gladiátornak és versenykocsisnak; a rendkívüli erejű, 
hatalmas testű foqlyokat akkor is jó áron adták el, ha sem
mihez sem értettek: ezekért vagyonokat fizettek a gladiátor
iskolák tulajdonosai és edzői. A nőkért csak akkor fizettek 
valami jobb árat, ha kivételesen szépek voltak, egyébként azt 
tartották, hogy a nők java része csak egy bizonyos dologra jó, 
azért pedig csak egészen kivételes esetben érdemes pénzt 
adni. Viszont keresett árucikk volt a fuvoláslány, fodrászlány, 
a táncosnő, színésznő, énekesnő. Végül is minden hadifogoly 
elkelt, még a sánta, nyomorék és törpe is, mert vagy el lehe
tett adni mutatványosoknak, vagy valamire mégiscsak lehe
tett használni a ház körül, s idővel megszolgálta azt a potom 
árat, amibe került.

Több mint tízezer hadifogoly neve szerepelt a főszámvevő
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jegyzékeiben, amelyeket előbb a császár elé kellett terjesz
teni, hogy kiválogassa közülük azt a néhány százat, akire 
neki vagy az államnak szüksége van. Diocletianus szeme ha
marosan megakadt Kaor kőfaragó nevén - erre igazán szük
sége van! Odaintett a főszámvevőnek:

- Luna!
Akkor épült a császár óriási méretű palotája Salonaeban, 

s annak a szobrait, frízeit és oszlopait faragták a Luna már
ványbányái mellett épített műhelyekben.

Kaor tehát a lunai márványfaragó műhelyekbe került, és 
Thamar most szomorkásán gondolt arra, hogy Kaor olyan 
volt az életében, mint a meteor: felfénylett és eltűnt, nyoma 
sem maradt a közömbös égboltozaton. Thamar egyszer meg
kérte Vecasiust, hogy nézesse meg a rabszolga-jegyzékekben, 
hová került Kaor és Makedonios. Jó idő múlva közölte vele 
a titkár, hogy Kaor kőfaragó Lunába került, de bizonyosan 
nem él már, mert a műhely tavalyi munkáslajstromán már 
nem szerepel a neve; Makedoniost nevetségesen olcsó áron 
adták el, hiszen mit is ér egy kereskedő?! De hogy hová ke
rült, s mi lett belőle, azt nem lehetett kideríteni.

Thamar elvesztette anyját, apja és vőlegénye eltűnt: a 
kislány, akit alig néhány éve Aphroditéhez hasonlítottak, 
szépsége virágában egyedül maradt, s most riadtan idézte 
emlékébe a szerelmes költemény fájdalmas sorait... íme 
majdnem bizonyos, hogy örökre „elzárt kert" marad és „le
pecsételt forrás" ... És tetézi szerencsétlenségét, hogy most 
igazán szerelmes, őrült és vakmerő szerelemmel, s az a férfi, 
aki felgyújtotta benne ezt a halálosan édes érzést, az a férfi 
elérhetetlen magasságban áll fölötte, s bármily jól bánik vele, 
tulajdonképpen közömbösen keresztülnéz rajta. Igen, ezt a 
remek férfit csak a felesége érdekli, a gyönyörű és csodála
tos Minervina, s valóban tegnap délután óta, amikor a függöny 
résén át véletlenül meglátta őket a testi szerelem vad és 
vonagló elragadtatásaiban - tegnap délután óta kétségbeeset
ten érezte, hogy ábrándja őrültség, mindennek vége. Miner
vina elment; már tudta, hogy néhány nap múlva a nobilissi
mus is elutazik - így hallotta félfüllel -, s akkor ő egyedül
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marad; ugyan mi lesz vele? Talán legjobb volna megkérni 
Corfulenust, hogy költözzék ide a családjával, mert itt ma
radni egyedül ebben a házban, véres és fájdalmas emlékeivel, 
kárhozott szerelmével, halálra ítélt szépségével... kibírha
tatlan ...

Megpróbált erőt venni magán, szívét megkeményítette, 
dacosan fölvetete fejét: sötét tüzekben égő szeme fölcsillant, 
egyszerre nagyon erősnek érezte magát. Hát igen: ha már 
minden és mindenki elhagyta, minden reménye és ábrándja 
füstbe ment, egyedül kell megvívnia harcát az élettel és halál
lal. És Mardocháj elátkozott leánya fölegyenesedett, éjfekete 
haja meglobogott, sápadt arcát halvány pirosság öntötte el, 
egész teste reszketett, de megemberelte magát, fölszegte 
fejét, s hiába tolakodott egy-egy könnycsepp a szeme 
szögletébe, elszántan nekiindult, hogy szembeszálljon gyil
kos végzetével.

Ebben a pillanatban hívatta Constantinus.

Nesztelenül lépett be Minervina szobájába, puhán, mint 
a párduc, amely igyekszik észrevétlenül megközelíteni zsák
mányát. Mindig ilyen bársonyos-simán suhant a villában: 
mintha súlytalan volna bágyadt és omlatag teste, s tegnap is, 
mint a testetlen jelenés, úgy jutott el a függönyig s a vakító 
és megsemmisítő látomásig. A nobilissimus háttal ült a bejá
ratnak, s a márványasztalon kiterített térképet tanulmányozta. 
Észre sem vette, hogy bejött a lány, Thamar pedig riadtan 
és izgatottan állt a vastag szőnyegen, szíve rendetlenül vert, 
az izgalom a torkát fojtogatta, melle hullámzott, mint vihar 
előtti fojtott csendben a titokzatos tenger.

Constantinus nem látta, nem hallotta, de hirtelen meg
érezte, hogy bent van a szobában, és megfordult. A lány bele
nézett a férfias szép arcba, az élénken csillogó szürke szem
párba, aztán elkapta róla a tekintetét, s fojtott-fátyolos han
gon megszólalt:

- Hívattál, uram.
Mire kimondta ezt a két szót, máris úgy érezte, hogy rög-
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tön elájul: megfogódzkodott a mellette álló karosszék támlá
jában.

A nobilissimus százszor is látta már ezt a fekete lányt, 
de csak most nézte meg először figyelmesen. Thamar eddig 
csak rabszolgalány volt a szemében: most látta meg benne első 
ízben a nőt. Ez a nő pedig valami egészen különös és csodá
latos tünemény volt, valami délszaki titokzatos virág, valami 
csábító gyümölcs, amely már alakjával, színeivel és illatával 
is megrészegít. Hogyhogy nem vette észre eddig ezt a tüne
ményes és izgató szépséget?

Thamar reszketve állt a nagyúr előtt; nem tudta, mért 
hívatta, mért nézi olyan szomjasan, mért tapad rá úgy a 
tekintete, s egyáltalán: mi történik vele? Talán más beosztást 
kap? Talán eladják? Talán felszabadítják? Mit akar vele ez a 
férfi, akit imád, azaz imádna, ha nem volna vakmerő eszte- 
lenség gondolni is rá? Hiszen akár eladja, akár felszabadítja, 
az mindenképpen annyit jelent, hogy nem érdekli, nincs szük
sége rá. Inkább ölje meg, villant fel benne a gondolat, de 
aztán eszébe jutott a tegnapi viharos jelenet: aki ilyen mámo
rosán élvezi az életet, az sohasem tudná megölni.

Ott állt, mintha a halálos ítéletét, vagy talán inkább a 
halálos csapást várná, fejében zűrzavarosán viharzottak a 
gondolatok, vére lángolt ebben a kibírhatatlan feszültségben. 
A kivágott, földig érő, bőujjú, elől felhasított könnyű vörös 
palla megfeszült fiatalosan duzzadó mellein; karcsú derekán 
fekete bársonyöv fogta össze a ruháját, amelyből hol puha 
karjai, hol pompásan ívelt lábszárai villantak ki; Constanti
nus szakértő tekintete leghosszabban a ruha merész kivágá
sán repdesett, a borszínű borostyánból faragott skarabeus- 
csaton s a tündöklő alabástromfehér mellen, amelyre két 
vastag fonatban omlott le a fekete haj.

A vörös ruha, a fekete haj, a fekete öv és a fekete bár
sonysaru, így együtt lángolt és lobogott a délelőtti napfény 
ragyogásában.

Constantinus kemény vonásai megenyhültek, elismerőn 
bólintott, aztán megszólalt, közömbösen, tárgyilagosan:
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- Thamar, a nobilissima meghagyta nekem, hogy vigyáz
zak rád, mert nagyon szeret és félt; azt is mondta, hogy mi
helyt jó férjet talál számodra, felszabadítunk. De addig is 
gondoskodnom kell rólad. Egyedül nem maradhatsz itt, tehát 
úgy gondoltam, hogy ide költöztetem a derék Corfulenust, 
családjával együtt, s itt is maradnak veled, amíg majd úrnőd 
után nem mehetsz. Jó lesz, Thamar?

- Nagyon jó lesz, uram.
- Corfulenus hu emberem, te is megbízhatsz benne. Ta

lán emlékszel is rá: ő mentett meg téged Alexandreiában, s 
talán azt is tudod, hogy az ő jóvoltából lettél az én hadizsák
mányom.

- Tudom, uram. Hálás is vagyok neki, hogy hozzátok 
kerültem.

- Jól tette, hogy megszerzett nekem?
- Nagyon jól tette, uram. - A lány reszketett, ajkai is 

remegtek, az arcán lázrózsák gyulladtak.
- Hát ha jól tette, akkor ne félj. Mért reszketsz?
- Azért, uram, mert... - Nem bírta, nem merte befe

jezni a mondatot; szíve a torkában vert, mind a két kezét hul
lámzó mellére szorította: fojtogatta az idegeit borzoló, vérét 
korbácsoló izgalom. - Már nem reszketek, uram - mondta 
halkan: a fogai vacogtak.

- Nyugodj meg, Thamar - csillapította Constantinus, s 
közben gyönyörűséggel legeltette szemét a lány lázban égő, 
szinte elomló puha testén, hamvas arcán; szinte perzselte ez 
a lángoló leánytest. Még mindig tárgyilagosan, de már kissé 
melegebb hangon folytatta: - Nagyon szép vagy, tudod-e?

- Uram ... - kezdte Thamar, de megint elcsuklott a 
hangja, szempillái megreszkettek, szemhéjai, nehéz bársony
függönyök, lehulltak, és egy pillanatra eltakarták a fekete 
szemek lángolását.

- Én most három napig itt maradok, nagy munkában és 
izgalomban, hiszen tudod. Jó, hogy itt leszel mellettem. Ma 
este várlak a hálószobámban.

Thamart mintha villám sújtotta volna: térdei megrogy- 
gyantak, kezeivel sápadtan izzó arcához kapott, a palla bő
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ujjai visszahulltak a válláig, bársonyos karjai opálosan vilá
gítottak ruhája vörös szövetén, teste bágyadtan-puhán omlott 
a vastag keleti szőnyegre.

- No kelj fel, Thamar - biztatta, és két karjánál fogva 
fölemelte; érezte, hogy a lány teste izzik, lüktet, vergődik, 
mint a tenyérbe fogott riadt kis rabmadár. Elengedte, aztán 
újra megszólalt, halkan és barátságosan: - Most menj a szo
bádba, és pihend ki magad. Este várlak.

Ezzel fölállt: vége volt a kihallgatásnak.
A lány párnás ajkai megnyíltak, harsány-vörösen, mint a 

felhasadt gránátalma vérszínű bele, és puhán megmozdultak; 
inkább lehelte, mint mondta:

- Igenis, uram.
Egész délután úgy imbolygott a villában, mint az alva

járó. Ideges volt, sehol sem találta helyét, tett-vett; arra gon
dolt, hogy különösen kicsinosítja magát úrnője szépítőszerei
vel; kábító ámbra-illattal hinti meg haját és testét; fölveszi 
smaragdzöld selyemruháját; sápadt gyöngysort fűz fényes 
fekete hajfonatába; ezüstszalagos saruba bújtatja elefánt
csont-lábait; smaragdköves ezüstövet szorít szűzi ágyékára; 
de végül is lágyan és keserűn lebiggyesztette a szája szélét: 
minek? Ebben a vörös ruhában volt bent Constantinusnál, 
ebben látta, s talán meg is nézte ... igen, úgy rémlik neki 
most, hogy megnézte, végigsimította a tekintete, mint a vilá
gítótorony fénycsóvája végigpásztázza a rejtelmes fátylakba 
burkolodzó tengert fekete éjszakákon... Igen, mindez csak 
„úgy rémlik" neki; semmire sem emlékszik pontosan; egyet
len szédületben élte át az egész beszélgetést, vakmerő sze
relme új felizzását; a férfi közömbös szavai úgy gomolyogtak 
a fejében, mint szél korbácsolta ködök dermesztő téji tája
kon ... nem, semmire sem emlékszik, azt sem tudja, hogyan 
támolygott ki a szobából, csak két halk szó maradt meg az 
emlékezetében, mintha tüzes vassal égették volna bele: „Este 
várlaki" Megborzongott a gyönyörűségtől, mikor ezekre a 
halk szavakra gondolt. Eszébe jutott Kaor, s vele életének 
egyetlen férficsókja. Vajon mit hoz a mai este? Vagy éjszaka? 
Szinte önkívületben gyötörte magát, forró teste megdidergett,
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és emlékezetében minduntalan felédesedtek a csodálatos ének 
színes szavai, üde képei és buja vallomásai, s észre se vette, 
hogy halkan dúdolgatni kezdi a szerelmes vallomást:

Miközben a király nyugvóhelyén pihen, 
Nárdusok illatát árasztja;
Olyan a kedvesem, mint a mirrha-csokor : 
A keblemen pihen az éjjel.
Olyan a kedvesem, mint a ciprusfürt 
Engaddi szőlőhegyén...

Mégis kivett egy gyöngyfüzért a domborműves ékszer
dobozból, sötét hajába diadémnek tűzte, s halkan zümmögte 
a szerelmes éneket:

Mint az almafa az erdő fái között. ;. 
Olyan a kedvesem az ifjak között.... 
Üdítsetek virággal... 
Frissítsetek álmával...
Mert beteg vagyok a szerelemtől!. ; ;

A drága szavak még akkor is ott röpködtek forró ajkai 
körül, mint aranybarna szárnyú pillangók, mikor belépett 
Constantinus szobájába.

Még látta, hogy a nobilissimus kitárja a két karját, még 
érezte, hogy magához öleli, még hallotta forró szavait; „Te 
gyönyörűség! Te csodálatos lótuszvirág!" - még tudta, hogy 
átfonja puha karjaival a férfi bikanyakát, vérvörös szája még 
szomjasan és lihegve élvezte vad és mohó csókjait, s még esz
méletén volt, mikor az izmos és hajlékony férfitest ráborult, 
aztán elomlott, elalélt, elsüllyedt a kimondhatatlan szerelem 
fájdalmas és kéjes gyönyörűségeiben, erős férfikarok és 
férfiajkak dúlták omlatag, puha, s az ölelésben hajlékonyán 
simuló testét, ajkainak vérvörös gyümölcsét, duzzadó gyöngy
színű mellének hamvas és kihívó halmait, s végül jóleső zsib
badás bizsergette meg testét, a feje búbjától a lábujja hegyéig, 
s már nem tudta, hogy lázban égő ajkai szüntelen a csodála
tos költemény forró és átszellemült sorait morzsolják halkan, 
távoli gyermekkorából átszűrődő sejtelmes dallamokon, ré
vült rajongással.
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A kedvesem 
Feje színtiszta arany ... 
Haja, mint a pálma koronája. . 
Fekete, mint a holló ... 
Termete, mint a Libanon .., 
Pompás, mint a cédrusok ... 
Szája merő édesség ... 
ö maga csupa kívánatosság: 
Ilyen a kedvesem, Jeruzsálem leányai*

Hajnal felé, lassan derengő öntudattal, arra ocsúdott fel, 
hogy valaki simogatja forró testét, két erős kar átöleli, magá
hoz vonja, valahonnan perzselő lehelet éri arcát, és soha nem 
hallott szavak gyöngyöznek a fülébe:

- Gyönyörűségem! Csodálatos lótuszvirágom! Hajnal
csillagom! Isteni szépségem! Fekete gyémántom! Arany
almám! Édes szőlőfürtöm!

Constantinus, úgy látszik, módosította, sőt gyarapította 
szerelmi szókincsét. Maga is elcsodálkozott, hogy a lány keleti 
szépsége, buja teste, olvadó odaadása milyen furcsa és má
moros szavakat csalt ki belőle. De azzal mentegette magát, 
hogy ilyen élménye még nem volt életében s nem csoda, hogy 
a rendkívüli élvezet eszeveszett mámorában költői szavak 
virágzottak ki ajkán. Szégyellte is egy kissé ezt az ellágyu- 
lást; ezt az ábrándos ujjongást, a színes szavaknak ezt a csil
logó játékát hagyjuk csak a szerelmes ifjaknak és a hazug 
versíróknak, mert komoly hadvezérhez méltatlan az ilyen lírai 
locsogás! És minden hiába! Nem tehetett róla, hogy újra meg 
újra ismételte a rajongó és elragadtatott szavakat: a leány 
meztelen és tökéletes teste fehéren világított a hajnali deren
gésben, és Constantinusnak úgy rémlett, mintha ezt a már
ványcsodát ő remekelte volna, új Pygmalion, s most Venus 
varázslatával ő elevenítené meg. Elragadtatása annál nagyobb 
volt, mert az első ölelésben megtudta, hogy Thamar még 
senkié sem volt: büszkén érezte, hogy ezt a különös illatú 
virágot ő találta meg, ő szakította le, és szenvedélyét egyre 
jobban felszította, amint az éjszaka folyamán egyre boldo-
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gabban tapasztalta, hogy a lány percről percre jobban felgyul
lad, lángol és izzik.

Constantinus nem értette a lány vontatott, töredezett, fur
csa énekét, s még fokozták az ének kísérteties furcsaságát a 
héber szavak. Constantinus azt hitte, hogy egyiptomi vagy 
chaldaeus varázsigék; amint eszébe villant, hogy ez a fekete 
tündér-boszorkány esetleg valami bűbájos ráolvasással meg 
akarja babonázni őt, hirtelen hosszú csókkal tapadt a remegő 
szájra, és beléfojtotta a varázslatot. Thamar a Seól, a héber 
paradicsom virágos mezőin járt, s most a simogatásra és az 
ölelésre egészen fölébredt: tétován bontakozó öntudatával 
visszatapogatódzott a valóságba; s most az ő száján rebben
tek az elragadtatás lírai vallomásai :

- Életem! Szerelmem! Gyönyörűségem! Boldogságom! 
Szeretlek! Szeretlek! Szeretlek! - és szomjasan rátapadt a 
férfi szájára, de az gyöngéden, ám határozottan és félreért
hetetlenül elhárította magától.

Ez baj - gondolta magában Constantinus, és amint a 
lány rajongó vallomásában ráismert a maga lírai szavaira, 
még jobban elszégyellte magát. - Ez baj. Mert akármilyen 
gyönyörű ez a lány, akármilyen ritka élmény leszakítani egy 
ilyen duzzadó, hamvas, érintetlen keleti gyümölcsöt, a fogal
makat nem szabad összezavarni. Ez nem szerelem, ez szeret
kezés. Majd megmagyarázom a lánynak. Vagy talán inkább 
hagyjam meg ezt az ábrándját? Ügyis csak három napig tart, 
pedig ezt a Thamart még hosszú ideig érdemes volna élvezni 
és kiélvezni. Ha ez egészen rájön az ízére, elképzelhetetlen 
gyönyörűségeket adhat, de nem vihetem magammal! Ha 
Kalypso vagy Kirke volna, akkor is itt kellene hagynom, de 
még egy Nausikaáról is le kellene mondanom! A szerelmes 
lányok vagy asszonyok hozzánk ragadnak, lenyűgöznek, meg
bénítanak. Nekem nem szerelem kell, hanem nő! Nő pedig 
lesz Galliában is, éppen elég. Szerelemre, sajnos, nem érek 
rá. - De újra a fülébe duruzsoltak a rajongó lány fojtott sze
relmes szavai:

- Szeretlek! Életem! Boldogságom! Gránátalmavirágom! 
Édességem! Szerelmem! - és reszkető ujjai bársonyasan sik
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lottak végig a remek férfitesten. Constantinus azonban ke
mény akarattal legyűrte szenvedélyét. Nem, a világért sem 
szabad ellágyulnia. A lány ott feküdt előtte, révült mosollyal 
ajkain, szeme, mint a fekete gyémánt, teste, mint az elefánt
csont, mindegy! Constantinus megrázta fejét, fölkelt, magára 
kapta kék tunikáját, és odafordult a lányhoz:

- Szépségem - ennyit megtartott új szókincséből -, 
megyek fürödni.

Mikor a fürdőből visszajött, Thamar még mindig úgy 
feküdt az ágyon, ahogy itt hagyta, s talán még kívánatosab
ban, mint elébb. Constantinus azonban már csak az öltözkö
déssel foglalkozott, s mikor befejezte, megállt Thamar előtt, 
megsimogatta a haját, így búcsúzott. Végül tárgyilagosan kö
zölte a lánnyal:

- Estére visszajövök.
- Jöjj haza korábban, szerelmem! Délre, könyörgök!
- Nem, szépségem, csak estére! - és már el is tűnt.
Ma kellett jelentkeznie a palotában, s már eleve tudta, 

hogy Galerius nem fogadja. Euporius főszertartásmester vég
telen sajnálkozással és bánatos ábrázattal közölte vele, hogy 
őszentsége gyengélkedik, és másnap kívánja fogadni a nobi- 
lissimust. Másnap kétségbeesetten, de mézesmázos szavakkal 
jelentette Euporius, hogy őszentsége a gyógyszerek hatására 
mélyen alszik, s az orvos megtiltotta, hogy felébresszék.

Constantinus ma is dolgavégezetlenül tért vissza a palo
tába, s magában ezt gondolta: „Hermeias ugyan nem hazudott, 
de azért Vecasiusnak igaza lehet: ki tudja, milyen merényletet 
leplez a császár úgynevezett gyengélkedése. Holnap indu
lunk!" Erre a gondolatra - még a tomboló szeretkezések éj
szakái után is - frissnek, erősnek, lendületesnek érezte magát. 
Az első Thamar-éj szaka után, hiába volt minden fölényes fo
gadkozás és férfias elhatározás, egész nap a csodálatos lány 
fanyar-édes ízeivel és nyugtalanító illatával volt tele. Ez a 
lány csakugyan elbűvölte, és meglehet, hogy elvarázsolta. Ret
tegett attól, hogy valaki megbabonázza, hiszen neki fontos 
és főbenjáró dolga van a világon. Erőszakosan kellett kira
gadnia magát a szerelmes Thamar igézetéből és rajongásából
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és titokzatos testének érzéki varázsából, s éppen kapóra jött 
az az ötlete, hogy mindjárt az első mámoros éjszaka után ki
megy a környéki erdőkbe „vadászni", Volusianus és a hű 
Talio társaságában.

Persze, ez a vadászat csak szemfényvesztés volt: hadd 
lássák az emberek és közöljék kézen-közön a besúgókkal, 
hogy a nobilissimus rákapott a vadászatra, és naponta kijár 
őzlesre a dakibyzai erdőkbe. Így valószínűleg nem lesz fel
tűnő, hogy a negyedik napon is kimegy vadászni, s azt már 
csak ötödnapra tudják meg, hogy nem tért vissza a vadászat
ról. Egyelőre hát minden délután kivonultak hármasban, ló
háton: Constantinus és Volusianus vadászgerellyel és hosszú 
pengéjű tőrrel, Talio vitte a vadászhálókat, s hosszú pórá
zon vezette a két kelta vertragus-vizslát. Inkább csak séta
lovaglás volt ez; de hogy jobban valószínűsítsék a vadásza
tot, a harmadik kiránduláson vettek az erdőkerülőtől egy fris
sen elejtett szép őzgidát.

A végevárhatatlan nappalok után Thamar türelmetlenül 
várta az ígéretes éjszakákat, de éppily izgatottan várta a sze
relem óráit Constantinus is, és ha nem az élete forgott volna 
kockán, legszívesebben el sem mozdult volna a lány mellől, 
aki ezen a néhány éjszakán a testi szerelem egészen rendkí
vüli és borzongatóan gyönyörűséges titkaira tanította meg. 
Hol tanulta ezeket a mindig új, mindig izgatóbb s úgyszól
ván kifogyhatatlan műveleteket, hiszen csak most ismerte 
meg az ölelkezést? Nem tanulta sehol és senkitől: ez a mű
vészet ott lappangott forró keleti vérében, és csak a sóvárgó 
és őrjöngő szerelem váratlanul tökéletes beteljesülése kellett 
hozzá, hogy olyan titkokat csaljon ki belőle, amilyenekről 
eddig még csak nem is álmodott. Constantinus pedig olyan 
rejtelmeit és élvezeteit ismerte meg a testi szerelemnek, ami
nőkben bizonyára kevés embernek lehetett része. Mindegy: 
az őrjöngő éjszakák után eljöttek a rideg és közömbös nap
palok, a könyörtelen kötelességek, a délutáni „vadászatok". 
De a lány csakugyan megbabonázta: amíg Thamar a villában 
szomjasan és repesve várta az éjszakát, Constantinus is szün
telenül vele foglalkozott, szinte öntudatlanul; annyira bele
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ivódott a vérébe, hogy minden gondolatában ott kísértett; 
még nagyon komoly s néha komor beszélgetéseiken is át
csillant, mint az alkonyati fények vörösben izzó pásztái az 
őserdők sűrű tölgyesein.

Nagy ívben megkerülték a parti sziklákat, hamarosan a 
város mögé kerültek, s innen kezdve ritkás szálerdőben lo
vagoltak; előttük vagy száz lábnyi távolságban Talio, oldalt 
és mögöttük pedig tisztes távolban minduntalan felbukkan
tak Volusianus lovas őrjáratai. Lépésben haladtak át az első 
dombhajlaton, aztán ügetésre fogták a lovakat, két mérföld
del odébb, a tölgyrengeteg alatt elnyúló völgyben vágtába 
csaptak át, s a két pihent állat frissen és vidáman nyelte a 
mérföldeket. Talio eleresztette a két vizslát, azok is nekiered
tek, ő meg utánuk; s amint az urak lassítottak, ő megállt, s 
a két pompásan idomított kutya, egyetlen kiáltására, vissza
rohant hozzá: Talio leugrott lováról, újra pórázra kötözte a 
kutyákat, s most már ő is lépésben kocogott tovább az erdő
szélen. Az urak is lépésben haladtak, lovaik lassacskán meg
nyugodtak a vad vágta után, zihálásuk elcsöndesedett, s ha
marosan egyenletesen-nyugodtan lélegzettek.

Volusianus szólalt meg elsőnek a néma vágtatás után:
- Ez jólesett. A városban is, a tábori szolgálatban is 

egészen elpetyhüdik az ember teste. Egyetlen gondunk a ké
nyelem. Evés, ivás, alvás, és főképp: nő, ez az életünk. Iga
zán elpuhul az ember, jólesik néha az ilyen kis futtatás. Jó 
is, hogy egy kicsit eddzük magunkat, hiszen hamarosan jócs
kán lesz részed futtatásban.

- S méghozzá: versenyfutásban! Mondjuk ki őszintén: 
az életemért.

- Megéri, Constantinusom - mondta rá melegen Volu
sianus. Tizenkét éve bizalmas barátok voltak, s így négyszem
közt sohasem udvariaskodták egymásnak a mindenféle „fen
séges" és „fényességes" címekkel. - Neked is, nekünk is - 
tette hozzá csöndesen. - De legalább addig, amíg a verseny
futás megkezdődik, nyugodtan élhetsz. Minervina már bizo
nyosan meg is érkezett Prusába.

- Most legalább ő kipihenheti magát.
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- Mért? Te talán nem?
- Én nem. Szerencsére nem - tette hozzá és elmosolyo

dott.
- Mért „szerencsére"? - csodálkozott Volusianus.
- Azért, mert alig tette ki a lábát Minervina, máris olyan 

csodálatos nőt fedeztem fel, aki igazán nem enged pihenni.
- Hogyhogy? - kérdezte Volusianus. - Van még Niko- 

medeiában valamirevaló nő, aki nem volt a tiéd? Ugyan hol 
fedezted fel?

- Otthon. A tulajdon villámban. Eleget jártál nálunk, 
bizonyosan láttad Minervina öltöztetőjét, azt a csinos fekete 
rabszolgalányt?

- Nem én. Legalábbis nem emlékszem rá.
- Akkor csakugyan nem láttad, különben nem felejtet

ted volna el. Nem is csinos ez a lány, hanem gyönyörű! És 
egészen különös. Ilyen még nem volt az életemben.

- Szokatlanul lelkesedd, Constantinusom. Miféle lány 
ez? S hogyhogy csak most fedezted fel, hiszen évek óta a köze
ledben élt?

- Ügyet se vetettem rá. Túlságosan lekötött Minervina.
- Fiad lesz tőle, mondtad.
- Igen, ez már bizonyos. De ezzel teljesítette is köte

lességét.
- Sőt ez talán nem is volt kötelessége. Hiszen ha min

den nődtől fiad született volna, talán száz fiad is lehetne már
- nevetett Volusianus. Aztán megismételte előbbi kérdését:
- De azt kérdeztem, miféle lány ez?

- Hiszen mondtam, hogy csodálatos. De várj csak, el
mondom részletesen, bár költőnek kellene lennem, hogy mél
tóképpen tudjam elmondani és megértetni isteni szépségét és 
őrjítő szerelmi művészetét.

- Szívesen beszélsz róla, úgy látom. Én pedig szíve
sen meghallgatlak, mert barátod vagyok, és látom, hogy szív
ügyed ez a nő, egyébként hiszen - halványan elmosolyodott
- minden nő szívügyed. Már úgy értem, hogy minden nő, aki 
eléggé csinos, érdekes vagy rendkívüli ahhoz, hogy az 
ágyadba engedd.
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- Ebben igazad van, Volusianus. Mert meggyőződésem, 
hogy az élet egyik lényeges eleme, mozgatója, úgyszólván 
leglényegesebb tartalma és értelme a nő. De nem az elvont 
„nő", nem a költők nőrajongása, nem a nőstény eszményí
tése, hanem a valóságos, kézzelfogható, az érzékeket fel
gyújtó testi szerelem, vagyis szeretkezés, ölelkezés, párzás; a 
bőr, az idegek, az izmok, a vér és a velő tökéletes izgalma, 
fájdalmas felkorbácsolása és gyönyörűséges kielégülése, a 
test legnagyobb élménye: a kéj. Én nemcsak fenékig élve
zem a testnek ezt az őrjítő lehetőségét, hanem gondolkozom 
rajta sokat, és már tudom, hogy az emberi tökéletesedésnek 
és művelődésnek, a haladásnak, az ember emberré válásának 
fokmérője nem utak, hidak, hajók, házak és városok építése, 
szerszámok és gépek feltalálása, nem a költészet és művészet, 
nem az irodalom és a tudomány, hanem a minden filozófiák 
filozófiája, tudományok tudománya és művészetek művé
szete : az öncélú szeretkezés ...

~ Mit jelent az, hogy „öncélú"?
- Látod, barátom, azért gondolkoztam oly sokat az úgy

nevezett szerelmen, hogy felismerjem az igazi szerelem, a 
testi szerelem öncélúságát. Az állat csak bizonyos időszakok
ban párzik, és az ilyen egvesülésnek mindig határozott célja 
van: utódok nemzése; az állati testeket tehát a természet pa
rancsa, a szaporodás kényszere hajtja egymáshoz. Nos, az 
ember függetlenítette magát ettől az állati kényszerűségtől, 
és az év bármelyik időszakában megszerezheti és meg is 
szerzi magának a szerelmi gyönyört és kielégülést, és csak 
a legritkább esetben azért, hogy utódokról gondoskodjék, 
sőt a legtöbbször nem is óhajt felelősséget vállalni a szeret
kezés efféle következményeiért. Ez az öncélú szeretkezés 
egyúttal az emberi művelődés legtökéletesebb vívmánya, bár
mikor megszerezheti magának bárki, szegény és gazdag, nyo
morult és hatalmas, szép és csúnya, gyáva és hős, gyenge és 
erős, és mindegyik egyformán élvezheti a testi kéj tökéle
tességét. Ezért mondom, hogy a testi szerelem az emberi élet 
legnagyobb kincse és egyúttal legszebb ajándéka.

- Értem. S most már látom, hogy nemcsak gyakorlód
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az úgynevezett szerelmet, hanem magyarázod is. Ez pedig 
annyit jelent, hogy a „nő" az életed központi kérdése, vagyis 
a korlátlan, mondjuk: öncélú szeretkezés az életed legfőbb 
célja.

- Nem a legfőbb, csak az egyik. A másik a hatalom, s 
majd arról is beszélünk. Egyelőre maradjunk az egyiknél. 
Amikor az ember birtokába vesz egy nőt, nemcsak kéjt és 
kielégülést szerez, hanem győzelmet is arat; a győzelem pil
lanatában megszerezte a hatalmat a nő felett, letiporta a nőt, 
úgy hogy az a rabszolgája lett, ő pedig korlátlan ura. Vagyis 
amikor a hím legyőzi a nőstényt, ez annyit tesz, hogy a nő 
kizárólag az övé, tehát győzelmével letiporta férfi ellenségeit 
vagy versenytársait is. Mivel pedig a győzelem csak akkor 
igazi és tökéletes, ha az ellenfelemet meg is semmisítem, vagy 
megsemmisíthetem, ha akarom: a győzelem, bizonyos mér
tékben, mindig gyilkosság is. A kéj és a gyilkosság kétségte
lenül a két legnagyobb élmény, a két felülmúlhatatlanul tö
kéletes emberi kielégülés.

Másnap délután, lovaglás közben folytatták a beszélge
tést; Volusianus kezdte:

- Tegnap, ha jól értettelek, Constantinusom, azt állí
tottad, hogy a kéj és a hatalom az élet két legfőbb célja és 
legtökéletesebb kielégülése, amiből arra kell következtetnem, 
hogy véleményed szerint a nőtiprás és az emberölés: egy- 
testvér.

- Jól értettél, Volusianus.
- Eszerint hát tudnál gyilkolni? Persze nem háborúban, 

mert ott ez természetes jogunk és kötelességünk. De hábo
rún kívül?

- Hogyne tudnék. Akár bosszúból, akár a hatalomért, 
akármikor s méghozzá élvezettel. Csak orgyilkosságot nem 
tudnék elkövetni!

- És vagyonszerzésért?
- Soha!
- Hát nőért?
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- Soha!
- Szerelemből? Féltékenységből?
- Szerelem nincs, mondtam. Féltékenység sincs. Ha egy 

nő nem adja meg magát: fel is út, le is út! De az ő hősiessé
gük a megadás. Sőt nekem kell védekeznem ellenük. Ha va
laki elhalássza a nőt az orrom elől, vigye! De ilyesmire még 
nem volt eset. A vetélytársak rendszerint csak utánam követ
keznek. Hát érdemes nőért gyilkolni? Nőt gyilkolni más. De 
azt is csak bosszúból, vagy a hatalomért.

- Ebből úgy látom, hogy a nő semmiféle érzelmi él
ményt nem ébreszt benned.

- Az úgynevezett szerelemnek semmi köze az érzelmek
hez. A párzási vágy vagy éppen düh néha elvakítja az embe
reket, s ilyenkor rajonganak, lelkendeznek, fogadkoznak, es- 
küdöznek, értelmetlen költői frázisokat szavalnak, egyszóval: 
érzelegnek. Ha azután a hígvelejű nők megszédülnek, és a 
„szerelmes" beérkezik a vágyva vágyott kikötőbe, fölösle
gessé válik minden szóvirág, minden érzelgés: a „hódító" győ
zött, bizonyos ideig élvezi még a zsákmányt, aztán új hódí
tásokra indul. És ez a logikus, ez a helyes. Minden férfitevé
kenység halála, ha valaki beleragad egyetlenegy úgynevezett 
„szerelembe".

- És a házasság?
- Ellenkezik az emberi természettel.
- És Minervina?
- Polluxra! Rossz helyen tapogatódzol, hiszen Miner

vina nem feleségem! Mindazonáltal joggal kérdezheted, hogy 
- ha mindaz, amit kifejtettem, helytáll - mért tartom őt mégis 
magam mellett idestova három esztendeje? A kérdés jogos, 
mégpedig annál jogosabb, mert Minervina sohasem nyűgö
zött le különösebben, bár szép a teste, kívánatos a keble, tet
szetős az arca, de az a baj, hogy nem én akartam őt, hanem 
ő engem. Elomló odaadásával az enyém lett, mielőtt észbe
kaphattam volna, s ezzel megfosztott a győzelemtől! Előkelő 
és gazdag nő, bár felszabadított rabszolga leánya s mivel ilyen 
felemás, nincs meg benne sem az igazán előkelő és művelt 
nők szűzi tartózkodása, sem a hetérák ravasz és kitanult, kör
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mönfont erotikája. Fiam születik tőle, de semmiféle úgyne
vezett „érzelem" nem fűz hozzá most sem. Ugyanis értsd meg: 
a fiam már nem tartozik a „szerelem, apaság, anyaság, csa
lád" kategóriáiba, a fiam már politikai tényező. Érts meg 
jól, Volusianus: mi ketten, én meg ő, helyet követelünk, és 
helyet teremtünk magunknak ebben a világban, és ez már 
csak a hatalom kérdése. Minervinának ehhez már semmi köze !

- Minervina most Prusában szépül - nevetett Volusia
nus. - Voltál-e már Prusában, tartományunk legdivatosabb 
fürdőhelyén?

- Nem én.
- Pedig kár. Nemcsak a város gyönyörű, hanem a für

dőhely is; ez külön kis városrész, Pythia a neve. Én többször 
jártam ott, és mondhatom: pompás hely. A Pythiában szebb
nél szebb villák, vendégfogadók és fürdőházak várják a ven
dégeket, akik ott keresnek gyógyulást. Csak fürdőslegény, 
kenegető, dögönyöző, körömápoló, fodrász, mosóasszony, 
szakács, orvos és efféle van vagy háromszáz, nem is szólván 
a papokról, asztrológusokról meg kuruzslókról. És nem is 
mind rabszolga!

- Mire jó ez a rengeteg ember?
- A rengeteg beteg ápolására, kiszolgálására, ellátására. 

Nagyon sok a csúzos, köszvényes, ízületi bántalmakban szen
vedő beteg; némelyik járni is alig bír: hordozható ágyon 
vagy gyaloghintóbán kell cipelni őket. Oly sok a beteg, hogy 
az orvosok is, az alkalmazottak is kövérre keresik magukat!

- Akkor, úgy látszik, sohase kerülök oda, mert én azt 
sem tudom, hogy vannak-e ízületeim?

- Majd megtudod: a köszvény a katonaélet egyik kínos 
következménye. De én nem is azért beszéltem erről - Helios 
óvjon! -, hogy talán gyógyíttasd magad, hiszen erre nincs 
szükséged, inkább arra gondoltam titokban, hogy érdemes 
volna neked is arra menned, meglátogatni Minervinát: mon
dom, hogy akármilyen szép volt eddig is, abban a csodafür
dőben bizonyára még szebb lett.

- Ez engem már nem túlságosan érdekel, Volusianus.
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Minervina, mint mondtam, minden tekintetben betöltötte hi
vatását.

- Tudod, mily csodálatosan kivirulnak a nők odalent, 
Prusában? Idehallgass: a fürdő nemcsak köszvény ellen ha
tásos, hanem az asszonyok meddősége ellen is. Mivel Miner- 
vinának nincs már szüksége ilyen gyógymódra, neked csak 
érdekességből mondom el, hogy van ott a Pythia fürdőben 
egy izmos, szép szál orvos; remek férfi, csak egy a baja, ha 
ugyan baj ez: vörös hajú. Am úgy látszik, kitűnő orvos, és 
birtokában van a meddőség ellenszere, ennélfogva a gyógyító 
Asklepios is nőorvosnak teremtette. Nos, mióta Pythia für
dőben működik, egyetlen meddő asszony sem távozik onnan 
meddőn: mindegyik magában hordja már az új életet. Oda
járnak Nikomedeia, Nikaia, Kaisareia meddő szépasszonyai, 
s a férjük boldog, mikor elárulják neki az úgynevezett „édes 
titkot", és talán éppúgy felgyulladnak a boldogító hír halla
tán, mint te, amikor Minervina megsúgta neked Crispust. De 
az ilyen felgyulladás már csak elméleti ráadás, mert enélkül 
is megszületnek a Pythiában meggyógyult asszonyok csecse
mői, mégpedig egytől egyig vörös hajjal: le sem tagadhatták 
a boldog fiatal anyák, hogy ki gyógyította meg őket. A sok 
vörös hajú gyerek persze hovatovább feltűnő lett a nevezett 
városokban; a férjek ragyogtak a boldogságtól, ha nem tud
tak a tettesről, ha pedig valamelyik járt Pythiában, és látta 
is a vörös hajút, honnan tudhatta volna, hogy ő a csodadok
tor?

Jót nevettek az orvostudomány e legújabb diadalán és 
önkéntelenül is eszükbe jutott a másik híres nőorvos, Euphro
synos - hiszen Nikomedeiában mindenki ismerte részben vi
dám, részben gyászos történetét -, és Constantinus meg is 
jegyezte:

- Csak aztán valamelyik megcsalt férj rá ne jöjjön a tur
pisságra, és ki ne operálja ennek a fáradhatatlan és sikeres 
csodadoktornak a - méregfogát.

- Igaz is - bökött a homlokára Volusianus -, a csoda
doktorról eszembe jut a csodalány: már tegnap óta kíváncsi 
vagyok rá, és te még nem mondtál róla semmit sem.



- Mindent megmondtam azzal, hogy ilyen még nem volt 
az életemben, és azzal, hogy csodálatos, isteni szépség, és 
szerelmi művészete őrjítő.

- Jó nő lehet. Miféle?
- Zsidólány.
- Akkor elhiszem, hogy rendkívüli... amint mond

tad. Az én gyakorlatomban már előfordult egyiptomi, arme- 
niai, perzsa, indiai; ezek a keleti nők valóban utolérhetetle- 
nül újízű titkait és fogásait ismerik a szeretkezésnek. 0 mi
lyen szürke, szokványos és unalmas volt nekem ezek után a 
görög és római nők szeretkezése!

- Nono, Volusianus! Attól függ, mit tudsz kicsiholni be
lőlük.

- Ezekből? Nem mondom, néha akad köztük egy-egy, 
aki tüzet fog és izzik, de ez csak kivétel. O, a keleti nők! 
Csupa rugalmas, puha és mégis izmos test! Csupa kígyó, csupa 
tigris, csupa párduc! Egyszer összeakadtam egy indiai lány
nyal: Heliopolisban kínálta nekem az egyiptomi rabszolga
kereskedő. Furcsa nő volt, titokzatos, megtetszett nekem. 
Unatkoztam, megvettem, nem is drágán, mindössze háromszáz 
denariusért. A kalmár túl akart adni rajta, ez volt az utolsó 
darab a szállítmányából; kalózoktól vette, potom pénzen, így 
is jól keresett rajta. Az első éjszakákon féltem tőle. Egy sza
vát sem értettem. De ő szüntelenül mozgott, kígyózott, vonag- 
lott, rángatódzott, félelmetes hangon furcsa szavakat gaj
dolt, s közben fojtottan sikoltozott s minden porcikája, keze, 
lába, feje, szája, még a szeme is a testemmel foglalkozott; 
lángolt, perzselt, égetett: soha ilyen éjszakákat! Elhiszed, ha 
megmondom, hogy százhetvenhét fajtáját és módszerét is
merte és gyakorolta a szeretkezésnek?

- Mind kipróbáltad?
- Már amennyire az időm engedte. Mindössze száz na

pig állomásoztam Heliopolisban; ennyinél többre nem futotta, 
hiszen közben a folyton lázadozó piszkos egyiptomiakat is 
móresre kellett tanítani néhány véres csatában. Miután ren
det teremtettem odalent, haza kellett vezetnem a légiómat, 
és a kislány elkallódott; már nem tudom: eladtam-e vagy el



ajándékoztam. Ha a módszerei eszembe jutnak, most is meg
bizseregnek az idegeim és a vérereim... De az itteni nők 
nem értenek a magasabbrendű szeretkezéshez! Szép dalla
mos neve volt: Vasantasena... A te csodanődnek mi a neve?

- Thamar. Szép?
- Egy kissé zord és komor, mint a halál, a szerelem 

édestestvére. Fekete név. Vasantasena lágyabb, hullámzóbb, 
dallamosabb. És mit tud a százhetvenhétből?

- Egyet sem. Tegnapelőtt még nem tudta, mi a férfi. 
Húszéves korában, képzeld! Én törtem fel a teste titkos pe
csétjét. Ilyenkor érdemes a nőt leszakítani, mikor már érett 
a feje is, nemcsak a teste. Még csak három napja, hogy a teste 
megnyílt, s máris kivirágzott: most már ő tanít engem olyan 
titkokra, amilyeneket csak buja és telhetetlen ősanyái ismer
hettek. Minden perce, minden mozdulata, minden szemvilla
nása, minden ölelése, minden csókja más és mindig új. El
képzelhetetlen gyönyörűség!

- Magaddal viszed?
- Hova gondolsz? Egyetlen nőhöz sem szabad ragasz

kodni, s főképp ilyenkor, mikor magasabb hivatás parancsa 
szólít! Én a hatalom megszerzésére indulok, és nem kockáz
tathatom a hatalmat semmiféle nőért, még akkor sem, ha 
maga a szentséges szűz Diana csábítana!

- Akkor hát meddig tarthat még ez a földöntúli őrjön
gés? _ [t..

- Összesen nem tarthat négy napnál, helyesebben négy 
éjszakánál tovább. Galerius tegnap sem fogadott, ma sem. Ma 
kialussza a tegnapi úgynevezett gyengélkedés fáradalmait. 
Holnap esetleg fogad, s átadja a kísérő hivatalos okmányo
kat, s ha én nem tudnám, amit tudok, holnapután a mozgósí
tás parancsa értelmében indulhatnék, mondjuk ki kereken, a 
halálba. Nem, szentséges gonosztevő, ebből nem eszel! Ha 
megtudjuk Vecasiustól, hogy a császár nem húzza-halasztja 
a dolgot tovább, hanem kiadja holnapután reggel - amikor 
elindulnék atyámhoz - a parancsot a mozgósításra, akkor én 
már holnap indulok Talióval, mindenféle engedély és okmány 



nélkül, Treviribe! Holnap délelőtt még mindent részletesen 
megbeszélünk.

- Ezt mind tudom, de hiszen minderre jól fel is készül
tünk már. Inkább azt mondd meg, mi lesz a te csodálatos lány
káddal, Thamarral?

- Thamartól az utolsó isteni éjszaka után úgy búcsúzom 
el, mint az eddigi három napon mindig: estére várj. Másnap 
megmondod neki, hogy el kellett utaznom, de majd üzenek, 
és küldök érte valakit, hogy elkísérje hozzám. Mivel pedig 
te katona vagy és nem szereted a sok locsogást, a nőknek való 
szép és vigasztaló költői frázisokat, inkább szólj Vecasius- 
nak, hogy költözzék ki a villába, és próbálja megvigasztalni 
a bánatos kis Thamart.

- Vecasiusnak? Nem hiszem, hogy meggyőzőn tudná vi
gasztalni. Az ifjú és hevesvérű Vecasius csak egy nőt tudna 
sikerrel vigasztalni, és ez ...

- Minervina - vágott a szavába Constantinus.
- Te is észrevetted?
- Csak a vak nem látta, hogy majd fölfalta Minervinát 

a szemével és igéző, sőt bűvölő mosolyával.
- Hát ha így van, márpedig így van, én is tanú vagyok 

rá, akkor, édes Constantinusom, nagy hibát követtünk el, és 
ha nem is itt a vadászaton, de bakot lőttünk.

- Hogyhogy? Mikor?
- Akkor, amikor nem küldtük el Vecasiust, hogy ő kí

sérje a fürdőhelyre Minervinát. Minervina eléggé izgatottan 
és bánatosan indult útnak, bizony ráfért volna a vigasztalás.

- Tudod, hogy a látszat kedvéért az orvost kellett mellé 
adnunk kísérőül.

- Azért Vecasius is belefért volna a kocsiba.
- Nézd, Volusianus, a vigasztalásban nem lesz hiba, hi

szen az öreg Euphrosynos filozófus, ismeri a filozófiai vigasz
talás minden csínját-bínját, minden érvét, minden fogását...

- Lárifári, Constantinusom! El kell ismerned, hogy Ve
casiusnak olyan érvek és fogások vannak birtokában, amelye
ket az öreg Euphrosynos már csak elméletileg ismer.

- Gondolod, hogy Minervina elfogadta volna Vecasius
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érveit? - kérdezte Constantinus, és kissé megremegett a 
hangja.

- Hogy elfogadta volna-e? Az igazi vigasztalás valóban 
hathatós érveit minden bánatos nő boldogan elfogadja. Em
lékszel az ephesosi özvegy esetére?

- Petroniusra ne emlékezném, a legkedvesebb írómra? 
- és jóízűt nevetett. - Igazad van; bakot lőttünk, a Vecasius- 
alkalmat elszalasztottuk! Pedig nekem is jót tett volna, ha 
gyökeresen megvigasztalja, és kissé kiveri a fejéből a gyereke 
apját. Nem szeretem, ha a nők túlságosan belémcsimpaszkod- 
nak.

- Vonjuk le tehát a következtetést. Mivel ez a Veca
sius szerelmes Minervinába, valószínűleg nem lesz hajlandó el
koptatni érveit Thamarnál. Márpedig nyilván te sem akarod, 
Constantinusom, hogy az úgynevezett csodálatos, sőt isteni 
Thamar bánkódjék, sírjon, jajveszékeljen, sőt netán eleped- 
jen érted? Tehát másvalakiről kell gondoskodni, aki Veca- 
siusnál alkalmasabb a vigasztalásra. Nos?

- Megvan?! - kiáltott fel Constantinus némi gondolko
zás után. - Megvan! Emlékszel, Volusianus, arra a vállas, iz
mos, fekete hajú, fekete szemű, olajbarna arcú, jókedélyű 
fiatal udvari titkárra? Római gyerek, ott dolgozik Flavius 
Gallicanus őtekintélyessége mellett, a kérvény-ügyosztályon. 
Megállj csak... mi is a neve? Tudom, hogy az apja szená
tor, de annyi ilyen előkelő csemete lézeng itt, hogy csak a 
mindentudó Helios ismerheti a nevüket. Ejnye no! - És bosz- 
szúságában két ujjával csettintett.

- Gondolom, ki lehet az - mosolyodott el Volusianus. - 
Mondd, nem Marius Brellicus?

- Az, az, persze, hogy az. Jól ismerem, csak már rég
óta nem került a szemem elé. Abban különbözik Vecasiustól, 
hogy nem diplomatamódra és nem is rejtélyesen mosolyog, 
hanem teli torokból harsányan nevet, szereti a jó bort, ami 
annyit jelent, hogy szereti az életet. Az ilyen embert pedig 
én is szeretem. Továbbá szereti a szép nőket, s mondhatnám: 
nagyfogyasztó. Ez is tetszik nekem. Marius lehetne az igazi 
jó orvosa Thamar bánatának! Ide kell költöznie a villába.
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- Helyes - hagyta rá Volusianus. - Nincs olyan bánat, 
amelyet két jó kiállású fiatalember le ne győzne, egyesült 
erővel!

- Kettő sok lesz - aggodalmaskodott Constantinus: 
némi irigység vagy féltékenység komorlott a hangjában.

- Csak bízd a nőre, hogy sok-e neki. Mert az is lehet, 
hogy kevés. Gondolj Euphrosynos történetére: a telhetet
len Panagiára. Emlékszel rá?

Constantinusnak eszébe jutott a csintalan elbeszélés: el
mosolyodott.

- Hogyne emlékezném? Hiszen mulatságosabb, mint 
akárhány miletosi mese.

- No látod. Helyesen ismerted fel a műfajt, mert Aris- 
teides, miletosi szerző, máris megírta Panagia viszontagsá
gos, ám gyönyörűséges szerelmi éjszakájának regényes tör
ténetét! Lehet, hogy Thamar is olyan, mint Panagia, s ebben 
az esetben két ilyen jóvágású fiatalember meg se kottyan neki. 
Azt hiszem azonban, hogy Marius van előnyösebb helyzetben, 
mivel nemcsak általában művelt fiatalember, hanem író is.

- író? Vagy költő? Miket ír?
- Szatírákat prózában, nem pedig hexameterekben, mint 

Horatius vagy Juvenalis. Épp most fejezett be egy nagyterje
delmű szatírát, a cinikus és ironikus Lukianos modorában.

- Miről írt? Mert tudod, mit mondtak erről a fullánkos 
nyelvű görögről? „Sem istennek, sem embernek nem irgal- 
mazott." Miről szól a szatírája?

- Csúffá teszi benne az úgynevezett isteni mindentudást, 
főképpen az elaggott és meggárgyult Jupitert.

- És Helios is kikap?
- Hova gondolsz, Constantinus? Hiszen minden művelt 

és épeszű ember tudja, hogy Helios - már akár Apollónak 
nevezed, akár Sol Invictusnak, akár Mithrasnak - minden
képpen a világot éltető és megtermékenyítő Nap, amely a 
világ fölött lebeg, elérhetetlen magasságban, ahonnan min
dent lát, s ebből nyilvánvaló, hogy mindent tud. Ezzel nem 
lehet tréfálni!



- Nem bizony. De nem is ajánlanám senkinek, hogy hoz
zányúljon Helioshoz!

- Legkevésbé éppen Marius követne el ilyen szentségtö
rést. Különben csak azért említettem, hogy író, mert az ilyen 
betürágó ért a szóhoz, tud bűvészkedni a csillogó és hímes 
szép szavakkal, mintha csak költő volna, márpedig a vers, a 
szép szó: nagy kerítő.

- Ezen már ne törjük a fejünket, Volusianusom. Estele
dik, indulnunk kell haza. Boldoguljon Marius Brellicus ahogy 
tud, vagy ahogy akar, és felőlem akár testvériesen meg is osz
tozhat a zsákmányon Vecasiusszal: azt majd Thamar dönti el, 
tapasztalatai alapján, hogy melyiknek a vigasztalása, vagyis 
az érvelése hatásosabb. Ma még az enyém Thamar éjszakája!

- Te csak élvezd ki az éjszakádat, és bízd rám magadat. 
Amint hazaérünk, én azonnal magamhoz hívatom Vecasiust, 
s igyekszünk még ma megtudni, hogy lesz-e holnap mozgósí
tás. Ha lesz, akkor holnap már nem megyek el hozzád a vil
lába; ha eltolódik egy nappal, akkor holnapután nem megyek 
hozzád. Vecasius és Brellicus is csak akkor költözik be a vil
lába, ha már a császár is megtudja, hogy elszöktél, vagyis ki- 
siklottál a markából.

- Helyes - szólt közbe Constantinus. - Ha a szökés 
ügyében vizsgálat indul, vezesd te magad a nyomozást. Jó?

- Szívesen. Majd Prusa és Minervina felé fordítom a kö
pök figyelmét. Minervinának úgyis csak hűlt helyét találják. 
Csak te igyekezzél minél gyorsabban, lehetőleg egy éjszaka 
alatt, eljutni Sandarióhoz!

V

Thamarnak ez az éjszakája valóban Constantinusé volt: 
a forró és puha karok ölelésében csak ezzel a különös fekete 
lánnyal törődött, még a közeli két sorsdöntő napról is megfe
ledkezett. Thamar megint új ízekkel, a szeretkezésnek soha

129 9 Égi jel 1.



nem ismert izgalmas és csodálatos módjaival fűszerezte éjsza
kájukat. Constantinus úgy átadta magát a lány varázslatának, 
mintha érezte volna, hogy ez az utolsó éjszakájuk.

Pedig hiába reménykedett benne Volusianus, hogy még 
aznap este megtud valamit Vecasius révén: a puhatolódzás 
nem sikerült, s így történt, hogy amíg Constantinus a fekete 
lány gyönyörűségeiben fürdött, a derék Vecasius álmatlanul 
virrasztóit, mert mindenáron meg akarta szerezni a legelső 
pillanatban a mozgósítás elrendelésének hírét.

Persze nem azért volt diplomata, hogy ne találja ki a 
féltve őrzött parancs megszerzésének legegyszerűbb módját. 
Tudta, hogy Corfulenus már a családjával együtt beköltözött 
a villába, azt is tudta, hogy ma van Hermeias szokásos heti 
orgiája, s bizonyosra vette, hogy ha Corfulenus ma este lemegy 
Hermeias palotájába, valami hírecskét csak sikerül felszip
pantania; hiszen ott lesz Ablavius és elképzelhetetlen, hogy a 
mai lakomához felszolgálandó híres erős nikomedeiai fehér 
bor meg ne oldja a nyelvüket. A rabszolgák mindent halla
nak, s bár jól ismerte Plautus szellemes mondását, hogy „minél 
többet tud a rabszolga, annál kevesebbet beszéljen", de épp- 
ilyen jól ismerte a feneketlen bendőjű rabszolgák mohóságát 
is: magától értetődik, hogy Corocotta egy-egy fejedelmi falat 
s egy-egy pohár „úri bor" árán minden titkot kicsalhat be
lőlük.

Gondoskodott hát róla, hogy estefelé még a lakoma kez
dete előtt, állítson be Corfulenus a kis palotába, persze a hátsó 
bejáraton, s vigyen Corocottának valami meglepő különleges
séget, például egy kosárka gránátalmát. A szakács persze 
megvette, jó drágán - Corfulenus mindig hűségesen megfe
lezte vele a háromszoros felárat -, mert ilyenkor tavasszal 
ez már igen ritka gyümölcs volt, hiszen novemberre ért meg, 
és Corfulenus négy hónapig szecskában tartotta, s így sike
rült az úri asztalokra tavasz derekán is válogatott és külön
leges téli gyümölcsöt szállítania. Hermeias nagyon jól tudta 
eddigi tapasztalataiból, hogy ha Corocotta különleges fogás
sal kedveskedik neki, az valami olyan rendkívüli, hogy még 
a császár asztalán sem fordul elő. Galerius különben is fukar
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volt, ezt Hermeias a saját bőrén tapasztalta, hát igyekezett 
is lefőzni ószentségét. Csak az fájt neki, hogy nem fitogtat
hatta pazarlását, ritka finomságoktól roskadozó dús asztalát, 
és hogy nem irigyelték, nem beszéltek róla, hiszen nem árul
hatta el, mennyire megcsúfolja filozófus-hírét és önmegtaga
dását.

Mindegy: ez sem Corfulenust, sem Corocottát nem érde
kelte; a szakács tudta, hogy a csodálatos gránátalmáért gaz
dája teli marék arannyal jutalmazza; tehát Corfulenust a 
gazdája legjobb boraival itatta, a rabszolgákat a legjobb fala
tokkal tömte, úgy hogy Corfulenus hajnalban jelenthette Ve- 
casiusnak: csütörtökön hirdetik ki a parancsot a mozgósí
tásra, mert ez éppen Jupiter napja, dies Jovis ; ez pedig a le
hető legszerencsésebb nap. A két aljas áruló mindent kife
csegett, illetőleg csak Hermeias fecsegett, Ablavius csak tudo
másul vette ezeket az értékes értesüléseket, s rögtön elhatá
rozta, hogy ezt a nevezetes csütörtöki időpontot illő sallárium 
fejében a lehető legsürgősebben tudomására juttatja Constan- 
tinusnak, megint csak Talio útján.

Tervének az lett a megölő betűje, hogy a Hermeias-or- 
giák hagyománya szerint cimborájával együtt egészen szerda 
reggelig semmire sem volt használható, úgy hogy mire szer
dán megtalálták a derék Taliót, az már nem volt a szállásán: 
egész nap hiába hajszolta, a drága titok tehát benne rekedt 
a bögyében. Persze nem is sejthette, hogy az ő dorbézolása 
közben Constantinus mindent hitelesen megtudott...

Vecasius nem hiába virrasztóit hajnalig: Constantinus és 
Volusianus már kedden reggel tudta, hogy csütörtökön dél
előtt adja ki Galerius a parancsot a mozgósításra, tehát ma 
még mindent előkészíthetnek, és még ma is Constantinusé 
lesz Thamar éjszakája. Meglepetés nem érhette őket, mert a 
kora reggeli órákban Vecasius ellenőrizte a Corfulenustól 
szerzett értesüléseit, mégpedig Sosiusnál. Ez a kitűnő és ko
moly udvari főtisztviselő titokban szíve mélyéből utálta Ga- 
leriust, és természetesen tudott elhatározásáról, hogy csütör
tökön reggel Constantinust nem Treviribe, hanem az állító
lagos „hadjáratra" indítja, és mint tapasztalt diplomata látta,
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hogy itt, megfelelő udvari, politikai és katonai formák közt, 
gondosan előkészített gyilkosság, netalán „hősi halál" van 
készülőben.

Szerette volna óvni Constantinust, mert inkább vele ro
konszenvezett, mint a műveletlen és kegyetlen császárral, de 
akárhogy törte a fejét, hirtelenében nem talált módot rá, hogy 
értesítse a nobilissimust. És ekkor egy csapásra minden meg
oldódott azzal, hogy Vecasius udvari titkár váratlanul fölke
reste a hivatalában. Vecasius nem volt gyanús, körülötte nem 
szimatoltak Ablavius kopói, s ezt Sosius is tudta, tehát nyu
godtan beszélhetett.

De jóformán még szóhoz sem juthatott a fiatalember, So
sius máris mindent elmondott neki, és máris szinte tuszkolta 
kifelé az ajtón, hogy siessen értesíteni a nobilissimust. Veca
sius megnyugodott: Corfulenus hiteles hírt hozott!

Kedden délelőtt gondosan őrzött palotájában együtt ült 
Constantinus hű emberével, Volusianusszal. Miután a most 
következő két nap tervét alaposan meghányták-vetették, 
Constantinus kissé földerült; Volusianus megnyugtatta, hogy 
a palota minden zuga tömve van katonával, s a villáig vezető 
utakon s a villa környékén is szüntelenül kisebb-nagyobb 
katonaszakaszok és járőrök köröznek, mintha gyakorlatoz
nának. Most már barátaival együtt bizonyosra vehette, hogy 
- akármilyen kétségbeesett kísérletre szánná el magát Gale
rius - orgyilkos semmiképpen sem férkőzhet a közelébe.

Kék tunikás ministerialis lépett be, csillogó ezüsttálcán 
murrhina-kancsóban bort hozott, aztán nesztelenül távozott.

- A thraciai Maronia nemes bora ez, Volusianus: tüzes, 
mint a Pyriphlegethon! Sandariótól kaptam. Maronia egykori 
tűzhányójának déli lankáin terem: aranyszínű, édes, erős, il
latos. Azt hiszem, még a kősziklát is felgyújtaná.

Volusianus már az első korty után elismerőn bólogatott, 
s miután fenékig itta a serleget, csettintett a nyelvével:

- Remek! Tökéletes! Ezzel hőstettekre lehetne tüzelni 
minden katonát.

- És minden szerelmest - tette hozzá Constantinus. - 



Thamar ebből iszik egy-egy kortyot éjszakánkint, ha ugyan 
marad rá ideje. Azt szokta mondani, hogy ez a szerelem bora.

- Igaz is - bökött a homlokára Volusianus -, most jut 
az eszembe! Mikor előadást tartottál nekem a szeretkezés mű
vészetéről, én megkérdeztem: Ez hát az élet egyetlen célja? 
Te azt felelted, hogy „csak az egyik", s megígérted, hogy majd 
elmondod, mi a másik. Nos?

- A másik? - gondolkozott el egy pillanatig Constanti
nus. - A másik, ezt nem nehéz kitalálni, csak a hatalom lehet. 
Ez a kettő adja meg az élet teljességét.

- A hatalom? Hiszen akkor az emberiség óriási többsége 
sohasem élvezheti az élet teljességét! íme, birodalmunk öt
vennégymillió lakosa közül mindössze két Augustus és két 
Caesar birtokolja a hatalmat, az óriási perzsa birodalomban 
meg éppenséggel egy ember, a „nagy király". Hát akkor hogy 
lehet a hatalom az emberi élet célja?

- Tévedsz, Volusianusom, ha azt hiszed, hogy csak a 
királyok élvezhetik a hatalmat. Az apa a maga kis családjá
ban, a kisvárosi elöljáró a maga vidéki szemétdombján, az 
altiszt a szakasza élén, a korbácsos felügyelő a hitvány rab- 
szolgacsürhe fegyelmezésében, te magad a légiód parancsnoki 
méltóságában, az Augustusok és Caesarok a birodalom kor
mányzásában: mind egyformán élvezhetik és élvezik a hata
lom édességét, vagyis az élet teljességét.

- De ne feledd, Constantinus, hogy a hatalom nem csu
pán élvezet, mert vannak terhei is, korlátái is.

- Akinek hatalom van a kezében, annak minden eszköze 
is megvan ahhoz, hogy elviselje, lebírja vagy másokra hárítsa 
a terheket. Korlátái pedig nincsenek! Hiszen ha korlátái van
nak, akkor már nem hatalom. Minden igazi hatalom korlátlan. 
Nézd csak az Augustusokat: vajon korlátozza-e hatalmukat a 
köztársaság korából itt maradt ősi testület, a szenátus? Ke
zében volt valaha a törvényhozó és végrehajtó hatalom, s az 
évszázadok folyamán kiderült, hogy ilyen sokfejű testület 
nem kormányozhatja a világ legnagyobb birodalmát! S mi lett 
a vége? Kiejtette a hatalmat a kezéből, mert a hajó kormá
nyát is csak egy kéz tartja, az állam kormányát sem tarthatja 



szilárdan 600 fej és 1200 kéz! Lám Briareusnak 50 feje volt 
és 100 karja, s mi lett belőle? A legyőzött titánok börtönőre a 
Tartarosban! Sokszor hallottam a katonáinktól ilyesféléket: 
„Sok bába közt elvész a gyerek", „Sok szakács elsózza a le
vest" - s ezeket nyilván régi görög bölcsek aranymondásai
ból tömörítette közmondásokká a nép a maga egyszerű esze- 
járása szerint.

- Már jóval a görög bölcsek előtt mondott ilyesmit Ho- 
meros: „Nem jó a sokfejű uralom: egy úr legyen csak!" Az 
Ilias második énekében, emlékszel?

- Hogy emlékezhetném? Hiszen nem olvastam Home- 
rost; csak úgy nagyjából tudom, mi van az Iliasban. Azt is 
Lactantiustól hallottam. De Cornelius Nepost olvastam; ott 
találtam ezt a bölcs mondást: „Nem lehet jól kormányozni az 
államot, ha sokak kezében van a hatalom." Hát mióta Diocle
tianus atyánk felaprózta a birodalmat és a hatalmat, nem is 
lehet az államot jól kormányozni!

- Nem bizony - helyeselt Volusianus -, hiszen ezt a 
saját bőrünkön tapasztaljuk: szentséges atyádnak, Constan- 
tiusnak országrészét kivéve mindenütt teljes a zűrzavar, a bi
zonytalanság, a pénztelenség. Itt Keleten különösképpen.

- De meg különben is ki tudna itt kormányozni? Az 
egész szent consistoriumban egy ember van, aki erélyesen 
tudná kezében tartani a kormányrudat: Sosius. Neki azonban 
mákszemnyi hatalmat sem adnak a kezébe. Félnek tőle a tör
tetők és a tehetségtelenek.

- Igen, ez így van. És éppen ezért nagyon szeretnélek 
ezzel kapcsolatban figyelmeztetni valamire. Már Diocletianus 
atyánk tetrarchiájának megszervezése óta szüntelenül a fe
jemben motoszkál Lucanus nagyszerű eposzának, a Pharsa- 
liának két nevezetes sora: „Nem lehet megbízni az uralko
dótársakban; aki részese a hatalomnak, alig várja, hogy le
rázza nyakáról a társuralkodót."

- Pompás! Ki mondta ezt? Mikor?
- Lucanus nevű költő, Nero korában.
- Költő? Pedig én inkább filozófusnak gondoltam volna, 

olyan bölcset mondott. Én már régóta rágódom ezen a kérdé



sen, de nem találtam meg a helyes megoldást. Ez a ... hogy is 
hívják?

- Lucanus.
- Ez a Lucanus fején találta a szöget. En is így gondol

tam, de engem talán túlságosan lenyűgözött a tisztelet és hó
dolat Diocletianus atyánk iránt, s ezért nem akartam, és nem 
mertem bírálni rendszerét, bármily tisztán láttam ennek a 
négyfejű uralkodásnak a végzetes gyengéit. Ezért mondtam 
neked, hogy csak az egyik életcélom a nő, s ezért magyaráz
tam meg most már világosan, hogy a másik a hatalom. S mióta 
megismertettél annak a ... annak a Lucanusnak a bölcs el
mére valló megállapításával, már nincs semmi kétségem, hogy 
milyen hatalomra gondoltam.

- Semmi esetre sem negyedhatalomra - mosolyodott el 
Volusianus.

~ Ügy van. Én a teljes hatalomra gondoltam.
- Vagyis tetrarchia helyett monarchiára. Ez a helyes! 

Véleményem szerint a tetrarchia maga az anarchia. Tiszteletre 
méltó szentséges atyád kivételével az Augustusok és Caesarok 
óhajtják, várják, lesik és ha kell, kissé siettetik is, uralkodó
társaik minél sürgősebb távozását vagy eltávolítását a kor- 
mányrúdtól. És ebben mindegyiken túltett Galerius, hiszen 
téged már jó előre eltávolított az útból, mielőtt még Caesar 
lehettél volna!

- Igazad van, Volusianus. Ha nem is gondoltam erre 
szüntelenül, de belsőmben rágott és emésztett, mint a szú: 
ezért megyek el innen, ezért szököm a zsarnok elől! Le kell 
számolnom ezzel a hájas gonosztevővel meg a többi diadé- 
mes bitanggal is, és remélem, hogy atyám segítségével sike
rül megmenteni a birodalmat a bíboros bitorlóktól és gonosz
tevőktől. És remélem, hogy - ha tervem sikerül, márpedig 
sikerülnie kell, mert így akarom! - a diocletianusi sokfejű- 
ségnek, azaz fejetlenségnek is egyszer s mindenkorra véget 
vetek. Megmondhatom neked, Volusianus, hiszen sejtheted 
úgyis: válaszúton vagyok, választanom kell Galerius és az 
élet közt, s én az életet választom. Diocletianus helyett Augus- 
tust, a birodalom alapító császárt választom példaképül. S 



majd meglátod: rendet teremtek, és ezt az illyricumi tetű- 
fészket levakarom a birodalom testéről.

- Csak légy óvatos, Constantinusom, és itteni barátai
don s jó atyádon kívül ne bízzál senkiben sem! Mi téged in
nen, Sandario közvetítésével, mindig tudósítunk mindenről, s 
utánad is megyünk., de addig nem hagyjuk el a helyünket, 
amíg itt van ránk szükség.

- Volusianusom, holnap már nem találkozunk. Legyen 
gondod mindenre, te légy itt a szemem, fülem, karom és fegy
verem: te és a légiód meg Lactantius meg Vecasius meg Gal
licanus meg Sandario, s remélem Sosius is, és sohase feled
kezzél meg a derék Corfulenusról.

Még egyet ittak a nemes maroniai borból, aztán elbú
csúztak egymástól, minden ünnepélyesség, minden megha
tottság, minden elérzékenyülés nélkül: Constantinus tovább 
intézte napi teendőit, Volusianus kilovagolt a táborba, s min
den ment tovább a maga útján, mint egyéb szürke hétközna
pokon.

Ugyanilyen hétköznapi volt a szerda reggel is, azzal a 
különbséggel, hogy Constantinus egész délelőtt a szobájában 
dolgozott: katonai térképet terített maga elé, szorgalmasan 
méricskélte a távolságokat, s eléggé sűrűn keresgélt bizonyos 
adatokat a vaskos itinerariumban, vagyis a néhány évvel ez
előtt megjelent „tartományi útikönyvben", amely a legújabb 
adatok felhasználásával leírta a birodalom egyes tartományai
nak útjait, postaállomásait, nagyobb városait és nevezetessé
geit. Hivatalos személyek, egyéb utasok, kereskedők köny- 
nyen tájékozódhattak az útikönyv alapján a birodalom fő út
vonalain, mert a térképmellékletek színes vonalai, köröcskéi 
és zászlói világosan szemléltették a szöveg magyarázatait.

Különös részletességgel tárgyalta a könyv a Nikomedeia 
-Mediolanum útvonalat, amely a jelenlegi fővárost összekö
tötte Italiával. Ez az útvonal - gondolta magában Constanti
nus - becsületére válik korunk mérnöki tudományának, fő
képpen első szakasza, a Via Egnatia, amely Byzantiontól a 
vad thrák és makedón hegyvidéken át húzódott egészen 
Dyrrhachiumig, az Adriai tenger pompás kikötőjéig. Évszá-
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zados út volt a Via Egnatia - amelyet az itáliai Gnathia kikö
tővárosról neveztek el, mert ennek az átkelő hajójáratai kötöt
ték össze Italiát Dyrrhachiummal -, ám ezt a régi utat Dioc
letianus mérnökei gyökeresen megújították, úgyhogy a vi
lágforgalomnak egyik legélénkebben lüktető ütőere lett.

Hosszú az utazás a Via Egnatián, de kényelmes és bizton
ságos. Kitűnően fölszerelt postaállomások és kényelmes fo
gadók várják az utasokat, s a legfontosabb, hogy ezen a for
galmas nemzetközi úton állandó volt a katonai járőr-szolgá
lat; éjjel-nappal szigorún vigyáztak az út, az utasok, a fo
gadók és a postaállomások biztonságára, így itt bizony rossz 
világ járt a hegyvidéki rablókra. Följebb húzódtak hát, és az 
égbenyúló Haemus hegység északi, lejtős oldalán ütöttek ta
nyát, az őserdőkben, s onnan csaptak le Moesia termékeny 
és gazdag tájaira, sőt nem ritkán egészen a Danubiusig por- 
tyáztak. Mindegy; fontos, hogy a Via Egnatia megszabadult 
tőlük. Némi gyöngédséggel gondolt e pillanatban Minervinára 
s főképp Crispusra: az utódom már biztonságban van, mor
molta halkan, Crispus nem kerül a legádázabb ellenség, a 
hájas zsarnok kezébe!

Hát persze azzal, hogy megérkezik a Via Egnatia vég
állomására, Dyrrhachiumba, még csak a felét sem tette meg 
az útjának. Constantinus minden utasítást megadott Euphro- 
synosnak, s az öreg részletesen betanította Minervinát az út
vonalra, a megfelelő fogadók nevére, s főképpen arra, hogy 
a nagyvárosokban és a kikötőkben Constantinus melyik bi
zalmi emberéhez kell fordulnia. így zavartalanul eljutott a 
„Castor" nevű gyorshajón Pola kikötőjébe: Euphrosynostól 
tudta, hogy ezt a hajót meg kell várnia Dyrrhachiumban, mert 
ennek a parancsnoka, Utius, salonaei származású százados, 
még az egyiptomi hadjárat idejéből hű embere Constantinus- 
nak. Szerencsére a „Castor" két nap múlva befutott, három 
nap múlva indult, és gyönyörű időben szelte át az Adria vi
zét. Meg sem állt Poláig.

A ravennai császári hajóhad, a Classis Praetoria Raven
nas egyik legerősebb hadikikötője volt Pola. Minervina azon
ban nem a komor és félelmetes hadikikötőt csodálta meg, ha



nem inkább a várost, a mosolygó kerteket, a gazdag nagyke
reskedők palotáit, a tengerészeti főparancsnokság zömök épü
letét, a fórumot. Látta ugyan sétája közben a kikötő rakodó
munkásait, a mocskos matrózkocsmákat s a tengerparti kül
városok szennyes viskóit, a bűzös műhelyeket és a bennük 
dolgozó-izzadó mesterlegényeket, de ezektől gyorsan elfor
dította tekintetét: megborzongott és megundorodott ettől a 
visszataszító képtől, és boldog volt, hogy az előzékeny Utius 
százados elkísérte sétáján, és éppen jókor terelte el figyelmét 
az undorító látványtól:

- Hódolattal ajánlom kegyes figyelmedbe, nobilissima, 
a birodalom egyik legszebb fórumát, különösen pedig ezt a 
gyönyörű épületet itt jobbra: Augustus és Róma templomát, 
amely egy szentélyben dicsőíti meg az isteni Róma és a biro
dalom alapító császár emlékezetét és szellemét.

- Ennél szebbet valóban nem mutathattál volna nekem, 
százados - fuvolázta Minervina bársonyos hangon. - Köszö
nöm - tette hozzá elbűvölő mosollyal, mivel tetszett neki a 
sudár termetű csinos katonatiszt. Sajnos, Utiust az elfogó- 
dott tisztelet megakadályozta abban, hogy aprópénzre váltsa 
ezt a biztató mosolyt.

- Nézd meg jól, nobilissima - folytatta Utius tárgyila
gosan -, a templom előcsarnokának hat művészi korinthosi 
oszlopát! Csupa márvány és arany, éppúgy, mint az oromzat 
aranyos márványdomborművei. És ezek a gyönyörű márvány
szobrok mind salonaei kőfaragók mesterművei.

Éppily lelkesedéssel mutogatta az ifjú tiszt a város amfi
teátrumát. A messze földön híres épület legalább száz éve, 
Septimius Severus óta gyönyörködteti Pola népét s az idejáró 
idegen tengerészeket fehér-arany pompájával és véres játé
kaival.

- Óriási épület, nagyobb, mint a nikomedeiai! - csodál
kozott Minervina. - Hány ember fér bele?

- Huszonötezer - felelte Utius -, vagyis majdnem a vá
ros egész lakossága! És ezeket az istriai mészkőtömböket 
mind az én salonaei földieim faragták oszloppá, szoborrá, pár
kánnyá.
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- Milyen szép, ahogy a napfényben szinte kigyulladnak 
amott a forum épületeinek vörösréz tetői, az aranyozott osz
lopok és a hófehér márványszobrok! Milyen kár, hogy az em
ber nem tud így felgyulladni és izzani! O, milyen gyönyörű!

Kissé bágyadtan és omlatagon hátrahajtotta fejét, szem
héjai félig elfüggönyözték a névtelen vágyakozásban fellob
banó dióbarna szemének rejtett fényeit, rózsaszín ajkai meg
remegtek. Utius százados hátgerincét valami furcsa borzon
gás csiklandozta végig. De megfegyelmezte magát.

Az Aranykapu szépségeit már kissé izgatottan és dadogva 
magyarázgatta, a tisztelet és a hűség szinte elfojtotta szavát, 
viszont ez a vérfagyasztó hódolat Minervinában az utolsó 
kis szikrát is kioltotta. A Porta Aurea nemes vonalait és 
aranydíszeinek káprázatos ragyogását már hidegen és tökéle
tes tárgyilagossággal vette tudomásul, másnapra megrendelte 
a hálókocsit, kimérten elbúcsúzott Utiustól, s kíséretével és 
3 poggyászkocsikkal együtt sebes vágtában elindult a Via 
Postumián szülővárosa felé. Útközben megcsodálta Aquileia 
kikötőjét, eszeveszett forgalmát, vett három darab művészi 
borostyánékszert; Veronában elgyönyörködött az amfiteát
rum pazar árkádos márvány tömbjében, a negyvenöt sor ülés 
csillogó koszorújában; még csupa friss szépség áradt a rop
pant épülettömbből, amely a birodalom egyik legújabb látvá
nyossága volt, hiszen csak nemrégiben avatta fel Diocletia
nus, szemkápráztató fénnyel, izgalmas ünnepi játékokkal.

Itt eszébe jutott a polai amfiteátrum, erről az ifjú szá
zados, de mire megérkezett Mediolanumba, jó szüleinek ölelő 
karjaiba, már el is felejtette, hogy valahol útközben elhagyott 
egy csinos, ám szokatlanul mafla tisztecskét. És némi meleg
séggel gondolt a hűséges szemű, rajongó, és bizonyára egy 
csöppet sem gyámoltalan Vecasiusra.

Constantinust mindez akkor sem érdekelte volna, ha tud 
róla. Neki csak az volt fontos, hogy Minervina utazását biz
tosította, s most már magára kellett gondolnia. Az útikönyv
ben végigtanulmányozta a Nikomedeia-Libyssa-Dakibyza 
vonalat, kimérte a távolságokat, s a térképbe belerajzolta a 
vadászatokon kitapasztalt legalkalmasabb utakat. így égé



szén Pantichionig, majd Kalchedonig kimérte és berajzolta az 
utakat, távolságokat, úgyhogy délutánra készen volt az egész 
úti- és haditerv.

Mikor a mára virradó felejthetetlen éjszaka után elbú
csúzott Thamartól, magához szorította, még egyszer mélyen 
belenézett feketén izzó szemébe, s azt mondta neki, amit ed
dig is minden éjszakájuk után: „Estére várlak." Thamar há
lásan nézett föl rá, és szinte észrevétlenül suhant ki a szobá
ból. Constantinus egy csöppet sem volt érzelgős, de ebben a 
pillanatban ilyesmit gondolt magában: „Ez volt a legszebb 
éjszaka!... A legszebb, hiszen mindig a legutolsó a legszebb! 
És egyúttal az utolsó! Talán épp ezért a legszebb? Mindegy, 
engem nagyobb feladatok és harcok várnak, mennem kell, 
Thamart pedig nem látom többé soha. Nem baj. Szép volt, is
teni volt, de elég volt! Ha Vecasius vagy Brellicus legény a 
gáton, Thamar megvigasztalódik, csak ki kell gyógyítani a 
szerelemből. S ők mind a ketten ismerik ennek a nyavalyá
nak az orvosságát." Csengetett. - Küldd be Taliót! - 
parancsolta a jelentkező katonának. Ma fontos nap volt, 
nem eunuchok voltak szolgálatban, hanem katonák, Vo
lusianus legügyesebb fiatal légionáriusai. Mind ismer
ték, sőt tisztelték Taliót, tudták, hogy signifer volt Cons
tantinus seregében a legutóbbi perzsa háborúban, s négy 
alkalommal is kitüntette magát. A mellpáncélján négy 
bronzérmet viselt: négy alkalommal sikerült győzelmes ro
hamra vinnie a zászlóalját, pusztán azzal, hogy magasra tar
totta a csapattest jelvényét, az ezüst sárkányt, és elsőnek in
dult rohamra. Mivel nem volt fegyvere, ha úgy adódott, a 
hadijelvény keményfa rúdjának végével döfte, törte, zúzta, 
csépelte a perzsa fejeket. Nemegyszer a Constantinus mellé
nek szegzett dárdát vagy kardot ugyancsak a jelvényrúddal 
törte össze vagy vágta ki az ellenség kezéből. Vitézségét és 
hűségét Constantinus is megbecsülte, s éppen azért helyezte 
el a császári udvarnál lovásznak, hogy Talio révén lehetőleg 
mindenről értesüljön.

- Parancsolj, uram - lépett be a szobába Talio.
- Fölkészültetek?



- Igenis, uram. Corfulenus most csomagolja az útra- 
valót az átalvetőbe. Minden egyéb együtt van: gerelyek, va
dászkések, kardok, tőrök, vadászhálók: a két kutya pórázon. 
Kérlek, uram, olts te is pikkelypáncélt a tunikád fölé, de itt 
a szobában: nem kell a rabszolgáknak látniok. Én már föl
vettem. Az útiköpeny majd eltakarja.

- Jól van, Talio. Egy óra múlva indulunk: kezdődik a 
vadászat.

- Igenis, uram.
A kivonulás éppen olyan volt, mint máskor; a legébe- 

rebb megfigyelő sem vehetett észre semmi rendkívülit. A két 
lovas merész ívben megkerülte a város északi falát, letért a 
pompás országútról, és a dombokat borító sűrű erdő szegé
lyén ügetett előre. így volt ez már napok óta; a környékbeli 
parasztoknak, csőszöknek, erdőkerülőknek már fel sem tűnt 
a két vadász és a két kutya. „Az urak vadásznak - gondol
ták magukban -, mert ráérnek." Aztán nyugodtan folytatták 
munkájukat.

Ablaviusnak már jelentették a kopói a mindennapos va
dászatot. Egyelőre csak az tűnt fel neki, hogy Constantinus, 
eddigi szokásától eltérőn, újabban mindennap kilovagol va
dászni, s mindennap Volusianusszal. De végül is megunta a 
mindennapos egyforma jelentéseket, és utasította embereit, 
hogy hagyják abba a vadászkirándulások megfigyelését. Bez
zeg másképp rendelkezett volna, ha ezek a tökfilkók tovább 
látnak az orruknál, s észreveszik az erdők fái közt fel-fel- 
bukkanó lovas járőröket. Persze, azért fúrta az oldalát a kí
váncsiság, s épp ezen a szerdai napon még olyan kótyagos volt 
a feje a szokatlanul viharos hétfői orgiától, hogy elhatározta: 
kilovagol a szőlők közé, s talán Turdulus présházában egy 
kis hagymás-ecetes disznósajttal és egy pohár jéghideg vizes 
borral felfrissíti magát. Megkerülte hát a város északi falát, 
kényelmesen baktatott a szőlők közt, s már be akart térni Tur- 
dulushoz, amikor jó két stadionnyi távolságban az erdőszélen 
megpillantotta a két vadászt.

A kémfőnököt, lovastul, majdnem egészen eltakarták a 
mogyoróbokrok és a sűrű lombú fügefák, úgy hogy nyűgöd- 



tan megállhatott és végre személyesen győződhetett meg róla, 
milyen is ez a vadászkirándulás. Ablavius éles szeme érdekes 
dolgokat fedezett fel: először is csak két vadász van, nem há
rom, mint máskor; másodszor ma nem a lakoniai nyúl vadász
kutyák futkároznak körülöttük, hanem vadul vicsorgó vér
ebek; harmadszor: kétségtelen ugyan, hogy a jobboldalt ügető 
bikanyakú, borotvált arcú lovas Constantinus, de vajon az in
nenső kicsoda? Talio vagy Volusianus? De abban a pillanat
ban, amint ez a kérdés fölmerült benne, máris felvillant fürge 
agyában a felelet: a degeszre tömött átalvető arról árulkodik, 
hogy ez a lovas nem lehet Volusianus, mert nagyúr nem cipel 
terhet! Biztonság okából azért megkérdezte Turdulust, aki 
épp most érkezett oda a sövényhez:

- Látod azt a két lovast az erdőszélen, Turdulus? Kik 
lehetnek?

Turdulus tisztelettel köszöntötte a rettegett besúgót, és 
óvatosan válaszolt:

- Hogy lovasok, annyit homályosan látok a rossz sze
memmel, de ezt is csak azért látom, mert te mondod, hogy lo
vasok. Uram, itt alattunk húzódik az országút, annyi lovas 
jár erre, mint a nyű.

- Felismered valamelyiket?
- Hogy ismerhetném fel őket, hiszen nem látom az ábrá- 

zatukat. S ha látnám is, nem tudnám, hogy kicsodák. Ilyen 
messziről a tulajdon feleségemet sem ismerném fel.

Constantinust ugyan nem ismerte a hájas kocsmáros, és 
ennyiben igazat mondott; viszont Talio a törzsvendége volt, 
és akár ezer lépésnyiről is megismerte volna.

De Turdulust bokros tapasztalatai meggyőzték arról, 
hogy akármit kérdez az aljas kémfőnök, sohasem szabad ha
tározott feleletet adnia; eddig beváltak kitérő válaszai: nem 
ismer senkit, nem látott és nem hallott semmit, nem volt ott 
sehol, nem kérdezett semmit, tőle sem kérdeztek semmit, s 
ha nagyon megszorítják, még Corfulenust s a tulajdon felesé
gét is letagadta volna.

De Ablavius, mielőtt bement volna a présházba, az al
konyodó nap bágyadt fényében észrevette a távoli erdő egyik 



tisztásán óvatosan áthaladó katonai járőrt. És mire elkezdte 
falatozni az ecetes-hagymás disznósajtot, már bizonyosan 
tudta, hogy az átalvetős lovas nem Volusianus, hanem Talio, 
hogy a két véreb nem nyulászni megy, és hogy ez a kivo
nulás egyáltalán nem vadászat, hanem szökés!

Nagyon megörült felfedezésének, de bármennyire ízlett a 
hagymás disznósajt, a finom ízeket és illatokat hamarosan 
izgató kérdések szorították háttérbe... „Ha valóban szökik 
Constantinus, miért szökik? És honnan tudja, hogy szöknie 
kell? és főképpen kitől?" Hiszen igaz, ő maga is üzent vala
mit Constantinusnak, de mégiscsak Hermeias üzenhette meg 
neki az „igazat": a részeg orgián Hermeias fecsegett, Abla
vius azonban eszén volt. És csak most, itt Turdulus szőlejé
ben világosodott meg előtte, hogy a mondvacsinált és gyilkos 
mozgósítás komédiának Hermeias az értelmi szerzője. És hát 
ki árulta el a tervet Constantinusnak? Itt a bökkenő! Kétség
telen, hogy ez az elvetemedett ál-filozófus majd őrá tereli a 
gyanút. Igaz, ő árulkodott, csakhogy Talio megszökött, s így 
nem tanúskodhat ellene. Egy hajtásra kiitta a jéghideg bort, 
és a homlokára bökött:

- Megvan!
Mielőtt még Turdulus felocsúdhatott volna meglepeté

séből, Ablavius máris felpattant, egy denariust vetett az asz
talra, felkapott lovára, és búcsúzás nélkül elvágtatott. A kocs- 
máros zsebre vágta a pénzt, egy darabig csóválgatta a fejét, 
aztán bezárta a présházat, és döcögő léptekkel hazaindult. 
Útközben még mindig Ablavius hirtelen távozásán töpren- 
kedett, s mire beért a piacra, meg is oldotta a rejtélyt:

- Ez nemcsak aljas, hanem bolond is!
Alkonyodott. A két lovas csöndesen ügetett az erdőszé- 

len, a vérebek előttük, vicsorogva, de hang nélkül. A lovak 
csöndesen poroszkáltak, egyet-egyet prüszköltek, az alko
nyat szürke függönye eltakarta már a tisztásokat s az egész 
erdőt, valahol fáradt madár pityegett egyet-kettőt álmosan, 
minden nappali nesz elhalt, rejtelmes lombsuhogás hullám
zott a sötétségben, távoli tompa lódobogás döbbent fülükbe 
a titokkal terhes csöndben, s a lovasok hirtelen vágtató ki- 



sértetekre gondoltak, minden pillanatban várták a boszorká
nyok vijjogását, s rémülten emelték kezüket szívükhöz, aj
kukhoz és szemükhöz, hogy elhárítsák a rontó szellemek go
nosz és végzetes ártalmait. Talio feszülten figyelt, s egyszerre 
csak megkönnyebbülten fellélegzett:

- A lovasjárőr!
- Nyilván - mondta rá Constantinus -, de azért csak 

tartsuk készen a vadászgerelyeket, mert akármikor megtá
madhat bennünket egy „küldött farkas".

- Igazad van, uram, legyünk résen. De ne csak az em
berfarkasok ellen készüljünk fel, hanem az üldözők ellen is. 
Máskor ilyentájt már hazaértünk a vadászatról, s talán ha
mar ránk uszítják az üldözőket, ha észreveszik, hogy nem va
gyunk otthon. De legkésőbb hajnalban utánunk erednek. Egér- 
utat kell nyernünk!

- Hogy gondolod? Fogjuk vágtára a lovakat?
- Ebben a sötétségben ez kockázatos volna. Különben is 

negyedóra múlva megérkezünk Libyssa postaállomásra; ott 
rövid pihenőt tartunk, falatozunk egyet, és az állomás pi
hent lovain folytatjuk az utat, de indulás előtt átvágjuk a mi 
fáradt lovaink inait, úgy hogy üldözőink itt rekednek: nem 
válthatnak lovat. Kérlek, uram, tegyünk úgy minden posta
állomáson. Ez az egyetlen módja, hogy megbénítsuk üldö
zőinket.

- Ha ugyan lesznek üldözők! Távozásunk csak holnap 
délelőtt derülhet ki, mégpedig abból, hogy a mozgósítás ki
hirdetése után nem jelentkezem a táborban. Az a tökkelütött 
Olympios csak akkor jelentheti „távolmaradásomat", csak 
akkor adhat ki parancsot őszentsége az üldözésre, de akkor 
sem tudják, hogy merre keressenek! Holnap délelőtt mi már 
nemcsak árkon-bokron, hanem a Bosporoson is túl vagyunk, 
és Byzantionban reggelizünk Sandario tábornok védőszárnyai 
alatt...

- Én mégis azt mondanám, uram, hogy az óvatosság 
nem árt. Az udvarnál annyi a kém meg az áruló, mint a tetű, 
és valamennyi vért akar szívni, akár az egymás vérét is, de 
mindenesetre elsősorban a tiedet. Az állami postának mind



össze három pár lovába kerül, ha tönkreteszünk minden ál
lomáson egy pár lovat, s ezzel megbénítjuk a forgalmat a Ni- 
komedeia-Kalchedon vonalon.

- Igazad van, Talio. Ebben a sötétségben vissza kell ka
nyarodnunk az országúira, és így egyre messzebb kerülünk a 
járőröktől: ezek a derék katonák csak Olympios portyázóitól 
védhetnek meg, de az országúton vágtató üldözőket észre sem 
vehetik. Csakugyan ostobaság volna vállalni holmi csetepatét 
Galerius kopóival vagy orvtámadást, vagy rajtaütést, amely
ben még a fogunkat is otthagyhatjuk. Semmi kedvem sincs 
pribékekkel csatázni...

Nemsokára beértek Libyssa állomásra, kibérelték a két 
pihent postalovat, falatoztak, s ittak is rá egyet; amíg Cons
tantinus fizetett az állomás vezetőjének, Talio kisurrant az is
tállóba, és „elintézte" a lovakat. Aztán a friss lovakon neki
vágtak az éjszakának, s hol ügetésben, hol vágtában tették 
meg az út következő szakaszát. A két véreb fáradhatatlanul 
loholt előttük, az országút szürke szalagja halványan világí
tott a félénken felderengő holdfényben. Süket csend ölelte kö
rül őket, itt lent és fönt az erdőben minden nesz elnémult, 
már a járőrök lovainak dobogása sem hallatszott idáig. Csí
pős márciusvégi szél csapott rájuk az Astakenos-öböl felől, 
szorosan beburkolództak köpönyegükbe, és fejükre húzták a 
csuklyát is. A vérebek néha felhorkantak; az egyik villám
gyorsan elkapott egy szerencsétlen nyulat, amely át akart 
vágni az úton; a két kutya testvériesen megosztozott a zsák
mányon. A lovasok megálltak, s jó néhány percig nézték a 
kutyák mohó lakmározását.

- Polluxral - szólalt meg Constantinus - ez aztán a sze
rencse! Hiszen ha lovas ember előtt éjjel nyúl szalad át az 
úton, az a legveszedelmesebb baljóslatú jel. Nem folytathattuk 
volna utunkat, pedig szerencsés napon indultunk, Mars nap
ján! Ugye, még nem múlt el a nap?

- A hold állásából úgy látom, hogy még egy óránk van 
éjfélig.

- Hála annak a magasságos Heliosnak, hogy megmen
tett bennünket!



- És hála a két derék kutyának, hogy megették a bal
jóslatú nyuszit - nevetett Talio. - Minden tiszteletem és hó
dolatom a győzhetetlen Heliosé, de én úgy érzem, hogy ezút
tal mégsem ő mentett meg bennünket, hanem a mi legfőbb 
pártfogónk, Mars hadisten, hadiszerencsénk őrzője és irá
nyítója, aki téged, uram, s veled együtt engem, még sohasem 
hagyott cserben. Egy óra múlva Dakibyza állomáson vagyunk: 
ott hálából karddal döföm le ezt a két lovat, áldozatul Mars 
hadistennek.

Némán ügettek tovább, a két kutya kissé lustán loholt 
mellettük; egy-egy völgyhajlat vonalában, az úttól balra, a 
messzeségben, mint ezüsttel átszőtt fekete kárpit, felcsillant 
az Astakenos-öböl békésen fodrozó vize, de az apró hullámok 
csöndes csobbanása és a gyöngyöző vízfodrok halk csilinge
lőse nem hallott idáig. A kísértetiesen derengő holdfényben 
szinte mesebeli rémnek látszott a két lovas : fülükben zúgott a 
feneketlen csönd, idegeik pattanásig feszültek, szívük a tor
kukban kalapált. Mind a ketten egyszerre kaptak kardjuk 
markolatához, mint holmi varázslatos vezényszóra. Aztán föl
engedett a lidércnyomás, lecsillapodtak.

Constantinus elgondolkozott. Milyen derék legény ez a 
Talio, milyen hűséges! Vele együtt küzdötte végig Diocletianus 
súlyos afrikai hadjáratait, csak épp a dicső egyiptomi büntető 
háborúban nem vett részt, mert egy időre áthelyezték a zász
lóalját Keletre, Galerius parancsnoksága alá: ott volt legna
gyobb szükség a rettenthetetlen zászlótartóra, a mindig győ
zelmes rohamvezetőre. Lám, milyen okos és megfontolt ember 
ez a galliai parasztgyerek! Az apja taníttatta: tudott írni, ol
vasni, számolni s elsősorban ennek köszönhette, hogy alig 
kétévi szolgálat után, húszéves korában elérte az altiszti ran
got: signifer lett, Constantinus zászlóaljában, s egyúttal a vi- 
tézségi jutalomdíjak kezelője. Apja mérsékelt, józan ember 
volt, jó gazda, húsz hektárnyi földjét gondosan megművelte, 
két rabszolgát is tartott: dolgozott, gyarapodott; az volt a leg
szebb álma, hogy a fiából gazdag ember lesz s egyszer majd 
eléri a decurio-méltóságot szülővároskájában, Rigodulumban, 
a főváros, Treviri szomszédságában.
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Sajnos, Talióból sohasem lett elöljáró. A vakmerő ba- 
gaudák forradalmát ugyan leverte Maximianus, de a lázadás 
tovább parázslott a hamu alatt. Azzal, hogy Maximianus ke
resztre feszíttette a két bagauda „császárt", és halomra mé
szárolta a forradalmár parasztokat és rabszolgákat: egyálta
lán nem szüntette meg a kiuzsorázott kisparasztok, colonu- 
sok és rabszolgák kibírhatatlan nyomorúságát, a megalázott 
és kifosztott százezres proletártömegek éhezését, gyermekek 
és asszonyok, aggastyánok és férfiak hajléktalanságát, mezte
lenségét, didergését, koplalását. A lázadást vérbefojtották, de 
a forrongás tovább gyűrűzött, s még évtizedekig fellángolt, 
hol itt, hol ott, a régi elkeseredéssel és elszántsággal. A végső 
kétségbeesésükben nekivadult parasztok és rabszolgák, évek
kel a lázadás leverése után, újra szervezkedtek, s vakmerőn 
megtámadták és kifosztották a főváros-környéki nagybirto
kosokat és módosabb parasztokat: mindent kiraboltak, fel
dúltak, felégettek, elzsákmányoltak, a tulajdonosokat pedig 
kegyetlenül legyilkolták. Aztán három napig tömték magu
kat, ettek-ittak, dőzsöltek; a nőket, öregjét-fiatalját válogatás 
nélkül leteperték, s ha beteltek velük, valamennyinek felvág
ták a hasát. Három nap múlva Constantiusnak egyetlen zász
lóalja végzett a lázadókkal: írmagostul kiirtotta őket.

Igen, töprengett tovább Constantinus, milyen csodála
tosak Tyche istenasszony útjai! A bagauda-dúlás napjaiban 
Talio éppen bent volt Treviriben, gazdasági eszközöket és 
szerszámokat vásárolni. Mire a lázadást leverték, kiderült, 
hogy Talio is elvesztette mindenét: házukat felégették, föld
jüket feldúlták, gyümölcsfáikat kivágták, háziállataikat leöl- 
dösték, apját-anyját meggyilkolták. Ott állt árván, szegényen, 
vigasztalanul a szülői ház üszkös romja előtt. Constantius 
földet és kárpótlást ajánlott föl neki is, de ő hódolattal meg
köszönte jóságát, és mindjárt el is hárította: „Caesar, én itt 
Rigodulumban nem élhetek tovább, nem szánthatom azt a 
földet, amelyet apám-anyám vére öntözött. Könyörgök, Cae
sar, végy fel katonáid közé!" Nyilván Tyche rendelkezése volt 
az is, hogy Constantius teljesítette a legényke kérését: íme,
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azóta tizenkét év telt el, és Talio ma hadseregünknek egyik 
legértelmesebb, legvitézebb és leghűségesebb katonája...

- Uram - szólalt meg Talio -, íme az a két halvány fé
nyű lámpa, ott száz lépésnyire innen, a dakibyzai postaállo
más. A hold állása szerint éjfél van. Falatozunk, és ha aka
rod, pihenhetünk is félórát.

- Jó lesz egy kicsit kinyújtózkodni - helyeselt Constan
tinus -, és jólesnék egy kancsó fűszeres forralt bor is.

- Meglesz, uram, csak bízd rám!
Talio fölverte az állomás vezetőjét mély álmából; vadul 

dörömbözött, a vérebek dühösen ugattak, az istállóban a két 
postaló izgatottan fölnyerített, a vezető pedig úgy megré
mült, hogy csak akkor nyitott kaput, mikor Talio éktelen szi
dalmak közben ráordított, hogy azonnal betöri a kaput, és 
ráuszítja a vérebeket. A szerencsétlen úgy reszketett, mint a 
nyárfalevél, kinyitotta a kaput, és csak nagy nehezen nyugo
dott meg, amikor meggyőződött róla, hogy az éjszakai uta
sok nem eszik meg, nem verik agyon, s még a vérebeket is 
pórázra kötötték. A bort már oly lelkesen forralta és fűsze
rezte, mintha a két ismeretlen utas régi kedves vendége lett 
volna.

Ettek-ittak - hej, hogy átmelegítette fáradt testüket a fű
szeres meleg bor! -, végignyúltak az állomás szalmazsákos 
falócáin, és szinte percről percre érezték, hogyan elevened
nek meg petyhüdt izmaik. Talio pontosan megérezte, mikor 
telik le a félóra; nagyot nyújtózkodott, az izmai csak úgy ro
pogtak, és megszólalt:

- Megyek az istállóba, hozom a friss lovakat.
Constantinus tudta, hogy odakint most mutatja be Talio 

a hálaáldozatot Mars istennek. Odahívta magához a vezetőt, 
elszámolt vele, jó lassan és körülményesen; bőségesen meg
fizette a bort, a szállást és a lóváltást, de feltűnt neki, hogy 
az istálló felől se zaj, se nesz nem hallatszik: valóban, Talio 
mindkét döfése halálos volt, a két libyssai postaló hangtala
nul rogyott az istálló szalmájára.

Reggel végre megérkeztek Pantichion postaállomásra; 
itt feláldozták a dakibyzai lovakat, s friss lovakon vágtattak
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tovább. Félóra múlva Talio lépésre fogta a lovát, és odafor
dult Constantinushoz:

- Uram, arra kérlek, hogy lassítsunk, ne hajszoljuk 
agyon lovainkat is, jómagunkat is. Az üldözőket kijátszot
tak, két óra múlva elérjük a Bosporost, s addig már semmi 
meglepetés sem érhet. Amott keleten már dereng a hajnal, a 
dombok egyre laposodnak, enyhén belehajlanak a síkságba. 
Ott messze, a domblánc mögül most bukkan ki az első lovas 
járőr. Látod, uram, a kék labarumot?

- Igen, a hű Volusianus tábornok lovasai - állapította 
meg Constantinus is. - Az én zászlóaljamból valók. Derék 
fiúk.

- Különbek is, mint a barbár zsoldosok. Latin parasz
tok ezek!

- Büszke is vagyok rájuk, akárcsak rád, Talio. Ezek a 
latin parasztok szerezték meg Rómának a világuralmat! Nagy
szerű katonák.

- Ameddig katonák, uram! Ameddig katonák, példás 
fegyelmet tartanak, pompásan dolgoznak, táborokat, sánco
kat, erődítményeket építenek, fáradhatatlanul gyakorlatoznak, 
menetelnek, vitézül harcolnak: ilyenek a parasztkatonák, 
uram, ameddig katonák.

- Hogy érted ezt, Talio?
- Ügy értem, uram, hogy mihelyt egy kicsit magasabbra 

kapaszkodnak, elvesztik a fejüket: visszaélnek a hatalmukkal. 
Ezek az úrhatnám pökhendi parasztok a nép legnagyobb el
lenségei, szemenszedett gonosztevők, főképpen ha lázadás 
vagy orgyilkosság, vagy árulás révén megkaparintják a csá
szári bíbort.

- Nyilván Galerius őszentségére gondolsz? - kérdezte 
Constantinus gúnyos mosollyal.

- Elsősorban rá. Azt hallottam, hogy előbb kapás volt 
Sirmium környékén valamelyik uraság szőlejében, aztán el
került Serdica mellé birkapásztornak. Hát való az ilyen mű
veletlen bugris császárnak? Persze zsarnokoskodik és kegyet- 
lenkedik, hogy legalább így mutassa meg a fölényét. Aztán itt 
van az unokaöccse, a Caesar, Maximinus, ez is sült paraszt; 



nemcsak buta, hanem még katonának is hitvány. S hallot
tad-e, uram, hogy Galerius most egy majdnem hatvanéves 
agyalágyult tábornokot akar maga mellé venni társuralko
dónak: egy Licinius nevű moesiai parasztszármazékot.

- Hallottam róla, Talio, és azt hiszem, találkoztam is 
vele az udvarnál. Lehet, hogy csakugyan agyalágyult.

- Hát az ilyen felkapaszkodott parasztok legyenek a 
császáraink, uram? Maximianus, a sirmiumi durva paraszt, 
aki szüleinek mocskos kunyhója helyén palotát építtetett? 
Már jó ideje ilyen illyricumi meg moesiai „sörvedelők" a 
császáraink - jól van ez így, uram?

- Nincs jól, Talio. Én is gyakran gondoltam már erre, 
de ilyenkor eszembe jutott Diocletianus, a nagy államszervező 
és uralkodó s világossá vált előttem a parasztcsászárok ügye; 
felismertem: nem az a baj, hogy parasztok elérték a császári 
méltóságot, hanem az, hogy majdnem mind tehetségtelenek és 
tudatlanok voltak. Lám, itt a példa, Diocletianus: illyricumi 
parasztlegényből a birodalom egyik legnagyobb uralkodója 
lett. Tehetség és rátermettség kérdése ez, Talio.

- Elismerem, uram. De egy Diocletianus nem tud any- 
nyit építeni, hogy a Maximianusok és Galeriusok le ne rom
bolják. Olyan császárok kellenek nekünk, mint dicső atyád, 
s olyanok kellenének, mint te vagy, uram: művelt emberek, 
kitűnően képzett katonák, gazdag urak. A szegény embert 
nekivadítja a bíbor, mint a bikát a vörös posztó.

- Nem egészen így van, Talio : gondolj csak Diocletia- 
nusra - ellenkezett Constantinus.

De magában igazat adott Taliónak: csakugyan elég volt 
már a műveletlen és durva parasztcsászárokból...

Hét órakor pillantották meg Kalchedon városát, a posta
állomáson átadták a pantichioni lovakat, és megkönnyebbül
ten állapították meg, hogy túljártak az üldözők eszén - ha 
ugyan voltak üldözők -, de mindenesetre csak néhány perc 
még, és kisiklanak Galerius karmaiból.

Lent a kikötőben kékzászlós liburna himbálódzott a Bos- 
poros napfényben fürdő vizén. „Selene": olvasták a hajóor
ron a libuma nevét. Ez hát Sandario őrhajója. Egyenesen föl-
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mentek a fedélzetre, azonnal jelentkezett Constantinusnál Nei- 
keros parancsnok, vezényszavak pattogtak, vitorlák suhan
tak fel a vitorlarudakon, a kormányos trombitája felbődült, 
az evezők lecsaptak a vízre, és a Selene - amelynek neve a 
holdistennőre és egyúttal Helénára emlékeztette Constanti- 
nust - egyetlen iramban kiröppent az ezüstösen csillogó víz
tükörre.

Itt már vizen és szárazon Sandario parancsolt: a ten
gerszorosban az ő futárhajói rebbentek ide-oda a Selene kö
rül, az európai parton minduntalan feltünedeztek a „jámbor 
és hűséges" XI. Claudius-legio őrjáratai, úgyhogy itt már sem
miféle meglepetés sem érhette őket. És mikor a Selene alig 
félóra múlva befutott Byzantion kikötőjébe a Neorionba, az 
Arany szarv-öböl partján, Constantinus föllélegzett: most 
érezte először teljes bizonyossággal, hogy kezében a jövő.

A kormányzói palotában Sandario erélyesen rendelkezett.
- Nobilissimus, most néhány órát alusztok, és csak dél

után engedlek útra benneteket, erős katonai kísérettel. Az út
irány: Adrianopolis-Serdica-Naissus-Viminacium; itt a Clas
sis Flavia Pannonica, a dunai flottilla legkényelmesebb vezér
hajója vár, a „Felix Itala"; parancsnoka, Marcus Antonius 
Basilides ezredes elvisz Lentiáig, onnan a Carnuntumban ál
lomásozó XIV. „győzelmes Mars-legio" megerősített zászló
alja kísér a hadiúton Augusta Vindelicorumba s onnan Tre- 
viribe. De ez már a legio parancsnokának, a dicsőséges Mu- 
sius tábornoknak a dolga. Nobilissimus, nézd meg ezüstpán
célján a tizenegy érdemrendet, s rögtön tudni fogod, hogy ezt 
a feladatát is kitűnően oldja meg. Kérlek, Constantinus, ne 
feledkezzél meg róla ... később sem.

- Musius számíthat rám, megígérem, de Sandarióról sem 
fogok megfeledkezni - mosolyodott el Constantinus. - Addig 
is arra kérlek, hogy mivel itt te vagy a legfőbb parancsnok, 
nevezd ki a XI. legio századosának az én hűséges katonámat 
és kísérőmet, Taliót. Biztosíthatlak: megérdemli.

Délben már egyenruhában szálltak be a kényelmes uta
zó-hálókocsiba: Constantinus vörös tábornoki köpenyt viselt; 
Talio, az újdonsült centurio, büszkén tisztelgett rangjának 



jelvényével, a szőlővesszőnek nevezett pálcával; pikkely- 
páncélingén kilenc érdemérem csillogott.

Sűrűn következtek egymás után a postaállomások; min
denütt kiszálltak, este Syrallum állomáson együtt vacsoráztak 
a kísérő zászlóalj katonáival a tábortűz mellett, aztán levetet
ték a harci díszt, a poggyászkocsi rabszolgái az üléseket át
rendezték ágyakká, a hálókocsi megindult. A tábornok és a 
rigodulumi parasztszázados, két régi jó baj társ, békésen pi
hent egymás mellett. Egy ideig hallották még a hodometer 
mérföld jelző golyóinak ütemes koppanását a kocsi aljára sze
relt fémdobozban, Talio ötig számolta a mérföldeket: az 
egészséges parasztlegényt a hatodiknál elnyomta a buzgó- 
ság; Constantinus sokáig nem tudott elaludni, még a husza
dik golyó koppanását is hallotta. Az utóbbi napok izgalmai: 
Crispus, a consistorium, Ablavius és Hermeias hírei, Thamar 
éjszakái, a vadászatok, a vakmerő menekülés feszült órái fel
borzolták az idegeit.

Elképzelte a mai felfordulást Nikomedeiában: a szökés 
fölfedezését, a mozgósítás csúfos kudarcát, Galerius veszett 
dühét, Volusianus, Lactantius, Vecasius, Sosius és Corfulenus 
nehéz helyzetét: vajon kire sújt le a zsarnok haragja? Sandario 
értesíti őket a menekülés sikeréről, és egyúttal hiteles híreket 
szerez a nikomedeiai eseményekről, de mikorra érnek ezek a 
hírek Treviribe? És vajon a fekete rabszolgalány belekerül-e a 
vihar forgatagába, s vajon éppen ő bűnhődik-e, ártatlan áldo
zat, a mámoros éjszakákért?

Thamar... villant fel emlékezetében a furcsa név és a 
harcos éjszakák ezernyi gyönyörűsége... Szép volt, tökéletes 
volt ez a néhány éjszaka! Vége. Tegnap ezzel búcsúzott tőle: 
„Estére várj." Hiába várta: a fekete lányt el kellett hagynia, 
mert szinte parancsolón hívta életének másik célja, a hata
lom!

Messze mögötte volt már Nikomedeia s a múlt: a hűsé
ges férfiak s a rajongó nők, Minervina, Thamar... Mindegy! 
a hatalomért mindent és mindenkit fel kell áldoznia... Tha- 
mart is, a legszebbet, a legcsodálatosabbat...

A huszonegyedik golyó koppanását már nem hallotta.



VI

így még sohasem várta Constantinust, de maga sem tudta, 
mért kívánta ma forróbban, mint máskor. Egész nap lustán 
hevert az eszeveszett szeretkezések pamlagán, s makacsul és 
megszállottan idézgette az eddigi viharos éjszakák ízeit és 
hangulatait. Sokáig eljátszadozott a mámoros órák, percek, 
pillanatok fel-felvillanó emlékeivel, és megbizsergett a teste, 
mikor a mai éjszaka epedve várt gyönyörűségeire gondolt. 
Föltette magában, hogy - ha egyáltalán lehetséges - ma éjjel 
még jobban felgyújtja, még vadabb gyönyörűségekre korbá
csolja a férfit is, önmagát is.

Hirtelen ötlettel elhatározta, hogy ma különösképpen 
kicsinosítja magát. Ma káprázatosán szép akar lenni; azt 
akarja, hogy ma új Thamar bűvölje el a férfit, új és szokatlan 
szépséggel. Igen, elképzelhetetlenül szép akart lenni ma éj
jel, nászünnepet akart ülni, mint a Sír Hásírim menyasszo
nya ... és máris halkan dúdolni kezdte a szerelmes ének buja 
verseit.

Beesteledett. Mindennap ilyenkorra készítették el a für
dőjét, és Thamar ma gondosabban fürdött, mint máskor; a 
vizet liliomvirág-főzettel illatosította, fürdő után egész testét 
ledörzsölte arábiai nárdusolajjal, arcát vékonyan végigsimí
totta mandulatej-kenőccsel, haját vízben hígított rózsaolajjal 
permetezte meg, s mikor üdén, hamvasan, illatosán átment az 
öltözőszobába, olyan volt, mint a szépség istennője, fekete 
Venus.

Ma szokatlan dolgot művelt: két dús hajfonatát kibon
totta, kemény szálú fényes fekete haját gondosan kifésülte - 
szinte pattogott, amint az elefántcsont-fésű végigszántotta - 
aztán lebocsátotta: a súlyos hajtömeg puha huppanással zu
hant vakító fehér vállára. Megnézte magát a tükörben, s elé
gedetten mosolygott. Szikrázó smaragdkövekkel kirakott 
arany abronccsal fogta össze haját, s ujjára zöldköves gyűrűt 
húzott: ez bizonyosan feltűnik Constantinusnak, mert eddig
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mindig legalább nyolc gyűrűt viselt az ujjain, hiszen kedvére 
válogathatott Minervina ékszereiben.

Hogy milyen ruhát vesz fel, azt már eleve tudta: ha egy
szer úgy érzi, hogy ma rendkívüli nap van, vagyis rendkívüli 
éjszaka, nászéjszaka, akkor méltó akar lenni a szerelmes ének 
menyasszonyához s egyúttal a vőlegényhez, Constantinushoz: 
a sárga, bokáig érő, rövidujjú, pókháló-szövésű indiai selyem- 
fátyol-tunikát veszi föl, amelyet közvetlenül a melle alatt zöld 
selyemöv szorított össze, föléje pedig a földig érő zöld pal- 
lát veszi, ezt a sericai selyemcsodát, amelynek széles sárga 
szegélyei mentén rejtelmes lótuszvirágok füzére kígyózott. 
Először a selyemfátyol tunikát vette föl, s mikor látta, hogy a 
zöld selyemöv mily kívánatosán kiemeli friss és hamvas mel
leit, megint elmosolyodott. Ez a földig érő indiai fátyolselyem 
izgatóbban tárta föl testének legszentebb titkait, mint ha 
egészen meztelen lett volna: az indiai szerelmi művészetnek 
egyik varázslatos titka volt ez az öltözködést mímelő ravasz 
levetkőzés. Mikor aztán fölvette a zöld pallát, s fejére libben- 
tette a könnyű fátyolt, egyszerre ráeszmélt, hogy tulajdon
képpen menyasszonynak öltözött. Belenézett az ezüsttükörbe, 
s látta, hogy csodálatosan szép. S ebben az izgatott készülő
désben azt is megállapította, hogy az öltöztetés és vetkőzte- 
tés művészetének évszázados hagyománya sugallhatta csak a 
ruhaálmok keleti bűvészeinek a hetérameztelenség és a szűzi 
menyasszonyiság ruha-jelképeinek ezt a ravasz összehango
lását ... Amint a menyasszonyi palla lehull, az átlátszó in
diai fátyolszövetben felfénylik a hetéra, és ahogy Constanti- 
nust ismeri, az izgalmasan rejtegetett meztelenségnek ez a 
kápráztató és elbűvölő kitárulása majd örökre hozzáláncolja 
Thamarhoz, az árva és boldog, kimondhatatlanul boldog zsi
dólányhoz.

Ez a ruha szentség volt és rejtelem. Visszaemlékszik most 
az arab selyemkereskedőre, aki félévvel ezelőtt az új fórumon 
ütötte fel sátrát, és hangosan kínálgatta kínai és indiai sely
meit és fátyolszöveteit. Minervina két csodálatos kínai se
lyemruhát vásárolt tőle, s ő, Thamar, sóvárogva nézte az arab 
kereskedő selyemkincseit, sóvárogva és szinte reménytelenül.
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Egyszer aztán nekiszánta magát: megolvasta megtakarított 
pénzét, lement az arabhoz, s ott hamarosan kiderült, hogy a 
zöld-sárga selyemcsodára bőven futja a pénzéből. Hazavitte 
a kincset, ládájába zárta, Minervinának sem mutatta meg, 
csak várta-várta a szerelmes ének „vőlegényét", hogy illő fo
gadására felöltse a régóta rejtegetett nászruhát...

Sötét este volt már. Nem tudta, hány óra, de érezte, hogy 
ez Constantinus órája, mindjárt jönnie kell. Feszülten figyelt, 
mert valami nesz hallatszott a kert felől: ez ő, gondolta. Az 
ajtó felé fordult... most mindjárt nyílik, a nehéz függönyt 
félrehúzza egy kéz, amelynek simogatását, remegését, szo
rítását oly jól ismerte már a teste ... Kiegyenesedett; duz
zadt vérvörös ajkai kissé megnyíltak, kivillant két tündöklő 
fogsora, puhán lépett egyet az ajtó felé, kissé, idegesen, mint 
a párduc, ha várva várt zsákmánya késik... Mi volt ez a 
nesz? A, nem ő! Csak az őrség bakancsai csikorogtak a kert 
kavicsos útján... Esti kilenc óra lehet, mindig ilyenkor vált
ják az őrséget... ez volt az első ölelkezés órája, s mi történ
hetett, hogy még mindig nincs itt?

Nem jött, nem is üzent... Mi történhetett, mi történik 
itt? Minervina elment... Constantinus három napról beszélt... 
Corfulenusból egy árva szót sem lehet kivenni... Talán 
Constantinus is elment... félfüllel hallotta, hogy veszélyben 
forog az élete ... talán megölték? Irtózatos! Seregeknek ura, 
Adonáj, ne büntess ily keményen engemet!

Múltak a percek, a negyedórák, félórák, órák; hallotta, 
hogy a második őrváltás is lezajlott... Mi lesz velem? - té- 
pelődött; s érezte, hogy minden porcikája remeg, nem bírja 
tovább ezt az embertelen izgalmat... bizonyosságot kell sze
reznie. Földig érő barna útiköpenyt kanyarított a vállára, elöl 
szorosan összefogta, és kisietett a szobából: gondosan elta
karta a „nászruhát", még a fejét is sötét kendőbe burkolta, 
nagy nehezen nyugalmat erőltetett magára, és sorra meg
kérdezett mindenkit, akit még ébren talált, hogy hol lehet 
Constantinus, de a legtöbben nem is feleltek a kérdésére, 
csak egy irigy és nyelves kis rabszolgalány vágta oda csípő
sen:
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- Nincs az ágyadban? Elveszett? Nyilván jobb nőt ta
lált!

- Szemtelen! - vágta oda Thamar felháborodottan. - 
Ezért megfizetsz!

Izgalmában már azt sem tudta, mit cselekszik, és egy
szer csak azon kapta magát, hogy Corfulenusék ajtaján kopog
tat. Mikor az ajtó kinyílt, már legszívesebben a föld alá bújt 
volna szégyelletében. De beszélnie kellett. Amíg kinyögte a 
mondókáját, minduntalan elcsuklott a hangja:

- Corfulenus, bocsáss meg ... de nem bírom tovább ... 
Hol van a nobilissimus? Mi történt vele?

- Aurelia Thamar - felelte Corfulenus barátságosan -, 
hogy is kérdezhetsz ilyet, hiszen tudod, hogy katona vagyok!

- Csak annyit mondj meg - könyörgött a lány -, hogy 
él-e?

- Mindent megmondtam azzal, amit mondtam - fejezte 
be Corfulenus a beszélgetést, és becsukta az ajtót.

Thamar néhány percig ott állt még a zárt ajtó előtt, amely 
oly sötéten és közömbösen meredt rá, mint a titok, amelynek 
zárját, íme, hiába feszegette. Nem emlékezett rá, hogyan tá- 
molygott vissza a hálószobába, hogyan dobta le az útiköpenyt, 
csak azt vette észre, hogy valaki időközben meggyújtotta az 
éjjeli mécsest. Halottas sárga derengés öntötte el a szobát, és 
ebben a vigasztalan világításban ráeszmélt a lány, hogy va
lami elmúlt, valamit elveszített, valami meghalt benne visz- 
szahozhatatlanul. A keserves fölismerés szíven ütötte, térdei 
megroggyantak, s hangtalanul hullt a nászágy puha párnáira.

Arra riadt fel, hogy fázik és éhes. Talpra erőltette magát, 
végig imbolygott a szobán, s a bizonytalan mécsvilágnál oda- 
tapogatódzott a kis asztalkához. Megevett, vagy inkább ma
gába erőltetett egy darabka sültet, egy almát, citromos vízben 
leöblítette ujjait, megivott egy pohárka bort; az étel és ital 
valamennyire fölfrissítette, csak éppen gondolatainak nyug
talan rajzását nem bírta lecsillapítani. Halálosan kimerültnek 
érezte magát, visszatámolygott az ágyhoz, ledőlt, szeretett 
volna elaludni, de még mindig fázott. Magára húzta az útikö- 
penyt, jól betakaródzott, de így sem jött álom a szemére.
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Nyitott szemmel feküdt. A pislákoló mécses hiába küsz
ködött a sötétséggel, amelyből egyre rémületesebb torz ala
kok bontakoztak ki, majd visszasüllyedtek a gomolygó homá
lyosságba, jeges félelemmel dermesztették a szívét; a névte
len rettegés lidércnyomása nehezedett rá, fuldoklott, a szú- 
percenésre rémülten felriadt, s mikor az éjféli őrváltás fák
lyafénye felvöröslött a keskeny ablakon, felsikoltott, elgyö
tört teste megvonaglott, mert úgy rémlett neki, hogy máris a 
Gé-Hinnom kárhozatának lángjai perzselik.

A tulajdon sikoltása magához térítette. Először azt hitte, 
hogy ez a boldog beteljesülés sikoltása volt, és kezei tétován 
tapogatództak a férfi test után, de pillanatok alatt kijózano
dott. A tüzes lampsakosi bor átjárta testét, felpezsdítette vérét, 
visszavarázsolta életkedvét és bizakodását. Elmosolyodott, s 
mintha mosolygása megfényesítette volna a nyomasztó sötét
séget. S ebben a képzelt fényességben szárnyra lebbentek sze
relmes ábrándjai, mint valószínűtlen aranytollú madarak.

Most világosan eszébe jutott, hányszor hallotta itt a vil
lában, hogy Constantinusból előbb-utóbb császár lesz, hiszen 
híres hadvezér s az apja is császár. Ha pedig a „vőlegény" 
császár lesz, mért ne lehetne a „menyasszony" császárné? So
káig játszadozott ezzel a gondolattal, és bizonyosra vette, 
hogy Constantinus a császárság ügyében jár vagy tárgyal, 
vagy harcol valahol, és ha győz, visszajön érte. És akkor, ak
kor ... elgondolni is gyönyörűség... a kis Thamarból csá
szárné lesz! Megborzongott. De máris felhorgadt benne a ké
telkedés: „Csakhogy Constantinusnak felesége van ám!" 
... Ugyan, hessegette el az ünneprontó ellenvetést, Minervina 
nem törvényes feleség! Csak concubina, ágyas! Mi más le
hetne, hiszen az apja felszabadított rabszolga! De ő, Thamar, 
szabad emberek leánya: egyetlen őse vagy rokona sem volt 
rabszolga! Ö törvényes felesége lehet Constantinusnak, az ő 
fiai majd törvényes örökösei lehetnek a császári méltóságnak, 
nem úgy, mint a rabszolga-ivadék Minervina fia, ha ugyan 
fia születik... Hogy ő viszont zsidólány? Ugyan! Itt a vil
lában hallotta egyszer Lactantius tanár úrtól, hogy Nero csá
szár felesége is zsidó volt, a szépséges Poppaea Sabina!...
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Azért Minervináról gondoskodni fog, a gyerekéről is. Jó asz- 
szonya volt, meghálálja a jóságát... Aurelia Thamar 
Augusta ... ízlelgette jövendőbeli nevét... Aurelia Thamar 
Augusta ... Augusta ...

Az ábrándok álomba ringatták. Alomtalan álom volt ez; 
gyűrötten, csapzottan, összetörtén ébredt: ragyogó, simára fé
sült haja összekuszálódott, smaragdos hajpántja a földre esett, 
drága ruhája ronggyá gyűrődött. Kábultan kelt föl, alig 
bírt talpra állni: levetette az elhervadt nászruhát, ládájába 
gyömöszölte, s égő kíváncsisággal sietett ki, hátha ma végre 
megtud valamit.

Jupiter, azaz Helios napja volt, csütörtök. A villában 
megkezdődött a rendes napi foglalkozás: a bevásárlók meg
jöttek a piacról, a jól megrakott kosarakat beadták a kony
hába, a szakács munkához látott, Corfulenus végigjárta a 
kertet, kiadta a munkát a kerti napszámosoknak, aztán be
ment a villába, de hirtelen megállt: lódobogást hallott. Ki
sietett a kapu elé, s egyszerre csak ott állt előtte Volusianus 
tábornok, egy szakasz lovaskatona kíséretében. Hivatalos szá
razsággal szólította meg Corfulenust, jó hangosan, hogy a kí
sérő katonák is hallják:

- Corfulenus, a császár őszentsége elrendelte a mozgó
sítást. Olympios főparancsnok őfényessége tisztelettel kéri 
a nobilissimust, hogy zászlóalját vezesse ki Olbia falu síksá
gára, s ott várja meg Galerius őszentsége további parancsait. 
Megértetted? Ha igen, közöld a parancsot a nobilissimusszal.

- Megértettem fényességedet - szólalt meg Corfulenus 
szintén hivatalos hangon, s katonához illőn vigyázz-állásban 
-, de sajnos, nem adhatom át neki üzenetedet, mert nincs itt
hon. Tegnap délután kiment vadászni, Talio kíséretében, s az
óta nem jött haza. Talán a városi palotában aludt.

- Nem jött haza? - hökkent meg Volusianus, jól szín
lelt meglepetéssel. - Nincs a palotában! Átkutatjuk a házat! - 
adta ki a parancsot.

- Csak nem gondolod, uram, hogy Constantinus elbújt? 
- kérdezte halkan Corfulenus, éppen csak a rend kedvéért.
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- Én nem gondolok semmit - pattogott Volusianus -, 
én kötelességet teljesítek.

Gyorsan végeztek a kutatással, a szakasz már el is hagyta 
a házat, Volusianus pedig éppen távozóban volt, mikor a 
baloldali folyosó egyik márványoszlopa mellett megpillan
totta a fekete lányt. Még így, megviselten is tündöklött az 
arca, elefántcsont-ékszer ében keretben. Volusianusnak szinte 
földbe gyökeredzett a lába ámulatában:

- Te vagy az hát? - szólította meg a lányt halkan.
- Igenis, uram - felelte a lány elcsukló hangon -, én 

vagyok.
A tábornok végigsimogatta tekintetével. Még így is gyö

nyörű volt a lány, mint a frissen letört rózsaszál.
- Te szegényke! - mondta Volusianus, és kisietett a vil

lából. Egy perc múlva vezényszó hallatszott, utána lódobogás. 
Thamar érezte, hogy valami bevégződött. Constantinus el
utazott tehát, eltűnt, itt hagyta őt, de itt hagyta a gonosz csá
szárt is, aki az élete ellen fenekedik. Megmenekült, ujjongott 
föl benne a szerelmes lány öröme; de elhagyta őt, talán örökre, 
felelt rá a kétségbeesés. Rohant Corfulenushoz:

- Corfulenus, ugye megmenekült?
- Aurelia Thamar - felelte az őrmester -, mondtam már, 

hogy katona vagyok.
Thamar bement a szobájába s elhatározta, hogy éhhalál

lal pusztítja el magát.
Volusianus visszament a császári palotába, közölte So- 

siusszal, hogy a nobilissimus eltűnt, s megkérte: jelentse a 
hírt őszentségének; ő maga siet Olympios főparancsnokhoz.

- Sosius - fejezte be a beszélgetést -, ha őszentsége ja
vaslatot kér tőled, irányítsd a figyelmét Prusa felé: Minervina 
oda utazott, s mivel Euphrosynos nem jött vissza, nyilvánvaló, 
hogy a nobilissima is ott van még. Magyarázd meg, hogy ha 
Constantinus távozott Nikomedeiából, csak Prusa felé vehette 
útját, hogy onnan Minervinával együtt induljon Galliába. 
Erre őszentsége délnek irányítja az üldözőket, s jó néhány 
nap beletelik, mire megtudja, hogy Minervinának is, Cons-



tantinusnak is nyoma veszett. Sosius, ügyesen! Bízom böl
csességedben, és bízik benned ő is, ne feledd.

Sosius hangosan és hivatalosan felelt, hogy a teremben 
várakozó méltóságok szomjas kíváncsiságát kielégítse:

- Fényességed jelentését haladéktalanul őszentsége elé 
terjesztem.

Nem hiába volt diplomata Sosius, bölcsen tudta, hogy 
semmit sem szabad elhirtelenkedni; minden politikai kérdés 
olyan, mint a gyümölcs: meg kell várni, amíg megérik, mert 
csak éretten élvezhető. Ha csak egy órával, vagy félórával 
később jelenti Galeriusnak a nobilissimus eltűnését, pontosan 
annyival későbben kezdődhet meg az üldözés: Constantinus
nak minden perc aranyat ér.

Euporius épp most indult a császári lakosztályba, hogy 
a családot bevezesse őszentségéhez a szokásos délelőtti tisz
telgésre. Ma nincs consistorium, ma talán kegyeskedik Gale
rius elbeszélgetni a vén Romulával, s az Augustával meg a 
gyerekkel. Mikor a szertartásmester visszajött, meg is kér
dezte tőle:

- Jelentésem van őszentsége számára. Mit tanácsol 
őszinteséged, jelentkezzem-e soron kívül, vagy ne?

- Arra kérem jelességedet, hogy inkább a családi foga
dás után.

Ezúttal azonban sokáig tartott a családi fogadás: Gale
rius jó hangulatban volt, s reggelire is ott tartotta Valeria 
Augustát, a karvalyorrú Romulát és a gyereket. Galeriusnak 
jó kedve kerekedett, és hát a bor is dolgozni kezdett benne, 
úgyhogy kikívánkozott belőle a mozgósítás titka. A vén Ro- 
mula kajánul fölnevetett:

- Végre! Végre! Hála annak a szentséges Heliosnak, 
hogy megszabadulunk ettől a pökhendi mondvacsinált nobi- 
lissimustól, ettől a kurafi Constantinustól!

- Mért mondod, anyám, hogy „kurafi"?
- Hát nem tudod, szentséges fiam, hogy minden vala

mirevaló nőt az ágyába cipel? Ablaviusnak egyik megfigye
lőjétől hallom, hogy most egy zsidó rabszolgalánnyal éli vi
lágát odakint a villájában.
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Valeria összerezzent. Apjának, Diocletianusnak udvará
ban ismerte meg Constantinust, és olyan szerelmesen környé
kezte, hogy éppen ezzel idegenítette el magától a férfit. Pe
dig Constantinusnak is tetszett a pompás termetű, telt keblű, 
pirospozsgás arcú császárleány, megérezte szenvedélyét, meg 
is kívánta, és csak azért nem vitte ágyába, mert Valeria kissé 
túlságosan „ragadt" hozzá, s lépten-nyomon szinte szemér
metlenül felkínálkozott neki, úgy hogy Constantinusnak el
ment a kedve tőle. Szerencsére Diocletianus rendszere értel
mében Galeriusnak kellett feleségül vennie a lányt, de a vén 
és tehetetlen ember nemcsak kielégíteni, hanem csillapítani 
sem tudta a lobogó vérű nő vad szenvedélyét. Valeria parla
gon hevert. S mikor most a zsidó rabszolgalányról hallott, sö
tét gyűlölet lobbant föl benne a férfi iránt, aki megvetette az 
ő szerelmét, s egy hitvány rabszolgalányt boldogított.

Összerezzent, és szinte sziszegett a hangja, mikor meg
szólalt:

- Szentséges uram, Galerius, remélem, hogy a mozgósí
tott hadsereggel együtt ez a hitvány kurafi, császári udvarunk 
szégyene is távozik fővárosunkból, és legalább jó hosszú ideig 
nem látjuk.

Galerius gonoszul elvigyorodott:
- Valériám, a háború kockázatos vállalkozás, veszélyes 

játék! - Nagyot ivott a vörös borából, pöfögve kifújta magát, 
aztán folytatta kásás hangján. - Sokan otthagyják a fogukat. 
S leginkább a legvakmerőbbek. Én azt hiszem, nem csal a 
sejtelmem: Constantinus nem fog visszatérni!

A vén Romula keskeny ajkai démoni vigyorra torzultak, 
Valeria arcán felfénylett a bosszúállás gyönyörűsége, Gale
rius boldogan és zsírosán mosolygott. Mind a hárman töké
letesen boldogok voltak.

Ebben a pillanatban meglebbent a nehéz bársonyfüggöny, 
teljes díszében belépett Euporius, egyet koppantott aranyos 
botjával, és szertartásosan jelentette:

- Szentséges uram, Sosius őjelessége alázatosan könyö
rög: kegyeskedjél őt színed elé bocsátani... sürgős ügyben.

Galerius biccentett, Euporius távozott, s kisvártatva be
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lépett Sosius. A szertartásos adoratio után fölegyenesedett, 
és Galerius biccentésére megszólalt:

- Szentséges uram! Volusianus tábornok megbízott, 
hogy terjesszem azonnal szentséged elé sürgős jelentését. - 
Egy pillanatra szünetet tartott, megvárta Galerius biccenté
sét, aztán folytatta: - A ma reggeli mozgósításon Constanti
nus nobilissimus nem jelent meg. Hiába keresték a táborban, 
a palotájában, a villájában, sehol sem találták...

Galerius arcát elöntötte a düh vörössége, isteni jobb te
nyerével belevágott az ezüsttálca kellős közepébe, úgy hogy 
a serlegek és tányérok megtáncoltak rajta, aztán csak tátogott, 
hápogott, és a fuldoklástól fojtott hangon recsegte:

- Micsoda? Nem találják? Hát így hajtják végre a pa
rancsaimat? Gyalázatos árulás! Árulók!

Hangtalanul tátogott a szája egy-két percig, aztán bele
zuhant ormótlan teste a bársonypárnákkal bélelt karosszékbe: 
az asszonyok azt hitték, hogy megütötte a guta. Romula fel- 
sikoltott.

Sosius nyugodtan állt a helyén a gyűlöletnek ebben az al
világi kavargásában. A rémület csöndje ülte meg a termet, 
Galerius hörgött, zihált, fuldoklott, végül megrázkódott, és 
odabökött Sosius felé:

- Beszélj!
- Szentséges császárom! A tények hangosan beszélnek: 

végtelen kegyességedben hajlandó voltál elbocsátani őt ud
varodból, hajlandó voltál kiadatni neki a szükséges úti ok
mányokat, kísérőlevelet és engedélyeket, de ő nem volt haj
landó várni, hanem engedélyed nélkül távozott, s méghozzá 
titokban. És éppen akkor, amikor szükség lett volna rá, hogy 
csapattestét a lázadók ellen vezesse! Azt mondtam: távozott? 
Hadd mondjam ki kereken: megszökött! S vajon mért szö
kött meg? Mi lehet a szándéka?

- Meg akarja ölni a császárt - rikácsolta Romula.
- Ez nagyon is lehetséges - mondta rá Sosius -, és majd

nem bizonyos, hogy legalábbis el akarta rabolni őszentsége 
bíborát. Ezt azonban csak akkor deríthetjük ki, ha minél 
előbb kézrekerítjük.
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- Elfogatom az árulót! - lihegte Galerius.
- Éppen ezen tanácskozik most Olympios főparancsnok 

és Volusianus tábornok, és azt hiszem: azonnal itt lesznek, 
hogy javaslatot tegyenek szentségednek.

- Jelességed azért császári tanácsos, hogy azonnal tegye 
meg a maga javaslatát, és ezzel is segítsen őszentségének meg
találni a helyes megoldást - sziszegte Valeria.

- Beszélj, Sosius - hörögte a császár -, úgyis azt mond
ják, hogy te vagy a legokosabb ember az udvaromban. - És 
gúnyosan elmosolyodott.

- Szentséges császárom - kezdte Sosius -, add ki a pa
rancsot a szökevény üldözésére. Erős lovas járőrök eredjenek 
utána - kis szónoki szünetet tartott -, de vajon merre? Mi
vel egyetlen adatunk sincs, hogy merre szökhetett az áruló, 
a józan eszünktől kell tanácsot kérnünk. Még nincs egy 
hete, hogy orvosi javaslatra a prusai gyógyfürdőbe küldte 
törvénytelen feleségét, aki szívesen címezteti magát nobi
lissimának.

- A hitvány rabszolga-ivadék! - sivította közbe Romula.
- Még egy tény bizonyos - folytatta Sosius rendületle

nül -, éspedig ez: Minervina maga híresztelte mindenfelé, 
hogy gyermeket vár Constantinustól. Nos, mindenki jól tudja, 
hogy az ilyen pater designatus, az ilyen reménybeli apa - és 
halványan elmosolyodott az ötletén -, olyan büszke a jöven
dőbeli utódra, mintha csodát művelt volna, és szerelmesebb az 
asszonyába, mint akármikor azelőtt. Hol lehet tehát Constan
tinus? Prusában vagy úton Prusa felé. Hódolattal javasolom 
tehát szentségednek: adj parancsot, hogy a lovas járőrök ver
jék fel az egész terepet Prusáig, továbbá Prusát és környékét 
egészen a tengerig, s én bizonyosra veszem, hogy a nagy hal 
semmiféle furfanggal nem siklik ki ebből a hálóból !

- De gyorsan add ki a parancsot, szentséges uram! Azon
nal - türelmetlenkedett nekipirult arccal Valeria.

- Bízd csak rám, Augusta! - némította el Galerius.
- Jutalmazd meg Sosiust, szentséges fiam! - buzgólko- 

dott a vén boszorkány.
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- Miért? - fortyant föl a császár. - Mert a kötelességét 
teljesíti? Azért fizetem! Elég jutalom neki az, hogy engem 
szolgálhat! így van, Sosius?

- Szívemből szólottái, szentséges uram - hajolt meg a 
tanácsos.

- Hallod, nobilissima? - fordult anyja felé a császár. - 
Hát azért mondom - nyögte nagy keservesen, mert az izga
lom és a sok beszéd kifárasztotta. - A tábornokokat! - mondta 
még bágyadtan, és kimerültén hátradőlt a székében.

Sosius szertartásosan távozott.
Olympios a táborban találkozott Volusianusszal. Kétség

beesetten hallotta, hogy megszökött a főszemély, aki miatt ezt 
az egész háborús komédiát megrendezték. „Itt fejek fognak 
gurulni", gondolta magában, „hiszen a mi kötelességünk lett 
volna szemmel tartani a kiszemelt áldozatot!" Kishitűsége át
ragadt Volusianusra is, aki azzal nyugtatgatta magát, hogy 
az üldözés megszervezése és végrehajtása legalább egy időre 
eltereli a császár figyelmét a felelősség kérdéséről. A helyzet 
súlyos volt, tehát cselekedni kellett, mielőtt még észbe kap 
Galerius. A mozgósítást csak a császár engedélyével lehetett 
lefújni, csakhogy ez a kudarc bevallása lett volna, viszont 
nincs értelme százezreket költeni erre az immár céltalan fel
vonulásra.

- Megvan! - kiáltott fel Olympios, aki ugyan nem volt 
nagy ész, de hazudni folyékonyan tudott, mint Galerius kör
nyezetében mindenki. - Megvan!

- Nos?
- Volusianus, megvan! Jelentjük őszentségének, hogy a 

mozgósítás hírére épp az imént megjelentek a táborban a lá
zadók követei, békét kértek, és hadisarc fizetésére kötelez
ték magukat...

- És ha őszentsége kéri a hadisarcot? Mert ez jobban 
érdekli, mint a béke.

- A nemlétező ellenségről annyi mesét találhatunk ki, 
amennyit akarunk, s akár ad Graecas Kalendas húzhatjuk-ha- 
laszthatjuk a dolgot, és ha minden kötél szakad, kiutaltatunk 
a hadikiadásokra néhány százezer denariust, és nyomban be-
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fizetjük a szentséges császári pénztárba mint hadisarcot... 
befizetjük... legalábbis a felét - fejezte be, és döcögve neve
tett pompás ötletén.

- Fényességed fején találta a szöget - nevetett Volusia
nus, aki szívből utálta ezt a becstelen felkapaszkodottat; a 
kincstár megrablása ellen pedig nem is tiltakozott, mert böl
csen tudta, hogy Olympios úgyis megtartja magának az egész 
zsákmányt. „Ezekkel a piócákkal majd akkor végzünk, ha 
fölkel Constantinus napja", gondolta magában. Hangosan pe
dig így folytatta: - Javasolnám, hogy egészítsük ki fényes
séged pompás tervét a császári titkos szolgálat főnökének, Ab- 
laviusnak meghallgatásával, ö mindig tud valamit, és rend
szerint többet tud, mint más.

Félóra múlva ott ült köztük Ablavius. Megdöbbenéssel 
hallotta a szökés hírét, felháborodás tükröződött az arcán, iz
galmában felugrott, kezei ökölbe szorultak. Remekül játszott. 
Tudta, hogy eljött az ő órája. Leült, nyugalmat erőltetett ma
gára, széttárta karjait, és félrebillentette fejét:

- Megvallom fényességteknek, hogy titkos szolgálatunk 
ezúttal hibát követett el azzal, hogy nem szegődött szorosan a 
nobilissimus nyomába, mint a jó kopó, és így ez az értékes 
zsákmány kicsúszott őszentsége kezéből. Ámbár csak most 
értesültem hitelesen fényességtek közléséből, hogy a nobilissi
mus valóban megszökött, bizonyos kósza hírek már tegnap 
este a fülembe jutottak, és bár az volt a véleményem, hogy 
mindez felelőtlen fecsegés, mégis gondosan megvizsgáltam 
minden apró adatot, és sikerült földerítenem a tényállást, és 
így jóvátennem a titkos szolgálatnak azt a mulasztását, hogy 
a nagyvadat elszalasztottá. Fényességetek magas figyelmébe 
ajánlom azt a tényt, amelyet ma reggel fedeztem föl: azt, hogy 
tegnap este vagy éjjel nemcsak ő tűnt el, hanem Talio nevű 
lovásza is. Vajon mért szökik meg egy ilyen semmiházi? Nyil
ván azért, mert vaj van a fején, félti a bőrét; tud valamit, vagy 
elkövetett valamit, és magával viszi a titkot, egyúttal pedig 
menekül a következmények elől.

- Nos, mi hát a titok? - szakította félbe Olympios tü
relmetlenül a hosszú lére eresztett locsogást.
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- Fényességteket meg fogja döbbenteni leleplezésem. 
Órákig tartó gondolkodás után, megfeszített agymunka árán, 
Hermeias filozófussal épp e héten folytatott vitám alapján, 
egyes nyilatkozatainak gondos mérlegelése és részletes elem
zése alapján teljes bizonyossággal mondhatom: Talio azért 
szökött meg, mert Hermeias vele üzente meg a mozgósítás tit
kát Constantinusnak, persze súlyos aranyak fejében! Mert 
csak ő ismerte a titkot, ő maga javasolta a császárnak és talán 
mégsem valószínű, hogy őszentsége árulta el Constantinusnak ! 
Az alamuszi Hermeias aljas aknamunkája ez: megfizetteti 
magát a császárral is, az ellenséggel is! Fényességtek talán 
még nem is hallott ennek az elvetemült árulónak kettős életé
ről? A nyomozás majd elképesztő adatokat fog kideríteni! 
íme, Constantinus szökésének hiteles magyarázata.

- Bámulatos elmeél! - sietett az elismeréssel Olympios. 
Ablavius pedig szerény mosollyal nyugtázta a dicséretet:

- Hálásan köszönöm fényességed kitüntető elismerését, 
de szinte meg sem érdemiem ... hiszen ez a mesterségem ...

„Aljas csirkefogó", gondolta magában Volusianus.
Olympios saját felelősségére lefújatta a mozgósítást, és 

ra£jy°gó arccal sietett a palotába jelentést tenni őszentségé- 
nek. A császár parancsa értelmében vele ment Volusianus is, 
mert csakugyan szeretett volna tanúja lenni, hogyan áztatja 
el a szemfülesebb áruló a másikat, aki pedig már egészen nye
regben érezte magát.

Fölvirradt a péntek, Venus napja és Corfulenus megvitte 
a két udvari titkárnak a nobilissimus parancsát - amelyet 
most már Sosius hivatalos rendelete alakjában kaptak meg -, 
hogy költözzenek át a villába. Megbízatásuk az volt, hogy 
vizsgálják át Constantinus magánlevelezését, titkos iratait s 
esetleges följegyzéseit, és ha valami gyanús iratot találnak, 
azonnal adják át Sosius császári tanácsosnak, a nyomozás ki
egészítése céljából. A két fiatalember természetesen semmit 
sem talált; ha akadt olyan föl jegyzés vagy írás, amibe bele 
lehetett magyarázni valamit, az rögtön a tűzbe vándorolt. De
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ilyesmi is alig akadt, s a két titkár határozottan unatkozott. 
Már a villa leltárát is elkészítették, már a napi számadásokat 
is elkönyvelték, az ételeket és italokat élvezték és agyondi
csérték, s végre valami kis izgalmat és változatosságot hozott 
egyhangú életükbe az esti kockázás; már annak is örültek, 
hogy Corfulenus rendszeresen elnyeri a pénzüket.

A napisten napján harmadik napjukat töltötték már a 
villában, s éppen javában folyt az esti kockázás, amikor két 
kockarázás közt Corfulenus megszólalt:

- Csak tudnám, mit csináljak evvel a lánnyal?
- Milyen lánnyal? - kapta föl a fejét Brellicus, mert fö

löttébb érdekelték a lányok.
- Evvel a Thamarral. - Es mivel a titkár kérdőn nézett 

rá, magyarázatul hozzátette: - Minervina rabszolgalánya.
- Ugyan! - legyintett Vecasius unottan: őt csak Miner

vina érdekelte, nem a rabszolgalánya. Sokszor megfordult a 
villában, de Thamarra egyáltalán rá se nézett.

- Miért? - nevette el magát Brellicus. - Mit kell vejp 
csinálni?

- No nem azt, amire kiválóságod gondol - felelte Corfu
lenus, és ő is elnevette magát. - Mert abban bőségesen volt 
része mostanában. Az a baj, hogy tegnapelőtt óta egy falatot 
sem eszik: nyilván el akarja emészteni magát. Es mit gon
dolsz, miért? Azért, mert Constantinus elment. Ugyanis ő 
etette ... értesz engem?

- Értelek, Corfulenus. Csak azt nem értem, mért akar 
öngyilkos lenni egy rabszolgalány? Elment a gazdája? Ha csi
nos lány, mindig akad, aki etesse.

- Ez másfajta. Zsidólány. Érzelgős. Ez a szerencsétlen 
beleszeretett Constantinusbal

- Megáll az eszem. Egy rabszolgalány a jövendőbeli 
Augustusba?

- Reménytelen szerelem - jegyezte meg gúnyosan Ve
casius. - Elkoptatott, ócska közhely! Mit törődtök az ilyen 
ostoba libával? Ha mindenáron meg akar halni, csak hagyjá
tok! Marad azért rabszolgalány épp elég!

- De ezért kár volna - ellenkezett Corfulenus -, mert
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elképzelhetetlenül gyönyörű. Ilyen csodaszépet még életem
ben nem láttami

- Nono - fitymálódott Vecasius.
- Szeretném látni ezt a csodát - csillant fel Brellicus 

szeme. - Hol haldokol e pillanatban?
- Ott a szobája, ott szemben, az oszlopos folyosón, a ha

todik ajtó. Menj be hozzá. Ha megvigasztalod, nagy jót te
szel velem, megszabadítasz ettől a lidércnyomástól! Mert mit 
tudom én, nem kéri-e számon tőlem a nobilissimus? Nem szo
kott ugyan ragaszkodni a nőkhöz, de hátha épp ennek a ha
lálát a szívére venné? Mit tudom én? Menj be hozzá, Brel
licus, beszélj a fejével. Nemrég vitte be neki az eunuch nagy 
ezüst tálcán a finomabbnál finomabb ételeket: hozzá sem nyúl 
semmihez, csak fekszik, behunyt szemmel, liheg, és azt mond
ják, hogy halkan dúdolgat is valami érthetetlen éneket. Hát 
őrült ez a lány? Igen, igen, a szerelem elvette az eszét.

- Mi a neve, hogy megszólíthassam?
- Aurelia Thamar. Félig latin, félig zsidó.
- Mindegy. Szép név. No megyek, és megpróbálom fel

támasztani a halottat - mondta rá Brellicus, és elnevette ma
gát; fogai kivillantak; olyan volt, mint egy nemes ragadozó.

Szinte nesztelenül lépett be a lány szobájába. Három mé
cses égett a lámpatartó karjain, Brellicus nehezen tájékozó
dott a gyér világosságban, de végül is megtalálta a pamla- 
got, s megpillantotta a lányt: égő vörös ruhában, vörös meny
asszonyi fátyollal ébenfekete hajában úgy feküdt ott, mint 
egy szép ifjú halott. Remek teste mint tökéletes márvány
szobor rajzolódott ki a lágyan omló vörös selymen, egyetlen 
porcikája se rezdűlt, szeme se rebbent, félig nyitott vérvörös 
szája olyan volt, mint egy fölfeslett rhodosi rózsabimbó; két 
alabástrom karja és sápadt arca szinte világított a szoba 
sárga-fekete félhomályában.

Brellicus, az edzett és erőszakos nőhódító, megilletődöt- 
ten bámulta ezt a tökéletes szépséget, ezt a halottas pompá
ban felravatalozott s mégis harsogó vörösben lángoló leányt. 
Hiába legyint Vecasius, hiába biggyeszti az ajkát, ez maga a 
megtestesült fekete Venus, a titokzatos holdistennő, a földre-
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szállott szerelem. Brellicus csak akkor foglalkozott részlete
sebben egy nővel, ha úgynevezett „nehéz eset" volt: ilyenkor 
igénybevette a szép szavak és sallangos szólamok egész fegy
vertárát, különben ajtóstul szokott berontani a szerelembe. 
Tapasztalatai szerint a nők óriási többsége egyáltalán nem ra
gaszkodott a szóvirágokhoz.

Ez a csodálatos női szépség lenyűgözte és megbénította; 
úgy érezte, hogy ha most a szavak varázslatához kellene fo
lyamodnia, stílusművészete csődöt mondana, és dadogásba 
fulladna a szava. Leült a karosszékbe, a pamlag mellé, és el
ragadtatással nézte a lányt, észrevette, hogy arcán lázrózsák 
égnek, s nyilván láza is van már, a harmadik étlen-szomjan el
töltött napon; gyakorlott mozdulattal a csuklójához nyúlt: 
érezte, hogy a lány ereiben vadul lüktet a vér, de azt is meg
érezte, hogy egy remegő kéz megszorítja a kezét. Halkan meg
szólította:

- Thamar!
Ebben a pillanatban a félig áléit leány keze erősebben 

rákapcsolódott a férfikézre, és Brellicusnak úgy rémlett, 
mintha messziről furcsa, idegenszerű dallamot hallana, és 
csak akkor vette észre, hogy Thamar énekel, mikor látta, 
hogy az ajkai félénken meg-megrebbennek. Ha tudott volna 
héberül, megértette volna a szerelmes éneket: „Ki az, ki elő
jön, mint a hajnal pírja... Szép, mint a hold, tiszta, mint a 
nap?"

Brellicus elszégyellte magát, mert már-már holmiféle 
meghatottság kezdett erőt venni rajta. Tapasztalatból tudta, 
hogy az ellágyulás rendszerint beteges, érzelgős, ábrándos 
„szerelemmel" végződik, tehát - bármennyire elkápráztatta 
a lány szépsége - megkeményítette szívét. Elhatározta, hogy 
egyenesen a tárgyra tér. Megszorította az áléit lány csukló
ját, és hangosan, erélyesen rászólt:

- Megiszol egy pohár bort!
Az ismeretlen hangra fölérzett a lány, megrázkódott, de 

a szemét nem nyitotta ki. Brellicus megállapította, hogy a fel
hívást lágyabbra kell hangolnia.

- Thamar, szegénykém, ébredj föl, nyisd ki a szemed,

169 



ne félj tőlem... Hallgass meg: én a nobilissimus titkára va
gyok ... Marius ... Érted? A nobilissimus rám bízott téged ...

A lány fölpillantott, meglátta a csinos fiatalembert, s a 
nobilissimus emlegetésére fel akart kelni fektéből, de bá
gyadtan visszahanyatlott, s leheletnyi halvány hangon sut
togta: - Hol van?

- Nyugodj meg, kedvesem - mondta Brellicus, kissé bi
zonytalanul, mert ahogy az imént a lány kárbunkulustűzű 
fekete szemébe pillantott, már megint afféle szerelmes ellá- 
gyulást érzett. Ki akart szabadulni ennek a furcsa szépségnek 
a bűvöletéből, megrázta magát, és nyomatékosan megismé
telte: - Nyugodj meg, biztonságban van. S ha egyszer rám 
bízott, akkor bízzál bennem. Hallod, mit beszélek?

Thamar egy pillanatra fölvetette a tekintetét, s alig ész
revehetőn és fáradtan bólintott.

- Ha hallod, akkor hallgass rám: azonnal igyál egy kis 
bort! Jó?

A lány a fejét ingatta. Marius már látta, hogy ez úgyne
vezett „nehéz eset", s mégiscsak szükség lesz a stílusművé
szetére. Megint lágyabbra fogta a hangját:

- Thamar, mi jutott eszedbe, hogy harmadnapja étlen- 
szomjan emészted magad? Hát nem szereted már Constanti- 
nust, hogy el akarod pusztítani isteni testedet?

A lány hálásan felpillantott, s most kissé hosszasabban 
nyugtatta szemét Marius szabályos, férfias és mégis fiatalos 
vonásain. Marius folytatta: - Hát nem akarod megőrizni neki 
a szépségedet? Elemészteni Venusnak ezt a tökéletes reme
két? Micsoda gondolat!

Thamar bágyadtan lehelte:
- Elhagyott... eldobott... meghalok.
- Nem hagyott el, nem dobott el, nem halsz meg - til

takozott a fiatalember. - Hagyd el ezt az érzelgősséget!
Nagy erőfeszítéssel felkönyökölt a lány, s bár alig bírta 

ezt a testtartást, hősiesen állta az első próbát. Marius csak 
nézte gyönyörű fejét, ültében kivillanó hamvas és hetyke mel
lét, s megint elkapta a varázslatos érzéki szédület. Thamar 
hirtelen visszahanyatlott, keze tétován keresett valami tá-
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masztékot, Marius pedig felugrott, a kis asztalhoz sietett, és 
egy pohár vörös borral tért vissza a pamlaghoz.

- Thamar - szólította melegen -, egy kis bort.
A lány csak a fejét rázta válaszul. De Marius ezúttal nem 

hagyta magát:
- De igen, Thamar! Meg kell innod! Csak nem nézhetem 

tétlenül, hogy itt pusztulj el a szemem láttára? Felelős va
gyok érted Constantinusnak! De ha nem volnék felelős, akkor 
a magam kedvéért sem engednélek elpusztulni.

Thamar fölnézett rá, s mintha hálásan elmosolyodott 
volna.

- No, idd meg ezt a kis bort! Jó? Majd én föltámogatlak 
a bal karommal, így ... most nyisd ki a szemed ... igyál...

A lány kortyonkint szürcsölte az erős vörös bort; a tü
zes ital átjárta ereit, átmelegítette lankadó testét. A „halál je
gyese" szemlátomást megelevenedett: Marius erősen megtá
masztotta bal karjával, közben ujjai céltudatos tervszerűség
gel haladtak előre, s végül izmos tenyere megállapodott a 
lány duzzadó és rugalmas mellén. Marius érezte, hogy a láz
ban égő leánytest megremeg, s ez meggyőzte arról, hogy a 
vigasztalásnak ez a módszere helyes, és talán már nincs is 
szükség sok stílusgyakorlatra.

Óvatosan visszafektette a lányt, s kis üvegtányéron fehér 
húsú sült halat hozott neki.

- Egyél - biztatta barátságosan -, majd én támogatlak. 
Thamar megette a halat, s közben újból remekül sike

rült Marius ujjgyakorlata.
- Látod, milyen okos lány vagy - dicsérte meg Marius, 

mikor visszafektette a pamlagra. - Ugye, iszol még egy korty 
vörösbort? Most én is veled iszom, jó? A föltámadásodra! A 
szépségedre!

A lány már erősebbnek érezte magát, fölült, s nem ha
nyatlott vissza. Mosolyogva vette át a bort Mariustól, koccin
tott a fiatalemberrel, rámosolygott - bár még kissé bánatosan, 
a zászló becsületéért -, és, halkan, lemondón megszólalt:

- 0 az én szépségem!... Mióta elhagyott, a szépségem 
is kihunyt, mint a csillag, ha már nem ragyog rá a nap!



- Már megint ez a vidékies érzelgősség! Edd meg ezt a 
tésztában sült csirkecombot, és közben verd ki a fejedből a 
naptalan csillagot. Thamar, milyen gyönyörűen búg a neved, 
mintha csak a szépséged muzsikálna ...

- 0! - rebegte halkan a lány.
- Igen - folytatta Marius, s újra belemelegedett a stí

lusművészetbe -, igen, a te szépséged! Thamar, nem kihunyt 
csillag, nem! Inkább azt mondanám, hogy hárfa...

- Hárfa? - csodálkozott a lány.
- Igen, hárfa. Néma hárfa. Néma, mert elment a mű

vész, aki játszott rajta.
- S most már örökre néma is marad - sóhajtotta a lány.
- Ugyan, hova gondolsz? Semmiféle hangszer se ma

rad néma, ha akad művész, aki meg tudja szólaltatni! No, 
igyál még egy kis bort, jó? A hárfaművészre!

- Nem bánom... A, ez jólesett. Szinte újra élek.
- Ugye, nem akarsz már meghalni?
- Szégyellem magam, de nem.
- Ide hallgass, Thamar. - Közelebb húzta a székét, s 

megfogta a lány két vállát: - Ezt az isteni testet, ezt a tün
döklő arcot, ezeket az elefántcsont-vállakat, ezeket a már
ványkarokat akartad elpusztítani? Ezért szégyelld magad! - 
Lassan, kiszámított ütemben, ügyesen egyre közelebb húzta 
magához a lányt. - Ugye, már nem akarod megölni Venusnak 
ezt a remekművét?

- Mondtam már, hogy nem, de vedd el a kezedet. - 
Thamarnak már volt annyi ereje, hogy hátrahúzza a felsőtes
tét. - Szépen beszélsz, Marius. Constantinus három nap alatt 
tizedannyit se beszélt... És főképpen vedd el a kezedet! Nem 
kézzel beszél az ember!

- De kézzel hárfázik. És én szeretném megszólaltatni a 
néma hangszert.

- Hát te vagy az a hárfaművész, akit emlegettél? - a 
lány halkan s még kissé félénken felkacagott; odamutatott a 
kis asztalra: - Kérlek, add ide, azt a hamvas-rózsaszín almát 
onnan az üvegtálból... Köszönöm. - Frissen harsogott az 
alma, amint fogait belevágta a húsába.

172



- Mint a melled - jegyezte meg Marius halkan, s rava
szul leste a hatást a szeme sarkából. Am a lány úgy tett, 
mintha nem hallotta volna az ingerlő hasonlatot: - Jaj, Tha
mar, szegénykém, hogy összeborzoltad ezt az ébenfekete ha
jadat! Ez a torzonborz hajkorona valóban sötét folt szépséged 
sugárzó mennyboltozatán ...

- Ezt szépen mondtad, Marius, de ne nyúlj a hajamhoz. 
Általában ne nyúlj hozzám, hiszen tudod, milyen bánatos 
vagyok.

- Hát hogyan hárfázzak, ha nem szabad hozzányúlnom 
a hangszerhez?

- Marius, még olyan gyenge vagyok - sóhajtotta a 
lány. - Adj egy kis sültet. Meg bort! így! Te meg ülj oda a 
székre, és eszedbe se jusson hárfázni!

- Ahogy itt ülök és elgyönyörködöm benned, szinte meg
babonázol. Magad vagy az ifjúság, a szépség, a szerelem! Is
teni vagy! Ragyogsz és sugárzol, mint az arany Nap. Legszí
vesebben szobrász lennék, hogy megmintázzam rólad az öröm 
és az ifjúság szobrát.

- Most aztán döntsünk: hárfa vagy szobor - ingerke- 
dett a lány; az étel és a bor megelevenítette; áttüzesítette tes- 
tét-vérét.

- Mondjuk, hogy szobor. Micsoda vonalak! - szavalt 
Marius, miközben Thamar jóízűn rágcsálta a mézes borjú
sültet - ez a csipődomborulat... a vállad vakmerő ívei... 
a karjaid, mint buja trópusi fák indái... a melled hetyke 
hullámai...

- Elég, ha mondod - szólt rá a lány, s már némi kacér
kodás bujkált és bujtogatott a hangjában. - Nem kell okvet
lenül mindent végigtapogatni.

- A szobrász a kezével dolgozik, édesem.
- Fogd hát ezt az üres poharat meg az asztalkendőt, vidd 

oda a kis asztalra, hogy legyen dolga a kezednek - nevetett 
a lány.

Marius visszajött, de már nem a székre ült, hanem az ágy 
szélére.
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- Hol is hagytam abba? - búgta halkan és forrón, a 
pontosan beütemezett haditerv szerint. - Igen ... a melleid ... 
Nem is márványból kellene faragni, hanem mézeskenyér
ből... Édes lehet, mint az ambrózia! - És ujjai máris ott 
röpködtek az ambrózia körül, mint könnyű, ám furfangos 
pillangók. Thamar nem tiltakozott, csak csöndesen rászólt:

- Az ízek nem tartoznak a szobrász hatáskörébe.
- Csakhogy a szobrásznak szája is van!
- Hallom - vágta rá a lány -, épp eleget koptatja.
- Hallgathatok is, ha akarod. Nemcsak beszédre való a 

szám, hanem sokkal nemesebb műveletekre is.
- Például evésre - ingerkedett vele Thamar.
- Például csókolódzásra - indult rohamra Marius. Pon

tosan megérezte, hogy elég volt a stílusművészetből. - Mond
juk; így!

Szorosan magához ölelte a lányt, szája vadul rátapadt 
Thamar szájára. A lány lihegett, vergődött, küszködött, s vé
gül is megadta magát.

- így gondoltam - szólalt meg Marius, amint a fullasztó 
csókból kibontakozott.

Thamar duzzogva, olvadón, kacér szemrehányással né
zett rá:

- Te gonosz! Majdnem megfullasztottál!
- Elmenjek? - kérdezte Marius, a jól bevált forró és 

búgó hangon, s közben magához ölelte az izgalomban remegő 
leánytestet.

- Nem, nem! - lihegte Thamar aléltan. - Ne menj, ne 
menj! Maradj!

És Marius maradt.

Galeriust majd szétvetette a düh, amikor óránkint kapta 
a jelentéseket, hogy Constantinus csakugyan megszökött, 
szinte éppen abban a pillanatban, amikor bekerült volna a 
császár ostobán kieszelt csapdájába. Constantinus tehát ki
csúszott a kezéből, s ha eljut apjához, úgy áll bosszút Galeriu- 
son, ahogy akar. Nagyon jól tudta az Augustus, hogy a mel-
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lőzéssel halálos sebet ütött a nobilissimuson, s ha az most el
jut Constantiushoz, meg sem áll a caesari méltóságig, sőt 
esetleg a bíborig. Ha pedig hadsereget kap a kezébe, akkor 
neki, mármint Galeriusnak, befellegzett.

Csak akkor csillapodott le valamennyire, amikor végre 
megjelent előtte a két tábornok. Olympiosnak kellett meg
tennie a jelentést, fázott is tőle, sokan egy lyukas mogyorót 
sem adtak volna már a fejéért. A főparancsnok is érezte a ve
szedelmet, hát biztonság kedvéért magával hozta Ablaviust, 
hogy kisegítse, ha ő belezavarodnék a bonyolult mesébe: 
Olympios tudniillik hadilábon állt a logikával. Szerencsére 
Galerius is.

A császár valamivel bizakodóbb hangulatban volt, mi
óta egyiptomi mágusa hajmeresztő hókuszpókuszokkal elvé
gezte a nagy Abraxasnak, a kakasfejű és kígyólábú istenség
nek rettenetes erejű átok-szertartását. Az elsötétített nagy fo
gadóteremben sárga-fehér-fekete füstfelhők gomolyogtak; kö
zépütt a bronzserpenyőben furcsa illatú fűszerek és füvek 
senyvedtek az izzó faszén-parázson. A kísérteties félhomály
ban újra meg újra felhangzott a hegyes süvegű mágus elnyúj
tott gajdolása: „Iao Aoth Abaoth Marmaraoth Israma! Neb 
charoplex Blableistheibal Semeseilam Thesthenotril Sthombo- 
loé!" ' ’ j

Félelmetes volt az ismeretlen, titokzatos értelmű szavak
nak ez a hátborzongató ütemes kornyikálása. A mágus furcsa 
állatalakokkal telefestett bő fehér palástja sejtelmesen meg- 
meglobogott a félhomályban.

Galerius izgatottan fészkelődött elefántcsont-támlás karos
székében, s mikor a titokzatos szertartás véget ért, odafordult 
a mágushoz, és hangosan rászólt: - Nos, mit mond Abraxas?

- Szentséges császár - szólalt meg a mágus az izgatott 
csöndben -, Constantinusnak vége! A nagy átok fogott. ím 
megmondja ő maga.

Ebben a pillanatban a kakasfejű, kígyólábú, napkoronás, 
kcrbácsos istenszobor, amely vörösre, kékre, sárgára, feketére 
mázolt testével eddig mozdulatlanul meredt a mágusra, hir
telen megmozdult, és szörnyfejével hármat bólintott.
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A rémület borzongása gyűrűzött végig a termen, a csá
szár petyhüdt arca megvonaglott, a csoda révülete nyűgözte 
le a műveletlen, babonás társaságot a főméltóságokon kezdve 
egészen a legkisebb rabszolgalányig.

A csoda bűvöletében az Abraxas-szoborban elrejtett apró 
kerekek és rugók halk surrogását csak a „csodatevő" má
gus hallotta...

Könnyebb dolga volt talán ennek az egyiptominak, mint 
a másik mágusnak, Ablaviusnak? Ügy vélik, hogy a hazug
ság egyszerűbb művelet, mint a szemfényvesztés, mert a hó
kuszpókuszhoz mindenféle gépezet meg ügyeskedés szüksé
ges, viszont a hazudozáshoz a korszerű technikának semmi
féle vívmányát sem kell igénybevenni. - Nono, mondaná erre 
Ablavius, hazudni - s méghozzá összefüggőn és logikusan 
hazudni! - sokkal nehezebb, mint holmiféle mechanikai fo
gásokkal elképeszteni a tudatlan tömeget! - Ha az istenszo
bor a szemét forgatja, a karját fölemeli, vért izzad, elbődül, 
bólogat, vagy akár emberi hangon megszólal: az a technika 
diadala. Az ilyen alantas trükkökből élnek a papok, s ha a 
vakbuzgó tömeg - a császárt is beleértve - lépremegy nekik, 
gebedjen meg ebben a babonás hitében!

Csalni tudnak ezek a varázslók meg papok, gondolta 
magában Ablavius, de következetesen hazudni nem! Ehhez 
ész kell! S ez az ő mestersége, vagyis inkább művészete. 
Tudta, hogy Galeriust és Olympiost úgy lefegyverzi a logi
kus hazudozásával, mint a pinty! De azt is tudta, hogy Volu
sianus az egyetlen, aki átlát a szitán; mivel azonban Constan
tinus híve, nem fogja őt meghazudtolni. Bátran, a győzelem 
biztos_tudatában állt meg a császár előtt.

Galerius már úgyis jó hangulatban volt: az Abraxas- 
csoda megigézte és megnyugtatta; Constantinus megszökött, 
jó; de Constantinusnak vége, közölte a minden titkok istene. 
Ezek a tábornokok beszélhetnek, amit akarnak, neki már 
nincs szüksége a bölcs tanácsaikra, de ez az Ablavius okos 
ember, furfangos ember, ez mindent tud: ez beszéljen!

És Ablavius beszélt: úgy eláztatta Hermeiast, hogy Ga
lerius pillanatok alatt megoldotta a Constantinus-kérdést.
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Constantinus úgyis elpusztult, hát pusztuljon az áruló is vele! 
Ablavius győzött, megmentette a császárt és a hazát: Olym
pios tábornok az áruló Hermeias halálos ítéletével a zsebé
ben távozott a kihallgatásról.

Mióta Hermeias a consistorium után négyszemközt be
szélt Galeriusszal, utána pedig elárulta Constantinusnak a 
tervezett merényletet: úgy érezte, hogy egyszer s minden
korra megalapozta szerencséjét és jövőjét. Nyugodtan végezte 
napi erkölcsprédikációit a gazdag nagyurak palotáiban, és 
este megfelelő aranyzsákmánnyal tért haza kis palotájába. 
A közelgő heti orgia étrendje ügyében részletes eszmecserét 
folytatott Corocottával, s miután a fogások és a mártások fo
gas kérdéseit megoldotta, már csak Jucundus pénzváltót fo
gadta, bankárját: meghallgatta elszámolását a kölcsönadott 
pénzei után befolyt uzsorakamatokról, intézkedett a kölcsö
nök felmondása ügyében, mert kissé megriasztotta a hír, hogy 
Constantinus eltűnt, s maga is úgy gondolta, hogy jó lesz mi
nél előbb utána menni, s addig is minden vagyonát jó ara
nyakba fektetni és kézben tartani.

Bár az orgia csak másnap volt esedékes, mégis már ma 
illatos fürdőt vett, fodrászával rendbehozatta haját és szakál- 
lát, tetőtől talpig beillatosította testét, kék selyem synthesisbe 
öltözött; a szokottnál bővebb vacsorát tálaltatott és maroniai 
tüzes fehér bort s therai édes vörös aszút hozatott fel.

Az eunuch csodálkozott, hogy mi lehet az oka ennek a 
rendkívüli lakmározásnak, Chrysomallo pedig nagy szemeket 
meresztett, mikor egy másik rabszolga közölte vele az úr üze
netét, hogy egy óra múlva várja a tricliniumban, de csakis őt 
egyedül... Addig van ideje megfürdeni és felöltözni. Chry
somallo sok mindent hallott az orgiákon, Hermeias sok min
dent kifecsegett részegen az éjszakai szeretkezések szüne
teiben is, tehát most egyszerre merész ábrándok lángoltak 
tyúkeszében... Ha a dúsgazdag nagyúr csak őt hívatja, 
Kyprist nem, az annyit jelent, hogy ha valami váratlan fordu
lat történik, Hermeias őt viszi magával külföldre, és akkor 
ő, Chrysomallo, lesz egyetlen asszonya! Szívből utálta ugyan 
ezt az alattomos kétéltű kéjencet, de nem azért volt színésznő,
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hogy elszalassza ezt a ragyogó alkalmat! Hogy undorodik 
tőle, az egészen mindegy: semmit sem adnak ingyen az iste
nek!

Chrysomallo ma szebb volt, mint bármikor; úgy érezte, 
hogy rövid, ám sikeres színészi pályáján épp ma lesz alkalma 
eljátszania élete legnagyszerűbb jelenetét! Ügy öltözött, hogy 
elkápráztassa ezt a hitvány pénzes-zsákot: teljesen átlátszó 
zöld fátyoltunika volt rajta, fölötte földig érő sárga selyem 
palla; széles, sávos zöld bársony szegélyein arannyal hím
zett méhek sorakoztak; nyakában aranyláncon habos sárga 
borostyánból művészien faragott gyöngysor ragyogott. Mikor 
belépett, Hermeias szeme fölcsillant, s összecsapta a kezét:

- Aranygyapjacskám, ó milyen gyönyörű vagy!
- Uram, köszönöm a kedvességedet - hajolt meg Chry

somallo, elbűvölő mosollyal s oly ügyes és ravasz mozdulat
tal, hogy káprázatos pallája elöl szétnyílt, a fátyoltunika fel
villantotta a tökéletes fiatal testet, amely ingerlő meztelen
ségében domborodott és rózsállott a ravaszul árulkodó köny- 
nyű fátyol mögött. Hermeias szeme fölszikrázott, és mohón 
rátapadt a szépségnek erre a csodájára; a lány észrevette a 
hatást, és ezüstösen csilingelő, édeskedő hangon folytatta: - 
Parancsolj, uram.

- Én nem parancsolok neked semmit, te gyönyörűség, 
hiszen napról napra jobban imádlak, és ha így öltözöl, mint 
most is, egészen elveszed az eszemet! Ülj ide mellém.

- 0 uram - fuvolázta a színésznő -, mindig nagyon jó 
voltál hozzám, neked köszönhetem ezt a pompás ruhát is, de 
ilyen kedves még soha! Boldog vagyok, hogy tetszem neked.

- Tetszeni mindig tetszettél, hiszen azért vettelek meg 
drága pénzen, de csak most látom igazán, milyen kincs van 
birtokomban. Igyál! - Odanyújtotta neki a vörös borral telt 
ezüstserleget. - Igyál a szerelmünkre.

A lány remekül megjátszotta a szerelmes koccintást, az 
ivás hajlékony és harmonikus mozdulatait, apró neszeit, végül 
a kezdődő bormámor révületét, s az átszellemült boldogság 
bágyatag szem játékát.
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Hermeias úgy érezte, hogy ilyen boldog még soha nem 
volt. Szinte remegett a hangja, mikor megkérdezte:

- Mondd, Chrysomallo, te drága: szeretsz engem, vagy 
csak épp az enyém vagy?

- Uram - búgta a lány, ügyesen tompított bársonyos 
hangon -, én a tiéd vagyok, amikor akarod, s mindig is bol
dogan adtam neked magam, de soha sem merészeltem meg
váltani, hogy szerelmes vagyok beléd ... halálosan szerelmes 
- tette hozzá a nagyobb nyomaték kedvéért. - Hogy mertem 
volna, szegény kis rabszolgalány, fölemelni szemem az én ha
talmas, gazdag, bölcs és dicső uramra?

Hermeias császárnak érezte magát, vagy még annál is 
többnek, hiszen ő nemcsak megvette, hanem meg is hódította 
ezt a gyönyörű lányt. És abban is császár volt ez az elvetemült 
életművész, hogy készpénznek vette a lány kedveskedését és 
vallomását, éppúgy, mint a császár a talpnyalók és minden
féle „fényességek" hízelkedéseit, és nem vette észre, milyen 
üresen és meggyőződés nélkül simogatják füleit az álnok és 
hazug szavak. Hermeiasnál mindenesetre enyhítő körülmény 
volt, hogy Chrysomallo tökéletes színjátszó művészettel búgta 
vallomását. Hermeias hamarosan elvesztette a fejét: a bortól, 
a lánytól és főleg attól a gondolattól, hogy nemsokára Cons- 
tantinusnál lesz, aki majd kellőképpen mérlegeli és megju
talmazza az ő főbenjáró szolgálatait, s előbb a „perfectissi
mus" címmel tünteti ki, mint a treviri császári főiskola pro
fesszorát, majd végül is elnyeri az „illustris" rangot s vele a 
„fényességed" címet. Ez volt álmainak netovábbja.

- Ö Chrysomallo, gyönyörű szerelmesem, milyen bol
dogság, hogy épp ma lettél egészen az enyém! Épp ma, ami
kor amúgy is különösen boldognak érzem magamat! Már nem 
sokat kell várnod, szépségem, hogy a híres és pompás nyu
gati főváros, Treviri, nemcsak legszebb, hanem legelső asz- 
szonya légy!

- Édes uram - lihegte a lány -, hogy a legszebb, legtö
kéletesebb, legbölcsebb férfiú asszonya lehetek, már az is ki
mondhatatlan boldogság nekem, de hogy a legizmosabb és
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legrugalmasabb szerető az én emberem lesz, az minden földi 
vágyam elképzelhetetlenül szépséges beteljesülése.

A lány tökéletesen játszott, a színházban megtapsolták 
volna. Itt is teljes lett volna a sikere, és nyomorult élete a 
gazdagság, a jólét, a békesség és az annyira áhított nagypol
gári fényűzés kikötőjébe jutott volna, ha ...

Ha ezen az éjszakán nem történik meg bizonyos várat
lan esemény.

Éjfélre járhatott az idő, amikor Chrysomallo belefáradt 
a színészkedésbe, ölébe ült Hermeiasnak, hogy siettesse az 
elkerülhetetlen szeretkezést, s végre nyugalomra térhessen, 
és kialudhassa magát. Hermeiasnak már nemcsak az ajka és 
az álla remegett a vágytól, hanem egész teste is, mikor meg
szólalt:

- Chrysomallo, aranygyapjacskám, gyere ágyamba, si
mulj a te szerelmesedhez, és tudd meg, hogy ez lesz a mi nász
éjszakánk!

Alighogy Chrysomallo levetette selymeit és fátylait, alig
hogy vakító teste elomlott az ágy kék bársonyán, Hermeias 
máris elfújta az állócsillárok lámpáit, egyetlen mozdulattal 
ledobta selyem háziruháját, és a szokottnál is mohóbban ve
tette rá magát a lányra.

Jó ideig csak a csend zsongása muzsikált a fülükbe, de 
Chrysomallo egyszer csak fölkapta a fejét:

- Édes uram, lépéseket hallok.
- Ugyan, te kis bolond - nevetett Hermeias -, a szíved 

dobog a gyönyörűségtől, azt hallod. - És vad erővel magá
hoz szorította a forró testet, a lányból csak fojtottan tudott 
kitörni a sikoltás:

- A lépcsőn!
Most Hermeias is fölfigyelt, de úgy vélte, hogy csak a 

lány képzelődik, a sikoltást pedig korainak tartotta, hiszen 
messze voltak még a beteljesüléstől... Újból rátapadt a lány 
ajkaira, beléfojtotta még a hangot is. De Chrysomallo szája 
egy pillanatra felszabadult, s az izgalomtól elcsukló hangon 
elkiáltotta magát:

- Odanézz! - És a sötétben az ajtó felé fordította a má-
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mórtól megvadult Hermeias fejét: az ajtószámyak alatt vö
röses fénycsík hasított bele a sötétségbe. Most már a férfi is 
hallotta a lépések dobogását.

- Jönnek! Mondtam! Ugye mondtam? - sikoltozta a 
lány.

- Hallgass! - mordult rá Hermeias; aztán egyszerre egé
szen kijózanodott, és mivel most már az ajtó előtt hallotta a 
lépéseket, erélyesen kiszólt: - Ki az?

Ebben a pillanatban nagyot reccsent az ajtó, kitárult, kct 
rabszolga lépett be égő fáklyákkal, nyomukban légionárius
szakasz; a vezénylő centurio szabályszerűn „állj"-t paran
csolt, a katonák megálltak. Hermeias két álmos rabszolgája 
kétfelől kézilámpával világított a századosnak, aki perga
mentekercset halászott ki szolgálati tarsolyából, tiszti pálcá
ját a hóna alá csapta, a tekercset széthúzta, és harsányan ol
vasni kezdett:

„Galerius őszentsége parancsa. Felségárulás miatt elren
delem Hermeias főiskolai tanár letartóztatását. Nevezett meg
bilincselve azonnal átszállítandó a katonai tábor börtönébe."

Hermeias még mindig meztelenül állt az ágy mellett, a 
szépséges Chrysomallo égő arccal rejtegette megtépázott tes
tét, de a századost e pillanatban csak a parancs érdekelte. Ke
ményen vezényelt:

- Megbilincselni!
Hermeias felhördült:
- Mi ez? Mi történt? Miért?
Közömbösen csattant a centurio parancsa:
- Te lány, kimehetsz!
Chrysomallo meztelen teste elé kapta selymeit és fáty

lait, és a katonák háta mögött kiosont. Az ajtóban ott szoron
gott a személyzet java része, s ott állt a tündöklő keblű Kyp- 
ris is, mélyen kivágott vörös selyem éjjeli köntösében. Kaján 
vigyorral nézte a meztelen Chrysomallo vesszőfutását: „Ez a 
hitvány hetéra megcsalt, jogtalan előnyöket csikart ki magá
nak, talán szerelmi bájitallal, talán mágusok nagyerejű va
rázslatával: mindegy! Most elviszik a szakállas disznót, akit 
megbabonázott, mert máskülönben hogy fonhatta volna be?"
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Mikor tehát Chrysomallo elsuhant mellette, összeszorított fo
gai közül odasziszegte neki:

- Piszok!
Az őrjárat elvitte Hermeiast, a ház sötétségbe borult, 

csak a konyhában égett a két rabszolga beüvegezett, erős 
fényű kézilámpája: a rabszolgák föllélegzettek, és sejtették, 
hogy valami történni fog a gazdájukkal, s már előre izgatot
tan találgatták, mi lesz velük. Nem valószínű, hogy látják 
még valaha: a felségárulás vádja rendszerint halállal vég
ződik. Corocotta mindenesetre kapott az alkalmon: kiosztotta 
a pazar lakoma fogásait, és fűszeres bort forralt. Közben pa
rázs vita kerekedett a várható fejleményekről; Kypris volt a 
leghangosabb, és úgy nyelvelt a szerencsétlen Chrysomallóra, 
hogy annak bizony nem lett volna tanácsos betennie a lábát 
a konyhába.

De a színésznő örült, hogy megbújhatott a szobájában; 
Hermeias erőszakos szeretkezése és a letartóztatás egészen 
kimerítette és összetörte; minden porcikája reszketett, hogy 
esetleg kínvallatással csikarják ki majd belőle gazdája titkait 
és terveit. Hajnal felé megnyugodott: mindent bevall, hiszen 
csak nem engedi meggyötörtetni, megvérezni, elcsúfítani har
matos testét, mert ugyan miből éljen, ha elhervasztják szép
ségét?

Galeriusnak azonban sem tanúkra, sem kínvallatásra nem 
volt szüksége, elegendő volt Ablavius vádja. Hermeias na
gyon jól tudta, hogy megérdemli a büntetést, csak az bán
totta, hogy nem hallgatták ki, s nem márthatta be azt a bi
tang Ablaviust. Sajnos, ez a jellemtelen besúgó megelőzte, jó
vátehetetlenül!

Hermeias ereje a rettenetes halálfélelemben estére meg
tört: arca beesett, teste szinte összelappadt, haja és szakálla 
összeborzolódott: olyan lett, mintha a filozófusszerepet ját- 
szaná. De pillanatok múlva rádöbbent, hogy minden néven 
nevezendő szerepe egyszer s mindenkorra véget ért. Mikor a 
két hóhérlegény belépett börtönébe, s nyakára hurkolta a kö
telet, még egyszer felordított, összekötözött kezei-lábai meg
rándultak, öntudatának utolsó lobbanásában az „Aranygyap-
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jacska" szépsége villant fel tündöklő fényben, aztán belehullt 
a sötét megsemmisülésbe.

Másnap a Capitolium hivatalos hirdetőtábláin császári 
rendelet jelent meg, amely tudomására hozta minden ható
ságnak és az egész lakosságnak, hogy a császári consistorium 
az áruló Hermeias minden ingó és ingatlan vagyonát s még 
követeléseit és kinnlevőségeit is lefoglalja, és egyben díj- és 
illetékmentesen Ablaviusnak adományozza, a haza és a csá
szár megmentése érdekében végzett hű és sikeres szolgálatai 
jutalmául.

Ablavius megnyugodott: akkora vagyon hullt az ölébe, 
hogy ha kellő időben és kellő ügyességgel, főleg pedig fel
tűnés nélkül pénzzé teszi ezt a dús örökséget, bizonyosan si
kerül eljutnia Treviribe, hogy ott köszönthesse és szolgál
hassa - természetesen busás fizetségért - a Felkelő Napot...

De nemcsak ő sóvárgott Nyugatra, hanem Galerius ud
varából mindenki, aki ért valamit; persze meg kellett várni a 
hírt, hogy Constantinus megérkezett-e, mert az udvari talp- 
nyalók makacsul terjesztették a nagy Abraxas-varázslat jós
latát, hogy a nobilissimus bizonyosan elpusztul. Csakhogy 
harmadnap befutott Nikomedeia kikötőjébe ama nevezetes 
Selene nevű futárhajó, és Sandario kormányzó levelét hozta 
Volusianus tábornoknak. A levélből örömmel értesült Cons
tantinus minden hű embere, hogy a nobilissimus szerencsésen 
átjutott Thraciába, és már úton van a Danubius felé; azt is 
közölte a levél, hogy Minervina nobilissima az Adria felé kö
zeledik, és legkésőbb két hét múlva Mediolanumba érkezik. 
Vecasius tervezett és számolgatott, hogyan juthatna el mi
nél gyorsabban Mediolanumba? Marius Brellicus egyelőre jól 
érezte magát a villában, s nem is kívánkozott el Thamar mel
lől. Ügy gondolta, hogy ráér akkor indulni a lánnyal Gal
liába, amikor majd a megfontolt, okos és nyugodt főemberek 
elindulnak. Hogy Ablavius előbb megérkezik Constantinus- 
hoz, mint ők, azt egyikük sem sejtette.

Csak egy ember maradt rendületlenül a helyén: Corfu
lenus. Neki nem kellett tervezgetnie, mesterkednie, alakos- 
kodnia: ő tudta, hogy amikor elérkezik az ideje, Constanti- 



nus üzen érte, s gondoskodik róla, hogy kis családjával együtt 
eljusson Treviribe. De addig fontos dolga volt itt: ő volt a 
villa gondnoka, a rabszolgák felügyelője, Constantinus hatal
mas birtokainak intézője, s nemcsak az egész személyzet, ha
nem a villában lakó két udvari titkár ellátásáról is ő gondos
kodott. Csak lopva tudott időt szakítani saját kis mintagyü
mölcsöse gondozására.

A palota és a villa fenntartása csak kis részét emésztette 
föl a birtokok bőséges jövedelmének; a megmaradó tetemes 
összegeket elismervény ellenében átadta Jucundusnak, ez pe
dig levélben utasította treviri megbízottját, hogy a Nikome- 
deiában letétbe helyezett összeget fizesse ki Constantinusnak. 
Ezért a bankműveletért itt is, ott is sápot szedtek, de ez meg 
sem kottyant a megbízónak.

Corfulenus mindent látott, és mindent tudott, és Volu
sianus útján mindent jelentett Constantinusnak: ekkoriban 
szokatlanul sűrűn járt a Selene futárhajó Byzantion és Niko- 
medeia közt, s Volusianus, a Constantinus-hívekkel együtt, 
már rég tudta, hogy a nobilissimus Treviribe érkezése már 
csak rövid két hét kérdése, Galerius viszont még mindig szen
tül hitt a nagy Abraxas-átokban, és meg volt győződve róla, 
hogy Constantinus valahol útközben elpusztult.

Csak egy ember tudott mindent pontosan: Ablavius, ő 
azonban nem beszélt. Mióta megkapta a vérdíjat Hermeias 
elárulásáért, ösztönösen megérezte, hogy jóval elkeseredet
tebb utálat és gyűlölet környékezi, mint eddig. De egy pilla
natig sem gondolt arra, hogy becstelen árulása az oka ennek 
az elmérgesedett hangulatnak, inkább azzal nyugtatta meg 
magát, hogy nyilván irigylik kivételes szerencséjéért. Persze, 
nem is nagyon merték éreztetni vele a gyűlöletüket, hiszen 
mindenki tudta, hogy egyetlen szaván múlik: kit végeztet ki 
Galerius és kit nem.

Lactantius egyszer meg is mondta Volusianusnak:
- Gondolom, osztozol abban a véleményemben, hogy ez 

a Hermeias semmivel sem volt rosszabb, mint Ablavius. Én 
legszívesebben vettem volna, ha mind a kettőt egyszerre fojt
ják meg. Egyik kutya, másik eb.



- Igen - mondta rá Volusianus -, a kutya megdöglött, 
az eb tovább garázdálkodik. Ha én Constantinusnak volnék, 
meg is írnám Galeriusnak, hogy a menekülésemet Ablavius- 
nak köszönhetem: és ahogy Galeriust ismerem, huszonnégy 
óra alatt ezt a bitangot is elintézné. Ugyan rövid ideig él
vezné az ölébe csöppent vagyont!

- Nem is ez a lényeges, barátom, hanem az, hogy ide
jében tájékoztassuk Constantinust ennek az embernek az üzel- 
meiről, s főleg kettős játékáról. Mért árulta el Galeriust? 
Azért, mert jó kopó módjára kiszimatolta, hogy Constanti
nus a jövő embere. Az első két lépése sikerült: az árulást 
végrehajtotta, versenytársát kivégeztette. Feltűnő azonban, 
hogy az örökségétől, persze jó áron, szabadulni akar. Félfül
lel hallottam, hogy Hermeiastól két rabszolgalányt is örö
költ, s az egyiket máris el akarja adni. Azt mondják gyönyörű, 
de hajmeresztő árat kér érte. S ha igaz, amit Corfulenus ba
rátunk hallott két nappal ezelőtt a minden hájjal megkent 
Turdulustól: az uzsorás Jucundus veszi meg, százezer dena- 
riusért. Chrysomallo, ez a neve, kétségtelenül megér ennyit, 
mondta Turdulus, hiszen nemcsak kivételes szépség, hanem 
színésznő, s akármikor jó áron lehet értékesíteni.

- Akár hosszabb használat után is? - kérdezte a tábor
nok mosolyogva.

- Volusianusom, tudod mennyire megvetem ezt az em
bervásárt is, és az alantas emberi szenvedélyeket is, de 
mit tehetünk a világ rendje ellen? Az ilyen gyönyörű nő sok 
pénzt ér, mint a drágakő, akár használták már, akár nem. 
Rabszolgalány, tehát adják-veszik, akár szép nő, akár izmos 
munkás, akár kiváló szakács, akár írni-olvasni tudó peda
gógus, akár ügyes orvos. Tudod, hogy keresztény vagyok, de 
a társadalomnak ezt a tagozódását természetesnek találom, 
ámbár az én vallásom sok mindent szeretne megjavítani s 
megváltoztatni ebben a mai világban. De én filozófus vagyok, 
és tudom, hogy rabszolgák nélkül nem állhat fenn az emberi 
társadalom; azt is tudom, hogy az emberi szenvedélyek ki- 
irthatatlanok, tehát egyáltalán nem tartom szerencsétlenség
nek, ha egy szép lányt akár használat előtt, akár rövidebb-
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hosszabb használat után illendő áron megvásárol valaki. Egy 
ilyen csinos rabszolgalány ezenfelül valóságos áldás a társa
dalomra: kellőképpen kielégíti az alantas szenvedélyeket, s 
fölöslegessé teszi, hogy tulajdonosa kénytelen legyen fiatal 
asszonyok és leányok erkölcsét megrontani.

- Bölcsen szólottái, Lactantiusom. Igazad van: józan em
ber fejében meg sem fordulhat olyan fonák gondolat, hogy a 
rabszolgaság fölösleges és igazságtalan, mint ahogy azok a 
kótyagos és ábrándos stoikusok hirdették, s éppígy természet
ellenes volna küzdeni az emberi gerjedelmek és élvezetek el
len is. Csak azt nem tudom, drága barátom, hogy miért tisz
teltél meg eme magasröptű fejtegetéseiddel?

- Azért, drága barátom, mert a filozófiai meggondolá
sokon túl bőségesen megvan rá a lehetőség, hogy a rabszolga 
mindent kifecsegjen, amit előző gazdájánál hallott vagy ta
pasztalt, s így nem lehetetlen, hogy ez a Chrysomallo nevű 
hetéra is elmond Jucundusnak mindent, amit Hermeiastól és 
Ablaviustól hallott, s mindent, amit róluk tud, s minden egye
bet, amit a valósághoz hozzáképzel; és ha mi résen vagyunk, 
hamarosan nyakát szeghetjük Ablaviusnak. Feltéve természe
tesen, hogy mindezeket a fecsegéseket nem maga Jucundus 
akarja értékesíteni.

- Ismét bölcsen és logikusan beszéltél, barátom, s iga
zad van, hogy résen kell lennünk. Am ugyancsak bölcsen tu
dod, hogy ha bárminemű besúgás alapján vallatóra fogják 
ama másik rabszolgalányt, Aurelia Thamart: ha másképp 
nem, hát kínvallatás árán olyan vallomásokat csikarhatnak ki 
belőle, amelyeknek alapján valamennyiünkbe beléfojthatják 
a szuszt... Ennélfogva úgy vélem, nem tanácsos túlságosan 
beleártanunk magunkat ennek a szennyes Ablaviusnak az 
ügyeibe.

- Helyesen tetted, Volusianusom, hogy mérsékletre in
tettél. Valóban, Constantinus urunkat majdnem egy hétig le
nyűgözte ez a lány, tudod, ez a Thamar. A kínpadon ellene 
vallhatna, s minden szava vád volna ellenünk is. Nem volna 
helyes eladni ezt a lányt? Mégpedig sürgősen és főleg kül
földre, például Perzsiába?
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~Ûgy van - helyeselt a tábornok -, holnap beszélek 
Corfulenusszal.

- S most jut az eszembe: nem volna leghelyesebb el
küldeni Constantinushoz? Sandario bármikor elvihetné a Se
lene fedélzetén, senki sem tudja meg. A nobilissimus talán 
meg is örülne a lánynak!

- Ha ugyan nincs egyéb gondja, vagy nem talált másik, 
ugyanilyen isteni nőt Galliában - jegyezte meg Volusianus 
mosolyogva.

- Az se baj - mondta rá Lactantius -, ha egyszer Gal
liában van, nyugodtan alhatunk. Hogy vele mi történik, az 
már az ő dolga.

Másnap Marius és Vecasius a nobilissimus szobájában 
dolgozott; a nap melegen sütött, Vecasius friss volt és jó
kedvű, Marius kissé bágyadt az elmúlt, ki tudja hányadik, 
forró éjszaka után, s hólében hűtött lampsakosival üdítette 
magát. Thamar még félig aléltan szundikált a nobilissimus 
hálószobájában a túlságosan éber éjszaka izgalmainak és ki
elégüléseinek boldog bágyadtságában.

- Hallottad-e, Marius - szólalt meg Vecasius az iratok 
rendezgetése közben -, hogy Ablavius lassankint eladogatja 
véres örökségét? A rabszolgák felét máris eladta.

- Kit érdekel, hogy ez a csirkefogó mivel és hogyan 
üzérkedik? Egyszer államtitkokat ad el, máskor rabszolgákat. 
Mindegy neki, hogy mit árul. Jellemtelen bitang.

- Majd érdekelne, ha tudnád, hogy Chrysomallót is el
adta, a legszebb rabszolgalányt, akit valaha láttam. Jucundus 
vette meg. Kyprist, a másik csinos rabszolgalányt, magának 
tartotta meg a kémfőnök. Ez is jó nő.

- Egyik sem érdekel, gondolhatod. Látatlanban is fo
gadni mernék, hogy Thamar mind a kettőnél különb. Ezek kö
zönséges hetérák! Ingyen se kellenének!

- Nekem se, de azért a hír érdekes. Hogy ez a disznó 
Hermeias milyen remek nőket filozofált össze magának!

- Vizet prédikált, és bort ivott: ez a filozófusok művé
szete. Megjárta, no! Elhibázott valamit.
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- Azt, hogy nem előzte meg Ablaviust. Itt csak egy böl
csesség érvényes: aki bírja, marja. Ez vérre megy, barátom 
Marius!

- És pénzre, Vecasius. Szerencse, hogy nekünk nem kell 
részt vennünk ebben a halálos versenyfutásban!

- Én szívesen adnék vért - hiszen tudod, kiért -, de 
pénzt nem, sajnos, mert nincs! De utána megyek, mihelyt le
het! És ha sikerül, s az enyém lesz ő, akkor nincs több vágyam 
az életben!

- Ezt csak úgy képzeled. A nő csak addig jó, amíg új 
és friss. Látod, Constantinus is egyre-másra válogatja a sze
retőit, s bár a nobilissima úgynevezett felesége, és épp most 
jelentette be neki, hogy gyermeket vár tőle, ez egyáltalán nem 
akadályozta meg urunkat abban, hogy azonnal le ne arassa 
Thamart, mihelyt az úrnője kitette a lábát. Ilyenek a férfiak, 
ez a természetes.

- Mondd inkább így: „ilyen Constantinus", vagy így: 
„vannak ilyen férfiak" ! Mert ne feledd, Marius, én daciai va
gyok, az égbenyúló havasok és a zordon tölgyóriások fia, ke
mény parasztfajta! Ezeknek a nehéz munkában és vad viha
rokban edzett férfiaknak a szava esküvés, a szerelme szent
ség: egy asszonyuk van életük fogytáig.

- Látod, Vecasius, ez szép és hősies magatartás: Livius 
történelmében vannak ilyen férfiak és asszonyok, de ez ma 
már idejét múlt maradiság. A nő nem olyan, mint a családi 
bútor, hogy minél régibb, annál értékesebb, hanem olyan, mint 
a hárfa: ha mindig ugyanaz a művész játszik rajta, a dallamai 
elavulnak, a művész elfásul, s a hárfa előbb-utóbb elnémul. 
A hárfának mindig új művészre van szüksége, hogy felpezs
dítse a lomha, megereszkedett régi húrokat, s új melódiákat 
csaljon ki belőlük, és minden igazi művész valósággal önma
gát múlja felül, ha mindig új meg új, friss és rugalmas hang
szert kap a kezébe.

- Marius, ezzel a költői, ám hazug hasonlattal puhítot
tad meg a zsidólányt? Csakhogy engem nem győztél meg vele. 
Én merem állítani, hogy az az igazi művész, aki ugyanabból
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a hangszerből is mindig új és mindig zengőbb harmóniákat 
tud kicsalogatni.

- Egy vén hárfából igen, de egy vénasszonyból? - ka
cagott fel Marius.

- Jó, jó. Elhiszem, hogy a műveletlen zsidólányt meg
szédítetted ezzel a színes szofizmával, de én már csak kitar
tok az én egyetlen asszonyom mellett.

- Aki még nem is a tied - ingerkedett Marius. - No 
mindegy, csak azt akarom még mondani, hogy én nem is szé
dítettem Thamart, csak vigasztaltam.

- Sőt megvigasztaltad - csipkedte most Vecasius.
- Meg én, csak az a baj, hogy ez a lány túlságosan sze

reti a zenét, én pedig, akárcsak Constantinus urunk, nem sze
retek örökké ugyanazon a hangszeren játszani.

- Pedig eléggé új, friss és rugalmas a hangszer - csúfo- 
lódott Vecasius, és újabb iratot emelt ki a szekrényből; kigön
gyölítette a pergamentekercset, és olvasni kezdte. Mikor vé
gigolvasta, elnevette magát.

- Mit nevetsz? - kíváncsiskodott Marius. - Humor is 
van a hivatalos iratokban?

- Nem humor ez, barátom, csak azért nevetek, mert most 
tudtam meg, mért bízta ránk a nobilissimus oly szigorú pa
ranccsal az irattára átvizsgálását és jegyzékbe foglalását!

- Vajon miért?
- Ezért az egyetlen okiratért. Olvasd.
Odanyújtotta a tekercset, Marius olvasta, arca egyre job

ban elkomorult:
- Mi ez? - szólalt meg.
- Hát csak megismered, mint jogvégzett ember! Ma

numissio! Constantinusunk felszabadította a zsidólányt a rab
szolgasorból. Tehát máris szabad nő: mehet, ahová akar.

- És élhet, ahogy tud, mi?
- Nono, olvasd el csak az okirat záradékát.
- ...... és nevezett rabszolgalánynak, aki ezentúl az Aure

lia Claudia Thamar nevet köteles viselni, különös elismerésem 
jeléül százezer denariust adományozok: ezt az összeget Ju
cundus bankárnál elhelyezett letétemből jelen okirat felmuta-
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tása után bármikor felveheti" - olvasta Marius, s mikor a vé
gére ért, az asztalra csapott.

- Mi az, Marius? Dühös vagy? Félsz, hogy faképnél 
hagy a gazdag nő?

- őszintén szólván ettől is félek, hiszen még jó darabig 
szeretnék muzsikálni vele, mert Polluxra! remek hárfa, de 
sokkal jobban félek attól, hogy ha rákerül a sor, hogyan és 
mivel adjak majd kifejezést „különös elismerésemnek"? 
A százezer denariusszal Constantinus letaglózta minden utód
ját.

- Ennek a gazdag nőnek már nem kell pénz. írj verseket 
neki és róla, afféle huncutságokat, mint ez a hárfa-butaság: 
az ilyesmi tetszik a nőknek.

- Mondasz valamit: ez a lány szereti a verset. Ha egy ki
csit elbódul a szeretkezés szédületében, mindig furcsa éneket 
dúdol, átszellemülten, csak épp egy szót sem értek az egész
ből.

- Okvetlenül meg is kell érteni a verset? Nem elegendő 
hallani? Kellenek szavak is a ritmushoz, a zenéhez, a dallam
hoz? Én magyarázzam ezt neked, a hárfaművésznek?

- Mikor mondjuk meg neki, hogy szabad? Eh, essünk 
túl rajta, hadd lássuk, mit határoz. Azért... tudod mit? Ha
lasszuk inkább holnapra, hadd legyen még a mai éjszaka az 
enyém.

- Nem eszik ezt olyan melegen, Marius barátom. Ma 
mindenekelőtt beszélünk Corfulenusszal, aztán Volusianusz- 
szal, hiszen ő a gazdánk legfőbb megbízottja, majd ő dönti el, 
mikor közöljük a lánnyal a nagy hírt, itt maradhat-e, távoz
nia kell-e, s ha igen, hová, mi legyen a rengeteg pénzével, hi
szen egészen tapasztalatlan és gyámoltalan, végül pedig jól 
megfontolandó, hogy egyáltalán nyilvánosságra hozzuk-e 
Constantinusnak ezt az intézkedését, hiszen ha a gyűlölködő 
Galeriusnak a fülébe jut, meg is semmisítheti a manumissiót, 
és ha kedve tartja, meg is öletheti a lányt.

- Rettentő okos ember vagy te, Vecasius - lelkende
zett Marius. - Várjuk meg a holnapot, vagy akár a holnap- 
utánt is, csak ne legyen semmi bántódása szegénykének. In-
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kább maradjon még egy darabig rabszolga, mintsem hogy a 
zsarnok benyálazza vagy elpusztítsa ezt a szépséget!

így történt, hogy harmadnap Volusianus elnökletével 
meghányták-vetették a nehéz kérdést. A tábornok javaslatára 
úgy döntöttek, hogy Marius másnap közli az eseményt Tha- 
marral, s megtudakolja: maradni vagy távozni akar-e, s ho
gyan rendelkezik a vagyonáról. Egyúttal Volusianus megbízá
sából közli vele, hogy felszabadulását is, vagyonát is titokban 
tartják, akár marad, akár elmegy, és hogy ameddig kedve 
tartja, itt maradhat a villában.

És Aurelia Claudia Thamar maradt.

VII

Ha a hosszú úton csak Talio százados lett volna Constan
tinus útitársa, akkor sem lett volna unalmas az utazás. Talio 
eleget tanult ahhoz, hogy elbeszélgethessen a nobilissimusz- 
szal, aki szintén nem ette kanállal a tudományt, és talán ép
pen azért igen szűkén mérte a szót: így hát jól elbeszélgettek 
az utazókocsiban, azaz hogy inkább Talio beszélt, Constanti
nus csak néha-néha vetett oda egy-egy szót. A pihenőkön meg 
a postaállomásokon elevenebbé vált a társalgás, mert ilyen
kor Constantinus a kísérő század tisztjeit is meghívta aszta
lához.

Ez a kísérő század bámulatos haditerv szerint működött; 
először is nem száz emberből állt, hanem háromszázból, meg
felelő poggyászkocsi kísérettel: lehetett összesen vagy négy
száz fegyveres. De azért csak századnak nevezték, bár ennek 
a furcsa centuriának nem centurio volt a parancsnoka, hanem 
tribunus, vagyis zászlóalj parancsnok-törzstiszt. Nem is haladt 
ez a kis sereg harci menetben, hanem szakaszokra oszlott, s 
az országutat szegélyező erdős hegyek lankáin menetelt, éber 
figyelemmel, minden pillanatban ugrásra készen.

Constantinus utazókocsija az országúton vágtatott, előtte-



utána poggyászkocsik, kétoldalán egy-egy lovas kürtös; ezek 
veszély esetén azonnal riasztották a tisztes távolban ügető vé
dőszakaszokat. A Haemus hírhedt rablóbandáinak kitűnő volt 
a felderítő szolgálata, úgyhogy a rablóvezérek óvakodtak 
megtámadni ezt az erős karavánt. így egészen Viminaciumig 
minden baj nélkül eljutottak; Sandario tábornok, illetőleg a 
kísérő törzstiszt parancsára minden postaállomás a legna
gyobb előzékenységgel fogadta és bocsátotta útjára Constan
tinust.

Aprilis közepe felé járhatott az idő, szeszélyes és bizony
talan tavaszi időjárás kísérte őket útjukon. Itt Moesiában, kü
lönösen itt az északi részében, Dardaniában, mindig komor 
és fenyegető volt az időjárás; mintha a vastag fekete felhők 
megfojtották volna a napot, és mintha a zord hegyek minden 
pillanatban ráomolhattak volna a szegény kis dárdán parasz
tokra. Szüntelenül szorongó bizonytalanságban éltek, és egyet
len rettegés volt az életük, hogy éhen ne haljanak.

Legelőjük bőven volt a hegyek lankáin, birkáik meghíz
tak a kövér füvön, úgyhogy tejen, sajton, füstölt birkahúson 
éltek. A birkák hosszú, fürtös, sűrű, rugalmas gyapjából szőt
ték ruháikat és pokrócaikat, s mivel a párás levegőn rengeteg 
és különösen finom gyapjút termeltek a birkák, a dardánok 
nemcsak a maguk szükségletét tudták fedezni belőle, hanem 
nagyon sokat szállítottak a naissusi piacra is, ahol százszámra 
fordultak meg nyugati és keleti kereskedők, s jó pénzért meg
vették a gyapjút, éppúgy, mint a nagyon ízletes dárdán 
sajtot.

így éldegéltek ezek a kis dárdán parasztok, s már talán 
el is felejtették, hogy országukban termett valaha egész Moe
sia legzamatosabb körtéje, s hogy nevük éppen a darde szó
ból származik, ami körtét és körtefát jelent. Ma már ideszo
rultak a napsütötte dombokról a haragos hegyek közé, és az 
egykori híres körtékre csak az őserdők egy-egy vadkörte-fája 
emlékeztette őket.

Az utasok a kocsi bőrsátrának oldalsó ablaknyílásain át 
érdeklődéssel szemlélték az ünnepélyes és heroikus tájat: a 
meztelen sziklacsúcsokat, alattuk a sűrű fekete erdőket, a 



százados tölgyóriásokat és lent a lankákon a buja zöld lege
lőket s rajtuk a békésen legelésző birkanyájak fehér foltjait. 
A tágas völgyben a Margus fekete vize torlott hetykén-han- 
gosan, imitt-amott szemükbe tűntek a földbevájt, trágyával fe
dett odúk: ezekben laktak a pásztorok családtagjai; ők maguk 
fent a cserényben éjszakáztak a birkák békés társaságában. 
Idelent, a völgy lankáin feltűnt az utasoknak néhány keskeny 
földcsík, csupa kövekkel alátámasztott terasz, amelyeknek 
sovány földjében babot szeretett volna termeszteni egy-egy 
parasztpásztor; néha sikerült a kétségbeesett kísérlet, néha 
nem; az is megesett, hogy a felhőszakadás nemegyszer az 
egész földet, babostul-kövestül lesodorta a Margus vizébe. 
A pásztorok végül is abbahagyták ezt a meddő kísérletezést; 
beérték a gyapjúból szerzett jövedelemmel: jó pénzt keres
tek, de nemigen melegedhetett meg náluk, mindjárt ott Nais- 
susban sót, edényt, szerszámot vásároltak érte.

- Látod, uram - szólalt meg Talio, s rámutatott egy 
útmenti dárdán odúra -, ilyen palotában születtek a mi mos
tani császáraink, szentséges atyád kivételével!

- És mi a baj ebben? - kérdezte Constantinus. - Nem az 
odú a lényeges, hanem az, hogy ki született benne!

- Igen, uram, de hogyan tisztelhet a nép olyan embert, 
aki napszámosból vagy birkapásztorból cseperedett császárrá?

- Ilyen ember még nem volt. Régen, tudod, Cincinnatust 
az eke mellől hívták kormányra, csakhogy ő arisztokrata volt, 
korához képest művelt ember, és különben is ez az egész eke
ügy gyanús nekem. Monda ez, Talio! Ellenben valóság, hogy 
parasztokból és napszámosokból császár lett, de nem úgy, 
ahogy te mondod! Annak a parasztnak, vagy birkapásztor
nak előbb nagyon sokat kellett tanulnia, legalábbis a katonai 
tudományokban ki kellett tűnnie, hogy kiváló katona, tábor
nok, hadvezér legyen belőle.

- Azért mégis nehéz tisztelni egy birkapásztort!
- Mondom neked, Talio, hogy ha becsületes és tehetsé

ges ember viseli a bíbort, akkor már nem birkapásztor! És 
tudhatod, hiszen tanultál történelmet, hogy az előkelő szármá
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zású császárok közt éppen elég olyan volt, akit bízvást „bir
kapásztornak" lehetett tartani.

- Igaz, uram. De most az a baj, hogy nemcsak tehetsé
ges, hanem tehetségtelen, sőt buta birkapásztorok is uralomra 
kerültek. Hidd el, nobilissimus, ez a baj.

- Nincs igazad, Talio. Nem az a baj, hogy parasztcsá
szárok vannak, hanem az, hogy négy császár van! Akár pa
raszt, akár birkapásztor, mindegy: csak egymaga legyen csá
szár, ha tehetséges; a legarisztokratább és legműveltebb csá
szárból is sok négy! A sokfejűség a baj, nem a származás! Mit 
szólnál hozzá, ha egy századnak négy parancsnoka volna? 
Mi?

- Belátom, uram, végzetes volna. Nem lehetne harcolni. 
Egy parancsnok kell!

- És egy császár! Ez éppúgy érdeke a birodalomnak, 
mint az egy parancsnok a századnak.

Constantinusnak már-már kedve volt megmagyarázni hű 
katonájának, hogy neki éppen ez a célja, amikor egyszerre 
csak azon vették észre magukat, hogy hirtelen besötétedett. 
Még annyit láttak, hogy a pásztorok a hegyoldalban a juhász
kutyák buzgó csaholása közben nagy üggyel-bajjal cserénybe 
terelik a birkákat, aztán egyszerre csak kitört az égiháború: 
sűrűn cikáztak a villámok a vadul vágtató felhőkből, a szikla
falak százszorosán visszhangozták a mennydörgés robajait, a 
lovak megriadtak; nekieredtek, és már szinte száguldottak az 
országúton. Az erdőben ügető lovasszakaszok is lehúzódtak a 
folyópartra, a kocsikaraván mellé szegődtek és vágtattak, 
eszeveszetten, hogy minél előbb fedél alá kerüljenek. Csatto
gott, üvöltött, tombolt az orkán, mintha titánok bömböltek 
volna az elemek csatájában. A fülsiketítő égzengésben Cons
tantinus odahajolt Talióhoz, és harsányan elkiáltotta magát - 
bár a százados csak éppen hogy meghallotta -:

- Az imént hallottam a hodometer századik golyójának 
koppanását: öt perc múlva Turres faluban vagyunk!

Mintha a vihar is megtorpant volna Constantinus nyugal
mától és hidegvérétől: a félelmetes bömbölés alábbhagyott, 



és egyszerre csak lezúdult a zápor: a kövér esőcseppek ke
ményen kopogtak a kocsi bőrfedelén, de nem sokáig verhet
ték a kocsikat, lovakat és katonákat, mert öt perc múlva csak
ugyan fedél alatt volt az egész karaván Turres falu paraszt
házaiban, fészereiben és istállóiban. A zápor szakadt, mintha 
dézsából öntötték volna, a Margus zúgott, mint megvadult 
alvilági halálfolyam: Constantinus és Talio már egy dárdán 
paraszt vályogviskójában hallgatta a vihar veszett tombolását.

Odakint ömlött az eső, a hegyoldalból valóságos vízesé
sek zúdultak le a Margusba; a máskor is ficánkoló folyó most 
megbokrosodott, elöntötte a pásztorok földbe vájt odúit, 
kidöntötte az egyik cserény palánkj át, a szerencsétlen birkák 
egymáshoz nyomakodtak, összezsúfolódtak: a szőrgomolyag- 
ból hol itt, hol ott hangzott fel bánatos bégetés minduntalan.

Sem a paraszt, sem a felesége nem tudott latinul, de nem 
is volt szükség sok beszédre: egy-egy szelet dárdán sajtot tet
tek a vendégek elé, cseréptányéron, az asszony friss forrás
vizet hozott be csecses korsóban, megmutatta a kenyerüket 
is; durván morzsolt árpalisztből és fakéreg-reszelékből sütöt
ték; fekete volt, mint a föld s jócskán szalonnás és ragacsos. 
A két vendég csak az ízletes és csípős sajtból evett néhány 
falatot; nem voltak éhesek, inkább bort kívántak, de hogy 
találják meg ebben a zuhogó záporban éppen az amforákkal 
megrakott poggyászkocsit?

Egyetlen kis mécses pislogott a sötét szobácskábán, úgy
hogy mikor földig érő csuklyás köpenyben belépett a zászlóalj- 
parancsnok egy légionárius kíséretében, alig ismertek rá. 
A katona karcsú congiust hozott a köpenye alatt.

- Egy kis lampsakosit - szólalt meg a parancsnok.
- Köszönöm, ezredes - fordult felé Constantinus. - Jó 

lesz lélekmelegítőnek ebben a pocsék vízözönben. Talio, ke
ríts bögréket!

Szerencsére a katona, aki a congiust hozta, tudott dardá- 
nul, s így hamarosan élénk társalgás indult. Constantinus nem 
szerette a bort, most is csak néhány kortyot ivott, Talio meg
ivott vagy három pohárral, s aztán megkínálták a parasztot 
és feleségét is: ezek még életükben nem ittak ilyen tüzes
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bort - legfeljebb holmi lőrét a naissusi kocsmában gyapjú
vásár idején -, és most hát nekitüzesedett az arcuk, és meg
eredt a beszédjük; kézzel-lábbal hadonásztak, magyarázkod
tak, de csak a katona értette, az pedig csak legyintett, s mi
kor Constantinus megkérdezte, hogy mit mondanak, csak egy 
szóval felelt:

- Butaságokat.
- Meg akarom jutalmazni őket a vendéglátásért - 

mondta Constantinus -, kérdezd meg, mit kívánnának.
A tolmács kérdésére a paraszt és a felesége szinte egy

szerre válaszolt:
- Egy cseresznyefát.
A rómaiak összenéztek, elmosolyodtak.
- Miért éppen cseresznyefát? - kérdezte Constantinus.
- Mert azon rengeteg finom bogyó terem, és nagyon sok 

pénzt kapni érte.
- Nem kívántok inkább öszvért, lovat vagy tehenet? 

Akármelyik többet ér, mint egy cseresznyefa. Legtöbbet ér a 
tehén: a tejet, vajat, túrót is jó pénzen lehet eladni. Nem akar
tok inkább tehenet?

- Nem, uram - felelte a paraszt.
- De hát mért éppen cseresznyefát?
- Azért, uram - mondta a paraszt mély meggyőződés

sel -, mert annak nem kell zab meg árpa meg széna!
Constantinus néhány kérdés után megtudta, hogy a pa

raszt is, a felesége is rabszolga a Turrestől Naissusig húzódó 
császári birtokon: fát hordanak az erdőből, nyírják a birká
kat, tisztogatják és osztályozzák a gyapjút. Minden vagyonuk 
két birka. A császári birtok Constantius őszentségéé volt, ez 
is kiderült. Constantinus mindenképpen meg akarta jutalmazni 
ezeket a földhözragadt nyomorultakat, tehát a tolmács útján 
közölte velük:

- Én Constantius császár fia vagyok, s azzal akarlak 
megjutalmazni, hogy felszabadítalak benneteket, örültök?

A paraszt-házaspár térdre esett. Összetett kézzel könyö
rögtek;
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- Szentséges nagyúr, hagyj minket itt békességben! Áld
jon meg az a nagyhatalmú Bendis istennő, ne szabadíts fel! 
Most legalább fedél van a fejünk fölött: itt ez a viskó, mert 
ez is a császáré! Van két birkánk, kapunk árpalisztet meg ká
sát, ősszel, mikor megcsípte a dér, annyi vadkörtét szedhetünk 
az erdőben, amennyit akarunk, s megkapjuk évente a gyapjú 
tunikát és a köpenyt is! Nagyúr, ha felszabadítasz bennünket, 
világgá mehetünk: se viskónk, se birkánk, se kenyerünk, se 
ruhánk! Éhen halunk, nagyuram! Hagyj meg minket itt a biz
tos szegénységben, mert hogy is éljen meg a szegény gazdag 
nélkül? Mihez fogjunk mi, elhagyottan és árván, a nagyvi
lágban? Ne szabadíts fel minket, nagyúr, könyörülj meg raj
tunk!

- Ilyet se hallottam még életemben! - kacagott föl az 
ezredes.

- Állatok! - fortyant föl Talio. - Tudják is ezek, mit ér 
a szabadság?!

A viharfellegek fölszakadoztak, a zápor kitombolta ma
gát, már csak csöndesen szemerkélt az eső. A vendégek sze- 
delődzködtek, a paraszt-házaspár a sarokba húzódott, és resz
ketve várta a nagyúr szavát. Constantinus megvetőn végig
mérte őket, és csöndesen csak ennyit mondott:

- Aki nem akarja a szabadságot, nem is érdemli meg! 
Gyerünk!

A paraszt boldog volt, hogy megszabadult a felszabadító 
nagyúrtól, aki minden különösebb ok nélkül ki akarta moz
dítani békés állati életének langyos és szennyes, ám megszo
kott posványából.

A karaván megindult, és a permetező esőben lassacs
kán kijutott a Margus völgyéből, átvágott egy kis mellék
folyó kőhídján, s alig egy óra alatt elérte Mediana falut, 
amely voltaképpen már Naissus külvárosa volt; innen kezdve 
egyfolytában házak közt húzódott az országút, a forgalom 
egyre jobban sűrűsödött, nemegyszer meg is állt a torlódás 
miatt. Ha Constantinusnak nem lett volna katonatérképe, ak
kor is tudta volna, hogy karavánjuk legföljebb negyedóra 
múlva beér Naissusba, Felső Moesia nagy városába.
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Nagy és jelentős katonai és kereskedelmi gócpont volt 
Naissus: a városon haladt át a Byzantionból, Thessalonikéből 
és Lissusból a Danubiushoz vezető három hadi és kereskedelmi 
út. Mikor a nobilissimus utazókocsija megérkezett a város 
fórumára, a nagy forgalomban csak nehezen bírt bejutni az 
„Elefánthoz" címzett fogadó kapuján. Ez volt a dardaniai 
főváros legnagyobb fogadója, tágas udvarral, amelyen fedett 
állás volt a kocsiknak, elférhetett ottan akár száz kocsi is. 
Az utazókocsik és a szekerek szakadatlanul áramlottak, ki a 
fórumra, be a fogadó udvarára: a patkócsattogás, az ostor
pattogás, a kurjongatás, káromkodás, harsány ordítás nem 
szünetelt egy pillanatra sem. Nem lehetett ilyen tomboló zsi
vaj abban a híres csatában sem, amelyben Marcus Aure
lius Flavius Claudius Gothicus császár éppen itt, Naissus 
mellett úgy tönkreverte a Danubius alsó folyása felől nagy 
erővel bezúduló gotokat, hogy ötvenezer barbár harcos ma
radt holtan a csatatéren.

Emlékoszlop hirdette Naissus fórumán a harminchét év
vel ezelőtt kivívott dicső győzelmet. A márványoszlop arany
betűi magasztalták a nagyszerű császárt, Claudius Gothicust, 
aki nemcsak a birodalom kormányzásában tett bizonyságot 
kiváló rátermettségéről: kivételes hadvezéri tehetségével való
sággal a végső pusztulástól mentette meg a birodalmat. Cons
tantinus már gyerekkorában hallott erről a sorsdöntő győze
lemről, mégpedig apjától, Constantiustól, aki mellesleg min
dig megemlítette azt is, hogy az ő családjuk egyenes ágon a 
dicső Claudius Gothicustól származik. Constantinus persze 
idejében megtudta, hogy nagyapja Eutropius, „a moesiai" 
húszezer hektár föld tulajdonosa volt - birtoka Turrestől Vi- 
minaciumig húzódott -, és sem neki, sem nagyanyjának, 
Claudiának, semmi köze sincs Claudius Gothicushoz. De azért 
ő is, akárcsak apja, szemet hunyt az udvari hízelgők és a 
talpnyaló ünnepi szónokok hízelkedésein, akik a család csá
szári eredetét harsonázták.

Az „Elefánt" nemcsak itt, a barbár tengerben, hanem 
akár Italiában is számottevő, sőt előkelő fogadó lett volna. 
Emeletes épületében nemcsak éppen szobák voltak, hanem
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lakosztályok, központi-fűtéses fürdőszobák, sőt előkelő ven
dégek lakomái számára tricliniumok is. A tulajdonos, a hosszú 
szakállú vénséges vén Biton nem tudta ugyan, ki lehet ez az 
idegen, aki ennyi poggyászkocsi kíséretében érkezett, de 
látta, hogy tábornok, tehát a legszebb lakosztályban helyezte 
el: triclinium és fürdőszoba is tartozott a kétszobás szálláshoz.

Constantinus mindössze két napot akart a városban töl
teni, hogy jól körülnézzen, bejárja az utcákat, tereket, temp
lomokat, házakat, kerteket, ligeteket és közeli erdőket, ame
lyekhez gyermekkorának derűs és borús emlékei kapcsolták. 
Hiszen itt született Naissusban, sőt éppen ebben az előkelő fo
gadóban, ahol most megszállt; úgy mondták neki, s úgy em
lékezett rá, hogy születésekor anyja, Helena volt a fogadó tu
lajdonosa és hogy apja is sűrűn hazajárt ide, amikor csak há
borús gondjai megengedték. Constantius diadalmasan har
colt a barbárok ellen, és Diocletianus azzal jutalmazta értékes 
szolgálatát, hogy kinevezte Caesarnak, Maximianus Augus
tus mellé, egyúttal azonban arra kényszerítette, hogy elbo
csássa Helénát, s feleségűi vegye Maximianus leányát, Theo- 
dorát. Kényszerházasság volt ez, Constantius csak Helénát 
szerette, Treviri közvetlen közelében szép villát építtetett neki; 
udvartartást rendelt mellé: az udvari emberek kötelesek vol
tak megadni neki a császárnékat megillető Augusta címet.

Holott... holott Constantinus nagyon jól tudta most már, 
hogy a törvény értelmében anyja concubina volt, vagyis tör
vénytelen feleség, ágyas, tehát nemcsak az Augusta cím nem 
illette meg, hanem vele együtt a fia is törvénytelennek számí
tott, és a diocletianusi rend értelmében Constantiusnak csak 
Theodorától származó fiai tarthattak igényt az utódlásra.

De Constantinus tudta - mert így akarta -, hogy mégis
csak ő lesz az örökös, és ha az a magasságos Helios megsegíti, 
mert ezt is így akarta - az egész római birodalomnak egyet
len ura.

Szívesen elmondta volna ezt a tervét a hűséges Taliónak, 
ha a vihar bömbölése belé nem fojtja a szót. Nem beszélhetett, 
és ez rendjén is volt így, mert ha felfedi elhatározását, Talio 
ugyanazt felelte volna rá, amit Corfulenus vagy Volusianus, 



vagy Sandario, s többi hű híve felelt volna: „Uram, ezt mind
nyájan tudjuk, hiszen mi is úgy akarjukI"

Nem hiába esett Naissus a dalmáciai, moesiai és thraciai 
főutak gócpontjába, ide minden hír gyorsabban elért, mint 
akár Britanniába, akár Hispániába, akár Egyiptomba, akár 
Pannóniába, úgy hogy Naissusban mindent hamarabb meg
tudtak, mint Nikomedeiában vagy Alexandreiában. Hogy a 
kereskedők, katonák, futárok, vándorfilozófusok néha tódí- 
tottak is a valóságon, vagy pletykákat hoztak hírek helyett: 
oda se neki! Naissusban mindenki mindent tudott, sőt még 
annál is többet. így esett, hogy néhány óra múlva a vén Bi
ton már tudta, hogy a tábornok senki más, mint Constantius 
őszentségének és Helénának, a hírhedett hetérának a fia.

Este személyesen szolgálta fel a vacsorát Constantinus
nak és segédtisztjének a lakosztály tricliniumában. Mikor va
csora után a nagyúr meghívta asztalához a tiszteletre méltó 
öreget egy pohár borra, Biton már pontosan tudta, hogyan 
kell viselkednie, mit kell felelnie, ha kérdezik. Éppen ezért 
szokásától eltérőn és bölcs óvatossággal nem is ajánlott fel 
vendégeinek egy-egy csinos hetér át éjszakára, pedig legalább 
nyolc, kivételesen csinos leánykát tartott a vendégek szóra
koztatására, mert méltán nagyhírű fogadójában ez is hozzátar
tozott a teljes ellátáshoz.

- Öreg Biton - fordult hozzá Constantinus az első pohár 
bor után -, tudod-e, ki vagyok én?

- Uram, huszonöt évvel ezelőtt vettem meg ezt a foga
dót s azóta, Hercules engem úgy segéljen! egyetlen vendégem
től sem kértem számon, hogy ki fia-borja. A vendég jön, fizet, 
megy. A többi nem az én gondom! Látom, hogy tábornok 
vagy, a kísérőd százados, semmi közöm a nevetekhez! S hátha 
nem is mondanátok meg? S ha tudnám, mit érnék vele? Uram, 
a magamfajta üzletember csak úgy boldogulhat, ha tud hall
gatni, s főképpen ha nem kíváncsiskodik.

- Nos, akkor engedd meg, tiszteletre méltó Biton, hogy 
én kíváncsiskodjam. Kitől vetted a fogadót annak idején? Em
lékszel rá?
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- Hogyne emlékezném, uram! Azt az úrasszonyt, aki 
egyszer látta, többé sohasem felejtheti el.

- Miféle úrasszonyról beszélsz, Biton?
- Arról a Helena nevű úrasszonyról, akitől a fogadót 

vettem. Nem tudom, ki volt a férje; ha jól emlékszem, az is 
tábornok volt, mint te, uram. Itt laktak, éppen ebben a lak
osztályban, ahol most beszélgetünk. S azért mondtam, hogy 
ezt az úrasszonyt senki sem felejtheti el, aki egyszer látta, 
mert olyan gyönyörű volt, olyan elképesztőn szép, hogy még 
most is reszketek a gyönyörűségtől, ha rágondolok. Szinte lá
tom tökéletes venusi termetét, keskeny arcának szabályos 
vonásait, vékony és málnapiros ajkait, göndör haját, mandu
lametszésű szemét, szép magas homlokára boruló szőke ha
ját, s mindenekfelett kihívó hamvas kebleit...

- Honnan tudod, öreg, hogy hamvas?
- Onnan, uram, hogy nem szégyellte a szépségét. Lát

tam. De meg kell mondanom: jaj lett volna annak, aki szeny- 
nyes szándékkal közeledni merészelt volna hozzá!

- Tőle vetted a fogadót? Hogyan? Mért adta el?
- Nem tudom, uram. Csak annyit tudok, hogy egyszer 

fölkeresett itt a medianiai birtokomon Sibbeus, az ingatlan
ügynök, és megkérdezte, nem volna-e kedvem megvásárolni 
az „Elefántot"? Mért ne? gondoltam magamban. Jókora föl
dem, szőlőm, gyümölcsösöm annyit jövedelmezett - bár csak 
kétszáz rabszolgám dolgozott -, hogy a pénzem garmadában 
hevert a Chremes bankjában. Mért ne legyen fogadóm is? 
gondoltam magamban, hiszen az ilyen üzlet jóval többet hoz, 
mint a föld, az „Elefánt" meg éppenséggel aranybánya! Egy
szer itthon volt az ura, megalkudtunk, megvettem, kifizettem. 
A kisgyerekük, lehetett vagy négyéves, folyton ott ugrándo
zott körülöttük, majdnem kiverte egyszer a stílust a kezem
ből. Mindegy, kedves kisfiú volt; szép, mint az anyja, izmos, 
mint az apja. Azóta se láttam, sem őt, sem apját, sem gyönyö
rűszép anyját. Elköltöztek innen, s évek múlva egy átutazó 
római kereskedőtől hallottam, hogy Helena úrasszony palo
tát és birtokot vásárolt Rómában. Én mindenesetre szívesen 
emlékszem rá, nemcsak a mesebeli szépsége miatt, hanem
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azért is, hogy éppen nekem adta el a fogadóját; ez az öreg 
Elefánt azóta annyi aranyat fiadzott, hogy ma már ötszáz rab
szolgám van, s ezekből száz dolgozik itt a fogadóban. Ezért 
mondom: akárhol jár Helena asszony, áldott legyen!

Későre járt már az idő, mikor az öreg tisztelettel elkö
szönt, és sűrű hajlongások közben távozott. Lent a földszin
ten, az ő magán-tricliniumában, türelmetlenül várta már fia
tal barátja, Condonius, a gazdag és mulatós disznókeres
kedő. A fogadó elnyugodott, a vendégek lefeküdtek, meg
szűnt a jövés-menés, a földszinti vendéglőt is bezárták, Con
donius egy kancsó forralt bor mellett szórakozott az egyik 
csinos leánykával, Aretével, aki ma éjjel történetesen szabad 
volt, legnagyobb örömére az ifjú és heves vérű kereskedőnek. 
Mikor Biton belépett, az ifjú pár szétrebbent, az öreg - aki 
mindössze ötvenkilenc éves volt, tehát nem is olyan „öreg" 
- elnevette magát:

- Hagyjátok abba, gyerekek, mert Polluxra! mindjárt ne
kem is kedvem kerekedik egy kis csintalankodásra!

Areté csengő kacagása felelt rá:
- Édes gazdám, tudom, hogy állód a versenyt ezekkel a 

legénykékkel, hiszen ezek mindig úgy elhirtelenkedik a dol
got! Kitüntethetnél egy kis csintalankodással.

- Nono, édesem, mi viszont ne hamarkodjunk el semmit 
se! Nekem egy kis ... hogy is mondjam ... hangulat kell a 
pajzánkodáshoz. Adjatok egy pohár bort, jó? S addig is, amíg 
a hangulatom fölébred, és kellőképpen megelevenedik, hadd 
meséljek nektek valami nagyon érdekeset. Jó?

- Mesélj, Biton bácsi - mondta rá Condonius.
- Én majd közben figyelek, mikor elevenedik meg a 

hangulatod - csipogta a kis Areté.
- Hát ide hallgassatok - kezdte Biton. - Tudjátok-e, ki 

az az előkelő úr, aki az emeleti lakosztályt bérli? Ugye nem 
is sejtitek. Én megmondom: senki más, mint a nyugati csá
szár, Constantius őszentsége fia! Megszökött Galerius őszent
sége udvarából, mert veszélyben forgott az élete, legalábbis 
így hallottam a napokban ide érkezett bithyniai kereskedők
től. Ismertem négyéves korában, de láttam tizenhárom évvel
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ezelőtt is, amikor itt vonult át Diocletianus kíséretében, de 
persze nem ismert meg. Kérdezősködött, kitől és mikor vet
tem a fogadót, s mindjárt tudtam, hogy az anyjáról szeretne 
hallani valamit, lehetőleg csupa jót. En persze beadtam neki 
a maszlagot; azt mondtam, hogy Helena nevű úrasszonytól vá
sároltam ezt az üzletet; gyönyörű nő volt, meséltem, nagyúr 
felesége, páratlanul erényes asszony, s mikor a férjét nyu
gatra helyezte a császár - mert magasrangú katona volt -, 
az úrasszony mindenét eladta, s így jutottam én az Elefánt
hoz, eme duzzadó tőgyű fejőstehénhez ...

- És fejed is szorgalmasan, Biton bácsi - nevetett Con- 
donius.

- Mért maszlagoltad meg a vendéget, édes gazdám? - 
kíváncsiskodott a lány.

- Azért, mert ismerem a dörgést, és minden vendégnek 
azt mondom, amit szeretne hallani. Mért kellemetlenkedjem 
kedves vendégeimnek, főképp ennek, akinek az apja császár? 
Egy üzletember sose mondjon igazat, ez a meggazdagodás 
titka.

- Mivel pedig minket nem akarsz megfejni, Biton bá
csi, nekünk megmondhatod az igazat - biztatta Condonius.

- De csak akkor, ha érdekes - kottyantotta közbe a lány.
- Persze hogy érdekes - folytatta Biton. - Az igazság 

pedig nagyon egyszerű: Helena sohasem volt úrasszony és 
sohasem volt gyönyörű; a fogadó mindig az enyém volt, én 
építtettem, s nem huszonöt, hanem több mint harminc évvel 
ezelőtt, s mindennek a teteje az, hogy Helena, ennek a tá
bornoknak az anyja, az én üzleti alkalmazottam volt. Persze 
a kivételes lányok közé tartozott, akárcsak te, Areté: nem is 
igen mutogattam, és csak egy-egy nagyon gazdag és nagyon 
finom úriembernek ajánlottam; de ezek aztán súlyos aranyak
kal fizettek a szórakozásért. Sőt az én szórakozásomat is ők 
fizették, mert a leányka éjjelente leginkább mégiscsak az én 
ágyamban csintalankodott.

- Ö te huncut - kacarászott Areté. - Persze akkoriban 
könnyebben elevenedtél meg, mi?



- És te is elhirtelenkedted a dolgot, mi? - ingerkedett 
vele Condonius.

- Mi tűrés-tagadás - mosolyodott el az öreg -, akkori
ban valóságos kakas voltam, és Helena éjjelenkint nem is egy
szer búgta a fülembe: „Te bősz kakas! Te hős kakas!" Az első 
két esztendőmben a fogadóm cégére is kakas volt: „Vendég
fogadó a hős kakashoz!" De annyit nevettek rajta az embe
rek, hogy kénytelen voltam a kakast elefánttá varázsolni!

Olyan mulatságosan tudott fecsegni az öreg, hogy egyre- 
másra nagyokat nevettek, sűrűn koccintottak és ittak, közben 
elropogtattak egy-egy mézes süteményt, s ilyenkor az ifjú 
disznókereskedő ujjai el-eltévedtek, és fürge táncot jártak 
Areté derekán és combjain.

- No ne disznólkodj, Condonius! Tiszteld a kort, hiszen 
mondtam, hogy ma éjjel én még külön is akarok mesélni Are- 
tének. Furcsa, de túlságosan felpezsdített ez a Helena-emlék.

- Olyan gyönyörű volt ez a Helena? - kérdezte a lány.
- Ezt csak úgy mondtam a vendégemnek, de nektek, gye

rekek megmondom az igazat. Nem volt különös szépség, de 
első pillantásra azonnal lenyűgözte a férfiakat dús, aranyo
san fénylő szőke haja. Sok szőke nő megfordult itt az üzlet
ben a kezem alatt, de olyan, mint Helena, csak egy: ő volt a 
szőkeségek szőkesége. Ez volt a legfőbb varázsa; dús fona
tokban tornyosult fején ez a hajrengeteg, de ha a szeretkezés 
előtt kibontotta, az aranyhullámok leomlottak derekán alul, 
és mint átlátszó finom fátyolszövet, úgy fedték sejtelmes-iz- 
gatón rózsaszín vállait, kacér kebleit és finom vonalú comb
jait. A másik varázseszköze volt remek testének sohasem er- 
nyedő rugalmassága: olyan volt ez a test, mint a kifeszített íj. 
Én évekig élveztem ezt a tökéletes testet, ismertem minden 
porcikáját, és tudom, hogy az évek semmi kárt sem tettek 
benne: egyetlen izma meg nem lazult, bőre sehol nem pety- 
hüdött, karjainak szorítása sem lankadt, lendülete nem lohadt. 
Sima szabályos arcára, magas homlokára, mandulaszemére is 
ez a rugalmasság árasztott szépséget. Mondtam is neki akko
riban: „Helena, nincs az arcodon semmi különös szépség, 
mégis te vagy a legremekebb nő a világon, mert a szépséged 



elpusztíthatatlan, a tested romolhatatlan. Honnan jöttél, te 
lány, hogy olyan vagy, mint akitől nevedet kaptad: „Selene, 
az örökfényű holdistennő?!"

- Jó nő lehetett, hogy ma is úgy beszélsz róla, Biton bá
csi, mint egy költő - jegyezte meg elismerőn a fiatalember.

- És hát honnan jött ez a szőke csoda? - fitymálódott 
kissé féltékenyen és gúnyosan a szépséges Areté.

- Ezt ugyan ő maga sohasem mondta meg nekem, akár
mennyit faggattam, de nem azért fordult meg az én fogadóm
ban mindenféle szemfüles ember, hogy meg ne tudjak min
dent, amire kíváncsi vagyok. Hadd mondjam el hát, a csodá
latos Helena hiteles és nagyon érdekes történetét.

... Egyik régi vendégemtől hallottam, már jó húsz esz
tendővel ezelőtt, hogy Valerianus császár szerencsétlen végű 
perzsiai hadjárata idején az egyik hadsereget Flavius Vale
rius Constantius, a jelenlegi nyugati császár vezényelte. A fő
sereget megverték a perzsák, a császárt is elfogták, de Con
stantius a maga hadtestével megverte az egyik kikülönített 
perzsa sereget, rengeteg zsákmánnyal vonult Armenián át 
hazafelé, s közben tőle telhetőleg kifosztotta az útjába eső 
kis-ázsiai országokat. Mikor aztán Drepanonban, az Asta- 
kenos-öböl déli kikötőjében szemlét tartott a zsákmányon, fő
leg a hadifoglyokon, megakadt a szeme egy viruló fiatal lá
nyon. Ez volt Helena.

... A százados, aki a hadifoglyokat jegyzékbe foglalta, 
közölte Constantiusszal, hogy a lányt, parasztszüleivel együtt, 
valamelyik Edessa-környéki faluban zsákmányolták. Szüleit 
mindjárt el is adták a hadsereg nyomában járó görög rab
szolgakereskedőnek, s már igazán nem tudhatja, hová kerül
tek. A leányt is szívesen megvette volna a görög, alkudozott 
is rá makacsul, el is nevezte a csodálatos szőke hajáról hold
istennőnek, s így lett Helena a neve, egyébként barbár neve - 
ha jól emlékszem - Hatra volt. A százados bevallotta, hogy 
neki a lány csodálatos szőke haja tetszett meg, ezért nem 
adta el a görögnek, inkább megtartotta, hogy alkalomadtán 
Constantiusnak kedveskedjék vele. íme, mondta, örül, hogy 
átnyújthatja a győzelmes vezérnek ezt a szűz virágszálat.



... Csakhogy a százados hazudott. A virágszál kezdettől 
fogva a szeretője volt, s oly görcsösen belécsimpaszkodott, 
hogy a fiatalember minél előbb el akarta adni, de csak itt 
Drepanonban akadt össze rabszolgakereskedőkkel; mikor 
azonban látta, hogy a fiatal vezér rajtafelejtette a szemét a 
lányon, neki ajánlotta fel a ritka zsákmányt. Constantius bol
dogan vitte haza a rabszolgalányt a szállására, az Eroshoz 
címzett fogadóba, pompásan töltötte vele az éjszakát, s reg
gel bíborfonálból szőtt fátyolruhát és selyemköpenyt ajándé
kozott neki a „szűzi" nászéjszaka jutalmául.

... Constantius csinos fiatalember volt, de kissé félénk 
és tartózkodó, ennélfogva minden ügyes nőnek könnyű zsák
mánya. Helena a századossal végigélvezett hat hónap alatt 
megtanult latinul, s igen kellemesen eltársalgott új gazdájá
val; a szemérmes természetű Constantius a szerelem és a sze
retkezés egész szólamkincsét ettől a ravasz kis „szűzlánytól" 
tanulta meg. Egyébként is bájosnak és gyönyörűnek találta, 
s napról napra jobban belegabalyodott. Körülbelül másfél 
hónap múlva közölte vele a vezér, hogy a napokban haza
indul seregével. A leány kétségbeesetten könyörgött neki, 
hogy vigye magával, mert nem tud élni nélküle, de Constan
tius csak annyit ígért meg, hogy majd visszajön érte.

... Másnap reggel, a mámoros éjszaka után, Helena re
megő révületben suttogta Constantius fülébe, hogy több mint 
másfélhónapos szerelmük gyümölcse már érik a szíve alatt: 
anyának érzi magát, sőt hajnali álmában látomása is volt: 
megjelent neki szemkápráztató ragyogásban, fején izzó su
gárkoronával maga a napisten, Helios, vagy más néven 
Apollo, s kinyilatkoztatta neki a jövendőt. „A fiú - mondta 
az isten -, aki szűzi nászodból születik, egykor a világ ura 
lesz!"

...Több sem kellett Constantiusnak: mérhetetlenül bol
dog volt. Természetes, hogy azonnal utazókocsit rendelt He
lénának, kísérő katonaszakaszt rendelt mellé, és a százados* 
nak, aki a szakasz parancsnoka lett, meghagyta, hogy úgy 
vigyázzon Helénára, mint a szeme fényére, kísérje el Nais-
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susba, s addig is, amíg ő odaérkezik seregével, helyezze el a 
város legelőkelőbb fogadójában.

... A százados, a parancs értelmében, azonnal jelentke
zett az Erős fogadóban, és mivel Constantius éppen a tábor
ban volt, rögtön megragadta az alkalmat, s Helena egyáltalán 
nem tiltakozott ellene. Amíg Naissusba nem értek, minden 
útmenti fogadót és postaállomást fölszenteltek, és csak akkor 
szüntették az iramot, amikor megérkeztek az Elefántba.

... Megérkezett Constantius is, de mivel csak néhány na
pot tölthetett a városban, elutazásakor az én gondjaimra bízta 
a nőt. Kecskére a káposztát. Hát én gondoztam is, meg is 
lehetett volna elégedve a gondviselésemmel, de nemsokára 
észrevettem, hogy nem fér a bőrébe, hanem ha egyetlen sza
bad éjszakája, vagy akár csak szabad órája is akadt, magán
szorgalomból űzte a hetéra mesterséget, holott nem szorult 
rá. De kellett neki, nem bírt magával. Rabszolgalány volt, 
rám bízták, s én igazán becsületesen vigyáztam rá, csak rit
kán és kivételesen, és csak súlyos aranyakért adtam bérbe, 
mégis folyton fickándozott. Egyszer rajtakaptam egy jóképű 
gladiátorral, még csak nem is mentegetődzött, éjjel pedig 
éppoly vadul tombolt és vonaglott az ágyamban, mintha csak 
most kezdene ráédesedni a szeretkezés zamataira. És soha 
semmi sem ártott meg neki; szeretkezhetett napokon és éj
szakákon át, nem fáradt bele, nem lankadt el a teste, nem lett 
karikás a szeme; fáradhatatlan volt, s ami több: elpusztítha
tatlan.

... Egyszer aztán megszületett a gyerek, és csakugyan 
fiú lett. Szép fiú volt, szép férfi lett belőle. Most épp harminc
két éves. Megnézhetitek, főképpen te, Areté: odafent van 
az anyja egykori lakosztályában ...

- Ne ízetlenkedj, édes gazdám - mosolyodott el a 
széplány -, hiszen megegyeztünk, hogy a mai éjszakám egé
szen a tiéd! Csak ne akarj kibújni a csintalankodás alól. Ma 
éjjel a Helénád akarok lenni, érted? Lássuk a medvét!

Jót nevettek a lány pattogó nyelvelésén, de Biton figyel
meztetőn fölemelte a mutatóujját:



- Hadd fejezzem be a szűz Helena történetét, gyerekek. 
Mondom, megszületett a gyerek, lóhalálában iderohant Con
stantius; örömében fizetett, mint a köles; valóságos vagyont 
söpörtem be Helena gondozása fejében, a kamatokat is bősé
gesen megkaptam, magától a leányanyától jóelőre; aztán a 
boldog apa elvitte a fiát is, a rabszolgalányt is, fel is szabadí
totta, amint hallom. Azóta se láttam, de nyugati vendégeim
től hallom, hogy az elmúlt harmincegynéhány év meg se lát
szik rajta. Polluxra, kemény nő! Hej, ha még egyszer az 
ágyamba kaphatnám!

- No csak ne legénykedj, Biton bácsi! - ingerkedett vele 
Condonius.

- De csak hadd legénykedj en - csattant rá Areté tréfá- 
san-erélyesen. - Condonius, te hazamehetsz - vezényelte -, 
mi pedig gyerünk, édes gazdám, Helénát játszani...

Negyedóra múlva elcsöndesedett az Elefánt, csak Biton 
szobájából hallatszott ki időnkint, fojtottan, némi csiklandós 
viháncolás...

... Harmadnap hajnalban Constantinus utazókocsija be
futott Viminaciumba, átvágott a városon, és meg sem állt a 
kikötőig. Constantinus és Talio kiszállt. Előttük a szürke Da
nubius nyugtalanul hullámzó hátán ott himbálódzott a Clas
sis Flavia Pannonica, a Flavius-uralkodóházról elnevezett pan- 
noniai flottilla vezérhajója, a gyönyörű „Felix Itala".

Ott álltak a parton, nézték a büszke hajót, s még jófor
mán magukhoz sem térhettek, máris felsietett a partnak fe
szülő pallón a parancsnok, Marcus Antonius Basilides ezre
des, és jelentkezett Constantinusnál.

- Köszönöm - fogadta a tisztelgést a nobilissimus a ha
gyományos semmitmondó katonai szólammal, s az ezredes és 
Talio kíséretében elindult a fedélzetre.

Egy óra múlva a „Felix Itala" a friss és csípős reggeli 
szélben, duzzadó vitorlákkal elindult, fedélzetén a szentséges 
Constantius fiával, Aquincum, Carnuntum, Lentia - a hata
lom felé...



MÁSODIK RÉSZ

A LÁTOMÁS

I

Kis lovascsapat kaptatott fölfeléja lejtőn a szilfákra 
futtatott szőlőlugasok között. Jóval elmúlt dél, for
rón sütött a júliusi nap, a borsószem nagyságú sző
lőbogyók, mint apró smaragdok, szikráztak Helios 

tüzében; lépten-nyomon sárgálló körték és pirosló almák buk
kantak ki a gyümölcsfák lombjai közül; édes gyümölcsillat 
terjengett a levegőben; az utat szegélyező cserjék és bokrok 
tikkadtan kókadoztak a fülledt hőségben.

Lépésben haladtak a lovasok az enyhe dombhajlaton, a 
csapat élén Constantinus. Fent a dombtetőn már szemükbe 
villantak az úri villák fehér oszlopai és piros cseréptetői. 
Constantinus odafordult a bal oldalán lovagló szárnysegéd
jéhez:

- Talio, amíg én bent vagyok az Augustánál, gondos
kodjál róla, hogy senki se léphessen be a villába.

- Igenis, nobilissimus.
Helena villája valóságos kis palota volt: egykori ked

vese - vagy ahogy ő mondogatta: férje, Constantius Augus
tus - építtette neki itt, a Mosella balpartján, a déli napfény
ben fürdő Aranyhegyen, amelyet aranyszínű szőlőfürtjeiről 
neveztek ily pompázatos és büszke néven. Szőlők és gyü-
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mölcsöskertek övezték a villát mindenfelől, s maga az épü
let szinte láthatatlanul megbújt a dús lombú fák sűrűjében, 
s minden irányban legalább ezer lépés választotta el a leg
közelebbi villától.

Constantinus, mihelyt megérkezett Treviribe, százfőnyi 
testőrséget rendelt a villa őrizetére; az őrség parancsnoká
nak Ruriciust nevezte ki, talán az egész birodalomnak legfia
talabb praefectus praetorióját: mindössze harmincöt éves 
volt. A nobilissimus nemcsak a villa-palota őrzését bízta rá, 
hanem ő felelt a palota két fejedelmi lakója: Helena és Mi
nervina biztonságáért és életéért is. Nem volt könnyű ez a 
megbízatás, hiszen mind a két nő élete állandóan veszély
ben forgott. Itt a villában a rabszolgák, a katonák, a tisztek 
és tisztviselők természetesen megadták Helénának az Augusta 
címet, holott ez jog szerint éppúgy nem illette meg, mint 
Minervinát a nobilissima címzés. De Constantinus itt a vil
lában megkövetelte, hogy anyját is, feleségét is a fejedelmi 
nőket megillető tiszteletben részesítsék. Ezzel egyúttal a tör
vényes császárné orra alá is borsot akart törni: Flavia Maxi- 
miana Theodora, a lemondott Maximianus császár mostoha
leánya, a diocletianusi rendszer értelmében Constantius tör
vényes felesége lett: fintorgatta is az orrát Constantius, hogy 
a ragyogó Helena után ezt a fonnyadt, savószínű, csúf nőt 
kellett feleségül vennie, de hát Diocletianus rendelkezése 
értelmében ez volt a császári bíbor ára. Az új Augusta nem 
tűrte meg Helénát a császári palotában, ezért építtette meg 
Constantius már jóval a házasság előtt az aranyhegyi villát, 
s mikor Minervina a kalandos utazás után megérkezett Tre
viribe, ő is kapott lakosztályt és udvartartást. Theodora őt 
sem engedte be a palotába.

- Kívül tágasabb - mondta az udvarmesternek, aki Mi
nervinát bejelentette -, maradjanak csak együtt az „ágya
sok" ott fenn az aranyhegyi „bordélyházban".

Hát ilyen szókimondó asszony volt Theodora császárné, 
ám kellőképpen utálta is mindenki. De ő is utált mindenkit, 
magát Constantiust is, a hideg nők makacs és szívtelen sér
tődöttségével, mindazonáltal tizennégy év alatt hat gyermeke 



született tőle: előbb egymás után három fiú, utánuk három 
lány. A legidősebb fiú Dalmatius volt: a diocletianusi rend 
értelmében ő számított Constantius törvényes utódjának, nem 
pedig az „ágyas" Helena fia, Constantinus, vagy ahogy 
Theodora emlegette: „a fattyú".

A „fattyú" azonban nemcsak jó hadvezér, kitűnő szer
vező és jó politikus volt, hanem céltudatos ember is. Jól látta 
a diocletianusi rendszer, a sokfejűség csődjét, s már Nikome- 
deiában világosan kitűzte élete célját: a maga kezében össze
fogni minden hatalmat: mint Augustus császár idejében, 
megint csak egyetlen ura legyen a birodalomnak! Ez az 
egyetlen mentség ebben a sokfejű anarchiában. Ezért szökött 
meg idejében Galerius karmai közül; ezért jött Galliába! Itt 
látta azt az archimedesi pontot, ahonnan a korhadt régi vilá
got kifordíthatja sarkaiból. Es vajon keresztezhette-e ter
veit egy alig tizenhárom éves tacskó, Dalmatius, azon a cí
men, hogy „törvényes" ágyból született?

Sipítozhatott és rikácsolhatott a rosszmájú Theodora, 
amennyit akart, tenni alig tehetett valamit. Gaíerius e pilla
natban kezet foghatott volna Theodorával, hisz mind a kettő 
szívből kívánta Constantinus vesztét. A nobilissimus azon
ban ezer veszély árán kisiklott Galerius karmai közül: hát 
csak természetes ezek után, hogy Theodora gyűlölködését és 
aknamunkáját játszi könnyedséggel lebírta.

Izgatott nyüzsgés kezdődött a villában, amint Constan
tinus megérkezett. Az őrség tisztelgett, Talio is segített el
állni katonáival a villa-palota és a kert minden bejáratát, a 
személyzetet pedig annyira meglepte a nobilissimus várat
lan érkezése, hogy semmiféle szertartásosságra nem jutott 
ideje.

- Nobilissimus - fogadta a belső előcsarnokban az ud
varmester -, kegyeskedjél megengedni, hogy bejelentselek.

- Erre semmi szükség! - csattant rá Constantinus 
hangja.

- De az Augusta szigorún megparancsolta - ellenke
zett a rabszolga, Constantinus azonban keményen letorkolta:

- Elég! Takarodj!
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És határozott léptekkel megindult Helena fogadószobája 
felé.

Az „elpusztíthatatlan" szépasszony felfigyelt a hangos 
szóváltásra, s még volt annyi ideje, hogy a faburkolatos fal 
egyik mélyedésébe hirtelen betuszkolja erényének hű őrizo- 
jét, Ruriciust. Gyorsan ráhúzta a fatáblát a nyílásra, és máris 
bűbájos mosollyal sietett fia elé.

A rabszolga széttárta a nehéz sötétkék bársonyfüg
gönyt, és a következő pillanatban Constantinus ott állt anyja 
előtt. Helena arca friss izgalomban égett - a szépítőszerek is 
megtették a magukét! - és Constantinus kissé szégyenkezve 
döbbent rá, hogy ha ez a kívánatos és tüneményes szépasz- 
szony nem az anyja volna, bizony menthetetlenül vele töl
tené a mai éjszakát!

Nem csoda! Helena alig múlt negyvennyolc éves, Con
stantinus pedig most járt a harmincharmadikban! S méghozzá 
Helena szépsége olyan kivételes, olyan romolhatatlan volt, 
hogy eddig mindenkit megtévesztett, aki nem tudta, hogy har
minchárom éves fia van. De ez az önmagáért való, elpusztít
hatatlan szépség bűvös hatással volt olyanokra is, akik tudták, 
hogy Constantinus az ő fia. És Helena kiaknázta ezt a bűvös 
hatást...

Ruricius volt eddig legnagyobb szerelme, úgy érezte. 
Akik értenek a nőkhöz, mint például az a huncut és ravaszdi 
Brellicus, azt mondanák, hogy ez természetes: az öregedő nő 
utolsó belecsimpaszkodása a férfiba, a szerelembe - helye
sebben: a szeretkezésbe - az egyre fenyegetőbben közelgő s 
végképp elháríthatatlan alkonyatban. De az ilyen cinikus nő
csábítóknak nincs igazuk. Helena úgynevezett „utolsó" sze
relme szerelem volt a javából, őrjöngő és tomboló szerelem, s 
kissé romantikus túlzással azt is mondhatta volna, hogy ez 
éppen az első igazi szerelme. Hiszen ez könnyen megérthető: 
Constantius volt a gazdag nagyúr, a diadalmas hadvezér: hát 
persze hogy ennek szívesebben játszotta meg a szerelmes 
szűzlányt, mint holmi sehonnai tevehaj csámak, aki valahol, 
fiatal múltja mélyében, az ágyába fektette; Biton bácsinak 
„hivatalból" adta oda magát, úgyszólván állása érdekében;
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aztán magánszorgalomból is sokat dolgozott, szenvedett, s 
néha élvezett is, de ez mind nem hozta meg az igazi betelje
sülést. Most végre ez a fiatal Ruricius, aki a fia lehetne bíz
vást, ez hozta meg neki azt a szerelmet, azt a tiszta és átszel
lemült beteljesülést, amelyről fizetett szeretkezései közben 
annyit ábrándozott.

De ebben a pillanatban eszébe villant a botrány lehető
sége is. Ruriciust már nem először bújtatta el a fogadóterem 
faliszekrényében; azonban megremegett arra a gondolatra, 
hogy éppen a fia leplezze le esetleg az ő féltve őrzött titkát. 
Éppen ezért igyekezett eltávolítani Constantinust, hogy egér- 
utat biztosítson szerelmesének.

Ez már megállapodás volt kettejük közt: ha kellemetlen 
látogató lepte meg őket, Helena az erkélyre tessékelte, s köz
ben Ruricius nyugodtan távozhatott. Most is így történt: 
Constantinus ott ült Helénával a tágas teraszon, és közben 
Ruricius már régen kisurrant a fatáblás fali rejtekhelyről, és 
odalent a kertben átvette az őrség parancsnokságát.

- Nos, fiam - szólalt meg Helena, miután elhelyezked
tek a kényelmes karosszékek puha párnáin -, minek köszön
hetem váratlan látogatásodat?

- Egy váratlan eseménynek, anyám. - A magas termetű, 
széles vállú, bikanyakú férfi szinte röstelkedve nevezte any
jának ezt a viruló, friss és üde szépasszonyt.

- Mi történt? - kapta fel a fejét Helena, és csigákba 
göndörített dús és selyemfényű szőke haja meghullámzott.

- Gyorsfutár érkezett Eboracumból: apám vérmérgezést 
kapott, állapota válságos.

- Merénylet? Galerius? - kérdezte Helena kissé közöm
bösen.

- Ilyesmiről szó sem lehet. Mikor két hónappal ezelőtt 
meglátogattam odafent Britanniában, meggyőződtem róla, 
hogy idegen még csak a közelébe sem férkőzhet. Mérges pat
tanás volt az arcán s a borbélya, leghívebb rabszolgája, vé
letlenül felsértette, s a jelentéktelennek látszó seb hamarosan 
elmérgesedett.

- De hiszen ott van mellette az orvosa!



- Soteridas ott van, igaz, de az efféle mindennapos sé
rülést nem vette komolyan, az operációval elkésett, úgy hogy 
apám állandóan lázas, néha félrebeszél, s az érvágás sem 
csökkentette a lázát, a legerősebb lázcsillapítók is csődöt 
mondtak.

- Apád szervezete vasból van: kilöki magából a mérget. 
Az öreg Soteridas is ebben bizakodott, azért nem nyúlt rög
tön a késhez. „Natura medicatrix: a természet a legjobb or
vos", szokta mondogatni, s ebben én is hiszek. S úgy érzem, 
nincs ok aggodalomra.

Helena szeretett volna minél hamarább túlesni fia várat
lan látogatásán, őszintén szólván türelmetlen volt: unta 
Constantiust is, a fiát is; úgy érezte, hogy megrabolják, hi
szen illatos hálószobájában mindent gondosan előkészített a 
mai délutánra, és most, az unalmas beszélgetés közben is 
szüntelenül Ruriciusra gondolt, és virágzó testén mindunta
lan végigbizsergett a várva várt ölelkezés forrósága. Egy pil
lanatra mindenről megfeledkezett, lehunyta a szemét, és hal
vány mosoly lebbent szája szögletében.

- Mért mosolyogsz ezen, anyám? - kérdezte Constan
tinus kissé keményen, félig-meddig rendreutasítón.

Helena fölrezzent a boldog révületéből, megdöbbent vi
gyázatlanságán, s elhatározta, hogy ezentúl jobban fegyel
mezi magát, s többé nem viselkedik úgy, mint egy szerelmes 
csitri. Mindez egy pillanat alatt villant át a fején, s máris 
felelt a fia kérdésére:

- Eszembe jutott az öreg Soteridas görbe háta és furcsa 
bicegése, azon mosolyogtam. Mert Constantiust egy csöppet 
sem féltem: natura medicatrix!

És halkan, puhán, kislányosan elkacagta magát.
- Ne vedd félvállról apám betegségét - vágta el a ka

cagást Constantinus. - Az orvos szóról szóra ezt üzente: „Ál
lapota válságos". Abban igazad lehet, hogy apám szervezete 
kitűnő, s legyűrheti a halálos bajt, ha a méreg még nem itatta 
át egész testét, s nem szivárgott be az ereibe. Csakhogy erre 
kevés a remény, mert a futár olyan híreket is hozott, ame
lyek félelmetesebbek az orvos üzeneténél is.



- Ugyan? - figyelt fel az Augusta.
- Concordius, apám bizalmasa, akit a betegség első hí

rére Eboracumba küldtem, külön levélben jelenti, hogy az 
első lázas éjszakán, éjfélkor, magától kivágódott s aztán be
csapódott apám hálószobájának ajtaja, holott senki sem nyúlt 
hozzá, s még csak a közelében sem volt senki! Az ajtó dörre
nése megremegtette az egész házat, és hét ablak - értsd meg 
jól: éppen hét ablak! - be is tört.

- Szörnyű! - borzongott meg Helena.
- Kétségtelenül az istenség jeladása ez. De történt ennél 

borzalmasabb eset is, mégpedig másnap: az éjszaka csönd
jében, megint csak éjfélkor, sorra lezuhantak a házi istenek 
apró szobrocskái a lararium polcairól, s a márványpadlón da
rabokra törtek! Irtózatos!

- Irtózatos! - nyögött fel az asszony, aki a végzetes is
teni jeladás hallatán percekre megfeledkezett Ruriciusról. 
Rémületében vacogott a foga, és a kezeit tördelte.

- Igen, anyám - szólalt meg újra Constantinus néhány 
percnyi dermedt hallgatás után -, ezek a jelek világosan és 
érthetőn beszélnek. Soteridas jó orvos, a természet még jobb 
orvos, de csalhatatlan és hiteles diagnózist csak az istenség 
adhat. És az istenség nyilatkozott. Vedd úgy, hogy férjed, az 
én dicső apám, halott...

Helena összerezzent. Végigcikázott agyán a messzi múlt 
sok viharos élménye, Drepanon, Naissus, a rengeteg névtelen 
szerető, az emésztő füzekben ellobbant évek, végül a mámo
rokban izzó jelen: az igazi szerelem, amit hiába sóvárgott és 
kergetett évtizedek óta. S most végre megtalálta, és boldog 
volt, hogy testét is, lobogó szenvedélyét is érintetlenül hagy
ták az elviharzott évek. Megvillant a szeme, s már-már újra 
elmosolyodott, de sikerült fegyelmezetten viselkednie: sza
bályos, keskeny arcán rémület és szomorúság tükröződött, 
de az álarc alatt szentségtörő és csintalan gondolatok ficán
koltak, mint vásott és mókás szatírkölykök. Sem beszélni, 
sem hallani nem szeretett a halálról, és Constantius már 
több mint egy évtizede halott volt az ő számára...

De hibátlanul játszotta szerepét; Constantinus utolsó 



szavaira megborzongott, és halk hangon, de minden meggyő
ződés nélkül, tiltakozott:

- Nem, nem, ne is mondj ki ilyen szörnyűséget!
- Ki kell mondanom, anyám, s téged is kérlek, ne rin

gasd magad ábrándokban. Az istenség első jeladása még csak 
figyelmeztetés volt a várható borzalmas eseményre; a má
sodik jeladás, az istenszobrok lezuhanása, már hangosan hir
dette a végzet beteljesülését. Értelme ez volt: Constantiusnak 
nincs szüksége többé házi istenekre, mert maga is az istenek 
közé kerül... Concordius azt írja, hogy a papok nem mer
ték megmondani az égi jeladás értelmét, pedig nagyon jól 
tudták. Én is tudom az égi jeladások értelmét; Vettius Rufi- 
nus barátom, a Napisten főpapja tanított meg rá. Olyan em
bernek, aki vezetésre, sőt uralkodásra hivatott - s még 
inkább annak, aki mint én, akar is uralkodni -, fontosabb az 
égi jelek jelentőségének felismerése, mint a nagy jogászok, 
Gaius, Papinianus, Ulpianus és Paulus bölcs szőrszálhasoga- 
tása, vagy a haditudomány elméletíróinak ostoba és nagy
képű könyvei. Én nem könyvekből tanulom és intézem a tör
ténelmet, hanem magam teremtem! És ebben nem az úgyne
vezett tudósok locsogása az útmutatóm, hanem az istenség 
akarata és sugallata. Értesz engem, anyám?

- Hogyne értenélek - bizonykodott Helena, bár nem
csak hogy semmit sem értett az egészből, hanem oda se fi
gyelt. Minek is figyelt volna? Elképesztő műveletlenségében 
egyetlen bölcsessége, tudománya, fegyvere és eszménye a tu
lajdon „romolhatatlan" szépsége volt. A körülötte immár év
tizedek óta zajló történelmet is csak ebből a szemszögből 
szemlélte. Büszke volt a fiára, vakon bízott benne, hogy 
előbb-utóbb császár lesz belőle, s akkor anyjának is megadja 
majd a császárnénak járó hivatalos tiszteletet és hódolatot, de 
jobban szerette volna, ha ez a remek férfi nem az ő fia. Va
lamikor akarta ezt a kisfiút, hogy Constantiust magához lán
colja, és a sok megalázó „hányattatás" után előkelő és nyu
godt életet biztosítson magának, de határozottan sértésnek 
érezte, hogy a „kisfiú" ilyen nagyra nőtt, s már szinte az ő 
örök fiatalságát veszélyezteti. Ha nem a fia volna, gyöngyöz-
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tek tovább a gondolatai, akkor csak őt választaná szeretőjé
nek ... S meg is borzongott erre a vérfertőző gondolatra. Mi
vel semmi mással nem foglalkozott életében, csak szeretke
zéssel és pletykával, mindig mindent tudott fia viszonyairól 
és hódításairól, apróra ismerte a vérforraló Thamar-kalandot 
is, és akár az imádott Ruriciust is a faképnél hagyná, ha ez 
a „bikanyakú" nem a fia volna, hanem inkább a szeretője 
lehetne !

- Hát ha értesz - folytatta Constantinus -, akkor meg
mondom neked, hogy Constantius pontosan a házi istenek le
zuhanását követő hetedik napon halt meg.

- Bizonyosra veszed, hogy meghalt?
- Bizonyosan tudom. Nem ok nélkül adott jelt az isten

ség! A legközelebbi futár, meglátod, meghozza a bizonyossá
got.

- Akkor pedig gyászruhába kell öltöznöm - sipogta 
Helena kislányosan s némi nehezteléssel, mintha megsértet
ték volna. De egy pillanat múlva eszébe jutott, hogy hiszen 
szőke hajhoz remekül illik a fekete selyemruha: kiemeli és 
hangsúlyozza a haj arany ragyogását és bársonyos bőre va
kító fehérségét - és megnyugodott. Alig várta a „bizonyos
ságot", hogy gyászruhát ölthessen. Valami huncut kis dé
mon megint incselkedni kezdett vele, s már-már mosolyt fa
kasztott az ajkán, de bizony ő megint megfegyelmezte ma
gát: fejét lecsüggesztette, vékony ajkait összeszorította, és 
hallgatott.

- Hát igen - szólalt meg kisvártatva Constantinus. - 
Ezért jöttem.

Helena szempillája megrebbent: azt hitte, hogy már in
dul is a fia. Félig már föl is emelkedett a székéből, de Con
stantinus megfogta a karját, és szelíd erőszakkal visszaül
tette.

- Nos? - kérdezte Helena meglepetten és kissé türel
metlenül.

- Ezért és még valamiért. Nem hiába lakom a palotá
ban: mindenről azonnal és pontosan értesülök. Talio, az én 
hű segédtisztem, valóságos Argus: mintha ezer szeme volna!
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Mindent megtud, ami történik, s ami készül: az éhes kis rab
szolgalányok, egy kellemes éjszaka fejében, mindent kife
csegnek. így tudtuk meg, hogy Theodora, ez a gonosz hár
pia, messze ágazó kémszervezetet tart fenn, éberen figyel
teti apám állapotát,, úgyszólván les a halálára, s abban a pil
lanatban, amikor Constantius behunyja a szemét, néhány fel
bérelt csatlósával azonnal ki akarja kiáltatni Augustusnak 
elsőszülött fiát, Dalmatiust, ezt a nyeszlett, hitvány kölyköt.

- Micsoda? - csattant fel Helena, és vérvörösre vált az 
arca.

- S ez még nem minden - folytatta Constantinus. 
- Odalent Arelatéban, mint a hiúz, lesben áll a vén Maximia
nus, ez a műveletlen és durva sirmiumi parasztivadék, hogy 
amint apám haláláról értesül, azonnal felvegye a bíbort. Dioc
letianus ugyan rákényszerítette az öreget, hogy a vicennalia, 
vagyis a húszéves uralkodói jubileumnak ünnepén ő is mond
jon le; le is mondott, de azóta sem fér a bőrébe: ugrásra ké
szen várja az alkalmat, hogy feltámadjon. Egyelőre csak any- 
nyi bizonyos, hogy apám után ő akar lenni újra a nyugati 
császár, ha Diocletianus a feje tetejére áll is! Persze ehhez 
légiók kellenének, s elég volna neki akár három is - hiszen 
kitűnő hadvezér, és hetek alatt elfoglalná Galliát; no igen, 
ha én még mindig Nikomedeiában kuksolnék! - de neki 
egyetlen légiója sincs, s azzal is beéri, ha az arelatei helyőr
ség kikiáltja császárnak; még nem volt olyan kalandor, aki
nek ne akadt volna néhány ezer csatlósa, hogy kikiáltsa csá
szárnak: Maximianusnak, a lemondott és levitézlett császár
nak éppenséggel nincs mit vesztenie. Es bizonyos vagyok 
benne, hogy ez a szír bestia, ez a Theodora uszítja, főképpen 
azért, hogy engem kiüssön a nyeregből.

Az alattomos cselszövések kissé fölkeltették Helena ér
deklődését:

- Nem tűrheted ezt az aljas aknamunkát! Gyilkoltasd 
meg valamennyit: Maximianust, a züllött fiát Maxentiust, s 
utánuk ezt a förtelmes Theodorát, mind a hat fattyával együtt!

Úgy látszott, mintha Helena hirtelen anyává magaszto
sult volna, s a legvakmerőbb kockázatokat is vállalná a fia
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érdekében. Pedig mindössze arról volt szó, hogy ha nem 
Constantinus kerül uralomra, ő bizony nemcsak az Augusta 
mondvacsinált méltóságából csöppen ki, hanem az aranyhe
gyi villából is, és mehet vissza Naissusba, Biton bácsihoz, 
vagy más hasonló előkelő fogadóba, értékesíteni elpusztítha
tatlan szépségét, mert arról, hogy ha minden kötél szakad, 
Ruricius feleségül vegye, szó sem lehetett. Sok évtizedes sze
relmi tapasztalata megtanította arra, hogy egy hetéra életé
ben legfeljebb egyszer ha akad olyan jóhiszemű bamba, aki 
csakugyan feleségül veszi. És a maga jövője érdekében uszí
totta Constantinust, hogy takarítson el az útjából mindenkit, 
aki az ő életét, fejedelmi kényelmét, jólétét és főképpen fia
tal szerelmét veszélyeztetné. Constantinust szinte meghatotta 
anyja szenvedélyes kitörése:

- Anyám, igazad van! Ha érdekeink úgy kívánják, s ha 
minden más eszközből kifogytunk, gyilkolni kell. Gyilkolni 
jó, mert ezzel az ember tiszta helyzetet teremt, s ezenfelül 
olyan tökéletes kielégülést szerez, amely többet ér minden 
szerelmi kéjnél, főleg, ha nőt gyilkolhat az ember. Nekem 
például legnagyobb élvezetem volna ledöfni ezt a szír bes
tiát.

-■ Hát akkor? - lihegte Helena.
- Anyám, még nem fogytunk ki minden más eszközből! 

Egyelőre itt vannak britanniai és galliai légióink, s ezek az 
utóbbi hónapok harcaiban fényesen bebizonyították hűsé
güket. Amíg kezemben tartom ezeket a légiókat, addig vár
hatunk. A tőr csak akkor következik majd, ha az lenne az 
utolsó fegyverünk. De megnyugtatlak, anyám: a légiók engem 
se Maximianus, se Theodora szép szeméért nem hagynak 
cserben soha!

Helena most megfeledkezett arról, hogy ez a remek 
férfi, ha nem volna a fia - a szeretője is lehetne, és lenne! - s 
most már nyugodtabban és bizakodó hangulatban mondta rá:

- Helios adja, hogy minden úgy legyen, ahogy te aka
rod!

- Én pedig azt akarom, anyám, hogy én legyek apám



egyetlen utódja, Keleten és Nyugaton, a római birodalom 
egyetlen ura!

Helena döbbenten kapta fel a fejét:
- Constantinus! Lehetséges ez?
- Minden lehetséges, anyám, amit az ember erősen akar! 
Helena most átszellemült rajongással nézett a fiára, hitt

benne, tőle remélte már a jövőt, a biztonságot és a boldog
ságot, s úgy érezte: ebbe a férfiba százszorta szerelmesebb, 
mint a gyönyörű és fáradhatatlan Ruriciusba.

De azért, alighogy a fia kitette a lábát a villából, Helena 
mohó és vad izgalommal dobta oda magát Ruriciusnak az il
latos hálószobában. Csak másnap reggel bocsátotta ki a re
mek fiatalembert, aki bizony jobban belefáradt a szerelmi 
csatába, mint az örökifjú szépasszony. Helénát valósággal 
fölfrissítette a fiával folytatott komoly, sőt komor beszélge
tés után ez a hajnalig tartó szeretkezés. Egy pillanatra eszébe 
jutott az eboracumi halott - mert az istenség jeladása meg
győzte róla, hogy Constantius csakugyan meghalt -, de ezt 
a sötét gondolatot azonnal kiverte a fejéből: Constantiushoz 
nem fűzte semmiféle mély érzelem; úgy adta oda neki magát, 
mint akármelyik pénzes nagykereskedőnek vagy versenyko
csisnak, azzal a különbséggel, hogy tőle gyereket is akart, 
mert így biztosította jövőjét. Egyébként a halottak hagyják 
békén az élőket, és ne vessenek árnyékot az ő elmúlhatatlan 
szépségének tündöklésére!

Testében még ott bizsergett a tökéletes kielégülés gyö
nyörűsége: úgy pihent ágyában selyempárnáin, mint rózsa
szín márványból remekelt Aphrodite-szobor. A szőke hajzu- 
hatag úgy folyta körül fejét, mint az olvadt arany. S ebben 
az aranyhajú fejben, most a mámorok után, színjózan gon
dolatok rajzottak. Már a búcsúzás pillanatában lelkére kö
tötte Ruriciusnak, hogy a consistoriumban erélyesen tilta
kozzék Theodora tervei ellen, és mindenáron hiúsítsa meg 
Dalmatius utódlását. Mert hogy Maximianus és Theodora 
minden követ megmozgat Dalmatius (s ki tudja: talán a zül
lött Maxentius) érdekében, azt Constantinus pontosan tudta, 
Helena pedig pontosan megérezte. Lehunyta a szemét; bizo-
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nyos volt benne, hogy Ruricius kíméletlenül végez minden
kivel, aki keresztezni merné Constantinus útját, s ha éppen 
szükség lesz rá, kiirtja akár az egész Maximianus-pereputy- 
tyot!

És boldogan elmosolyodott.
Utólag még eszébe jutott, hogy Constantinus be se né

zett Minervinához. Mióta itt van a fiatalasszony, lehet vagy 
két hónapja, mindössze egyszer látogatta meg, s akkor is alig 
néhány percet időzött nála; még a kardját sem csatolta le. 
Helena sejtette, hogy Constantinusnak már nem kell a szép
séges Minervina, mióta tudja, hogy gyermeke, sőt bizonyo
san fia lesz tőle. A bájos és kedves Minervinát szerette és saj
nálta, hiszen hiába szerzi meg Constantinus a bíbort, az „ágya
sából" sohasem lehet Augusta. Minervina is osztozik hát az 
ő sorsában: ezért sajnálta; viszont kissé neheztelt rá, hogy 
miatta időnek előtte nagymamává kell lennie. Helena, az örök 
hetéra, az elpusztíthatatlan szépség - nagymama!

Az elmúlt viharos éjszakára gondolt, és elkacagta magát.

II

A postakocsi dübörögve-csattogva robogott át a Porta 
Nigra, a bástyaszerű Fekete Kapu visszhangos boltozata 
alatt, aztán végigvágtatott a városon, és csak a császári pa
lota ötemeletes, hatalmas épülettömbje előtt állt meg. Veca
sius kiszállt, ledobta útiköpenyét, s nagyot nyújtózkodott, 
szinte ropogtak a csontjai. Aztán belenevetett a harsány jú
liusi napsütésbe, és a kocsiban szöszmötölő rabszolgájának 
odakiáltott:

- Hé, Akakos, te nyavalyás, mit piszmogsz odafönt?! 
Gyerünk azzal a poggyásszal, mert úgy meglódítalak, hogy 
kibukfencezel a világ fenekén, te, te, te gézengúz!

És Akakos abban a pillanatban már le is huppant kocsi
ról, mégpedig a poggyásszal együtt. De ijedtében elhirtelen-
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kedte az ugrást, úgy hogy nagyot nyekkent a kövezeten, a 
súlyos poggyász rázuhant, és jól megnyomta; a szerencsét
len eunuch keservesen nyögdécselt, s alig bírt feltápászkodni.

- Pipogya fickó! - nevetett Vecasius - Előre!
Akakos megerőltette magát, nagy keservesen vállára ka- 

ny arí tóttá az útizsákot, s gazdája után megindult a palota 
főkapuja felé. Vecasius már éppen odaért a kapuhoz, de a 
két germán testőr keresztbetett lándzsája útját állta: abban a 
pillanatban már eszébe is jutott, hogy igazolnia kell magát; 
az övére csatolt bőrtáskából elővette a thraciai helytartó 
pergamentekercsét, amely igazolja őt, mint a keleti Augustus 
udvari titkárját, aki császári üzenetet hoz a nyugati Augus- 
tusnak, s őt és szolgáját feljogosítja az állami posta díjtalan 
használatára. Az okmányt persze Sandario állíttatta ki, és 
írta alá, de nem mulasztotta el ráfesteni helytartói jelvényeit; 
és ez volt a szerencséje Vecasiusnak, mert a testőrök, sajnos, 
nem tudtak olvasni, de a császári helytartók, kormányzók, 
vezérek és egyéb főméltóságok jelvényeit megismerték: a 
jelvény valósággal varázsvessző volt. Amint a testőrök meg
pillantották a szépen színezett jelvényt, amely két aranyosz- 
lop közt bíborterítős asztalt ábrázolt s rajta vastag könyvte
kercset, a két lándzsa azonnal fölemelkedett, a testőrök tisz
telegtek s Vecasius, a szolgája kíséretében, bement, azaz hogy 
kellő méltósággal bevonult a palotába.

Idáig csak eljutott a céltudatos és szívós fiatalember, de 
ha azt hitte, hogy célhoz érkezett, és hamarosan jelen tkezhe- 
tik Constantinusnál, nagyon tévedett. A palotában csak úgy 
nyüzsgött a rengeteg tisztviselő. Nikomedeiában is tucatjá
val volt efféle udvari léhűtő, de itt annyi volt belőlük, hogy 
az embernek hangyabolyt vagy méhkast juttattak az eszébe; 
szüntelenül jöttek-mentek, keringtek, özönlöttek, egymás 
sarkát taposták a folyosókon, a hivatalszobákban, a másoló 
irodákban, az irattárakban. Zsongott, zúgott, morajlott a pa
lota, mindenki lázasan közlekedett és tevékenykedett, csak 
éppen senki sem dolgozott.

Vecasius tudta a rendet: egyenesen abba az irodába 
ment, ahol a kihallgatásra jelentkezőket előjegyezték. A löty-
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tyedt ábrázatú, kövérkés főnök történetesen a helyén szundi
kált, mivel közlekedni is lusta volt. Sértődötten kapta föl a 
fejét, mikor Vecasius tisztelettel megkérte, hogy tekintse meg 
Sandario helytartó őtekintélyességének igazoló okiratát, és 
kegyeskedjék intézkedni, hogy minél előbb jelentkezhessék 
a nobilissimusnál. A semmittevésben eltotyakosodott főnök 
gondosan végigolvasta az iratot, visszaadta Vecasiusnak, föl
rántotta a szemöldökét, aztán kenetes és kissé atyáskodó 
hangon kioktatta a jövevényt:

- Tisztelettel kérem kiválóságodat, méltóztassék meg
bocsátani csekélységemnek, hogy figyelmeztetni bátorkodom 
a keleti és a nyugati udvari rendtartás között fennálló lénye
ges különbségre. Ugyanis Keleten egyszerűbb az eljárás, ott 
a diocletianusi hivatali rendszer még mindig a maga eredeti, 
hogy úgy mondjam: kezdetleges szervezetében él tovább, vi
szont mint itt Nyugaton lankadatlan munkával, kitűnő szakér
tők közreműködésével tovább fejlesztettük, s a mai kor igé
nyeinek megfelelően a legapróbb árnyalatokig részletesen 
kidolgoztuk. Elég, ha annyit közlök kiválóságoddal, hogy 
Constantius őszentsége ezt az új szabályzatot teljes egészé
ben jóváhagyta. Nos, az új rend különbséget tesz „kívülállók" 
és „kebelbeliek" közt; mivel pedig kiválóságod kebelbeli, 
jelentkezése ügyében a császári titkos iroda főnöke illetékes 
dönteni. Szíveskedjék tehát a magister memoriae őtekinté- 
lyességéhez fordulni. Mivel azonban ő a „spectabilis" rangot 
viseli, kérnem kell kiválóságodat, hogy szíveskedjék sorra 
végigjárni előbb az auditorok, a cancellariusok, a chartula- 
riusok, a corniculariusok, a curatorok, a memorialisok, az 
officialisok, az ordinariusok, a tabulariusok és a nótáriusok 
irodáit, s biztosíthatom kiválóságodat, hogy a nótáriusok iro
dájának főnökétől pillanatok alatt megkapja azt a végzést, 
amelynek alapján zavartalanul bejut az imént említett specta
bilis őtekintélyességéhez, aki viszont megnyitja kiválóságod 
előtt a nobilissimus fogadótermének ajtaját. Kiválóságod, 
mint a lazább keleti rendtartás híve, talán azt mondhatná a 
mi rendszerünkre, hogy kissé bonyolult és körülményes, ám 
csekélységem nem habozik kijelenteni, hogy csak ezzel a jól
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átgondolt és következetesen végrehajtott szabályzattal lehet 
biztosítani az ügyintézés zavartalanságát s mindenekfelett az 
Augustus őszentsége és a nobilissimus nyugalmát. Hízelgek 
magamnak azzal, hogy sikerült megvilágítani kiválóságod 
előtt az új rendszer nyilvánvaló ésszerűségét és tagadhatatlan 
előnyeit.

Vecasius kábultan állt a fejére záporozó szóáradatban, 
és ez a tiszteletlen mondat fogamzott meg elméjében: „Sike
rült, persze hogy sikerült, te vén hülye!" Már egy másik mon
dat is csiklandozta ajkait, olyanféle, hogy „Bár csapna beléd 
itt, egy ültő helyedben annak a magasságos Jupiternek a 
legeslegkacskaringósabb mennyköve",, de mint fegyelmezett 
diplomata, bölcsen tudta, hogy a szavak nem gondolataink 
kifejezésére, hanem éppenséggel elleplezésére valók, tehát 
elővette legbiztosabb fegyverét: mosolyát. Ö maga úgy ér
tette ezt a mosolyt, hogy harsányan és gúnyosan kiröhögte 
ennek a bürokrata baromnak a bárgyúságát, a szószátyár és 
hígvelejű főnök viszont hízelgő elismerésnek vette. Mert a 
világon mindennek legalább két értelme van, ha ugyan nem 
több, mondhatta volna Hermeias, ha idejében ki nem tekerik 
a nyakát.

Megindult hát Vecasius a Mindenható Hivatal tekervé- 
nyes útjain, és délre sikerült is eljutnia a harmadik irodáig; 
itt azonban értésére adták, hogy most éppen ebédelni men
nek, jöjjön délután - erre Vecasius keményen az asztalra 
csapott, s jól odapörkölt annak a nyeszlett chartulariusnak, 
aki mindenáron szerette volna lerázni a nyakáról. A vékonyka 
ember ijedten nyakába vette a lábát, s úgy elinalt, mintha 
soha itt se lett volna. Vecasiusnak végképp elfogyott a tü
relme, átvágott a kifelé tóduló naplopók sűrű tömegén, és 
vaktában megindult az emeletre. Lépten-nyomon testőrök 
állták útját, de az aranyoszlopos jelvény csakugyan fölért 
egy varázsvesszővel: a második emeleten egy jóképű testőr 
még a magister memoriae hivatalszobáját is megmutatta neki. 
Ott is lézengett az ajtóban valami apparitor, vagyis hivatal
szolga: Vecasius döngő léptei felriasztották szendergéséből, 
és rögtön elállta az ajtót; az izmos fiatalember azonban fél
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kézzel félrependerítette az útjából, és berontott a spectabilis 
fogadószobájába. A méltóságos főnök meglepetten kapta föl 
a fejét; nem tudta mire vélni a szentséges rendtartás ilyen 
durva megsértését, de Vecasius hamarosan felvilágosította.

- Bocsássa meg tekintélyességed szabálytalan belépése
met, ami nyilván súlyos megsértése az új rendszerű udvari 
rendtartásnak, de legyen mentségem, hogy Nikomedeiából bi
zalmas üzenetet hoztam Constantinus nobilissimusnak s ha ez 
a bürokrata társaság belebonyolít a maga labirintusába, meg
őszülhetek, amíg a nobilissimus elé kerülök. íme én, kissé 
erőszakosan, túljártam az eszükön. Olvassa el tekintélyessé
ged ezt az okmányt, és kegyeskedjék engem lehetőleg azon
nal a nobilissimus színe elé bocsátani.

És átnyújtotta Sandario igazolását. A spectabilis, a hely
tartói jelvény láttára éppúgy megjuhászodott, mint a kapu
ban a testőrök. Látta, hogy aki előtte áll, bizalmas embere 
Constantinusnak, s arra gondolt, hogy rossz vége is lehet, ha 
a nobilissimus megtudja, milyen ostobán packáztak az ő ud
vari titkárával, aki talán végzetesen fontos üzenetet hozott 
neki. A spectabilis arcán egyszerre nyájas és alázatos mosoly 
ömlött végig, barátságosan kezet nyújtott az izgatott fiatal
embernek, s ettől Vecasius meg is nyugodott. A diplomata 
Vecasius ezúttal tapasztalhatta, hogy a diplomáciában nem 
mindig a sima módszerek a legjobbak, hanem néha-néha 
többet ér egy kis erélyes odapörkölés meg egy-egy kemény 
huszárvágás.

A spectabilis mézesmázos udvariassággal és mélységes 
sajnálkozással közölte, hogy a nobilissimus e pillanatban nem 
tartózkodik a palotában, ellenben holnap délelőtt szívesked
jék őkiválósága közvetlenül itt, a spectabilis hivatalában 
megjelenni, s megígéri: ő lesz az első, akit a nobilissimus fo
gad, tekintettel küldetésének fontosságára.

Vecasius tehát, a kemény daciai legény, legázolta a lé
lektelen bürokratákat, végeredményben azonban szállás nél
kül maradt. Elvégre jóval elmúlt dél, enni is kellett valamit, 
fedél alá is kellett jutni éjszakára, hát gyorsan határozott.
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Amint leért a főkapuhoz, fölrázta a fáradtan szunyókáló 
Akakos t:

- Hé, Akakos, indulás! Kapd fel a poggyászt, és gye
rünk! Az első jóképű fogadóba betelepszünk, de nyitva tartsd 
a szemed, nehogy valami tetves lebujba tévedjünk!

- Uram - csillant fel a rabszolga szeme -, bízd rám 
magad. Én már egyszer jártam itt, Constantius ©szentségé
vel, s azóta sem felejtettem el, hogy a birodalomban nincs 
még egy olyan fogadó, mint Sittiusé! Uram, ha meglátjuk a 
cégérét, a tevét, térjünk be hozzá! Polluxra, verj agyon, ha 
megbánod!

Szép város ez a Treviri, gondolta magában Vecasius, 
amint a száz lépés széles, pompásan kövezett sugárúton a 
forum felé haladtak. Bizony szebb ez a város, mint a domb
oldalba épített keskeny utcás Nikomedeia, és hangosabb is: 
amint elhaladtak a bazilika előtt - amely törvényház volt 
s egyúttal a nagykereskedelem, elsősorban a borkereskedés 
gócpontja - olyan tömegbe keveredtek, hogy csak üggyel- 
bajjal bírtak előrefurakodni. A bazilika márványoszlopai közt 
százan meg százan áramlottak befelé vagy tódultak kifelé, a 
csarnokokban csak úgy zengett a hangos beszéd, vitatkozás, 
alkudozás, két kisfiú pedig a legnagyobb nyugalommal, el- 
mélyedten malmozott a bazilika egyik lépcsőfokán, s nem 
messze tőlük, három suhanc pattintotta lyukról lyukra az 
összetett golyósjáték apró zöld gömböcskéit. Vecasius még 
otthon megtudta, az itinerariumból, hogy Trevirinek 60 ooo 
lakosa van, s mikor látta a rengeteg embert az utcákon és 
tereken, hirtelenében hajlandó lett volna azt hinni, hogy 
ilyenkor, délidőben, a város egész lakossága az utcákon és 
tereken tartózkodik. „Hát ezek mikor ebédelnek?" - gon
dolta magában. Erről eszébe jutott, hogy éhes, és erélyesen 
kezdte noszogatni Akakost, hogy teremtse elő már azt a hí
res Tevét, de azonnal!

Végül annyira-amennyire kikecmeregtek az embersűrű
ből, amelybe néha-néha belehasított egy-egy falusi szekér, 
állami postakocsi, kétkerekű úri fogat vagy selyemfüggönyös 
gyaloghintó: a rabszolgák hangos kurjongatással riogatták el

226



az útból a tömeget, s Vecasius maga is erélyes karcsapások
kal igyekezett utat vágni magának és rabszolgájának. Meg
kerülték a fórumot, s mögötte az első mellékutcában végre 
felbukkant a „Teve": a kétemeletes épület földszinti falának 
legalább a felét elfoglalta a hatalmas falfestmény, a fogadó 
cégére, egy tökéletes művészettel megfestett teve, sudár pál
mafák között, oldalt pedig nagy betűkkel a felírás: Sittius 
fogadója a tevéhez. A kapu másik oldalán kisebb betűkkel ott 
volt a hosszú árjegyzék, rajta a szállás, az étel, ital ára, s a 
vendég azt is megtudhatta mindjárt, hogy van-e fuvoláslány 
vagy táncosnő, s egyúttal azt is, hogy mi az ára az esetleges 
efféle műélvezetnek. Vecasiust e pillanatban nem a leányok, 
hanem az ételek érdekelték.

Általában nem szerették ugyan a gyalogszerrel érkező 
vendégeket, mert az ilyenek közt sok volt a szélhámos, a tol
vaj, a hamisjátékos, és akadt olyan is, aki elfelejtette kifi
zetni a számláját, és feltűnés nélkül távozott. Sittius is meg
járta néhányszor, de a legutóbbi eset óta - egy „előkelő" 
vendége kétszáz denariusszal károsította meg - az ismeret
len utasoktól mindig előre beszed bizonyos összeget biztosí
tékul. Persze, olyan úriembertől, aki rabszolgával érkezik, és 
császári jelvényes okmánnyal igazolja magát, a világ min
den kincséért sem kérne előleget. - A legszebb szobáját nyit
tatja ki Vecasiusnak, a rabszolgának is kijelöli a hálókamrá
ját a rabszolgaszálláson, aztán személyesen vezeti be az elő
kelő vendéget a földszinti nagyterembe.

Látszik, hogy rég elmúlt már az ebéd ideje, mert a híres 
vendéglőben mindössze egy vendég van: ráncos képű öreg
asszony, meglehetősen foghíjas; nagy csupor meleg tejbe 
buzgón aprítgatja a fehér kenyeret, és ónkanalával lassan, 
óvatosan emeli ki a megduzzadt kenyérdarabokat, közben- 
közben megpihen, kanalát is leteszi, de az ajkai ilyenkor is 
megmozdulnak: valamit motyog, nem érteni belőle semmit 
sem, de nyilván fontos és érdekes a monológja, mert néha 
mérgesen az asztalra csap csontos ujjaival, néha meg bol
dogan elmosolyodik. Vecasius pompásan elszórakozik az öreg 
nénikén, s miközben a szalonnában sült töltött csirkét élve-
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zettel falatozza, megállapítja magában, hogy az öregasszony 
lakomája, ebben a furcsa időpontban, nem lehet más, mint 
ebéd és vacsora egyszerre!

Következik a délutáni pihenő; udvariasan elhárítja a 
csinos kis fuvoláslány kedves ajánlkozását: fáradt, aludni 
akar. Valóban, jót alszik, és mivel holnapig semmi dolga 
sincs, magányos sétára indul: vacsoráig ezzel akarja agyon
ütni az időt. Most elkerüli a zsúfolt utcákat, kimegy a Mo
sella partjára, elnézi a szállítóhajókat, a szorgalmas halá
szokat, a parti őgyelgőket, akik ráérősen lesik a türelmes hor
gászokat, fölsétál a folyó mentén egészen a cirkuszig: a hely
beliek azzal büszkélkednek, hogy ez a remek épület méltó 
párja a római Circus Maximusnak - s innen már alig ezer 
lépés a hatalmas, bástyaszerű Fekete Kapu, a messze földön 
híres Porta Nigra; háromemeletes, tömör, szinte félelmetes 
építmény. Ötven lépés hosszú, harminc lépés mély kapuzat, 
két kapunyilással, majdnem két emelet magas boltozattal. 
Ügy érezte Vecasius, hogy ez a büszke és tömör bástyakapu 
a római hatalom és méltóság jelképe itt a barbárok tengeré
ben, és szinte fenyegetőn tornyosul az örökké békétlenkedő 
gall, germán, belga törzsek és főleg a harcias britanniai bar
bárok földje felé, ahol most a szentséges Constantius császár 
hűtögeti a forró fejű és szüntelen berzenkedő barbár törzsfő
ket. Jó lesz megcsapolni egy kicsit a fekete vérüket, hadd ta
nulják meg, hogy a szabadság és függetlenség, amiről annyit 
ábrándoznak, a vesztüket jelentené, hiszen Róma katonai 
hatalma és műveltsége nélkül örökre megrekednének vadál
lati és makacs barbárságukban!

Visszament a Mosella partjára, s már arra gondolt, hogy 
az új hídon átmegy a szigetre s a szigetről a másik hídon a 
balpartra, de eszébe jutott, hogy innen a jobbpartról szebb 
látványban lehet része: kedvére gyönyörködhet a balparti dús 
szőlőlugasokban, gyümölcsöskertekben, és a szebbnél szebb 
úri villákban. Visszament hát a jobbparton, s ki tudja, med
dig megy, ha a fürdő roppant épülettömbje meg nem állítja. 
Bement a visszhangos előcsarnokba, megcsodálta a padlót bo
rító művészi mozaikot, amely fehér alapon csillogó fekete koc-
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kácskákból kirakott tritonokat, nimfákat, tengeri szörnyeket 
ábrázolt, vad kavargásban. Szeretett volna megfürödni, de 
arra gondolt, hogy inkább átmegy a balpartra, és sétál egyet 
a dombokon, az aranyló napsütésben. Átment a zömök pillé
reken és tömör bolthajtásokon nyugvó hídon, s miközben el
nézte a partokon és a folyón zajló életet, akaratlanul is szá
molta a lépéseit: kétszázhetven lépésnyi volt a híd. Benyúlt 
táskájába, kivette az útikönyv-tekercset, és megnézte benne 
a híd adatait; örömmel állapította meg, hogy nem tévedett.

Kényelmesen lépkedett fölfelé az enyhe dombhajlaton: 
élvezte a gyümölcsillatot és a méhzümmögést, a levelek su- 
sogását, a madarak riadt rebbenését és félénk füttyjeleit, a 
város életének egyre halkuló lüktetését. Talán egy órát gyalo
golhatott ebben a varázslatos hangulatban, amikor úgy érezte, 
hogy jó volna pihenni egy kicsit. Éppen egy élősövénnyel ke
rített pompás kerthez ért: a sövény árnyékában leült egy nyil
ván régen kivágott vastag fa korhadozó csonkjára, s ahogy 
fölpillantott, szinte elámult meglepetésében: már odalent is 
észrevette, hogy a város nagyon szép, de innen a dombtetőről 
olyan volt, mint ragyogó gyémánt ékszer, a viruló táj friss 
zöld foglalatában. Megismerte a császári palota óriási tömb
jét, a bazilikát, nem messze tőle a fórumot, a tanácsházát, 
megcsodálta az egymást pontosan derékszögben metsző széles 
utcák szabályos hálózatát, felismerte a Porta Nigra fekete 
és vaskos bástyázatát, alakjáról megismerte a cirkuszt, a ka
pubástya és a Mosella között, s ugyancsak alakjáról ismerte 
fel az amfiteátrumot, túl a császári palotán, a város déli vé
gében. Estére hajlott az idő, a búcsúzó nap sugarai megcsil
lantak a háztetők vörös cserepein s a templomok és paloták 
aranyozott tetőin és kupoláin. Távolabb, a város keleti felé
ben, bronzfedelű oszlopos templom lépcsőzetén fehér taláros 
papok menete kígyózott lefelé, el is tűnt hamarosan, és csak 
a láthatatlan oltárról felszálló füst opálos oszlopa jelezte, 
hogy most mutatták be az esti áldozatot. Vajon kinek? He- 
lios-Jupiternek vagy Augustus és Róma istenségének, vagy 
Apollo Grannusnak, aki nem más, mint a gall Helios, vagy 



a gallok hadistenének Lenus Marsnak, vagy talán valame
lyik furcsa nevű barbár istennek? Ki tudja?

Elővette az útikönyvet, és gondosan tanulmányozni 
kezdte a város alaprajzát, amelyen színes számok és betűk 
utaltak a szöveg magyarázataira. Néha fölnézett a könyvből, 
letekintett a városra, bólintott. Sok érdekes dolgot tudott 
meg az itinerariumból, egyebek közt azt is, hogy a város 
észak-déli tengelye háromezer lépés; hogy itt a dombok alatt, 
a Mosella balpartján nagy fazekasműhelyek sorakoznak, s 
ezekben készítik a világhírű vörösbarna cserépedényeket; 
hogy az üvegfúvó- és csiszolóműhelyekben művészi pohara
kat, tálakat, kancsókat és dísztárgyakat készítenek; hogy a 
pénzverő-műhely finom művű aranyérméi az egész biroda
lomban a legszebbek; hogy Treviri a Nyugat katonai és pol
gári igazgatásának központja, s éppen ezért itt vannak azok 
a császári műhelyek, amelyekben a hadsereg fegyverzetét, föl
szerelését és ruházatát, valamint a magasrangú polgári tiszt
viselők díszruháit, aranyszöveteit s ékszereit és jelvényeit ké
szítik, nem is szólván a szakmai egyesületekről, az úgyneve
zett collegiumokról, amelyekben az iparosok és kereskedők 
tömörültek. Fényes és gazdag város volt Treviri s nem csoda, 
hogy egyszer egy hivatalos ünnepségen Nazarius, az ünnepi 
szónok, Észak Rómájának nevezte.

Vecasius úgy érezte, hogy mindent tud a városról, de ha
marosan kiderült, hogy tévedett. Még vagy kétszáz lépést 
gyalogolt, s fölért a dombtetőre, és megállt egy pazar emele
tes villa előtt: vajon kié lehet ez a pompás palota? Mivel 
pedig magától úgysem tudta volna kitalálni, megszólította az 
öreg kertészt, aki éppen a díszbokrokat nyesegette:

- Hallod-e, öreg, kié ez a gyönyörű villa?
- Nem tudod, uram? Nyilván nem vagy idevalósi. Mert 

itt minden kisgyerek tudja, hogy ez... - fölnézett az erkély 
nyitott ajtajára, s halkabbra fogta a hangját... - Hogy ez 
Helena Augusta palotája.

- Mit nem mondasz, öreg! Hát nem a császári palotá
ban lakik? - csodálkozott Vecasius, holott jól értesült politi
kus és udvari ember létére tudnia kellett, hogy a császári pa



lotában Theodora Augusta lakik, a hivatalos álláspont sze
rint, jogi értelemben, a törvényes, vagyis az egyetlen Augusta, 
őszentsége Constantius szentséges hitvese ...

- Látszik, hogy csakugyan idegen vagy, uram. Helena 
Augusta, az én szépséges úrasszonyom, nagyon jól érzi ma
gát ebben a villában, és a világ minden kincséért se költözne 
be a palotába. Okosan is teszi, mert ennél gyönyörűbb hely 
s ilyen pompás kert nincs több az egész világon!

A vén rabszolga büszkén lendítette körbe a bal karját, 
hogy elkápráztassa az idegent a kert szépségével. Vecasius 
követte a karja irányát, fel is tűnt neki a gondosan ápolt kert 
üde pompája, de még jobban feltűnt a villa palotaszerű kiter
jedése. Meg is jegyezte:

- De ez nem is villa, hanem valóságos palota. Lehet 
benne vagy száz szoba. És ebben az óriási épületben csak 
maga Helena Augusta lakik?

A kertész elmosolyodott.
- Uram, legalább száz testőr meg titkár meg szobalány 

meg ruhatáros meg fodrász meg egyéb léhűtő rajzik itt körü
lötte. Bocsáss meg, uram, a „léhűtő" kifejezés nem vonatko
zik a tisztekre, a testőrökre és az udvari tisztviselőkre, csak 
a rabszolganépségre. Hiszen gondolhatod. De ott, a palota 
túlsó szárnyában, lakik még egy fejedelmi személyiség, s arra 
is legalább ötven személy vigyáz ...

- Ugyan - figyelt fel Vecasius -, még egy fejedelmi sze
mély? Férfi vagy nő?

- Asszony, uram, az is gyönyörű asszony, Constantinus 
urunk drága felesége, Minervina nobilissima.

Vecasiusnak szinte földbe gyökeredzett a lába meglepe
tésében: erről persze semmit sem olvasott az itinerariumban. 
Tudta ugyan, hogy Minervina itt van Treviriben - hiszen 
őszintén szólván főleg az ő kedvéért ütötte nyélbe ezt a hi
vatalos kiküldetést, de szentül hitte, hogy a nobilissima a csá
szári palotában lakik. Hogy, hogy nem, de a szerelem bizony 
még a legokosabb diplomata józan eszét is megzavarja.

Elköszönt a kertésztől, táskájába nyúlt, kihalászott be
lőle öt ezüstdenariust, és odanyújtotta a rabszolgának; az öreg 



nagyot nézett; azt hitte, hogy álmodik, s alig merte elvenni 
az újveretű csillogó denariusokat. Egy másodperc alatt az 
villant fel a fejében, hogy az idegen bizonyára milliomos vagy 
bolond, mert épeszű ember ilyen csekély szolgálatért aligha 
ad ekkora összeget, ami pontosan annyi volt, mint a maga
fajta kertész-rabszolga kéthavi keresete.

Alig tudta kinyögni a szokványos hálálkodást, és még 
akkor is görnyedten hajlongott, amikor Vecasius már messze 
járt: megszemlélte a villa-palota „túlsó" szárnyát, de hiába 
nézelődött, hiába figyelt, mint a hiúz, egy lelket sem látott 
sehol. Kissé elszontyolodott hangulatban ereszkedett le az 
Aranyhegyről, az ellenkező irányban, s most a szigeti hida
kon tért vissza a városba, egy fontos felfedezéssel gazdagab
ban s egyúttal kellemes izgalomban. A fogadóban pazar va
csorát rendelt, a kedvesen kínálkozó fuvoláslánykának udva
riasan átnyújtott tíz vadonatúj ezüstdenariust, a kislány vil
lámgyorsan kezet csókolt neki. A fiatalember nyugodtan a 
szobájába vonult, és szégyenszemre diplomatához egyáltalán 
nem illő ábrándozás és tervezgetés közben aludt el. A ker
tész viszont sokáig nem tudott elaludni, s váltig törte a fejét: 
ki lehetett ez a bolond milliomos, aki a Minervina név hal
latára ezt a fejedelmi borravalót nyomta a markába?

Nemsokára megtudta.

III

Másnap reggel Vecasius legalább két órát töltött a fürdő
ben: a tepidarium, caldarium és frigidarium, vagyis a lan
gyos, forró és hideg medencék végigélvezése után jól kitor
nászta magát a tornacsarnokban, végül az izmos dögönyözők 
kezébe került; ezek aztán alaposan meggyúrták, végigropog
tatták a testét, megkenték, megszárították, a borbélyok simára 
borotválták telt és rózsaszínű arcát, végül az öltöztető rab
szolgák a fürdése alatt kivasalt tunikát és tógát s a vékony
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piros csíkkal díszített ruha vajszínű könnyű szövetét művészi 
redőkbe igazították. Vecasius teljesen felfrissült, üdén és fia
talosan, rugalmas léptekkel távozott a fürdőből, és Sittiusnak 
előre odarendelt bér-gyaloghintaján a császári palotába vitette 
magát.

Ma már nem zárta el a bejárást orra előtt a testőrök 
lándzsasorompója, sőt a marcona germán katonák tisztelgés
sel fogadták: úgy látszik, a derék spectabilis intézkedett. Há
borítatlanul feljutott a spectabilis irodájáig, egy hivatalszolga 
kitárta előtte a szárnyasajtót, s Vecasius belépett a tágas 
szobába, amelybe tegnap minden szentséges szabály súlyos 
megsértésével merészkedett betörni. Legnagyobb meglepeté
sére a magister memoriae öblös karosszékében ezúttal egy 
jóképű fiatalember ült, koráról ítélve afféle notarius-süvöl- 
vény lehetett, s nyilván művelt és finom úriember volt, mert 
amint Vecasius belépett, felugrott, könnyedén meghajolt a lá
togató előtt, és fiatalosan csengő hangon megszólalt:

- ötekintélyessége, a magister memoriae nevében és 
megbízásából tisztelettel üdvözöllek, egregius Vecasius. A 
spectabilis elnézésedet és türelmedet kéri, hogy megvára
koztat, de a nobilissimus sürgős jelentés tételre hívatta magá
hoz. Parancsolj, foglalj helyet abban a párnázott karosszék
ben, s ha nincs ellenedre, én majd igyekszem elszórakoztatni 
kiválóságodat, s tőlem telhetőleg megédesíteni a várakozás 
unalmas perceit. Egyébként Palmatus udvari segédtitkár va
gyok, s egyelőre nincs semmi címem.

Vecasius szerette volna megköszönni a szapora szavú 
ifjú kedvességét, de alighogy leült, a fiatalember is vissza
huppant a karosszékébe, harsányan elnevette magát, aztán 
fölkapta az asztalon heverő kibontott könyvtekercset, meglo
bogtatta, hogy a finom papirusz halkan megzizzent. Lassan- 
lassan halkult az ifjú hahotázása, Vecasius elmosolyodott, 
s már éppen meg akarta kérdezni a nótárius-jelöltet, hogy 
ugyan mitől van olyan széles jókedve, de bizony most sem 
jutott szóhoz, mert a fiatalúr máris rákezdte:

- Kiválóságod bizonyára ismeri a miletosi Aristeides 
mulatságos elbeszéléseit, ezeket a szellemes, csiklandós, ka



cagtató történetkéket, amelyeken ma is halálra nevetheti ma
gát az ember. Ügy hallom, hogy latinra is lefordították ezt a 
könyvet, de a császári könyvtár példánya mindig „kézben 
van", ahogy mondják; én boldog vagyok, hogy elcsíphettem a 
görög eredetit - még szerencse, hogy az egész tisztviselő-kar
ban alig néhányan tudnak csak görögül! - és most egyebet 
se teszek, mint éjjel-nappal ezt a remek könyvet olvasom. 
Valósággal falom. El sem képzeled, egregius, mekkora sike
rem van ezekkel a borsos történetkékkel a társaságban! Fő
leg a nőknél! A bánatos efezusi özvegy csiklandós történeté
vel épp a napokban hódítottam meg egy makacskodó, úgy
nevezett „erényes" szépasszonyt. - Nagyot kacagott, úgy 
hogy szinte megrázkódott belé az egész teste, s majdnem lé
legzetvétel nélkül folytatta: Egregius, ha jól sejtem, nőtlen 
vagy? - Meg sem várta a választ, máris újra kezdte: - Nőt
len embernek ez a könyv a legremekebb szórakozás, a leg
mulatságosabb társaság, és mondhatom többet ér, mint egy 
unott feleség vagy egy mohó szerető. - Megint jóízűt neve
tett, ezúttal a saját ötletén, de rögtön tovább magyarázko
dott: - Hát ebben a könyvben aztán annyi kívánatos szerető 
és annyi izgalmas szerelmi kaland van, amennyit akarsz. Mi
kor az imént beléptél, éppen az ikreken kacagtam. Képzeld 
csak, mit eszelt ki ez a huncut görög! Mindjárt el is mondom 
ezt a bődületes marhaságot... megállj csak... - Es meg
megszakadó, töredezett mondatokban, falrengető hahotázás 
közben elmesélte, azaz elröhögte a miletosi ikrek tréfás-bo
londos történetét... Hát élt valamikor Miletosban egy iker
pár, csinos fiatalember mind a kettő, az egyik Gemellos, a 
másik Gerellos. A nevük csak épp hasonlított, de ők maguk 
oly hajszálnyira egyformák voltak, hogy a tulajdon édesany
juk is mindig összetévesztette őket. Gemellos félórával előbb 
született Gerellosnál, s ezért a bábaasszony vékony ezüstlán
cot akasztott a nyakába, az apjuk összeforrasztotta, és csak 
ennek a segítségével tudták őket megkülönböztetni egymás
tól. Igen ám, de hatéves korukban valamelyik vad pajtásuk 
játék közben leszakította Gemellos ismertető jelét, és a lán- 
cocska el is veszett. Innen kezdve senki sem tudta többé, hogy 



melyik Gemellos és melyik Gerellos. Az egyik helyett sok
szor a másik kapta a jutalmat vagy a verést, s a végén már 
ők maguk se tudták, hogy melyik melyik. Nemegyszer hajba 
is kaptak ők is, a szüleik is azon, hogy melyik az idősebb s 
melyik a fiatalabb; Gemellos váltig erősködött, hogy ő Gerel
los, ez viszont megesküdt volna rá, hogy ő a Gemellos. Nem 
is lett ebből semmi baj, amíg kamaszkorba nem kerültek: ek
kor azonban már a barátaik és ellenségeik is összetévesztet
ték őket, s ha valamelyik legény ke megharagudott Gemel- 
losra, helyette Gerellost páholta el; a Gerellosnak hozott aján
dékokat Gemellos zsebelte be, viszont a tornacsarnokban Ge
mellos győzelmeit Gerellos fölözte le. A legnagyobb baj a lá
nyok miatt volt: az a fruska, aki tegnap este Gemellost tün
tette ki, másnap Gerellost hívta titkos találkára. De még ez 
is kiegyenlítődött valahogy, hiszen az ikrek szép fiúk voltak, 
s a leánykák nem vették szigorún, hogy Gemellos vagy Ge
rellos édesítette-e meg az éjszakájukat. Hát ebből rengeteg 
bolond és fejetetejére állított helyzet adódott, sok nevetsé
ges félreértés, sok kacagtató kaland... - Nyilván eszébeju
tottak az ifjúnak a csiklandós epizódok, mert megint rájött a 
fuldokló röhögés, úgy hogy csak percek múlva tudta foly
tatni az elbeszélést: - Bocsáss meg, egregius, nem bírok ma
gammal, de ugye hajmeresztőn mulatságos? Hajmeresztőn! 
- Tetszett neki ez a furcsa szó, és még egyszer öblösen elha- 
hotázta magát: - De ez mind semmi, most jön csak a cifrája! 
Nem szeretem a haszontalan fecsegést, hát minek szaporítsam 
a szót? Csak a csattanóját akarom még elmondani. Történt 
tehát, hogy Gemellos megnősült: dúsgazdag s főképpen gyö
nyörűséges és kívánatos leánykát jegyzett el, aki bizony jól 
járt az ikrekkel, mert valamelyik mindig ott volt nála: ha 
Gemellos megelégelte a csókolódzást, jött Gerellos, és foly
tatta. Végre eljött a lakodalom: ettek, ittak, vígan voltak, 
mulatoztak, de főképpen ittak. A nászasszonyok bevezették 
az új asszonyt a hálószobába, levetkőztették, s magára hagy
ták, visszamentek a nagy ebédlőbe, s jelentősen odaintettek 
Gerellosnak, ez pedig nem sokat kérette magát, bevonult a 
fiatalasszonyhoz, az egyetlen mécses pisla fényében meglátta 



opálosan fehérlő gyönyörű testét, és se szó, se beszéd melléje 
feküdt, és fulladásig kiélvezte az asszonnyá ölelt szűz szom
jas mámorát és vad csókjait. Mikor az asszonyka elalélt a vias- 
kodásban, Gerellos visszaosont a vendégek közé, evett-ivott, 
és még mindig szüntelenül érezte egész testében a viharos 
ölelkezés gyönyörűségét, de azért azt is észrevette, hogy Ge
mellos kissé kijózanodott, eszébe jutott, hogy esedékes a nász
éjszakája, felállt, és bement az asszonykához. Amint odasi
mult a kívánatos és harmatosán friss testhez, az asszony rög
tön magához tért, kapcsosán magához ölelte Gemellost, és a 
fullasztó csókolódzás közben alig bírt elhaló hangon ennyit 
lihegni: „Ö be jó, hogy itt vagy!" Többet nem szólt, de Ge
mellos is inkább a cselekvést választotta. Mikor az asszonyka 
kissé megint elalélt a szeretkezés viharában, Gemellos is ki
ment, hogy felfrissüljön s erőt gyűjtsön az újabb ütközetre. 
Ezt a szünetet most Gerellos használta ki s alig néhány perc 
múlva már bent is volt az asszonynál; ez megint vadul ösz- 
szefonódott vele, s az ifjú megint fenékig kiélvezte az ikerség 
gyönyörűségeit. A telhetetlen asszonyka most sem állta meg 
az élvezetet szó nélkül: „0 be jó, hogy újra itt vagy!" Minek 
szaporítsam a szót, egregius? A szenvedélyes ifjak óránkint 
váltották egymást, a fiatalasszony csontja velejéig élvezte az 
egyre lendületesebb szeretkezést, egyre jobban csodálta fér
jét; persze nem tudta, hogy két egyformán tüzes és fáradha
tatlan méhecske szivattyúzza a mézét. Minden rendben lett 
volna, ha világos reggel az ifjú férj történetesen nem marad 
egyedül a lakodalmas teremben; de mindenkinek elég volt a 
lagziból, az öregek lefeküdtek, a vőfélyek hazakísértették 
magukat a fuvoláslányokkal, és hát Gemellos nem tehetett 
okosabbat, mint hogy bemegy a feleségéhez, még egyszer jól 
megöleli, aztán kedvére kialussza magát szépséges asszonya 
karjaiban. Gerellos nem számított olyasmire, hogy az ifjú 
férj ilyen hamar visszajön, tehát mikor az ajtó csikordulását 
meghallotta, azt hitte, hogy a mulatozók rikkantanak oda
kint, és nyugodtan végére járt, ki tudja hányadik hőstetté
nek. De az asszonyka, mikor Gemellos lépteit meghallotta, 
ijedten felsikoltott, egyszerre föleszmélt, magára rántotta a
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takarót s elhárító mozdulattal nyújtotta ki a karját férje felé: 
„Gerellos, hogy mersz betörni a nász-szobánkba? Menj in
nen azonnal!" „Én Gemellos vagyok, a férjed!" „Nem igaz
- sikoltott az asszony -, Gemellos itt fekszik mellettem, s 
velem töltötte az egész éjszakát!" „De én vagyok Gemellos"
- erősködött a férj. „Beszélj, édesem - biztatta az asszonyka 
Gerellost -, ugye te vagy Gemellos?" „Jól tudod, kedves, 
Gemellos én vagyok!" Az asszonyka hirtelen észbekapott: 
„Hiszen akkor én jól jártam: két példányban van a férjem, 
Gerellos pedig eltűnt! Nem baj - csicseregte -, majd pótolja 
a másik Gemellos!" Édesen elkacagta magát, ledobta testé
ről a takarót, megölelte férjét, és kislányos kedvességgel sep- 
pegte: „Ha már magatok se tudjátok, hogy melyitek kicsoda, 
én sem akarom tudni. Ne bolondozzatok, ne firtassátok, ki a 
férj, ki a sógor. Halálra szégyellném magam, ha rám fognák, 
hogy a nászéjszakámon a sógoromnak is odaadtam magam, 
sőt nem tudom, nem az övé voltam-e először? Ügyis együtt 
lakunk majd itt a házunkban, mindegyitek annyit vesz el be
lőlem, amennyit akar, s én ígérem, hogy egyiteket sem fogom 
megrövidíteni!" Szemérmesen lehunyta a szemét, erősen ma
gához ölelte a két ifjút, huncutul elmosolyodott, és halkan a 
fülökbe súgta: „Ne féljetek, két ilyen férfi nem sok nekem. 
Én vállalom!" Nagyot kacagott, Gerellos vele nevetett, Ge
mellos pedig mélabúsan gondolta magában: „Zeusra! így 
sokkal jobb, mintha folyton összetévesztene a testvéremmel!"

A titkár befejezte a csintalan történetet, még egyszer har
sányan fölnevetett, ezúttal Vecasius is vele kacagott, de mi
előtt hozzászólhatott volna a pajkos történetkéhez, a fárad
hatatlan ifjú újra lecsapott rá:

- Ugyebár kiválóságod is elismeri, hogy remek! S fő
képp a tanulsága aranyat ér: két férfi jobb, mint egy, vagy 
egy se! Szeretném elmondani a nobilissimának...

- Kinek? - vágott a szavába Vecasius és elpirult.
- Minervina nobilissimának - felelte rá, szemrebbenés 

nélkül a léha ifjú -, mert bizonyosan ráférne legalább egy 
férfi, hiszen egy sincs neki.



- Hogyhogy? Hogy érted ezt? - faggatta tovább Veca
sius.

“Ügy értem, egregius, hogy Constantinus nobilissimus 
feléje se néz. Nem ér rá. Már nemegyszer gondoltam rá, hogy 
elmondom neki ezt a szemtelen kis történetet, mert ikertest
vérem nincs ugyan, de hátha egy elhanyagolt asszony így is 
megérti, és levonja belőle a tanulságot...

Vecasius megelégelte az ifjú pimaszkodását, s egyetlen 
másodpercig arra gondolt, hogy két hatalmas pofont leken az 
éretlen tacskónak, de egyelőre uralkodott magán... Nem 
állhat ki Minervina mellett... s elvégre ennek a fickónak 
igaza is lehet... Ki tudja?

És ki tudja, meddig locsog még a szószátyár fiatalúr, ha 
épp ebben a pillanatban meg nem nyílik az ajtó, és be nem 
csörtet rajta teljes díszben egy daliás centurio. Vecasius föl
pattant ültéből, és tárt karokkal sietett a tiszt elé:

- Talio!
- Vecasius! - kiáltott fel a tiszt. - Igazán szívből örü

lök, hogy itt vagy. De most nincs időnk beszélgetni: a spec
tabilis bejelentette, hogy itt vagy, s a nobilissimus azonnal 
fogadni kíván. Siessünk!

Néhány perc múlva Constantinus előtt állt a messziről 
jött udvari titkár. A nobilissimus tábornoki egyenruhában ült 
a díszes márványasztalnál, amelyen tekercsek, iratok, katonai 
térképek sorakoztak példás rendben. Constantinus éppen a 
belga tartomány térképét tartotta kezében. Szívesen fogadta 
Vecasius hódolatát, intett neki, hogy lépjen közelebb, s vala
mit keresett az iratai közt. Végre kiemelt egy vékony teker
cset - Concordius jelentése volt -, s odanyújtotta a titkár
nak. Vecasius erre növekvő érdeklődéssel és rémülettel ol
vasta Concordius tudósítását, s mikor a végére ért, összecsa- 
varta a tekercset, és lehajtotta a fejét.

- Nos? - kérdezte Constantinus. - Mi a véleményed?
- A lar-szobrok... - felelte halkan a titkár - ez végze

tes jeladás! A szentséges Augustus kétségtelenül halott.
- Ezt mondtam én is. Az istenség jeladásában nem ké

telkedhetünk.



- De ha ez így van, márpedig feltétlenül így van, akkor 
súlyos napok következnek ránk.

- Mire gondolsz? A halotti szertartásokra, a temetésre, 
a gyászra?

- Nem, nobilissimus, hanem mindarra, ami téged s va
lamennyiünket fenyeget bizonyos oldalról, mihelyt szentsé
ges urunk haláláról értesülnek.

- Beszélj világosan és őszintén. Azért üzentem érted, 
mert minden fontos ügyben hallani akarom a véleményedet, 
különösen ilyen válságos időkben.

- Nobilissimus, mindig őszinte voltam hozzád, most is
az leszek. Tömören: Theodora Augusta azonnal megpróbálja 
kikiáltatni császárrá a gyermek Dalmatiust, hiszen a diocle
tianusi rend értelmében ez a kisfiú a szentséges Constanti
nus törvényes örököse; s bár Theodorának nincsenek légiói, 
mindenesetre vannak bérencei és ügynökei. Egy jó politikai 
ügynök néha fölér egy légióval. Másrészt az agg Maximianus 
sem fog nyugton maradni; neki is van ütőkártya a kezében; a 
züllött fia, Maxentius. Ha ezt az elszánt fiatalembert csak két 
légióval ráereszti Rómára, a szenátus beadja a derekát, és 
Maxentiust császári bíborba öltözteti. Résen kell lenned, 
uram! ' .»< « I

- Okosan beszéltél, világosan látod a helyzetet. Meg
nyugtat engem, hogy egy véleményen vagyunk; Maximianus 
legfeljebb két felső-italiai légiót szédíthet meg, vesztegetéssel 
és megfélemlítéssel, és esetleg ő maga is felveszi a bíbort. 
Csak az a két kalandor veszedelmes, mert Theodorát az egész 
pereputtyával együtt akkor taposom el, amikor akarom. De 
eltaposom Maximianust is, Maxentiust is, a semmiházi bi
torló Severust is, aki most valahol Pannóniában, Noricumban, 
vagy Italiában portyázik, s vele együtt a gazdáját is, a véres 
kezű Galeriust, és azt a barbár paraszt unokaöccsét, a daciai 
Maximinust, aki miatt engem aljas módon elütött a caesari 
méltóságtól, holott Diocletianus engem jelölt! Reszkessenek!

- Nobilissimus - jegyezte meg Vecasius nyugodtan -, 
kétségtelenül el kell tenned az útból valamennyit, de nem a 



bosszúállás, hanem az igazság és a meggyőződés szenvedé
lyével és főképp tervszerű következetességgel.

- Kiválóságod pontosan tudja, mit akarok - vágott a 
szavába Constantinus. - Meg akarom szüntetni ezt az anar
chikus sokfejűséget, a diocletianusi rendszert, hogy egy ura 
legyen megint a római birodalomnak, s hiszem, hogy az is
tenség engem hívott el erre az új honalapító munkára, hogy 
újra feltámasszam a dicső emlékezetű Augustus császár biro
dalmát.

- Ez a hivatásod, uram, el is éred ezt a célt, mivel erő
sen akarod, s mivel tárgyilagosan is téged tartunk az egyet
len alkalmas embernek arra, hogy véget vess ennek a zűrza
varnak. És ezért a célért mindnyájan veled dolgozunk és har
colunk. Rendelkezzél velem, nobilissimus!

- Számítottam is rád, Vecasius. Tehát jól figyelj: ha 
holnapután délig nem érkezik meg Ursacius, az eboracumi 
főhadiszállás titkos futárja, magamnak kell felutaznom Bri
tanniába; helyettem itt lesz Concordius tábornok, ő rendel
kezik a légiókkal, itt lesz a polgári ügyek intézésére Ruricius 
praefectus praetorio és Hermogenes magister memoriae; a 
palota és az aranyhegyi villa őrségének parancsnoka, Talio 
százados: ő felelős anyám biztonságáért, és gondosan ügyel 
mindenre, ami Theodora udvarában történik, sőt szükség ese
tén erélyesen intézkedik is. Végül: rád bízom Minervina no
bilissimát, aki a jövendő egységes birodalom trónörökösét 
hordja a szíve alatt. A birodalomnak teszel tehát értékes szol
gálatot, ha egész tehetségeddel és okosságoddal, valamint jól 
ismert erélyeddel óvod őt és vigyázol rá. Hogy pedig felada
todat minél tökéletesebben telj esithesd, az aranyhegyi villá
ban rendelek neked lakást, az ő közvetlen közelében; testőrei
vel, Talio mellett, te rendelkezel.

- Megértettem, uram - felelte Vecasius kissé katonásan, 
de Constantinus megérezte hangjában a hűség és a ragaszko
dás melegét. S talán eszébe jutott Volusianus tábornok s az 
a régi nikomedeiai beszélgetés, amelyben Minervina jövőjé
ről is szó esett...

Vecasius mélyen meghajolt, aztán az ajtó felé hátrált. 



Constantinus már újra az irataiba mélyedt, a fiatalember pe
dig, amint föltekintett, megpillantotta a terem szemközti fa
lának nagyméretű falfestményét. Meglepetésében megállt 
egy másodpercre, mohón itta szeme a gyönyörű kép színeit, 
s mire kiért az előcsarnokba, már látatlanban is apróra le 
tudta volna írni a pompás művészi alkotást.

Nem is látott még soha ilyen gyönyörű festményt, bár 
sok remekművet látott már életében. Látta a híres római pa
loták pazar festményeit, látta Róma mellett Livia császárné 
villáját, Mediolanumban és Nikomedeiában eleget csodál
hatta a császári paloták falképeit, viszont Pompejiben és Her- 
culanumban sohasem járt, bár az ottani képekről is elragad
tatással beszéltek barátai és ismerősei. De ehhez fogható mű
vészi alkotás, így gondolta, legfeljebb csak a két isteni görög 
művész, Parrhasios és Zeuxis ecsetje alól kerülhetett ki.

Az egész falmezőt virágfonatok és gyümölcsfüzérek ke
retezték, a háttérben hegyek kéklettek, a kép előterében vi
szont áttetsző színes fátyolruhában táncoló szebbnél szebb leá
nyok és asszonyok gyűrűje fonódott egyre szorosabbra a kis 
nyilas Ámor köré, aki épp el akarta pattintani íját, hogy a 
szerelem nyilával szívén találja az egyiket, a másikat, végül 
valamennyit. Az asszonyok s lányok megelégelték a kis szár
nyas szerelemisten garázdálkodását, üldözőbe vették, s épp 
abban a pillanatban fogták el, amikor rózsaszín szárnyait 
megrebbentette, hogy felröppenjen. Rózsaláncokkal megkö
tözték, s virágfüzérekkel körülfont keresztfára feszítették, 
hogy legalább egy ideig ne sebezze szívüket szüntelenül 
gyötrő, édes és már-már kibírhatatlan szerelemre. A kép bal
oldalán káprázatosán szép asszony állt rózsalugasban, s el
bűvölő mosollyal nézte a csintalan Ámor bűnhődését. Kétség
telen, hogy a művészt Zeuxis híres Helena-festménye ihlette 
ennek a ragyogó nőalaknak a megalkotására, hiszen a nagy 
görög művész Paris trójai királyfi kedvesén példázta leg
szebben a szerelem végzetes mindenhatóságát.

Gondolataiból Talio rezzentette föl, amint belépett az 
előcsarnokba teljes szolgálati díszben, kékforgós sisakkal a 
fején.
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- Azt hittem, Vecasius, hogy elvesztél valahol. A nobi
lissimus viszont azt hiszi, hogy már régen úton vagyunk. Hi
szen tudod talán, hogy én kísérlek föl az aranyhegyi villába? 
Gyere velem, legalább kukkants be a szobámba, megiszunk 
egy pohár albai bort, ez a Mosella szőlőhegyeinek legjobb 
bora, aztán indulunk.

A szobában négy vaskos tekercs hevert az asztalon; mi
kor Talio kiment egy pillanatra, Vecasius megnézte, mit olvas 
az újdonsült százados: Sextus Julius Frontinus hadtudományi 
írónak a hadicselekről szóló műve volt, a Strategemata. Az 
asztal közepén hosszúkás pergamenlapon sorakoztak a szá
zadosnak olvasás közben összeírt jegyzetei: tehát szorgalma
san tanul. Vecasius elégedetten bólintott.

Domborműves üvegkorsóban hozta be a bort Talio, s 
amint teletöltötte a két hosszúkás üvegpoharat, az aranysárga 
ital megcsillant a napfényben, s a szobában egyszerre nemes 
muskotályillat áradt szét. Vecasius élvezte a bor nemes il
latát, de főképp a zamatát, s közben figyelmesen megszem
lélte az üvegkészletet. A kancsó és a poharak csiszolt dom
bormű-díszei cirkuszi kocsiverseny-jeleneteket ábrázoltak; 
nem győzte csodálni a lovak, a versenykocsik és a kocsisok 
finom és hajlékony vonalait, az izmok vad játékát, a szenve
délyes mozdulatokat.

- Remek! - kiáltott fel Vecasius lelkesen, és a világos
ság felé tartotta a metszett poharat.

- A bor? - kérdezte a százados.
- A bor bízvást versenyre kelhetne a falernusival, ha

nem az üveg, barátom! Az üveg! Hol készült ez a csodálatos 
remekmű? Csak nem Sidonban?

- Sokkal közelebb - mosolygott Talio. - Itt helyben, 
Treviriben! Ez a művészi üvegipar a város legnagyobb büsz
kesége. Ide nézz - és a fal mellett álló bronzlábú karcsú asz
talka opálüveg lapjára mutatott: fölfelé tartott sárga csőrrel 
színes üvegmadárka csillant meg ott a reggeli fényben; ahogy 
a csőrét tátotta, az ember azt várta, hogy rögtön csicseregni 
kezd. - Ez a csinos kék madár szintén itt készült Treviriben.



Vecasius kezébe vette a pehelykönnyű üvegmadarat, az
tán óvatosan letette az üvegkészlet mellé:

- Ez a dísztárgy is szép, de a domborműves üvegkész
leted remekmű! - Megfogta a kancsót, közelről is szemügyre 
vette, s egyszerre csak meglepetten felkiáltott: - Nini, itt a 
fülén egy név: Ennio! Talán ez a mesternek a neve?

- Ennio a mi leghíresebb üvegcsiszoló művészünknek a 
neve: az egész birodalomban arannyal fizetik a műveit. És 
itt az üvegműhelyben még legalább egy tucatnyi kiváló üveg
tervező, véső és csiszoló mester dolgozik, s mivel minden al
kotás művészi értékű, úgy szétkapkodják valamennyit, hogy 
itt helyben alig juthat hozzá az ember egy-egy szebb darab
hoz. Én ezért a kis készletért három hónapig istenkedtem 
Hermogenes spectabilisnek, aki az üvegműhely felügyelője; 
csak a múlt héten kaptam meg, borsos áron, de szívesen fi
zettem, mert szeretem a szép tárgyakat magam körül, és in
kább ilyenekre költőm a pénzemet, mint fuvoláslányokra.

- És ez annál értékesebb, mert rajta van a mester neve. 
Bárcsak szerezhetnék én is egy Ennio-készletet!

- Tudom, hogy te is szereted a művészi tárgyakat. Ni- 
komedeiában egyebek közt láttam egyszer a lakásodban egy 
gyönyörű márvány mellszobrot...

- A, igen, az a kis Minacia Polla szobra, a római sír
boltjában levő eredetinek művészi, és mondhatnám, tökéle
tes másolata. Nagyon szeretem.

- Magaddal hoztad?
- Hova gondolsz? Hiszen én nem költözködtem, hanem 

„hivatalos" küldetésben jöttem, vagyis szöktem! Márpedig a 
szökevények rendszerint nem visznek magukkal márvány
szobrokat!

Elnevették magukat, kiitták a tüzes albai bor maradékát, 
és máris indultak. Elmenőben Vecasius visszanézett a szo
bába, s rámutatott a márványpolcon sorakozó vörösbama 
cseréptálakra és virágtartókra:

- Milyen szép alakú edények! És rajtuk körös-körül a 
gyöngysorok, virágfüzérek, domborművű gyümölcsök, mell
képek! Talán ezeken is rajta van a művészek neve? Nyilván
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a treviri fazekasok találmánya ez; mondhatom, vannak olyan 
szépek, mint az arretiumi terra sigillata edények!

- Ezeken nincs művésznév, hiszen egyszerű mesterem
berek művei, és főleg kivitelre készülnek, mégpedig minták
ban, tucatszámra. Talán láttad a Mosella balpartján a mesz- 
szehúzódó fazekasműhelyeket? mind lázasan dolgozik; nem 
győznek elég edényt szállítani Britanniába, Hispániába, s fő
leg Galliába. Fazekasaink maholnap kiszorítják az itáliai edé
nyeket ezekből a tartományokból - magyarázta a százados 
oly lelkesen, mintha legalábbis ezer darab virágvázát akarna 
eladni egy külföldi nagykereskedőnek.

- A nobilissimus fogadószobájában láttam egy csodála
tos festményt...

- Van ott három nagy falfestmény is.
- Azt gondolom, amelyen a pajkos kis Ámort a nők ró

zsakeresztre feszítik, hogy megbüntessék a sok nyilazásáért. 
Annyira tetszett nekem, hogy szinte belerajzolódott a sze
membe, és ragyogó színei s vonalai most is elevenen és fris
sen élnek bennem. Vajon ki az a csodálatos művész, aki ezt 
a remekművet megalkotta?

- A fogadóteremnek mind a három nagy falképét Ce- 
rellius festette, a nyugati tartományok legkiválóbb művésze. 
Ott is van mindegyik falfestmény alsó bal sarkában: „Festette 
Cerellius".

- Ennio, Cerellius ... - dörmögte Vecasius, mikor le
felé mentek a lépcsőn. - Szégyellem magam, hogy Nikome- 
deiában még a nevüket sem hallottuk.

Kiléptek az óriási méretű bronzkapun, s elindultak a 
forum felé, hogy minél előbb eljussanak a „Teve"-fogadóba. 
Akakos ott kuksolt a kapuban, alig várta már a gazdáját; 
közölte, hogy Sittius pompás ebéddel várja az urakat; s már 
be is sietett, hogy tálaltasson, azután rögtön eltűnt, hogy a 
rabszolgakonyhán bekapja hitvány kásáját és kis darab sült 
szalonnáját, mert amíg az urak megeszik a hatfogásos ebéd
jüket, neki máris fel kellett érnie a súlyos poggyásszal az 
Aranyhegyre.
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A dús ebéd után kényelmesen elhelyezkedtek Sittius bér- 
gyaloghintójában, a fogadós mély hajlongással és kövér mo
sollyal búcsúzott tőlük, főképpen a kivételesen bőkezű Ve- 
casiustól, s közben ilyesmiket gondolt magában:

„Pompás vendég! Fizetett, mint a köles, még a fuvolás
lányt is bőkezűbben jutalmazta, minden ellenszolgáltatás nél
kül, mint sok vendég, aki jócskán igénybeveszi. Csuda egy 
emberi"

Végre megindultak, de a zsúfolt utcák forgatagában az 
izmos rabszolgák is alig tudtak átfurakodni a gyaloghintóval. 
Közben Vecasius érdeklődéssel figyelte az üzleti élet vad ka
vargását meg a házak falán a festett hirdetéseket. No ezek 
nem voltak éppen művészi munkák, de ügyesen és sokszor 
szellemesen tapintottak a dolog lényegére: egy bankár pénz
váltó boltja falán szárnyas Mercurius robogott elefánt vonta 
fogaton, magasra tartotta szárnyas pálcáját, s a festmény 
alatt ez a jelmondat ékeskedett: „Állj meg, barátom! Hozd 
be a pénzed, itt fiadzik! Éljen a haszon!" Egy hentes boltja 
falán ügyes dombormű ábrázolta a húsokat, szárnyasokat, 
sertéskarajokat és vaddisznófejeket: íme, mindez kapható eb
ben a mészárszékben! Ugyancsak domborművű cégtáblák 
hirdették a cipőkereskedések és a divatáru-üzletek gazdag 
készleteit, az alkalmazottak sürgés-forgását és az előzékeny 
kiszolgálást. Egy szíriai illatszer-kereskedő boltjának ablak
nyílásában egyetlen alabástromtégely büszkélkedett s rajta 
a rejtelmes címke „India álma": ez volt a legújabb, legdiva
tosabb és legdrágább illatszer! Egy selyemkereskedő s a vele 
társult aranyhímző-mester üzlethelyisége előtt valósággal to
longtak Treviri szépasszonyai: az üzlet falra festett cégtáb
lája a három Gráciát ábrázolta, arannyal átszőtt lenge fá
tyolruhában, amint bájos körtáncot lejtettek. Egyeseknek úgy 
rémlett, hogy az egyik Grácia tökéletes mása a „Teve" csinos 
fuvoláslányának, aki egyébként a festőművész szeretője volt. 
Ezt, eléggé ügyetlenül, ő maga is elárulta, mikor a kép alá 
odakanyarította a nevét: „Festette Celer, holdvilágnál". Tre
viri hölgyei pompásan szórakoztak ezen a vallomáson ...

A nagy fürdőn túl megszűnt a tolongás, a hídon már ké



nyelmesen keltek át és mikor az Aranyhegy lejtőin felkapasz
kodtak, már valóságos falusi csendet és békességet élveztek. 
Méhek zümmögésében és illatok felhőiben értek fel a villa
palota elé, amelynek kapujában Akakos izzadtan és csapzot- 
tan bóbiskolt az embertelenül nehéz poggyász árnyékában. 
A sövénykerítés mögött felbukkant a kertész nap cserzette 
ábrázata: nagyot nézett, mikor meglátta a tegnapi fiatalem
bert bevonulni a császári villába, s méghozzá egy daliás szá
zados társaságában. Alázatosan levette széleskarimájú szal
makalapját, s mély hódolattal meghajolt.

De az urak ügyet sem vetettek rá.
Termek és folyosók útvesztőin kellett átvergődniök, 

amíg a nobilissima lakosztályához érkeztek. Talio előtt min
den ajtó azonnal megnyílt, s mikor Vecasiust bevezette Mi- 
nervinához, nyomban el is búcsúzott, hiszen félóra múlva 
újra kezdődik a szolgálata Constantinus mellett. Vecasius 
tehát kettesben maradt Minervinával: ez volt az a pillanat, 
amelyre hónapok óta izgatottan és remegve várt. Hamarosan 
kiderült, hogy az izgalom fölösleges volt.

- Vecasius - szólalt meg Minervina kedvesen, bárso
nyos-szelíd hangon -, szívesen köszöntelek. - A titkár némán 
meghajolt. - Nem tudom, hogy férjem miért rendelt mellém, 
hiszen eddig nem volt udvari titkárom, de örülök, hogy mel
lém rendelt. - Vecasius elpirult. - Tudom: becsületes ember 
vagy és hűséges híve a nobilissimusnak, és ezenfelül szíve
sen emlékszem vissza nikomedeiai mosolyaidra és rajongó 
pillantásaidra. Ne csodálkozzál, hogy nyíltan kimondom azt, 
amit gondolok, de én szeretem az őszinte beszédet. Hajlandó 
vagy te is őszintén beszélni velem?

- Nobilissima, mióta ismerlek, ez az egyetlen kívánsá
gom - felelte Vecasius lelkesen és egyúttal kellemes izga
lomban.

- Akkor minden rendben van - folytatta Minervina ba
rátságosan, és felcsillant a szeme. Ebben a pillanatban meg
tudta, jobban mondva megérezte, miért jött Vecasius ily vá
ratlanul Treviribe. De utána kissé hivatalos hangon folytatta: 
- Most pedig mindenekelőtt velem kell jönnöd Helena Augus-
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tához: a bemutatkozás után visszajövünk ide hozzám, és 
folytatjuk a most megkezdett beszélgetést.

- Ahogy parancsolod, nobilissima - mondta rá kissé el- 
fogódottan Vecasius, és mélyen, szertartásosan meghajolt.

Két testőr kíséretében megindultak a végtelen folyo
sókon Helena Augusta lakosztálya felé!

Az előcsarnokban Ruricius fogadta a látogatókat, és in
tett az udvarmesternek, hogy jelentse be őket. Néhány perc 
múlva ott álltak Helena pompás fogadószobájában. Miner
vina mélyen meghajolt, Vecasius döbbenten nézett egy pil
lanatig az Augustára, aztán rögtön észbekapott, s ő is hódo
lattal meghajolt.

- Augusta - szólalt meg Minervina -, bemutatom Ve
casius udvari titkárt, akit a nobilissimus mellém osztott be 
szolgálattételre.

Vecasius újból mélyen meghajolt, de lopva csodálattal 
bámulta ezt az ékszerekben és selymekben tündöklő szépsé
get: lehetséges - villant fel benne egy pillanatra a gondolat 
-, hogy ez a ragyogó fiatalos asszony Constantinusnak az 
édesanyja? Vecasius áhítatosan imádta Minervinát, de most 
az a szentségtörő gondolat fordult meg a fejében, hogy ha 
ezzel az asszonnyal találkozik előbb, bizonyosan halálos sze
relemmel lángolna érte ...

Az Augusta hangja térítette magához:
- Szívesen veszem tudomásul a nobilissimus intézkedé

sét, amelyhez előzetesen megadtam már beleegyezésemet, 
mivel igen kedvezőn nyilatkozott rólad, Vecasius. Remélem, 
a nobilissima meg lesz elégedve szolgálatoddal. Ezt magam 
is szívből kívánom. Köszönöm a látogatástokat.

Könnyed fejbólintással jelezte, hogy a kihallgatásnak 
vége. Mindketten újra mélyen meghajoltak, és kihátráltak a 
fogadóteremből. A két testőr kíséretében visszatértek Miner
vina lakosztályába. Egy darabig hallgattak, aztán Minervina 
kissé gúnyosan elmosolyodott: - Ez rövid kihallgatás volt, 
ugye? - fordult Vecasiushoz. - Rövid és fagyos.

- Hivatalos - jegyezte meg Vecasius. - Jellegzetesen 
anyósi fogadtatás.
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- Csak félig van igazad - mosolyodott el újra Miner
vina -, hiszen neked nem anyósod!

- Mindazonáltal rideg és fagyos volt hozzám is, a te
kintete gőgös, a hangja rideg. Diplomata ösztönöm azt súgja 
nekem, hogy fölöslegesnek tart itt a villában még egy olyan 
férfit, aki Constantinusnak bizalmasa.

- Ösztönöd jól súgja. Neki valóban elég egy udvari fő
tisztviselő a hivatalos ügyei elintézésére.

- És a magánügyei?
- Hisz éppen a magánügyei a hivatalos ügyek!
Most Vecasius mosolygott:
- Én is így gondoltam. Éppen ezért vagyok fölösleges. 

A tanú mindig kellemetlen.
- De hiszen eddig is volt tanú: Én magam.
- Te is kellemetlen voltál, nobilissima, de ne felejtsd 

el, hogy két tanú kellemetlenebb, mint egy!
- Az Augusta nagyon önző, csak magára gondol. Eszébe 

sem jut, hogy nekem is szükségem lehet valakinek a taná
csára, támogatására, megértésére, hisz oly magányosan élek!

- Ezért maradok melletted, akármily kellemetlen vagyok 
is az Augustának! - Minervina dióbarna szeme hálásan és 
melegen csillant Vecasiusra. - De erről eszembe jut valami: 
nobilissima, engedd megkérdeznem, mért nem szólítottad 
anyádnak az Augustát, hiszen a menye vagy.

- Ezt kereken megtiltotta, és csak a fiának engedi meg 
az „anyám" szót, annak is csak négyszemközt. Hallani sem 
akar róla, hogy ő anya, s méghozzá egy harminchárom éves 
szép szál férfinak az anyja; ő egyszer s mindenkorra szépasz- 
szony akar maradni! Mióta megtudta, hogy hamarosan uno
kával ajándékozom meg, azóta meg éppen vas villaszemekkel 
néz rám.

- Meg kell adni: nagyon szép. Már akkor is megcso
dáltam szabályos arcát, rugalmas és viruló termetét, dús 
arany szőke haját, amikor először láttam.

- Hát nem most láttad először?
- Nem, hanem ma délelőtt, Constantinus fogadótermé

ben, azon a remek falfestményen .. .
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- Igen, igen, az aranyalmás Helénának festette meg az 
a szoknyavadász Cerellius, mégpedig emlékezetből, hiszen a 
teste minden porcikáját apróra ismerte - kuncogott Miner
vina.

- ö is? - csodálkozott rá Vecasius. - Nem csodálom, 
gyönyörű nő! Ez az a bizonyos romolhatatlan szépség, az 
úgynevezett örökifjú szépasszony.

- Izmos, keményhúsú paraszti származék. Amit pedig 
az örökifjúságról mondtál, arra azt felelem: kereken ötven
éves!

- Negyvenkilenc, nobilissima - helyesbítette Vecasius.
- Mi az? Te is beállsz talán a kerge hódolói közé?
- Én nem, nobilissima. Én már máshol tettem le a ga

rast. - Minervina enyhén elpirult. - Én tárgyilagosan beszél
tem róla, minden érzelmi árnyalat nélkül. Én belelátok a szí
vébe és veséjébe; a rózsaszínű illatos bőrén úgy keresztüllá
tok, mintha üvegből volna. Tudom, hogy csak önmagát 
imádja, a tulajdon szépségébe szerelmes, és még soha sen
kit sem szeretett igazán. De nem tagadhatod, nobilissima, 
hogy szépség, kívánatos és lázító szépség.

- A kozmetika csodája.
- Vagy a természet csodája. Mindegy. Ezeknek az örök

ifjú nőknek az a bajuk, hogy nem tudnak szép lassan, foko
zatosan megöregedni, hanem szeretnék az alkonyatot akár 
évtizedekre elodázni, s ezért örökké ez a jelszavuk: „Még 
egy tavaszt, még egy csokrot, még egy csókot!" S ilyenkor éri 
utol őket a mesterségesen visszatartott ifjúság bosszúja: va
dul kapkodnak az utolsó rózsák után, s közben halálra seb
zik magukat. És üresen múlik el az életük: a szeretkezések 
viharaiban sohasem melegítette meg legalább egy csöppnyi 
szeretet a szívüket!

- Milyen szépen beszélsz, Vecasius, s mennyire igaz 
minden szavad!

- Azért, nobilissima, mert én voltaképpen csak azért 
mondtam el mindezt az Augustával kapcsolatban, hogy meg
értessem veled: az én eszményképem ennek homlokegyenest 
az ellenkezője.
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- Megértettelek, s jólesik, hogy így gondolsz rám. S egy
általán jólesik, hogy valaki törődik velem. Ha hivatali elfog
laltságod megengedi, csak bízvást jelentkezzél a szolgálatos 
testőrtisztnél: a déli órákban mindig szívesen látlak.

Vecasius fölállt, és tisztelettel meghajolt:
- Hálásan köszönöm, nobilissima.
- Maradj még. Ülj le. Először is kíváncsi vagyok vala

mire: ott van-e még Thamar a nikomedeiai villában?
- Ott van, de új nevet kapott; ma már Aurelia Claudia 

Thamar a neve, tudniillik Constantinus urunk felszabadította.
- Igen, annak idején megbeszéltük férjemmel, hogy fel

szabadítjuk, mihelyt férjhez adhatjuk. Talán férjhezadta 
Constantinus?

- Még nem - nyögte ki nagy nehezen Vecasius -, de 
bármely pillanatban férjhez mehet, mert a nobilissimus dús 
hozományt ajándékozott neki...

- Kifizette? Hű szolgálataiért? Mindjárt gondoltam, 
hogy mihelyt kiteszem a lábamat, letarolja. Igaz, Vecasius?

- Erről nem tudok, nobilissima - felelte a titkár határo
zottan.

- És ha már szabad, és hozománya is van, mért maradt 
a villában?

- Mert Constantinus urunk a manumissio okmányában 
megengedte neki, hogy ottmaradjon, ameddig kedve tartja.

- Hát énfelőlem ottmaradhat - mondta rá Minervina 
kissé idegesen, és vállat vont. - Pedig szerettem azt a lányt!

- Most is bízvást szeretheted, úrasszonyom. Derék lány, 
hű lány, és ha még olyan szép is, semmiben sem versenyez
het veled.

- Mégis, mért ragaszkodik a villához? A kellemes em
lékek miatt?

- Erről csak ő nyilatkozhatna; én csak annyit mondha
tok, hogy senkije sincs már a világon, nincs hová mennie, s 
a nobilissimus engedelmével ott várja meg, amíg férjhez me
het.

- S van már valakije? - faggatta tovább a titkárt.



- Alig hinném - óvatoskodott Vecasius, mert észrevette, 
hogy Minervinát izgatja a szép zsidólány esete. - Engem nem 
érdekelt a dolog, s ha szabad, arra kérlek, téged se érdekel
jen.

- Csak nem gondolod, hogy féltékenykedem egy rab
szolgalányra? De hát a magárahagyott asszony minden csi
nos nőben vetélytársat szimatol, s én keresem az okát: mért 
hanyagol el oly feltűnő módon Constantinus? Mióta itt va
gyok, mindössze egyszer látogatott meg, akkor is csak épp 
bekukkantott hozzám, s öt perc múlva már távozott is. Ennek 
csak van valami oka?!

- Hogyne volna, nobilissima? A hatalom! Minden pil
lanatban résen kell lennie, minden perc élet vagy halál ! Cons
tantius őszentsége állapota válságosra fordult, s ha behunyja 
a szemét, az éhes farkasok: Maximianus, Maxentius, Severus, 
Galerius, Maximinus, s nem utolsósorban a gyűlölködő nős
tényfarkas, Theodora Augusta, mind vadul és fogcsattogtatva 
rávetik magukat a gazdátlan bíborra. Mivel pedig urunk, a 
nobilissimus életcélja félrelökni az útból ezeket az apró zsar
nokokat, s a maga kezében egyesíteni a hatalmat, érthető, ha 
éppen most, a döntő napokban, semmi másra nincs ideje, csak 
a politikára. Azért hanyagol el, hogy megmentse önmagát, 
anyját, s megmentsen téged és születendő fiát Maximianus, 
Theodora és a többiek bosszújától, Rómát pedig a véreskezű 
bitorlótól. A te magányosságod nem nagy ár ezért a nagy 
célért!

- Megint okosan beszéltél, Vecasius, s talán igazad is 
van. Nekem azért mégis fáj a közömbössége, nem tehetek 
róla. Nikomedeiában mindig tudott időt szentelni nekem...

- Most súlyosabb a helyzet, most minden kockán forog. 
Viharfelhők gyülekeznek, s ilyenkor könnyelműség volna itt 
ülnie a lábaidnál, s a néhai való léha Gallienus császár sze
relmes és pajzán verseit turbékolnia.

- Miféle versek azok? - figyelt fel Minervina.
- Csintalan versikék; nem csodálom, hogy nem ismered 

őket; nem ilyen tiszta asszonynak valók.



- Egyet azért elmondhatnál, hadd tudjam meg, mi nem 
való nekem! - kíváncsiskodott Minervina.

- Ha kívánod, elmondok egyet, de ígérd meg, hogy nem 
haragszol meg érte - mondta rá Vecasius kiszámított ravasz
kodással.

- Megígérem, s inkább behunyom a szememet, hogy ne 
szégyelljem magam - nevetett a nobilissima.

- Máris behunyhatod. Ügy. Tehát hallgasd: „Szeretkez
zetek és turbékoljatok, szebben mint a galambok... Fonód
jatok szorosabban egymásra, mint a repkény... Csókolódz- 
dzatok és csintalankodjatok... de a lámpákat ne oltsátok el 
soha... Mert éjjel mindent látnak ugyan, de másnap sem
mire sem emlékeznek."

Minervina alig bírt szóhoz jutni a kacagástól:
- Én bizony kinyitom a szemem, hiszen ez pompás kis 

vers, és nincs benne semmi szégyellnivaló. Legfeljebb az, hogy 
annyi meggyőződéssel és oly csiklandósan mondtad el...

- Azért rendelt melléd a nobilissimus, hogy felvidítsa
lak.

- Írd le nekem ezt a verset, hadd tanuljam meg. Jó? így 
első hallásra is jót tett: már nem is fáj annyira, ami fáj. Sok 
ilyent tudsz még?

- Remélem, tudok annyit, hogy ha szükséged lesz rá, 
megvigasztalhatlak.

- Azt hiszem, hogy szükségem lesz rá - mosolyodott el 
Minervina, és lángba borult az arca. Ügy érezte, most véget 
kell szakítania a beszélgetésnek: megijedt önmagától. Kissé 
fátyolos hangon folytatta: - Köszönöm, Vecasius. És holnap 
ilyenkor hozd el a verset. Jó? Majd üzenek érted.

Tyche istenasszony pedig úgy rendelkezett, hogy három 
hétig ne is láthassa Vecasiust.



IV

Másnap ugyanis Eboracumból megérkezett Ursacius, a 
császári titkos futár, alig három nap alatt - a császári posta 
agyonhajszolt lovain és a Classis Britannica, a britanniai ha
dihaj óraj gyors járatú kétsorevezős különhajóján - oly fárad
tan, mintha még mindig Dubrae vagy Gessoriacum kikötőjé
nek hullámai ringatnák, de sebtében felmutatta a kapuőrség
nek fut ár jelvény ét, a szárnyas kis pálcát, és utolsó erejével 
felvánszorgott az emeletre, Hermogenes spectabilis irodájába, 
ötekintélyessége megnézte a címzést: „Constantinus nobi- 
lissimusnak, Treviriben, felbontatlanul, saját kezébe!" A ma
gister memoriae becsengetett egy rabszolgát, bort adatott a 
kimerült Ursaciusnak, a futár kissé magához tért.

- Meghalt? - kérdezte a spectabilis.
- Csak ezt a tekercset bízták rám, uram. Szóbeli üze

netet nem hoztam.
Hermogenes besietett a nobilissimushoz, és sokáig bent 

maradt nála. Mikor kijött, az előcsarnokban szolgálatot tel
jesítő Talio meghallotta a nobilissimus utolsó szavait: „Egy 
szót se!"

Ebből mindent megtudott s megérezte, hogy most éppen 
rá és Vecasiusra van szüksége Constantinusnak. Futárt sza
lasztott az aranyhegyi villába, hogy a titkár azonnal jelent
kezzék a palotában, aztán bement a nobilissimus dolgozó
szobájába:

- Uram, várom parancsaidat. Ursacius félelmetes vész
madár.

- Ügy van, Talio. Jól érezted, hogy atyám meghalt, és 
sürgősen szükségem van rátok: rád, Hermogenesre és Veca
siusra.

- Már futárt küldtem Vecasiusért. Ruricius?
- Egyelőre fent maradhat: ott is szükség van erélyes és 

hű emberre.
- Értem, uram. Parancsod?
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- Bizalmas tanácskozást tartunk négyesben. Hermoge- 
nest is értesítsd, addig pedig egy szót se! Se odafent a villá
ban, se itt lent a palotában!

- Igenis, uram. - Talio tisztelgett és távozott, félóra 
múlva pedig együtt ült Constantinus fogadótermében a tit
kos tanács. Minervina nem tudta mire vélni, hogy miért hív
ták Vecasiust oly sürgősen a palotába, de sejtette, hogy fő
benjáró esemény történt, és bizonyára ezért nem kapta meg 
ma a csintalan versikét. Hát most aztán egy darabig legfel
jebb csak ábrándozhatott róla, meg arról, aki oly szépen, dal
lamosan és sejtelmes-forrón tudta elmondani.

Az a valaki pedig most, itt a tanácsban, végzetesen ko
moly kérdésekkel foglalkozott, s nem efféle semmiségekkel.

Constantinus szokatlanul komoran ült az asztalion, s hi
vatalosan közölte legbizalmasabb embereivel, hogy atyja, 
diadalmas britanniai hadjárata végén, a pompás londiniumi 
bevonulás után váratlanul vérmérgezés áldozata lett, élet
ereje teljességében, ötvenhat éves korában. Aztán a nobilis
simus átadta az Ursacius-hozta tekercset Vecasiusnak, hogy 
olvassa fel Valerius Concordius tábornok jelentését.

A tanács tagjai, Constantinusszal együtt felálltak, így 
hallgatták a beszámolót Constantius utolsó napjairól. Egy
hangúan kongtak a nagyteremben a jelentés mondatai, szinte 
a végzet szárnysuhanását hallották ki a szavakból valameny- 
nyien, s Vecasius olvasás közben úgy érezte, mintha egy
szerre csak elsötétedett volna a terem, s elhalványultak volna 
a falfestmények máskor oly vidám és harsogó színei.

Lehorgasztott fejjel hallgatták Valerius Concordius rész
letes tudósítását, és csak akkor figyeltek föl élénkebben, ami
kor a beszámoló rátért Constantius utolsó napjára és végső 
rendelkezésére: „Nyugodtan fogadom a halált, amely annyi 
harc és fáradalom után immár az életnél édesebb nekem. Tisz
teljétek meg emlékemet azzal, hogy teljesítitek utolsó kíván
ságomat: fiam, Constantinus legyen utánam a birodalom ural
kodója."

Megilletődötten ültek vissza helyükre. Constantinus 
szólalt meg elsőnek:



- Azt akarom, hogy a gyászhír mindaddig titokban ma
radjon, amíg Concordius meg nem érkezik. Egyelőre magam 
akarok rendelkezni az egész galliai, germaniai s britanniai 
katonasággal; a légiókat készenlétbe helyezzük. Hermoge
nes, te átveszed a treviri helyőrség parancsnokságát; Talio, 
te a testőrséggel rendelkezel. Mivel én nem mozdulhatok ki 
innen, három manipulus, azaz hatszáz legionarius élén Ve
casius indul holnap reggel Gessoriacumba, fogadja, és dísz
kísérettel hazahozza a császár őszentsége holttestét, s mi
helyt megérkezik, megtartjuk a gyászszertartást. A főváros 
népével csak akkor közöljük a halálhírt, amikor a szentséges 
holttest áthaladt az Arduenna-erdőségen, és ideért a főváros 
közelébe.

Elhallgatott, s a néhányperces csöndben mindnyájan az 
elhangzott rendelkezéseken gondolkoztak.

- Nos, nyilatkozzatok - fordult feléjük a nobilissimus.
- Augustus - kezdte Hermogenes, de Constantinus rög

tön letorkolta:
- Megtiltom ezt a megszólítást, spectabilis! Legalábbis 

egyelőre!
- Engedelmeskedem, bár a végrendelet értelmében...
Most Vecasius vágott a szavába:
- A nobilissimusnak igaza van. Semmit sem szabad el

sietnünk, Constantinus nobilissimus nem követhet el politi
kai tévedést! Ebben a pillanatban még a diocletianusi rend 
van érvényben, s ennek értelmében Nyugat Caesarja, Seve
rus jogosult az augustusi méltóságra. Mihelyt Constantius 
őszentsége halálhíre megérkezik Nikomedeiába, Galerius 
Augustus, a rangidős császár, Diocletianus jogutódja, illeté
kes a döntésre. Döntését meg kell várnunk, mert attól függ, 
hogy a nobilissimus hogyan választja meg jövendőbeli ma
gatartását. Ha szabad jeleznem a most következő események 
várható sorrendjét, úgy gondolom, hogy Galerius azonnal 
Severusra ruházza a bíbort, hiszen szüntelenül reszket Cons
tantinus nobilissimustól, és igyekszik őt mindenből kisem- 
mizni. Severus Augustus tehát haladéktalanul megindul, hogy 
birtokába vegye Italiát; igen ám, de ott már a nyughatatlan



Maximianusnak a fia, Maxentius fogadja, és mivel értesülé
seim szerint Severus hadserege jelentéktelen, könnyen meg- 
eshetik, hogy ez az elvetemedett Maxentius kerekedik fölül. 
Csak nézzük és várjuk, hadd egyék meg egymást: a nobilis- 
simusnak akkor már csak az egyikkel lesz dolga, mert Gale
rius nem sokáig áll majd az útjában. Amennyire ismerem 
egészségi állapotát, és én hitelesen ismerem, hamarosan ele
venen fog megrothadni. Tehát mindenekelőtt javasolom, hogy 
Ursacius, a titkos futár siessen Sandario vicariushoz, és rész
letesen tájékoztassa őt: én még ma megfogalmazom ezt a le
velet, holnap már viheti is a futár. Ez a kérdés politikai ol
dala. Jogi szempontból pedig úgy áll a dolog, hogy a végren
delet feltétlenül érvényes és jogerős; ahhoz viszont, hogy ér
vényesítsük, a diocletianusi rendszer megszüntetése szükséges, 
mert csak a vak nem látja, hogy a tetrarchia megindította a 
birodalom felbomlásának folyamatát. Diocletianus Augustus 
odalent salonaei magányában, még mindig ragaszkodik eh
hez a végzetes sokfejűséghez, pedig ma már bízvást hexar- 
chiáról beszélhetünk, hiszen ugrásra készen áll Maximianus 
is, a fia is, ez a durva, kíméletlen és undorító kéjenc, Maxen
tius. És ebben a hatalmas versengésben - mert már régóta 
nem fontos nekik a birodalom érdeke - csak egy vezető egyé
niséget mellőznek konokul: Constantinus nobilissimust, akit 
pedig már Diocletianus lemondásakor, s éppen az ő akaratá
ból, megilletett volna a caesari méltóság! Nincs más teendő, 
mint megvárni a helyzet kialakulását, és ha szépszerével nem 
lehet, fegyverrel érvényesíteni a jogunkat. Megmondtam.

Constantinus helyeslőn bólintott: meg volt elégedve a 
titkár érvelésével; jogászi okfejtéssel igazolta azt, amit ő 
nemcsak öröklött jogának, hanem hivatásának is érzett. Az 
értekezlet résztvevői távoztak, s megkezdték fontos, nehéz és 
izgalmas munkájukat. Leggyorsabban Talio intézkedett: be
záratta a palota kapuját, s a szolgálatos őrmesternek kiadta 
a parancsot, hogy a császári család egyetlen tagja sem távoz
hat a nobilissimus külön engedélye nélkül, hasonlóképpen 
személyzete sem hagyhatja el a palotát, ezenfelül látogatót 
sem fogadhatnak; hasonlóképpen intézkedett az aranyhegyi
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villában, ezenfelül közölte Ruriciusszal, hogy a parancsnok
sága alá tartozó zászlóaljjal és testőrséggel a Mosella bal
partját állandóan ellenőriznie kell. Hermogenes bezáratta a 
városkapukat, s hamarosan erős járőr-szakaszok járták éj
jel-nappal a főváros utcáit. Vecasius éjfélig dolgozott, aztán 
elindította Ursaciust a lepecsételt okirattal, valami keveset 
aludt, hajnalban lóra szállt, és elindult hatszáz katonájával 
Gessoriacum felé.

Nyomasztó csend ülte meg a várost, senki sem tudott 
semmi bizonyosat, de már másnap mindenfelé suttogni kezd
ték, hogy az Augustus halott, és Constantinus nyilván bizton
ság okából helyezte ostromállapotba a fővárost. A nyugtalan
ság és az izgalom a falakon keresztül is beszivárgott a palo
tába, egy darabig lappangott, aztán egyszerre csak kirobbant: 
harmadnap Theodora, három kísérőjével, távozni akart a pa
lotából, s miután Talio tisztelettel megtagadta a kapunyitást, 
felháborodottan rohant fel Constantinushoz, és minden beje
lentés nélkül rontott be hozzá:

- Nobilissimus, hogy merészeltél korlátozni engem, en
gem! a szabadságomban? Fogoly vagyok talán? Miért? Mi 
történt? Felelj! Nem vagyok hajlandó eltűrni semmiféle ha
talmaskodást!

- Augusta, csillapodjál. Atyám távollétében én gyakor
lom a hatósági jogokat, s ebbe nem engedek beleszólást sen
kinek, még neked! neked sem.

Az ironikus mondat szíven találta Theodorát. Bizonyos
ságot akart, szeretett volna gyorsfutárt indítani Maximianus- 
hoz, vagy odautazni hozzá legidősebb fiával, Dalmatiusszal: 
maga sem tudta, mi mindent akart. Ha egy csöpp hatalom lett 
volna a kezében, ha egyetlen hű testőre lett volna, ha legalább 
orgyilkost tudott volna felbérelni - ez titokban régi terve 
volt -, habozás nélkül megölette volna Constantinust, hiszen 
ez a fattyú veszélyezteti Dalmatius, a törvényes örökös trón- 
rálépését. Zúgott és zakatolt a feje, érezte, hogy ez a férfi ha
talmasabb és erősebb nála; tehetetlen dühében megfeledke
zett méltóságáról, keze ökölbeszorult, aranycipős lábával na-
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gyot dobbantott a mozaikpadlón, arca eltorzult, és szinte taj
tékzó dühvei rikácsolta:

- Követelem, azonnal mondd meg, mi történt az Augus- 
tusszal? Azonnal mondd meg: él-e! Követelem! Tudni aka
rom!

- Augusta - felelte Constantinus szemrebbenés nélkül 
-, tőlem semmit sem követelhetsz. Mindent megtudsz majd, 
ha én akarom! Távozhatsz!

Theodora az ajkába harapott dühében, és gyűlölettel 
vágta a férfi arcába a leggyalázatosabb sértést:

- Hitvány fattyú!
Constantinus uralkodott magán. Végigmérte a nekiva

dult némbert, felvette az asztalról az ezüstcsengőt, megrázta. 
Két testőr lépett be.

- Kísérjétek az Augustát lakosztályába.
A testőrök odadobbantak Theodora mellé, kardjuk, 

lándzsájuk, páncéljuk félelmetesen csörrent. A fúria meg
riadt, még egyszer szembenézett a nobilissimusszal, szemé
ben sötét düh lobbant, de aztán megadta magát: engedelme
sen megindult a két testőr között.

Egy hétig rettegett és találgatott a főváros népe, egy 
hétig tombolt a megalázott Augusta, egy hétig szomorkodott 
Minervina, mert senkitől sem tudott semmi hírt szerezni: 
sejtelme sem volt, mi történik a városban, hová lehetett Ve
casius. Egyszer ugyan megpróbált kicsikarni valamit Ruri- 
ciusból, de őfényessége arca elkomorult, mutatóujját ajkaira 
tette, s halkan és titokzatosan csak ennyit mondott:

- Sajnos, nobilissima, semmit sem közölhetek.
Ennek a rejtelmes hallgatásnak pedig nagyon egyszerű 

oka volt: az illustrissimus semmit sem tudott.
Egy hétig élte világát Helena fiatal szerelmesével. Az 

„Augusta" volt az egyetlen, aki fia közlése alapján sejtett va
lamit; Ruricius megsúgta neki, hogy a villa is, a Mosella bal
partja is szigorú őrizet alatt van; ebből a két adatból most 
már bizonyosan tudta, hogy Constantius halott. De nem akarta 
tudomásul venni ezt a fenyegető bizonyosságot. Hogy mi lesz 
vele, Constantius úgynevezett „ágyasával", hogy mi lesz fiá-
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val, a ,hattyúval", az e pillanatban egyáltalán nem érdekelte. 
Nem törődött gyásszal, jövővel, bíborral, s úgy tombolta át 
ezt a hetet, mintha neki olvasták volna fel Gallienus búj to
gato versét. De Ruricius sohasem olvasott verset, és Helé
nával együtt kimondhatatlanul élvezte, hogy a lámpák más
nap semmire sem emlékeztek.

De a legboldogabb és a leggyötrelmesebb hétnek egyaránt 
vége szakad a nyolcadik napon, és a treviri feszültség lazulá
sát az a perc jelentette, amelyben Vecasius futárja megjelent 
a Porta Nigra előtt; a futár lepecsételt üzenetet hozott Cons- 
tantinusnak: a gyászmenet, Valerius Concordius tábornok 
vezetésével, áthaladt az Arduenna-erdőn, s holnap estére be
vonul Treviribe.

Félelmetes látvány volt, mikor másnap este a várost kör
nyező magaslatokon felvöröslöttek a holttestet kísérő zászló
aljak égő fáklyái. Az emeletes palotákból éppúgy látták a 
közelgő gyászmenetet, mint az aranyhegyi villából, s ekkor 
már nem lehetett és nem is kellett tovább titkolódzni, de a 
kapukat továbbra is zárva tartották, csak épp a gyászmenet 
vonulhatott be a városba: a Porta Nigra erre az időre meg
nyílt. Theodora még mindig nem mozdulhatott ki a palotából : 
nem érintkezhetett senkivel sem. Amikor a halottas menet a 
fórumra ért, és a császár holttestét a magas ravatalon elhe
lyezték, nyomban szorosan körülfogta a díszőrség: ezer 
testőr védelmezte még holtában is szívből szeretett és jósá
gos halott urát. Ekkor adták tudtul a főváros népének hiva
talosan is a gyászhírt.

Ezen az estén csak Constantinus járulhatott a ravatalhoz. 
Hű emberei és testőrei kíséretében gyalog érkezett a fó
rumra: atyja ott feküdt a fehér halottas ágyon, teljes csá
szári díszben, diadémmal a fején: földig omló bíborpalástja, 
a ravatal fekete posztós emelvényén, szemléltetőn és fájdal
masan hangsúlyozta élet és halál, dicsőség és bukás, hatalom 
és megsemmisülés örök és kibékíthetetlenül tragikus ellen
tétét.

Fehér ruhában, mellükön az aranyhímzésű napkorong
gal, felvonult a Napisten papsága, Constantinus az oltáron
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tömjént áldozott Heliosnak, s még szállt az illatos füst, ami
kor a nobilissimus, Concordius tábornok és Vecasius kísére
tében, visszaindult a palotába. Ebben a pillanatban ezer meg 
ezer legionarius ajkáról harsant fel a kiáltás: „Constantinus 
Augustus! Constantinus Augustus! Téged kívánunk, Cons
tantinus ! Atyánk, Constantinus ! Testvérünk, Constantinus ! 
Barátunk, Constantinus!" Az érces kiáltozás legalább nyolc
vanszor hangzott el, Constantius ravatala mellett, rőt fáklyák 
komor lobogásában, s még akkor is tömören zúgott, mikor 
Constantinus és kísérete mögött bezárult a palota érckapuja.

Theodora egész éjjel őrjöngött, visított, rikácsolt; nem 
tudta volna megbocsátani Constantinusnak, hogy így gúzsba 
kötötte, és minden titkos cselszövését meghiúsította. De hiába 
próbálkozott, hiába fenyegetődzött, ma éjjel még a lakosz
tályát sem hagyhatta el. És ez a szoros őrizet egészen a teme
tés napjáig tartott. S ha azt hitte, hogy végre szabad lesz, és 
tehet valamit, keservesen csalódott.

A temetés napján roppant máglyát emeltek a fórumon, 
telehintették illatos levelekkel és fűszerekkel, bőven meglo
csolták arábiai és indiai illatszerekkel, s miután meggyújtot
ták, elkezdődött a szertartás. Ezen már részt vehetett Theo
dora is, gyermekeivel együtt, de a testőrök oly szorosan övez
ték körül, hogy senkivel sem válthatott szót. Miután a ham- 
vasztás megtörtént, ugyanígy kellett visszatérnie a palotába. 
Sem apja, sem más hozzátartozója nem vehetett részt a teme
tésen, pedig - ha apjával beszélhet - megtalálták volna a 
módját, hogy kitekerjék ennek a fattyúnak a nyakát!

Theodora nem szerette Constantiust; jéghideg és önző 
asszony volt; nem szeretett senkit sem, csak önmagát. Cons
tantius öleléseit inkább csak tűrte, a szeretkezést sohasem él
vezte, sőt minden házastársi érintkezés után legalább félóráig 
tisztálkodott, mert úgy érezte, hogy meggyalázták és bemocs
kolták. Gyerekeit viszont imádta, és - különösen ha a hata
lomról volt szó - harcolni is akart értük, főképp Dalmatiusért, 
mint valami nősténytigris. És most mikor már majdnem ke
zében volt a hatalom, ez a „fattyú" torkon ragadta... Ré
mülten gondolt arra, hogy teljesen „mostohafia" hatalmában
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van, s a hatalomtól, a bíbortól, az Augusta-méltóságtól, s ta
lán a palotától is örökre elbúcsúzhat...

Helena sértődötten vette tudomásul, hogy nem vehet 
részt a gyászszertartáson, holott minden treviri polgár részese 
lehetett ennek a nevezetes és látványos ünnepségnek. Miner- 
vinának viszont fájt, hogy nem lehet gyermekének apja mel
lett, s nem enyhítheti „férjének" bánatát és gondjait. Cons
tantinus szerette apját, ezt tudta Minervina; de azt is tudta, 
hogy zavaros idők következnek, és ő úgysem tudna könnyí
teni a nobilissimus gondjain. Ebben megnyugodott, és titok
ban a „lámpás" versre gondolt. Bizonyosra vette, hogy Veca
sius hamarosan megjelenik nála, s elhozza a vers kéziratát. 
Egész testén végigremegett a gyönyörűség, amikor elhatá
rozta, hogy ő bizony a legelső találkozáskor alkalmat ad a 
lámpáknak arra, hogy mindent lássanak ...

Hetekig tartó lázas munka következett most a palotá
ban, amelyet most már a várossal és az Aranyheggyel együtt 
feloldottak a szoros őrizet alól, de nem annyira, hogy Cons- 
tantinust bármiféle meglepetés érhesse. Theodora végre üzen
hetett apjának: sikerült egy arelatei kereskedővel levelet kül
deni, és segítséget kért a levitézlett, ám örökké fészkelődé 
Augustustól. Maximianusnak azonban főtt a feje a gondok
tól; fékezhetetlen és szenvedélyes fia egy szép napon Rómá
ban termett, hatalmas összegekkel lepénzelte a helyőrséget, 
s könnyűszerrel megnyerte a szenátust is, amely a néppel 
együtt felháborodott a császárok mostoha bánásmódja miatt: 
Diocletianus még lemondása előtt mérgesen faképnél hagyta 
az örökké rakoncátlan fővárost, Constantius nem ért rá sem
mire, Galerius feléje sem nézett, viszont a távolból új meg új 
súlyos és kibírhatatlan adóterhekkel nyomorította meg. 
Maxentius, mint a zsákmányra éhes fenevad, úgy vetette rá 
magát a városra, megvesztegetett néhány magasrangú tisztet, 
bankárt, hadseregszállítót, folyt az arany a rosszul fizetett és 
elhanyagolt praetoriánusok tarisznyájába, ezután pedig a lé
giók is csatlakoztak az összeesküvőkhöz, és Maxentiust ki
kiáltották császárnak.

Maximianust megrémítette ez a vakmerő csíny, előre látta
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a lázadás súlyos következményeit, s a fényes császáravatás 
után Rómába sietett, durván legorombította a hányaveti és 
meggondolatlan fenegyereket, sőt a vita hevében a bíborpa
lástot is letépte válláról. Ezzel aztán betelt a mérték: az el
vetemült és elszánt fiatalember - alig töltötte be még a hu- 
szonhetedik évét - kiutasította apját Rómából, és gyorshajón, 
mindenesetre erős katonai fedezettel, hazaküldte Arelatéba.

Aztán bekövetkezett az, amit Vecasius oly okosan elő
relátott: a nyugati Augustusnak kinevezett pipogya Severus 
megindult Maxentius ellen, de csak Ravennáig jutott; a római 
bitorló légiói megverték, úgyszólván megsemmisítették fe
gyelmezetlen és kedvetlen hadseregét, Severus pedig beszo
rult Ravennába, s mihelyt a város elesett, megmaradt kato
nái bosszúból meggyilkolták.

Treviriben nyomban a temetés után összeült a hadita
nács. Nemigen volt ez tanácskozás, mindössze Constantinus 
közléseit és parancsait kellett tudomásul vennie.

- Mint tudjátok, a katonák Augustusnak kiáltottak ki, 
én azonban nem fogadom el a bíbort! E pillanatban három 
Augustus uralkodik, köztük a bitorló Maxentius: én nem aka
rok bitorló lenni; megvárom, amíg törvényesen borítják vál
tamra a bíborpalástot. Concordius, közöld futárok útján a 
britanniai, galliai, hispaniai és germaniai seregekkel, hogy a 
testőrség s a katonaság kívánságára, s főképpen atyám végső 
rendelkezése értelmében felvettem a Caesar címet és rangot, 
s ebben a négy tartományban atyám utódjaként átveszem a 
főparancsnokságot és a teljes hatalmat, addig is, amíg el nem 
dől, hogy Italiában Severus Augustus marad-e felül vagy a 
bitorló. Ha ez az utóbbi eset következik be, első feladatom 
lesz kiküszöbölni az örökös vetélkedést és marakodást, mert 
ennek mindig a birodalom issza meg a levét, pedig az orvos
sága nagyon egyszerű: egy kézben kell egyesíteni minden 
hatalmat. Ennek a módozatait majd a maga idején közlöm 
veletek. Hermogenes, te értesítsd nevemben az első Augus
tusi az eseményekről, s hangsúlyozd, hogy a katonaság aka
rata ellenére csak a caesari méltóságot fogadtam el, s várom 
válaszát: elismer-e a Nyugat Caesarjának. Te pedig, Veca-
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sius, foglald írásba jogi véleményedet atyám császári szár
mazásáról, azon a réven, hogy nagyanyám, Claudia, unoka
húga volt Marcus Aurelius Flavius Claudius Gothicus csá
szárnak; ez történelmi tény, tehát már csak ezen a címen is 
jogosult volnék az uralkodásra; de hangsúlyozd írásodban 
atyám végrendeletét - amelyet törvényes formák közt írt 
alá, az illetékes katonai tisztviselő, a libripens és öt tanú je
lenlétében - : ebben nemcsak egész vagyonát hagyja rám, ha
nem azt az akaratát is kifejezi, hogy én legyek hatalmának 
örököse. íme, átadom neked a végrendeletet, hogy részletes 
jogi megokolással igazold álláspontom törvényességét. Ezt a 
tanulmányodat majd minden eshetőségre a kezűnk ügyében 
tartjuk. Egyébként, Vecasius, újra felköltözöl az aranyhegyi 
villába.

Constantius halálának híre Gallia valamennyi törzséhez 
eljutott, és a bructerus, chamavus, cheruscus, alamannus és 
egyéb harcias és vad törzsek elérkezettnek látták a pillana
tot a római uralom lerázására, úgy hogy Constantinus, alig 
egy hónappal a császári temetés után kénytelen volt hadat 
vezetni ellenük. A hadjárat alatt Concordius helyettesítette 
Treviriben, s a városban és környékén kemény kézzel tartotta 
fenn a rendet és fegyelmet. Elsőnek tudta meg, hogy Maxi
mianus, miután fia kiutasította Rómából, váratlanul Treviribe 
érkezett. Egyenesen a palotába vitette magát, s innen kezdve 
napokon, sőt heteken át szőtte a legkalandosabb terveket 
Theodorával. De fondorkodhatott ő is meg az agg fogatlan 
oroszlán is, mert már harmadnap kiderült, hogy felsőbb ren
delkezésre Constantinus megérkezéséig egyikük sem hagy
hatja el a palotát. Concordius komolyan vette a feladatát.

Maximianus, ez a hatvanhat éves illyricumi parasztka
tona ösztönösen kitűnő hadvezér volt, de tanulatlan, durva, 
erőszakos, kíméletlen, és hadisikereit is inkább ravaszságá
nak és ügyességének köszönhette, mint hadvezéri tudomá
nyának. Szenvedélyes ember volt, gátlástalanul becstelen és 
szószegő, de ragyogó győzelmeivel, elsősorban a bagauda- 
lázadás leverésével, megbecsülhetetlen szolgálatot tett a bi
rodalomnak. De olyan mohón és éhesen sóvárgott a hata



lomra, hogy személyes sértésnek és megaláztatásnak érezte a 
Diocletianus-követelte kényszerű lemondást. Fiával is azért 
veszett össze Rómában, mert - mint mondotta - „elhalászta 
előle a bíbort". Örökké résen állt, alig várta, hogy halász
hasson a zavarosban, és újra felvehesse az annyira áhított 
bíbort. Még mindig alkalmasnak tartotta magát az uralko
dásra, mert egy szemernyi sem volt benne Diocletianusnak 
- a másik illyricumi parasztszármazéknak bölcsességéből és 
belső fegyelmezettségéből.

- Tűrhetetlen, hogy ez a fickó így packázzon velünk, a 
hatalom törvényes birtokosaival! Majd én elbánok vele, ne 
félj! Csak éppen mostanában tehetetlen vagyok, ez a forró 
fejű Maxentius minden számításomat keresztezte! Az én pén
zemen vesztegette meg Rómát, az én pénzemen csalta el tő
lem a felső-italiai légiókat, az én régi hű katonáimat! Az én 
pénzemen! Túljárt az eszemen, éppen úgy, mint ez a bi
torló Constantinus, aki bezáratott ebbe az egérfogóba! Miért? 
Fél tőlem, azért! De csak kerüljek vissza Arelatéba, majd 
ellátom a baját, úgy hogy megemlegeti!

- Ne izgasd fel magad, apám - csillapította Theodora, 
pedig ő még talán apjánál is izgatottabb volt -, ne izgasd fel 
magad, fontoljuk meg nyugodtan, hogyan tehetnénk el az 
útból ezt a fattyút, aki az én Dalmatiusom törvényes örök
lési jogát lábbal tiporja, és Caesarnak tolja fel magát. Apám, 
itt egy megoldás van csak: ledöfni!

- Ez valóban a legegyszerűbb megoldás, Theodora, mert 
utána nincs vita. De lehet sokkal kellemetlenebb utóhatása 
is: a háború. Ezerszer is jogos lehet Dalmatius örökösödése, 
de hol vannak a légióink, amelyekkel érvényt szerezhetünk 
a jognak?

- Ott vannak Constantinus légiói! - vágta rá szenve
délyesen Theodora.

- A légiók ott vannak, ahol a pénz! - Maximianus ke
serűn fölnevetett. - Az én pénzemen pedig Maxentius vett 
magának bíbort! Nem tudom megvásárolni a britanniai, gal
liai és hispaniai légiókat, s ezek a légiók szilárdan a bitorló 
kezében vannak! Hiszen éppen tőled hallottam, hogy rög-
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tön a temetés után Augustusnak kiáltották ki. Rajonganak 
érte a katonák: aminthogy a győztes hadvezérért mindig ra
jonganak, főleg, ha milliomos, és tömi őket zsákmánnyal meg 
pénzadományokkal. Hagyjuk az erőszakot, leányom. Azt hi
szem, ravaszsággal többre megyünk.

- De gyorsan kell cselekednünk - vágta rá izgatottan az 
Augusta -, addig, amíg a fattyú távol van. Gondold meg, 
apám: itt életről és halálról van szó! Gondold meg, mi lesz 
velünk, ha a kocsmai hetéra fiából Augustus lesz, és ha úgy 
tetszik neki, elkerget innen a hat gyerekemmel együtt; s ha 
kedve szottyan rá, akár az Augusta-címtől és rangtól is meg
foszthat, miközben ez a naissusi ringyó szemtelenül bitorolja 
az Augusta címet, a másik rabszolga-ivadékot pedig nobilis
simának tisztelik odafent az Aranyhegyen! Felháborító!

- Most én mondom neked, leányom, ne izgasd fel ma
gad. Pénzünk nincs, tehát légióink sincsenek, s ez annyit je
lent, hogy erőszakra nem gondolhatunk. Ilyenkor csak egy 
mentségünk lehet: a ravaszság. Én csak így nevezem, bár a 
nagyképű és nagyfejű udvari emberek politikának hívják. 
Nos, mit szólnál hozzá, ha azt az ötletet vetném föl, hogy 
oldjuk meg a nehéz kérdést egy kitűnő politikai házasság
gal?

- Hogyhogy? - figyelt föl meglepetten Theodora. - Ta
lán a fattyút akarod megházasítani? Az én lányaim még na
gyon kicsinyek.

- Az enyém azonban már elég nagy - vigyorgott kajá
nul az Augustus.

- Fausta? - kapta fel a fejét döbbenten Theodora.
- Fausta - felelte hidegen Maximianus.
Ezen az éjszakán egyikük sem aludt nyugodtan. Theo

dora azon töprengett, hogy ez a tervezett házasság mennyi
ben válhat javára az ő Dalmatiusának, a vén róka Maximia
nus pedig azon törte a fejét: hogyan és milyen ravasz ürü
gyekkel üthetné nyélbe ezt a mondvacsinált és mindenkép
pen erőszakos házasságot.

Ezen az éjszakán Vecasius elvitte Minervinának ama
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bizonyos versnek a szövegét... És a lámpák mindent lát
tak ...

Ezen az éjszakán Constantinus álruhában kémszemlére 
indult; csak Talio kísérte meg egy tagbaszakadt altiszt: ger
mán kereskedőknek adták ki magukat, az altiszt kis kocsin 
tolta a csábító árucikkeket, s hajnalban elérték a barbárok 
előőrseit. Constantinus emlékezett Galerius kémszemléjére, 
azt akarta utánozni. Biztatta a barbárokat, hogy a római se
reg gyönge, Constantinus - akitől a barbárok irtózatosan fél
tek - még nincs is jelen, úgyhogy ha másnap este váratlanul 
támadnak, tönkreverhetik a vezértelen római sereget. A sike
res kémszemle után azonban maga Constantinus támadott 
még aznap este és olyan sikerrel, hogy az egyesült barbár 
csapatokból hírmondó is alig maradt.

Ezen a galliai hadjáraton olyan élményekben volt része 
Constantinusnak is, vezérkarának és hadseregének is, ame
lyeknek híre nemcsak a katonákat, hanem a tartományok la
kosságát is áhítatos csodálattal és borzongással töltötte el, 
és azt a meggyőződést érlelte meg a könnyen hivő népben, 
hogy a vezér az istenségnek kivételes, különösen kegyelt, vá
lasztott hőse, s lassankint Constantinusban is megerősödött 
a hit és a hivatástudat, hogy az istenség őt nagyszerű, egé
szen rendkívüli és történelmi jelentőségű, sőt hősi feladatok 
elvégzésére jelölte ki.

Mert hogy az egyik összecsapás előtt egy óriási termetű 
és kivételesen nagy erejű barbárt párviadalban legyőzött, s 
hogy sisakos fejét egyetlen kardsuhintással levágta, azt még 
csak szerencsének tartotta, bár katonái már ekkor is az isten
ség csodálatos kegyelmét és segítségét emlegették. De az 
egyik kemény ütközetben olyasvalami történt, ami kétségbe- 
vonhatatlanul meggyőzött mindenkit a vezér isteni küldeté
séről. Később Talio így számolt be erről a nevezetes és meg
foghatatlan eseményről Concordiusnak:

- Fényességed bizonyára tudja, hogy nem vagyok 
könnyen hivő, s nem szeretem sem a papok szemfényveszté
sét és kegyeskedő hazudozásait, sem pedig a katonák het- 
venkedő melldöngetését, tehát csak a valóságot mondom el;
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azt, amit magam is láttam. Az Arduenna-erdő egyik mere
dek falú völgyében, valahol Bagacum táján épp egyik legne
hezebb csatánkat vívtuk, gyalázatos terepen. Constantinus vá
lasztotta ezt a terepet a döntő ütközetre: nyugaton és délen 
meredek sziklafalak zárták a völgyet, északon és keleten ég
benyúló hegyek hajlottak a legalább tíz négyzetmérföld terü
letű síkságra, fent a hegyélen komor erdők fekete koszorúja 
rejtette a völgyet. Az egyesült barbár törzsek észrevétlenül 
és hirtelen zúdultak le az északi és keleti lejtőkön, de mi 
megfelelő fogadtatásban részesítettük őket: katonáink úgy 
harcoltak, mint a tigrisek; előzőleg megmagyaráztuk nekik, 
hogy már csak ezt a csatát kell megnyernünk, s ezzel vége a 
háborúnak, mert úgy eret vágunk a legharciasabb törzseken, 
hogy évtizedekre elvesszük a kedvüket a fickándozástól. Mon
dom, az ütközet jól kezdődött, és tervszerű pontossággal 
folyt, a barbárokat már nekiszorítottuk a járhatatlan szikla
falnak, valóságos mészárlás volt ez már, de a hullahegyek 
tetején is vad dühvei küzdöttek. S ekkor ért bennünket az 
első meglepetés: a condrus törzs, amely mindig barátunknak 
színlelte magát, titokban szövetkezett a lázadókkal, s ebben 
a válságos pillanatban hátba támadott, holott alig félóra vá
lasztotta el légiónkat a teljes győzelemtől. „Árulás!" - süvöl- 
tötte harsány hangon az a szakaszvezető altiszt, akit először 
értek a condrusok kardcsapásai. Én azonnal Constantinus 
mellé ugrattam, két manipulust a támadók ellen fordítottam, 
de bizony ez a négyszáz ember hamarosan megingott a négy
ezer támadó rohamában. Ebben a válságos pillanatban Con
stantinus parancsára végigszáguldottam a csatatéren, s a kür
tösökkel megfúvattam a harci riadót. Az érces kürtrivalgás 
egymás után harsant fel a harctér más-más pontján, a bar
bárok megtorpantak, a mieink harci kedve nekitüzesedett, és 
ebben a pillanatban a keleti hegylánc peremén ezüstpáncé
los, ezüstpajzsos, vörös sisakforgós vezér ugratott ki az er
dőből, hófehér paripán vágtatott lefelé a hegyoldalban, vörös 
köpenye csattogva lobogott rohantában, a csatazaj néhány 
percre kissé csöndesedett, s ekkor a fehér lovas vezér Sten
tori hangon elkiáltotta magát: „Constantinus! Constanti-

267 



nus!" Erre a kiáltásra ezrével rohantak ki az erdőből a pán
célos légionáriusok, kivont kardjukat magasra tartották jobb
kezükben, és tömören, ércesen, szinte egyhangon zúgták a 
vezér után: „Constantinus! Constantinus!" Mint a vihar, úgy 
zúdultak le a hegyről; fegyverzetük úgy szikrázott és vörös- 
lött a lenyugvó nap tűzfényében, mint az izzó napkorong. Az 
ellenség megtorpant, a rómaiak nekibátorodtak. Itt is, ott is 
ujjongó kiáltások hangzottak: „Égi seregek!" „Égi vezér!" 
„Constantinus! Constantinus!" - A tüzes mennyei hadsereg 
megtörte a barbárok végső ellenállását, a condrusok négy
ezer harcosát egy szálig levágták, aztán hirtelen eltűntek a 
csatatérről. A csata véget ért, és amint a katonák diadalordí
tása elcsöndesedett, Constantinus mellé odarugtatott fehér 
lován Rufinus, a Napisten főpapja, Constantinus egyik bi
zalmasa - aki ugyancsak Sandario vicarius segítségével ju
tott ide Nikomedeiából - és karlendítéssel jelezte, hogy 
szólni kíván. A győztes hadsereg katonái zsákmányoltak, 
kurjongattak, daloltak, úgy hogy a főpap szavait kevesen 
hallották, de hamarosan az egész hadsereg megtudta, mit 
mondott: „Katonák! Az imént égi jelenést láttatok: az istenné 
avatott Constantius jelent meg mennyei fényekben ragyogó 
hadseregével, hogy megmentse fenséges fiát, a mi Constanti
nus Caesarunkat a döntő csata legveszélyesebb pillanatában. 
Ne felejtsétek el, hogy a mi Caesarunk Helios-Apollo ke
gyeltje, az istenség küldöttje, akit Helios nagy, hősi felada
tokra választott. Megmondom nektek - és szertartásosan 
kitárta karjait, s a mellére arannyal hímzett sugárkoszorús 
napkorong megszikrázott az alkonyat rőt fényeiben -: vala
hányszor döntő csatába indultok vele, mindannyiszor így se
gítik győzelemre fegyvereiteket a mennyei seregek!" Ez tör
tént, illustrissimus. Szemtanúja voltam a csodának, s bár az én 
paraszti eszemmel jól tudom, hogy légiók nem potyognak az 
égből, tehát a csoda nem csoda, mégsem tudom ésszerűn 
megmagyarázni, hogy tulajdonképpen mi is történt.

Concordius tábornok jóságosán elmosolyodott, és nyu
godtan ezt mondta rá:
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- Talio fiam, én hiszek az égi jelekben, hiszen az isten
ség csak ezeknek a révén tud érintkezni az emberekkel. 
Eboracumban, látszólag minden ok nélkül lezuhantak a házi 
istenek szobrocskái, s összetörtek, így jelezte előre az isten
ség Constantius korai halálát. Viszont én sem hiszem, hogy 
az égben felfegyverzett légiók vannak, és a halott császár 
személyes vezetésével lerohannak az égből, győznek s megint 
eltűnnek. Olvastam valahol, hogy az ősidőkben Castor és 
Pollux lejött az égből a római fórumra: győzelmet hirdettek 
a rómaiaknak, aztán nyomtalanul eltűntek. Hát ez mitológia, 
szép mese, hagyján! De te tulajdon szemeddel láttad az égi 
seregeket s a vezért, vagyis a csodát, s mégis azt mondod, 
hogy nem csoda! Helyesen mondod, Talio, s én meg is ma
gyarázom neked, miért nem csoda. Ismerem Constantinus 
taktikáját; tapasztalásból tudja, hogy a műveletlen és babo
nás barbárokat minden különös és rendkívüli jelenség halálra 
rémíti; ezért szereti az égi tüneményeket is szolgálatába ál
lítani, vagyis nap- vagy holdfogyatkozás idejére kitűzni a 
támadást, vagy általában a csata időpontját. Ezért rejt el 
mindig erős tartalékokat a harctér közelében - nemegyszer 
álarcosán, álöltözetben, vagy szemkápráztató harci díszben 
-, hogy a sorozatosan felharsanó riadójelre meglepetésszerű 
támadással az ellenség hátába zúduljanak. Hadicsel, amely 
sokszor eldönti a csatát.

- Hadicsel? - csodálkozott Talio. - Én olvastam Fron- 
tinust, de ilyen álöltözetes hadicselről nincs szó benne.

- Ez Constantinus Caesar találmánya, még nem lehet 
benne Frontinusban, bár az álöltözetet ismerte már Galerius 
is, azon a nevezetes kémszemlén. Ez a legújabb hadicsele pom
pás. Jól számított: a barbárok megrökönyödtek, és elvesz
tették a fejüket, mikor meglátták a naplemente túl világi 
fényeiben tündöklő „égi" sereget és félisteni ragyogásban su
gárzó vezérét. Még a mi harcosaink is belegyönyörödtek 
ebbe a túlvilági látomásba, és hát kire gondolhattak volna 
másra, mint Constantiusra, aki égi seregek élén jött a ró
maiakat s főleg a fiát megsegíteni. Mivel pedig nekem 
Constantinus Caesar előre elmondta ezt a rég tervezett hadi-
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cselét, azt is tudom, hogy az ezüstpáncélos mennyei vezér 
nem Constantius volt, hanem Acilius Severus ezredes, a „Győ
zedelmes Mars"-ról elnevezett XIV. számú tartalék légió 
parancsnoka.

- No és Vettius Rufinus szónoklata is hozzátartozott a 
hadicselhez? Hiszen ő félreérthetetlenül a csoda síkjára ját
szotta át ezt az egyszerű, de ügyes hadicselt! Vajon ez is hoz
zátartozott Constantinus tervéhez?

- Nem. De nem is volt ellenére. Hadvezérek és ural
kodók sohasem veszik rossznéven, ha a papok bebizonyít
ják, hogy az istenség személyes beavatkozással segítette őket 
győzelemre. Tudod, hogy Constantinus urunk, mint istenné 
avatott atyja is, szakított az ősi, gyermekes mitológiával, és 
Heliosban látja a világ fő istenségét, ennélfogva bizonyosan 
kapóra jött neki, hogy a főpap a Napisten pártfogásának 
tulajdonította a győzelmet. A vallási egység gondolata po
litikailag helyes elv, hát Constantinus bizonyára örömmel 
fogadta, hogy Vettius Rufinus meglovagolta a katonák hi
székenységét, bár a Helios-főpap is pontosan tudta, hogy 
nem a megistenült Constantius, hanem Acilius Severus ezre
des lovagol a „mennyei" hadak élén.

Ezen az emlékezetes beszélgetésen beszámolt a hű Talio 
a hadjárat legnagyobb élményéről, a látomásról is. Az 
arduennai győzelem híre eljutott a germánokhoz is, úgy 
hogy ezek a vad törzsek Constantinus jöttének hírére letet
ték a fegyvert, követeket küldtek Constantinushoz, és hódo
latukat jelentették. A Caesar tehát rendet teremtett a bar
bárok között, s már éppen intézkedni akart, hogy a had
sereg forduljon vissza, és induljon meg Treviribe, amikor a 
fővezéri sátorban kihallgatásra jelentkezett a Pontifex Solis, 
Vettius Rufinus, aki már napokkal előbb elszakadt a seregtől, 
s most néhány szakállas pappal együtt visszaérkezett a főha
diszállásra. Constantinus szívesen fogadta a főpapot:

- Nos, perfectissimus, hol jártál, s mi jó hírt hoztál? 
És kik ezek a tiszteletre méltó férfiak, akik a szentséges Nap 
jelét viselik mellükön?
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- Caesar, a Vosagus hegység egyik rejtett völgyében 
jártam, s fölkerestem a híres Helios-Apollo szentélyt, ame
lyet a bennszülött barbárok Apollo Grannus templomának 
neveznek. Csodálatos szentély ez, olyan, mint egy hófehér 
márványékszer a napsütötte völgy zöld koszorús homlokán. 
Caesar, látogasd meg ezt a páratlan szentélyt!

A főpap elhallgatott, s ekkor a két bennszülött pap szinte 
egyszerre szólalt meg, kifogástalan latin nyelven:

- Hív Apollo!
Constantinus, aki atyjától örökölte a rendíthetetlen hitet 

Helios-Apollóban, az isten különös kegyelmét érezte a hívó 
szózatban; újból meggyőződött róla, hogy nagyszerű élmé
nyei világosan utalnak arra a kivételes szerepre és sorsra, 
amelyet a Napisten neki szánt. Odafordult szárnysegédéhez:

- Talio, intézkedjél: ötszáz testőr kíséretében azonnal 
indulunk.

A két szakállas pap ennek hallatára térdre vetette magát:
- Caesar, esedezünk, hagyd itthon a testőröket! Bízd 

magad Helios-Apollóra, téged Apollo védelmez.
így történt, hogy a Caesart mindössze Talio, Acilius 

Severus, a három pap és öt testőr kísérte. Megilletődötten ka
paszkodtak fel a Vosagus lejtőin, az őserdő ünnepélyes 
csöndjében csak a lovak patáinak dobogása hallatszott.

Alig háromórás lovaglás után a főpap egyszerre csak 
megállt az erdőszélen s lemutatott a völgybe: kinyújtott 
karja irányában, a völgy túlsó oldalán, felragyogott előttük 
a déli napfényben Apollo Grannus temploma s mellette a pa
pok cserépfedelű épülete, amelyet zárt és ablaktalan folyosó 
kötött össze a templommal.

A többit a szemtanú, Talio, mondta el később Concor- 
diusnak, baráti vacsorán, amelyen Acilius Severus ezredes és 
Vecasius udvari titkár is részt vett: valamennyien Concordius 
vendégei voltak, a tábornok csinos és kényelmes aranyhegyi 
villájában.

- Amint megálltunk a Vosagus lejtőjén - kezdte Talio 
a házigazda biztatására -, szemünkbe villant a templom 
ragyogó vörösréz fedele s oszlopainak és falainak márvány

ai 



ragyogása. Egy darabig elgyönyörködtünk benne, leeresz
kedtünk, a főkapu előtt leszálltunk a lóról, s Vettius Rufinus 
vezetésével beléptünk a templomba. A papok himnuszt éne
keltek, a szentélyben felsorakozott papsággal együtt, s vala
mennyien babérágat lengettek Constantinus felé, aki a szen
télyben éppen az arany-sugárkoszorús Apollo-szobor előtt 
állt meg; a Napisten szobra mellett szárnyas Victoria állt, 
babérkoszorúkat tartott mindkét kezében. A himnusz egy
szerre csak elhallgatott, a főpap tömjént szórt az oltár para
zsára, fehéren szállt az illatos füst az aranyozott mennyezet 
felé, s fent a tetőnyíláson kilibbent és szétfoszlott a kora őszi 
bágyadt napsütésben. Most a Caesar lépett az oltárhoz, töm
jént hintett rá, felbodorodott a sűrű fehér füst, új himnusz 
harsant, és Constantinus a füstfelhőn át szinte révülten látta, 
hogy a Napisten arca az ő vonásait viseli... Megerőltette a 
szemét, de változatlanul a tulajdon arca nézett szembe vele, 
mintha tükörben látta volna önmagát. Riadtan meredt az 
istenszobor arcára, s úgy rémlett neki, hogy Apollo elmoso
lyodott. Nem akart hinni a szemének, egészen közel lépett a 
szoborhoz, mélyen meghajolt, és épp az adoratio szertar
tására készült: jobb keze ujjait ajkához emelte, hogy hódoló 
csókot hintsen az isten felé, amikor a szobor balra fordult, 
fölemelte jobb karját, kivett egy babérkoszorút Victoria ke
zéből, és Constantinus felé nyújtotta.

- Ti ezt láttátok? - szólt közbe Vecasius.
- Polluxra! láttuk! - felelte Acilius és Talio szinte egy

szerre.
- Folytasd csak, Talio - biztatta Concordius a száza

dost.
- És nem egy, hanem három babérkoszorút nyújtott át 

a Caesarnak, aki mind a hármat átvette, bal karjára fűzte, 
és végre elvégezte az adoratio szertartását. A szobor vissza
lendült eredeti állásába, jobb karja lehanyatlott, s az egész 
alak megint mereven, szoborszerűn, mosolytalanul és kö
zömbösen nézett le a Caesarra és ránk. Mi meg reszkettünk, 
mint a nyárfalevél, és szerettünk volna minél előbb szaba
dulni erről a rémületes helyről, csak Constantinus állt nyu-
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god tan a helyén: a parázs fényében a füstfelhők függönyén 
át úgy láttam, hogy megilletődött és átszellemült arcán fel- 
fénylik az istenarc imént látott felséges mosolya. A templom 
egyik papja a szentély korlátja mögül dagályos szónoklattal 
ünnepelte a Caesart: „íme, Caesar - mondotta -, Helios- 
Apollo kitüntetett téged; kegyébe fogadott; megígérte, hogy 
életed győzelmek sorozata lesz, s a három koszorúval érté
sedre adta, hogy az emberi kor legvégső határáig terjeszti 
ki életedet. Ifjú vagy és derűs és üdvözítő és gyönyörű, ó 
Caesar - fejezte be a szónok -, s könyörgünk hozzád, Apollo 
földi mása, hogy áraszd reánk szüntelenül és bőségesen isteni 
fényességedet!" Fölzendült az Apollo-himnusz, kivonultunk a 
templomból, s egészen a főhadiszállásig egyébről sem tud
tunk beszélgetni, csak a csodálatos látomásról. Constantinus 
Caesar jóval előttünk lovagolt, magába mélyedten, szótla
nul, s három napon át, amíg a fővárosba értünk, a katonai 
parancsokon kívül senkihez egyetlen szót sem intézett.

- Talio beszámolója után megértem, hogy a Caesar, mióta 
hazajött, mért vonul vissza néha órákra, mért visel állandóan 
babérkoszorút, mért jár mindig aranyhímzésű díszruhában, s 
mért különíti el magát egyre jobban az emberektől. A láto
más fölébresztette benne az istent, és ő most megrendültén 
magába száll, és készül emberfeletti hivatására - vonta le a 
tanulságot az elbeszélésből Concordius.

- Fényességed bizonyára tudja, hogyan és miért mozog
nak az istenszobrok - jegyezte meg kesernyés mosollyal 
Vecasius.

- Igen, tudom - felelte rá a tábornok nyugodtan. - Is
merem Ktesibios és Heron mechanikáját, ostromgépek és 
lövőgépek közt élek fiatal tiszt korom óta; tudom, hogy ha a 
a papok úgy akarják, az istenszobrok a szemüket forgatják, 
bólintanak, sóhajtanak, izzadnak és véreznek, kezüket- 
lábukat mozgatják, sőt beszélnek is, ha kell. Mi viszont ne 
beszéljünk, barátom. Constantinus urunk velünk együtt 
Helios-hivő; ismeri céljait, tudja mit akar, egyenesen megy 
az útján. De ha az istenség is megnyilatkozik mellette, az 
csak fokozza az ő akaratát s a tömegek hitét. Mert a papok
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mesterkedéseire, a csodára, nem Constantinusnak van szük
sége, hanem a műveletlen tömegnek, amelyet nem az éssze
rűség, nem a józan belátás, nem a meggyőződés visz Con
stantinus táborába, akár mint polgárt, akár mint katonát, 
hanem a csoda; akkor is, ha az a csoda szemfényvesztés.

- Az ilyen elméletektől híznak és gazdagszanak a pa
pok - jegyezte meg Vecasius. - Meggyőződésem, hogy véget 
kellene vetni ennek a papi szemfényvesztésnek, hogy ne 
mondjam, bábjátéknak, s mégis inkább józan érvekkel hódí
tani a népet Constantinus urunk táborába. Azt hiszem, taní
tani kellene a népet.

- Lárifári - legyintett Concordius -, ez csak afféle szél- 
lelbélelt filozófusok és vándorló erkölcsprédikátorok agy
ficama. A népnek csoda kell, titokzatosság, rajongás, átszel- 
lemülés, látomás, álombéli vagy nappali jelenés, mindegy! 
Csak olyasvalami legyen, ami felül van az emberi értelmen, 
ami rejtelmes, megfoghatatlan, meglepő, megrendítő: vagyis 
az égi vagy alvilági hatalmak beavatkozása és tanúságtétele, 
Plotinos kell a népnek és Porphyros: eksztázis, mágia, va
rázslás, jóslás, álomfejtés. Platon vagy Cicero semmiféle ra
gyogó érveléssel nem tudná meggyőzni a tömeget Constanti
nus igazságáról.

- Fényességed okfejtése ragyogó, elismerem - mondta 
rá halkan Vecasius -, és hozzátehetem, hogy gyakorlati szem
pontból bizonyára ez a felfogás a helyes. De nekünk, tanult 
embereknek kötelességünk és feladatunk volna, hogy tanítsuk 
és felvilágosítsuk a tanulatlan tömegeket.

- Ne akarjuk megváltani a világot! - nevette el magát 
Concordius, és fölemelte kristályserlegét.

- Úgy van! - szólalt meg lelkesen Acilius Severus ezre
des, aki mindeddig hallgatott, mivelhogy egy árva szót sem 
értett meg az egész magasrendű vitábóL ö is fölkapta a ser
legét, és harsányan megismételte: - Ügy van! Igyunk!

Ittak, és végre olyan tárgyról kezdtek beszélgetni, amely 
mindnyájukat érdekelte: a küszöbön álló amfiteátrumi játé
kokról.
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Miközben az egész város feszült izgalomban várta az 
amfiteátrumi viadalok és egyéb látványosságok kezdetét, 
Constantinust szüntelenül az Apollo-látomás foglalkoztatta, 
az istenközelség, a közvetlenül kapott isteni kinyilatkoztatás, 
s ezenfelül csak az álmok és jóslatok. Minden délelőtt meg
jelent nála Vettius Rufinus, Helios főpapja és vele a bika
ölő Mithras treviri egyházközségének vezetője, Oromasdes, 
a perzsa Napisten papja s egyúttal mágus, asztrológus, csoda
tévő, jós és álommagyarázó. Constantinus előadta nekik ál
mait, nappali és éjjeli látomásait, mert a Vosagus-hegyi jele
nés óta szüntelen révületben élt, és órákon át olvasta, ma
gyarázta és magyaráztatta magának az ephesosi Artemidoros 
tudományos álomfejtő könyvét, amelyet Oromasdes hozott 
el neki. Mivel pedig lényegileg Mithras is napisten volt, te
hát Helios mása: a két pap egyesült erővel zsongította a Cae
sart elragadtatásokba és révületekbe, úgy hogy Constantinus 
akkor is bonyolult álmokról számolt be nekik reggelente, ha 
történetesen semmit sem álmodott. De nappal is révületben 
élt, szárnyas geniusokat látott, s ha behunyta a szemét, tűz
golyókat látott, szikrázó napkorongot, aranyban égő diadé- 
met, tizenkét ágú sugárkoronát, tüzes lépcsőt, amely a fény
ben izzó fellegekbe nyúlt, szédítő sebességgel forgó fényke
reket: s mindebben az istenség kinyilatkoztatását kereste, s 
ha nem találta meg jelentésüket, a papok mindenből kihá
mozták Helios akaratát vagy utasítását. Minél többet olvasta 
Artemidoros könyvét, annál jobban beleélte magát az isten
közelségbe.

Délben távoztak a papok, s ekkor szinte varázsütésre 
lefoszlott róla ez a révület. Rendszerint Talióval ebédelt, s 
mivel nagyon keveset evett, s még kevesebbet ivott, Talio 
kénytelen volt követni példáját, bár fiatal szervezete kiadó- 
sabb táplálkozást kívánt. Mivel pedig a mértékletes ebéden 
éhen maradt, intézkedett, hogy mire a caesari koplalás után 
a szobájába ér, már ott várja az igazi ebéd.

Constantinus csak ebéd után fogott hozzá uralkodói te
endőihez; és amikor a jelentéseket fogadta vagy katonai és 
polgári ügyekben intézkedett, már friss volt, lendületes,
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pontos és gyors; késő estig szívósan és fáradhatatlanul dol
gozott, úgy hogy Concordius meg Hermogenes nemegyszer 
kidőlt mellőle, csak Talio bírta ezt a nagyfeszültségű munka
iramot. Ha Vecasius néha lejött jelentéstételre - mert rend
szerint ő fogalmazta a politikai tartalmú leveleket és okmá
nyokat -, meglepetten látta, hogy a Caesar arca és egész ma
gatartása milyen nyugodt, s mindössze az tűnt fel neki, hogy 
szokatlanul nagy adományokkal halmozta el az uralma alá 
tartozó tartományok Helios- és Mithras-templomait és pap
ságát. Vecasius ezt a Vosagus-hegyi látomás után természe
tesnek találta. Ilyen napokon rendszerint Talio vendége volt 
(a százados második ebédjén), s meglepetten értesült a Cae
sar álmairól, révületeiről és hallucinációiról és ennek ellen
kező végletéről, a fergeteges délutáni munkatempóról. Köz
ben azonban nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze, némi 
huncut mosollyal a szája szögletében:

- És nő?
- Nincs - felelte kurtán Talio. - Akár hiszed, akár nem: 

nincs. Eleget csodálkozom rajta, hiszen Nikomedeiában, hogy 
úgy mondjam, nagy fogyasztó volt.

- Most meg éjjel látomások, délelőtt papok, délután 
hajsza: érthetetlen.

- Én megértem - mondta rá Talio, és fiatal fogával pil
lanatok alatt szétmarcangolt egy kövér libacombot. - Erős 
akaratú és céltudatos ember, hiszen ismered. Említette ne
kem, még közvetlenül a látomás után, hogy most minden más 
mellékes, csak a végső cél a fontos.

- Azért nem kellene a thebaisi remeték módjára aszké
taéletet élnie!

- Kiről beszélsz, Vecasius?
- Arról a két vén szamárról, Paulusról és Antoniusról, 

akik odalent élnek az egyiptomi sivatagban; mindent meg
tagadnak maguktól, ételt, italt, kényelmet, nőt, a testüket sa
nyargatják, esőt, vihart, forróságot élvezettel tűrnek, nappal 
imádkoznak, éjjel mennyei látomásokkal szórakoznak. Mé
lyen megvetem őket. Egyetlen mentségük, hogy kereszté
nyek, rajongók, ennek az élettagadó, örömtelen és gyászos
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vallásnak a hívei! No de Constantinus? A Nap, a ragyogás, 
a tűz, az élet, a szépség vallásának a meggyőződéses híve 
hogyan szánhatja magát ezeknek a kótyagos és hibbant agyú 
keresztényeknek az önmegtartóztatására? Még a feleségé
hez se jár föl!

- No és Minervina nem nélkülözi? - érdeklődött a szá
zados.

- Gondolhatod, hogy ezt nem köti az orromra.
- Csak azért kérdezem, mert Nikomedeiában az a csi

nos fekete zsidólány ...
- Aurelia Thamar?
- Az. Egyszer kikottyantotta valamelyik lány előtt, hogy 

véletlenül rajtakapta őket, s a jelenet láttán meggyőződött 
róla, hogy Minervina ... hogy is mondjam ... habzsolja a 
szerelem gyönyörűségeit. Most viszont? Talán neki is láto
másai vannak? - nevette el magát harsányan a százados. Föl
kapta a poharát, és nagyot ivott az aranyszínű albai borból.

- Ne firtassuk, nem tartozik ránk - legyintett Vecasius, 
s ő is kiitta a borát, egyúttal azonban a füle tövéig elvörö
södött. „Talán a bortól", gondolta magában Talio.

Constantinust csak akkor sikerült kiszabadítani a papok 
mágikus varázsköréből, amikor Valerius Concordius tábor
nok meggyőzte arról, hogy a győzelem örömére megrendezett 
amfiteátrumi játékokon feltétlenül meg kell jelennie. Meg 
is jelent a két hétig tartó játékoknak minden napján, fényes 
kísérettel, maga is arannyal hímzett bársony díszruhában, 
és fejéről egyszer sem hiányzott a babérkoszorú.

Óriási tömeg tolongott naponta az amfiteátrum körül, 
mert bizony legalább még egyszer annyi néző szeretett volna 
bejutni, mint amennyi belefért. Az a nyolcezer ember azon
ban, aki bejutott, a világ mniden kincséért sem adta volna át 
a helyét másnak; sokan bent is éjszakáztak az épületben, so
kan már hajnalban beültek, csak hogy részük lehessen a pa
zarnak ígérkező látványosságban.

Előbb hadifoglyok viaskodtak egymással életre-halálra, 
s irtózatos volt végignézni, hogy apák, fiák, testvérek, roko
nok és barátok kénytelenek voltak gyilkolni egymást, mert
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ha vonakodtak, vagy csak látszatra viaskodtak, azonnal a 
vadállatok ketreceibe vezették őket. A nép vért akart látni, 
borzalmakat és halottakat, s hallani akarta a legyilkoltak ha
lálordítását. Aztán szabályszerűen vívó gladiátorok mérkő
zése következett: ez volt a játékok legizgalmasabb műsor
száma; Constantinus nem sajnálta a pénzt, és elhozatta Tre- 
viribe a tartományok leghíresebb gladiátorait, egyebek közt 
a „győzhetetlen" Petraitest Carnuntumból, és a százszoros 
győztes Adamantiost Nemaususból. Olyan válogatott gla
diátorgárda vonult fel ezúttal a treviri amfiteátrum porond
jára, amilyent itt még sohasem láttak. Óriási összegekben fo
gadtak egyik vagy másik híres vagy jó kiállású gladiátor 
győzelmére, és a bennfentesek meg a szélhámosok nem egy 
polgárt alaposan megkopasztottak. Sittiusnak is legalább 
kétszáz denariusába került az élvezet, bár ő csak a fölös be
vételeiből veszített, hiszen ezekben az izgalmas és élvezetek
kel zsúfolt napokban a „Teve"-fogadó valósággal ontotta a 
pénzt. Ezekre a napokra még a mezei rabszolgáit is beren
delte a fogadójába, az amfiteátrumban pedig tizenkét fiatal, 
csengőhangú rabszolgája kínálta a frissen sült kolbászt, a la- 
cipecsenyét, a mézédes szőlőt meg a bort. Az egésznapos já
tékok alatt bizony megéheztek a nézők, és hát Sittius le- 
génykéi esténkint denariusoktól duzzadó pénzeszacskókkal 
tértek haza a fogadóba.

A játékok utolsó öt napján zajlottak le az állatviadalok; 
egy-egy csoport hadifoglyot betereltek a porondra, s rájuk 
eresztették a napok óta éheztetett fene vadakat; ezek aztán 
valóságos vérfürdőt rendeztek a porondon. Medvék, vaddisz
nók, farkasok, sakálok, hiúzok, vérebek, vadbikák marták, 
marcangolták, döfték, taposták, harapdálták és zabálták a 
védtelen foglyokat. De volt olyan nap, hogy már a vadálla
tok belefáradtak a vérengzésbe, és unottan lekushadtak, 
hiába volt a közönség és a sok fegyveres pecér hangos uszí
tása és döfködése. Az életben maradt hadifoglyokat az egyik 
szkíta íjász század katonái az amfiteátrum legfelső emeletéről 
lenyilazták.
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Nem volt nagy az amfiteátrum; porondjának hossza 
százegynéhány lépés, szélessége hatvan lépés, de volt olyan 
nap, hogy a bokáig érő vért csatornákon kellett elvezetni; 
ilyenkor a hadifoglyok hajnalig dolgoztak, hogy a másnapi 
állatviadalokon friss porond várja a vadállatokat és áldoza
taikat.

Legnagyobb izgalommal várta a lakosság is, a hadsereg 
is az állatviadalok utolsó napját, mert erre a napra tartogatta 
Aradius városparancsnok, a játékok rendezője azokat a ne
mes vadakat, amelyeket Constantinus drága pénzen hozatott 
Afrikából, hogy a harcokban foglyul esett két törzsfő, Ansgar 
és Merving, ezekkel a királyi vadállatokkal - két oroszlánnal 
és két leopárddal, küzdjön meg életre-halálra s méghozzá 
puszta kézzel.

Ott állt a két fejedelmi termetű, vasizomzatú, hosszú
hajú, torzonborz szakállú vezér az aréna két végében. Mez
telenül, kemény tekintettel, ökölbeszorított kézzel várták az 
alagsorból csikorgó láncokon és kerekeken lassan fölemel
kedő ketreceket. Halálos némaság ülte meg a nézőteret, csak 
akkor támadt izgatott mozgás, amikor a ketrecek vasrács-aj
taját láthatatlan kezek fölrántották.

A kiéheztetett fenevadak vicsorogva néztek körül; meg
lepte őket a gyanús csend, a két mozdulatlan bronzszobor; 
az egyik oroszlán lekushadt a porondra, várt, a másik büsz
kén fölvetette fejét, szimatot kapott, s néhány ugrással ott 
termett Ansgar előtt: ebben a pillanatban az óriás vasökle, 
mint az acélpöröly, úgy sújtott le a fenevad fejére; az orosz
lán megroggyant, betört feje vérzett. A nézőtéren a csodálat 
és meglepetés moraja hullámzott végig.

Constantinus nem engedte meg, hogy a két vezér kard
dal a kezében vívjon meg az életéért; azt akarta, hogy becs
telen halállal pusztuljanak el. Mikor látta a barbár vezér ir
tózatos ökölcsapását, odasúgta Aradiusnak, hogy ha ezek az 
állati erejű barbárok még egy nemes vadat leütnének, a biz
tosan célzó szír íjászok mind a kettőnek a karizmaiba eresz
szenek bele egy-egy nyilat. Még fel sem ért Aradius altisztje 
az íjászokhoz, mikor az egyik leopárd hatalmas lendülettel
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ráugrott Merving vállára, és már éppen bele akart harapni 
a nyakába, de a barbár villámgyorsan torkon ragadta, s 
olyan erővel fojtogatta, hogy az állat megvonaglott, karmai
val belevágott a gall vezér hasába, de máris elernyedt a teste: 
döglötten zuhant a porondra. Ebben a pillanatban két nyíl 
fúródott Merving két karjába, úgy hogy a másik leopárd 
könnyedén végzett áldozatával. Morogva lakmározott rajta, 
amikor odafönt újra pendült az ideg, és két nyíl roncsolta szét 
Ansgar két karjának acélos izmait. Az oroszlánölő öklök 
meglazultak, a hősi karok tehetetlenül lehulltak. A másik 
oroszlán megszimatolta a vérszagot, nekibátorodott, s ráve
tette magát a jótehetetlen Ansgarra. Kurrogva és morogva 
lakmározott a két bestia, s mikor torkig zabálták magukat, 
önként visszasétáltak ketrecükbe, ahová a nagy vödör víz 
szaga csalogatta őket. Alighogy lomhán bevánszorogtak, és 
elkezdtek lefetyelni, máris lezuhant a rácsajtó, és a ketrecek 
lassan visszasüllyedtek az alagsorba.

- Ma igazán jóllakhatott vérrel Treviri népe - jegyezte 
meg Concordius tábornok, mikor a Caesar felállt, és kifelé 
indult a páholyból.

- Jegyezd meg jól ezt a véres napot, Concordius - for
dult vissza a Caesar. - így végzek én is minden ellenségem
mel, hogy méltó legyek az én istenségemhez, Apollóhoz, aki 
a Parnassus vad szakadékaiban megölte Pythót, a hétfejű fé
lelmetes sárkánykígyót...

V

A Constantius halála után megtartott bizalmas értekez
leten Vecasius helyesen vázolta fel a várható fejleményeket. 
Amit előre látott, bekövetkezett. Galerius kénytelen-kelletlen 
és fogcsikorgatva elismerte Constantinus caesari rangját, vi
szont azonnal kinevezte a nyugati tartományok Augustusává 
Severus tábornokot. Ez szerette volna birtokába venni Tta-
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liat, de Maxentius, a bitorló, tönkreverte, ahogy Vecasius 
előre látta; a szerencsétlen Severust saját katonái gyilkolták 
meg. Nosza, egyéb se kellett a vén Maximianusnak: néhány 
dél-galliai zászlóaljjal, dús ígéretek fejében, kikiáltatta ma
gát a Nyugat Augustusának, ugyanakkor, amikor Galerius a 
meggyilkolt Severus helyébe a műveletlen és véres kezű moe- 
siai paraszttábornokot, Liciniust nevezte ki a Nyugat Augus
tusának. Az új Augustus ekkor ötvenkilenc éves volt.

A vén Diocletianust mélységesen elszomorította ez a zűr
zavar és ez a felelőtlen garázdálkodás. íme: négy Augustus 
versengett ebben a pillanatban, s majdnem mind a négy fe
neketlen gyűlölettel acsarkodóit egymásra. Megfogadta ugyan 
már lemondásakor, hogy többé nem avatkozik politikába: 
annyira bízott benne, hogy gondosan felépített rendszere ki
állja az idő próbáját, most mégis úgy érezte, hogy közbe kell 
lépnie, hiszen ez az anarchia nemcsak rendszerének, hanem 
magának a birodalomnak bukását is okozhatja. Galerius is 
nyomatékosan kérte, hogy még egyszer vesse latba tekinté
lyét és teremtsen rendet ebben a veszélyes felfordulásban. 
Galerius, Licinius és Maximinus Daia jelent meg az értekez
leten, Constantinus ezúttal egyes lázadó germán törzsek el
len hadakozott, de helyette, meghívás nélkül, a vén Maximia
nus jelent meg. De akármennyit handabandázott, Diocletia
nus kényszerítette, hogy ünnepélyesen és véglegesen mond
jon le képzeletbeli igényeiről. Az öreg látszólag beadta a 
derekát, hazautazott, de ahelyett hogy az értekezlet ha
tározata szerint Maxentiust is lemondásra kényszerítette 
volna, Constantinus távollétét arra használta fel, hogy har
madszor is felvegye a bíbort.

Mivel pedig minden kalandornak bőven akadnak párt
hívei, Maximianushoz is jó néhány ezer régi katonája csat
lakozott; ezekkel gyorsan bevette magát Arelate várába, s 
onnan igyekezett, kisebb-nagyobb rablóportyázásokkal egyre 
jobban kiterjeszteni hatalmát.

Arra a hírre, hogy Maximianus újra megragadta a gyep
lőt, Theodora is elérkezettnek látta az időt, hogy cselekedjék. 
Maximianus tervén rágódott, de neki is megvolt a maga terve.
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Udvari titkára s egyúttal földije, a szíriai származású Pru
sias, vakon teljesítette minden parancsát, tehát most is első
sorban rá gondolt, mikor a terve eszébe jutott. Behívatta.

- Prusias, tudod, hogy atyám újra Augustus.
- Tudom, Augusta.
- Azt is tudod, ki áll az útjában?
- Azt is tudom, Augusta.
- Akkor bizonyára nem kell magyaráznom neked, hogy 

sürgősen cselekednünk kell, amíg a „fattyú" távol van. Ide 
figyelj: mihelyt megérkezik, végezni kell vele.

- Megértettem, Augusta. Csak tisztelettel megjegyzem, 
hogy tőr és kard nem használható, mert úgy őrzik a Caesart, 
mint a százszemű tűzokádó sárkány az aranygyapjút.

- Ostoba vagy, Prusias. Csak nem gondolod, hogy bele
hajszollak az oroszlán torkába? Férfi nem teheti be oda a lá
bát, főleg, ha hozzám tartozik. De nő! Miért ne? A Caesar 
él-hal a nőkért, ha egy fokkal csinosabbak a hárpiáknál. Már
pedig Claritas, az én rabszolgalányom több fokkal is csino
sabb. Kicsit túlságosan pirospozsgás, kicsit parasztosan göm
bölyű, de jó falat. Nem gondolod?

- De Augusta ...
- Nono, mindent tudok, te jómadár. Tetszik neked a 

lány, mi? Akkor bizonyosan tetszik majd a Caesarnak is, és 
szívesen elfogadja a lánytól a mézben főtt fügét, amit bevisz 
neki. ízlik majd a füge is, a lány is, reggelre pedig megsza
badulunk legnagyobb gondunktól, és mire Dalmatius föléb
red, már ki is kiáltották Caesarnak.

- És ha a Caesar nem fogadja el az ajándékot? - két- 
ségeskedett Prusias.

- Ha a fügét nem is, a lányt mindenesetre elfogadja. 
A lány pedig ugyanazon az ezüsttálcán vörös bort is visz be, 
az is ér annyit, mint a mézes füge...

- Claritas tudja, milyen ajándékot visz?
- Csak annyit tud, hogy sem ennie, sem innia nem sza

bad.
Alig ért vissza Prusias a hivatalszobájába, az ajtónálló 

rabszolga látogatót jelentett be.
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- Neve? - kérdezte a titkár.
- Nem értettem meg.
- Ostoba! Fegyveres?
- Nem. Polgári egyén.
- Milyen?
- Keszeg. Szeplős, csúf, sunyi pofa. Vörös hajú.
- Tőr sincs nála?
- Nincs. Megmotoztam.
- Bejöhet.
Prusias szinte megijedt a girhes, ráncos bőrű, kiálló po- 

facsontú embertől, aki úgy állt meg az ajtóban, mintha karót 
nyelt volna. Fejét megbiccentette, ez volt a köszönés, aztán 
megszólalt:

- Galerius őszentsége udvari tisztviselője vagyok. Ne
vem Ablavius, rangom egregius. Theodora Augustánál óhaj
tanám hódolatomat bemutatni.

A titkár tisztelettel meghajolt.
- Hozott kiválóságod levelet vagy üzenetet őszentségé- 

től? És Éppen Theodora Augusta részére? Vagy talán inkább 
Constantinus Caesarnak?

- Galerius őszentsége semmiféle formában nem óhajt 
érintkezni a Caesarral, aki ezt a rangot úgyszólván kizsarolta 
tőle, s különben is Licinius Augustus joghatósága alá tarto
zik. Nikomedeiában egyébként mindenki utálta ezt az erő
szakos és pökhendi kurafit.

- Hogy mondod, egregius?
“ Úgy, ahogy mondtam. Nagyravágyó, erőszakos, kí

méletlen, s minden nő kell neki, ha egy fokkal...
- ... ha egy fokkal csinosabb a hárpiáknál - fejezte be 

a mondatot Prusias.
- Itt is?
- Itt is. Az Augusta épp mostanában küldi be hozzá 

egyik csinos rabszolgalányát, némi kedves ajándékkal, bor
ral, édességgel, hogy kitudja a terveit.

Ablaviusnak fölcsillant a szeme.
- Galerius őszentségét is éppen a Caesar tervei érdek

lik. Ebben az ügyben szeretnék beszélni vele.
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- Azonnal - mondta rá Prusias készségesen, és besie
tett az Augusta lakosztályába. Néhány perc múlva visszajött, 
és sajnálkozva jelentette, hogy az Augusta visszavonult belső 
termeibe, és holnap délre kéreti Ablavius őkiválóságát.

Ablaviusnak tehát sikerült eljutnia Treviribe, nem ugyan 
Sandario, hanem a Hermeias vére árán szerzett mérhetetlen 
vagyon révén. Treviriben, intézkedése szerint jókora összeg 
állt rendelkezésére Modestus bankárnál. Néhány napra Kyp- 
ris társaságában a „Tevé"-ben szállt meg, a legszebb szobát 
bérelte, a legfinomabb ételeket és italokat fogyasztotta; Sit
tius úgy sürgött-forgott körülötte, mint egy hízelgő kiskutya. 
Modestus egyik ügynöke csinos villát vásárolt neki az 
Aranyhegyen, berendezte a szobákat is, a kamrát és pincét is, 
végül szakácsot vásárolt, szobalányt Kyprisnek, egy vé- 
necske takarítóasszonyt s két férfirabszolgát. Mind az öt 
rabszolga a legutóbbi harcokban szerzett gall hadifogoly volt. 
Egyébként alig akadt a piacon rabszolga, eunuch meg ép
penséggel nem: a foglyok javarésze az amfiteátrumban pusz
tult el.

Ursacius épp ezekben a napokban többször megfordult 
Sittius fogadójában. Sittius állandó fizetést húzott Hermoge- 
nestől, s nemcsak mindig hűségesen jelentette, hogy ki érke
zett és honnan, hanem mindenkiről tudott bizalmas adatokat 
is közölni Ursaciusszal. Az értesülések Hermogenestől Ve- 
casiushoz kerültek, a katonai természetű adatok Concordius 
útján Talióhoz. Viszont mindenről, ami a palotában, főleg 
Theodora lakosztályaiban történik, még a legbizalmasabb sut
togásokról is, a címtelen és rangtalan, ám szemfüles Palma
tus küldött részletes jelentéseket Vecasiusnak, akivel Ge
mellos és Gerellos mulatságos története révén összebarátko
zott. Palmatus pedig részben Prusiastól szerezte értesüléseit, 
akivel együtt járt inni és kockázni a pohos egyiptomi Setna 
„Kövér Krokodilus" nevű vendéglőjébe, részben pedig a 
nem túlságosan szép, ám pirospozsgás, tűzrőlpattant, huncut 
és virgonc Claritastól, aki már jó néhány hónapja a szeretője 
volt.
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Attól a pillanattól fogva, hogy Galerius kémfőnöke be
tette a lábát a fővárosba, Constantinus bizalmas emberei 
minden lépéséről tudtak, Vecasius minden adatot föl jegyzett 
naplójába. Ebbe a naplóba az is belekerült, hogy Ablavius 
mit hallott Prusiastól, s az is, hogy mihelyt a Caesar hazaér
kezik, azonnal jelentkezni akar nála.

Vecasius pedig észrevette, hogy Theodora túlságosan 
hangoskodik, sőt fenyegetőzik; a nyilvánosság előtt célzáso
kat tesz Fausta és Constantinus házasságára, titokban viszont 
alattomosan előkészíti a Caesar megmérgezését. Maximia
nus is féktelenül garázdálkodik Arelatében, fosztogatja a 
környéket, zsarolja a gazdagokat, úgy hogy Dél-Gallia mér
hetetlenül sokat szenved a bitorló Augustus zsarnokoskodása 
miatt. Sőt híre jár, hogy szedett-vedett seregével Treviri el
len akar indulni. Ursacius azonban megbízottai útján arról 
értesült, hogy Maximianus változatlanul követeli Constan- 
tinustól a házasságot, és ha a Caesar ellenkezik, csak akkor 
támadja meg a fővárost. Maximianus, a kitűnő hadvezér, kis 
hadsereggel is nagy bajt okozhatott, s ezért a Caesar hű em
berei elhatározták, hogy értesítik a fejleményekről, és meg
kérik, hogy azonnal térjen haza.

Talio százados és Pupius zászlótartó vitte meg az üze
netet a Caesarnak, aki még aznap fegyverszünetet kötött a 
germán vezérekkel, távolléte idejére Acilius Severus ezredest 
bízta meg a főparancsnoksággal, s harmadnapra, két hű ka
tonája kíséretében, megérkezett a fővárosba. A hír futótűz
ként terjedt el a palotában, Theodora lakosztályában egész 
nap izgatottan nyüzsgött a személyzet, viszont a Caesar dol
gozószobájában, éppen a Cupido-festmény alatt, nyugodtan 
ültek együtt szűkebb tanácsának tagjai, Concordius, Hermo
genes, Vecasius, Talio. Déltájban jelentkezett Hermogenes- 
nél izgalomtól dúlt arccal Ablavius. Bizonyosra vette, hogy 
életbevágón fontos leleplezését Constantinus, nikomedeiai 
szokása szerint, most is dús aranyakkal fizeti meg.

- A Caesar életét veszedelem fenyegeti - kezdte izga
tottan és hangosan, mikor bebocsátották a spectabilishez. - 
Tekintélyességed bizonyára hallotta, hogy én már Nikome-
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deiában is bizalmasa voltam ... Merénylet készül ellene ... 
beszélnem kell vele!

- Ügy hallottam, hogy őszinteséged Galerius Augustus 
bizalmasa, sőt kémszervezetének a főnöke volt.

- De Constantinus Caesar tudja, hogy éppen ezen a ré
ven nagy szolgálatokat tettem neki.

- Tehát őszinteséged beszélni kíván a Caesarral? Saj
nálom, ma nem bocsáthatom be. Meghagyta, hogy ma nem 
fogad senkit. Ha őszinteségednek fontos közlendője van, szí
veskedjék nekem elmondani, én azonnal jelentem.

„Orrod tőle fokhagymás, gondolta magában Ablavius, 
majd a te szép szemedért kiengedem az aranyakat a mar
komból? Még mit nem!"

- De értsen meg, tekintélyességed! Merényletet akar
nak elkövetni a Caesar ellen! Még ma éjjel! Sürgősen beszél
nem kell vele! - erőszakoskodott Ablavius.

- Még ma éjjel? Csak nem arról beszél őszinteséged, 
amit attól a fecsegő Prusiastól hallott? Csinos rabszolgalány, 
bor, édesség? Ez az?

Ablaviusnak leesett az álla meglepetésében. Azt hitte, 
menten elvágódik; meg kellett fogódzkodnia egy nehéz tám
lásszék karfájában. Egy szót sem tudott kinyögni, csak da
dogott. Hermogenes fölkapta az asztaláról a csengőt, és meg
rázta. Testőr lépett be.

- Őrmester, kísérd látogatónkat az őrszoba melletti fül
kébe, és jól zárd rá az ajtót. Majd szólok, mikor kiengedhe
ted.

- De spectabilis ... én tiltakozom ...
Hermogenes legyintett. Néhány perc múlva Ablaviusra rá

zárták az ajtót. Csak ült a sötét fülkében, és váltig törte a 
fejét: hogyan is vehették ki a szájából ezt a zsíros falatot?

A múlt éjjel a gömbölyded Claritas, két csók között, 
szepegve bevallotta Palmatusnak, hogy az Augusta paran
csára késő este be kell mennie Constantinushoz, bort és édes
séget visz neki.

- Tudom - mondta rá mosolyogva a fiatalember -, 
mégpedig mérgezett bort és édességet.
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A lány úgy ugrott ki az ágyból, mintha kígyó csípte 
volna meg. Egész teste reszketett. Elsikoltotta magát.

- Nem! Nem! Nem akarom! Nem megyek be! Jaj, mi 
történik velem!

- Gyorsan bújj vissza az ágyba, szivecském, mert meg
fázol - mosolygott még mindig Palmatus. - Semmi sem tör
ténik veled. Ha bemennél a Caesarhoz, nem állnék jót az eré
nyedért, de szerencsére nem mehetsz be, erről gondoskod
tunk - mondta kissé nagyképűn a jegyzőgyakornok. A lányka 
hálásan simult hozzá. - Te csak vidd az ezüsttálcát, az elő
szobában úgyis feltartóztatnak, s tálcástul visszakísérnek az 
Augustához. Majd meglátod, milyen kalamajka lesz ebből a 
fügéből! Ne félj semmitől se, bízd rám magad. A hajad szála 
se fog meggörbülni! - Oly fölényesen beszélt, mintha ő 
volna a testőrség parancsnoka. A kis Claritas megnyugodott, 
szorosan magához ölelte a fiatalembert, és aztán nem be
széltek többet!...

Másnap késő este minden úgy történt, ahogy a tanács
ban kitervezték. Claritas éjfél előtt az ezüsttálcával megje
lent Constantinus lakosztályának előcsarnokában, s az őrt- 
álló testőrkatonával közölte, hogy az Augusta megbízásá
ból át akarja adni ezt a csemegét és bort a Caesarnak. A ka
tona csak ennyit mondott:

- Várj!
A lányka megállt, de hiába nyugtatta meg az éjjel Pal

matus, keze-lába remegett, reszketett a tálca is a kezében, a 
kristálytál hozzákoccant a borosüveghez, a testőr hármat 
koppantott lándzsájával az aranyozott szárnyasajtón. Cla
ritas úgy megijedt, hogy majdnem elájult. De máris nyílt az 
ajtó, a testőrök vigyázzba álltak; előbb egy fiatal centurio 
lépett ki, utána a széles vállú, sasorrú, vastag nyakú, hatal
mas termetű Constantinus Caesar. Claritas megismerte, s re
megve nézett föl rá. A centurio - Talio - fölemelte ezüstpál
cáját, és vezényelt:

- Előre!
A testőrszakasz megindult, s a katonák kettesével el- 

állták az Augusta lakosztályának minden ajtaját. Constanti-
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nus hat testőrrel és kíséretével bevonult Theodora fogadószo
bájába. Az Augusta egyedül volt a teremben, ott ült a húsz 
lángú állócsillár mellett, s mintha valamit olvasott volna; a 
zajra fölkapta a fejét, keblébe rejtette a papiruszlapot, és 
felállt. Méltóságosan kiegyenesedett, de amint meglátta a 
Caesart és kíséretét, alig észrevehetőn megrezzent, s kissé 
riadtan kérdezte:

- Mi ez?
- Augusta, én kérdezem, hogy mi ez? - szólalt meg ke

ményen Constantinus, és rámutatott az ezüsttálcára, amely 
reszketett Claritas kezében.

Theodora elsápadt:
- Ez? - dadogta. - Ez mézes füge és édes bor. Fris

sítő. Tudom, hogy kifáradtál a folytonos harcokban. Ked
veskedni akartam vele.

- Hajlandó vagy magad is megkóstolni, Augusta?
- De Constantinus! - riadt meg Theodora, és önkénte

lenül is hátralépett. - Csak nem gyanúsítasz?
- De igen! - vágta rá a Caesar. - Ki kotyvasztotta hozzá 

a mérget? Mondd meg azonnal! Testőrök!
Két testőr dobbant Theodora mellé.
- Felségsértés! - rikoltotta az Augusta, és sötét gyűlö

let lobbant a szemében. - Ezért felelni fogsz!
- Előbb azonban te felelsz! Mert ha nem, azonnal vég

zek veled! Veled és a gyerekeiddel! Megértetted?
Theodora összeroskadt rémületében, s visszahanyatlott 

a székébe.
- Nem! - nyögte kétségbeesetten. - A gyerekeimet nem 

engedem!
- Beszélj!
- Epaphras, az udvari orvosom.
- Hozzátok ide azonnal! - intett a Caesar az egyik test

őrnek.
Kisvártatva ott állt Constantinus előtt a sunyi ábrázatú 

rabszolga.
- Te vagy az Augusta orvosa? - kérdezte Constantinus.
- Én vagyok, Caesar.
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19 Égi jel I,

- Te keverted ezt a mérget?
- Mérget? - kérdezte vissza tettetett csodálkozással 

Epaphras.
- Ne kertelj, nyomorult! Azonnal edd meg a fügét, és 

idd ki a bort!
Az orvos szemrebbenés nélkül engedelmeskedett, a cse

mege felét elfogyasztotta.
Minden pillanatban várták, hogy végez vele a méreg, de 

negyedóra múlva sem mutatkozott a hatása. Constantinus 
hirtelen ötlettel erélyesen odavágta a kérdést:

- Antidotum? Mi? - Az orvos összerezzent. - Milyen 
antidotumot vettél be? Theriaka? Optimum? Mi? Felelj!

- Optimum - nyögte ki az orvos.
Constantinus is ezt az ellenmérget szedte; egy régi or

vos, bizonyos Marcianus készítménye volt, minden mérget 
semlegesített: valóságos csodaszer.

- Bitang! - rivallt rá Constantinus. - Majd mindjárt 
meglátjuk. Hozzatok be egy rabszolgát vagy egy kutyát. Mind
egy.

Az egyik testőr kiment s hamarosan egy jól megtermett, 
rövid szőrű vörösbarna házőrző kutyával tért vissza. A ku
tya mohón fölfalta az elébe tett mézes fügét, és néhány pil
lanat múlva döglötten nyúlt el a mozaikpadlón.

- Ennek nem adtál ellenmérget, mi? - mordult rá a 
Caesar a rabszolgára. - Megdöglesz, gazember! Vigyétek! 
- Két katona megragadta a remegő és jajgató gonosztevőt, 
és elhurcolta. Zabas, a Caesar hóhérja, még aznap éjjel vég
zett vele.

- Augusta - lépett oda a Caesar a kétségbeesetten ver
gődő asszonyhoz -, megérdemelnéd, hogy itt nyomban meg- 
fojtassalak, a gyerekeiddel együtt! De én téged jobb alka
lomra tartogatlak, elvetemült méregkeverő. Egyelőre őrizet
ben maradsz, senkivel nem beszélhetsz, még a gyerekeiddel 
sem! A testőrök itt maradnak a lakosztályodban, és minden 
lépésedre ügyelnek. Talio, személyesen vagy felelős ezért a 
méregkeverőért! Ha moccanni mer, ha szökni próbálna, le
döfni! Végeztem!
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Kíséretével együtt távozott a lakosztályból; Theodora 
magára maradt a döglött kutyával, Claritas a kíséret nyo
mába szegődött, s meg sem állt Palmatus ajtajáig; föltépte, 
berontott, leborult a gyönyörű bársonyterítős pamlagra, és 
percekig rázta a csukló zokogás. Végül is Palmatus elaltatta 
a kislányt, s mikor reggel szolgálatba ment, rázárta az ajtót. 
Claritas még sohasem aludt ilyen boldogan. Kora délután 
óvatosan bejött hozzá Palmatus, és nevetve tartotta oda az 
orra alá a hivatalos, pecsétes pergamentekercset:

- Nézd csak, szivecském! Idenézz! Olvasd!
Claritas, sajnos, nem tudott olvasni.
Palmatus azonban megmagyarázta neki, hogy a Caesar 

felszabadította; jókora összeget utalt ki, hogy új életet kezd
hessen, egyúttal pedig megengedte, hogy ha kedve tartja, 
mint liberta, vagyis szabad ember, teljesíthessen szolgálatot 
Helena Augusta mellett.

Claritas ezt választotta, mire Palmatus kijelentette:
- Akkor én is kérem az áthelyezésemet Helena Augusta 

udvartartásába.
Kívánságuk teljesült, s így történt, hogy Palmatusnak 

bőven adódott alkalma Aristeides csiklandós történeteinek 
megismertetésére, amelyeket ismételten tövéről-hegyére el
méletileg és gyakorlatilag végigélvezett a huncut és tűzről
pattant kis Claritasszal.

Ablavius Massilián és Arelatén át érkezett, tehát alkalma 
volt előbb jól körülnézni Maximianus udvarában; bőséges 
tapasztalatokat gyűjtött, és alig várta, hogy titkait értékesít
hesse, mivel egyelőre Modestusnál őrzött tőkéjéből élt, és 
sehogy sem sikerült igazi kövér keresetre szert tennie. Cons- 
tantinushoz nem tudott hozzáférkőzni, kinevezését nem kapta 
meg, jóllehet tudta, hogy enélkül nem indul el az aranypatak 
csörgedezése pénzeszacskója felé. Pedig milyen titkokat hozott 
Arelatéből! Nikomedeiában fele ennyin meggazdagodhatott 
volna! És Kypris is eszi a pénzt. A szíriai selyemkereskedő 
már nem hajlandó többet hitelezni, s éppen tegnap panasz
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kodott neki a drága nő, hogy Sudines, az egyiptomi ékszerész 
semmi áron sem adja hitelbe a smaragdkoszorúba foglalt 
sárga borostyánt, amelybe valamikor a mondái időkben egy 
kiterjesztett szárnyú méhecske fagyott bele. Ablavius érezte, 
hogy cselekednie kell!

Közben azonban az isteni Kypris cselekedett. Unalmá
ban, amíg Ablavius az aranyakat hajszolta, kipróbálta az 
egyik gall rabszolgát. A csinos legény megfelelt. Kipróbálta 
a másikat, az is bevált. Mind a kettő különb volt Ablavius- 
nál. Miután összemelegedett a legénykékkel, megértette ve
lük, hogy neki nemcsak izmos legényekre van szüksége, ha
nem gazdag urakra is, és nem baj az sem, ha öregek és kissé 
lanyhábbak. Annál kevesebb kárt tesznek benne. Innen 
kezdve Kypris sohasem volt pénzszűkében, s mióta a szaká
csot is kipróbálta, a város legvagyonosabb szállítói és nagy
kereskedői is állandó vendégei voltak a gyönyörű Kypris- 
nek. És a gall fiúk nagyon vigyáztak, hogy Ablavius rajta 
ne csíphesse az istennőt. Nem is történt egyéb baj, csak az, 
hogy Treviri előkelő ficsurai hamarosan szemet vetettek a 
széplányra; de a három testőr nagyon vigyázott rá - jobban, 
mint Ablavius -, úgyhogy a mohó és szerelmes ifjak csak ak
kor jutottak az isteni Kyprishez, ha aranyakkal adtak nyo- 
matékot szerelmes sóvárgásuknak. Kypris hamarosan ara
nyakon alhatott, megvehette a méhecskét is, a szíriai és indiai 
selymeket is, nem szorult Ablavius pénzére. És amíg a há
rom gall legény ke itt volt a villájában, nem szorult a szerel
mére sem. Már-már arra gondolt, hogy önállósítja magát, de 
aztán elhessegette magától ezt a könnyelmű ötletet: minek? 
Itt mindene megvan, ezenfelül nem is tanácsos magára hara
gítani ezt az aljas besúgót, mert már Nikomedeiából tudta, 
hogy veszedelmes ember.

És nemsokára helyrezökkent Ablavius. Constantinus há
lás volt nikomedeiai szolgálataiért, s végre itt is megtette a 
kémiroda főnökének. Az urak fintorgatták ugyan az orru
kat, de beletörődtek. Még Hermogenes is, mert legalább et
től a nehéz ügykörtől megszabadult; most már csak Abla- 
viust kellett figyeltetnie.
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Ablavius pedig lázas tevékenységbe kezdett. Üjra ele
mében volt; hamarosan kiszimatolta Helena és Ruricius vi
szonyát: ügyesen tudtára adta mind a kettőnek, hogy hallga
tása aranyat ér, és Helena is, őfényessége is bőven tömködte 
arannyal. Csak két dolgot nem tudott kiszimatolni: először is 
Minervina és Vecasius viszonyát, mivelhogy a lámpák nap
pal nem beszélnek, s mivel Vecasius fölényesen túljárt az 
eszén; másodszor pedig azt, hogy mi történik a tulajdon vil
lájában, holott ezt már az aranyhegyi verebek is csiripelték.

Nos, egyszer csak elhatározta magát, hogy alaposan eret 
vág Constantinuson: leutazik Arelatébe, kifürkész mindent, 
titkokkal terhesen tér vissza, és csengő aranyakért adja el 
Constantinusnak a déli darázsfészekben szerzett értesülé
seit. Értette a mestersége fortélyait, és tudta, hogy Maximia
nus rá akarja sózni a leányát a Caesarra, s azt is tudta, hogy 
ha ez nem sikerül, a vén kalandor vakmerő vállalkozásba 
vágja a fejszéjét: megtámadja Trevirit, hogy egyszer s min
denkorra végezzen Constantinusszal.

Két hétig tartózkodott Arelatében, s az aratása dúsabb 
lett, mint remélte. Meggyőződött róla, hogy Maximianusnak 
nincs számbavehető hadereje, tehát hadjáratra, Treviri meg
támadására - akárhogy handabandázott a nyilvánosság előtt 
- nem is gondolhat. De megtudta azt is, mégpedig magától 
Maximianustól, hogy mindenáron nyélbe akarja ütni Fausta 
és Constantinus házasságát. És páratlanul ravasz ügyeskedés
sel, leskelődéssel, hallgatódzással, rabszolgák megvesztege
tésével olyan titoknak jött nyomára, amelyért legalább egy 
zsák aranyat söpör be. Sietett Maximianushoz.

- Dicsőséges Augustus - kezdte sunyi alázatoskodás
sal -, bizonyára tudod, hogy Nikomedeiában nem egy vég
zetes veszedelemtől, csapástól és csalódástól mentettem meg 
a szentséges Galeriust. Tőlem tudta meg egyebek közt, hogy 
Constantinus meg akar szökni; meg is tett minden intézke
dést az akkori nobilissimus kézrekerítésére, de egy elveteme
dett és züllött álfilozófus az egész tervet elárulta, úgy hogy 
a veszedelmes ellenség kisiklott Galerius kezéből. Éppen azért 
járultam kegyes színed elé, szentséges Augustus, hogy óvja



lak az árulóktól, még akkor is, ha azok netalán saját csalá
dodban lappanganak.

- Hogyhogy a saját családomban? - mordult fel a csá
szár.

- Szentséges Augustus, ragyogó tervedet, hogy az iz
gága és erőszakos Caesart lefegyverezd, belső árulás veszé
lyezteti. Pedig valóban ideje ezt a treviri bitorlót semlegesí
teni, hiszen már nem bír magával: Theodora Augusta a gyer
mekeivel együtt fogoly!

- Micsoda? - hördült fel Maximianus.
- Igen, Augustus. És ha vérszemet kap, ki tudja, mire 

nem vetemedik még? Bölcsen tervezted hát meg a házassá
got, és ha dugába dől, minden megsemmisülhet, családod, 
uralmad, s talán az életed is...

- És ki az az áruló, aki meghiúsíthatná tervemet és aka
ratomat, méghozzá a saját családomban? - kérdezte izgatot
tan a császár.

Ablavius halkabbra fogta a hangját.
- Fausta nobilissima.
Maximianus elvörösödött dühében, kezeit ökölbe szorí

totta, szenvedélyesen felugrott, és felemelt ököllel rohant 
Ablaviusra.

- Hazudsz, gazember!
Ablavius tudta, hogy az aranyforrás felbuggyanásának 

titka a szilárdság és a nyugalom. Nem ijedt meg, nem veszí
tette el a fejét.

- Szentséges Augustus, kérdezd meg leányodat... és 
szükség esetén Barbatiót.

_ - Kit? - üvöltötte a császár, mert már rosszat sejtett.
- Barbatiót, a csinos fiatal centuriót, aki fél éve itt tel

jesít szolgálatot a palotában. - „Most Ablavius, most! Mondd 
ki!" biztatta magát a kémfőnök, s elszántan ki is mondta: - 
Azóta folytat vele szerelmi viszonyt a nobilissima.

- Gyalázatos rágalom! - ordította a császár, és ökle 
Ablavius arcába sújtott. A kémfőnök megtántorodott, de rög
tön összeszedte magát.



- Szentséges Augustus, megölhetsz, de ez a tényeken, 
sajnos, nem változtat.

- Annyira bizonyos vagy benne, bitang?
- Könyörgök, szentséges Augustus, kérdezd ki a nobilis

simát.
- Megteszem - lihegte Maximianus -, de esküszöm a 

halálos Styx folyamra, hogy ha hazudtál, egy percig sem élsz 
további

Ablavius meghajolt.
- Életem a kezedben van, szentséges Augustus. Én 

azonban bizonyosra veszem, hogy nagy szégyentől és szeren
csétlenségtől mentettem meg házadat, és talán az életedet is, 
és végül is gazdagon megjutalmazol.

A császár Ablaviust saját kezűleg belökte a szomszéd 
szobába, és ráparancsolt:

- Itt maradsz, moccanás nélkül!
Rázárta az ajtót, csengetett, hívatta a lányát.
Kisvártatva felbukkant az ajtóban Fausta arányos, nem 

magas alakja, dús fekete haja, nagy szeme, sűrű szemöldöke, 
hosszúkás, egy csöppet sem csinos arca. Belibbent, moso
lyogva, könnyedén; zöld övvel összefogott sárga pallája fel
hajlott, karcsú bokája kivillant, friss mozdulattal apja elé 
perdült, de hiába minden szépítőszer és fodrászművészet, 
mégis olyan volt, mint egy kis sárga hasú béka. Csak Bar- 
batio százados volna a megmondhatója, mit evett ezen a 
békán.

Barbatio csakugyan tudta, mért szakította le ezt a csá
szári szűz virágot. Jól meggondolta a dolgot. Sok szép nő volt 
az udvarnál is, a városban is, válogathatott, de ő éppen ezt a 
kis békát választotta, hideg megfontolás után: nem lehetet
len, így ábrándozott magában, hogy ez a csúnyácska lány 
még a császári bíborhoz segít! Fausténak tetszett ugyan a 
csinos tisztecske, de inkább csak kíváncsiságból adta oda 
magát neki. Hanem aztán a harmadik éjszakán őrjöngeni és 
tombolni kezdett a szeretkezés gyönyörűségeitől: legszíveseb
ben el sem engedte volna maga mellől a fiatalembert. Ügy 



érezte, halálosan szerelmes bele, Barbatio pedig fáradhatatla
nul fűtötte a szenvedélyét.

- Fausta - szólalt meg Maximianus szokatlanul komo
ran -, megkérdeztelek a minap, hogy mit szólnál hozzá, ha 
férjhez adnálak Constantinus Caesarhoz. Nos, mit határoz
tál?

- Nem tudtam elhatározni magam, Augustus - felelte 
Fausta. - Ügy gondolom, ráérek még.

- Te ráérsz, de én nem. Tudod, hogy Constantinus fe- 
nekedik rám, útjában vagyok, talán az életem is veszélyben 
forog, viszont ha hozzámégy, akkor a kezünkbe kapjuk, le
szereljük, mondhatnám: kihúzzuk a méregfogát.

- Félek attól a bikanyakú nagydarab embertől. Nem 
tetszik, nem szeretem.

- Ki beszél itt szerelemről? Ez a házasság az én mentő
horgonyom. Mindnyájunk érdeke. Egy csapásra megszabadu
lunk legveszedelmesebb ellenségünktől, s ha egyszer a fele
sége vagy, könnyűszerrel elbánunk vele. S ne felejtsd el, 
hogy mérhetetlenül gazdag, rövid idő kérdése, hogy Augustus 
legyen, s a tetejébe még szép szál ember, remek férfi. Nos?

- Nekem nem kell.
- Máris határoztál?
- Épp ebben a pillanatban. Mert annyira dicsérted. Utá

lom.
- Hogy utálhatod ezt a hatalmas, gazdag és mégiscsak 

szép embert?
- Ez neked szép? Öreg vagy, Augustus, s már nem tu

dod, milyen a szép férfi.
- Olyan, mint Barbatio? - vágta rá ingerülten Maxi

mianus. Fausta összerezzent. Az éles hang rádöbbentette, hogy 
az apja mindent tud. Keskeny arca lángba borult, fekete sze
me vadul felszikrázott, hangja élesen csattant:

- Hazugság! Rágalom!
Vékony teste megfeszült, ugrásra készen állt szemben 

apjával, mint a vadmacska.
- Mióta vagy a szeretője? - üvöltött most már Maxi

mianus.



- Hát ha aljas besúgóid kémkedtek utánunk, meglestek, 
beárultak, tudd meg, hogy igenis a szeretőm, a szerelmem, a 
boldogságom, és senki más nem kell nekem! - sikoltotta 
Fausta magánkívül, szinte eszelősen. - Gyilkold meg, úgyis 
ehhez értesz legjobban, de előre megmondom, hogy én is 
vele halok! - Egész teste reszketett a halálos izgalomtól, duz
zadt ajkait összeharapta, kezei görcsösen ökölbe szorultak.

Maximianus tudta, hogy az ilyen őrjöngő kitörést csak 
fagyos nyugalommal lehet lecsillapítani. Csöndesen meg
szólalt:

- Nem gyilkolom meg, s nem halsz vele. Hagyjuk ezt! 
Beszéljünk értelmesen és szenvedélytelenül. Ez a házasság 
élethalál kérdése. Nekem is, neked is, mondtam már. En nem 
bánom, van-e szeretőd; azt sem, hogy ki a szeretőd, nekem 
csak az a fontos, halálosan fontos, hogy férjhez menj Cons- 
tantinushoz! Azzal a fickóval annyit sem törődöm, mint egy 
pitypangpehellyel. Utoljára kérdezlek: teljesíted-e apád kí
vánságát?

- Nem öleted meg Barbatiót?
- Nem - mondta rá határozottan Maximianus.
- Akkor megadom magam - hajtotta le a fejét Fausta. 
Mikor a lány távozott, Maximianus kinyitotta a szom

széd szoba ajtaját. Ablavius belépett. A császár végigmérte, 
s némi undorral, de kegyesen ennyit mondott a diadalma
san mosolygó kémfőnöknek:

- Valóban nagy szolgálatot tettél nekem, száz arany a 
jutalmad, a főpénztárostól megkapod. Most mehetsz. Ha
nem annyit mondok, hogy ha erről a Barbatio-űgyről egyet
len szót is szólsz bárkinek, halálfia vagy. Megértetted?

- Megértettem, Augustus.
Fölvette az aranyakat, visszautazott a fővárosba, a zsák

mányt felajánlotta Kyprisnek, és boldog éjszakát töltött vele. 
Nem tudta, hogy távolléte alatt a lány háromszor annyit 
keresett. Ablavius ki akarta aknázni a nagy titkot, s mivel 
Constantinusnak igazán nem árulhatta el - hatodik érzéke 
megsúgta, hogy ez kockázatos és veszélyes -, úgy döntött, 
hogy eladja Helénának és Minervinának. Ez is veszélyes

296



művelet volt, mert meghiúsíthatta a házasságot, de bízott 
benne, hogy sem Helena, sem Minervina nem meri elárulni 
Constantinusnak.

Ezúttal tévedett. Minervinához be sem jutott; minden kí
sérlete meghiúsult Vecasius éberségén. Helénához azonban 
sikerült bejutnia, azzal, hogy rendkívül fontos híreket ho
zott Arelatéből. Az Augusta tudott a házassági tervről, 
mohón szívta magába a csiklandós történetkét, ötven aranyat 
utaltatott ki Ablaviusnak, és szentül megígérte, hogy senki
nek sem árulja el. Viszont, mikor estefelé Constantinus meg
látogatta, azon melegében kitálalta neki az egészet. 
Constantinusnak a szeme se rebbent a hírek hallatára.

- Anyám, ez engem egyáltalán nem érdekel.
- Hogyhogy nem érdekel? - csodálkozott Helena. - 

Ezt a hetérát akarod feleségül venni? Ezt a nyeszlett 
vakarcsot?

- Én nem akarom feleségül venni, csak feleségűi 
veszem. Nekem nem kellene, akár szűz, akár hetéra, de el
veszem, mert így kívánják az érdekeim. A politika. A jövőm 
s a birodalom jövője fontosabb nekem, mint az, hogy mi
lyen nő fekszik az ágyamba.

Helena megértette, hogy az ötven aranyat kidobta az 
ablakon.

- És velem mi lesz? Ez a vakarcs legyen az igazi 
Augusta?

- Anyám, te éppolyan jólétben és tiszteletben élsz tovább 
is itt a villában, mint eddig. Faustéval nem kell érintkezned.

- És Theodora ott marad a palotában?
- Hazaküldöm a gyerekeivel együtt Maximianushoz. 

Tiszta helyzetet akarok!
- Tudod, hogy Minervina gyereke néhány hét múlva 

megszületik? A fiad - tette hozzá, és elkacagta magát.
- Tudom, anyám, de mi ezen a nevetnivaló?
- Az, hogy a fiad talán épp a menyegződ napján szü

letik meg.
- Az se baj - legyintett a Caesar. - Egyébként a gyerek 

itt marad a villában, az anyjával együtt. A menyegző pe

*97



dig pontosan négy hét múlva lesz. Kérlek, tudasd Minervi- 
nával is.

Minden úgy történt, ahogy Constantinus akarta. A me
nyegzői szertartások Arelatében folytak le. Ott áldozta fel a 
menyasszony Junónak gyermekkori babáit, ottan tette 
egymásba kezüket a nászasszony, ott írták alá tíz tanúval 
együtt a házassági szerződést. A császári posta rendkívüli 
gyorsjáratú hálókocsijában tették meg az utat a fővárosig; 
de útközben semmi sem történt. Fausta fején mindvégig ott 
ragyogott a flammeum, a sárgásvörös menyasszonyi fátyol. 
Ha postaállomáson kellett éjszakázniok, Fausta mindig kü
lön szobában aludt, s esténkint Constantinus kérdő tekin
tetére közömbösen csak ezzel felelt.

- Majd otthon.
Constantinus nem is kísérletezett, de őszintén szólván 

kissé bántotta, hogy ez a csitri egy csöppet sem kíváncsi a 
nászéjszaka gyönyörűségeire. „Elvégre nem sürgős, gondolta 
magában, eddig is megvoltam nélküle, majd otthon." Otthon 
azonban kellemetlen meglepetés érte. Miután a szokásos 
szertartásokkal átemelte „feleségét" a küszöbön, hogy új 
otthonában megkezdje asszonyi életét, Fausta, most már a 
flammeum nélkül, a szoba sarkába húzódott, semmiképpen 
sem akart levetkőzni, és egyre azt nyafogta, hogy Constan
tinus menjen a maga szobájába, s hagyja őt egyedül. Ilyes
mire még nem volt példa a római nászéjszakák történe
tében. Constantinusnak ugyan egy csöppet sem tetszett ez a 
félbemaradt és silány kis démon, aki bizonyára nem tudott 
volna megélni a testéből - de most már felhorgadt benne a 
vágy, és mindenáron le akarta teperni ezt a békát, hiszen 
elvégre mind a tíz ujját megnyalhatja ez a kis vidéki hetéra, 
hogy egy Constantinusszal töltheti a nászéjszakáját.

Fausta azonban görcsösen ellenkezett, rúgott, karmolt, 
harapott, visított; hiába tépte le Constantinus a ruháját, 
hiába fogta le vasmarokkal, a kis bestia fülön harapta fér
jét, és nem adta meg magát.

Constantinus dolgavégezetlenül és dühösen faképnél 
hagyta a tajtékzó és toporzékoló kis csúfságot - elvégre, ha
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nő kell neki, igazán nincs szüksége ilyen csatározásra, gon
dolta magában -, és bement a saját lakosztályába. Dúlt- 
fúlt mérgében, érthetetlenül megalázottnak érezte magát, 
és hirtelen elhatározta, hogy Minervinával tölti el a „nász
éjszakáját". Gyaloghintót parancsolt, és felvitette magát az 
aranyhegyi villába. Előbb Helénához ment be.

Helena persze ébren volt, s mikor a Caesart jelentették 
neki, éppen csak annyi ideje maradt, hogy a jól ismert fali
szekrénybe rejtse Ruriciust.

- Ébren vagy, anyám? - köszöntött be Constantinus.
- Vártalak. Tudtam, hogy ez a béka nem felel meg az 

igényeidnek. Itt alszol, ugye? A szobalányom majd elvezet 
a hálószobádba. Jó éjszakát!

A szobalány nem volt más, mint Claritas.
Claritas, az önkéntes szobalány ezen az éjszakán megta

nulta Constantinustól, mi is a különbség a komoly, szakértő 
férfi és a hebehurgya, gyorsjáratú ifjoncok között.

Constantinus élete végéig nem felejtette el ezt a tündöklő 
és csodálatos nászéjszakát, s amíg a jámbor Palmatus elkí
sérte Arelatébe Theodorát és csemetéit, ami körülbelül két 
hétbe telt, mindennap lelkesen megismételte. És mikor 
Palmatus megérkezett, és kellőképpen kitombolta magát a 
boldog viszontlátás örömére, Claritas mindig talált rá módot, 
hogy - ha nappal is - tovább élvezze Constantinus nászéj
szakáit.

Ezenközben Fausta türelmetlenül várta, hogy mikor 
érkezik már Treviribe fáradhatatlan és gyönyörű szerelmese, 
Barbatio, hiszen Maximianus megígérte, hogy a fiatal száza
dost két hét múlva útnak indítja. Csakugyan szavának állt, 
és elindította Barbatiót, de nem Treviribe, hanem Rómába, 
Maxentiushoz, megfelelő katonai kísérettel, hivatalos jellegű 
küldetésben. Csakhogy a kísérőlevélben ezt írta a római 
Augustusnak: „Barbatióval, akit ezennel hozzád küldök, se 
jót, se rosszat ne tégy."

Maxentius megfogadta apja utasítását: nem bántotta 
Barbatiót, csak szigorú őrizetben tartotta, s nem tett vele 
semmi jót sem. Barbatio egy hét múlva éhen halt.



Fausta egyelőre nem tudta, hová tűnhetett csinos és ifjú 
szerelmese, annyit azonban bizonyosra vett, hogy apja, a vén 
bűnös, tette el láb alól. Most aztán ő esküdött meg a halálos 
alvilági folyamra, hogy ezért véres bosszút áll az esküszegő 
gyilkoson.

De néhány hét múlva Ablaviustól megtudta a valóságot. 
S mivel Constantinus felé sem nézett, s azzal sem törődött, 
hogy hol van és mivel foglalkozik, sűrűn járt le Arelatébe 
apjához. A vérszomjas kis bestia mohón leste az alkalmat, 
hogy minél előbb és minél kegyetlenebbül bosszút állhasson 
kedvese gyilkosán.

VI

Diocletianus, lemondása után, sokszorosan megbánta, 
hogy rendőri és bírói intézkedéseket léptetett életbe a ke
resztények ellen. Ennek a misztikus és rajongó felekezetnek 
a hívei egyre szaporodtak, s ez magában véve még nem lett 
volna baj, de a császár észrevette, hogy ezek az erőszakos 
zsidók - s bármennyire tiltakoztak ezellen, csak így nevezte 
őket - nem is annyira vallásuk szabad gyakorlását követel
ték, hanem az államvallás megszüntetését, sőt az államhata
lom megkaparintását. Ezt jogászai lázadásnak és felségsér
tésnek minősítették, s ezért rendelte el templomaik lerombo
lását és főkolomposaik letartóztatását és bírói felelősségre- 
vonását. Az istentiszteleti helyek lerombolásával és feldú- 
lásával rengeteg anyagi kárt szenvedtek a keresztények, de 
emberéletben nem sok kár esett: néhány fanatikus rajongót 
a tömeg vert agyon, néhányat bírói ítélet alapján végeztek 
ki, de kitűnt, hogy az erőszakos rendszabályokkal csak 
olajat öntöttek a tűzre: egyre szívósabb és makacsabb lett 
a keresztények ellenállása, s propagandájuk egyre jobban 
kihasználta az üldöztetés szenvedéseit, az üldözők kegyet
lenségeit, a halálos ítéleteket, s hangoztatta, hogy a római
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állam mindenféle idegen isten tiszteletét megtűrte az állam
vallás mellett, csak épp a keresztény vallást nem.

Salonaei magányában ráébredt Diocletianus, hogy 
helytelen volt ennek az erőszakos módszernek az alkalma
zása. Constantius ugyan csak tessék-lássék alkalmazta a 
rendőri és bírói módszereket, mindössze a templomrombolá
sokat nézte el, de Galerius, Maximinus Daia és Licinius annál 
kíméletlenebbül garázdálkodott. Constantinus viszont, apja 
példájára, azt a nézetet vallotta, hogy a két Napisten, Helios 
és Mithras tisztelete oly erős már a birodalomban, hogy ez 
a zsidó felekezet a maga zűrzavaros, sokfelől összelopko
dott tanításával és szertartásaival úgyis előbb-utóbb összezsu
gorodik, és megsemmisül a Napisten diadalmas vallása mel
lett. S bár egyelőre csak a Helios- és Mithras-papok tájékoz
tatásaiból ismerte a kereszténységet, megállapította, hogy ez 
is Helios-vallás, csak éppen Krisztusnak nevezi a maga Nap
istenét. Tehát amíg Keleten dühöngött az üldözés, ő Nyugaton 
nem engedett erőszakos rendszabályokat alkalmazni.

Megerősítette ebben a meggyőződésében Flavius Galli
canus, a volt nikomedeiai consul, aki Sandario segítségével, 
már hónapokkal ezelőtt ide menekült Treviribe, mert Gale
rius kopói hosszabb ideje fenekedtek rá; s hogy mi készül 
ellene, azt Brellicus tudta meg a császári udvarban, és Ferik 
útján figyelmeztette, hogy sürgősen távozzék. Sandario fu
tárhajója még aznap éjjel megmentette Gallicanust.

Nos, erről a kiváló műveltségű, előkelő származású és 
gazdag férfiúról mindenki azt hitte Nikomedeiában is, Tre- 
viriben is, hogy keresztény. Eléggé csodálkoztak is rajta, 
“hogy ilyen művelt ember hogyan is adhatta a fejét erre az 
alantas és silány zsidó babonára.

Sem Gallicanus, sem Constantinus nem tudta, hogy ez 
a megvetőn „zsidó babonának" csúfolt vallás nem egyszerűen 
új vallás volt, nem egy felekezet a sok közül, hanem való
ságos titkos szövetség, az egész birodalmat behálózó nemzet
közi szervezet, amelynek a hírszolgálata, minden központi 
irányítás nélkül, fizetség nélkül, feltűnés nélkül, legalábbis
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oly pontosan működött, mint a császári posta és a birodalmi 
kémszervezet.

Felix, a szobafestő, egyik fontos láncszeme volt ennek 
a szervezetnek.

Történetesen az asztalosok utcájában volt a lakása, egy
ben műhelye, bár otthon legfeljebb festékeit keverte, ecseteit, 
vonalzóit és létráit javítgatta. Szívesen költözött ebbe a zajos 
utcába, mert a gyalulás, fűrészelés, szögezés egy csöppet sem 
zavarta, viszont itt tucatjával hemzsegtek a megrendelők, és 
sokan örömmel fedeztek fel az asztalosok tömegében egy 
szobafestőt. Ezen a réven nagyon sok munkája akadt a de
rék Felixnek, s mivel szorgalmas ember volt, jól megélt a 
mesterségéből. Derék asszony volt a felesége is, Ammia. 
Ügyesen beosztotta Felix keresetét; jól éltek, gyerekük nem 
volt, s már jócskán félre is raktak, hogy valami kis viskót 
szerezzenek öreg napjaikra, s talán egy kis szőlőt is, amiből 
megélhetnek majd.

A szobafestő azonban mással is foglalkozott; műhelyében 
néha leveleket írogatott, s ezalatt Ammia tisztogatta az ecsete
ket, és kevergette a festékeket. Mikor a levelek elkészültek, 
Felix elment hazulról, egyenesen Sittius fogadójába, leült be
szélgetni a tulajdonossal, megittak egy-egy pohár bort, s 
utána a gondosan lepecsételt levelek Sittius pénzestáskájába 
kerültek, azzal a rendeltetéssel, hogy adja át a tovább utazó 
vendégeknek, s a levelek majdnem mindig pontosan eljutot
tak a címzetthez, ama bizonyos nemzetközi hírszolgálat 
révén, amelynek minden nagyobb városban volt önkéntes 
tudósítója. Jöttek-mentek a levelek, s néha a szóbeli üzene
tek, s így a keresztény egyházközségek mindig pontosan 
értesültek mindenről, ami kárukra vagy javukra szolgálhatott 
az egész birodalomban.

Mert Felix is keresztény volt, sőt az alig kétszázfőnyi 
treviri egyházközség papja. S bár az illiberisi keresztény 
közgyűlés - ők zsinatnak nevezik - megtiltotta a papoknak 
a nősülést, Felix mégis megtarthatta derék feleségét, mert 
jóval a zsinat előtt nősült. Vasárnaponkint Ammia is min
dig részt vett az istentiszteleten az egyszerű és szegényes
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kis templomban, amely mindenestül elfért volna a hatalmas 
és pompás Helios-templom egyik sarkában. A gyülekezet 
énekelt, Felix imádkozott, felolvasott a szent iratokból, hit
igazságokat magyarázott, vagy erkölcsi kérdéseket fejtege
tett, végül pedig kenyeret és bort osztott a hivőknek.

Treviriben senki sem bántotta a keresztényeket; nem 
számítanak: így gondolkoztak a hatóságok. Persze nem tud
ták, hogy Felix jelentései révén Orosius massiliai főpap - ők 
püspöknek, vagyis felügyelőnek nevezik - meg Marinus 
arelatei főpap a treviri udvar minden nagy és kis esemé
nyéről értesül. De nemcsak értesülnek, hanem továbbítják is 
a híreket a hispaniai főpapokhoz, akik között Hosius, a 
Baetis-parti Corduba főpapja volt a legtekintélyesebb, s 
egyúttal a legtehetségesebb is. Felix és Marinus tudósításai
ból olyan jól ismerte az arelatei s a treviri udvar embereit és 
életét, hogy Ablavius se különben. És ezekből az apró ada
tokból olyan pompás tervet épített fel, mint ahogy a mozaik
művész mozgalmas csata jeleneteket vagy ezer színben 
ragyogó tájképeket remekel a kék, fehér, zöld, sárga, vörös 
és aranyszínű üvegkockákból.

Felix legutolsó leveléből arról értesült, hogy Minervina 
gyermeke körülbelül négy hét múlva megszületik. Érezte, 
hogy itt az idő: cselekednie kelll A treviri pap még nem is 
tudta, milyen bonyolult folyamatot indított el azzal, hogy 
az udvari eseményekről, szerelmi viszonyokról és intrikák
ról mindig oly hűségesen beszámolt...

Treviri keresztény papjának, Felixnek, persze sejtelme 
sem volt róla, hogy hírei egészen Cordubáig eljutnak, ő csak 
annyit érzett önként vállalt feladatának - mint minden pap, 
aki uralkodói székhelyen működött -, hogy a legközelebbi 
főváros, vagy uralkodói székhely főpapját a saját fővárosának 
udvari, politikai, közigazgatási és személyi eseményeiről és 
érdekességeiről tájékoztassa. Ö a legutolsó fél évben már 
csak Marinusnak küldött tudósításokat, az küldte aztán a to
vábbi állomásra, Massiliába, Orosius pedig Hispániába. A 
tanulatlan egyszerű iparos, Felix, többet nem látott a „test
véreknek" messze ágazó szervezetéből, csak ennyit. És ez az 



önkéntes hírszolgálat éppen elég volt neki. Azelőtt Constan
tius, most meg Constantinus józan mérsékletének köszönhette, 
hogy a maroknyi arelatei keresztény békében gyakorolhatta 
vallását, holott a hivatalos és hatalmas kultuszok bármely 
pillanatban legázolhatták volna az egész törpe egyházközséget, 
papostul, s annál könnyebben, mert a papjaik tanult emberek 
voltak, filozófusok, rétorok, tanárok, nem tudatlan iparosok, 
mint Felix, aki annak is örült, hogy írni tudott.

Éppen ezért Gallicanus, aki Felix vasárnapi prédiká
cióiból akarta megismerni a keresztény tanítást, négyheti 
kísérletezés után kénytelen volt megállapítani, hogy ez bi
zony filozófiának silány, erkölcsprédikációnak nem egyéb, 
mint a népszerű vándorprédikációk, a stoikus erkölcstani 
közhelyek, agyoncsépelt gyakorlati erkölcsi utasítások és 
példázatok, valamint nagyképű s javarészt üresen kongó 
bölcs mondások szolgai átvétele és felhígítása.

Felix nem mérkőzhetett s nem vitatkozhatott a tudós filo
zófusokkal és papokkal, pedig nagyon sokat tanulhatott 
volna tőlük. Neki elegendő volt, ha minden vasárnap meg
hozta a friss udvari híreket az öreg Salonina, a palotai 
macskák gondozója. Nagy ritkaság és nagy érték volt ebben 
az időben a macska; csak nagyon gazdag emberek enged
hették meg maguknak a macskatartás fényűzését. A treviri 
palotában összesen három macska volt: egy fekete perzsa 
kandúr és két gyönyörű sárgásfehér testű, fekete fejű, fekete 
fülű és fekete lábú állat; a Perimalicus Sinus környékéről 
hozták nyughatatlan és bátor selyemkereskedők, drága 
pénzért: mind a hármat Massiliában vásároltatta Theodora, 
játszótársul a gyerekeinek. Amikor Theodora nemrégiben 
kénytelen volt a gyerekeivel Arelatébe költözni, a macskákat 
a vén Saloninával együtt itt felejtették. Az öregasszonynak 
alig volt dolga, egész nap ráért szimatolni, hallgatózni, 
pletykázni és fecsegni az udvarban, a rabszolgaszálláson, a 
kertben, a konyhában; mindent tudott, még a viharos nász
éjszakát is, és mindent hűségesen elmondott Felixnek, isten
tisztelet után, az asztalosok utcájában. És mindezeken felül
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20 Égi- jel 1.

tudott Ruriciusról is, viszont a rejtélyes Vecasius és Miner
vina „lámpás" éjszakáiról sejtelme sem volt.

A keresztény templom a főváros egyik szűk kis utcájában 
volt, a Mosella-szigeti kettős kőhíd közelében; bizony a 
hajlott hátú Salonina jól kifáradt az oda-vissza útban, de 
visszafelé legalább kissé kipihente magát Felix műhelyében, 
s közben kedvére elmondott neki mindent, amit egy hét 
alatt sikerült fölszippantania, igazat-hamisat, valóságot- 
pletykát egyaránt.

Salonina úgyszólván mind ismerte a hívőket: javarészt 
iparosok és rabszolgák voltak, matrózok, napszámosok, meg 
néhány kistisztviselő, mindössze öt-hat. Magasállású vagy 
gazdag ember egy sem volt köztük. Salonina ugyan azt hitte, 
hogy van, mert már három istentiszteleten ott látta Flavius 
Gallicanust, és szentül kereszténynek tartotta az előkelő urat, 
s már-már büszke volt rá, hogy bíborszegélyes tóga is pom
pázik a sok barna meg szürke tunika között. Mikor azon
ban a negyedik vasárnapon Gallicanus egy ismeretlen idegen 
úr társaságában távozott a templomból, az öregasszony 
gondolkodóba esett, s mikor Felix is megérkezett a műhelybe, 
megkérdezte tőle:

- Atyám - furcsa volt, hogy így szólítja a festőt, de ez 
a cím járt a papnak, akármilyen fiatal volt - Gallicanus 
kegyelmes urat már három vasárnap láttam a templomban: 
vajon megtért? És vajon ki volt az a másik úr, aki ma vele 
volt s vele együtt távozott?

- Leányom - mert a papok fiamnak és leányomnak 
szólították a hívőket, bár leginkább a „testvérem" megszó
lítást használták -, Gallicanus kegyelmes úr a Helios-vallás 
híve s megbecsülendő benne, hogy komolyan törődik túlvi- 
lági üdvözülésével. Megváltásra sóvárog, már többször 
beszéltem vele erről, de őszintén megmondta, hogy Helios 
vallásában semmi vigasztalást, semmi megnyugvást, semmi 
túlvilági reménységet sem talál, pedig éppen ezt keresi. És 
most azt hiszi, hogy Mithras napisten-vallásában találja 
meg, mert nem tudja és nem hiszi el, hogy a vigasztalást és 
az üdvösséget csak a mi istenünk, a mi Krisztusunk vallásá
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bán találhatja meg. Sajnos, Gallicanus kegyelmes urat nem 
tudtam meghódítani hitünknek, s most attól tartok, hogy a 
pogányság babonájából a Mithras babonájába téved. Mert 
az a hosszú taláros, fekete szakállas úr, mellén az oroszlán
fejű Aion isten ijesztő ábrázatával, nem volt más, mint 
Oromasdes, a Mithras-kultusz főpapja, vagy ahogy ők neve
zik: pater patrum, vagyis az atyák atyja, mert ebben a perzsa 
eredetű napisten-vallásban a titkos kultusz legmagasabb 
rangú híveinek „atya" a nevűk. Többet nem tudok róluk, de 
bizonyosra veszem, hogy nem ok nélkül titkolódznak, ha
nem ezzel csupán aljas kicsapongásaikat leplezik.

- Szörnyűség - sopánkodott Salonina, s a „kicsapon
gás" szó hallatára meg is borzongott, mivelhogy hetvenéves 
életében nem akadt még férfi, aki őt kicsapongásra csábította 
volna.

Felix úgyszólván semmit sem tudott a perzsa napisten- 
vallásról, Oromasdes viszont, a művelt filozófus, tökélete
sen ismerte a keresztény tanítást és szertartást. Mikor kilép
tek a templomból, kissé fölényesen kérdezte Gallicanustól:

- Nos, Gallicanus, mit tanultál a szobafestőtől?
- Ma hallgattam meg harmadszor, de mondhatom: nem 

tud ez egyebet közhelyeknél. Hogy a szegény üdvözül, 
viszont a gazdag elkárhozik, hogy a rabszolga szabad, a 
szabad ember viszont rabszolga; hogy ez az élet halál, a ha
lál viszont az élet...

- Ezek a vándorló stoikus erkölcsprédikátorok szofiz- 
mái; felháborodik az ember, mikor ilyen ostobaságokat hall: 
a bölcs tudatlan, viszont a tudatlan ember a bölcs. Minek 
szaporítsam a szót? A stoikus közhelyeknek ez a kifacsa
rása nem egyéb, mint maszlag a népnek; a tudatlan, a sze
gény, az ösztönei szerint élő ember az ilyesmi hallatára úgy 
érzi, hogy megdicsőül, ha igaz, hogy ő a gazdag, a szabad, 
a bölcs, az erényes, s a vagyonosok, a művelt, okos és sza
bad emberek mind aljasok, hitványak, megvetésre méltók. Az 
ilyen áligazságokkal fűti és szítja az alantas tömeg vad 
ösztöneit, elbizakodottságát, uralomvágyát...

- Igazad van, Oromasdes, mert ez a papjuk a múltkor is
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azt mondta, hogy eljön az idő, és nincs már messze, amikor a 
szegények és együgyűk fognak uralkodni.

- Még csak az kellene - vágott a szavába a Mithras- 
főpap -, hiszen ez az ochlokrácia volna, a csőcselék uralma; 
a szegények és tudatlanok zsarnoksága az emberiség jobb és 
különb része fölött.

- No köszönöm - mondta gúnyosan Gallicanus -, volt 
részünk benne, s éppen itt Galliában! A bagaudák emberte
len vérengzései és fosztogatásai megmutatták, milyen is a 
„szegények és együgyűk" uralma.

- Nem is ártott, hogy Diocletianus egy kicsit letörte 
a szarvukat. Megcsapolta a heves vérüket, de sajnos nem 
eléggé bőven. Constantinus urunk pedig kesztyűs kézzel bá
nik velük, apja példájára, holott mindketten meggyőződéses 
hívei Sol Invictus, a Győzhetetlen Napisten vallásának.

- Diocletianus rendszabályai ügyében nem osztom a né
zetedet, Oromasdes, mert ezek a legcsekélyebb sérelmüket is 
hangos és erőszakos propagandára használják fel. Ha vala
melyikük, egy-egy kótyagos fejű túlzó vagy vérbeborult agyú 
rajongó, szembeszáll törvényeinkkel, a hatóságokkal, sőt ma
gával a császár őszentségével, és ezért elveszi méltó bünteté
sét, azt ezek a ravaszok rögtön vértanúvá avatják, és éppen 
úgy tisztelik, mint mi a nagy héroszokat, vagyis a valóságos 
félisteneket.

- Sőt a szentjeik és vértanúik tiszteletét mindig úgy 
rögzítik helyhez, hogy ezzel helyettesítsék, sőt kiszorítsák 
valamely helyi istenségünk ősi kultuszát. - Oromasdes kez
dett belemelegedni, elemében érezte magát. - Ephesosban 
például nagyon népszerű volt Aphrodité Pelagia, vagyis a 
tengerből született Venus tisztelete: nosza templomot építet
tek Szent Pelagia, „szűz és vértanú" tiszteletére. Kréta szige
tén évezredek óta imádták a viharok és orkánok pusztító és 
félelmetes démonát. Typhont: helyébe megteremtették ezek a 
ravaszok a sohasem élt szent Tychon krétai püspök alakját.

- Valószínűleg ugyanilyen ügyes fogás eredménye a 
Genesius-legenda is - mondta Gallicanus.

- Genesius? Még nem hallottam róla - csodálkozott
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Oromasdes, aki pedig rendkívül tájékozott volt az ilyen 
dolgokban.

- Ez a legenda szinte a szeműnk láttára és fülűnk hal
latára keletkezett, alig néhány évvel ezelőtt. Nemrégiben 
Diocletianus keresztényellenes rendszabályainak végrehaj
tása idején, az arelatei színházban olyan drámát játszottak, 
amely kigúnyolta a keresztények makacs szembenállását a 
kötelező császárkultusszal. A darab főszereplőjének tömjént 
kellett hintenie a császár geniusának oltárára, s ő ezt meg
tagadta, mivel keresztény volt; erre aztán kivégezték. Nos, a 
főszereplő Genesius, a nagy jelenetben kiesett szerepéből, 
hirtelen megtért, kereszténynek vallotta magát, megcsúfolta 
a színmű keresztényellenes jellegét, és valósággal a hitvallás 
és a vértanúság propagandájává torzította. Szent Genesius 
vértanú tisztelete azóta is konokul tartja magát, holott az 
egész meséből egy árva szó sem igaz.

- Látványos és dramatikus történet, ezért népszerű, 
ezért terjed - magyarázta Oromasdes -, s ezért hirdetik va- 
sámaponkint a templomokban.

- Igen, ez a Felix is elmesélte a múlt vasárnapi isten
tiszteleten.

- Akinek csak egy kis sütnivalója van, rögtön átlát a 
szitán - mosolyodott el Oromasdes. - Először is: ilyen szín
darab nincs, és nem is lehet; másodszor a színházban régóta 
nem játszanak drámákat, hanem csak pantomimusokat; 
harmadszor: ha van ilyen megkergült rabszolga, mint a le
genda színésze, azt nem a császár ítéli halálra és nem a szín
házban, hanem megfelelő kínvallatás után az illetékes 
hatóság; s végül negyedszer: csak a vak nem látja, hogy a 
legenda igen átlátszó célja a szentséges császár Geniusa he
lyett szent Genesius tiszteletét meghonosítani. Figyelmez
tetni is fogom rá a helybeli Augustalis-főpapot, hogy fogja 
be ennek a szobafestőnek a száját, és ne tűrje tovább, hogy 
ilyen együgyű mesékkel maszlagolják a népet.

- Örülök, Oromasdes, hogy leleplezed ezt a rosszhi
szemű legenda ipart. Esetleg szólhatunk Ruriciusnak is, hogy 
zárassa be a keresztény templomot.
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- Tudod, hogy Constantinus nem szereti az erőszakos 
rendszabályokat. Csak hadd locsogjanak. Amíg a maguk 
ártalmatlan és zűrzavaros tanításait hirdetik, hadd beszélje
nek. Ha viszont hozzányúlnak Helios, Mithras vagy a császári 
Genius tiszteletéhez, akkor erélyesen betapasztjuk a szájukat!

- Én magam már határoztam: nem megyek többé a 
templomukba! Nekem nem kell ez a propaganda-vallás, ez 
a gyászos vallás, amely folyton azt hirdeti, hogy a föld sira
lomvölgy, és csak a halállal kezdődik az igazi életünk! Én 
valóban a megnyugvást, a vigasztalást, az üdvözülést kere
sem, de nem vagyok hajlandó megtagadni és elvetni az élet 
szépségeit és örömeit, s éppígy nem vagyok hajlandó túlozni 
sem az élvezeteket. Hagyjanak engem békén az örökös 
sopánkodásukkal és siránkozásukkal a bűnről és a kárho
zatról, hiszen még a nagy tudományú Orosius, massiliai 
püspök sem tudná megmondani: mi is hát a bűn? Egyáltalán 
mi bűn? Felix prédikációjából úgy látom, hogy szerintük 
minden bűn, ami jó és szép az életben...

Beszélgetés közben a kis hídon átértek a szigetre, s 
megindultak az egyik keskeny ösvényen, amely a sűrű bokrok 
közt kanyargóit a Mosella másik ága felé. Az ünnepi csönd
ben csak a folyó szelíd hullámainak susogása hallatszott, s 
fürge cinegék füttyögése cikázott vidáman. Egyszerre csak 
Oromasdes észrevette, hogy a magyalbokrok sűrűjében fia
tal pár csókolódzik szemlehunyva, szoros ölelésben, önfe
ledten.

- Odanézz, Gallicanus - szólalt meg halkan, s a szerel
mesekre mutatott -, íme a bűn.

G allicanus elmosolyodott :
- íme a szépség!
Csöndesen és szótlanul mentek tovább, hogy ne zavar

ják meg a szerelmeseket. A parton leültek a félkör alakú 
kőpadra.

- Nos, Gallicanus - törte meg a csöndet Oromasdes -, 
úgy veszem észre: kissé kiábrándultál a keresztényekből.

- Én nem rajongtam értük, csak tanulmányoztam a 
vallásukat, tárgyilagosan, úgyszólván tudományosan. De

3°9 



mivel annyiféle vallást ismerek, annyiféle tanítást és szer
tartást, és mivel a filozófiai irataikat is elolvastam: a nagy
szájú Tertullianus melldöngető szólamait, a gyáva és gyá
moltalan Cyprianus híg és kenetes papolását, megállapítot
tam, hogy ez a vallás meglehetősen siralmas tákolmány, 
éspedig a mi államvallásunkból és népszerű filozófiánkból, 
a zsidó vallásból, a különféle keleti kultuszokból, főképpen 
a ti Mithras-vallásotokból.

A Mosella balpartján békésen baktatott egy szakállas 
öreg, botja szabályos időközökben koppant a keményre 
döngölt úton. Kötőféken kis csacsit vezetett, a jámbor és fia
tal állat engedelmesen kullogott utána, de ha egy kicsit 
fickándozni próbált, az öreg megrántotta a kötőféket, és a 
csacsi nyomban megjuhászodott. Lépései puhán dobbantak 
a kövön, így haladt a gazdájával az álmosító csöndben. 
Dies Solis volt, a Napisten napja, vagyis vasárnap: a hét 
pihenőnapja. Az egész Aranyhegyet nyugalom és békesség 
lengte körül: nem döngtek a kalapácsok, nem csikorogtak 
a fűrészek, nem surrogtak a fazekaskorongok. Odafent, az 
aranyhegyi császári villa erkélyén karcsú termetű, telt idomú 
asszony állt a márványkorlátos erkélyen, a messzeségbe 
révedő tekintettel; földig érő aranyhímzésű kék pallájának 
selyme, és közvetlenül a melle alatt feszülő ezüst öve meg
csillant a napfényben. Helena volt, megismerték.

Oromasdes felkapta a fejét a consul utolsó szavaira.
- Igazad van - szólalt meg -, legtöbbet a mi kultuszunk

ból tulajdonítottak el: a vízkeresztséget; a hiterősítést, amit ők 
confirmatiónak, vagyis bérmálásnak neveznek; az isten tisz
telet leglényegesebb részét: a hívők titokzatos egyesülését 
az istenséggel, akit ők is kenyér és bor alakjában vesznek 
magukhoz; a vasárnapot; a beavatottak, vagyis a papság hét 
fokozatát, a hét bolygó s általában a szent hetes szám 
alapján; a szenteltvizet, ami egyébként már az egyiptomi Isis
tiszteletben is szerepelt, csakúgy, mint nálunk, hiszen a mi 
szentélyeinkben mindenütt van fons aeternus, örök forrás, az 
élet szent vize; de tőlünk vették állítólagos alapítójuk, Krisz
tus születésének ünnepét, holott ez a december huszonötödiké
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ősidők óta Mithras születésnapja, valójában a téli napfordu
lat, amikor kezdenek hosszabbodni a nappalok, s lassankint 
megszületik a fény, a Nap, Helios, a Sol Invictus.

- Látod, Oromasdes, mindezt tőled hallom először, s 
milyen jó, hogy kinyitottad a szemem. Igen, így mondták, 
mikor kenyeret és bort osztottak a hívőknek, igen, a commu
nio, vagyis az egyesülés az istenséggel, ez a legszentségesebb 
hittitok és ez is a Mithras-kultuszé.

- Viszont feltámadás-ünnepüket az Adonis-kultuszból 
vették - folytatta Oromasdes. - Az ő Krisztusuk meghalt, és 
harmadnap feltámadott, és ez pontosan egyezik Adonis halá
lának és feltámadásának ünnepségeivel, amelyek természete
sen jelképes ábrázolásai a természet halálának és tavaszi fel
támadásának. De ne maradjunk a külsőségeknél: átvették 
tőlünk a megváltás, a feltámadás, az üdvözülés és a kár
hozat hitét, sőt mi több, az utolsó ítélet gondolatát is. De mi
nek folytassam? Inkább jöjj közénk, nálunk megismered a 
teljes igazságot.

- Igazad van, Oromasdes, ha már elindultam, elmegyek 
egészen a forrásig, ahol még eredeti és zavartalan az átszel- 
lemülés, a megigazulás, és az üdvözülés minden tanítása és 
minden szertartása. Kérlek, végy fel engem a Győzhetetlen 
Mithras hadseregébe.

- Helyesen mondtad a mi hívőink sokaságát hadsereg
nek, mert ez a vallás a bátrak és harcosok vallása, szünte
len katonáskodás. Harcolni kell a fenekedő démonokkal, ame
lyek meg akarják akadályozni misztikus egyesülésünket az 
istenséggel; át kell küszködnöd magad a víz, a tűz, a levegő, 
a kard, a tizenkét jegyű állatkor s a hétfokú létra próbáján, 
le kell győznöd Mithrasszal az ős ellenséget, a Bikát, elmél
kedéssel és böjtöléssel, imádsággal és ijesztő megpróbáltatá
sokkal megedzened magad, meg kell ízlelned a méz édessé
gét, ami majd megszabadít minden szennytől, mert ez a üdvö- 
zültek eledele s az istenülés eszköze, s innod kell a titokzatos 
haoma növény nedvét, amely megadja az elragadtatás révüle
tét s az egyesülést az istenséggel; mivel pedig ez a csodatévő 
szent növény csak Indiában és Perzsiában terem, itt a színbor 



adja meg helyette az átszellemülés révületét és mámorát. 
Mondom, félelmetes próbákat kell megállnod, amíg elnyered 
a tökéletes beavattatást. Hét fokozata van ennek, s mind a 
hetet egyenkint és fokozatosan kell kiharcolnod, és beavatta- 
tás közben egymás után kell viselned is a jelvényeiket; előbb 
korax leszel, azaz holló, utána kryphios, azaz láthatatlan: 
fekete lepelben; aztán katona, azaz a győzhetetlen Mithras 
hadseregének harcosa; utána oroszlán, azaz a titokzatos Aión 
földi mása, villámmal, kormánypálcával, két kulccsal, kezein 
kereszt jelekkel; utána perzsa, keleties ruhákban, phrygiai 
sapkában, vonatkozással Mithras származására; utána heliod- 
romos, azaz Helios futára, s ez a fokozat arra utal, hogy Mith
ras is Helios ; végül eléred a hetedik fokozatot, és pater leszel, 
vagyis „atya", minden titkok birtokosa, a teljes beavattatás 
részese, aki már az életben megtalálta az üdvösség vigaszta
lását.

- Hét fokozat - szólalt meg Gallicanus elmerengve, 
mintha magában beszélne -, nyilván a hét bolygó ...

- ... a hét bolygó végtelen pályája - fejezte be a mon
datot Oromasdes -, amelyet nagy fáradalmak, áldozatok és 
megpróbáltatások árán végig kell járnia a léleknek, hogy el
nyerje a tökéletes bölcsességet és tisztaságot, s eljusson a bol
dogok hazájába.

- Atyám - mondta Gallicanus megindultan -, én ebbe 
a szent és mélyértelmű közösségbe szeretnék tartozni.

- Én, mint az „atyák atyja", vagyis a Győzhetetlen Mith
ras kultuszának főpapja, szívesen és örömmel teljesítem kí
vánságodat. Már holnap eljöhetsz hozzám, hogy előkészítse
lek a felvételt megelőző szent cselekményekre. Ha majd ki- 
gyúl a szentély minden fénye, s a félrevont bársonyfüggöny 
mögül a tündöklő világosságban felbukkan a bikaölő Mithras 
hatalmas, színes domborművű oltárképe s rajta az állatkor 
tizenkét jegye, a két fáklyavivő, a kutya, az oroszlán, a skor
pió, csupa ősi jelkép, ha majd körülnézel, és megpillantod a 
szentélyben kétoldalt a beavatottakat, a komoly és áhítatos 
férfiarcokat, mert nő nem lehet tagja a mi titkos kultuszunk
nak, ha majd meghallod a „testvérem" megszólítást, mert 



nálunk gazdag és szegény, úr és rabszolga egyaránt testvér, 
akkor megérted, hogy a fényisten vallása valóban a legneme
sebb filozófia, a legtisztább világnézet s egyúttal a megtisz
tulás, a vigasztalás és az üdvözülés egyetlen forrása.

- Én pedig épp ezt keresem - mondta rá csöndesen Gal
licanus.

Felálltak, és lassan megindultak hazafelé, s útközben már 
nem is beszélgettek. Amint a fórumon áthaladtak, éppen 
akkor kígyózott lefelé a Helios-templom lépcsőzetén a papok 
szertartásosan lépkedő menete, hogy a nagy oltár parazsán 
tömjént áldozzon a Napistennek; a dies Solis rendes isten
tisztelete volt ez, minden vasárnap délben. Oromasdes és Gal
licanus megállt: ruhájuk szegélyét fejükre borították, s le
hajtott fejjel várták meg az áldozati szertartás végét.

Gallicanus beavattatása hetekig tartott, s mikor befejező
dött, nagy feltűnést keltett a fővárosban s különösen az ud
vari körökben. Constantinus csodálkozott rajta a legkevésbé: 
neki igazán mindegy volt, hogy környezetében ki milyen val- 
lású; azellen sem volt kifogása, hogy valamelyik főembere 
keresztény; Lactantiust is nagyrabecsülte, pedig Ablaviustól 
megtudta, hogy mostanában nagy könyvet ír a keresztény 
tanításról.

- Hadd írja - mondta rá Constantinus -, ártalmatlan 
retorika ez is, mint minden retorika. Hiszen az ő Krisztusában 
is Heliost imádja, csak ő még nem tudja.. .

VII

Nem sokáig rágódhatott a főváros közönsége Gallicanus 
„megtérésén", hiszen általában zárkózott, furcsa, különös
ködő ember volt, hajlamos a töprenkedésre, az önkínzásra, 
úgy hogy sokan éppen ezért, kereszténynek tartották. De hát 
ezt a meglepetést hamarosan háttérbe szorította két másik 



esemény: mind a kettő hosszú hetekre felkavarta a főváros 
és egyúttal a palota s az aranyhegyi villa nyugalmát is.

Az egyik egy Nemesianus nevű karthagói költő meg
érkezése volt. Városszerte nagyban találgatták: mi lehet a 
célja az ismert költő treviri látogatásának, de Ablavius hama
rosan végére járt a dolognak. Sittiustól megtudta, hogy Ne
mesianus hivatalos ügyben érkezett, mint a karthagói hely
tartó, Tiberianus küldöttje, hogy bizonyos afrikai események
ről bizalmas jelentést tegyen Constantinusnak. Azonnal a 
palotába rohant, hogy jó előre és főleg elsőnek jelentse a 
követ megérkezését, mert ezzel újonnan bizonyságot tesz 
használhatóságáról, sőt nélkülözhetetlenségéről. Hermogenes 
azonnal jelentette is a Caesarnak a követ érkezését, de Cons
tantinus váltig csodálkozott, hogy Tiberianus mért nem a ren
des udvari futárral küldte el jelentését, mért választott ezút
tal költőt erre a feladatra.

Hamarosan megtudta az okát.
... Karthágóban, a helytartói palota kis tricliniumában 

csak ketten hevertek a dúsan megrakott asztal mellett, két 
régi jó barát: a helytartó Tiberianus, mellesleg műkedvelő 
költő, és Nemesianus, az igazi költő, a vadászatról írt híres 
költemény szerzője. A vacsorán túl voltak, a fekete rabszol
gák tripolisi bort kevertek a domborműves ezüst vegyítő
edényben.

- Vezéreljen hát utadon Castor és Pollux - emelte koc
cintásra kristályüveg poharát Nemesianus. - Boldog lehetsz, 
kedves barátom, hogy egy-két hétre kiszabadulsz ebből a nyo
morúságos vidéki fészekből, s kiélvezheted a galliai főváros 
gyönyörűségeit.

- Legszívesebben itthon maradnék - felelte Tiberianus 
-, de ezúttal nem bízhatom futárra a jelentésemet. Sajnos. 
Pedig szívesen elengedném a tengeri és szárazföldi zötykölő- 
dést. A tengeren Massiliáig három nap, onnan a fővárosig 
kettő, oda-vissza összesen tíz nap s miért? Jelentés egy nap, 
szórakozás két nap: hát megér ez tíznapos utat?

- Csodálom, hogy ennyire húzódozol az utazástól; hiszen 
én kétnapi szórakozásért a világ végéről is szívesen elmennék
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a fővárosba: akár Rómába, akár Nikomedeiába, akár Trevi- 
ribe. Sőt, Sirmiumtól se riadnék vissza.

- Az valahol Pannóniában van, ugye?
- Ott, ott, a Savus folyó partján, nem messze a Danu- 

biustól. Nem tudom, hány évvel ezelőtt, lehet már húsz esz
tendeje, amikor a vadászversezetemet tervezgettem, elutaztam 
Daciába, hogy tanulmányozzam a vaddisznó-, medve-, bölény- 
és hiúzvadászatot. Ez annyi érdekes élménnyel járt, hogy 
mikor visszajövet a legközelebbi nagyvárosba, Naissusba 
értem, alig vártam, hogy ágyba fekhessem, és jól kialudhas- 
sam magamat. Ez annak rendje és módja szerint meg is tör
tént, s engem úgy elnyomott a buzgóság, hogy csak másnap 
este ébredtem fel, pihenten, frissen és olyan éhesen, hogy a 
vasszöget is megettem volna.

- Mi ebben az élvezet? - kérdezte unottan Tiberianus.
- Először is a vadászat. Ugye, te még se medvét, se 

bölényt, se hiúzt nem láttál? Nos hát én nemcsak láttam, 
hanem lőttem is. De nem is ez volt a legnagyobb élményem, 
hanem a vacsora, illetőleg az, ami a vacsora után követke
zett.

- Bizonyosan egy kocsmai hetéra, mi?
- Egy istennő! Egy földreszállott Venus!
- Nono! Fiatal voltál s ha most visszagondolsz rá, az 

emléket megszépíti a messzeség! Vond le belőle az eltelt húsz 
esztendőt: marad egy vénasszony.

- Lehet, hogy igazad van, Tiberianus, mert én azóta se 
láttam az istennőt, s lehet, hogy jobb is így! Elég az hozzá, 
hogy vacsora után fülembe súgta a fogadós, hogy szívesen 
beküldene hozzám egy nagyon csinos lányt, ha megengedem; 
nagyon meg leszek vele elégedve. Honnan tudja? kérdeztem. 
„Uram, felelte, én vagyok a gazdája, hát csak tudhatom!" 
Elég az hozzá, hogy megengedtem. Nem volt éppen olcsó szó
rakozás, mert a lánykától egy hétig nem tudtam megválni, ő 
se tőlem. Ette az aranyat, ő is, meg a gazdája is, de üsse kő: 
ilyen földöntúli gyönyörűségeket még nem élvezett földi nő
vel az a magasságos Jupiter sem! Mit tudott ez a nő, Polluxra! 
Ez még a kősziklát is lángra lobbantotta volna! A, barátom, 



ha még egyszer ilyen nőt ölelhetnék, vagy éppen ezt, tíz évet 
elengednék az életemből!

- De nem a most következő tízet, hanem a legutolsót, 
amikor majd a hamut is mamának mondod, ugye?

- Magától értetődik - nevette el magát Nemesianus.
- És mindenestül elfelejtetted a fogadót, a fogadóst, a 

nőt?
- El én.
- Még a nevét is?
- Nem, ezt az egyet megjegyeztem, Helena volt a neve. 

Ezt nem felejthettem el, hiszen egy hét alatt éjjel-nappal leg
alább százezerszer búgtam a fülébe, ö is megjegyezte az én 
nevemet. „Nemesianus - dadogta remegő ajakkal mámoros 
szeretkezéseink lélegzetvételnyi szüneteiben -, Nemesianus, 
halálomig szeretlek, és nem felejtelek el soha! Te vagy a vég
zetem, hiszen a neved is a nemezist visszhangozza!" Könyör- 
gött, rimánkodott, hogy ne menjek el, maradjak, vagy vigyem 
őt is magammal! Végre a ravasz képű tulajdonos szelíden, de 
határozottan rászólt: „Helena, elég voltl Te minden jóképű 
vendégemnek a nyakába akarod varrni magad! holott az én 
tulajdonom vagy, ne feledd! Hiába fickándozol, úgy sem 
engedlek el, milliomos legyen, akinek eladlak! Jön még éppen 
elég jóvágású és jóképű fiatalember a fogadóba, csak győz
zed!" „Nemesianus" - nyögte a lány, belém csimpaszkodott, 
csókolt, harapott, karomba mélyesztette a körmeit, végre is a 
fogadós derékon kapta, betuszkolta az egyik szobába, s így 
történt, hogy nem maradtam ott, s nem is vittem magammal. 
Máig is sajnálom.

- Ne sajnáld, pajtás - mosolygott a nagy rajongáson 
Tiberianus -, bizonyosan elvitte más; mindig akad hal, amely 
az ilyen jó falatra harap. - Egy kicsit elgondolkodott, aztán 
tűnődve folytatta: - Helena, Helena? Megállj csak. Milyen 
volt a nő?

- Úgy emlékszem rá, mintha itt állna előttem: magas, 
karcsú termet, mandulametszésű szem, szabályos arc, rugal
mas test, duzzadó kemény mell: magamban így fogalmaztam 
meg akkor: elpusztíthatatlan, romolhatatlan szépség! De
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majdnem elfelejtettem: a legszebb volt rajta szinte bokáig érő 
dús szőke haja, valóságos aranyzuhatag.

Tiberius izgatottan ugrott fel a pamlagról:
- Az Augusta!
- Tessék? - meredt rá értetlenül Nemesianus.
- Ide hallgass - kezdte a helytartó, miután ittak egyet 

az izgalomra -, mondtam, te nem vitted el a remek nőt, el
vitte más. Mégpedig kicsoda, mit gondolsz? Constantius, az 
immár istenné avatott Augustus.

Most Nemesianus ugrott fel:
- Mit beszélsz, barátom? Hát él? Augusta? És láttad? 

Ismered? Még mindig olyan gyönyörű? És hol van? Hiszen 
Constantius meghalt! Hol van? Látni akarom!

- Az Augusta Treviriben van, tisztes özvegységben, 
több ízben is láttam, s megnyugtathatlak: ma is olyan szép és 
kívánatos, akár egy húszesztendős fiatalasszony.

- Ö az - dadogta Nemesianus át szelleműken -, a romol- 
hatatlan szépség.

- A tündöklő szőke haj, az aranyzuhatag - tódította 
nevetve Tiberianus. - Barátja izgatottan fészkelődött a pam- 
lagon, a házigazda folytatta: - Ne fickándozz, van egy ötle
tem: menj el helyettem Treviribe, vidd el te a jelentésemet, 
majd szóval is a szádba rágom, mert az ilyen versfaragók 
megbízhatatlanok, mindig máson jár az eszük... Vállalod?

- Máris rohanok! Hol az a jelentés?
- No, nem eszik ezt olyan melegen. Türelem! Sem Tre

viri, sem Constantinus, sem Helena nem szalad el. Csak arra 
figyelmeztetlek, hogy az Augusta, bármily romolhatatlan, 
egyidős veled, és az elmúlt húsz év alatt bizonyára nem 
egy... De ne szólj szám, nem fáj fejem - ütött a szájára 
Tiberianus. - Csak azt akarom mondani, hogy ne várj cso
dát. A csodák, sajnos, nem ismétlődnek meg. Éppen azért 
csodák.

- A második eklogámat a mi szerelmünkről írtam: a 
versben az ő neve Donake, az enyém Alkon. Az örök sóvár
gás szívszaggató siráma ez a vers. Rágondoltam, mikor 
írtam. Vajon olvasta-e?



- Nem olvasta, mérget vehetsz rá. Az örökké szép asz- 
szonyok elfelejtik régi szerelmeiket, és még azt sem szeretik, 
ha versben idézik emlékezetükbe, hogy hány esztendő múlt el 
már... azóta. Ezek nem tűrik a múltjukat. - S mikor látta 
Nemesianus elszontyolodott ábrázatát, vigasztalón hozzá
tette: - De azért másoltasd le azt a verset, hátha azt hiszi, 
hogy most írtad hozzá, s mégis elolvassa...

Treviriben úriember nem szállhat meg máshol, mint a 
„Tevé"-ben, Sittiusnál. Azért is rendjén van ez, mert így leg
alább rögtön megtudja az egész város, hogy ki érkezett, ki
hez és mért. A vén huncut ügyköre most már meglehetősen ki
szélesedett: Felixet ugyan ezentúl is a szobafestés fejében 
tájékoztatta, ellenben Hermogenest, Concordiust és Ablaviust 
már csak súlyos aranyak fejében. Felixet nem érdekelte az 
afrikai futár, pedig ha tovább lát az orra hegyénél, kapva 
kapott volna azon, amit Nemesianus elmondhatott volna az 
afrikai keresztények megoszlásáról, gyűlölködő marakodásai
ról, s főképpen a circumcelliók vagy más nevükön agonisz- 
tikusok garázdálkodásairól. De Felixnek minderről sejtelme 
sem volt, s úgy gondolta, hogy az ilyen udvari ember úgysem 
állna szóba vele. Sittius többi megbízója érdeklődéssel vette 
a hírt, és mindegyik azon mesterkedett, elsőnek jelenthesse a 
Caesarnak. A versengésből Ablavius került ki győztesen, és 
mikor jelentette a Caesarnak a friss hírt, tücsköt-bogarat ösz- 
szehordott, mert őszintén szólván semmit sem tudott az afri
kai vallási és társadalmi mozgalmakról. Constantinus mosoly
gott a tájékozatlanságán, és kegyelemben elbocsátotta.

- Jól van, meghallgatom Tiberianus futárját. Szólj Her
mogenes spectabilisnek, hogy azonnal bocsássák elém a 
karthagói futárt.

Ablavius ugyan nem tudott bejutni a spectabilishez, de 
Hermogenes tudta, milyen zűrzavarokról hoz hírt Nemesia
nus, és természetesen azonnal bevezette a Caesarhoz. Constan
tinus átvette a jelentést, és amíg olvasta, egyre jobban elborult 



az arca, s végül türelmetlen mozdulattal az asztalra dobta a 
jelentést, és indulatosan felmordult:

- Nem ezt akartam!
Nemesianus nem értette jól, hát szolgálatra készen meg

kérdezte:
- Parancsolsz, uram?
- Nem hallottad? - csattant fel a Caesar türelmetlenül. 

- Nem ezt akartam, amikor Donatus és hívei ellen döntöttem 
az afrikai keresztények marakodásában. Azt akartam, hogy a 
keresztények ott is egységesek maradjanak, hiszen nekik is 
a birodalmi Helios-vallásban van a helyük! S most felháboro
dottan olvasom, hogy a pártoskodásuk már lázadássá fajul, 
sőt nemcsak a papok marakodnak egymással, hanem a társa
dalom különféle osztályait is egymásra uszítják: a colonuso- 
kat a földbirtokosokra, a rabszolgákat uraikra, a szegényeket 
a gazdagokra, a mezei munkásokat a munkaadókra, sőt, ami a 
legveszélyesebb, a bennszülötteket a rómaiakra. így van?

- így van, uram.
- De hiszen ez szörnyűség! Én egységes birodalmat 

akarok, s benne egységes vallást, és ezek az izgága kereszté
nyek szétforgácsolják nekem Afrikát! Odaát Egyiptomban ez 
az összeférhetetlen Areios bontotta meg az egységet. Ennek 
azonnal véget vetek ! Mondd meg Tiberianusnak ... Igaz is, 
mért nem jött személyesen?

- Beteg, uram - hazudta Nemesianus szemrebbenés 
nélkül.

- Beteg? Ilyen időkben egy afrikai helytartó nem lehet 
beteg! Nem ér rá! Mondd meg neki... - megint félbeszakí
totta magát: - Ne mondj meg semmit! Rendeletet viszel! Meg
értetted?

- Igenis, Caesar. De ha megengeded, elmondok még
bizonyos dolgokat, amiket Tiberianus nem akart írásba fog
lalni: kényes és bizalmas értesülések, megdöbbentő jelensé
gek... I

- Beszélj! - förmedt rá Constantinus. - Mért nem ezzel 
kezdted, te szerencsétlen? 1
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- Uram! A helytartó meghagyta, hogy őszintén mond
jam el mindazt, amit óvatosságból nem foglalhatott írásba. 
Tehát: Donatus azzal felelt a döntésedre, hogy fölvetette a 
kérdést: mi köze az uralkodónak az egyházhoz? Veszedelmes 
kérdés volt ez, mert Afrika népei úgy értették, hogy: mi köze 
Rómának Afrikához? Donatus éppen a bennszülötteknél és a 
mindenféle elégedetlen elemeknél keresett és talált támoga
tást ellened, Caesar, és Caecilianus karthagói püspök ellen, 
akit az egység érdekében elismertél. Meg kell mondanom, 
uram, hogy Donatus terve túlságosan jól sikerült: minden elé
gedetlen elemet egy táborban tömörített, de már nem Caeci
lianus, hanem Róma és a római rend, fegyelem és béke ellen.

- És hol vannak Tiberianus, Taurinus és a többi vezénylő 
tábornok légiói? Egyetlen légióval szétverném a csőcseléket! 
- csapott az asztalra dühösen Constantinus.

- Uram, ottani légióink olyanok, mintha valami varázs
lat megbénította volna őket. A lázadó csőcselék létszáma két
százezerre tehető, de ez az óriási tömeg láthatatlan és meg
foghatatlan, hol itt támadnak, hol ott támadnak; hol éjjel, hol 
nappal. Krisztus katonáinak nevezik magukat: elszánt és fa
natikus rajongók; ha egy-egy római század vagy szakasz meg
támadja őket, vakon belerohannak a kardokba és lándzsákba, 
akár puszta kézzel is. Ásó, kasza, kapa, kalapács a fegyverük, 
de legfontosabb harci eszközük az a göcsörtös, súlyos furkós- 
bot, amelyet ők maguk így neveznek: „Izrael". Nem egy ró
mai szakaszt ezekkel vertek agyon.

- Gyáva kutyák! Azonnal oda helyeztetek két zászlóalj 
szír íjászt, azok majd elbánnak ezzel a megvadult hordával! 
Ezekkel a papi bérencekkel! - csattant föl Constantinus.

- Igaz, uram, hogy nemegyszer püspökök és papok 
uszítják, sőt, vezetik a lázadókat, akik agonisztikusoknak, azaz 
bajvívóknak nevezik magukat, hiszen „Krisztus katonái", az 
„igaz hit bajnokai", „szentek", s vezéreik, mint Axido, Gildon 
meg más barbár törzsfők, a „szentek vezérei" címet viselik, 
de azért ne hunyjunk szemet a teljes igazság előtt: engedel- 
meddel, Caesar, meg kell mondanom, hogy ez a lázadás vagy 
mozgalom, vagy akárminek nevezzük, nem fönt kezdődött, 



Donatusnál és a püspököknél, hanem lent, a nép mélységei
ben. Donatus csak megnyergelte ezeknek az elégedetlen és 
lecsúszott elemeknek az örökös nyugtalankodását. Megmon
dom, Caesar: ez társadalmi harc, a szegények, a kisemmizet
tek, a nyomorgók forradalma a gazdagok, jómódúak, a hata
lom birtokosai, általában a fennálló társadalmi rend ellen, 
amelyet igazságtalannak és jogtalannak éreznek. Hogy pedig 
ez már nem vallási harc, hanem társadalmi forradalom, az 
abból is kitetszik, hogy irtózatos gyűlölettel és vad kegyetlen
séggel folyik. Hiszen ismered az ilyen tömegmozgalmak ter
mészetrajzát a bagauda-forradalomból. Ez az afrikai lázadás 
odáig fajult, hogy az agonisztikusok, akiket circumcellio, 
vagyis csavargó néven is emlegetnek, elégetik az adókönyve
ket, az adósságleveleket, szélnek eresztik a rabszolgákat, fel
dúlják és kirabolják a nagybirtokokat, felgyújtják a villákat, 
halomra gyilkolják az urakat, vagy esetleg egyiket-másikat 
eladják a rabszolgapiacon. Parasztok, tönkrement telepesek, 
adósok, elítéltek, szökött rabszolgák, mindenfajta elégedetle
nek és elvakult rajongók ennek az agonisztikus csürhének a 
tagjai. Én azt hiszem, ha kegyes engedelmeddel szabad véle
ményt kockáztatnom, én azt hiszem, hogy javítani kellene a 
nyomorultak helyzetén, megnyirbálni a nagybirtokot, hiszen 
Észak-Afrika állítólag hat római nagybirtokos család kezében 
van, földet osztani, az adósságokat elengedni, s mit tudom én, 
még mit: hiszen én csak költő vagyok, ám egy személyben 
szemtanú is ...

- Nemesianus - vágott a szavába Constantinus -, úgy 
veszem észre, téged is megmételyeztek azok a hitvány és kó- 
tyagos világbolonditók! Hát hogy képzeled, s hogy képzeli 
Tiberianus? Adósságokat elengedni, megnyirbálni a nagybirto
kot, földet osztani...

- Mint a Gracchusok... - jegyezte meg halkan Neme
sianus.

- Vagy mint Catilina, mi? Ott is hagyták a fogukat, 
mint mindenki, aki megbolygatja a fennálló társadalmi ren
det. Mondd meg Tiberianusnak, hogy nem vagyok hajlandó 
engedményekre; utasításom: kiirtani a lázadókat! Két zász-
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lóalj szír íjász kell hozzá, meg néhány tucat erős őrtorony, 
azokból halomra lövöldözhetik az egész agonisztikus bandát. 
Egységet akarok és békességet, és megvannak hozzá az esz
közeim, hogy végre is hajtsam az akaratomat. Holnapután 
megkapod a rendeletemet és a levelemet Tiberianushoz. Van 
még valami mondanivalód?

- Igenis, Caesar. Közölnöm kell veled Tiberianus megbízá
sából, hogy nemrégiben Karthágóba költözött Cordubából 
egy Lucilia nevű dúsgazdag nő. Kémszervezetünk nem tudta 
kideríteni, hogy mért költözött hozzánk, de ehelyett fölfedte 
egész viharos és kalandos múltját, amelyből még részleteket 
sem akarok elmondani, mert a története oly pajzán és csiklan
dós, mint egy Aristeides-féle úgynevezett miletosi elbeszélés. 
Nos, ez a Lucilia pompás palotát vásárolt az afrikai főváros
ban, megismerkedett az egyházi főemberekkel, s ezek sűrűn 
jártak is a házába. Néha nagy vendégséget rendezett, egyesek 
már orgiákról beszéltek, de ez túlzás. Néhányszor magam is 
vendége voltam, fiatal nők és férfiak társaságában; remek éte
leket és borokat élvezhettünk ezeken a lakomákon, de orgiák
ról szó sem lehetett. Mindössze annyit sikerült, mindenesetre 
tapintatosan megállapítanom, hogy a fiatalemberek, papok és 
polgári egyének, vagy tisztek, általában mind szeretői voltak 
a háziasszonynak; sok volt egy kicsit, elismerem; nem is tud
tam elképzelni, hogy ennyi fegyverfogható férfi hogyan és 
mikor kerül sorra, de aztán nem feszegettem a dolgot, s meg
nyugodtam abban, hogy ez csak időbeosztás kérdése.

- Elég, Nemesianus! - szakította félbe a Caesar. - Nem 
érdekel ez a hetéra.

- Helyesen mondod, uram: a dúsgazdag Lucilia csak
ugyan hetéra volt fiatal lány korában, valahol a barbár Moe- 
siában, egy forgalmas nagyváros: nem tudom, talán Naissus, 
leghíresebb fogadójában... - Constantinus arca elborult, s 
kissé idegesen hallgatta tovább Nemesianus elbeszélését. - 
De nem ez a lényeges, Caesar, hanem az, hogy Lucilia ma már 
buzgó keresztény egyháztag, sőt vakbuzgó ereklyetisztelő. És 
most kezdődik az, ami bizonyára téged is érdekel. Ez az asz- 
szony vékony ezüstláncon ereklyetartót hordott a nyakában; a 
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kis kerek tok üvegén át látszott egy furcsa kis görbe csont; 
valahányszor Lucilia az oltárhoz járult, magához venni a szent 
kenyeret és bort, mindig áhítatosan megcsókolta az ereklye
tartót. Rendszerint Caecilianus végezte a communio szertar
tását, s minél többször figyelte meg az asszonynak ezt a buz- 
góságát, annál jobban megértette, hogy az üvegtartóban nem 
hitvalló vagy vértanú szent ereklyéje van, hanem boszorká
nyoktól vagy varázslóktól megbabonázott béka-állkapocs; és 
az volt a varázsereje, hogy örökké ellenállhatatlanul vonzotta 
hozzá a férfiakat. Caecilianus ismerte a mágusok varázslatait, 
ráolvasásaikat és amulettjeiket, tehát ráparancsolt Lucillára, 
hogy a babonás varázseszközt tegye le. Az asszony szembe
szállt vele, semmi áron sem akart megválni az állítólagos 
szent ereklyétől, és mikor a püspök megfenyegette, hogy ki
közösíti, önként faképnél hagyta őket, és tüntetőn csatlako
zott a donatistákhoz. Az ő hatalmas vagyona tette lehetővé 
az egységbontó Donatus karthagói tartózkodását, és végered
ményben ő pénzelte az agonisztikus lázadás vezéreit. Persze 
ebben a szent vezérkarban kivétel nélkül benne voltak a sze
retői is. Ezért érdekli most már az államhatalmat is ennek a 
megbokrosodott hetérának a garázdálkodása. Bízvást elmond
hatjuk, hogy a lázadók, rómaiak és barbárok vegyest, az ő 
pénzén ássák alá a birodalom alapjait.

- Miért nem tartóztatja le Tiberianus? Miért nem végez
teti ki? - kérdezte szigorún a Caesar.

- Nincs ellene bizonyíték, uram. Titokban dolgozik. 
Mint a bábszínházas, a háttérből rángatja a bábokat.

- Jegyezd meg magadnak, Nemesianus, hogy ha utunk
ban van valaki, nem sokat keressük a bizonyítékokat, hanem 
mindenekelőtt kitekerjük a nyakát. Az ő esetleges ártatlansá
gánál fontosabb a birodalom békéje. Elég a gyanú! Résen kell 
lennünk!

- Ez a parancsod, Caesar?
- Megmondtam!
Constantinus biccentett: vége volt a kihallgatásnak.
Nemesianust lenyűgözte a Caesar férfias keménysége és 

határozottsága, de meg is rémítette. Már nagyon sajnálta,
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hogy vállalta ezt a kellemetlen küldetést: nagy kópé ez a Ti
berianus; nyilván előre tudta vagy sejtette, hogy fejmosás lesz 
a dolog vége! No de azért ő is megkapja a magáét, annyi 
szent! Hát még mikor a bűbájos Lucillát ki kell végeztetni! 
Kínos kötelesség! Ezzel persze jó lesz várni addig, amíg a szír 
íjászok meg nem érkeznek!

Bement az irodába, és érdeklődött: mikor kapja meg a 
Caesar rendeletét és levelét a karthagói helytartóhoz. Történe
tesen Palmatus adta meg a felvilágosítást:

- Három nap múlva.
- Akkor bőven van időm - hagyta rá nyugodtan. - De 

holnaputánig megesz itt az unalom!
- Szinte lehetetlen! Treviriben unatkozni? Hova gon

dolsz? Van itt cirkusz, pantomim, bábszínház, kakasviadal - 
halkan hozzátette: - és remek lányok Sittius fogadójában.

- Ott lakom.
- Remek, milyen remek! - lelkendezett Palmatus, kissé 

értelmetlenül.
- Megállj csak! - emelte fel a mutatóujját Nemesianus.

- Most jut az eszembe: tisztelegnem kell az Augustánál! Hol 
jelentkezzem kihallgatásra?

- Ö, ennél mi sem egyszerűbb! - készségeskedett a fia
talember. - Én úgyis ott lakom az Augusta palotájában, tudni
illik a feleségem az ő társalkodónője, s ha megengeded, majd 
én bejelentelek. Mondjuk, holnapra! Jó lesz?

- Nagyon jó. Köszönöm. És hol van az a palota?
- Odafent az Aranyhegyen. Ha kinézel ezen az ablakon, 

megláthatod. Sittius gyaloghintója tíz perc alatt felröpít oda
- biztatta, és jót nevetett az ötletén.

Nemesianus visszament a fogadóba.
Másnap lezajlott az oly forrón sóvárgott találkozás, azaz 

helyesebben: kihallgatás.
Nemesianus belépett a fogadóterembe, meglátta az arany- 

szőke asszonyt, és szinte földbegyökeredzett a lába ámulatá
ban: hisz ez a régi Helena! Nem fogtak rajta az elmúlt, és 
mondjuk meg, viharos évtizedek; romolhatatlan szépsége el
bűvölte Nemesianust. Egyszerre felédesedett benne a régi sze



relem, a könnyes és szívfacsaró búcsúzás, és mintha még most 
is fülében csengene az ezüstös hang kétségbeesett rimánkodása: 
„Ne menj el! Ne menj el!" Rózsaszínre fényezett körmei ezút
tal nem egy Nemesianus nevű ifjú költő ölelő karjaiba mé- 
lyedtek, hanem nyitott selyemlegyezőt fogtak könnyedén és 
kecsesen.

A költő díszes kiállítású tekercset szorongatott jobb kezé
ben, felületesen meghajolt, s mikor az udvarmester távozott, 
kitárta karjait s forrón, szinte lázasan, szerelmesen búgta:

- Helena! Visszajöttem ...
A hosszúkás, szabályos arc hirtelen eltűnt a legyező mö

gött, s a két mandulaszem mintha ingerkedőn nevetett volna. 
Aztán lehanyatlott a legyező, s az Augusta némán, szótlanul, 
fölényesen nézett egykori szerelmesére, aki szenvedélyesen 
odasietett hozzá, s ha az asszony nem hátrál, meg is öleli.

De Helena két lépést hátrált, és kérdőn nézett a látogató
jára. Nemesianusból most már úgy áradt a vallomás, mint a 
tűzhányó izzó lávája:

- Hát nem ismersz meg, Helena? Helena, elmúlhatatlan 
szerelmem! Üjra látlak, újra az enyém vagy! Elhoztam neked, 
íme, a Donake-verset, amelyet akkor úgy szerettél! Hát mért 
nem szólalsz meg, szépségem? Helena, hát nem ismersz meg?

Végre megszólalt az Augusta:
- Nekem azt jelentették, hogy Marcus Aurelius Neme

sianus, a karthagói helytartó követe kér tőlem kihallgatást. 
Te vagy az?

- Én, én! - mondta lelkesen a költő. - Nemesianus 
vagyok, a te Nemesianusod, hát ismerj rám végre, szerelmem, 
Helena!

- Szólíts így: Augusta - hangzott a kissé kemény rend
reutasítás. A legyező magasba lendült, és mögötte mintha 
pajzán mosoly villant volna az égszínkék szemekben.

Nemesianus elsápadt, ajkai remegtek, kétségbeesetten 
dadogta:

- Helena, szerelmem, hát nem emlékszel a csókjainkra, 
az ölelkezéseinkre, a tomboló éjszakáinkra, a vad mámorokra? 
Helena, szerelmem, hát nem emlékezel?



Az Augusta vonásai megkeményedtek, sudár alakja ki
egyenesedett, borvörös selyemruhája szinte lángolt a déli nap
fényben, s fagyos nyugalommal, fenséges fölénnyel felelte:

- Nem. Marcus Aurelius Nemesianus, nem emlékezem! 
Tiberianusnak igaza volt...

Még egy éve sem volt, hogy Minervina ideérkezett a fő
városba. Constantinus fejedelmi bőkezűséggel gondoskodott 
róla, udvartartást rendelt neki, egyébként azonban számba 
sem vette. Feléje sem nézett; minden szent időben ha egyszer 
látogatta meg; az, hogy felesége: eszébe sem jutott. Egyik 
látogatásán éppen hogy leült Minervina szobájában, néhány 
semmitmondó kérdést intézett hozzá, Minervina már ettől is 
szívdobogást kapott, megfogta Constantinus kezét, és szelíd 
erőszakkal magához akarta húzni a pamlagra. Az asszony 
most is szép volt, arca kissé megtelt, karjai is, keblei is: a 
férfi egy pillanatra meghökkent, kellemes testi emlékek bizse
regtek végig izmain és idegein, de ez csak másodpercekig tar
tott, kivonta kezét Minervina forró tenyeréből, eszébe jutott 
Vecasius, minden izgalom nélkül vállat vont - hiszen ő maga 
akarta ezt a megoldást -, és barátságosan, kissé atyáskodón 
megpaskolta Minervina arcát:

- Kímélned kell magad, Minervina, hiszen Crispus min
den órában megérkezhetik!

Régi szerelmi szókincse, bár mindössze az „édesem" és a 
„kislány" szavakra szorítkozott, már teljesen elapadt. „Mi
nervina" ez maradt belőle: mindenképpen gazdagabb és szí
nesebb Vecasius szókincse, ennélfogva jobb és lendületesebb 
a stílusa is. Mikor a Caesar, sürgős politikai és katonai tenni
valók ürügyén percek múlva távozott. Minervina már szem
rehányást is tett magának a pillanatnyi ellágyulásért, amely a 
„férje" láttára elfogta: Constantinus valóban friss volt és 
fiatalos; megint oly férfiasnak és szépnek látta, mint 
Nikomedeiában, azon a mámoros délutánon, amikor először 
öltött alakot képzeletükben Crispus ... Minervina érzi, hogy 
ott, akkor, elvégződött az ő szerepe: ezentúl élete fogytáig
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csak anya lesz... Csak? Hiszen ez a legtöbb, a legnagyobb, 
ami lehet! Constantinust, a férfit, a tökéletes szeretőt, elvesz
tette, de megkapta érte az elégtételt: Vecasius rajongó, töké
letes, testet-lelket betöltő szerelmét, és azt a jóleső kárörömet, 
amelyet a szívből gyűlölt Fausta dugába dőlt nászéjszakáján 
érzett. Hogy is képzelte ez a béka, hogy egy Constantinus 
ráfanyalodik? És ez a hitványka teremtés: Augusta! Bosszú
ságában keserűn felkacagott. De Vecasius okosan lecsillapí
totta, éjjel pedig tökéletesen megvigasztalta.

Január végén megszületett Crispus. A fiú, ahogy az 
álom megjövendölte. Constantinus ezúttal naponta eljárt a 
villába, néha félórát is ott töltött: elbeszélgetett Minerviná- 
val, elgyönyörködött az izmos és egészséges kisfiúban, s 
olyan büszke volt rá, mint minden újdonsült apa az első 
fiúra: mintha remekművet alkotott volna, vagy hőstettet 
hajtott volna végre. Ugyanakkor a villa kocsisának is fia 
született, már a harmadik, de Agilo, a kocsis egyáltalán nem 
büszkélkedett, inkább a fületövét vakarta és ezt gondolta 
magában: „Egy gonddal több."

- Majd csak kibírjuk, Agilo - vigasztalta Memmia az 
urát -, hisz legalább két esztendeig szoptatom, s addig nincs 
vele gondunk. Annyi a tejem, hogy majd szétveti a mellemet.

- Mindig jó tejelő voltál, Memmia - nevette el magát 
a kocsis. - De annyit mondok, ne szülj nekem minden eszten
dőben!

- Hát akkor menj a rabszolgalányokhoz, ha rádjön a 
dűrrögés - nyelvelt vissza az asszony. - De akkor aztán hagyj 
békén!

- De a gyerek köll, mi?
- Ha már megvan, persze hogy köll! Jaj, csak ne fájna 

meg égne úgy a mellem!
Memmia fájdalmai azonban hamarosan elmúltak: mivel 

makkegészséges, pirospozsgás, erős fiatal nő volt, s méghozzá 
férjével együtt római és szabad, Constantinus úgy határozott, 
hogy őt rendeli szoptatós dajkának Crispus mellé. Előkelő 
római nők nem szívesen szoptatták gyermekeiket; nagyképű 
és jól fizetett udvari orvosok elhitették velük, hogy a szop



tatás árt a szépségnek, s a csecsszopó kiszívja az asszonyból 
az életerőt, a fiatalságot, az üdeséget és a szépséget.

Viszont Memmiának eszébe sem jutottak efféle úri 
aggodalmak. Boldogan vállalta a dajkaságot: ez aranyakat 
hozott a konyhára s ami fő: megszabadította fájdalmaitól. 
A vidám fiatalasszony egész nap jött-ment, mindig jókedvűn 
fecsegett, mesélt, néha pletykázott is, kedvesen dédelgette 
a Caesar fiát, gondosan fürdette és pólyázta, akárcsak a maga 
gyerekét. De volt is módja benne, mert Minervinától dús és 
pompás babakelengyét kapott a saját fiacskájának is. És 
Minervina bizonyos idő múlva megállapította, hogy ennek a 
tűzrőlpattant fiatalasszonynak a szépségét és üdeségét két 
ilyen vaskos és zömök fiú sem tudta elszívni. És már sajnálta, 
hogy nem maga szoptatta Crispusát.

Hosius, a cordubai keresztény püspök napok alatt meg
kapta Orosiustól a hírt, hogy Constantinus Caesarnak fia 
született. Ebben a pillanatban világosan megérezte, hogy 
haladéktalanul Treviribe kell mennie. Széles látókörű, világ
látott, okos és ravasz ember volt, s elsősorban politikus. 
Éberen figyelte az eseményeket: a titkos keresztény hírszol
gálat - amelynek egyébként a nikomedeiai Lactantius is 
egyik láncszeme volt - kifogástalanul működött. Hosius 
józanul mérlegelte a helyzetet: Galerius dögrováson van; a 
műveletlen és véres kezű Licinius elkobozza a keresztény 
egyházak javait, eltávolítja a keresztényeket az állami szol
gálatból, beleavatkozik az istentiszteletek rendjébe, alantasai 
pedig kegyetlenül gyilkolják a keresztény vezetőket, püspö
kök és papok feldarabolt húsával etették a halakat, a züllött, 
erőszakos és kéjenc Maxentius Rómát bitorolja; a folyton 
fészkelődő, nagyravágyó és telhetetlen Maximianus még most, 
majdnem hetvenéves korában is újra a bíborról ábrándo
zik ... és Hosius megállapította, hogy az egész birodalomban 
egyetlen szilárd pont van: Treviri, s egyetlen ember, akire 
építeni lehet, a birodalom és a kereszténység sorsa és jövője 
érdekében, és ez Constantinus. Bizonyos, hogy néhány év 
múlva az élre kerül, tehát most kell megragadni az alkalmat, 
hogy hozzáférkőzzünk, annál inkább, mert ő az egyetlen,
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megdicsőült és istenné avatott atyja után, aki méltányos, 
türelmes és sohasem üldözte a keresztényeket. Azt is érezte, 
hogy épp most kell mennie, amikor a Caesarnak fia született, 
hiszen Constantinusról hiteles hírekből tudta, hogy kemény 
ember, tudatosan készül az uralkodásra, és a Nikomedeiából 
kapott értesülésekből azt is tudta, hogy Constantinus annak 
idején kijelentette Volusianus tábornoknak: fia születik, Cris
pus lesz a neve; s mint ahogy őt magát Constantius, éppen 
úgy ő ezt a Crispust jelöli ki végrendeletében utódjául.

Tehát mennie kell, határozta el magát Hosius s nemcsak 
látogatás és megismerkedés céljából, hanem azért, hogy 
egyszer s mindenkorra az apa és fia mellett maradjon, meg
nyerje hajlandóságukat, irányítsa sorsukat, s ezzel együtt a 
kereszténység ügyét, hogy ebben a beláthatatlan és kibogoz
hatatlan vallási összevisszaságban biztosítsa egyháza győ
zelmét.

Ennek pedig az a módja, ha a jóindulatú és rokonszen
ves Constantinuson kezdi, s előbb megszerzi az államhatalom 
semlegességét, majd támogatását, végül pedig megszerzi a 
kereszténységnek magát a tényleges hatalmat, az imperiumot 
is. Ennek a nagyszabású tervnek kell megnyernie Constan- 
tinust!

De más oka is volt a cordubai püspöknek, hogy másutt 
keressen magának nagyobb méretű és jelentős feladatot: 
szűk volt neki Corduba! Itt nem érvényesülhetett sem kiváló 
tehetsége, sem politikai éleslátása, sem erős akarata. El innen, 
lázadozott benne valami, el innen, a nagyszerű cél érdeké
ben! Meg kell alkotnia a keresztény római birodalmat. 
Érezte, hogy ha nem szakítja ki magát ebből a cordubai 
mocsárból, örökre belefullad. Sem ereje, sem szigorúsága nem 
volt elegendő a cordubai egyház züllött embereinek és 
állapotának megváltoztatására, az erkölcs és a fegyelem 
helyreállítására. A nemrégiben megtartott illiberrisi keresz
tény közgyűlés, vagyis zsinat, megállapította, hogy egyes 
keresztények állami papi hivatalt vállalnak; gazdag keresz
tény úrasszonyok halálra kínozzák rabszolgáikat; napiren
den vannak a házasságtörések; kerítők hálóznak be kislányo



kát, keresztény szülők maguk is az államvallás papjaihoz 
adják feleségül a leányaikat; keresztény papok feleségei 
botrányosan feslett életet élnek, akárcsak maguk a püspökök 
és papok; a keresztény temetők kápolnáiban esti és éjjeli 
áhítat ürügyén botrányos szerelmi orgiákat rendeztek; egyes 
papok uzsorára adták ki a pénzüket, mások vásárról vásárra 
jártak kereskedni, nyerészkedni és dorbézolni; keresztény 
nagybirtokosok bőven pénzelték a paraszt colonusaik babonás 
Silvanus, Priapus, Pomona, Ceres és egyéb istenségeinek 
kultuszát; a templomok szinte kongtak az ürességtől; keresz
tény nők kihívón öltözködtek és viselkedtek, akárcsak holmi 
hivatásos hetérák. A zsinat szigorú rendszabályokat hozott 
az erkölcsi lazulás megszüntetésére, s abból, hogy más tar
tományokban nem fajult el ennyire a keresztény erkölcs és 
közélet, a zsinat megállapította a püspökök felelősségét.

Hosius érezte, hogy ez a felelősség őt is terheli: sajnos, 
ereje és szigorúsága nem volt elegendő a romlottság és züllés 
megállítására és a keresztény fegyelem megszilárdítására. 
Szemrehányást is tett magának: mindent tudott, itt élt a mo
csár közepében, s ezerféle világi, rokoni, baráti meggondo
lásból szemet hunyt. Erkölcsi életét mindenki példásnak 
ismerte, szerényen élt a hívek adományaiból, de mivel ezek 
már csak éppen csurrantak-csöppentek, inkább néhány 
környékbeli keresztény nagybirtokos támogatásából; ház
tartását csinos fekete fiatalasszony vezette; úgy mondták: 
a húga.

Házát és húgát földbirtokos barátainak gondjaira bízta, 
hivatalát a közeli kis Epora püspökére, és útnak indult.

Tavaszodott az Aranyhegyen, mikor Treviribe érkezett.



HARMADIK RÉSZ

A VARÁZSLÓ

I

A
Az egyiptomi „kutyaváros", Kynonpolis egyik félre
eső utcájában, nagy kert közepén, szinte hozzá
férhetetlenül bújt meg, bokrok és fák sűrűjében, a 
híres asztrológus és mágus, Kaldu háza. Magas 

kőfal övezte a kertet, a háznak egyetlen ablaka sem volt, ajtaja 
is csak egy, erős, pántos vaskapu és vasajtó, mind a kettőn 
furfangos szerkezetű zár. Két marcona véreb vigyázott a 
kapura, a kertre, a házra, a harmadik a tetőt őrizte, mert 
odanyíltak a széles, vaskeretes üvegablakok, amelyeken át a 
szobák a világosságot kapták. Jaj volt annak, aki arra vete
medett volna, hogy vakmerőn megközelítse a titokzatos há
zat, és kilesse Kaldu titkait és mesterkedéseit. A csillagjóslás, 
a horoszkóp-szerkesztés, a mágia, varázslat és bűbájosság 
módszereit, jelszavait és évezredes, szent és nagyerejű igéit 
kegyetlenül titokban kellett tartani, hiszen e szertartásos, 
tudóskodó, titokzatos és nagyképű mesterkedés révén gazda
godtak meg az asztrológusok, és tartották rettegésben a tu
datlan és tudós, de mindig babonás embereket.

A mester csak egy embert avatott be titkaiba: egy 
Hosius nevű fiatalembert, s talán azért éppen őt, mert szár
mazása, egyénisége és életmódja szokatlanul rejtélyes volt; 



ha ilyesmik felől kérdezősködtek a kíváncsiak, vagy kétér
telmű válaszokat adott, vagy egyáltalán nem felelt. Egyesek 
szerint perzsa kereskedők hajóján jött gyerekkorában, a hajó 
visszament, s őt otthagyták Myoshormosban, aztán valami 
gazdag egyiptominak a szeretője volt jó sokáig; legénykorá
ban eladták rabszolgaként egy balzsamozónak, és ezután 
évekig múmiákat balzsamozott és pólyázott: ezen a réven 
megismerte a gyógyfüvek, mérgek és ellenmérgek titkait, 
úgyszólván kitanulta az orvostudományt. Mások azt mondták, 
hogy néhány éve még a szent krokodilusokat etette Arsinoé- 
ben, s akkor még Chusi volt a neve; mások viszont határozot
tan amellett kardoskodtak, hogy színgörög s az apja vándor
filozófus volt, aki erkölcsprédikáció közben nemcsak ízes 
kiszólásokkal, hanem mindenféle hókuszpókuszokkal is 
szórakoztatta hallgatóságát. Elég az hozzá, hogy semmi 
bizonyosat sem tudtak róla, s a homályt ő maga sem sietett 
eloszlatni soha. Ha valaki netán ezt kérdezi tőle: „Te ugyebár 
Hathor istennő fia vagy?" - annak is efféle választ adott 
volna: „Megmondja a szerelem istennője, ha helyesen adod 
fel a kérdést."

Mivel sehogy sem boldogultak vele, belenyugodtak, 
hogy olyan, amilyen, és beérték annyival, hogy a nagytudo- 
mányú és mindenható asztrológus tanítványa és bizalmasa. 
Rebesgették azt is, hogy szeretője a babiloni mágusnak, de 
ezt a legtöbben kétségbevonták, azzal, hogy az ilyen mo
gorva és zárkózott ifjú aligha lehet alkalmas csintalan és 
vidám szerelmi pajzánkodásra.

Kaldu mester megállapította hamarosan, hogy az ifjú 
felszippantott valahol egy kis növénytani, állattani és orvos
tudományi tájékozottságot, egyébként azonban szervesen 
műveletlen. Miért, miért nem, a magányos öreg elhatározta, 
hogy maga mellé veszi tanítványnak, s embert és tudóst 
farag belőle.

- Hosius - mondta a fiatalembernek az elsőévi oktatás 
végén -, a mágiából már eleget tudsz: ismered a mindenható 
Iao nevét, az Abraxas-amulettek, a varázsszavak és rontó 
démonok erejét, az átoktáblák pusztító hatalmát, a macska



arcú Osiris és a mindent elemésztő Seth-Typhon gonosz és 
gyilkos dühét, varázsigéiddel megállítod a fölkelő Heliost. 
Én tehát, mielőtt az asztrológia tudományára megtanítanálak, 
ezennel mágussá avatlak. Vedd fel az állatkor és a bolygók 
jegyeivel telehímzett hófehér mágusköpenyt, borotváltasd 
fejedet kopaszra, és menj ki a csodára éhes emberek közé.

És Hosius elindult. Egy gazdag papirusztermelő palotá
jában, az elsötétített teremben megidézte magát Apollót; 
néhány nap múlva óriási tömeget látott tolongani a népszerű 
jegyző, Nechthosiris háza előtt; a nép jajveszékelt, a házból 
kihallatszott egy nő hangos zokogása: Tamalis, a jegyző 
felesége kétségbeesetten siratta viruló tizenhároméves kis
lányát, Zoist.

Amint a tömeg észrevette Hosiust, egyszerre száz meg 
száz kar emelkedett könyörgőn a levegőbe:

- Segíts, Chusi, segíts!
Hosiust egyiptomi nevén szólították. Megérezte, hogy a 

tömeg csodát vár. Tudta, hogy most vagy soha, de csodát 
kell tennie!

Bement a házba. A tömeg elhallgatott, és halotti csönd
ben, idegfeszítő izgalomban várta, sóvárogta, akarta a csodát. 
Odabent az anya Hosius lábai elé vetette magát:

- Osiris szentséges nevére könyörgök, add vissza őt 
nekem.

Hosius megvizsgálta a kislány élettelen testét, s előbb 
hangosan imádkozott a fölkelő naphoz, majd halkabbra fogta 
a hangját, és sokáig érthetetlen varázsigéket mormolt. Félre- 
lebbentette a lányka ingét s lassan, komolyan, elmélyülten 
simogatta és tapogatta a balmellét. Megállapította, hogy Zois 
tetszhalott.

Leakasztotta válláról a táskáját, háromféle keserű füvet 
szedett elő, szétmorzsolta tenyerén, s gondosan elkente a port 
a leányka mellén és ajkain. Aztán fejére nyugtatta a kezeit, 
megint érthetetlen varázsigéket suttogott, újra szétdörzsölte 
a fűmorzsalékot a lány mellein és főleg ajkain, és ezt a 
mágikus kézrátételt háromszor megismételte.

Egyszerre csak Zois eltüsszentette magát, teste megráz



kódott, kinyitotta nagy fekete szemét, meglátta anyját, és 
boldogan felsikoltott.

- Mama! Mama!
Hosius ezen a feltámadáson tízezer ezüstdrachmát 

keresett.
Sikerei alapján a mester méltónak ítélte arra, hogy 

beavassa az asztrológia tudományába, helyesebben: művésze
tébe. Ahhoz azonban, hogy előre meg tudja mondani az 
emberek sorsát, és ebből a célból felállíthassa horoszkópjukat, 
meg kellett ismerkednie a csillagos ég titkaival és törvény
szerűségeivel, a csillagképekkel, az állatkor jegyeivel, a nap, 
a hold és a föld egymáshoz való viszonyával, a nap- és hold
fogyatkozások, az üstökösök és az égi fénytünemények 
bekövetkezésének kiszámításával. Mesterétől megtanulta az 
asztronómiával kapcsolatos bonyolult matematikai számítá
sokat, és míg egyfelől a horoszkópokból fényesen megélt, 
másfelől az égi fényjelenségek törvény szerűségeit oly ala
posan megismerte, hogy megfigyelései és képletei segítségével 
csalhatatlanul meg tudta állapítani jóelőre a nap- vagy 
holdfogyatkozás, üstökös, csillaghullás vagy bármely égi 
fény tünemény megjelenésének idejét.

Egyébként sem Homérost, sem Vergiliust nem olvasta, 
és Cicerónak még a nevét sem hallotta. Viszont csalhatatlanul 
meg tudta állapítani bárkinek a horoszkópját a nativitásból, 
vagyis abból, hogy születésének napján, órájában és percében 
milyen volt a nap, a hold, a bolygók és az állatkor jegyeinek 
konstellácója: állása, egymáshoz való viszonya, csillagászati 
fokokban és percekben. Ebből a tudományból pedig jobban 
meg lehetett élni, mint akármiféle irodalomból.

Minden horoszkópja sikerült, minden jóslata bevált, csak 
egyszer mondott csődöt a tudománya, de akkor olyan vég
zetesen, hogy váratlanul döntő fordulatot adott az életének.

Kaldu mester már visszavonult a magánéletbe, jeles 
tanítványa, Hosius is bőségesen megszedte magát, s éppen 
azon rágódott, hogy itt az ideje abbahagyni ezt a szakadatlan 
hajszát - hiszen az emberek valósággal megszállottan kutat
ták jövendőjüket, és hajszolták a csodát -, és talán jó volna



a vidám és zajos fővárosba, Alexandreiába költözni, s ekkor 
eszébe jutott a kívánatos és kemény mellű Zois, akit feltá
masztott: ezt a kislányt kellene magával vinnie! Már éppen 
azon gondolkodott, hogy megkéri - hiszen boldogan 
hozzáadnák ilyen tudós és gazdag férfiúhoz -, amikor meg
látott a piacon egy karcsú termetű, fekete hajú fiatal nőt, 
áttetsző fátyolruhában, könnyű vörös selyemköpennyel a 
vállán; egy rabszolgalány papirusznádból font színes ernyőt 
tartott a feje fölé, legyezőjét másik fekete rabszolgalány 
vitte, s előtte és utána két-két hatalmas termetű, izmos 
etiópiai rabszolga lépkedett: négy félelmetes gárdista, bár 
itt a főváros közepén igazán nem volt szükség ilyen test
őrségre. i

Túlzás lett volna gyönyörűnek vagy akár csak szépnek is 
mondani a nőt, de volt valami a testtartásában, a mozgásá
ban, a tekintetében, a révült és mégis öntudatos mosolygásá
ban, ami Hosiust az első pillantásra elbűvölte és lenyűgözte.

- Ki ez a nő? - fordult oda versenytársához, a város 
másik népszerű mágusához. A két kopasz fejű, fehér ruhás 
mágus beszélgetése némi feltűnést keltett: ha két ilyen tudós 
és nagyhatalmú varázsló beszélget, annak sohasem lehet jó 
vége. Az emberek elhúzódtak mellőlük. A másik mágus, 
Zachlas, elmosolyodott:

- Téged érdekelnek a nők? Megakadt a szemed rajta, 
mi? Orrod tőle foghagymás. Tudod, ki ez? Alis, a híres ser
főző, Totoes leánya s egyúttal a dúsgazdag Patarbemis ban
kár felesége. Fölöttébb erényes asszonyka, megközelíthetet
len... Csak nem akarod megkaparintani?

- Dehogynem! - vágta rá minden nagyképűsködés 
nélkül Hosius - hisz éppen azért kérdeztelek meg.

- Figyelmeztetlek, hogy Alis nemcsak erényes, hanem 
ezenfelül vakbuzgó Isis-hivő. Esküszöm Iaóra: ezen nem fog 
semmi varázslat!

Hosius eleget tudott. Férjes asszony, megközelíthetetlen, 
nem fog rajta a varázslat, Isis-hivő: ennyi elég volt neki, 
hogy megállapodjék a követendő taktikában.



Másnap teljes mágusi komolysággal megjelent Patar- 
bemis házában. A bankár nem volt otthon, a rabszolga 
bevezette az asszony fogadószobájába. Alis megismerte a 
csodatévőt, hiszen Zois feltámasztása óta mindenki hódolattal 
és áhítattal emlegette, és már éppen meg akarta kérdezni, 
hogy mit kíván, amikor Hosius mereven megállt előtte, szúrós 
tekintetét a fiatalasszony tágranyílt nagy fekete szemébe 
mélyesztette, és megszólalt suttogó és kísérteties hangon, 
sejtelmesen-titokzatosan :

- Nepherieri!
Ez volt a nagy szerelmi varázs, amelynek az a feltétele, 

hogy aki végre akarja hajtani, három napig ne érintkezzék 
nővel, áldozzon tömjént az oltár parazsán, menjen be az 
imádott nőhöz, akit meg akar hódítani, és nézzen a szemébe, 
és hétszer egymás után mondja ki Aphrodité titkos nevét: 
Nepherieri, ami annyit jelent, hogy „Bűbájos szem". Ha hét 
napig naponta hétszer végzi ezt a varázslatot, a nő, mint a 
kezes bárány követi majd mindenhová.

Alis csak ennyit mondott a hókuszpókuszra:
- Nem értem.
Hosius eltávozott, és ezt gondolta magában: „Majd 

megérted a hetedik napon 1"
De a hetedik nap sohasem következett el, mert az 

erényes Alis elmondta a titokzatos esetet férjének, úgyhogy 
a mágust nem engedték be többé a Patarbemis-házba.

Negyvenkét „Nepherieri" ilyképpen bennerekedt Hosius- 
ban: ez a sokszor bevált varázsige éppen nála mondott csődöt.

„Sebaj, gondolta magában a mágus, ha így nem, akkor 
másképpen 1" És Isisre gondolt. Egyúttal kimondhatatlanul 
boldog volt, hogy ez a kudarca titokban maradt.

Egyelőre sehol sem szerepelt, csak járt-kelt a városban, 
törte a fejét, hogyan üsse nyélbe az Isis-tervet. Tanulóévei 
alatt Kaldu (megismertette vele a misztérium-vallásokat: 
Kybele, Adonis, Mithras, Isis kultuszát, magasztos tanítá
saikat és rejtelmesen jelképes szertartásaikat, s mestere 
tanítása révén meggyőződött róla, hogy ezekhez képest a
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kereszténység nem egyéb, mint egészen alantas és zűrzavaros 
zsidó babona; művelt emberhez, asztrológushoz és mágushoz 
méltatlan együgyűség. »

Hazamenet még jobban foglalkoztatta az Isis-terv. Hogyan 
is fogjon hozzá? Valamiképpen sikerült megismerkednie 
Amosis pappal, az Isis-kultusz kynonpolisi főpapjával, és 
rövidesen megás barátkozott vele. Nem telt bele két hét, és a 
nagy terv teljesen kialakult benne. Alis máris az övé, gon
dolta magában, s előre érezte a diadal édes ízeit.

Ugyanis Amosis főpap tanácsára belépett a Isis-papok 
rendjébe: harmadnap a város társadalma sajnálattal értesült 
róla, hogy Hosius, a nagyszerű asztrológus, elköltözött, és 
vissza se jön többé. Ezt el is hitte mindenki, hiszen a díszes 
szertartási ruhában, arcán Anubis isten sakálképű álarcával 
a vesékbe látó Kaldu sem ismerte volna fel. Csak három hét 
kellett hozzá, hogy az újdonsült Isis-pap belemelegedjen 
szerepébe, máris hozzáfogott ravasz terve végrehajtásához. 
Mindenekelőtt ötvenezer drachmát adott Amosisnak.

A legközelebbi ünnepen, a himnusz elénekelése után, 
szokás szerint elkövetkezett az istentisztelet legáhítatosabb 
jelenete: a főpap megállt az oltár magas lépcsőzetének leg
felső fokán, az állat-álarcokat viselő fehér ruhás papság két
oldalt felsorakozott a lépcsőkön, a templom hosszúkás hajó
jában áhítatosan felvonult a menet: elől egy nő, a szent 
Urenis-kígyóval, utána egy másik a lótuszvirággal, aztán 
következett a szent könyvtekercs, utána karcsú szenteltvíz
amfora s a menet végén három nő, fejére» vont fátyollal; 
rázták az ezüst sistrumot, hogy jelezzék: itt a legszentebb 
pillanat. A csilingelésre a sorban álló papok meglóbálták 
füstölőiket; szállt az illatos tömjén kékes füstje, meglengtek 
a gránátalmafa-ágak, aztán egyszerre minden elnyugodott, 
szinte megmerevedett, csak a sistrumok csilingeltek 
ezüstösen.

És ebben a pillanatban mindenki' térdre hullt, a főpap a 
nyakában lógó aranyhímes stólával két kézre fogta a drága
kövekkel kirakott színarany kelyhet, és magasan a feje fölé 
tartotta: így mutatta fel a hívőknek Isis szent és üdvözítő
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vizét. Mindenki áhítatosan fejet hajtott, s amint Amosis 
leeresztette a kelyhet, megzendült a titkos értelmű Isis-him
nusz, és a sistrumok csilingelőse elhallgatott.

A sakálfejű Hosius azonnal felismerte az ezűstleples és 
lótuszvirágos nőben szerelmét, Alist, de most nem ő volt a 
fontos, hanem a szobalánya, Tamystha. Egyelőre ez a kis 
fekete rabszolgalányka lett a főszereplő; mert Amosis ta
nácsára ezzel küldik majd az első üzenetet Alisnak. Tehát 
a himnusz zengésében Hosius az álarc mögül odasúgta a fő
papnak:

- A harmadik sistrumos lány. Tamystha.
A főpap, mintha a szertartás szerint hajtana fejet, rá

bólintott.
Miután a papság kivonult az öltözködő szobába, Amo

sis magához intette az oltárszolgát.
- Sépa, amint a himnusz elvégződik, s a hivők távoz

nak, visszatartod a harmadik sistrumos lányt, Tamystha a 
neve, és megmondod neki, hogy ha mindenki eltávozott, jöj
jön be hozzám.

A templom is, a szoba is üres volt már, amikor Ta
mystha belépett a főpaphoz. Reszketett.

- Tamystha - szólalt meg a főpap -, szent és titkos 
üzenetet bizok rád. Meg kell mondanod úrnődnek: Anubis 
isten belészeretett, és azt kívánja, hogy mostantól fogva vele 
töltse estéit és éjszakáit, mégpedig itt a templomban, a szent 
szertartási ruházatok és templomi eszközök szobájában. Meg
értetted?

- Igenis, megértettem, szentséges főpap. Megmondom 
asszonyomnak, hogy holnap este jöjjön ide szentségedhez.

- Ostobái Azt mondod meg neki, hogy Anubis isten 
belészeretett, és ágyába kívánja, tehát holnap este sötéte
déskor jöjjön ide a templomba, Anubis isten várja.

- Igenis, szentséges főpap.
- És jól jegyezd meg: senki más meg ne hallja az isten 

üzenetéti Nehogy kifecsegdI Ha elárulod a sakálfejű isten 
titkát, a rettenetes Seth-Typhon hetvenkét démonával ha-
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Iáira kínoztat, végül pedig megöl, s még azt is megtiltja, 
hogy sírba temessenek.

- Szentséges főpap, ki se mondd ezt a szörnyűséget! 
Nem, nem! Dehogy árulom el a titkot!

Térdre vetette magát, átfogta a főpap lábait, s könnyű 
sírdogálásban megremegett. A jóságos főpap fölemelte az 
ifjú és rugalmas leánytestet, érezte két kemény mellét, és egy 
csöppet sem szentséges ötlet villant meg a fejében.

A kis Tamystha hazasietett, s mikor asszonya megszidta, 
hogy miért maradt el tőle, elmondta nagy élményét, s átadta 
az isten üzenetét. A hígvelejű asszonykán édes borzongás 
futott végig: eddig csak férje öleléseit élvezte, de akár
milyen lelkesen magasztalta szépségét az ölelkezések el
ragadtatott pillanataiban Patarbemis, most meggyőződött 
róla, hogy ő nemcsak szép és gyönyörű, hanem a legszebb 
nő a világon, hiszen egy isten kívánta az ágyába! Büszke 
volt erre a kitüntetésre, és mint erényes asszonyhoz illik, 
azonnal közölte férjével Anubis isten óhaját. Patarbemis fel
világosodott embernek hitte magát, fölényesen elmosolyo
dott felesége hiszékenységén, s úgy gondolta, hogy a dolog 
egy csöppet sem aggodalmas: jobb, ha a felesége istennel 
hál, mint ha földi ember csábítaná az ágyába, mert ez az 
Anubis-ügy csak holmi alantas papi szemfényvesztés lehet, 
hogy néhány ezer drachmát kicsikarjanak tőle. Meg aztán 
annyira bízott felesége erényében, hogy meggyőződése sze
rint ezt az asszonyt még egy isten sem csábíthatja el. Bele
egyezett hát az isten-kalandba, azzal a feltétellel, hogy Ta
mystha is vele megy, és reggel majd hazakíséri. Persze, a 
rabszolgák sorra kíváncsiskodtak, hogy hova is megy este 
asszonyával, és miért, mire Tamystha szép rendben mindent 
kikotyogott: teljesen megfeledkezett a félelmetes Seth- 
Typhon és a hetvenkét gyilkos démon várható bosszújáról.

Sötétedett. A templom ligetében senki sem járt. Félén
ken megnyitották a szentély kis oldalajtaját, és beléptek. 
Elfogódottan álltak meg a félhomályban. Egyszerre csak 
valahonnan felbukkant a főpap fehér alakja, hozzájuk lé
pett, kézenfogta őket, s odavezette az Isis-szobor elé. A ko-
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romsötétben megálltak, mind a ketten remegtek, csak a fő
pap állt nyugodtan. Hirtelen derengeni kezdett: fölnéztek. 
Az Isis-szobor fején, a két tehénszarv között, megragyogott 
a holdkorong, szeme és szája vörösen felizzott, jobb karját 
Alis felé emelte, s amint rámutatott a fiatalasszonyra, meg
lengett jobb kezében a hurkos életkereszt. Majdnem földbe
gyökerezett a lábuk, amikor a szobor felől szózat hallatszott:

- Anubis választottja, vár az isteni
Alis reszketett izgalmában, a főpap erősen megszorította 

a kezét, fölvezette a lépcsőn: az Isis-szobor mintha elmoso
lyodott volna. Amint fölértek, a szentély jobboldali ajtaja 
magától felcsapódott, s Alis az odabent derengő halvány vilá
gításban nem látott mást, csak a puha szőnyegekkel és pár
nákkal magasan feltornyozott pamlagot.

A főpap rámutatott a pamlagra, a fiatalasszony oda
ment, leült és várt. Szeme lassankint megszokta a fél
homályt, s mintha gyümölccsel megrakott kristálytálat és 
karcsú borosüveget látott volna a kerek asztalon: mellettük 
smaragddal kirakott két aranyserleg csillogott halványan a 
gyér mécsvilág rőt fényében. Alis ott ült a pamlagon, és 
várt. Szíve a torkában dobogott.

Egyszerre felsikoltott: meglátta az istent. Honnan ke
rülhetett elő, nem is sejtette. Az ajtó nem nyílt meg, neszt 
sem hallott, de az isten itt állt előtte, földig érő, arannyal 
dúsan hímzett fehér talárban, jobb kezében a horgas élet
kereszt, baljában hosszú kormánypálca, és a feje... Szent
séges Isis, ne hagyj el!... a feje félig fekete, félig arany 
sakálfej, két hegyes füle magasra fölmered... közelebb lép, 
megáll a pamlag előtt... s ekkor hirtelen kilobban a mécs
világ, a szobára sötétség borul.

Alis érzi, hogy két izmos kar fonja át remegő testét, 
lefejti róla a ruhát, s az isten máris ott fekszik mellette, sem 
arany, sem más ruha nincs rajta, forrón magához öleli az 
asszonyt, már csókolja, az asszonyka boldogan érzi, hogy a 
feje már nem sakálfej, az arca szabályos emberarc... igen, 
hisz az isten mindent megtehet... érzi, hogy így Patar- 
bemis sohasem csókolta ...



Mikor magához tért, az isten már nem volt mellette. 
Elszomorodott mert titokban azt remélte, hogy örökké tart 
ez a mámoros éjszaka. Az isten nesztelenül és észrevétlenül 
tűnt el, éppúgy, mint ahogy jött. Odafent, a mennyezet alatti 
kis ablak tejüvegén betapogatódzott a szobába a hajnali de
rengés; Alis az opálos fehérségben észrevette, hogy a gyü
mölcsből is, a borból is jó sok hiányzik. Hát ettek is, ittak 
is? Sem erre nem emlékezett, sem arra, hogy hányszor sikol- 
tott ezen a csodálatos éjszakán. Boldog volt. Vajon lesz-e 
még ilyen éjszakája?

Szentséges Isis! villant az eszébe, hiszen haza kell men
nie! Gyorsan felöltözött, a borostyántokból elővette szépítő
szereit, felfrissítette arcát, ékszereit felcsatolta, és várt. Mély
séges csönd. Vajon miért nem jön a rabszolgalánya? Hol le
het Tamystha?

Tamystha is éppen most öltözött, mégpedig a főpap 
hálószobájában. Miután Amosis bebocsátotta Alist az isten 
nászszobájába, kézenfogta a kislányt, és ezt mondta neki:

- Gyermekem, most velem jössz - és megindult vele 
egy hosszú folyosón, és egyenesen a hálószobájába vezette. 
- Tamystha, ma velem töltőd az éjszakát.

- Igenis, szentséges főpap - mondta rá a kislány en
gedelmesen, és rendkívül megtisztelve érezte magát, mint 
mindig, ha akár az öreg Totoes, akár az ifjú Patarbemis, 
akár más úr az ágyába hívta. Már tizenhárom éves korában 
belenyugodott, hogy a rabszolgalánynak ez a sorsa, s nem 
is panaszkodott miatta. Sőt, az azóta eltelt három év alatt 
rájött az ízére, és jelentősen tökéletesítette szerelmi művé
szetét. A főpap nagyon meg volt elégedve a lányka tehetsé
gével és ügyességével és a maga szokatlanul kiváló telje
sítményével. Reggel tíz ezüst drachmát dugott a lány pénzes 
táskájába. Tamystha hálásan tekintett föl rá, kezet csókolt 
neki, és megkérdezte:

- Meg voltál elégedve a kis Tamysthával, szentséges 
főpap?

- Nagyon - felelte Amosis kegyesen, és még tíz ezüst 
drachmát ajándékozott a lánykának. Az öreg serfőző és az 



ifjú bankár minden ilyen éjszaka után csak öt drachmát 
adott. Mintha összebeszéltek volna! Lám csak, a főpap, 
hogy megbecsülte! Hiába, urak a papok.

Végre kopogtattak a nászszoba ajtaján; Alis felugrott, 
ajtót nyitott, s frissen és csinosan ott állt a főpap előtt.

- Anubis isten ma este is vár - súgta Alisnak. A fiatal
asszony arca átszellemülten felragyogott. Boldogan elmoso
lyodott, és lehajtotta a fejét:

- Legyen meg az isten akarata.
Alist annyira elfoglalta a maga gyönyörű élménye, hogy 

csak nagy sokára jutott eszébe megkérdezni:
- Hát te hol voltál reggelig, Tamystha?
- A főpap őszentsége ágyában. Nem is olyan öreg, mint 

amilyennek mutatja magát. És reggel megmondta, hogy na
gyon meg volt elégedve velem. És húsz ezüst drachmát 
adott. És asszonyom, ha szabad megkérdeznem: milyen volt 
az isten?

- Csodálatos! - felete Alis, és hazáig már mindig csak 
mosolygott. S mikor otthon a férje megkérdezte, megint 
kissé fölényesen, hogy milyen is volt az istennel töltött éj
szakája, Alis az ajkára tette a mutatóujját, és úgy suttogta: 
- Csitt, Patarbemis, egy szót sem szabad beszélnem róla! Ne 
is kérdezz! Csak annyit mondhatok, hogy aki egyszer meg
ízlelte az isten szerelmét, annak többé nem kell földi férfi 
hitvány és tökéletlen ölelése.

- Az enyém se? - kérdezte kihívón Patarbemis.
- Nekem igen, nekem kellene, de meg kell kérdeznem 

az istent, hogy szabad-e?
- Ehhez semmi köze sincs az istennek - csattant fel a 

férje erélyesen. - Ma éjjel csak azért is én veszlek az 
ágyamba!

- Nem lehet, édesem, mert ma éjjel is meghívott az 
isten. És ha csak nem akarom, hogy egész családommal együtt 
elemésszen a rettenetes Seth-Typhon és a hetvenkét démon 
bosszúja, el kell fogadnom a meghívását. Mindig hű voltam 
hozzád, és az isten bizonyára holnap sem szennyezi be ere- 



nyemet! Egy istenben csak megbízhatunk? En legalább vakon 
megbízom benne.

- Én pedig benned, Alis. Egyébként Seth-Typhon ellen 
úgysem tehetünk semmit! Legyen meg a rettenetes isten aka
rata!

Meg is lett. Az éjszaka megint csodálatos volt, Anubis 
isten szinte felülmúlta önmagát, viszontafőpap - elvégre 
hatvan felé közeledett, éjfél után csütörtököt mondott, és 
atyai gondossággal áttelepítette a kislányt a mellékszobába. 
Tamystha legalább jól kialudta magát, s reggel megint meg
kapta a húsz ezüst drachmát. így ment ez két hétig egyfoly
tában zavartalanul, mindössze azzal a különbséggel, hogy a 
főpapot kissé megviselte a virrasztás, és a fáradhatatlan és 
szomjas kis Tamysthának megmagyarázta, hogy mostanában 
csak minden negyedik éjszakáját áldozhatja neki, mert a 
közbeeső éjszakákon az egész papsággal együtt hajnalig 
imákat és könyörgéseket kell mondani a szentséges Isis tisz
teletére.

„Értem, gondolta magában a tűzrőlpattant kislány, akár
csak az öreg Totoes. Ha velem töltött egy kiadós éjszakát, 
utána négy napig nyög - ő nem mondja, hogy imádkozik -, 
és csak azután elevenedik meg újra, és hív az ágyába! És 
mindig csak öt ezüst drachmáért! Ez a vén kopasz kéjenc 
legalább minden negyedik nap ide adja a húsz ezüst drach
mát! Vajon mit kaphat asszonyom az istentől?"

Hamarosan kiderült, hogy ez a titokzatos és túlvilági 
szerelem a szerencsétlen Anubis istennek jóval többe került 
húsz ezüst drachmánál.

Két hétig nem volt semmi baj: az isten fáradhatatlanul 
élvezte a sorozatos nászéjszakákat, végül azonban kiderült, 
hogy Anubis isten sincs vasból, és bár a nekitüzesedett Alis 
már akár az éjjel-nappali szolgálatot is vállalta volna, Anubis 
az egyik forró éjszaka kellős közepén titokzatosan közölte 
az asszonykával, hogy Osiris kifürkészhetetlen végzéséből 
ezentúl csak minden negyedik éjszaka találkozhatnak. A kis 
Alis tombolt, hogy három napig parlagon kell hevernie, de 
mit tehetett Osiris végzése ellen? Mindössze annyit, hogy 



férjét nem engedte magához; viszont Patarbemis úgy oldotta 
meg a kérdést, hogy ezeket az éjszakákat a mohó és felgyul
ladt kis Tamysthával élvezte végig.

De Tamystha közben fecsegett is. Az isten nászéjsza
káiról ugyan semmit sem tudott, de Totoes és Amosis példája 
megtanította arra, hogy csak ember lehet az, aki alig két
heti szerelmeskedés után kénytelen „lélegzetet venni", vagy 
ahogy a szentséges főpap mondta „imádkozni". Ezt a követ
keztetését az egyik mérsékelten mámoros éjszakán - hiszen 
tudta, hogy mindössze öt ezüst drachma lesz a jutalma mű
vészetének - kifecsegte Patarbemisnek. Az egykor fölényes, 
ám lényegileg együgyű férjnek ez végre szöget ütött a fe
jébe, s elhatározta, hogy az első „isteni" nászéjszaka előtt 
valamiképpen bejut az Isis-templomba, és végére jár ennek 
a szentséges szerelmeskedésnek. Ezt azon nyomban közölte 
Tamysthával, aki mindent elmondott asszonyának. Alis pedig 
magának az istennek, mivel épp aznap este esedékes volt az 
isteni nász.

Alighogy Anubis megjelent, és megkezdte isteni tevé
kenységét, Alis az első gyönyörök után magához vonta a 
szerelmes Anubis lázakban égő fejét, és a fűiébe súgta:

- Szerelmes istenem! Megtudtam, hogy férjem, a szent
ségtörő Patarbemis, ma éjjel a rendőrséggel akar ránk törni, 
hogy megbizonyosodjék róla: ki is az az isten, akivel itt, 
Isis templomában, az éjszakáimat töltöm. Kérlek tehát, mu
tasd meg isteni hatalmadat, és büntesd meg a vakmerő tá
madókat.

- Micsoda? - riadt meg az isten -, rendőrséggel törnek 
ránk? Karhatalommal egy istenre? No majd én megmuta
tom nekik!

És mielőtt a fiatalaszony magához tért volna, az isten 
elrohant. Amosis is tudta már, hogy támadás készül a szen
tély ellen, s ezért mikor Hosius berohant a szobájába, nyu
godtan fölkelt a lányka mellől, és kemény hangon, a hely
zethez egyáltalán nem illő komolysággal adta ki az utasítást 
Hosiusnak:

- Szedd össze minden cókmókodat, fogd kézen a nőt: 



a nászszoba végében keresd meg a titkos lépcsőt, menjetek 
le az alagútba, azon át pillanatok alatt lent vagytok a Nílus- 
parton, ott bárka vár rátok, a kormányos ezzel a jelszóval 
jelentkezik: „Anubis", beszálltok, reggelre a tengerparton 
vagytok, s akkor nyitva előttetek a világ: oda mégy az eré
nyes asszonykával, ahová akarsz. Én mindent gondosan elő
készítettem; nekem fontos, hogy megóvjam szentélyünk jó 
hírnevét!

Amosis még egy verset elénekelt a csintalan kislánnyal, 
és csak akkor hagyta abba a szertartást, amikor már döröm- 
böztek a szentély vasajtaján. A szent szüzet letérdeltette az 
Isis-szobor elé, amely ezúttal némán tűrte a többszörös szent
ségtörést; aztán kinyitotta a kaput s a fáklyás őrjárat élén 
berontó Patarbemist kitárt karokkal fogadta, fejét lehorgasz- 
totta, és mély sajnálkozással, siralmas hangon közölte a férj
jel, aki immár az istenség sógora lett:

- Eltűnt Alis, erényes feleséged. Az isten magához 
vette!

- Legyen meg az isten akarata - szólalt meg Tamystha 
az Isis-szobor előtt. Patarbemis odalépett hozzá, kézenfogta 
és hazavitte. „Még szerencse, gondolta magában, hogy ezt a 
tüzes kislányt meghagyta nekem az isten."

Hosius és Alis bárkája hajnalban szerencsésen kiért a 
tengerre.

Az a fél esztendő, amelyet a földreszállt isten a szemér
mes kis Alisszal Afrikában töltött, embert, sőt egészen új 
embert faragott belőle. __

Amint Alexandreiába ért, gyorsfutárral azonnal levelet 
küldött Amosisnak, hogy Didas bankárral rögtön utaltassa 
át Massiliába, Papiskos világhírű bankházába a nála elhe
lyezett hatszázezer drachmáját. Ennél persze jóval többet 
hozott az elmúlt évek alatt az asztrológia és a mágia: né
hány százezer drachma azonban ráment a szélhámosságok 
nélkülözhetetlen bűntársaira, akik a csodákat előkészítették, 
a hírverésre, az Isis-papok pénzelésére például a legutolsó 



szerelmi kaland alkalmából, meg aztán a költséges nagyúri 
életmódra. Hosius úgy gondolta, hogy az Isis-papi méltósá
got csak néhány hétig viseli, s ha jóllakott az erényes asz- 
szonykával, faképnél hagyja Isist a papokkal együtt.

De Tyche istenasszony másképp határozott: a durva férj 
karhatalommal tört rá, tehát ha nem akart házasságtörés 
miatt börtönbe kerülni, istenhez méltón el kellett tűnnie, s 
el kellett tüntetnie az asszonyt is. Nem így gondolta, de ha 
már így esett, bele kellett nyugodnia, különben Alis elárul
hatta volna. De egyelőre jó is volt így; a fiatalasszony töké
letesen kielégítette isteni vágyait, s boldog volt, hogy a 
földreszállt Anubisnak már nincsen sakálfeje. Jól éltek a 
mindenféle kényelemmel berendezett óriási háromsorevezős 
hajón, amelynek neve történetesen épp Isis volt; rengeteg in
diai, arábiai és egyiptomi árut vitt: selymet, illatszert, már
ványt, gabonát és persze az árukhoz tartozó nagykereskedő
ket. Ezek egész nap ettek-ittak, kockáztak, alkudoztak és 
veszekedtek, s nemsokára Hosius is közéjük keveredett.

Bár mind a ketten egy szál ruhában menekültek, s csak 
épp egy köpenyt sikerült nyakukba kanyarítani az utolsó 
pillanatban, Hosiusnak szerencsére megvolt a pénzes táskája, 
s benne az ötvenezer drachma, amelyet épp a végzetes éj
szaka után kellett volna átadnia Amosisnak, megegyezés sze
rint; csak Alexandreiából tudta közölni Amosisszal, hogy ezt 
az összeget fizettesse ki magának Didasszal. Most az volt a 
fontos, hogy ki tudta fizetni a hajóút s az ellátás árát Leptis 
Magna kikötőjéig. Már a hajón nyélbeütött néhány üzletet 
a nagykereskedőkkel, Leptis Magnában folytatta a vásárlást 
és eladást, úgyhogy mikor a hajó egyhónapi be- és kirakodás 
után folytatta útját Karthágó felé. Hosiusnak ötven talen
tum, vagyis háromszázezer drachma csörgött a pénzestáská
jában s ugyanekkora összegről szóló utalvány Papiskos 
bankjához.

Ugyanis már induláskor elhatározta, hogy Massiliában 
telepedik le, egyelőre Alisszal együtt, aki mesterségbeli se
gédje is lesz, mert ebben az óriási forgalmú kikötővárosban 
újra az asztrológia s a mágia művészetét fogja folytatni.
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Hogy a keletiek minden maszlagját beveszik, azt már tudta, 
éppígy bizonyosra vette, hogy rómaiak kapva kapnak újfajta 
jóslatain, varázslatain és csodáin, hiszen éppoly babonásak, 
rajongók, csodavárók és hiszékenyek, mint akár az egyip
tomiak.

Hosius nagyon meg volt elégedve az út eredményével; 
amint Leptis Magna mögöttük maradt, naponta magyaráz- 
gatta Alisnak az asztrológia tudományát, hiszen ebből fog
nak megélni Massiliában! Ellenben a mágia titkaiból csak 
keveset árult el: nem akarta kiszolgáltatni magát senkinek. 
Leptis Magnából már úgy indultak el, hogy Alis talpig se
lyembe öltözhetett, és annyi ékszert aggathatott magára, 
amennyije Patarbemis idején sohasem volt.

- Hiába - sóhajtott fel boldogan, mikor mindennap új 
és pazar selyemruhában jelenhetett meg a fedélzeten -, aki 
isten az isten!

- Alis, az igazi isten nem én vagyok, hanem a világ
szellem: Hermes Trismegistos. Én csak voltam isten; s ma
radok is, ameddig hiszel bennem. De meg kell mondanom, 
hogy Hermes Trismegistos segített ahhoz a hatalmas vagyon
hoz, amelyet azóta szereztem, amióta elkövettem veled az 
Anubis-csodát.

- Azóta is folyton elköveted, te varázsló! - nevetett 
Alis.

- Jól figyelj, Alis - mondta komolyan Hosius -, gon
dolnunk kell a jövőre is. Egyelőre mindössze néhány száz
ezer drachmánk van, mi az? Azt akarom, hogy Massiliában 
bőségesen megszedjük magunkat. Meg sem állok addig, 
amíg többszörös miliomos nem leszek!

- Isten vagy, neked ez is bizonyosan sikerül.
- Ha okosan, hidegen és könyörtelenül intézzük pénz

ügyi és emberi dolgainkat, igenis minden sikerülni fog.
Hajnalodott, mikor az „Isis" megkerülte a Mercurius- 

hegyfokot, s az óriási öbölben feltűnt Karthágó vára, a 
Byrsa, s amint a nap fölkelt, kibontakozott az óváros és 
partján a mozgalmas kereskedelmi kikötő. A hajó orrán csil
logott a rézveretű sárkány, a mögötte sorakozó kabinok 



kezdtek megelevenedni. A kereskedők nyakra-főre igyekez
tek megelőzni egymást, mert aki előbb száll partra, előbb 
kap teherhordókat, előbb rakhatja ki áruját, előbb kap rak
tárhelyiséget, s előbb kezdheti a kereskedelmi csarnokban az 
adásvételt, az alkudozást, a hajszát az aranyért. Nem is szá
mított vérbeli kereskedőnek, aki Karthágóban nem tudta 
jócskán megszedni magát.

Nos, a hajó kereskedőutasai vad tülekedés közben rég 
a parton ordítoztak, sürögtek-forogtak, tolongtak és rohan
gáltak, Hosius pedig nyugodtan odaintett egy matrózt, le
vitette vele a poggyászukat, a parton fogott két teherhordót, 
rámutatott az útiládákra, s kiadta az utasítást: „Didó". 
A Didó nevet még a hajón hallották az egyik nagykereskedő- 
től; ez volt a félmilliós város legjobb és legdrágább foga
dója. Alisszal beült egy kétszemélyes gyaloghintóba, s el
indultak. Még hallották, hogy az Isis tarka zászlói csattog
nak a friss reggeli szélben, még fülükbe csengett a kikötő 
tomboló hangzavara, aztán a fórumon át elkanyarodtak a 
cirkusz és az amfiteátrum mellett és a dombokon, virágzó 
olajfaligetek és kertek közt felkapaszkodtak a Magalia nevű 
újvárosba. Széles utcákon, ötemeletes paloták és pazar ker
tek közt haladtak; az egyik kapta tón a teherhordók meg
pihentek, a fekete bőrű gyaloghintó-vivők szinte egyszerre 
mutattak le a tengerre, majd újra felkapták a párnázott-ara
nyozott hintót, s alig néhány perc múlva megálltak egy osz
lopos fehér palota előtt. Hosius bőségesen megfizette a rab
szolgákat, mire azok földig hajoltak, s mindenáron meg 
akarták csókolni kezeit és lábait. Hosius a legalázatosab
bikba jól belerúgott, erre mind elkotródtak. A fogadós a ka
puból látta a jelenetet, kezeit dörzsölte, és halkan odasúgta 
a mellette álló számvevőnek:

- Igazi úriember!
Megálltak a háromemeletes fogadó előtt. Az épületet 

pálmák, citrusfák, babérfák és fügefák üdezöld koszorúja 
övezte, kapuja fölött virított a vörössel festett fölírás: „Fo
gadó Didó királynőhöz", az első emelet erkélye mögött a 



terjedelmes falmezőt színes és mozgalmas festmény foglalta 
el: „Aeneas partraszállása."

- Azt a szobát akarom! - mutatott fel Alis az erkélyre.
Namphamo, a fogadós lelkesen sürgött-forgott körülöt

tük, főképpen amikor meghallotta, hogy a legdrágább lak
osztályt választották. A fogadós mély hajlongások közben 
mutogatta meg a csakugyan kényelmes és pazarul berende
zett szobákat. Ilyen fogadó persze csak a nagy forgalmú 
kikötővárosokban volt, talán tíznél se több az egész biroda
lomban; a közepes fogadókban aprók voltak a szobák, 
gyenge az ellátás, sok a hamisjátékos, a fuvoláslány és a 
hetéra. Itt minden csupa előkelőség volt, finomság, mézes
mázos alázatoskodás és szolgálatra készség. A berber Nam
phamo szabad római polgár volt, megtollasodott egykori rab
szolga, a maga bőrén tanulta meg, hogyan is kell bánni a 
rabszolgákkal. Szemének egy-egy rebbenésével, egy-egy halk 
szóval irányította őket, mint a hadvezér a seregeit.

- Kegyelmes uram - hajolt meg az új vendég előtt az 
emeleti erkélyes nagy szobában -, íme, ez a fogadószoba, ott 
mellette az ebédlő, emitt jobbra a hálószoba, parancsolj meg
tekinteni. - Bevezette őket a hálószobába: pazar kényelem, 
dagadó párnák, puha takarók, süppedő keleti szőnyegek. Az
tán tovább hajlongott: - Erre méltóztassatok; itt a fürdő
szoba, márványkád, hideg- és meleg víz, kéz- és lábápolás: 
van egy szakértő eunuchom, egész Karthágóban a legügye
sebb, mert én lányokat nem tartok, kegyelmes uram! A rab
szolgáim percre pontosan végzik a munkájukat, parancsod 
szerint, de kettő azért mindig itt áll majd az ajtód előtt: 
egyet tapsolsz, abban a pillanatban belép, s máris rohan kí
vánságodat teljesíteni. És most mit parancsolsz, kegyelmes 
uram?

- Reggelit, langyos fürdőt, utána gyaloghintót - ren
delkezett Hosius.

- Szolgálatodra, kegyelmes uram.
A rabszolgák negyedóra múlva felhordták a reggelit: 

tengeri rák, gyöngy  tyúk-mell, libamáj, tojás és sonka tornyo
sult az asztalon; a rabszolgák nesztelenül nyújtották az ezüst 



tálakat hol a kegyelmes úrnak, hol a kegyelmes asszonynak, 
egy göndörhajú rabszolgagyerek édes és egyben erős mes- 
sanai bort töltögetett a kristályserlegekbe.

Elkészült a fürdő, a rabszolgák eltűntek, Alis belépett 
a fürdőszobába. Egy darabig lubickolt és pancsolt a kádban, 
aztán csend lett odabent, majd megnyílt az ajtó, s Alis ki
dugta a fejét, és kedveskedő hangon kiszólt:

- Gyere be csak, kegyelmes uram - és elkacagta ma
gát. Hosius belépett:

- Nos? Siess, be kell mennünk a városba. Hannóval 
kell tárgyalnom. Fontos.

- És ez nem fontos? - mutatott a széles és puha pam- 
lagra Alis.

- Ez is fontos - szabadkozott Hosius -, de Hanno sür
gősebb.

- Nekem ez a sürgősebb! A hajón olyan rossz volt: szűk 
kabin, keskeny és kemény ágy... No igazán - nyafogta - 
játsszunk istent.

Hosius megadta magát istenhivatásának.
Csak egy óra múlva indultak a fogadó pazar gyaloghin- 

tóján a fórumra. Hanno, a pún bankár, megfelelő kötelez
vény ellenében átvette az óriási összeget, biztosította a tizen
két százalékos kamat pontos fizetését, és elkönyvelte az 
összeget Hosius Leptis Magna-i elefántcsont-nagykereskedő 
számlája javára.

Hosius tehát egyelőre tekintélyes és vagyonos nagy
kereskedővé vedlett. Nem volt más dolga, mint körülnézni és 
tájékozódni. Most könnyű volt a dolga: messze elkerült 
Egyiptomból, itt senki sem ismerte, az elmúlt hosszú hetek 
alatt a haja is kinőtt, levetette a földig érő fehér talárt, és 
térden alul érő ujjas tunikát viselt, ujjai végén az alsó szegé
lyén hímzett borostyánfüzérrel, vagy körkörös és meander- 
sávokkal, fölötte pedig újdivatú tógát, ugyancsak hímzett 
szalagdíszekkel körös-körül; a mellen művészi módon 
összeráncolták, a mell közepén tenyérnyi széles sávba kény
szerítették, s a bal vállon ezüst csattal összefogták; a tunika 



ezüstpitykés bőrövén lógott az elmaradhatatlan pénzestáska, 
amelyet a tóga jobboldalt lehulló ráncai teljesen eltakartak.

A földreszállt Anubis isten eltűnt, s a karthagói társa
dalomban felbukkant helyette Hosius római polgár, s egye
lőre Leptis Magnai elefántcsont-nagykereskedő.

Hazamenet az Isis-templom előtt haladtak el, s mind
ketten egyszerre néztek ki a gyaloghintó ablakán: a templom 
lépcsőzetének alján mindkétfelől egy-egy szobor állt, ala
csony talpazaton; jobboldalt Osiris, fején lótusz-koronával, 
bal kezében kampós bottal, jobbjában korbáccsal; baloldalt 
a sakálfejű Anubis : ezt igazán jól ismerték! Alis elkacagta 
magát, és belecsípett Hosius combjába. A „kegyelmes úr" 
fölényesen elmosolyodott.

Akármilyen féltékenyen őrizte is Hanno az üzleti titko
kat, néha mégis elejtett egy-egy szót bizalmas barátai előtt; 
efféle közlései elsősorban Namphamót, a fogadóst nyugtatták 
meg vendégének személye felől, s meggyőzték, hogy való
ban előkelő és igazi úriember. Ezt egyébként tapasztalta is 
à „Didó" fogadósa, mert Hosius eddig is fizetett, mint a kö
les. Ezek után következett a fogadós révén néhány kiadós 
üzleti ismeretség és természetesen néhány kiadós üzlet, úgy 
hogy Hosius vagyona egy év alatt megháromszorozódott. 
Most már több ízben vendégséget is rendezett pazar tricli- 
hiumában, s bár gazdag fiatalemberek és csinos asszonyok 
sokszor vettek részt ezeken az előkelő és dús lakomákon, s 
bár a gazdag Hosiust a hiú és kalandra éhes asszonyok, Alist 
pedig a mohó és könnyen szerelmes fiatalemberek egyre- 
másra megkörnyékezték, Hosius mindig udvariasan hűvös 
inaradt, Alis pedig továbbra is olyan szemérmetes és hozzá
férhetetlen úrasszony, amilyen csak egy nagyon gazdag 
ember szeretője - azaz hogy felesége - lehet. Az úgynevezett 
asszonyi hűség általában a jólét napfényében virágzik: a sze
génység elhervasztja a hűség és a szerelem legszebb virá
gait is.

De Hosiust sem a vagyon, sem a társadalmi rang nem 
elégítette ki; sem az, hogy százezres üzleteket ütött nyélbe, 
s vagyona egyre gyarapodott, sem az, hogy tisztelet, sőt hó-



dolat környékezte: többre vágyott. Fájt neki, hogy itt senki 
sem ismeri különös és kiváló képességeit, csupán ügyes és 
szerencsés kereskedőnek tartják, s még arra sem gondolnak, 
hogy ez a kivételes szerencse nem csupán véletlennek vagy 
bizonyos üzleti szimatnak köszönhető, hanem elsősorban 
páratlan emberismeretének, amit pedig éppenséggel a mágiá
nak és az asztrológiának köszönhetett. Hiszen neki fogalma 
sem volt az elefántcsont-kereskedelem üzleti fogásairól, sem 
a sericai selymekhez, sem az indiai fűszerekhez nem értett, 
s mégis vagyont szerzett ezzel az alantas mesterséggel. Meg
állapította tehát magában, hogy a kereskedelemhez, tehát a 
Vagyonszerzés egyik biztos eszközéhez, elsősorban nem szak
értelem kell, hanem emberismeret.

És tárgyilagosan megállapította azt is, hogy ezzel az 
ösztönös és csalhatatlan emberismeretével jóval többet érhet 
el annál, amit egy „megtollasodott kereskedő" rangja jelent. 
Szerephez, sőt fontos szerephez kell jutnia a társadalmi és 
az állami életben is. S hogy valóban hozzájusson ehhez a sze
lephez, az nála csak elhatározás és akarat kérdése volt, 
aminthogy az volt nagykereskedői és milliomosi pálya
futása is.

Innen kezdve tudatosan és szívósan munkálkodott ezen 
a más irányú érvényesülésén; az erényes Alis, a „megköze
líthetetlen feleség", napokig, sőt hetekig parlagon hevert, és 
őszintén szólván unatkozott, mert Hosiust néha egész nap 
nem látta. Mindazonáltal hiába legyeskedtek körülötte a 
legcsinosabb, legszellemesebb és leggazdagabb fiatalembe
rek, egyik sem tudott eljutni az ágyáig, de még csak a szo
bájáig sem. Akadt olyan is, aki a „Nepherierí'-varázslattal 
próbálkozott. Alis a szemébe kacagott, és röviden csak ennyit 
mondott neki:

- Hülyéi
Viszont Hosius időnkint tökéletesen teljesítette isteni 

kötelességét, s ilyenkor Alis megbékélt sorsával, s türelme
sen és mindig erényesen várta a legközelebbi isteni jelenést. 
Hosius azonban már messzi vizeken repült, dagadó vitorlák
kal, és a szerelmes vidéki asszonyka egyre kevésbé érdekelte.



23 Égi jel l.

Hanno egyik nagyszabású vacsoráján értékes új ismeret
ségekre tett szert: ezek között a legnevezetesebb volt maga 
a tartományi helytartó, Tiberianus, s helyettese, Nemesianus, 
akiről már ott a vacsorán megtudta, hogy kiváló költő. 
Hosiusnak új pályáján az volt az első sikere, hogy a helytartó 
meghívta a palotájába. Ez a látogatás több volt, mint afféle 
szokványos helytartói fogadás; Tiberianus ebédre is ott tar
totta; hármasban ették végig a pazar lakomát Nemesianus- 
szal, egész délután boroztak és beszélgettek a palota oszlopos 
erkélyén, és a rabszolgák nem győztek csodálkozni, hogy Tibe
rianus vacsorára is ott marasztotta vendégét.

Hosius, mikor este hazavitette magát, olyan jókedvű 
volt, hogy madarat lehetett volna fogatni vele. Ezen az éjsza
kán több ízben isteni kegyeiben részesítette az erényes Alist.

A helytartói vendéglátás csak a kezdet volt; legközelebb 
Nemesianus hívta meg vacsorára. Kettesben voltak, egészen 
őszintén beszélgettek, úgy hogy Hosius sok mindent megtu
dott, ami döntő fontosságú volt jövő pályája szempontjából.

Miután a gyümölcsöt is felhordták a rabszolgák, távoz
tak, csak egyetlenegy maradt a tricliniumban, a bortöltögető: 
ez azonban süketnéma volt, úgy hogy a legbizalmasabb dol
gokról is nyugodtan beszélgethettek. Nemesianus odafordult 
vendégéhez:

- Hosius, a múltkor Tiberianus vacsoráján olyasmit 
mondtál, hogy te csak afféle műkedvelő kereskedő vagy. 
Hogy lehet műkedvelő az, aki alig két év alatt milliós va
gyont keresett, csak itt Karthágóban?

- Nézd, Nemesianus, sikereim titka az, hogy engem 
igazán sem a pénz, sem az áru nem érdekel, csak az emberi 
butaság.

- Hogyhogy? - hökkent meg a házigazda. - Hát ebből 
meg lehet gazdagodni?

- Csakis ebből lehet. Ha el tudom hitetni a kereskedők
kel, hogy az indiai bors ára fél év múlva kétszerese lesz a 
mainak, mert Indiában a közeli hónapokban szokatlanul 
nagy és pusztító esőzések lesznek, vagy azt, hogy a mostani 
nyáron esedékes gyilkos szárazság miatt a rhodosi rózsater-
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més egyötödére csökken, tehát ha valaki most vásárol egy 
metretés rózsaolajat, jövőre ötszörös áron adhatja el: akkor 
nyert ügyem van. Annyi borsot és rózsaolajat adok el, ameny- 
nyit akarok és olyan áron, ahogy akarom!

- És honnan tudod, hogy itt vízözön lesz, amott meg 
szárazság? És ha kiderül, hogy nem igaz?

- Ez teljesen mellékes. Az a fő, hogy az emberek el
higgyék. Mire kiderül valami, már megkötöttem az üzlete
ket. S akármi derül ki, a kereskedők a drágán vett árut min
dig nyereséggel fogják továbbadni. Ez az üzleti élet két titka: 
egyik a hírverés, másik a haszon. Unom.

- Mivel én semmit sem értek az üzlethez és az üzleti 
fogásokhoz, mondd meg: honnan tudod, hogy hol s mikor mi
lyen idő lesz?

- A csillagokból.
- Hát asztrológus vagy?
- Az alexandreiai főiskolán csillagászatot tanultam - 

hazudta Hosius szemrebbenés nélkül. - Márpedig a Nap, a 
Hold, az állatkor jegyei és a csillagok ezerféle kapcsolata, 
együttállása vagy szembenállása irányítja a természet és az 
emberek sorsát.

- Bámulatos! - lelkendezett a költő. - S ezzel a tudo
mánnyal a kereskedésre adod a fejedet, ahelyett hogy el
mennél professzornak?

- Miért? - mosolyodon el Hosius. - Hogy megtanítsak 
másokat a titkaimra? Az embereket nem tanítani kell, bará
tom, hanem vezetni. Már úgy értem, hogy félrevezetni. Az 
emberi hiszékenység határtalan; a bölcs ember, ha eléggé 
rideg, könyörtelen és számító, úgy szerez vagyont és hatal
mat, hogy megnyergeli az emberi butaságot.

- Gondolod, hogy a hatalom megszerzésének és birtok
lásának is a propaganda a leghatásosabb eszköze?

- Nem a leghatásosabb, hanem az egyetlen és csalhatat
lanul biztos.

- Mondasz valamit - szólt közbe elgondolkozva Neme
sianus. - Horatius egyik költői levelében olvastam, hogy aki 
el akarja sózni az áruját, az teli szájjal bömbölve dicsérje, 



akármilyen silány. Megveszik. Ismered ezt a híres verssort, 
ugye?

Hosius hírét sem hallotta Horatiusnak. Nyugodtan fe
lelte:

- Úgy van! Igaza van! Ezt mondtam én is. A hírverés 
csalhatatlan!

- De megállj csak! És a római birodalom? A mi hatal
munk? Az is propaganda eredménye?

- Hogyne! Csak épp nem a bömbölő teli száj, hanem a 
fegyver propagandája.

“ Ugyan! Hiszen ha igazad volna, akkor épp az ellen
kezője volna az eredménye: a fegyverrel, a gyilkolással el
riasztottuk volna magunktól a népeket, holott éppen meghó
dítottuk és megszelídítettük a barbárokat!

- Úgy van! De csak azért, mert győzött a fegyverek 
propagandája. És bizonyos, hogy ha elvileg nem is, de a 
valóságban mindig a győztesnek van igaza.

- Ezt Curtius Rufusnál olvastam valahol. Igazad lehet. 
Sőt ha jól meggondolom: igazad van!

- Hogy mennyire igazam van, azt egy tegnapi tapaszta
latom bizonyítja. A fórumon jártam déltájban, amikor láttam, 
hogy felmegy a szószékre egy szikár, csontos, égő szemű, 
izgatott férfi; vörös szegélyes hosszú fehér ruhájáról és roj
tos bőujjú bíborsávos köpenyéről meg a nyakában csüngő ol- 
tári törülközőről, a stóláról, rögtön megismertem, hogy keresz
tény pap. Csak néztem, néztem ezt a furcsa egyént, s amikor 
elkezdett szónokolni, megálltam, és jó darabig hallgattam a 
szónoklatát. Ha ott vagy véletlenül, barátom, tapasztalhattad 
volna a propaganda hatalmát. Eleinte csak egyedül álldogál
tam ott, de nemsokára tízével, százával verődtek össze az em
berek, férfiak, nők, gyerekek, s a tömegben egyre-másra 
felhangzott a „Deo laudes" kiáltás.

- Ahá! - szólt közbe Nemesianus. - Ez a donatisták 
köszöntése és harci jelszava! Az a pap Silvanus volt, a dema
góg donatista izgató!

- Hát igen, föl is izgatta a tömeget, amely már leg
alább kétezer főnyire szaporodott. S mit gondolsz, miket
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bömbölt ez a megdühödött népszónok? Hogy csak Donatus 
hívei a tiszták, a szentek, az igazak! Hogy csak ők a valódi, 
az igazhivő katolikusok! Hogy a hivatalos egyház hívei bál
ványimádók, az ördög szövetségesei, árulók! Hogy Caecilia
nus karthagói főpap s általában a hivatalos egyház tisztáta
lan árulók tömege, amely elfogadja a Napisten hitét valló 
államegyház anyagi és erkölcsi támogatását, nyilván távo
labbi céljai érdekében: hogy megszerezze a politikai hatal
mat! „Mi jogon avatkozik bele az államhatalom az egyház 
ügyeibe? Mi jogon meri az uralkodó elítélni a donatista 
egyházat, a szentek, a tiszták egyházát, amely egyedül őrizte 
meg szeplőtelenül az ortodox, az eredeti és hamisítatlan ke
resztény tanítást? A tiszták egyháza tiltakozik az állam be
avatkozása ellen, és semmiféle anyagi támogatást sem fogad 
el az államtól, még a szegények részére sem! Követeljük az 
eretnek Caecilianus eltávolítását! Donatus a mi püspökünk!" 
A népszónok már szinte önkívületben üvöltött, és csak re
kedten tudta kinyögni az utolsó szavakat: „Bonis bene! Min
den jót a jóknak!" A tömeg utána mormolta a köszöntést, de 
aztán meghullámzott; öklök, kalapácsok, furkósbotok lendül
tek a levegőbe, s előbb szórványosan, majd sok ezer torokbol, 
tömören zúgott fel a donatista harci kiáltás: „Deo laudes! 
Istennek dicsőség!" Látod, Nemesianus, ez a propaganda 
hatalma! Nem bizonyos, hogy igazuk van, de ez a lázító úgy 
felhangolta őket, hogy tűzbe mennének ezekért az agy
rémekért!

- Valóban agyrémekért vitatkoznak, harcolnak, sőt gyil
kolnak. A vitájuk szakasztott olyan, mint a szofisták szőr- 
szálhasogatása. Minden római csak mélységes megvetéssel 
szemlélheti ezt a gyűlölködő és üvöltöző marakodást. Isme
red te a kereszténységet?

- Őszintén szólván, keveset tudok róla. Valami zsidó 
felekezet volt, aztán elszakadt a zsidóságtól, hogy úgy mond
jam: önállósította magát, és én Alexandreiában úgy láttam, 
hogy elszemtelenedett: megtagadta a császár geniusának tisz
teletét, holott ez a birodalom fennmaradásának és virágzásá
nak egyik legfőbb biztosítéka. Ezek a fanatikus zsidók, már én
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csak így nevezem őket, vakon rohannak a halálba, ha elítéli 
őket a törvényes bíróság a császárkultusz megtagadásáért, 
vagyis felségsértésért...

- Akárcsak az itteni „szentek" - szólt közbe Nemesia
nus. - Ezek ítéletre sem várnak. Ostoba, értelmetlen és cél
talan fanatizmussal belerohannak a légionáriusok lándzsáiba, 
akkor is, ha a katonák csak le akarják csendesíteni vad iz
galmukat, s egyáltalán eszük ágában sincs gyilkolni. Tegnap 
is próbálkoztak ilyen önkéntes vértanúsággal; Silvanus szó
noklatától megvadult a tömeg, s az izrael-dorongokkal meg 
akarta rohanni Caecilianus házát. Verinus, a katonai parancs
nok, rohamot vezényelt a csőcselék ellen, és a katonák csak 
nagy nehezen bírták meghiúsítani a sorozatos öngyilkossági 
kísérleteket.

Nemesianus elnevette magát, Hosius pedig nyugodtan 
folytatta:

- Annak idején szemtanúja voltam egy Dioskuros nevű 
állami tisztviselő kivégzésének. Ez az ember egyszerre csak 
megvadult. Senki sem kérdezte, de ő hangosan rikácsolta és 
üvöltözte az utcákon, hogy „keresztény vagyok! Átok Jupi
terre! Átok a császárra!" És természetesen letartóztatták, 
Culcianus helytartó elé állították. A bíróság, a rendőrség és 
általában a hatóság, még a katonai parancsnok s a császár
kultusz főpapja is igyekezett mindenáron megmenteni, hiszen 
különben rokonszenves és kifogástalan tisztviselő volt, négy 
kisgyerek apja, de hiába! Magyarázgattak neki, türelmesen 
húzták a tárgyalást, kérlelték, hogy térjen észre, már szinte 
könyörögtek neki, de ő megátalkodottan visszautasított min
den józan érvet, sértegette az isteneket és a császárt. A hely
tartó végül is megsokallta az istenkedést, és elüttette az ostoba 
tökfilkó fejét.

- Mi itten még az ilyen makacs hülyéket sem végez
tetjük ki, inkább börtönbe zárjuk: ott rohadjanak meg, ha 
kedvük tartja! Néha persze le kell nyisszantani egy-egy tök
fejet, de ez ritka kivétel: nem szívesen szaporítjuk a vértanúi
kat, mert az ilyesmi csak az ő malmukra hajtja a vizet. Jól 
mondta az a nagyszájú Tertullianus ...
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- Ki az? - szólt közbe Hosius.
- Itt volt pap Karthágóban vagy száz évvel ezelőtt, 

éppolyan izgága, mint ez a Silvanus; de azt jól mondta: 
„Minél többet lemészároltok közülünk, annál többen leszünk: 
termő mag a keresztények vére." Meg is jegyeztük ezt a fi
gyelmeztetését: nem vágjuk le a sárkány fejét, nem akarjuk, 
hogy hét nőjön a helyébe.

- Nem olvastam ezt a Tertullianust.
- Menj be Tryphon könyvkereskedésébe, a fórumon van, 

Hanno banküzlete mellett, ott bizonyosan megkapod.
- Meg is veszem, mert erről a mérges zsidó babonáról 

még csak annyit tudok, hogy Alexandreiában is pártokra sza
kadoztak, és folytonosan olyan semmiségeken marakodnak, 
mint az itteniek. Ott egy Areios nevű pap izgatja a népet, s 
azzal henceg, hogy csak az ő tanítása igaz és hiteles. Persze, 
többet nem tudok róla.

- Ismerjük a jómadarat! - kiáltott fel gúnyosan Neme
sianus. - Ez azt találta ki, hogy a vallásuk alapítója, bizonyos 
Krisztus nevű zsidó, nem isten, ahogy az ortodoxok hiszik, 
hanem csak istenhez hasonló hérosz. Hisz voltaképpen igaza 
van, mert ostobaság az olyan tanítás, hogy az egy isten tulaj
donképpen kettő, vagy mit tudom én: három, viszont határo
zottan egységbontó minden tanítás vagy mozgalom, amely új 
meg új felekezeteket teremt és uszít egymásnak. Kormányza
tunk ezért támogatja azt az irányzatot, amely vallási téren is 
az egységet akarja.

- Mégis, mi lehet az oka, hogy ezek a keresztények foly
ton pártoskodnak? Lám, a Helios-vallásban nincsenek egy
másra acsarkodó felekezetek, ezek közt pedig lépten-nyomon 
új tanítások bukkannak fel?

- ök egymást kölcsönösen eretneknek bélyegzik: Areios 
is eretnek, Donatus is eretnek az ortodoxok szemében. Ott 
Alexandreiában legalább csak a szájukat jártatják, dühösen 
csaholnak egymásra, Galerius pedig egyformán tizedeli őket, 
itt Nyugaton veszedelmesebb a helyzet, mert a hírhedt Dona
tus, Bagai főpapja, fellázította a parasztokat, még a colonu- 
sokat is, továbbá a rabszolgákat, a kisiparosokat, általában a
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szegény embereket, mégpedig nem csupán az ortodoxok ellen, 
hanem egy füst alatt a nagybirtokosok, a gazdagok, a ható
ságok, s végső fokon Róma ellen. Ez pedig már nem eretnek
ség, hanem lázadás.

- Mért nem veri le a katonaság?
- Egyelőre igyekszünk féken tartani, de ilyen óriási 

területen lehetetlenség megvédeni minden vidéki birtokot, 
villát, palotát. Erősítéseket kell kapnunk.

- De mért nem végzitek ki a fő uszítókat? Ezt a Silva- 
nust meg azt a bizonyos Donatust, meg a főfő gyilkosokat?

- Mondtam, hogy ha egy fejet levágunk, hét nő helyette. 
Évekig tart az ilyen járvány: dúlás, fosztogatás, gyújtoga
tás, rablás, gyilkolás, aztán egyszer csak kidühöngi magát, és 
megszűnik. Hiszen emlékszel a bagauda-lázadásra, az is ilyen 
volt.

Nem, Hosius erről sem tudott semmit. De már ma este 
is sokat tanult. Megjegyezte azt az elvet, hogy az állam - 
bár a keresztényeket egyformán megveti - mégis inkább az 
ortodoxokat támogatja a donatisták ellenében, mert azok a 
rend és az egység hívei, s ezért az állam, legalábbis itt, Nyu
gaton, egész hatalmával melléjük áll. Persze, ez az egész 
hatalom sem valami nagy, de legalább hatalom. Inkább esz
mei, mint anyagi erő, de fokozható, annyi bizonyos. Hosius 
ezentúl alaposan foglalkozott a vallási bomlás és gyűlölködés, 
valamint a vallási béke és egység kérdésével. Erősen feltette 
magában, hogy meg kell találnia a megoldást.

Másnap mindenesetre megvásárolta Tryphonnál ama 
nevezetes Tertullianusnak Hitvédelem című könyvét, és he
tekig elmélyülten tanulmányozta. Csupa együgyűség, gon
dolta magában, alantas szofisztika, játék a szavakkal, ügy
védi szófacsarás. Ez bizony elbújhat Kaldu bölcsessége mel
lett, Artemidoros nagy műve pedig, az álmok tudományos 
magyarázatáról, valóságos kinyilatkoztatás ehhez a szószá
tyárkodáshoz képest. Artemidoros műve volt eddig az egyet
len könyv, amelyet elolvasott, mert ennek jó hasznát vette 
mágus korában.

De nem hetekbe, hanem hónapokba telt, amíg végére 



járt a tömören és nehéz stílusban írt könyvnek. Mikor el
mondta róla a véleményét Caecilianus főpapnak, ez megvetőn 
legyintett:

- Eretnek.
„Ez is eretnek?" tűnődött magában Hosius. „Hát akkor 

ki nem eretnek?" vetette föl a kérdést, és mindjárt meg is 
felelt rá: „Nem eretnek, aki nem keresztény." És mivel esze
rint Hosius nem volt eretnek, Caecilianus nagyon kedvesen 
és szívesen elbeszélgetett vele, amikor megismerkedtek Tibe
rianus ünnepi ebédjén, amelyen a város gazdag és előkelő 
társadalma szinte teljes egészében jelen volt, köztük termé
szetesen a keresztény főpap is.

De Nemesianus révén eljutott Hosius a dúsgazdag Lu
cilia palotájába is. Ez a nő legalább olyan rejtélyes egyéni
ség volt, mint Hosius. özvegynek adta ki magát, óriási birto
kai voltak Afrikában, rengeteg pénze „dolgozott" Hanno 
bankjában, pompás palotájában pazar lakomákat rendezett, 
s mióta összekülönbözött Caecilianus főpappal, ez a palota 
lett a donatisták karthagói főhadiszállása. Bámulatos háló
zat szálai futottak itt össze, innen irányították a vidéki 
agonisztikus mozgalmat, a circumcelliók garázdálkodásait, és 
semmit sem lehetett ellenük tenni, hiszen a városban semmi 
jelentősebb rendzavarást nem követtek el, persze kordában 
tartotta őket Verinus tábornok légiója!

Ebben a politikai boszorkánykonyhában Lucilia minde
nekelőtt a saját pecsenyéjét sütötte meg. Jóvágású, kemény 
testű, nyers beszédű, jó borivó és telhetetlen férfifaló volt 
Lucilia: Karthágó fiatalsága a lábainál hevert: a korlátlan 
eszem-iszom, a bőven ömlő pénz és a fulladásig csillapíthatat
lan szeretkezés lenyűgözte Karthágó egész aranyifjúságát: 
azt rebesgették, hogy - ha akarta - minden éjjelre más-más 
fegyverfogható férfit fektethetett az ágyába. De nem akarta, 
mert vigyázott a jó hírére: csak hetenkint váltogatta a sze
retőit.

Lucilia mindazonáltal ezt is unta, s mikor egyszer Ho
sius a vendége volt, majdnem csak vele foglalkozott, még 
Nemesianust is elhanyagolta, ámbár a költő is a szeretői közé
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tartozott már legalább három éve, azóta hogy Lucilia - 
állítólag Hispániából, ide érkezett. Nemesianusnak kellemes 
volt ez a viszony, mivelhogy legfeljebb negyedévenkint egy
szer került sorra, és így elviselhető volt, sőt kissé érdekes és 
izgalmas, a tenyeres-talpas amazon vámpírszerű szeretke
zése. Nemesianusnak becsületére vált, hogy nem fogadott el 
tőle pénzt, és nem írt hozzá verseket...

A férfias külsejű és komoly nagykereskedőre nyomban 
szemet vetett a nyughatatlan özvegy. És amikor Hosius zord 
tirádákat idézett Tertullianusból, az asszony egészen odavolt.

- Melyik istentelen vallásnak a híve vagy, Hosius? - 
kérdezte tőle, mikor a lakoma után együtt ültek bizalmas
kettesben. - Tudom, hogy nem vagy keresztény, de akkor 
hogyan ismerheted a nagv karthagói lázadót, akire ezek a 
bálványimádó Caecilianusék azt mondják, hogy eretnek? Ol
vastad?

- Olvastam, asszonyom, sőt alaposan tanulmányoztam. 
Látom, hogy kemény legény volt, sőt lázadó. Szeretem a lá
zadókat.

- És hát miért tanulmányoztad? Honnan jöttél? Ki vagy? 
Nekem meg kell mondanod! Nekem mindent el kell monda
nod - parázslott fel a nő szeme -, mert én akarlak! Ma éj
jelre velem maradsz! Akarom!

Az már aztán Lucilia titkos művészete volt, hogy hogyan 
tartotta ott Hosiust úgy, hogy senki sem vette észre. Hosius- 
nak fontos volt ez a kaland, s mire a vízóra elfújta az éjfélt, 
már Lucilia hevert az ő lábainál, s nem megfordítva: az éhes 
és mohó özvegy három hétig senki mást nem engedett az 
ágyába, csak Hosiust. Évek óta ez volt az egyetlen ember, 
aki tökéletesen kielégítette. Hiába: aki isten, az isten!

- No és a feleséged mit szól hozzá, hogy hetek óta nem 
alszol vele? - kérdezte Lucilia egy mámoros hajnalon.

- Vár - felelte nyugodtan Hosius. - A feleségnek min
denesetre az a kötelessége, hogy várjon. Hogy várjon a so
rára. És főképpen az én feleségem olyan jámbor és jóhiszemű, 
hogy mindig azt mondja: isten vagyok!
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- Igaza van! - búgta szenvedélyesen Lucilia. És aztán 
egészen reggelig semmit sem beszéltek már.

Mikor néhány hét múlva Hosius újfent a helytartónál 
vacsorázott, megint csak Nemesianus társaságában, hűsége
sen elmondott mindent, amit a „mézeshetek" alatt Lucillából 
kicsiklandozott: hogy a dúsgazdag özvegy, mérhetetlen 
anyagi áldozatok árán, áttelepíti az agonisztikus mozgalmat 
Dél-Hispaniába is, és bizonyosra veszi, hogy szívós munka és 
harc árán sikerül Hispánián és Gallián át szíven döfni az 
ortodoxoknak kedvező kormányzatot, s Afrika felszabadítása 
után biztosítani a „nagy" Donatus tiszta és szent egyházának 
uralmát. És Hosius azt is elárulta, hogy Lucilia a hispaniai 
mozgalom vezetésére éppen őt szemelte ki, mégpedig a sze
relmes éjszakák jogán.

Tiberianusnál ezúttal nagy társaság volt együtt: Neme- 
sianuson kívül megjelent Caecilianus főpap és Ursus afrikai 
főszámvevő is. Ettől tudta meg Hosius, hogy melyik afrikai 
ortodox egyház és pap részesül úgynevezett „államsegély"- 
ben, és ekkor értesült Constantinus Caesar egyházpolitikájá
ról: támogatni az ortodox keresztényeket, hiszen az ő vallá
suk is lényegileg Helios-kultusz, és az egység érdekében 
kiküszöbölni Areiost, Donatust is, s ily módon levágni az 
agonisztikus mozgalom fejét. Katonát nem adhatott erre a 
célra, hát legalább pénzt adott, mégpedig bőven. Az afrikai 
ortodox egyházakban és papokban nem a meggyőződés, nem 
a hitbuzgóság és nem a hívek áldozatkészsége tartotta a lel
ket, hanem Constantinus pénze.

- Rendkívül aggasztó mindaz, amit Lucilia révén a 
donatisták terveiről megtudtál - fordult a házigazda Hosius- 
hoz -, és én arra kérlek, hogy tartsd fenn vele továbbra is a 
jó viszonyt. Constantinus Caesar bizonyára hálás lesz érte, 
ha vállalod ezt az összekötő-szerepet. Nem illik ugyan ilyen 
úriemberhez a kettős játék, de szükség törvényt bont. Itt az 
állam biztonságáról van szó! Salus reipublicae suprema lex, 
olvastam Cicerónál, s ez az elv minden eszközt megneme
sít és szentesít.

- Nem szakítottam Lucillával, bár őszintén szólván bor-
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zadok ettől a némbertől - mondta rá Hosius. Viszont egy 
szóval sem célzott rá, hogy undorodik a kétszínű szereptől, 
amelyet vállalt, hiszen ez volt az életeleme. - Időnkint el
megyek majd hozzá, hiszen utasításokat kell kapnom tőle. 
Éppen ezért, hogy feltűnést ne keltsen a mi barátkozásunk, 
jobbnak tartanám, hogy ezentúl az én lakásomon, vagy 
Hanno barátunknál találkozzunk.

- Helyes - szólalt meg Nemesianus -, nem árt az óva
tosság. Lucillának is vannak kémjei. Nekem például nagyon 
gyanús ez a Nabor nevű pap, aki otthagyta a donatistákat, 
visszatért az ortodox egyházba, de nem papnak, hanem hogy 
szabadságát megőrizze, iskolát nyitott.

- Én már figyeltetem is - jegyezte meg halkan Caecilia
nus. Utána Tiberianus szólalt meg:

- Én pedig holnap futárt indítok Septimius Bassus his- 
paniai kormányzóhoz, s értesítem a készülő veszedelemről, és 
megkérem, hogy erősítse meg a Gades-Malaca-Illiberris- 
Nova Carthago vonalat, mert itt várható az agonisztikusok 
átszivárgása; ezenfelül pedig rendeljen el katonai és rendőri 
készenlétet bent a tartományban, hogy minden megmocca- 
nást csírájában elfojthasson; végül pedig intézkedjék, hogy 
az az öt liburna, amelyet Caesarea hadikikötőjéből Gadesbe 
küldök, a legszigorúbban ellenőrizze a Fretum Gaditanum 
hajóforgalmát.

- Hogy pedig tökéletes munkát végezhessünk - kezdte 
Hosius halkan, és az egész társaság fölfigyelt: vajon milyen 
meglepetést tartogat még számukra ez a kissé még mindig 
rejtélyes ember -, én figyelmetekbe ajánlom újból mindazt, 
amit egyszer már elmondtam a minap, mégpedig, ha jól em
lékszem Nemesianus barátomnak ...

- A propaganda hatalmáról? - kérdezte a költő.
- így mondtam: „A hírverés csalhatatlan" - helyesbí

tette Hosius.
- De mi köze a hírverésnek a donatisták ellen tervezett 

rendszabályokhoz? - kíváncsiskodott Nemesianus. Hosius 
pedig azonnal megfelelt a kérdésre:

- Pontosan annyi köze van hozzá, mint Silvanus üvöl-
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tűzésének a donatista lázításhoz. Ha például Caecilianus fő
pap a szószékről kihirdetné, hogy a most következő vasár
naptól számított háromszor hét, azaz huszonegyedik napon 
pontosan déli tizenkét órakor a Nap tündöklő ábrázata el
homályosul, sötétség borul a földre, a fekete napkorong kö
rül zöldes lángocskák lobognak, mint egy fénykorona, és 
megtörténik az a csoda, hogy délben feltűnnek a csillagok 
az égen, akkor azt hiszem, csak annyit kellene hozzátenni, 
hogy íme, isten ezzel figyelmezteti a megátalkodott és gyil
kos donatistákat, hogy alázzák meg magukat, és térjenek 
meg, mert bűneik miatt ennél is szörnyűbb megtorlással 
sújthatja őket, sőt az ártatlanokat is. Caecilianus - fordult 
most a főpaphoz a tudós csillagász -, hozzá kell tenned, 
hogy ezt mennyei jelenés közölte veled; s azt is bízvást ki
hirdetheted, hogy a sötétség Alexandreiától, Leptis Magna 
és Karthágó vonalán egészen a gadesi tengerszorosig fog 
végighúzódni, s maga Karthágó városa teljes tizenkilenc per
cig fog szenvedni, szorongani és jajveszékelni a félelmetes 
sötétségben. Égi jel, isteni intés, hogy mi várhat az agonisz- 
tikusokra, a circumcelliókra, s általában az istentől elrugasz
kodott donatistákra.

- És te varázsolod el a Napot? - kérdezte ijedten Ursus.
- Műveletlen embereknek varázsigékkel és titokzatos 

hókuszpókuszokkal körítve tálalnám ezt a csemegét, de itt 
megmondhatom, hogy a varázsló a hold, de a csoda csak 
olyankor sikerül neki, ha újhold idején földközelben van és 
pedig pontosan a nap és a föld között. Hogy ez a konstelláció 
mikor kezdődik, s mikor ér véget, azt csillagászati számítá
sokkal pontosan meg lehet állapítani. Én kiszámítottam.

- És nem lehet tévedés? - kérdezte kissé szorongva a 
főpap.

- Caecilianus - nyugtatta meg Hosius -, erre mérget 
vehetsz. Ezek természettudományos tények és pontos számí
tások. A tények és a számok nem hazudnak.

- És te ezt akármennyi időre előre ki tudod számítani? 
- tamáskodott a főpap.

- Akár száz évre előre is.
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- Hiszen akkor óriási és félelmetes hatalom van a ke
zedben!

- Csak annyi, mint akármelyik csillagásznak.
- Hosius - szólalt meg most a helytartó -, ezzel a tu

dományoddal nagy szolgálatokat tehetnél Constantinus Cae
sarnak, vagyis az államnak. Évek óta itt élsz, tövéről-hegyére 
ismered a donatisták aljasságait, tudod, hogy itt már nem 
úgynevezett eretnekségről van szó, hanem veszedelmes lá
zadásról a birodalom rendje, békéje és kormánya ellen, 
Constantinus Caesar ellen: fontos állami érdek volna, hogy 
átköltözzél Hispániába. Ott is éppenséggel a nagy és gazdag 
Corduba, a tartományi kormányzó, bíróság és szenátus szék
helye az a pont, ahol meg kellene telepedned, s részben gátja 
lehetnél az Afrikából esetleg fölfelé hömpölygő szennyes 
áradatnak, részben pedig állandó összekötőnk lennél, és 
Septimius Bassus útján mindig tájékoztatnád a Caesart az 
afrikai helyzetről.

- Én is éppen erre akartalak kérni, Hosius - szólalt 
meg a főpap -, mert az ortodox egyháznak is fontos érdeke, 
hogy tájékoztassa a hispaniai hívőket az igazi keresztény egy
ház itteni szenvedéseiről és megpróbáltatásairól. Vagyoni 
helyzeted megengedi az átköltözést, hiszen elvégre semmi sem 
köt Afrikához... Van egy elgondolásom, régen melengetem 
már magamban... de mielőtt közölném, megkérdezlek, 
melyik vallás híve vagy?

Hosiusnak csak épp a szeme rebbent meg a kérdésre; 
nyugodtan felelte:

- Mithras titkos tiszteletének beavatottja vagyok, pater 
rangban.

- Ez jó. Az én elgondolásom ugyanis az, hogy vedd fel 
a keresztséget, légy a mi hívünk, sőt vállald el a papi méltó
ságot, hiszen pater vagy, s a mi papjaink neve is pater. S 
egyébként úgyis hamarosan meglátod, hogy a két vallás lé
nyegileg azonos.

- Caecilianus - szólalt meg Hosius -, ennek semmi aka
dálya sincs, ha úgyis azonos a két vallás, és a keresztények 
Krisztusa éppúgy Napisten, mint az én Mithrasom. Engem
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a vallás, őszintén szólván csak annyiban érdekel, hogy Helios 
vagyis Sol Invictus-e az isten, vagy sem. Szívesen leszek 
éppen ezért akár keresztény is, de egy kérdésben meg kell 
nyugtatnotok engem. Az az aggodalmam, hogy ez az agonisz- 
tikus mozgalom nem annyira vallási nézeteltérések kirobba
nása, hanem inkább társadalmi forradalom. Ahogy mondani 
szokták: a pohár betelt, a tömegek elkeseredése kicsordult. 
Hogy a forradalom kirobbantására vallási ürügyet kerestek 
s találtak, az már semmit sem változtat a lényegen. Én azt 
hiszem, hogy a nép elnyomorodása, szegénysége, úrgyülölete 
az oka ennek a forradalomnak, s nem utolsósorban az afrikai 
népek szabadságvágya és feneketlen gyűlölete a gyarmatosí
tók ellen. Róma legalább tízféle adóval nyomorítja meg az 
afrikai parasztokat, napszámosokat, iparosokat s valamennyi 
közt a legsúlyosabb, a chrysargyrum, az iparosok, kereske
dők, kézművesek átka, a kereset és jövedelem után, s ezt még 
a hetérákon is kegyetlenül behajtják; a parasztokat az in
dictio nyomorítja meg, vagyis a birtok értéke, a rabszolgák, 
az állatok, a fölszerelés, továbbá az ingatlan jövedelme után 
kivetett pénzbeli adó és természetbeni beszolgáltatás. Hát 
még az aurum coronarium, a császárnak trónralépésekor át
nyújtott aranykoronára beszedett adó: minden község, város, 
tartomány köteles megvenni a hódolati aranykoszorút, s en
nek az árát is a legszegényebbek fizetik. Egyszer Verinus 
tábornok egyik zászlóalja lement Bagaiba, a forrongások 
egyik tűzfészkébe rendet teremteni; megragadtam a ritka jó 
alkalmat, velük mentem. A tömeg ugyan moccanni sem mert, 
de folyton hangosan szidalmazta és átkozta az adóhivatal
nokok, adókivetők, adószedők és végrehajtók valamennyi faj
táját, és sűrűn hallottam az elkeseredett ordítozást: „Hát a 
papság? Miért adómentes? Fizessenek a papok!" Itt a baj 
gyökere!

- Azt óhajtod, Hosius - felelte rá a helytartó -, hogy 
nyugtassunk meg. Hát én megnyugtathatlak. Mindenütt van
nak nyugtalan, elkeseredett, dologkerülő, eladósodott, fe
gyelmet nem tűrő, elégedetlen elemek, tönkrement colonusok, 
börtönből szabadult gonosztevők, bűnözők, egyszóval a nép
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söpredéke! És magától értetődik, hogy a rabszolgák java
része, ha módja van rá, s megszökhet, ezekkel tart. Ezek az 
elemek nyomorodtak el, ezek az úgynevezett elszegényedett, 
kiuzsorázott emberek, az efféle iparosok, kereskedők és kéz
művesek lázadoznak ősidők óta az adók ellen. Csak az alja 
nép lázadozik folyton: ez az életeleme.

- Tiberianusnak igaza van. Be kell látnod, Hosius, hogy 
ennek a lázadásnak is a szegénység és gazdagság kibékíthe
tetlen ellentéte az oka - fejtegette Ursus. - Ezt én világosan 
megfigyelhetem hivatali munkám közben is. Viszont az én 
rabszolgáim elégedettek, eszük ágában sincs lázadozni, sőt 
mondhatom: boldogok.

- Ezt én is elmondhatom a rabszolgáimról, sőt a mo
zaikműhelyem kézműveseiről és napszámosairól is - csatla
kozott Caecilianus a főszámvevő felfogásához. - Megren
dítené a társadalom alapjait, ha megszüntetnék a különbséget 
gazdag és szegény, úr és szolga, vezér és alárendelt között. A 
mi Krisztusunk mondotta: „Szegények mindig lesznek közte- 
tek". És ezzel szentesítette a társadalmi rangfokozatok törvé
nyét. Ha ezt a törvény szerűséget megbontjuk, vagy éppen 
megszüntetjük, széthull az emberi társadalom, amelyet pedig 
pontosan ezek az egymásnak feszülő erők tartanak egyensúly
ban.

- Hogy pedig a papság - szólalt meg újra Tiberianus -, 
éspedig a Helios-, Mithras-, az Isis-, az Augustalis-, a keresz
tény és a zsidó papság, és általában minden papság adómen
tes, az érthető és természetes, hiszen pótolhatatlan szolgála
tot tesz az államnak éppen azzal, hogy igyekszik isteni törvé
nyekkel és parancsokkal fékentartani az említett felforgató 
elemeket. Sőt azt mondanám: szerencse, hogy korunk fel
világosodott államvezetése végre felismerte, hogy a kormány
zat legszilárdabb alapja a trón és az oltár szövetsége. Mert 
minden vallás történelmi hivatást tölt be, ha támogatja az 
államot és az uralkodót a béke megőrzésére és a nép boldo- 
gítására irányuló nehéz munkájában.

- Örülök, hogy fölvetettem ezt a kérdést. Felvilágosítá
saitok megnyugtattak. Hiába, a magamfajta csillagász és ma-

567 



tematikus járatlan a bonyolult társadalmi jelenségek megíté
lésében. Most majd hitelesen megcáfolhatom azokat, akik 
esetleg ilyenféle érvekkel és okokkal akarják magyarázni 
vagy netán igazolni ezt az állam- és egyházellenes forradal
mat, odaát Hispániában.

- Ilyen nehézségeid nem lesznek Hispániában. Corduba 
lesz az állomáshelyed, s ott az öreg Acacius püspök hatható
san segít majd mindenben - nyugtatta meg Caecilianus.

- És Septimius Bassus kormányzó nem kevésbé - tette 
hozzá Tiberianus.

... Néhány hét múlva az újonnan felavatott keresztény 
pap, Hosius, roppant vagyonának felét átutalta Massiliába, 
Papiskos banküzletébe, másik felét pedig Cordubába, Sentius 
bankjába. Jó széllel utaztak, kényelmes hajón, Nova Carthago 
kikötőjében hálókocsiba szálltak, s amint megérkeztek a 
Baetis-parti fővárosba, Hosius a legfinomabb fogadóban vett 
szállást: két külön szobát.

Mert Alis ekkor már úgy szerepelt, mint a húga.

II

Az öreg Acacius, Corduba keresztény főpapja, vagyis 
püspöke, vékonyka, sovány, töpörödött, szinte összeaszott 
emberke volt, lehetett vagy kilencvenéves. Fehér hajának 
java kihullt, hófehér szakállánál és bajuszánál fehérebb volt 
ráncos arca, de ebből a halottas fehérségből vidáman és mo
solygósán csillogott ki türkizkék szeme. Ebben a gazdag és 
ragyogó fővárosban, ahol a mérhetetlen gazdagságot mérhe
tetlen szegénység árnyékozta be, talán Acacius püspök volt 
a legszegényebb ember. Híveinek adományaiból éldegélt szű
kösen, mivelhogy csekélyke jövedelmének javarészét kiosz
totta az özvegyek, árvák, munkanélküliek, s általában a nála 
is szegényebbek között. Ha igazuk van a stoikus bölcseknek,
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hogy az igénytelenség a boldogság titka, akkor Acacius bizo
nyára boldog lehetett.

És a püspök valóban boldog volt. Abban a jámbor hit
ben élt, hogy az ő szegénysége jóváteszi a gazdagok minden 
önzését és szívtelenségét. S a ragyogó főváros palotáinak fé
nyében s gazdag embereinek fényűzésében az ő kopott és 
szegényes kis háza mégis olyan volt, mint a jóság és megelé
gedés szigete; menedékhelye mindazoknak, akik éheznek, 
szomjaznak, vagy vigasztalásra szorulnak. És Acaciustói, a 
rajongó és átszellemült aggastyántól senki sem távozott vi
gasztalás nélkül.

Mikor Hosius belépett hozzá, és meglátta a tiszteletre 
méltó öreget, szinte megdöbbent: úgy rémlett neki, hogy a 
súlyos főpapi díszruha minden pillanatban agyonnyomhatja 
a törékeny aggastyánt. De Acacius friss volt, rugalmas és 
eleven. Hosiusról persze mindent tudott, hiszen Caecilianus 
futárja már legalább két hete meghozta a kimerítő tájékoz
tatást az új papról, életéről, anyagi helyzetéről és múltjáról 
- már tudniillik amennyit erről Karthágóban megtudhattak. 
Tehát dúsgazdag ember; tudós csillagász, politikai érdekek
ből pap; a húga voltaképpen a felesége; Mithras-hivő, tehát 
Constantinus Caesarnak bizonyosan kedvére való. „Ez mind 
jó", gondolta az öreg püspök és tárt karokkal fogadta ven
dégét, aki persze azt sem tudta, hogy most térdre kellene 
borulnia és a püspök áldását kérnie.

Acacius mégis megáldotta, kezeit a fejére tette - jelké
pesen, hiszen a válláig sem ért új papjának -, és elmormolta 
kenetesen a megfelelő varázsigéket.

Tetszett neki a fiatal férfi, amint ott állt előtte egyszerű 
papi talárjában, komoly arccal, még az acélos, szinte kegyet
len szürke szeme is tetszett neki; arra gondolt, hogy ez a ke
mény tekintet erős akaratra vall, éppúgy, mint a karvalyorr, 
a domború koponya és az előreugró homlok. Ez az ember jó 
támasza lehet az ő gyengeségének és puhaságának.

Mindent tudott róla, de soha egyetlen szót sem árult el 
értesüléseiből. Sem Hosiusnak, sem másnak. Ha az egyház 
érdeke úgy kívánja, hogy Hosius pap legyen, s éppen itt
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Cordubában, legyen! És Acacius az öregkor bölcsességével 
megoldotta a kérdést: maga mellett tartotta, felhasználta az 
egyházigazgatás munkakörében, de papi teendőket, istentisz
teleteket, szertartásokat sohasem bízott rá. A püspökház 
egyik szobájában Candidus diakónus dolgozott, a másikban 
Acacius, s most Hosiusnak is a maga szobájában adott helyet: 
együtt dolgozott vele egyházpolitikai és fegyelmi ügyekben, 
ezenfelül Hosius intézte az egyház anyagi ügyeit is. A cordu- 
bai keresztény egyház „anyagi ügyeit" ebben az egy szóban 
lehetett összefoglalni: szegénység. Az új pap nem volt haj
landó a hitvány garasokkal vesződni: nagyvonalún oldotta 
meg a kérdést; bőven adott pénzt Acaciusnak, külön szegény
alapot létesített, a betegeknek, öregeknek, ellátatlanoknak és 
árváknak otthont rendezett be, a munkaképes szegényeknek 
munkát szerzett, s egyik legelső dolga volt, hogy emeletes 
püspöki palotát építtetett, a Basilica, vagyis a törvényház 
mögött, egy csöndes kis utcában. A püspöki irodán kívül négy 
lakás volt a palotában: az egyik az övé, a másik a húgáé, a 
harmadik Candidusé, a negyedik pedig Acaciusé, aki most 
már kényelmesen és gondtalanul élt: Hosius pénze legalább 
négy évvel meghosszabbította az életét.

Az új palota még ebben a virágzó és ragyogó tartomá
nyi fővárosban is feltűnést keltett. Pedig ez nagy szó, mert 
a Basilica, a Helios-templom, Magna Mater, vagyis Kybele 
szentélye, a tartományi szenátus palotája oly művészi és pom
pás épület volt, hogy akár Rómába is beillett volna. Az egy
mást keresztező két széles főutcán császárszobrok sorakoztak, 
a nagy Augustustól kezdve egészen Diocletianusig, a fóru
mon pedig egymással szemben két fehér márvány templom 
ragyogott: az egyikben a mennyei uralkodót, Heliost imád
ták, a másikban a földi istent, a mindenkori császárt. Ezek
nek a templomoknak a papjai éppenséggel nem voltak olyan 
szegények, mint a keresztény főpap.

Gazdag város volt Corduba. Sentius bankárnak bizony 
nem Hosius volt a legvagyonosabb ügyfele, mert Baetica 
tartomány nagybirtokosai, juhtenyésztői, rézbánya-tulajdono
sai nem egymilliós, hanem sokmilliós összegeket kamatoztat-
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tak Sentiusnál, s nem mindig a törvényes tizenkét százalék
kal, hanem - ha valakinek nagyon kellett a pénz - akár 
negyven százalékkal is. Ilyen feltétellel kapott kölcsönt Bri
tannia tartomány kormányzata is, akárcsak kétszázötven évvel 
ezelőtt a város híres szülöttétől, Seneca filozófustól.

Ebben a városban sok híres tanár, költő, író és művész 
élt, de Hosius még nagyobb örömmel tudta meg, hogy Cor
duba a birodalom nyugati felében a csillagászati számítások 
sarkpontja; ennélfogva ha itt csillagászati megállapításokat 
akar végezni vagy égi jelenségeket megjósolni, képleteit és 
számításait módosítania kell. Ez pedig fontosabb volt neki, 
mint megfogadni Septimius Bassus tanácsát, hogy olvassa el 
a város nagy fiainak műveit: az idősebb Seneca szónoklattani 
példatárát, fiának, a filozófusnak erkölcsprédikációit és Luca- 
nusnak a pharsalosi csatáról írt hőskölteményét. Neki ele
gendő volt Kaldu csillagászati tudománya, Artemidoros tudós 
könyve az álmokról, a keresztény tudományból pedig beérte 
annyival, amennyit Tertullianus könyvéből tanult.

Alis mindezeknél nagyobb nevezetességét fedezte föl 
Cordubának: a világhírű aranyművesek műhelyeit és boltjait; 
a szemkápráztató fülbevalók, drágakövekkel kirakott csatok, 
filigrán művű nyakláncok és karperecek jóval többe kerültek 
Hosiusnak, mint ha megvette volna a város híres szülöttei
nek valamennyi művét hártyavékony Isis-papiruszon, aranyo
zott elefántcsont-végű tekercseken. Alis egyik éjjel meztelen 
testére vette fel minden ékszerét; olyan káprázatos volt, mint 
egy Perikies korabeli arany-elefántcsont istennő-szobor. Pél
dául Isis. De erre Hosius már gondolni sem akart.

Septimius Bassus kormányzó szívesen fogadta, s ő is min
dent tudott róla; Tiberianus levele kimerítőn tájékoztatta. 
Szókimondó, harsány beszédű, erélyes, javakorabeli férfi volt 
a kormányzó; ő bizony nem titkolta, hogy ismeri Hosius 
karthagói viselt dolgait, s azt is tudja, ki az úgynevezett 
húga, sőt elárulta, hogy a csinos Alis aranyékszer-vásárlásá- 
ról is értesült: az a bizonyos aranyműves, Laminius, állandó 
besúgója volt; ez azt is tudta, hogy a többi aranyművesnél ki 
s mit vásárolt. De magától értetődik, hogy Sentius bankár
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főkönyvének az adatait is részletesen ismerte, viszont Lami- 
niust és Sentiust a saját kémeivel figyeltette. Hosius azonnal 
megérezte, hogy nagyratörő terveiben ez az ember lehet a 
legjobb segítőtársa.

- Barátom - mondta a kormányzó, nekem az egész élet
rajzodban legjobban tetszik a napfogyatkozás megjövendö
lése. Nem tudom, értesültél-e róla, mekkora rémületet oko
zott a donatisták közt Caecilianus fenyegető jóslata. Előtte és 
utána hetekre megbénult az agonisztikus mozgalom, s Karthá
góban százával tértek meg az úgynevezett eretnekek.

- Vajon az a nagyszájú Silvanus is megtért?
- Annak nem maradt ideje ilyesmire. Lucilia, ez az ordas 

némber, mégis megkísérelte Hispania fellázítását, és Silva- 
nust három társával együtt átdobta Baeticába. Persze, nem 
számított a szigorú határzárra: gyors kémhajóink nyakon- 
csípték a hajójukat, s hiába álcázták magukat kereskedők
nek, és hiába hoztak magukkal bőséges árukészletet, s főleg 
aranyat, minden a mi zsákmányunk lett, velük együtt. A négy 
fickót zsákba varrták tengerészeink, követ a nyakukba, be 
a tengerbei Jelentették nekem, hogy a főcsahos, az a Silva
nus, még a zsákban is úgy üvöltött, mint a sakál. A vízben 
azonban elhallgatott.

- Azt hiszem, kegyelmes uram - jegyezte meg Hosius 
-, hogy ezzel az erélyes eljárással, úgy mondhatnám, kivág
tad a lázadás nyelvét. Mert ez a Silvanus a véres szájú ordi- 
tozásával, a szó szoros értelmében megvadította az embe
reket.

- Mért tűrte hát Tiberianus?
- Nem akart újabb vértanúkat szállítani a mozgalom

nak. Ezek az agonisztikusok is olyanok, mint a vérebek. Ha 
vért szagolnak, még jobban nekivadulnak. És odaát óvakodni 
kell a vértanú-szaporítástól. Hadd üvöltsenek - mondta Tibe
rianus -, de a vértanúságból nem esznek 1

- Mondd meg végre te, barátom - kérdezte Bassus -, 
hiszen szakértő vagy: tulajdonképpen mért marakodnak azok 
odalent?

- őszintén szólván, nem tudom. Talán ők maguk sem 



tudják, hiszen minden tanításuk, minden vitájuk szőrszál- 
hasogatás. A filozófiájuk alantas, és főleg nem egyértelmű, s 
ez az oka, hogy a tételeiket mindenki másképp magyarázza, 
igazában: csűri-csavarja. Ezért van a keresztények közt annyi 
csoport, irányzat, felekezet, vagy ahogy ők nevezik: eretnek
ség.

- Mért mondod, hogy ők? Hiszen te is keresztény vagy. 
Sőt keresztény pap!

- Kegyelmes uram, ha Tiberianus helytartó mindent 
megírt rólam, akkor azt is tudnod kell, hogy én csak afféle 
hirtelen sütetű keresztény vagyok, és ebből az egész furcsa és 
zűrzavaros vallásból csak annyit tudok, amennyit Tertullianus 
könyvében olvastam, és még annyit, amennyit a keresztény
ség a Mithras-vallásból átvett. Merném mondani, hogy ebből 
tákolták össze az egész tanításukat, sőt a szertartásaikat is. 
Mert meg kell mondanom, hogy én a Mithras-kultusz pater 
rangú beavatottja vagyok.

- Tudom - szólt közbe nyugodtan Bassus, aki viszont 
éppúgy semmit sem tudott Hosius zavaros és viharos rég
múltjáról, mint akár Tiberianus, akár Caecilianus, akár Lu
cilia, akár az egész Afrika, Kynonpolis kivételével.

- Akkor azt is nyilván tudod, kegyelmes uram, hogy én 
csak olyan mondvacsinált keresztény pap vagyok; mondjuk: 
politikai pap.

- Politikai pap? - visszhangozta Bassus. - Új fogalom.
- Új hivatás - helyesbítette Hosius. - Úgy tudom, hogy 

már Aurelianus óta az egységes birodalmi vallás, a Helios- 
kultusz általános elfogadtatása a kormányzat célja. „Egysé
ges vallás, egységes birodalom!" Ezt a bölcs politikai elvet 
először Diocletianus rúgta fel, amikor négy részre szabdalta 
a birodalmat, mert így, négyfelé osztva a felelősséget, kényel
mesebb volt kormányozni; másodszor pedig a keresztények 
próbálták meg felrúgni, amikor szembeszegültek az egységes
nek szánt állami kultusszal.

- Ebben igazad van - szólt közbe a kormányzó -, mert 
mi lett az eredmény? Egyfelől az Augustusok és Caesarok 
örökösen acsarkodnak egymásra, sőt háborúskodnak is, más



felől a kereszténység nemcsak a Helios-vallást támadta meg, 
s a vallási egységet is veszélyeztette, hanem maga is feleke
zetekre szakadozott.

- Ügy van! - helyeselt Hosius. - Én meglehetősen is
merem a kereszténység megoldhatatlan belső ellentmondá
sait; láttam engesztelhetetlen gyűlöletüket egymás iránt, 
ugyanannak a Krisztusnak a nevében, s akkor feltámadt ben
nem a hivatástudat: segítenem kell Constantinust a vallási és 
birodalmi egység megteremtésében.

Bassus csodálkozva nézett rá:
- És ezt hogyan képzeled?
- A te segítségeddel, kegyelmes uram - felelte vak

merőn Hosius.
- Megálljunk csak! - vágta rá a kormányzó erélyesen. 

- Elég ehhez Constantinus Caesar? Mert Licinius Augustus- 
nál, Galerius Augustusnál és Maximinus Daia Caesarnál fa
batkát sem ér az én szavam.

- Ehhez elég Constantinus Caesar!
- S hogy képzeled, újra kérdezem, ennek a hatalmas 

tervnek a végrehajtását?
- Ha számíthatok a segítségedre, kegyelmes uram, s 

időt is engedsz rá, hogy tervemet kidolgozhassam, annak ide
jén részletesen előadom neked: mi is volna a módja a poli
tikai és vallási válság megoldásának.

- Rendben van, barátom - zárta le az eszmecserét a 
kormányzó. - Constantinus urunk minden ügyében számít
hatsz segítségemre.

Hosius otthon kissé ridegen elhárította Alis szerelmes 
közeledését, és egész nap s egész éjjel magába mélyedten 
töprengett és tervezgetett. Alig néhány hét múlva ráébredt, 
hogy a vállalt feladatra eddig nem készült fel alaposan. Hi
szen mi is volt ő? Asztrológus és mágus; csillag jós és va
rázsló, vagyis - négy szemközt önmagával bevallhatta: - 
szélhámos és világcsaló. Egész múltjából csak az volt igaz, 
amit Kaldutól tanult; minden egyebet, a Mithras-kultusszal 
együtt, csak úgy futtában szedett fel: az Isis-kultusztól a 
kereszténységig minden csak felületi máz volt rajta. És ami



kor ezt fölismerte, szívósan és szenvedélyesen elkezdett ol
vasni és tanulni; továbbra is dolgozott az agg püspök és a 
fiatal Candidus mellett, egyébként mindentől és mindenkitől 
elszigetelte magát, legfeljebb a kormányzót látogatta meg 
néhanapján. Alistól lelkileg és testileg egyszer s mindenkorra 
elszakadt.

Évekig szívósan, kitartón, zárkózott magányosságban 
tanult, olvasott: jogot, filozófiát, vallási elméleteket, állam
tudományt, s még a stratégia és taktika elméletével is meg
ismerkedett, sőt már Cyprianus egykori karthagói püspök 
müveit is elolvasta, és az afrikai latin bibliafordítás, az Itala 
tanulmányozásával is évekig foglalkozott. Lassankint vég
képpen megerősödött benne az a meggyőződés, hogy a ke
reszténység is Helios-vallás, és ennélfogva csak a keresztény
ségen belül kell véget vetni a pártoskodásnak és széttagolt
ságnak, meg kell szüntetni az úgynevezett eretnekségeket, s 
akkor valóban helyre lehet állítani a birodalom vallási egy
ségét, már akár Helios vagy Mithras, vagy akár Krisztus 
lesz az egységes napvallás főistene, hiszen úgyis mindegy: 
nem a név a fontos, hanem a lényeg.

De még elmélyült munkája közben is megengedett ma
gának egy kis fényűzést: néha foglalkozott asztronómiai 
számításokkal; kipróbálta, mennyire válnak be a cordubai 
sarkpontról végzett számításai. Néhány holdfogyatkozást si
került előre megállapítania: jóslatai beváltak. Egyszer az 
derült ki a képleteiből, hogy néhány hét múlva üstökös jele
nik meg az égbolton, és hetekig látható lesz. Ezt a jóslatát 
Septimius Bassusnak ajándékozta, megvesztegetésül. A kor
mányzó a Helios-főpappal hirdettette ki a közelgő égi jelen
séget, s mikor valóban bekövetkezett, s beigazolódott az is, 
hogy hatalmas csóvája a kihirdetés szerint csakugyan hu
szonhárom napig egyfolytában tündöklik az égbolton, éjje
lente nemcsak a Helios-hivők, hanem egész Corduba és Bae
tica népei ámulattal és megilletődötten magasztalták a Győz
hetetlen Napisten bölcsességét és mindentudását. Váltig ta
lálgatták, mit jósolhat vajon ez az egészen csodálatos és 
rendkívüli égi jelenség, s ekkor Hosius egyeseknek, bizalmas
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barátainak, s elsősorban Septinius Bassusnak, főképpen Kaldu 
csalhatatlan tudománya alapján, az egész birodalmat megren
gető és újjáalakító eseményeket magyarázott ki az üstökös 
megjelenéséből.

Septimius Bassus szemében nagyot nőtt a „politikai pap" 
tekintélye; s mikor az öreg Acacius kilencvenkét éves korá
ban meghalt, a kormányzó egész tekintélyét latbavetette, 
hogy az egyházközség ne az ágrólszakadt Candidust, hanem 
a dúsgazdag és tudós Hosiust válassza püspökké. Magától 
értetődik, hogy a nagybirtokos, gazdag és befolyásos keresz
tény egyházközségi tagok segítségével, némi anyagi áldoza
tok árán, sikerült is Hosiust egyhangúlag megválasztatni 
Corduba püspökének. Nagy tervei érdekében kellett neki ez 
a rang; egyébként a püspöki teendőket továbbra is a derék 
Candidus végezte. Hosius, egész püspöksége alatt egyetlen
egy szertartást sem végzett, egyetlenegy prédikációt sem tar
tott. Valóban politikai pap volt, felülállt minden valláson és 
felekezeten, még a sajátján is.

Negyvenkilenc éves volt, amikor - tízéves cordubai tar
tózkodása után - a kormányzóval egyetértésben elérkezett
nek látta az időt arra, hogy hozzáfogjon nagy terve meg
valósításához. Hetekig ismertette Bassusszal a tervét, meg
kapta tőle a szükséges ajánló leveleket, vagyonát Sentius- 
szal átutaltatta Massiliába, Alisnak azonban bőven hagyott 
pénzt; őt magát pedig a kormányzó gondjaira bízta.

A szegény Alis élete és szépsége virágában maradt „öz
vegyen". Hiába sírt, hiába könyörgött, hogy az „isten" vigye 
magával, Hosius csak annyit mondott neki: „Várj meg, visz- 
szajövök." De Alis ösztönös női sugallattal megérezte, hogy 
az imádott férfit örökre elveszítette. Hosius távozása után 
ugyan a város aranyifjai azt képzelték, hogy „szabad a vá
sár", és személyesen is, ügyes kerítőnők közvetítésével is, 
pazar ajánlatokkal halmozták el, sőt akadt olyan is, aki fele
ségül kérte a püspök „húgát", de Alis erénye rendíthetetlen 
maradt. Candidus, az „ideiglenesen távollevő" püspök helyet
tese nem győzte magasztalni Hosiushoz írt leveleiben húga 
feddhetetlen erényességét.
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Mikor a püspök elbúcsúzott Bassustól, és rábízta a „hú
gát", még ezt mondta neki:

- Sajnálom, de végleg szakítanom kell vele. Fel kell ál
doznom őt, mert magasabb célok szolgálatába szegődöm, s 
minden nagyszerű hivatásban, amely egész embert követel, 
csak nyűg a nő.

- Mégis - próbálkozott Bassus, bár meggyőződés nél
kül -, nem vihetnéd magaddal? Ahogy tudom, tizenöt éve hű 
feleséged; vidd magaddal, hiszen máshol is lehet a húgod.

- Nem tehetem. Ekkora ellensúlyt nem vehetek a nya
kamba. Pótolhatatlan és csodálatos szerető volt, egyúttal 
azonban az utolsó is. Ha célt akarok érni, le kell mondanom 
róla, s ha róla lemondtam, az annyit jelent, hogy a nőt örökre 
kiküszöböltem az életemből.

- Sajnálom a kis Alist, de tisztelem elhatározásodat. Tő
lem telhetőleg igyekszem majd gondját viselni. De bizonyos, 
hogy keserves gyötrelem lesz az élete.

- Mielőtt végképpen itt hagynám, az az utolsó kíván
ságom, hogy bár az a magasságos Helios minél előbb szaba
dítaná meg magányosságától és szenvedésétől. Értesz engem.

- Megértettelek, Hosius.
... Másnap a püspök Nova Carthagóban hajóra szállt, 

harmadnapra pedig kellemes tengeri utazás után, megérke
zett Massiliába.

Corduba szabályos és kissé vidékies élete után a nagy 
világváros forgataga szinte megszédítette Hosiust, pedig már 
Alexandreiát és Karthágót is megjárta. A Földközi-tengernek 
ez a nagy forgalmú kikötője, itt nem messze a Rhodanus- 
torkolat keleti ágától, egyúttal hatalmas erősség is volt; az 
örökké zakatoló és zúgó parti műhelyekben vadul tombolt a 
munka, a tengerjáró óriáshajók és a parti vitorlások és 
halászbárkák szakadatlan nyüzsgésében a világkereskedelem 
szívdobogása lüktetett. Hosius hajójáról, 5nikor befutott a 
kikötőbe, a hegyoldalba épült város olyan volt, mint egy szín
ház lépcsőzetes nézőtere, a tömör falak és a zömök bástya
tornyok koszorújában. Hosius csak épp annyi időt töltött a 
városban, hogy meglátogathatta Orosius püspököt és Papis-
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kos bankárt. Orosius tájékoztatta a „nyugalmazott" császár, 
Maximianus örökös nyugtalankodásáról, mert bizony az öreg 
még mindig garázdálkodik és bátran, sőt vakmerőn bitorol 
egyes császári jogokat. Azt hitte, hogy ha a lányát rásózza a 
Caesarra, új veje majd tényleges hatalmat vagy legalábbis 
hatáskört ad neki, de úgy látszik: Constantinus nemigen 
szíveli az öreget. Megnyugtatta egyúttal Hosiust, hogy ke
resztényüldözés nincs, mert a Caesar nem tűrné, hogy a val
lási békét bárki is megzavarja ilyen ostoba hóhérkodással.

Papiskos bankár irodájában óriási volt a forgalom, de a 
bankár faképnél hagyta a hajósokat és nagykereskedőket, s 
hódolattal és készségesen tárgyalt előkelő üzletfelével, a 
püspökkel; bemutatta elszámolásait, és Hosius elégedetten 
állapította meg, hogy pénze átlagosan harminc százalék ka
matot hozott. Nagyobb összeget átutaltatott Treviribe, s 
máris indult az állami postaállomásra, beült a hálókocsiba; 
az első nagy állomáson, Aquae Sextiae-ben pompásan meg
vacsorázott, a hálókocsiban jól kialudta magát, reggel fris
sen ébredt Arelatében, nagyot sétált a Rhodanus két partján 
épült városban; elgyönyörködött a pompás amfiteátrum és 
a színház márvány tömbjében, a mozaikokkal ékes fürdőépü
letben, amely bízvást vetekedhetett volna Aquae Sextiae-vel: 
természetes forró gyógyvize áldásos orvossága volt minden 
izületi bántalomnak, zsábának, köszvénynek, csúznak. Köny- 
nyen megtalálta Marinus püspök házát a túlsó parton, a vá
ros csöndesebb felében. Marinus alázatos hódolattal fogadta 
híres püspök-társát: tudott mind a két égi csodájáról, rop
pant vagyonáról és különleges kormányzói megbízatásáról. 
Személyesen ismerte Constantinust, nem győzte magasztalni 
Hosius előtt, de annál nagyobb gyűlölettel beszélt Maximia- 
nusról, erről a tanulatlan és durva, teljesen műveletlen, szen
vedélyes és kegyetlen természetű illyriai katonáról, aki azon
ban katonának kitűnő volt, tisztnek, majd tábornoknak és 
hadvezérnek páratlanul tehetséges.

- A legnagyobb baja - jellemezte Marinus - az, hogy 
nem fér a bőrében. Mikor a fia, az a züllött Maxentius, az 
apja egész vagyona árán kikiáltatta magát Augustusnak Ró-

378



mában, az öreg is fölvette nyomban a bíbort, de hamarosan 
összeveszett a kalandor csemetéjével, és faképnél hagyta. 
Akkor az öreg Diocletianus leparancsolta róla a bíbort, de ő 
csak füstölög magában, és mohón lesi az alkalmat, hogy fel
támadhasson.

- Hogy újra kikiáltássá magát? A saját veje ellen?
- Már amennyiben Constantinust a vejének lehet ne

vezni ...
- Hogy érted ezt? - figyelt fel Hosius.
- Megsúgom. Úgy, hogy az öreg császár veje tulajdon

képpen egy Barbatio nevű katonatiszt, akinek viszonya volt a 
nobilissimával, mire a tisztecskét egyszerűen eltüntették, 
mert Maximianusnak az volt a megmásíthatatlan követelése, 
hogy a leánya feleségül menjen Constantinushoz: úgy tervezte, 
hogy a veje gyorsan „elintézi" Liciniust, s újra őt teszi meg 
Augustusnak. Harmadszor!

- Mért éppen őt? - kérdezte Hosius. - Mért nem ön
magát?

- Ez a természetes és józan kérdés föl sem merült az 
öregúr tökfejében. Hiába kitűnő hadvezér, hiszen tudod, hogy 
egyebek közt a bagaudákat is ő verte le, azért ma is éppolyan 
bárgyú, mint akár negyven évvel ezelőtt. Hallottad az igaz
gyöngyök történetét?

- Nem én.
- Elmondom neked ezt is, mert jó, ha mindent tudsz. 

Akkoriban, van már talán negyvenöt éve is, a légiók megint 
megverték a perzsákat, s Maximianus közlegény, vakmerőn 
vagdalkozva, berontott a perzsa táborba, s ott is egyenest a 
perzsa király sátrába; a perzsák fejvesztetten menekültek. 
„Utánuk!" hangzott fel odakint a győztes légionáriusok 
diadalordítása. Hát az üldözésből Maximianus sem akart ki
maradni, uccu neki vesd el magad, kirohant a királyi sátor
ból, de hogy mégis maradjon valami emléke, felkapott az asz
talról egy rikító vörös szattyánbőr zacskót. Odakint rohanás 
közben belenyúlt, kivett belőle egy marék halványfehér göm- 
böcskét: nem is sejtette, mi lehet, hát kiszórta az egészet, és
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csak a gyönyörű bőrzacskót tartotta meg. Az igazgyöngy, 
amit eldobott, legalább három millió ezüst drachmát ért...

- Ezt úgy is lehet magyarázni, hogy megveti a kincse
ket - mosolyodott el Hosius.

- Hogyne! Ha kezében van a hatalom, fél marék igaz
gyöngyért is elüttet egy fejet, akárkié. Ezt is jó tudnod. És 
azt is, hogy minden vallás iránt közömbös, de a kereszténye
ket utálja. Nem irigyellek, hogy el kell menned hozzá. S ne 
csodálkozz, ha gorombáskodik veled.

- Én épp ellenkezőleg azt hiszem, hogy kedvemet ke
resi majd. Hiszen tudja, hogy a Caesarhoz megyek, s nyilván 
azt akarja, hogy csupa jót mondjak róla Treviriben.

Maximianus azonban sem goromba nem volt, sem a ked
vét nem kereste Hosiusnak: szenvedélyesen beszélt, s inkább 
izgatottan és kimérten, de nem olyan durván, mint rendesen. 
Mikor Hosius átadta neki a kormányzó ajánlólevelét, bele
nézett, visszaadta, és felugrott a karosszékéből:

- Nem kell! Könyv nélkül tudom! Mindent tudok! Azt 
is, miért mégy a Caesarhoz.

- Szentséges Augustus - hajolt meg Hosius könnyedén 
-, az afrikai donatista zavargásokról kívánom tájékoztatni.

- Ez az ürügy, persze! Inkább mondd meg, mi jutott 
eszébe annak az alattomos Septimius Bassusnak, hogy éppen 
keresztény papot küld követségbe politikai ügyben?

- Szentséges Augustus, nyilván azért küldött engem, 
mert jól tudja, hogy én inkább politikus vagyok, mint pap. 
Mondta is: bizonyos benne, hogy én világosabban adom elő 
az eseményeket és az összefüggéseket, mint egy jogász. Igaz, 
hogy jogász is vagyok. Meg filozófus is meg csillagász is.

- Ezt mind tudom. Éppen azért meggyőződésem, hogy 
veszedelmes ember vagy. Megtudom én, mit főztetek ki oda
lent azzal a kétszínű Bassusszal, ne félj!

Már szenvedélyesen járt föl-alá a teremben, s egyszer 
csak megállt Hosius előtt:

- Jól nézz körül itt a palotában, te pap, s amit látsz és 
amit megtudsz, jelentsd majd Treviriben a vömnek. Hadd 
tudja meg, hogy itt nem folyik ellene semmiféle aknamunka.
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De tudja meg, hogy Licinius kinevezését helytelennek és 
igazságtalannak tartom ...

- Ha szabad megjegyeznem, én is.
- No látod? - kapott a szón Maximianus. - De mióta 

hálátlan fiam beugratott abba a római kalandba, s mióta vöm 
lett Constantinus, visszavonultam mindentől, ö odafent Tre
viriben nyugodtan alhatik. Én meg se moccanok. Se pénzem, 
se katonám. A fiammal pedig bánjon el Licinius, vagy akár a 
vöm, nekem mindegy.

- ök mind a ketten nagyon jól tudják, hogy Maxen
tiust csak igazi nagy hadvezér győzheti le. Róma kemény fa
lat. Aki könnyelműn beleharap, könnyen belevásik a foga!

Maximianus megértette, hogy a püspök bókolni akart 
neki. Rögtön léprement:

- És ők mért nem látják ezt ilyen világosan? Mért mel
lőznek engem? Mért állítanak félre? Mért kárhoztatnak te
hetetlenségre? Holott nekem gyerekjáték volna leteperni a lá
zadó Rómát, a rakoncátlan fiammal együtt! Talán tudod, 
hogy nem vagyok érzelgős?

- Tudom, szentséges Augustus. S ha szabad megjegyez
nem, illő alázattal azt mondanám, hogy méltatlan mellőzé
sedben nem ők a bűnösök ...

- Hát ki? - csattant fel Maximianus.
- Engedelmeddel: Diocletianus Augustus őszentsége.
- Ez csak részben igaz - csapott az asztalra az Augus

tus, és kivörösödött az arca. - Constantinus legalább annyira 
ludas benne, mint az öreg, odaát Salonaeban. Hát mért adtam 
hozzá a lányomat? Fausta különb embert is kaphatott volna, 
persze... - Kissé elakadt. Dühösen beletúrt a torzonborz 
szakállába, aztán tovább zuhogott a szóáradat: - Ha messzi
ről jöttél is, talán tudod, hogy a vöm egy concubina fia, te
hát tulajdonképpen fattyú ...

- Szentséges Augustus... - próbált ellenkezni Hosius. 
De Maximianus letorkolta:

- Hallgass, te pap! Ezt úgysem cáfolhatod meg. Ö is 
nagyon jól tudja, hogy én emeltem fel a császári családba 
ezzel a házassággal. Tehát kutya kötelessége volna kiemelni
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engem ebből a tespedésből, felhasználni hadvezéri tehetsé
gemet ... s a többit csak bízza rám! Az én kardom megszaba
dítaná minden ellenségétől!

„De egy megmaradna neki, a legveszedelmesebb: éppen 
te!" gondolta magában Hosius, és meghajolt:

- Meggyőződésem, szentséges Augustus, hogy kardod 
ma is győzhetetlen.

- No lám, te is tudod, pedig csak pap vagy!
- Szentséged engedelmével mindezt megpendítem a 

Caesar előtt.
- Hát csak ügyesen, ha igazán politikus vagy! De előbb 

tisztelegj a mostohalányomnál, az istenné avatott Constantius 
özvegyénél, aki itt él a palotámban, mind a hat gyerekével. 
Hozzáteszem: mind a hat törvényes! Beszélj csak Theodorá- 
val; a szerencsétlen özvegy Augusta majd kiegészíti az én 
jellemzésemet.

Theodora fogadótermében Matidia várta, Maximianus 
távoli rokona: árva lány volt, az Augustus adott neki otthont 
itt a palotában. Senki sem foghatta volna rá, hogy csinos, de 
az egészséges, szép mosolyú és karcsú termetű lány mégis 
tetszett a férfiaknak. Már elmúlt húszéves, és még mindig 
nem ment férjhez, viszont az udvari emberek is hiába próbál
koztak nála, Matidia hozzáférhetetlen volt; nemcsak tudta, 
hogy mivel tartozik az Augustusnak, hanem félt is tőle. Még 
nem felejtette el, mi lett Barbatio sorsa.

- Treviribe mégy, Hosius? - kérdezte az Augusta. - 
Constantinushoz ?

- Igenis, Augusta.
- Hát akkor el kell mondanom neked bizonyos dolgo

kat, hogy jó előre alaposan megismerd a Caesart, akihez mint 
hallom, politikai küldetésben mégy. Elbizakodott és erősza
kos ember ez; politikája a durvaság és kíméletlenség. Nagyon 
tévedsz, ha azt hiszed, hogy érdekli a te politikai tájékoztatá
sod. Csak egy érdekli őt: a hatalom. Ezért kapaszkodott, 
hogy megkapja feleségül Faustát: azt hitte, hogy ezzel a há
zassággal máris vállára hull a császári bíbor. Hiába mond
tam én az Augustusnak, hogy óvakodjunk ettől a veszedel-
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mes önző embertől, hiába rimánkodott a szegény kis Fausla, 
hogy ne kényszerítsék hozzá, mostohaapám mindenáron érvé
nyesítette akaratát, amelynek bizonyosan az az elgondolás 
volt a hajtóereje, hogy a hatalom maradjon meg Constantius 
családjában, amely így egyúttal azonosul a mi családunkkal. 
Ennek az elgondolásnak pedig hiteles alapja van: még Aure
lianus császár megkérdezte egyszer a mindentudó druidákat, 
vajon utódai kezében marad-e a hatalom. A druidák kissé rej
télyesen feleltek: „A birodalomban mindig legdicsőbb lesz 
a Claudius-utódok neve." Azóta megértettük ezt a jóslatot, 
hiszen bizonyára tudod, hogy istenné avatott férjem bebizo
nyította, hogy ő a híres Claudius Gothicus császár leszárma
zottja.

- Erről nem tudtam, Augusta, de felvilágosításod után 
kétségtelennek tartom.

- Nos hát: ezért adta hozzá mostohaapám szegény kis
Faustát, nem pedig a Caesar szép szeméért 1 Szegényke, bol
dogtalan. i

- Augusta, engedd megjegyeznem, hogy az állam, a po
litika és az uralkodóház érdekei fontosabbak az egyéni bol
dogságnál vagy boldogtalanságnál.

- Elhiszem - mondta rá Theodora izgatottan - de 
mégiscsak gyalázat és durva sértés, hogy egy ilyen fattyú, aki 
belecsöppent a császári családba, a nászéjszakáján hozzá sem 
nyúl a feleségéhez, hanem megvetőn faképnél hagyja! És 
nyugodtan elmegy a szeretőjéhez!

- Ez történt? - kérdezte Hosius szárazon.
- Ez, mégpedig szóról szóra így, ahogy elmondtam - 

sziszegte az Augusta, és a gyűlölet fekete-vörös lángjai gyúl- 
tak ki sápadt, csontos arcán.

- És ki volt az a bizonyos szerető, akit többre becsült 
Fausta nobilissimánál?

- Ki lehetett más, mint régi ágyasa, Minervina? Ezt a 
ledér nőt még Nikomedeiából cipelte ide magával. Megmon
dom neked, Hosius: valóságos erkölcsi fertő az ott fent Tre
viriben. Helena ágyas, Minervina ágyas, most született fia, 
Crispus, fattyú, aminthogy fattyú az apja is! És itt vannak az
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én törvényes gyerekeim: Dalmatius, Julius Constantius, Han- 
nibalianus, és hát ezek nem számítanak? Hát már csak a 
fattyak számíthatnak ebben a birodalomban?

- Augusta, könyörgök, fékezd elkeseredésedet. Atyád, 
a dicső Maximianus Augustus, bizonyára szintén számot ve
tett azzal a ténnyel, hogy Constantinus Caesar nem törvényes 
származású, s lám mégis hozzáadta, vagy amint méltóztattál 
mondani: hozzáerőltette Fausta nobilissimát; a törvényesség 
és törvénytelenség fogalmát a politikai követelmények szab
ják meg, Augusta, s ebben az esetben nyilván Maximianus 
Augustus sem tartja célszerűnek firtatni, vajon fattyú-e Cons
tantinus, és fattyú-e a fia, Crispus.

- Annyi bizonyos - mondta rá indulatosan Theodora -, 
hogy ti papok meg filozófusok meg jogászok, valahányan 
vagytok, egy kis csűrés-csavarásért nem mentek a szom
szédba.

- Augusta - hajolt meg Hosius ismételten -, amit 
mondtam, kegyes engedelmeddel, az pontosan egyezik Maxi
mianus Augustus felfogásával.

Theodora mérgesen összeszorította ajkait, s úgy szi
szegte:

- Majd elválik!

III

Treviriben a postaállomáson Palmatus várta a püspököt 
gyaloghintóval, s egyenesen a palotába mentek: Palmatus 
fölvezette a vendéget a lakosztályába, s közölte vele, hogy a 
Caesar csak másnap fogadhatja: addig is pihenje ki magát, 
nézzen körül a palotában s a városban, s ismerkedjék új kör
nyezetével.

Persze, Ablavius jelentkezett nála elsőnek. Voltaképpen 
nem volt semmi lényeges közölnivalója, csak a kíváncsiság 
hajtotta Hosiushoz. Olyan messziről, Cordubából, sőt Kartha-
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25 Égi jel !t

góból nem sikerült értesüléseket szereznie, nagyon sokba ke
rült volna, Kypris pedig nagykanállal ette a pénzt. Minden
áron szeretett volna érdemeket - és ezen a réven persze ara
nyakat - szerezni: ezért volt sürgős megkörnyékeznie Ho
siust.

A püspök természetesen tudta, hogy Ablavius a kémfő
nök, de nem is sejtette, hogy mit akar belőle kicsikarni, hi
szen elvégre egy urat szolgálnak!

- Lássuk a medvét! - szólt oda Palmatusnak. - Bocsásd 
be!

Hosius szinte megijedt, mikor beóvakodott az ajtón a 
ráncos bőrű, szeplős, vörös hajú és ijesztőn sovány Ablavius. 
Mélyen meghajolva közeledett, kiálló pofacsontjai mintha 
mozogtak volna izgalmában, vértelen vékony ajkai torz mo
solyra ferdültek.

- Hódolattal és tisztelettel köszöntöm nagyságodat a 
nobilissimus palotájában és természetesen: környezetében. 
Boldog vagyok, hogy ezentúl ily kiváló férfiú mellett dolgoz
hatom.

- Figyelmeztetlek, Ablavius, hogy én nem tartozom a 
kémirodához. Egészen más a hivatásom. Sajnálom, de nem 
dolgozhatsz mellettem. Különben is: messzi idegenből jöttem, 
semmit sem tudok az itteni emberekről és viszonyokról, tehát 
beláthatod, hogy mindenekelőtt tájékozódnom kell. Márpe
dig azt hiszem, hogy senki sem tájékoztathatna alaposabban, 
mint maga a nobilissimus.

- Ez kétségtelen - mondta rá alázatosan Ablavius -, 
ám bizonyos személyekről én is szívesen adnék felvilágosí
tást, bár igazán nem szeretném, ha tolakodónak tartanál...

- Be kell látnod, hogy a magamfajta világlátott ember 
legszívesebben mégiscsak a saját tapasztalataira és megfigye
léseire támaszkodik. Igazam van? - kérdezte kissé élesen.

- Nagyságodnak feltétlenül igaza van - húzta be a nya
kát a kémfőnök.

- Mindazonáltal, ha fontos közölnivalód van, meghall
gatlak!

Ablavius ebben a pillanatban megelevenedett:
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- Elsőnek itt van ez a Felix, a keresztény pap. Képzelje 
nagyságod: szobafestő! Hogy lehet ilyen tudatlan ember a 
főváros keresztény egyházának papja?

- Isten végtelen bölcsességéhez képest mindnyájan tu
datlanok vagyunk.

A kémfőnök nagyot nyelt.
- Nagyságodnak meg kell mondanom, hogy írni is alig 

tud, azonfelül pedig feleséget tart, és feltűnően barátkozik a 
„Teve"-fogadó tulajdonosával, Sittiusszal.

- Nézd, Ablavius - intette le a püspök -, ez engem nem 
érdekel. Ha az egyházközségnek kifogása van Felix ellen, 
válasszon helyette más papot. Te keresztény vagy?

- Nem, nem! Dehogy! - sietett tiltakozni Ablavius.
- Hát akkor téged sem érdekelhet az ügy! Ne foglalkoz

zál vele.
- Igenis, szolgálatára nagyságodnak. De Helena Augusta 

bizonyára érdekel?
- Caesarunk édesanyja természetesen érdekel, s külö

nösen most, hogy elvesztette dicső férjét, Constantiust, bizo
nyosan nehezen viseli gyászos özvegységét...

- Hát igen ... gyászos ... - hümmögte Ablavius - 
ámbár...

- Nos? - szólt rá erélyesen Hosius.
- Ámbár... előbb-utóbb a legnagyobb gyászra is meg

jön a vigasztalás ...
- Hát persze, hiszen itt van a nobilissimus...
- És a nobilissimus hű embere, Ruricius őfényessége... 

ö is segít megvigasztalni...
A püspök meghökkent. Eszébe jutott az „erkölcsi fertő".
- Ez viszont a Caesar dolga. Sem rád, sem rám nem tar

tozik! - szólt rá keményen a püspök. - Megértetted?
- Igenis, szolgálatára nagyságodnak - nyögte ki Abla

vius. Sehogy sem fért a fejébe, hogy az ilyen becses értesü
lésért mért nem kap rögtön legalább egy zacskó aranyat. Hát 
mi kell ennek a milliomos püspöknek, ha ez se kell neki?

- Van még valami közölnivalód? - kérdezte szárazon 
Hosius.
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- Minervina nobilissima, a Caesar előbbi felesége, a kis 
Crispus anyja ...

- Annak ki a szeretője? - förmedt rá a püspök. A kém
főnök nem tudott semmit: Vecasius ravaszabb és ügyesebb 
volt, mint Helena.

- Polluxra mondom, senki!
- S hátha mégis van valakije? - ingerkedett Hosius.
- Akkor én tudnék róla. Minervina nobilissima oly hoz

záférhetetlen, mint egy Vesta-szűz.
- Végre, hogy jót is mondtál valakiről!
- Alázattal közlöm nagyságoddal, hogy szolgálataim 

jutalmát rendszerint közvetlenül szoktam megkapni, s min
dig aranyban.

Hosius úgy tett, mintha nem hallotta volna a szemér
metlen követelődzést.

- Ha szükségem lesz rá, majd hívatlak - közölte vele 
ridegen, és intett, hogy távozhat.

Ablavius úgy érezte magát, mint annak idején, mikor a 
szentséges Galerius üres kézzel bocsátotta el.

Hosius másnap kihallgatáson jelent meg Constantinus- 
nál. Amint ott álltak egymással szemben, néhány pillanatig 
egyik sem tudott megszólalni: a Caesart éppúgy lenyűgözte 
a püspök acélosan villogó szürke szeme, sasorra, hatalmas 
koponyája és domború homloka, mint a püspököt a Caesar 
magas termete, simára borotvált arca, oroszlán-tekintete és 
bikanyaka. Sőt meg is tetszettek egymásnak. „Ez lesz tehát 
a római birodalom jövendő ura!" - gondolta magában a püs
pök, és keményen összeszorította ajkait. „Ez hát a varázsló, 
aki majd segít megalapítani az én birodalmamat!" gondolta 
a Caesar, és kifeszítette a mellét.

Aztán valami különös dolog történt: Constantinus leül
tette a püspököt, pontosan a keresztre feszített Cupido alá, 
maga pedig szembeült vele, s kisvártatva megszólalt:

- Tudod, miért jöttél hozzám?
- Septimius Bassus őkegyelmessége azért küldött, hogy 

politikai és vallási kérdésekben szükség esetén, rendelkezé
sedre álljak.
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- Septimius Bassus azért küldött, mert én kértem, hogy 
küldjön hozzám.

- Nobilissimus, rendelkezzél velem.
- Nem rendelkezem. Nem szolgának kértelek, hanem 

munkatársnak. Én katona vagyok, hát bizonyos ügyekben 
szakértőkre van szükségem. Jogi szakértőm Vecasius, te le
szel a vallásügyi és politikai szakértőm. Te keresztény vagy, 
ugye?

- Keresztény püspök vagyok, nobilissimus, Corduba 
püspöke. De voltaképpen Mithras-hivő, sőt beavatott; a misz
tériumokban pater patrum a rangom - hazudta még most is 
Hosius, mert meggyőződése szerint egy jó hazugság sokszor 
többet ér a legkristályosabb igazságnál is.

- Mindegy - legyintett Constantinus -, tökéletesen 
mindegy, hogy az egyetlen Helios-vallás sokféle változata ho
gyan nevezi magát. Felőlem lehet Jupiter, Osiris, Mithras, 
Krisztus híve akárki, én tudom, s velem együtt már Aurelia
nus óta minden művelt ember tudja, hogy csak egy isten van: 
Helios, a győzhetetlen napisten!

- Nobilissimus - szólalt meg Hosius -, hogy mennyire 
egyetértek veled, annak legcsattanósabb bizonyítéka, hogy 
Mithras-főpap létemre keresztény püspök vagyok.

- Ez a kettő éppúgy összefér, mint annak a keresztény 
papnak a magatartása, aki emellett még hét másik vallás
nak vagy misztériumnak is papja volt. Értesültem, hogy a 
keresztény püspökök illiberrisi közgyűlése, amit ti zsinat
nak neveztek, szigorú határozatokat hozott, hogy keresztény 
papoknak tilos más vallás papi tisztségét betölteni. Vélemé
nyem szerint csak rövidlátó, kicsinyes és elfogult emberek 
hozhattak ilyen határozatot. Szegények, sajnálom őket! Nem 
tudják, hogy a kereszténység is Helios-vallás!

- Bámulom éleslátásodat, nobilissimus, és minden erőm
mel rajta leszek, hogy ez a felvilágosodott és tudományosan 
is igazolható felfogás minél szélesebb rétegekben elterjedjen. 
Szerencsének tartom, hogy dicső atyád példájára te sem haj
tottad végre sem Diocletianus, sem Galerius, sem Licinius 
rendeletét, hogy a keresztényeket pörbe kell fogni, elítélni s
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lehetőleg írmagostul kiirtani. Végre ott tartunk, hogy az egyik 
Helios-vallás nem akarja eltörölni a föld színéről a másik 
Helios-vallást!

- Eszem ágában sem volt soha, akár egyes embereket, 
akár csoportokat, akár felekezeteket megbüntetni vagy ül
dözni a meggyőződésükért. Még azért sem büntetek meg sen
kit, ha nem hajlandó tömjént áldozni a császár geniusá- 
nak oltárán. Ezt a régebbi jogászok felségsértésnek minősí
tették, de Vecasius kifejtette nekem, hogy ez elavult felfogás. 
Ha egyszer nem minősül szentségtörésnek az, hogy valaki 
sohasem áldoz Jupiternek, vagy Junónak, vagy Vestának, 
vagy akár Heliosnak, jogi következetlenség volna felségsér
tésnek bélyegezni azt, hogy valaki nem áldoz a császár ge- 
niusa előtt. Én úgy kerülöm ki az összeütközést, hogy sem 
keresztényt, sem mást nem szólítok fel, s még kevésbé kény
szerűek az adoratio efajta módjára.

- Ha megengeded, nobilissimus, őszintén megmondom, 
hogy Diocletianus őszentségének ezt a kemény, sőt kímélet
len keresztényellenes eljárását egyetlen tárgyilagos jogász, 
sőt egyetlen művelt ember sem helyeselte, s még ennél is 
ellenszenvesebb volt az a gyűlölet és kegyetlenség, amellyel 
ezt a rendeletet Galerius Augustus végrehajtotta. Mi odalent 
a tartományokban, Afrikában és Hispániában is, aggódva 
figyeltük az erőszakos rendszabályok elfajulását.

- Magam is mindig helytelenítettem erőszak alkalma
zását vallási ügyekben; az ilyen rendszabályok hatástalanok, 
másfelől pedig megbontják a politikai egységet is.

- Kitűnő karthagói helytartód, Tiberianus, ha jól emlék
szem, így nevezte a más meggyőződésűek gyilkolását: „vér
tanú-termelés". Én Tertullianus felfogását vallom: minden 
mozgalom győz, amelynek vértanúi vannak!

- Ügy van! Én sem akarok vértanúkat. Éppen Tiberia
nus jelentéséből látom, hogy nyugodt magatartása meghozza 
gyümölcseit: az agonisztikus mozgalom lanyhul, mert nem 
szállítunk neki vértanúkat. Pedig megérdemelnék azok a 
nekivadult lázadók, hogy halomra gyilkoltassuk őket, hiszen 
már-már a birodalom rendjét és egységét veszélyeztetik!
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- Valóban a legfőbb érdek a birodalom egységének a 
fenntartása. S ennek kapcsán hódolattal javaslom, hogy ezen 
a ponton is szakíts Diocletianus rendszerével. Ne forgácsol
juk szét a hatalmat, hanem inkább egyesítsük egy uralkodó 
kezében! Augustus példájára gondolok, nobilissimus. S mivel 
meggyőződésem szerint te vagy az egyetlen, aki erélyesen 
össze tudnád fogni ezt a széthulló birodalmat, kötelességed 
mindent megtenni az egység érdekében.

Constantinus felkapta a fejét: hisz ez az ember az ő leg
titkosabb gondolatait visszhangozza. Jól megérezte, hogy ép
pen ezt az embert kell maga mellé vennie segítőnek és ta
nácsadónak.

- Meg is teszek mindent - mondta rá keményen -, mert 
valóban kezdettől fogva ez a tervem és elhatározásom. Már 
azóta, hogy figyelem ezeknek a durva és műveletlen „uralko
dóknak" zsarnokoskodását, harácsolását, gyilkolását. Magam 
akarok uralkodni! És ehhez hű harcosokra van szükségem. 
Ezért hívtalak ide. Számítok rád, Hosius.

- Nobilissimus, meglátod: nem csalódol bennem.
Hosius külön irodát kapott Constantinus lakosztálya kö

zelében; Palmatus lett a személyi titkára. A tartományokból 
érkező jelentések mind ebbe az irodába kerültek, miután 
Concordius és Hermogenes az egész anyagot rendezte és osz
tályozta. Az udvari tisztviselők meglepetten érezték, hogy 
erős kéz fogta meg a gyeplőt: a munka irama meggyorsult, a 
munkafegyelem megerősödött. Vecasius meg is jegyezte mo
solyogva, hogy egyszerre vége lett annak a világnak, amely
ben a hivatalnok urak úgy csoportosíthatták a semmittevést, 
hogy lázas tevékenységnek lássék.

Harmadnap a püspök meglátogatta Minervinát, sokáig 
gyönyörködött az izmos és rózsásarcú kis Crispusban, aztán 
hosszan elnézte Minervina barna haját, dióbarna szemét, pu
ha száját, hosszú és sűrű szempilláit, de amikor meglátta erő’ 
sen kipirosított arcát és száját, és megérezte az egész testéből 
áradó liliomillatot, hirtelen eszébe jutott a szerelmes kis Alis, 
aki ugyancsak erősen kendőzte és illatosította magát - bár 
éppoly kevéssé volt rá szüksége, mint Minervinának - és el



fordult mintha még az emlékét is el akarná felejteni egykori 
istenségének. Nézte-nézte még egy darabig a gömbölyű ka- 
rocskáival céltalanul hadonászó kisfiút, és megszólalt:

- Nobilissima, gyönyörű gyerek! Büszke lehetsz rá.
- Az apja felé se néz! Vajon gondol-e rá? A fiára? A 

fia jövőjére?
- Bizonyos lehetsz benne, hogy gondol rá, és már most 

is a kis Crispus jövőjének él. Nobilissima, én máris úgy te
kintem ezt a kisfiút, hogy Constantinus után ő lesz a biro
dalom ura.

Minervina hálásan pillantott fel a püspökre:
- Hallottam, hogy Karthágóban egyszer megjósoltad a 

ragyogó Helios elsötétedését és jóslatod bevált. Adná az a 
magasságos Helios, hogy ez a mostani jövendölésed is igaz 
legyen.

- Higgyed, nobilissima, hogy most nem elsötétedést, 
hanem ragyogást jósoltam. Csillagász vagyok, tudod. Már 
Cordubában megkaptam a kis Crispus horoszkópjához szük
séges adatokat. Venus csillagzata alatt született, a Bika je
gyében, akár a szentséges Diocletianus. Nagy császár lesz 
belőle.

- Hosius, boldoggá tettél! S a Caesar is tudja ezt?
- Nemcsak tudja, nobilissima, hanem akarja is. És ez 

a fontosabb!
Egy óra múlva Minervina boldogan újságolta Vecasius- 

nak a kis Crispus horoszkópját és Hosius jóslatát. Vecasius 
arca elborult, s ennek láttán kihunyt Minervina mosolya is.

- Mi bajod egyszerre, Vecasius?
- Én nem hiszek vakon a horoszkópokban, kedvesem. 

Lehet, hogy igazat mondanak, de ha az istenné avatott Cons
tantius három fiára gondolok, mégis aggodalmak támadnak 
bennem. Theodora Augusta most sem titkolja senki előtt, 
hogy Constantinus fattyú, tehát csak bitorolja a caesari ran
got, mert ez voltaképpen az ő „törvényes" fiát, Dalmatiust 
illeti! Ezek után elképzelheted, kedvesem, hogy Crispus ellen 
meg éppen foggal-körömmel fog küzdeni, mint egy nőstény
oroszlán.



- Hát akkor majd én megharcolok a fiamért!
- Csak egyet nem szabad elfelejtenünk, kedvesem. Azt, 

hogy Theodorának olyan hatalmas szövetségese van, akivel 
nem mérkőzhetünk.

- Ugyan ki az?
- Senki más, mint Fausta. Mondjuk meg: a törvényes 

feleség.
- De nem is él vele házaséletet, hiszen tudjuk.
- Ma nem. De két-három év múlva? Előbb-utóbb minden 

szerelem s minden Barbatio elsüllyed a feledés Lethe-vizében, 
s előbb-utóbb minden gyümölcs megérik. És akkor lesza
kítják.

Minervina elsírta magát, s Vecasius nyakába borult.
- Vecasius, kedvesem, nagyon kegyetlen vagy.
- Viszont nagyon jó, ha legalább egyikünk józan marad, 

és nem ábrándozik. Arra gondolok, hogy Constantinusnak 
Faustától gyermekei is születhetnek. Erre nem gondoltál? 
Mármost: van Crispus, van Dalmatius, és lesz még Faustától, 
vagy esetleg mástól, ki tudja hány? Tehát fölösleges ábrán
dozni és siránkozni is. Egy a kötelességünk: minden tőlünk 
telhetőt megtenni, hogy a sárkányfejeket levágjuk, Crispus 
fejét viszont megőrizzük, arra az időre, amikor majd rátehet- 
jük a diadémet. Igazam van?

- Neked mindig is igazad volt, kedvesem, s olyan jó, 
hogy úgy vigyázol Crispusra és rám, s olyan jó tudni és érez
ni, hogy elválaszthatatlanul hozzád tartozom!

- Nekem pedig még jobb, hogy ez így van. Tudod, ked
vesem, hogy én messziről jöttem, a vadvirágos nagy hegyek 
aljából, a zordon és mesés Daciából, és talán mondtam is 
már neked, hogy ott a havasok alján kemény emberek sar
jadnak, kevés szavú, meleg mosolyú és hűséges szívű embe
rek, de tudnod kell róluk, hogy ezek csak egyszer és egyet 
szeretnek életükben, s ezt az egyet halálig híven és megmá- 
síthatatlanul. S én így szeretlek.

Boldogan pihentek el a csöndben, amelyet úgy hangolt 
lággyá és dallamossá a kis Crispus halk és egyenletes léleg
zése, mint a fáradt madárpihegés.



Ablavius ugyan semmit sem tudott Minervina viszonyá
ról és tájékozatlansága igazán Vecasius érdeme volt -, ám 
annál többet Helénáról. És ha nem torkolja le Hosius idejé
ben, ki tudja, mi mindennel fröcskölte volna be az Augustát. 
Helena egy csöppet sem volt óvatos, azt hitte, hogy a rejtett 
fali fülkével minden legcsekélyebb gyanút is elterelt magáról. 
Ruricius pedig sokkal jobban élvezte új és izgalmas szerel
mét, hogysem eszébe jutott volna óvatoskodni. Teljes bizton
ságot adott neki az a tudat, hogy a Caesar anyját senki sem 
merheti meggyanúsítani, Constantinus viszont semmit sem 
tehet, mert ki is vállalkoznék arra, hogy besúgja neki a már 
éppenséggel nem fiatal Augusta viszonyát? Nos, Ablavius 
éppen ennek az elbizakodottságnak köszönhette, hogy min
dent megtudott.

De sajnálattal kellett ráébrednie, hogy ezt az aranyat 
érő titkot nem sikerült értékesítenie; Hosius megvetéssel visz- 
szautasította, s most már a Caesarnak sem fecsegheti el, hi
szen Hosius vagy megelőzi, vagy megcáfolja, sőt az is lehet
séges, hogy a titok leleplezése után Constantinus minden teke
tória nélkül eltéteti láb alól. Esze ágában sincs kifecsegni egy 
titkot, amelyért nemhogy nem kap aranyat, hanem ráadásul 
még a fejét is lenyisszantják.

Hosiusnak azonban nem is volt szüksége Ablaviusnak 
sem a titkaira, sem a fejére: már a legelső beszélgetés után 
tisztában volt ezzel a jellemtelen és mohó zsarolóval. Csak 
hadd fickándozzék, csak hadd halászgasson a zavarosban: 
eljön az ideje, amikor ez a hitvány fej nem is éretten, hanem 
rothadtan hull a sárba. Ha Constantinus bizonyos régi szolgá
latokért hálás neki, s megtartja ügynökének, ám legyen, ő 
azonban könyörtelenül figyeltetni fogja. Palmatusnak a püs
pök titkos előjegyző könyvében külön lapot kellett nyitnia 
Ablavius üzelmeinek s mindennemű viselt dolgainak megörö
kítésére. Az isteni Kyprisnek is ezen a lapon szorítottak he
lyet. Szép kis erkölcsrajz lesz ebből, mire a lap betelik!

Mikor negyedórás várakozás után Claritas jelentette, 
hogy az Augusta várja Hosiust, a püspök már nagyon sokat 
tudott; Ruricius az előcsarnokban annyit fecsegett, hogy aka



ratlanul is leleplezte magát, csak le kellett vonni a következ
tetéseket összevissza locsogásából. S amikor a látogató be
lépett a fogadóterembe, s megpillantotta a tökéletesen kifes
tett, beillatosított, pazarul felékszerezett asszonyt és e káprá
zatos csillogás fölött a selyemfényben tündöklő dús szőke 
hajkoronát, szinte megzavarodott. Ez annak a kemény, erős 
céltudatos, harminchároméves uralkodónak az anyja? Ez a 
páva? Ez a huszonöt éves fiatalasszony? S ahogy beszélgetett 
vele, és figyelte arcát, szem játékát, művészi mosolyát, kezei 
s lábai moccanásait, tökéletes teste rezzenéseit, kemény keb
lei friss feszülését a selyemruha alatt: ellenállhatatlanul ez a 
szó kívánkozott az ajkára: „Hetéra!" Természetesen uralko
dott magán, de már csalhatatlanul megbizonyosodott felőle, 
hogy Ablavius gyanúsítása egyáltalán nem gyanúsítás, ha
nem kézzelfogható valóság.

Egy másodperc alatt elhatározta, hogy ennek a párnak 
is lapot nyittat abban a bizonyos könyvben. Egyelőre azon
ban tisztelettel meghajolt.

- Hosius, igaz-e, hogy keresztény vagy?
- Igaz, Augusta. Sőt keresztény főpap vagyok, a cordu- 

bai egyház püspöke.
- Ô, ez nagyon érdekes - csicseregte Helena kislányo- 

san. - Én még sohasem láttam keresztény főpapot. A fehér 
talárod olyan, mint a Helios- meg a Mithras-papoké. De 
mért nincs a melleden a sugaras napkorong?

- Mi nem viseljük.
- Kár, mert az aranyhímzés nagyon szép volna ezen az 

egyhangú fehérségen. Hát ez a hosszú és bő rojtos ujjú, bí
borszegélyes köpeny micsoda?

- Ez a dalmatica, Augusta. S végül ez az arannyal hím
zett keskeny törülköző itt a nyakamban - folytatta Hosius, 
hogy véget vessen a kérdezősködésnek -, ez az istentiszteleti 
cselekményeknél használt szertartási törülköző.

- Érdekes - fuvolázta Helena -, és szeretnélek egyszer 
templomi szertartás közben megnézni. Én még semmiféle 
templomban nem voltam, papokat is csak körmenetekben 
vagy a templomok előtti oltároknál láttam, mikor áldozatot 



mutattak be. A kereszténységről meg csak annyit tudok, 
amennyit istenné avatott férjemtől, Constantius Augustustól 
hallottam. Ö a Helios-vallás híve volt, s azt mondta, hogy a 
keresztények ateisták, s folyton a világ végét várják, mert 
minél előbb szeretnének az Elysiumba kerülni, a boldogok 
szigetére. Ha csakugyan erre sóvárognak, kétségtelenül osto
bák, mert ezt az életet kell kiélveznünk, nem pedig a nagyon 
is kétséges túlvilágot. Egyszer régen hallottam, itt a palotá
ban valamelyik professzortól ezt a bölcs mondást: „Egyél, 
igyál, szeress: a halál után nincs semmi gyönyörűség." Ez 
okos beszéd. Én nem értek ugyan a filozófiához, de azt hi
szem, hogy ez a mondás a bölcsesség netovábbja.

- Kegyes engedelmeddel, Augusta, hadd jegyezzem meg 
- szakította félbe Hosius a műkedvelő bölcselkedést -, hogy 
az életben vannak ennél a háromnál magasabbrendű és ko
molyabb kérdések és feladatok is.

- Ez, amit mondasz, nyilván az élettagadó, zordon és 
búskomor keresztény filozófia. Erről mondták istenné ava
tott férjem udvarában, hogy „rabszolgák és barbárok böl
csessége". De ne vedd magadra - nevette el magát Helena -, 
mert tudom, hogy te szabad és művelt ember vagy, tehát nem 
is vallhatsz ilyen sötét elveket. Isteni férjem nem is gyűlölte 
a keresztényeket, inkább sajnálta. Az öreg Diocletianus 
Augustus adott ki olyan rendeletet, hogy ki kell irtani őket, 
hogy megmentsük Rómát. Istenné avatott férjem egyet sem 
gyilkoltatott meg, és a fiam sem! Büszke vagyok rájuk, mert 
nem szeretem a gyilkolást és a halált, csak az életet!

- Augusta, dicsérem jóságodat és nemeslelkűségedet, és 
emelkedett felfogásodat csak annyival egészíteném ki, hogy 
a halált sem szabad hallatlanra vennünk, mert a halál gondo
lata, vagyis bizonyossága tanít meg arra, hogy mindennek, az 
élet gyönyörűségeinek és szenvedéseinek egyformán van ha
tára, s kívánatos, hogy ez mérsékletre intsen, és szabályozza 
magatartásunkat. .

- Hallod-e, te püspök, keresztény prédikációt akarsz 
tartani nekem? - kacagott közbe Helena. - Szívesen hallgat
lak, érdekel a furcsa felfogásod, de én javíthatatlanul élet



imádó vagyok. Tudom, tudom, hogy egyszer én is meghalok, 
de mondd meg őszintén ... nézz rám, és mondd meg: nem 
gyalázat-e, nem jóvátehetetlen merénylet-e elpusztítani a ter
mészetnek ezt a remekművét?

Büszkén kiegyenesedett, finom ujjait hullámzó mellére 
szorította, mandulametszésű türkizkék szemében elysiumi 
mosoly villant. A tökéletes görög szépségnek ez a tündöklése 
valósággal elnémította Hosiust. Csak nagy nehezen bírt meg
szólalni:

- Tárgyilagosan kijelentem, Augusta, hogy nemcsak me
rénylet volna, hanem bűntény! Szerencsére a természet job
ban szeret alkotni, mint pusztítani, és bizonyára százszor is 
meggondolja, mielőtt hozzád merne nyúlni. De ez oly távoli 
lehetőség, hogy bennem egyáltalán föl sem merül. Ha rád 
nézek, Augusta, csak az örökzöld babérfák hervadhatatlan és 
mindig friss virulására tudok gondolni - fejezte be Hosius, 
oly szárazon és szakszerűn, mint egy matematikus.

Helena elégedetten bólintott:
- Bár tudós vagy és főpap, mestere lehetsz a szónak is, 

úgy látom. Megdicsérlek szép szavaidért s főleg azért, hogy 
ily finom érzéked van az igazi szépség iránt, még most, öreg
korodban is.

Pontosan egyidősek voltak.
- Augusta, bizonyára azért élvezem társaságodban a 

szépség és az ifjúság ragyogását, mert Arelatéban, ahonnan 
jöttem, az irigység, a gyűlölet és a bosszúvágy kígyói sziszeg
tek körül.

- Theodora? Mi?
- Igenis. Mert Maximianus Augustusi nem is kell emlí

tenem, hiszen öreg, tehetetlenül konok és kegyetlenül acsar- 
kodik mindenkire, aki fiatalabb, és akinek hatalom van a 
kezében. Ha csak két légiót kaphatna a keze alá, bizonyára 
felforgatná, tűzbe és vérbe borítaná az egész birodalmat. Ha 
szabad őszintén beszélnem, Augusta, megmondom, hogy az 
elaggott és fogatlan oroszlán rekedt hörgése ez csupán, de 
nem szabad elfelednünk, hogy a karmai még épek. És sze-

396



rencse, hogy Constantinus nobilissimus felkészülten figyeli a 
kivénhedt oroszlán fészkelődését.

- Theodora a veszedelmesebb, azt akarod mondani?
- Pontosan azt, Augusta. Halálosan meg van sértve, mert 

nem a kiskorú Dalmatius lett Caesar, hanem Constantius első 
fia, a kiváló hadvezér és talpig férfi Constantinus. Legszíve
sebben megfojtaná egy kanál vízben is a nobilissimust. Meg 
téged is, Augusta, meg Minervina nobilissimát, sőt legszíve
sebben a kis Crispus nobilissimust, a birodalom reménységét.

- Ugyan miket beszél rólam? - kíváncsiskodott Helena.
- Szennyes rágalmai nem érnek fel hozzád, Augusta.
- Különben hagyjuk - legyintett Helena. - Úgyis el 

tudom képzelni. Hiszen ez az asszony csupa keserűség meg 
savanyúság, meg irigység, meg gyűlölködés; hárpia és fúria 
egyszemélyben, s bár hat gyereke van Constantiustól, bátran 
nevezhetném vénkisasszonynak meg aggszűznek, ha a termé
szetére és jellemére gondolok. Te tárgyilagos ember vagy, hát 
bizalmasan elmondhatom neked, hogy istenné avatott férjem 
csak azért vette feleségül, mert a vén Diocletianus rákénysze- 
rítette: csak ezzel a feltétellel adta meg neki a nyugati Cae
sar rangot. Ez a fúria pedig, ahelyett, hogy mind a tíz ujját 
megnyalta volna örömében, szinte utálta Constantiust, aki 
őmiatta lemondott rólam, értsd meg: rólam! Tudom, hogy 
ez az aggszűz csak kénytelenségből s mindig fanyalogva tűrte 
Constantius közeledését, és nagyon csodálom, hogy istenné 
avatott férjem hat gyerekkel ajándékozta meg, ahelyett, hogy 
már a nászéjszakáján szélnek eresztette volna...

- Bocsásd meg, hogy közbeszólok, Augusta - mondta rá 
Hosius -, de a nászéjszakáról eszembe jut valami, ami talán 
érdekel téged is. Theodora Augusta tudniillik felháborodottan 
közölte velem, hogy Constantinus Caesar, mikor, ugyan csak 
kénytelen-kelletlen, feleségül vette Faustát, a nászéjszakáján 
hozzá sem nyúlt, hanem faképnél hagyta és elment a szerető
jéhez, mármint Minervina nobilissimához.

Helena indulatosan felcsattant:
- Ezt meri mondani az a szemérmetlen hazug némber? 

No hát én elmondom neked annak a nászéjszakának a hite-
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les történetét. Vajon tudod-e, hogy az úgynevezett szegény 
kis Fausta kézzel-lábbal tiltakozott a házasság ellen, hiszen 
akkor, amikor Maximianus kieszelte ennek a házasságnak 
a tervét, az ártatlan kis Fausta már jó néhány hónapja sze
retője volt egy fiatal és csinos tisztnek?

- Augusta! - csodálkozott el a püspök. - Mit kell hal
lanom!

- A színtiszta valóságot. Persze, a tisztecske úgy szá
mított, hogy ennek a kis békának a révén legalábbis tábor
nok lesz belőle, ha ugyan nem több! Viszont egészen más 
vége lett a kalandnak: Maximianus rövid úton eltüntette a 
fickót; egyébként Barbatio volt a neve. Egyszerűen eltűnt, 
hiszen értesz engem... Fausta sejtette, hogy apja a gyilkos, 
de Constantinust azzal gyanúsította magában, hogy legalábbis 
bűntárs. Mondanom sem kell, hogy a Caesar volt az egyetlen, 
aki semmit sem tudott felesége eszeveszett szerelmi kaland
járól.

- Mindenki tudta, és senki sem figyelmeztette a nobi- 
lissimust? - kérdezte Hosius, oly ártatlan ábrázattal, mintha 
Marinusszal sohasem beszélt volna életében.

- Ha egyszer a tisztecske eltűnt, mi szükség lett volna 
a figyelmeztetésre? Ez a házasság éppolyan politikai kény
szer volt, mint istenné avatott férjem házassága Theodorá- 
val. De ez eddig nem is nagyon érdekes. Az érdekesség csak 
a nászéjszakával kezdődik. Ezt aztán hitelesen tudom, még
pedig a legjobb forrásból, gondolhatod. Tehát: mikor az új 
házasok egyedül maradtak, és Constantinus birtokába akarta 
venni feleségét, csak éppen férji kötelessége és joga alapján, 
a kis béka váratlanul nekitámadt a Caesarnak, a sarokba 
bújt, védekezett, és egyre csak ezt rikácsolta: „Takarodj 
innen! Hozzám ne nyúlj! Gyilkos! Gyilkos! Gyilkos!" Cons
tantinus csodálkozott, hogy miért nevezi őt gyilkosnak: jó- 
hiszeműn azt hitte, hogy szüzessége gyilkosa ellen védekezik 
a körmönfont kis bestia, de mikor elkezdett rúgkapálni, topor- 
zékolni, karmolni s végül a kezébe is vadul beleharapott, 
a Caesar megsokallta a nászéjszaka ilyfajta gyönyörűségeit, 
ellökte magától a tomboló és tajtékzó fiókfúriát, és rákiáltott:
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„Hát akkor maradj magadra, átkozott vipera!" - és fakép
nél hagyta. Ezen az éjszakán ide jött hozzám, beszélt velem, 
s én vagyok a tanúja, hogy nem Minervinával töltötte a nász
éjszakát, amihez joga lett volna, hanem másvalakivel, s egy
szer majd ezt is elmondom neked. S mindezt azért közöltem 
veled ily részletesen, hogy lássad: Theodora minden szava 
hazugság, és csak egy vágy él benne: Maximianust és vele 
együtt Constantinust megsemmisíteni!

- Augusta - szólalt meg Hosius némi töprengés után -, 
nagy szolgálatot tettél a nobilissimusnak, hogy ezt a rém
történetet ilyen bizalmasan elmondtad nekem. Jó lesz a nobi
lissimusnak, hogy én is tudom. S bizonyosra veheted, hogy ez 
az elvetélt nászéjszaka nem marad bosszulatlanul.

Hosiusnak ugyan egyelőre sejtelme sem volt róla, hogyan 
álljon bosszút annak idején majd az alattomos, makacs és 
gonosz kis Faustán, de nem is volt ideje gondolkozni rajta. 
Mert alighogy megérkezett a palotába, már ott várta Ursacius, 
a bizalmas rendkívüli futár, Septimius Bassus sürgős leve
lével.

A kormányzó mélységes részvéttel közölte a püspökkel, 
hogy „húga", a hűséges kis Alis, hirtelen meghalt. Mivel 
Septimius Bassus annak idején „megértette" Hosiust, az a 
magasságos Helios valóban megszabadította Alist magányos
ságától és a hiábavaló szenvedéstől, Hosiust pedig a múlt
jától.

A püspök ezen az éjszakán egy szemet sem aludt.

IV

Hiába csapolta meg Constantinus ismételten a germánok 
forró vérét, a Rhenus jobbpartján tanyázó törzsek szakadat
lanul fészkelődtek; hol itt, hol ott csaptak rá a római limesre, 
a castellumok és burgusok őrségeit nemegyszer megriasztot
ták, sőt néha meg is ugratták. Constantinus nem tűrhette to



vább ezt az állandó feszültséget, és különben is szerette volna 
már minden figyelmét Rómára fordítani, hogy minél előbb 
végezhessen legelszántabb és legveszélyesebb nyugati ellen
felével, a bitorló Maxentiusszal. Miközben azonban Concor
dius javában dolgozott az Italia ellen tervezett hadműveletek 
előkészítésén, a harcias frankok megszervezték és szövetségbe 
tömörítették a kis rabló törzseket, s már valóságos háborút 
indítottak a megszálló római hadsereg ellen.

Constantinus ezúttal véglegesen le akart számolni a láza
dókkal. Novaesium, Colonia Agrippina és Mogontiacum tá
boraiból összevont két legiónyi haderőt, kiegészítette meg
felelő számú műszaki csapatokkal, és három cohors lovasság
gal. Coloniából indult, és hadserege széles ívben megkerülte 
a lázadó barbárok harci fészkeit s az egységes hadviselésben 
járatlan frankokat és csatlósaikat lassú ütemben, tervszerűn 
és szívósan kanyarította harapófogóba, hogy az egész hordát 
beleszorítsa a Rhenusba. Már egy hónapja folytak a hadmű
veletek, kétnaponkint érkeztek a palotába a harctéri jelen
tések, és Concordius már ezekből is világosan látta, hogy a 
Caesar - akárcsak Britanniában és Galliában, ott Germaniá- 
ban is végleges rendet teremt.

Otthon, Treviriben Hosius intézte a politikai ügyeket. 
Vecasius naponta lejött az Aranyhegyről a palotába, hogy 
kettesben átnézzék, értékeljék és elintézzék a naponta érkező 
britanniai, galliai, hispaniai és afrikai jelentéseket.

- Tessék - szólalt meg Vecasius, és odanyújtotta az afri
kai jelentést Hosiusnak -, nagyságod bizonyára meglepődik 
azon a híren, hogy a donatisták megint elszemtelenedtek.

Hosius végigolvasta Tiberianus jelentését, és csak azután 
szólalt meg:

- Nem tudom, meddig bírjuk még tartani azt a felfogá
sunkat, hogy ne adjunk vértanúkat a mozgalmuknak. Pedig 
mindenáron vérfürdő nélkül kellene megszüntetni a lázadást.

- Mért olyan nagy baj, ha vértanúkat „termelünk" ne
kik? Annak idején Spartacusékat írmagostul kiirtották, s mi 
lett az eredmény? Megszűnt a lázadás. Silvanusékat a ten
gerbe fojtotta Septimius Bassus, s mi baj lett belőle? Elhall-
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gattak. Szeretném Tiberianust rábeszélni az erélyesebb el
bánásra. Persze, előbb meg kell erősíteni az afrikai helyőrsé
geket, s aztán elbánni a főkolomposokkal. Ha a sárkánynak 
mind a hét feje porbahullt, a teste megdöglik, nemde? Semmi
féle Donatusra meg Lucillára nincs szüksége a római biroda
lomnak!

- Attól tartok, hogy magában Karthágóban vérfürdő 
lenne a vége, a vidéken pedig nem csillapulna a lázadás, hi
szen azoknak a hordáknak nem kell már vezér. Már a moz
galom belső feszítőereje hajtja őket.

- Javasolom nagyságodnak, hogy amint a Caesar be
fejezi a germaniai hadjáratot, kérjünk tőle döntést az afrikai 
lázadás megszüntetésének módszerei tárgyában. Nekem csak 
az nem fér a fejembe, hogy mért éppen csak a keresztény
ség szakadozik mindig és mindenütt felekezetekre, vagy ahogy 
ti mondjátok, eretnekségekre, a többi vallás mért marad egy
séges? Mért nincsenek Mithras-eretnekek meg Helios-eret- 
nekek, meg Isis-eretnekek? Ennek, azt hiszem, az a magyará
zata, hogy a mi vallásaink mind Helios-vallások: a Győzhetet
len Napisten kultusza egyesíti valamennyit. A keresztény 
eretnekségeknek csak akkor volna értelme, ha minden fele
kezet más istent vallana és tisztelne. De a ti eretnekeitek 
ugyanazt a Krisztust istenítik, akit ti magatok imádtok, tehát 
ugyanannak a Krisztusnak a nevében gyűlölködtök és gyil
koljátok egymást! Ez pedig nemcsak a vallási egység megbon
tása és meghiúsítása, hanem valóságos merénylet a Caesar- 
tervezte birodalmi egység ellen is.

- Azt hiszem, Vecasius, hogy ebben a kérdésben nem
csak egymással, hanem a Caesarral is egyetértünk, annál in
kább, mert ami nálunk eretnekség, nálatok is az, hiszen He
lios, Apollo, Mithras, Krisztus ugyanaz. A mi Krisztusunk is 
Helios, hiszen egyik prófétánk azt mondja róla, hogy „vilá
gosság a sötétségben és az igazság Napja"; egyik kiváló egy
háztanítónk, Cyprianus, aki kereken ötven évvel ezelőtt halt 
meg, ezt írja Krisztusról: „Ö a mi Napunk, igazi Napunk." 
Mint jogász, bizonyára ismered Tertullianus hitvédelmi mű-
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vét. Nos, ebben írja, mégpedig több mint száz évvel ezelőtt: 
„Sokan hiszik, hogy a Nap a mi istenünk."

- Hiszen akkor ennyivel is kevesebb akadálya van az 
egységnek 1

- Sőt ez az egység már meg is van, csak tudatosítani 
kell az emberekben. Akkor egyszerre megszűnik minden úgy
nevezett eretnekség.

- Alig hinném, hogy a nekivadult agonisztikusok meg
hallgatnák ezt a józan magyarázatot - jegyezte meg Vecasius.

- Nem is prédikációt kellene erről tartani, hanem meg
felelő irodalmi és közéleti propagandával rámutatni a Nap
vallások azonos elemeire. Mithras és Krisztus születésnapja 
egyformán december huszonötödiké, Adonis halála és fel
támadása azonos a keresztény húsvéttal, a mi Krisztusunk 
halálával és feltámadásával, a mi angyalaink a ti geniusai- 
tok, a mi szentjeink és vértanúink a ti félisteneitek és héro
szaitok, és ezek még csak a külsőségek! A fontos a Helios- 
hit azonossága, a Sol Invictus Mithras erkölcstana, mert ez 
is, minden szertartása is azonos a mienkkel. Ezek az igazi 
biztosítékai az egység megvalósításának.

- Örülök, hogy nagyságod ily világosan és józanul ítéli 
meg a helyzetet, s még ennél is jobban örülök, hogy mindezt 
egy kereszténytől, s méghozzá főpaptól hallom. A nobilissi- 
musnak mindez egyúttal tudományos segítség is lesz a köz
vélemény meggyőzésében és a keresztényellenes hangulat 
megfordításában. Persze, ehhez az is szükséges, hogy a ke
resztény vezetők és tömegek minél előbb változtassanak me
rev magatartásukon.

- Ebben a tekintetben majd megteszem a magamét.
Vecasius éppen egy új tekercset bontott fel, amikor be

lépett a szolgálatos testőrtiszt, és jelentette, hogy gyorsfutár 
érkezett Arelatéból, és sürgős bebocsáttatást kér.

A futár Marinus püspök levelét hozta; a püspök sebté
ben értesíti Hosiust, hogy Maximianus váratlanul felvette 
a bíbort: mindössze száz testőre volt, azokkal kiáltatta ki 
magát Augustusnak, hirtelenében összetoborzott még néhány 
száz embert, s ezzel a gyülevész haddal megindult Massiliába,
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közben ez a szedett-vedett „hadsereg" fosztogat és rabol, így 
tartja el magát; Maximianus két nap múlva megérkezik Mas- 
siliába, addigra ott lesz Nicaeából az a hat cohors, amelyet 
Maxentius küld hozzá. Ezzel a néhány ezer emberével azon
nal Treviri ellen támad. Villámgyors csapással akar lesújtani 
Constantinusra. Marinus sürgős és erélyes intézkedést kér.

Hosius csengetett, s a belépő Palmatust leültette az asz
talhoz.

- Levelet diktálok!
Tömör levél volt; alig néhány mondat s a lényege: Con

cordius megy átvenni a hadműveletek befejezését, a Caesar 
azonnal jöjjön, hogy csírájában elfojthassa a vakmerő lá
zadást.

Concordius és Talio fegyveres kísérettel még hajnal előtt 
megérkezett a főhadiszállásra: éppen akkor vezették Constan
tinus elé a teljesen levert lázadás elfogott vezérét, Genobaud 
frank királyt. Concordius és Talio jelentésének hallatára 
a Caesar felugrott, bilincsbe verette a lázadó vezért, átadta 
Concordiusnak, egy légiót maga mellé vett, és vágtában meg
indult vele egyenesen Massiliába.

Talio vitte meg a hírt Hosiusnak, hogy a Caesar egye
nesen Massiliába sietett, és remélhetőleg két nap alatt, eről
tetett menetben oda is ér, úgyhogy Maximianust is, Maxen
tius cohorsait is méltó fogadtatásban részesítheti.

Hosius és Vecasius négy napig izgatottan várta Massi- 
liából Constantinus futárját. De már Concordius is bevonult 
Treviribe a győzelmes germaniai hadjárat harcosaival, hadi
foglyaival és zsákmányával, s még mindig hiába vártak. Már 
arra gondoltak, hogy sürgősen útnak indítják Taliót Massi
liába, mert gyötörte őket a bizonytalanság és az aggodalom 
Constantinusért, amikor végre, a hetedik napon megérkezett 
a futár.

Csakhogy nem Massiliából, hanem Arelatéből.
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V

Vecasius naponta megjelent a püspök dolgozószobájá
ban; mindent megtárgyaltak, minden eshetőségre fölkészül
tek. Concordius a főváros melletti táborokban együtt tartotta 
a csapatokat, amelyek a tábornokkal együtt izgatottan vár
ták a hírt a Caesar massiliai rajtaütésének sikeréről.

Ugyanilyen feszült várakozásban élt Hosius és Veca
sius is. Munka közben talán a negyedik napon, egyszerre csak 
megszólalt Vecasius:

- Megvan I
- Ugyan mi van meg? - kapta fel a fejét Hosius.
- Azt hiszem legalább, hogy megvan a magyarázata 

Maximianus államcsínyének.
- Nos? - nézett rá várakozón a püspök.
- Eszembe jutott, hogy hiszen Fausta nobilissima pon

tosan négy héttel ezelőtt Arelatéba utazott „apja látogatására". 
Erről mindnyájan tudtunk, nagyságod is, én is, a Caesar is, 
mivel azonban máskor is meglátogatta apját, ennek az utazá
sának sem tulajdonítottunk jelentőséget. Az a feltevésem, 
hogy az elmúlt hetek alatt főzték ki és ütötték nyélbe ezt 
az aljas tervet, abban a hiszemben, hogy a Caesart egészen 
lefoglalják a nehéz germaniai harcok, s mire hazaérhet, Tre- 
virivel együtt egész Gallia már rég Maximianus kezében lesz.

- Elszámították ugyan magukat, de a feltevésed való
színűnek látszik. Hiszen odalent együtt volt most az egész 
viperafészek: Maximianus, Theodora, Fausta. És ezektől min
den kitelik. Csak azon csodálkozom, hogy Maxentius kibékült 
apjával - jegyezte meg Hosius.

- Én elképzelhetőnek tartom ezt is. Csak el kellett hi
tetni az apával és fiával, hogy az imádott Barbatiót a Caesar 
gyilkoltatta meg; továbbá elhitetni velük, hogy Faustát mel
lőzte, és faképnél hagyta a nászéjszakáján, s erre nyomban 
egymás keblére borult a két gonosztevő.

- Valóban így történhetett. De gondolkozzunk tovább: 
ha Constantinust leverik, mert az elszánt Maxentius esetleg
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öt légiót is vezényelhet Massiliába, akkor Fausta Arelatében 
marad, s ott várja meg? hogy a két bitorló végezzen a férjé
vel. Valószínű ez, Vecasius?

- Annyira valószínű - felelte az udvari titkár -, hogy 
nagyságod feltevése után most látom már a másik eshetősé
get is: ha viszont Fausta hazasiet, akkor a Caesar győzött, 
ugyebár?

- így gondoltam. S bizonyos vagyok benne, hogy így 
is lesz!

Látszik, hogy józan és logikusan gondolkozó férfiak 
mérlegelték az eseményeket, és következtettek a várható fej
leményekre, mert a hetedik nap igazolta elgondolásukat. En
nek a hetedik napnak a reggelén - az egész éjszakai háló
kocsi-utazástól fáradtan - megérkezett Fausta, és azonnal 
pihenőre tért: Vecasiusnak, mikor délelőtt meghallotta a püs
pöktől, hogy a nobilissima megérkezett, fölcsillant a szeme;

- Itt van, úgy ahogy elgondoltuk.
- Constantinus tehát győzött - magyarázta Hosius -, és 

a futárja hamarosan itt lehet.
~ Úgy van - bólintott Vecasius -, mert vad verseny

futás lehetett ez! - Kétségtelen, hogy Fausta abban a pilla
natban megszökött Arelatéból, amikor a levert Augustus se
gédtisztje, az utolsóelőtti pillanatban cserbenhagyta urát és 
lóhalálában menekült, előbb Arelatéba, s miután közölte 
Faustéval és Theodorával a vereség hírét, eszeveszetten to
vább vágtatott szülővárosába, Burdigalába, hogy észrevétle
nül meglapuljon a nemzetközi kikötőváros áttekinthetetlen 
forgatagában. Fausta senkinek sem szólt, késő este felült az 
állami posta külön hálókocsijára, és rohant, hogy Constanti
nus a világért se találja ott az arelatei palotában! Mire Trevi
ribe ér a Caesar, első mérge elfüstölög, gondolta magában az 
alattomos kis fúria, s ő már itthon úgy tehet, mintha az apja 
lázadása elől menekült volna. Elvakult gyűlöletében azt kép
zelte, hogy könnyen túljár Constantinus eszén.

Csakhogy a Caesar azonnal átlátott a szitán, s amit 
nem talált ki magától, azt - némi kínvallatás után - szép 
sorjában bevallotta neki Theodora. Az özvegy Augustát egye



lőre a lakosztályába záratta, és szigorú őrizetben tartotta: 
még bent a termeiben is testőrök vigyázták minden lépését. 
Nem először történik ez vele, gondolta magában, s most abban 
reménykedett, hogy Fausta kiszolgáltatása árán megmenti 
a maga bőrét.

Constantinusnak azonban egyelőre fontosabb dolgai vol
tak. Mindenekelőtt futárt indított Treviribe, s közölte - első
sorban Hosiusszal és Concordiusszal -, hogy Maximianust 
leverte, beszorította Massiliába, a Maxentius-cohorsokat hi
hetetlenül gyors és egészen váratlan rajtaütéssel meglepte és 
tönkreverte: hírmondó is alig maradt belőlük. Közölte azt is, 
hogy az Augustust foglyul ejtette, és egyelőre az arelatei pa
lotában őrizteti, egyben megparancsolta Concordiusnak, hogy 
Faustát, abban a pillanatban, amint megérkezik - ha ugyan 
nem Rómába szökik Treviri helyett -, vegye a legszigorúbb 
őrizetbe.

A részleteket már Orosius püspök bizalmas jelentéséből 
tudta meg Hosius. A massiliai püspök tudósítása egy hét 
múlva érkezett meg. Kiderült belőle, hogy Maxentius cohor- 
sait a villámgyorsan érkező Constantinus, gondos felderítés 
után, Telo Martius és az Argenteus folyócska között, késő 
este lepte meg, éppen akkor, amikor javában sütötték a zsák
mány birkahúst, és vedelték a környéki pincékből rablott bort. 
Constantinus fegyelmezett légiói valósággal elsöpörték a gon
datlanul lakomázó és iddogáló Maxentius-katonákat: jó részü
ket az Argenteusba vagy a tengerbe szorították, a többit le
vágták; nem is csata volt ez, hanem mészárlás!

Orosius azt is megírta, hogyan esett el Massilia, és ho
gyan került fogságba a bitorló. Constantinus kora reggel egy 
kikiáltóval a nyugati főbástya párkányára hívatta Maximia
nust, és a sáncárok partjáról barátságosan fölszólt neki:

- Ugyan mi jutott eszedbe, Augustus? Ki bántott téged, 
s mi bajod esett, hogy ilyesmire adtad a fejedet? Igazán mél
tatlan a te múltadhoz és tisztes korodhoz ez a gyűlölködés, ez 
az alattomos lázadás; hadd mondjam meg neked: ez az orv
támadás!

- Hordd el magad innen! - rivallt rá Maximianus. -
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Mentsd a nyomorult életedet, amíg nem késő! Amíg a fiam 
katonái fel nem koncolnak, bitorló!

- Csillapodjál, Maximianus - felelte Constantinus még 
mindig nyugodtan -, és tudd meg, hogy fiad katonái az Argen
teus medrében vagy a tenger fenekén, vagy Telo Martius me
zején hevernek: mind a hat cohorsát megsemmisítettem, az 
utolsó emberig! Tedd le a fegyvert, Maximianus, add meg 
magad! Számíthatsz kegyelmemre! Legalább az életedet 
mentsd meg, ha már a becsületedet eljátszottad!

- Még te beszélsz becsületről? - tajtékzott Maximianus. 
- Te? Te fattyú, te bitorló, te gyilkos! Ne hazudozz! Látom 
is már Maxentius cohorsait! - Odaintett a mellette álló tribu- 
nusnak: - Fúvass riadót 1 - Azok, akiket látott, Constantinus 
katonái voltak.

Hátat fordított Constantinusnak, de ebben a pillanatban 
a bástyatornyokból kirohantak a falakra a Caesar légioná
riusai, nekitámadtak Maximianus zsoldosainak, levágták vagy 
a vár árkába hajigálták valamennyit, s a meglepetésében ide- 
oda szaladgáló és üvöltöző vénembert megragadták, meg
kötözték, és akárhogy rúgkapált, ordítozott és átkozódott, ke
ményen lefogták, és Constantinus elé hurcolták.

Akkor már a várat s az egész várost megszállták Cons
tantinus katonái. Constantinus maga is bent volt, s vezérkara 
élén a bazilikában várta a lázadó Augustusi, akit minden ka
tonája elhagyott: megkötözve s egyedül állt a győztes Caesar 
előtt.

Orosius azt is megírta, hogy hogyan sikerült a várost 
szinte kardcsapás nélkül s méghozzá ily látványosan elfog
lalni. Alig derengett a hajnal, Constantinus hadikövete, fehér 
zászlóval megjelent a keleti kapu előtt. Bebocsátották, s ekkor 
a mintegy százfőnyi őrség parancsnokának átnyújtotta 
a Caesar felszólítását, hogy nyissák meg a kaput, a mellé
kelt pergamenre írják fel a nevüket, s ő a meghódolás fejé
ben bőven megjutalmazza és hadseregébe fogadja valameny- 
nyiüket, méghozzá mindenkit a jelenleginél eggyel magasabb 
rangfokozatban. Az őrség katonái és parancsnokai összenéz
tek, s nem is tanácskoztak sokat: Maximianus helyzete re



ménytelen volt, hát örömmel csatlakoztak a győztesekhez: 
aláírták a pergament, és megnyitották a kaput. Mikor Maxi
mianus riadót fúvatott, akkor már minden kapu Caesar bir
tokában volt, s a városban levő egész helyőrséget lefegyve
rezték. S mindez olyan csendben történt, hogy Maximianus 
semmit sem hallott belőle.

Constantinus egy csöppet sem volt nyugodt és barátsá
gos, mikor eléje vezették a megkötözött Augustusi. Fölénye
sen végigmérte a dühében reszkető és vonagló öreget, aztán 
ráförmedt:

- Kezemben vagy, vén gonosztevő! Alattomos orvtámadó, 
lázadó! Ez volt az utolsó vakmerő kalandod. Tépjétek le róla 
a bíbort!

Maximianus összekötözött két keze a magasba lendült, 
s aztán Constantinus felé nyúlt, nem lehetett tudni: könyö
rögni akart volna-e vagy lesújtani. Két markos légionárius 
ebben a pillanatban leszaggatta az öreg válláról a császári 
bíborpalástot.

- Caesar, ezt a megaláztatást! - hörögte, és az ajkai 
remegtek. - Ezt megkeserülöd!

- Én pedig most utoljára megkegyelmezek hitvány életed
nek! De megmondom: vigyázz magadra! Egy moccanás és 
véged! Vigyétek!

A légionáriusok megragadták és elvitték, egyenesen 
Arelatéba, ott bezárták a palota egyik szobájába; őt a szo
bájában, ajtaját a folyosón tíz-tíz katona őrizte. Erősen le 
kell fogni a fenevadat, hogy többé soha ne garázdálkod
hasson.

Ennyi volt Orosius levelében.
- Szerény véleményem szerint - szólalt meg Hosius -, 

most egy csapásra végezni kellene mind a hárommal. Ez po
litikailag a legszerencsésebb pillanat. És kétségtelenül a köz
vélemény is természetesnek találná, és helyeselné a kivégzé
süket. Később nem lenne időszerű. Pedig meg kell szabadulni 
tőlük, annyi bizonyos.

A püspök nyugodtan, szemrebbenés nélkül mondta ki 
a halálos ítéletet.
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- Tettenérés esete forog fenn - tette hozzá Vecasius 
a jogi minősítést.

Concordius, a katona, nem volt ennyire vérszomjas.
- Maximianust csakugyan ki kell irtani, mint a veszett 

kutyát! Nincs értelme tovább bajlódni vele - vélekedett Con
cordius. - A két nő nehezebb eset: Theodorának hat gyereke 
van; Fausta ellen pedig csak ő vallott, nyilván azért, hogy 
mentse a saját bőrét; Fausta elvégre a felesége...

- Nem is olyan bizonyos - jegyezte meg Vecasius, és 
elmosolyodott.

- Constantinus nem érzelgős ugyan, s bizonyára nem is 
riad vissza egy kis vértől - szólalt meg újra a püspök -, hi
szen tudjuk, hogy a vér a hatalom legjobb kovásza, de ha 
tán megsajnálná a hatgyerekes viperát, vagy „szűzi" felesé
gét, én nyomatékosan figyelmeztetni fogom, hogy első a ha
talom, és csak utána következik a könyörület; mert ha meg
fordítja a sorrendet, a hatalmat egyszer s mindenkorra el
szalasztja. Márpedig a hatalom egysége fontosabb a biroda
lomnak, mint két gyűlölködő, engesztelhetetlen és vérszom
jas nő rongyos élete.

- Én mindenesetre őrizetben tartom Faustát. Mikor kö
zöltem vele Constantinus parancsát, az arca lángba borult, 
ajkait harapdálta, fekete szeme szikrát hányt, aztán büszkén 
fölvetette a fejét: „Fényességed túllépi a hatáskörét! Egy no
bilissimát nincs joga letartóztatni!" „Viszont kötelességem a 
nobilissimus parancsát teljesíteni" - feleltem nyugodtan. 
„Majd én megmutatom - csattant fel Fausta -, csak jöjjön 
haza Constantinus! Esküszöm, megtáncoltatlak benneteket!" 
- és már toporzékolt. „Ebbe nincs beleszólásom, nobilissima!" 
Meghajoltam, kimentem, és változatlanul szigorú őrizetben 
tartom. Elég, ha annyit mondok, hogy az őrség parancsnoka 
Talio.

Már több mint három hete nem érkezett hír Constanti- 
nustól, amikor egy este Ablavius meglátogatta a villában 
Vecasiust. A kémfőnök nyilván megint szeretett volna el
adni valamit, vagy esetleg valakit. Vecasius a dolgozószobá
ban fogadta, amelyet csupán egy nehéz függöny választott el
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Minervina szobájától, úgy hogy Minervina minden szót hall
hatott, amit odaát beszélnek. Ablavius sunyi hajlongással kö
zeledett Vecasius asztalához.

- Kiválóságodat bizonyára érdekelné, ha közölném az 
Arelatéból frissen érkezett híreket.

- Nem hinném - mondta rá a titkár, és vállat vont.
— A nobilissimus minden fontos ügyről értesít bennünket.

- Igen, de tudtommal már legalább két hete egy sornyi 
híradás sem érkezett tőle.

- De mástól érkezhetett - vágta rá Vecasius, és szúró
san a szemébe nézett.

- Én is valaki mástól kaptam az értesüléseimet - hu
nyorított bizalmasan Ablavius. - És hátha nem egyeznek az 
értesüléseink?

- Pletykák nem érdekelnek - mosolyodott el Vecasius.
- Ilyesmiket itthon is lehet gyártani. Ha politikai híreid van
nak, azokat előadhatod, de csak Hosius őnagyságának.

Ablavius könyörgőn nézett a titkárra:
- Kiválóságod a tanú rá, hogy én már igen fontos szol

gálatokat tettem a Caesarnak, sőt bízvást mondhatnám, hogy 
megmentettem az életét.

- Ez igaz - ismerte el Vecasius -, meg is kaptad érte 
a jutalmadat, sőt a Caesar itt is alkalmazott, a régi beosztá
sodban, a régi zsíros fizetéssel. Mit akarsz még?

- Kiválóságod kétségtelenül bölcsen tudja, hogy az 
emberiség javarésze nem a fizetéséből él, hanem az úgyneve
zett mellékesből. És Constantinus Caesar engedélyezte, 
hogy külön értesüléseimet az udvari pénztár esetenkint ötven 
arannyal jutalmazza.

- Erről az intézkedésről tudok. Az ilyen természetű 
utalványokat Hosius őnagysága állítja ki. Nála kell jelent
kezned a friss híreiddel - közölte szárazon a titkár.

- Hogy is mondjam? - dadogta zavartan Ablavius - 
igen, voltam már nála, de akkor ridegen közölte velem, hogy 
csak akkor jelentkezzem az irodájában, ha hívat. Azóta se 
hívatott. Hát akkor hogyan éljen meg az ember?

- Kevesebbet kell költeni a nőre - nevette el magát
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Vecasius. - Vagy pedig Kypris fedezze a selymeit, ékszereit 
és egyéb fényűzését a saját keresetéből.

Ablavius meglepetten kapta fel a fejét:
- Hogyhogy? Hisz nincs szegénykének semmi keresete.
- Ablavius! Ajánlom, fogadj egy jó nyomozót, és az 

könnyűszerrel megállapíthatja majd, hogy hány gazdag 
öregűr és tékozló fiatalember látogatja a csinos Kyprist, amíg 
te híreket hajkurászol, és lihegve kergeted az aranyakat. A 
nő jóval többet keres, mint te, de azért az orrodnál fogva 
vezet, és valósággal kiszipolyoz.

Ablavius kissé megtántorodott, ajkai elferdültek, gyér 
vörös hajszálai égnek meredtek. Csontos ujjaival görcsösen 
megkapaszkodott a nehéz márványasztalban:

- Megölöm a bestiát! - hörögte elfúló hangon.
- Dehogy ölöd meg. Semmi értelme sincs. Verd el jól, 

és naponta vedd el a magánkeresetét, vagy inkább add el.- 
Ilyen csinos nőt jó áron vesznek meg.

- Nem tehetem - nyöszörögött a kémfőnök -, nem tehe
tem! Meg kell mondanom, hogy halálosan szerelmes vagyok 
bele, s ő is imád. Élni sem tudnék nélküle. Kiválóságod nem 
is sejti, milyen irtózatos nagy szerelem ez! És bizonyos, amit 
kiválóságod mondott? vagy kitől hallotta?

- A verebektől - felelte mosolyogva a titkár.
- Jaj nekem! - nyögte Ablavius.
- Bizony jaj neked, hogy mindenkiről mindent tudsz, 

csak a saját agancsaidat nem látod meg.
- Akkor hát még többet kell szereznem, még jobban 

el kell halmoznom Kyprisemet minden drágasággal. Belát
hatja kiválóságod, hogy minden aranyra szükségem van, és 
ha nem akar meghallgatni engem, akkor is kimondom - 
már rikácsolt -, kimondom én, hogy odalent Arelatéban a 
Caesart nem az uralkodói kötelesség tartóztatja, hanem... - 
és nyelt egyet.

- Hanem? - pattant fel székéből Vecasius.
- ... hanem - folytatta most már szinte tajtékos mohó

sággal Ablavius -, hanem Matidia.
A másik szobában halk, alig hallható sikoltás, vagy in



kább ijedt lehelet szakadt fel Minervina torkából. Vecasius 
fölemelte jobb kezét, csöndre intette Ablaviust, és halkan 
kérdezte?

- Hogy mondod? Matidia? Ki az?
- Maximianus távoli rokona. Azt hiszem, Theodora 

mellett teljesít szolgálatot. Az emberem, aki tegnap érkezett 
Arelatéból, Sittiusnál azt mondta nekem, hogy jó nő.

- Jó, hogy említetted Sittiust. Neki add el Kyprist. Ö 
ad legtöbbet az ilyen szép lányért. Úgy sincs már régóta friss 
nője. De addig is, hogy mégse menj el üres kézzel, átnyújtom 
ezt az ötven aranyat. - Biccentett, átadta a selyemzacskót, s 
ezzel végét vetette a kihallgatásnak.

Ablavius boldogan távozott, bár nagyon sajnálta, hogy 
Vecasius olyan türelmetlen volt, hiszen ő legalább még ötven 
aranyat érő ízes mondanivalót tartogatott a begyében. Sebaj, 
gondolta magában, Matidia majd gondoskodik még újabb 
érdekességekről, s remélhetőleg Constantinus is; a mai ér
vágás sikerült ugyan, csak ennek a Kyprisnek a szemérmet
lensége fúrta az oldalát. Megállj, füstölgött tovább, kibab
rálok veled: ezt a mai ötven aranyat nem kapod meg, ha a 
fejed tetejére állsz, akkor se!

Reggel hatkor, a kellemesen eltöltött éjszaka után, oda
adta neki a selyemzacskót.

VI

Vecasiusnak természeteseen legelső dolga volt értesíteni 
Hosiust az arelatei viszonyról, amit időközben megerősített 
Marinus püspök bizalmas levele. Gondolkodóba esett: ki 
tudja, miféle sötét terv lappang amögött, hogy épp Maximia
nus egyik rokonának sikerült behálóznia a Caesart. Már eleve 
gyanús volt neki Constantinus hosszú arelatei tartózkodása, 
most meg már félt, hogy Constantinust ezen a réven hatal
mukba kerítik ellenségei. Viszony vagy nem viszony: mind



egy! A Caesar nem maradhat a viperafészekben! Elhatározta, 
hogy leutazik Arelatéba, mégpedig a jó katona és hűséges 
ember, Talio kíséretében.

Arelatéban azonban egyelőre nem látszott veszélyesnek 
a helyzet: Maximianusnak egyetlen embere sem volt már, 
Constantinus testőrei valósággal megszállva tartották a palotát 
és a várost, a két fejedelmi gonosztevőt pedig oly kemény és 
kegyetlen rabságban tartották a testőrök, hogy ellenőrzés 
nélkül meg sem moccanhattak, akárcsak Fausta Treviriben.

Constantinus tudta, hogy vigyázni kell magára. Katonái 
az utolsó zugig átkutatták a palotát: sem ember, sem fegyver 
nem maradt a falak között, még a csatokat és öveket is elko
bozták, még a konyhát is külön őrizték, különben is csak 
Constantinus saját szakácsai és kuktái dolgozhattak a kony
hán. Theodora és Maximianus annyira el volt szigetelve, hogy 
még egymással sem beszélhettek, sőt Theodora még a gyere
keivel sem érintkezhetett.

De valakinek mégiscsak kellett törődni Theodora három 
fiával és három kislányával, ha egyszer Constantinus nem 
akarja mind a hatot kiirtani. Erre a feladatra pedig senki 
más nem lehetett alkalmasabb, mint Maximianus rokona, az 
árvalány Matidia; neki pedig, éppen a gyerekek miatt, na
ponta akadt tárgyalnivalója a Caesarral.

Constantinus már hat napja tartózkodott a palotában, s 
a két város megerősítésével, a rend helyreállításával annyi 
dolga volt, hogy alig maradt ideje azon töprenkedni, hogy mi 
is legyen a három áruló családtag sorsa. Végre az első sza
bad este levelet diktált, és röviden értesítette Hosiust s 
egyúttal többi hű emberét is az eseményekről. Utána, mikor 
a futár útnak indult a levéllel, úgy döntött, hogy három nap 
múlva hazatér, s tanácsadóival egyetértésben dönt az elvete
mült merénylők sorsáról.

Másnap azonban történt valami.
Estefelé bejött hozzá Matidia, mindenféle ügyekkel: az 

egyik gyerek nyűgösködött, orvost kért Constantinustól, a 
legnagyóbbik az anyjához akart lemenni mindenáron, a csúnya 
kis Constantia véresre karmolta az egyik testőr szemét: mint 



a vadmacska, úgy rohant rá, s a mutatóujját megharapta, s 
tízféle egyéb ilyen apró-cseprő üggyel untatta a Caesart, 
akinek sokkal végzetesebb és komolyabb gondolatok rajzot- 
tak a fejében.

De amíg a lány beszélt, kezdett fölfigyelni rá. Nem a 
szépsége ragadta meg, hanem a szelíd mosolya és kedves 
hangja, s még valami ritka testi adottsága: frissen és kemé
nyen domborodó és amellett lágy vonalú, gyönyörű keble. Az 
ilyen kebel mindig lázba hozta Constantinust, és most is egy 
csapásra meghódította. Hosszú hetek, sőt hónapok óta nem 
ölelt nőt, nem volt senkije, de ha lett volna, akkor sem ért 
volna rá foglalkozni vele. S most itt állt előtte ez a karcsú 
termetű, egészségesen piros arcú, s mindenekfelett csodálatos 
keblű nő, és Constantinus egyszerre úgy érezte, hogy tűz fut 
át az erein; érzékei felgyulladtak, megfogta Matidia karját, 
kissé magához vonta mosolygó arcát, rögtön utána érezte 
rugalmas két melle bársonyos tapadását, erősebben ölelte 
magához, és odavonta a puha pamlagra, Matidiával forgott 
a világ, mosolygós arcán vad lángok lobogtak, s már csak a 
Caesar, az isteni férfi, az elérhetetlen hódító remegő hangját 
hallotta:

- Kislányom ... édesem ...
A Caesar szerelmi szókincse, Thamar óta újra elapadt.
Matidia azonban szavak nélkül is földöntúli elragadtatás

ban élvezte magányos élete első és legnagyobb csodáját.
Ezért nem bírt hazamenni Constantinus, s ezért maradt 

volna ki tudja meddig odalent, s ráadásul Matidia az ötödik 
héten édes titkot súgott a fülébe, s bár nem fűzött hozzá 
mélyértelmű álomlátást, Constantinust éppúgy lángbaborította 
és boldogította új szeretőjének szégyellős és szerelmes vallo
mása, mint annak idején átszellemült remegése és rajongása 
azon a bizonyos nikomedeiai délutánon, amikor még azt hitte 
Minervina, hogy Constantinus valóban a férje. Minervina 
halkan felsikoltott nemrégiben a Matidia név hallatára: is
merte a lányt; furcsállotta, hogy „férje" ráfanyalodott erre a 
hervatag vidéki nőre; „a Caesar ízlése határozottan romlik", 
állapította meg némi kárörömmel; s boldog volt, hogy 



Vecasiusnak senkije sem lesz őutána: ezt éppoly bizonyosan 
érezte, mint azt, hogy előtte sem volt senkije. Hát még mi
lyen boldog lett volna, ha tudja, hogy Matidiának is éppúgy 
mellőzés lesz a sorsa, mint neki, ö már ismerte Constantinus 
természetrajzát: ha a nő tökéletesen kielégítette, sőt ha neta
lán apasághoz segítette: betöltötte hivatását, mehet. Bele kell 
nyugodni ebbe, szerette volna megmondani Matidiának. De 
minek? Ez a nő se inge, se gallérja; és ha Constantinus egy 
Minervina után! szerelmére érdemesítette, hát hadd szenvedje 
végig ez a vidéki nő is azt, amit ő végigszenvedett! S majd
nem bizonyos, hogy neki nem lesz Vecasiusa!

Viszont a hatodik héten az orvosok megállapítása szerint 
már kétségtelenné vált, hogy Matidiának gyermeke lesz. 
Constantinus határtalanul boldognak érezte magát, s mivel a 
jelentésekből megnyugvással látta, hogy Treviriben rend van 
és Hosius, Concordius, Vecasius és Ruricius, nemkülönben 
Hermogenes, kifogástalanul intézi az államügyeket - zavar
talanul élvezte új ízű és friss apaságát s esze ágában sem 
volt hazautazni.

Ennek a könnyelműségnek azonban kellemetlen követ
kezményei voltak, és a szeretkezésbe merült férfi észre sem 
vette a legveszélyesebb tünetet: a palota fegyelme fokról fokra 
lazult. Senki sem tudta, ki adott parancsot bizonyos enyhíté
sekre, de mindenki szentül hitte, hogy maga a Caesar. A 
rabszolgalányok és eunuchok szabadon kezdtek ki s bejárni 
Maximianushoz és Theodorához, sőt előfordult, hogy ők 
ketten is többször sétálhattak és beszélhettek egymással: s 
bár mindez továbbra is szigorú testőri felügyelet alatt folyt 
le, a titkos jeleket, halk szavakat és jeligés üzeneteket még 
egy egész testőrezred sem figyelhette és érthette volna meg.

De bebizonyosodott, hogy egy szerelmes nő jobban és 
sikeresebben tud vigyázni az emberére, mint akár egy egész 
testőrezred.

Matidia már több ízben figyelmeztette a Caesart a fegye
lem lazaságára és a palotában egyre jobban megélénkülő 
nyüzsgésre és a sok gyanús susmogásra. A Caesar csak 
legyintett:



- Kislányom, egy szúnyog sem röpülhet ki a palotából, 
senki és semmi nem jöhet be, sem ember, sem üzenet.

- És ha idebent próbálkoznak valamivel?
- Ugyan kik? A két fogoly? Az eunuchok, a rabszolga

lányok? Kedvesem, ne törődj vele.
De bizony Matidia törődött. Mióta egyszer bizalmas 

rabszolgalánya, Elpis, az órákig tartó hajbodorítás és díszítés 
közben, szakadatlan fecsegése során kibökkentette, hogy ha 
ő volna ...

- Ha ki volnál? - érdeklődött Matidia. A lány megszep
pent, de beszélt:

- Ha én a helyedben volnék, úrnőm, nem tudnék nyu
godtan aludni.

- Micsoda? Mit beszélsz? - fordult felé Matidia oly 
hirtelen mozdulattal, hogy Elpis kezéből kiesett a borostyán
fésű, amelyet éppen bele akart tűzni úrnője feltornyozott 
hajába.

- Én csak annyit mondhatok, amennyit a testvéremtől 
hallottam.

Testvére, Niké, Thoedora rabszolgalánya volt, s most 
már rendszeresen bejárt hozzá.

- Mit hallottál? Beszélj! - türelmetlenkedett Matidia.
- Azt... Niké azt mondta... - tétovázott a rabszolga

lány -, hogy neki gyanús ez a folytonos jövés-menés az 
Augusta szobájában meg a folyosókon... meg minden.

- Mi az a minden? - faggatta tovább Matidia.
- Csak így mondta. Úgy látszik, nem tud többet. Csak 

gyanús neki.
- Ide hallgass, Elpis. Tudj meg mindent. Tőle is, más

tól is. Mindenkiről, de főképpen az Augustáról és az Augus- 
tusról. Érted? Hogy mit suttognak, miben sántikálnak, ki ellen 
fújják a kígyókövet? Mindent tudni akarok! Érted?

- Értem, úrnőm, és mindent megtudok, amit lehet, csak 
ne érjen semmi baj, se téged, se a Caesart...

- Ha valami gyalázatosság készül, s te idejében megtu
dod és elmondod nekem, indiai selyemruhát kapsz tőlem
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27 Égi jel I,

meg arany karperecét meg bőrszínű borostyán illatszer-tar
tót meg mindent, amit kívánsz, te is, meg Niké is.

- Úrnőm, én mindent megteszek, de semmit sem kérek 
érte.

- Nem kell jutalom vagy ajándék? Elpis?
- Úrnőm, én szeretlek, és hálás vagyok neked: te men

tettél meg, mikor egyszer a vén szatír Maximianus erőszak
kal az ágyába akart hurcolni.

- Kedves vagy, Elpis, és én majd kitalálom, hogyan 
viszonozzam a hűségedet és jóságodat.

- Nekem már az is jutalom, hogy téged szolgálhatlak. 
Szegény kis testvérem, nagyon sokat szenved az Augustától, 
s mióta fogoly, még durvábban bánik vele. Sőt veri is. 
Bizonyos, hogy Niké mindent megtud, s el is mond mindent. 
Aztán itt van Ischyrion bácsi, az öreg perzsa eunuch, nagyon 
szeret engem, attól is sokat megtudhatok: Theodora Augusta, 
három nappal ezelőtt, megkorbácsolta az öreget valami 
semmiségért; megszégyenítette, és véresre verte. Ischyrion 
bácsi mindent megtudhat, hiszen valósággal édesapjuk a rab
szolgáknak; úgy szeretik, mintha fiai volnának. Úrnőm, ha 
elbocsátasz, én azonnal beszélek a jóságos Ischyrion bácsival.

- Menj, kis Elpisem, s ne feledd, hogy izgatottan várlak. 
Tyché vezéreljen utadon.

Elpis valóban mindent megtett, s ezenfelül Tyche isten
asszony is rámosolygott. Aznap este csak annyit jelentett úr
nőjének, hogy Niké nyomon van, Ischyrion bácsi pedig 
holnap szabadnapos, és akkor majd mindent elmond, amit 
megtudhatott.

Másnap aztán olyan hajmeresztő orgyilkosság tervét 
árulta el Matidiának, hogy a szegény szerelmes lány szinte 
elájult izgalmában, egyre csak szorongatta Elpis kezét, magá
hoz ölelte a rabszolgalányt, s el sem engedte addig, amíg 
Constantinus haza nem érkezett.

Esteledett. Matidia, mihelyt a Caesar behívta a szobá
jába, kulccsal bezárta mind a két ajtót, Constantinus nyakába 
borult, és egyszerre kitört belőle a rég visszafojtott sírás. A
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férfi meglepetten nézett rá, az állánál fogva maga felé fordí
totta a lány fejét, úgy kérdezte:

- Mi történt, kislányom? Mért sírsz?
- Meg akarnak gyilkolni, Constantinus!
- Mi az? Mit beszélsz? - ragadta meg a Caesar a két 

karjánál fogva, és riadtan nézett rá, mintha álmából rázták 
volna fel. - Meggyilkolni? Engem? Itt?

- Itt, pontosan itt a szobádban, három nap múlva, Sol 
Invictus napjának éjjelén.

- Kicsoda? Mi ez? És honnan tudod, édesem?
- Mindent elmondok, hallgass meg - és újra elsírta 

magát, de a Caesar biztatására és sürgetésére lassan-lassan 
megemberelte magát és elmondta az aljas merénylet tervét. 
- Tudod, hogy a vasárnap estét Theodora gyerekei mellett 
töltöm, felügyelek a dajkákra, a rabszolgalányokra, és csak 
éjfél tájban tudok lejönni hozzád! Ezt azonban Theodora is 
tudja, hiszen mióta engedékenyebb vagy, meglazult a fegye
lem, jönnek-mennek a palotában még ismeretlen emberek is, 
akárki beszivároghat, a testőrök sem ismerhetnek mindenkit 
személyesen. Figyelmeztettelek rá, emlékszel?

- Igen, igen - ismerte be Constantinus idegesen -, de 
csak folytasd.

is azt is tudják, hogy amíg én nem jövök vissza, te
nem zárod magadra az ajtót. És erre alapították a tervüket...

- Kik? Hát mondd meg végre!
- Gondolhatod: Maximianus és Theodora. Tehát: az 

éjféli őrváltás mozgalmas perceiben, a gyéren megvilágított 
folyosón, egyszerre csak lelkendezve megjelenik az Augustus, 
és bebocsáttatást kér a Caesarhoz, azzal az űrüggyel, hogy 
rettenetes álmot látott, a Caesart veszedelem környékezi, 
azonnal beszélnie kell vele. A borzalmas álomlátás ürügye 
alatt a folyosói mozgolódásban könnyű lesz bejutnia. A szo
bában is csak egyetlen pisla mécses ég, Maximianus az ágyad
hoz lép, és markolatig döfi a szívedbe a tört. Néhány percig 
tart az egész, az Augustus visszatér a szobájába, s mikor én 
megérkezem és fölfedezem a gyilkosságot, nyilvánvaló, hogy 
engem gyanúsítanak meg: hiszen én szabadon mozoghatok a
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27*

palotában, akármikor magamhoz vehetem valamelyik 
katona tőrét... - Constantinus mellére borult, és zokogva 
folytatta: - És te nem élsz, és nem védelmezhetsz meg! És 
akkor hiába van a keblemen, ebben az ezüst tokban egy 
morzsa a kősziklából, amelyből Mithras született, s hiába van 
ott a bullán arany zománcból a lángsugaras Napkerék s 
mellette a görög varázsige... olvasd csak, még sohasem 
mutattam neked az amulettemet... - szétnyitotta sárga se- 
lyempalliumát, kivillant csodálatos keble, kihúzta az arany
láncon függő ereklyetartót, s magához húzta Constantinus 
fejét - ... nem, nem, sötét van, majd én elmondom, hiszen 
könyv nélkül tudom: „Győzhetetlen Napisten, reggel-délben 
nappal-éjjel őrizzed Matidiát!" Hát lehetséges, hogy ez is 
hiábavaló? - sikoltotta, és görcsösen belecsimpaszkodott 
Constantinusba.

- Kislányom, nyugodj meg - csillapította a Caesar. - 
Helios megvédelmez és megőriz téged is, engem is. Csak 
nyugodj meg, édesem. Három napunk van még! Bízzál ben
nem. És most pihenj le, de előbb megvacsorázunk, jó?

Elpis hozta be a vacsorát, s titokban kérdő pillantást 
vetett úrnőjére; Matidia könnyedén biccentett. Nyers sonkát 
ettek, almát és sajtot, mindenből keveset; Constantinus étel- 
ben-italban nagyon mértékletes volt; ma bort sem ivott. 
Elpistől csak annyit kért, hogy gyújtsa meg a négylángú 
állócsillárt, s mikor a lány kiment, gondosan bezárta mind a 
két ajtót, leült az asztalhoz, s amíg Matidia levetkőzött és 
lefeküdt, ő megpróbálta rendbeszedni viharzó gondolatait.

Az őrség csizmái egyenletesen koppantak a folyosó 
márványkockáin; Constantinus hallgatta a szabályos koppa- 
násokat, a kilencórai őrségváltás halk vezényszavait, néha- 
néha egy nevet, egy figyelmeztető szót, egy jegyzetet firkan- 
tott az előtte heverő papiruszra, aztán ledobta az asztalra a 
nádtollat. Erre a halk neszre fölfigyelt Matidia, a bélelt bár
sonytakaró lehullott róla, miközben felült, Constantinus meg
pillantotta márványfehér tökéletes kebleit, fölkelt, elfújta a 
csillárt, csak az éjjeli mécses égett már, s ebben a gyér világí
tásban fölvette a tollat, bemártotta, lefirkantotta ezt a nevet;

4ʃ9 



Zabas... ledobta cipőjét, ruháit, s már türelmetlenül és égő 
izgalommal odabújt Matidia mellé ...

De eljött a reggel, a világosság, a kijózanodás: Constan
tinus már kora délelőtt az íróasztalánál ült, s vele két tisztje, 
a galliai származású Bellenus ezredes és a fiatal Fanio szá
zados: mind a kettő résztvett a germaniai hadjáratban és a 
massiliai csetepatéban.

A Caesar elmondta nekik a merénylet tervét, és taná
csukat kérte. A heves vérű Fanio azt javasolta, hogy azonnal 
végezzenek velük.

- Mind a kettőt megfojtani és a hullákat kidobni a 
kutyáknak! Elég volt ebből az örökös fészkelődésből, csel
szövésből, összeesküvésből, hiszen már ott tartunk, hogy 
a Caesar élete még itt, a saját palotájában is egy hajszálon 
lóg! Tűrhetetlen!

- Valóban felháborító, hogy a nobilissimusnak, hiába 
nyüzsög itt körülötte száz meg száz testőr, magának kell 
lelepleznie a tervezett merényletet! Javaslom, hogy mindenek
előtt vonjuk felelősségre Blattius Vetus tribunust, a palotai 
testőrség parancsnokát! Vétkes könnyelműség volt eltűrni azt 
a fegyelmetlenséget, ami itt lábrakapott!

Constantinus fölkapta a fejét, Bellenus hirtelen elhallga
tott. A Caesarban felvillant a gondolat, hogy ebben a fegyel- 
metlenségben voltaképpen nem Blattius tribunus a ludas, 
hanem ő maga, az ő felelőtlen szeretkezése, határtalan önbi
zalma és az a fölényes hiúsága, hogy az ő szent személyére 
úgysem merhet kezet emelni senki sem! Blattiust azonban 
megbünteti, határozta el hirtelen. Észrevette a csöndet, s in
tett Bellenusnak:

- Folytasd!
- Fanio baj társammal ellentétben azt javaslom, hogy ne 

hirtelenkedjük el a dolgot. Ha most lefogjuk a két bűnöst, 
mindent letagadnak, s még talán a nobilissimust is meggyő
zik róla, hogy rabszolgák pletykája az egész, s ők ketten 
olyan ártatlanok, mint két kis hófehér bárányka. Nem sza
bad elkövetnünk ezt a könnyelműséget, nem szabad szájukba 
rágnunk a menekülésnek ezt a könnyű módszerét.
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- Mit tegyünk hát? - sürgette Constantinus tü
relmetlenül.

- Ebben a pillanatban nincs ellenük bizonyíték, tehát 
ne zavarjuk őket: hadd szolgáltassanak ők maguk bizonyítékot 
önmaguk ellen. Az egyetlen helyes módszer, véleményem 
szerint, tetten érni őket! Csak hajtsák végre a gyilkosságot...

- Ezredes! - csattant fel Constantinus - mit beszélsz?
- Hallgass meg, nobilissimus. Ha jól értettem, Maximia

nus személyesen óhajt meggyilkolni téged az éjszakai őrség
váltás perceiben. Hát rajta, gyilkoljon! Bemegy a szobába, 
odatapogatódzik az ágyadhoz, meggyőződik róla, hogy benne 
fekszel... vállas, jól megtermett testes, vastag embert érez
nek ujjai a sötétben, bal kezével odatapint és jobbjával tel
jes erejéből beledöfi szívébe a tőrt. Mi résen állunk, a 
gyilkosság pillanatában betoppanunk ... és egyszerre csak ott 
állsz előtte, nobilissimus. Elképzelheted a rémületét, amikor 
fölmered előtte az imént meggyilkolt áldozat!

- Eddig jó - bólintott Constantinus. - Most már csak 
azt mondd meg, ki lesz az, aki helyettem meggyilkoltatja 
magát?

- Az áldozat megvan - nyugtatta meg az ezredes. - Van 
egy eunuchom, nagyjából olyan termetű, mint te magad: őt 
éri majd a megtiszteltetés, hogy feláldozza magát érted. Há
romszor szökött meg; fosztogatott, rabolt, gyilkolt, harmad
szor is elfogattam, s tudja, hogy nyakán a kötél. Megmondom 
neki, hogy a Caesar kénytelen fontos katonai ügyben egész 
éjjel távozni a palotából, de erről senkinek sem szabad tud
nia. „Ide figyelj, Onesimos, mondom majd neki, úgyis majd
nem egyforma testalkatúak vagytok, erre az éjszakára neked 
kell az ágyába feküdnöd; ha sikeresen játszod a szerepedet, 
nem fojtatlak meg, pedig jócskán rászolgáltál, hitvány gaz
ember! Fölveszed a Caesar földig érő, arannyal hímzett ujjas 
tunikáját, nálam jól megvacsorázol, bort is kapsz bőven, az 
éjjeli őrváltás előtt egy órával az ágyába fekszel, jól kialszod 
magad, reggelre semmi bajod." A fickó mindent megkap, 
amit ígérek neki: pompás vacsorát, bort bőven, bele jó erős 
álomport, hogy ne kíváncsiskodjék, s ne fickándozzék, pedig 



ezt nem is ígértem meg, továbbá nem fojtatom meg, s az is 
igaz, hogy reggelre semmi baja! Ezt a módot javasolnám, 
nobilissimus: semmibe sem kerül, biztos és hatásos.

- Helyeslem és elfogadom - mondta rá Constantinus. 
- Fanio, holnap gondoskodjál róla, hogy Zabas itt legyen.

- Igenis, nobilissimus - mondta rá a fiatal tiszt katoná
san, de magában mosolygott, mert már előre élvezte a vasár
nap éji remeknek ígérkező tragikomédiát.

Tudta, hogy Zabas a nobilissimus leghűségesebb alkal
mazottja, megbízható, titoktartó, ügyes és rettenthetetlen: ő a 
hóhér. Most Massiliában dolgozik: néhány makacs lázadót 
kell még véglegesen lecsendesítenie.

Zabas azonban abbahagyta fontos állami munkáját, és 
másnap estére szerencsésen megérkezett Fanióval együtt az 
arelatei palotába.

Egy nappal a nagy jelenet előtt más valaki is megérke
zett a palotába: Hosius. A Caesar hosszas hallgatása nem 
hagyta nyugton: meg kellett győződnie róla, mi és ki tartja 
itt már idestova második hónapja. Meg is győződött róla 
abban a pillanatban, amint Constantinus lakosztályába be
lépett. Egy tüneményes nő állt előtte, feszesen a testéhez 
simuló vörös selyemruhában, nyakában háromszoros korall- 
füzér, homlokán széles aranyszalag, mint egy diadém, fején 
nyolcszoros csigavonalban tornyosult vékony vörös szalag
gal átfont hollófekete haja, s a hajtorony tetején aranyháló 
fogta össze a fodrászművészetnek ezt a csodálatos remekét; 
arca hófehér és élénkpiros, mint a művésziesen festett már- 
vány-istenarcok a templomokban; s valóban egy régen látott 
Venus-szobor jutott eszébe, mikor a ritka-tökéletes és hety
kén feszülő két fiatalos mell a szemébe villant; a derekán 
magasra övezett aranypánt jobban kiemelte hibátlan teste 
szépségét.

- Úrnőm, ha nem ismernél, megmondom, ki vagyok: 
Constantinus Caesar bizalmas tanácsadója, Hosius keresz
tény püspök. - Alig észrevehetően meghajolt. - Ha jól sej
tem, te Matidia vagy, a nobilissimus... rokona? - Matidia 



enyhén bólintott. - Engedd meg, úrnőm, hogy megkérdezzem: 
ismered-e Arborius tolosai professzort?

- Ismertem - válaszolta meglepetten a lány -, magam 
is tolosai vagyok. Miért kérdezed?

- Eszembe jutott Arboriusnak egy verse, amelyben tető- 
től-talpig leírja városa legszebb és legtökéletesebb asszonyát. 
Ez a vers jutott eszembe, amikor megláttalak. Ismered a 
verset?

- Rólam írta Arborius - mondta halkan Matidia.
- Nos, úrnőm, nem azért jöttem, ez csak úgy eszembe 

jutott, mikor megláttalak. Voltaképpen azért jöttem Arelaté
ba, hogy megtudjam, ki az, aki az uralkodói s a katonai hi
vatásnál és kötelességtudatnál is erősebb, és nem engedi el 
innen Constantinust? Most már tudom.

Matidiát egészen zavarba hozta ennek a szikár, szúrós 
szemű, mosolytalan férfinak a beszéde: mintha szemre
hányást érzett volna ki belőle. Még az imént ezt mondta ma
gában: „Milyen udvarias ember!" Most azonban megválto
zott a véleménye; nem tudta mit mondjon neki. Mentegesse 
magát? ö? Constantinus „rokona", leendő gyermekük 
anyja? Hiszen Constantinus már azt is megígérte, hogy ha 
fiú lesz, Constantinusnak fogják nevezni! Hagyja őt békén 
ez a zordon ember, aki el akarja szakítani tőle nagyszerű 
kedvesét!

Császári udvarban nevelkedett, megérezte, mit kell felel
nie:

- Nagyságod megérti, hogy politikai kérdésekben nem 
nyilatkozhatom, s nem is kívánok nyilatkozni. Meg kell kér
nem nagyságodat, szíveskedjék megvárni a nobilissimust, az 
udvarmesteri hivatalban közlik majd, mikor érkezik haza, s 
a legelső kihallgatáson szíveskedjék eléje terjeszteni az ilyen 
természetű kérdéseket.

Könnyedén biccentett, háta mögött szétvált a nehéz bár
sonyfüggöny, és Hosius arra eszmélt föl, hogy a függöny 
összecsapódott, s Arborius versének úgynevezett „legtökéle
tesebb szépségét" elnyelte. Úgy lobbant el, mint a szalma
láng - csendült meg emlékében egy régi szerelmes vers ha



sonlata... Hol is hallotta ezt a verset? Igen, igen, egy asz- 
szony olvasta föl neki régen, mikor az ő szerelméről beszélt, 
nagyon régen... És a kis Alis merült föl emlékezetében.

Abban a pillanatban megrázkódott, megkeményítette 
arcát, és kiment a teremből.

Délután már ott ült Hosius a Caesar dolgozószobájá
ban. Constantinus örült is, nem is a püspök látogatásának.

- Nem vártalak - szólította meg a Caesar -, mindazon
által szívesen látlak. - Türelmetlenek vagytok, mi? Nem 
gondoljátok, hogy a germaniai harcok és Maximianus orv
támadása után rám fér egy kis pihenés?

- Nobilissimus, őszintén megmondom: nincs időd pi
henni. Galerius haldoklik, Maxentius támadásra készül, 
Fausta ügye nincs tisztázva... egy percre sem szabad enged
ned az iramból. S ma délben értesültem Bellenus ezredes
től, hogy újra jelentkeztek az izületi bántalmaid ...

- Igen, s méghozzá nagyon fájdalmasan. Tavasszal há
rom hétig voltam gyógykezelésen Aquae Bormonis fürdőjé
ben, s most ez az esős és nyirkos ősz kiújította a nyavalyát.

- Szerencsére nem látszik meg rajtad, nobilissimus.
- Anicius Ingenuus, az orvosom, azt mondja, hogy a 

baj megvan, s ha nem gyógykezeltetem, veszedelmessé fajul
hat. Most három hétre elküld Aquae Sextiaebe.

- Három hét? - visszhangozta Hosius. - Sok. Treviri- 
ben mindenféléket fecsegnek.

- Akár sok, akár nem sok, odamegyek! Meg kell gyó
gyulnom! És ha fecsegnek, hát fecsegjenek! Majd elhallgat
nak, vagy elhallgattatom őket. Matidián rágódnak, mi?

- Beszéltem Matidiával, nobilissimus. Megértettem, 
hogy mért nem sietsz haza.

- Ha mindent akarsz tudni, hiszen azért jöttél, meg
mondom: gyermekünk lesz.

Hosius meghökkent. Ez nem volt benne a terveiben. De 
megfegyelmezte magát.

- Ez nem baj, nobilissimus, nem is fontos. Galerius, 
Maxentius és Fausta fontosabb.

- Rájuk kerül a sor, ne türelmetlenkedjél! Még három 



napot itt töltök, aztán elmegyek Aquae Sextiaebe, természe
tesen Matidiával, azután pedig elbúcsúzom tőle is, a reumám
tól is, és akkor következhet a politika és a háború! így hatá
roztam.

- Nobilissimus, ehhez szabom majd a terveimet. Csak 
éljen még legalább egy hónapot Galerius, akkor van időnk 
fölkészülni a halálára, illetőleg a halála utáni terveinkre.

- Elél az még tavaszig is, az ilyen gonosztevők szívó
sak.

- Akárcsak az elpusztíthatatlan Maximianus meg Theo
dora, meg...

- Jó, hogy említed őket. Holnap este érdekes tragi
komédiának leszel tanúja. Bellenus semmit sem mondott 
róla?

- Bellenus csak annyit mondott, hogy ha érdekes újsá
got akarok hallani, forduljak hozzád, ö katona, nem beszél
het.

- Helyes, majd én beszélek.
És részletesen elmondta a püspöknek a tervezett orgyil

kosság, és az utána következő leleplezés tervét. Hosiust 
megdöbbentette Maximianus és Theodora elvetemültsége, de 
még jobban meglepődött, hogy az aljas tervet Matidia lep
lezte le.

- Tehát Matidia? - tűnődött, mintha egyedül volna. 
- Igen, az istenség műve ez! Azért vezette utadba ezt a ne
mes leányt, hogy téged megőrizzen a veszedelmektől.

- Valóban az istenség sugallta Matidiának az éber őr
ködést életemen és sorsomon. El kell mondanom neked, 
hogy már hetek óta látomásaim vannak s nemcsak éjjel; 
nappal is. És gyötrő látomások. És az a félelmetes, hogy 
egyiket sem tudom megfejteni! Ez bosszantó! Egyik éjjel lát
tam álmomban Hekatét, a varázslatok és kísértetek istennő
jét, de mind a három alakját nem, hanem csak egyet: ennek 
az egyik kezében fáklya volt, fején phrygiai sapka, másik 
kezében kígyó és tőr. Máig is hiába töröm a fejem, hogy 
mit jelenthet.

- Alexandriai tanárom, Kaldu tanítása szerint a phry- 



giai sapka keleti származást jelent. Csak megemlítem, hogy 
Theodora keleti származású. A kígyó és a tőr pedig világo
san besél. De nem szeretném elhamarkodni a dolgot: előbb 
tudnom kell, hogy álom volt-e ez, vagy pedig jelenés.

- Kétségtelenül jelenés, hiszen semmi sem történt, csak 
láttam. Láttam, aztán szétfoszlott a semmibe.

- Ha jelenés volt, akkor nem tudok egyebet mondani. 
Amennyire egykori tanárom, Kaldu tanításából ismerem 
Artemidoros könyvét, erről semmit sem ír; igaz, hogy nem 
a jelenésekkel, hanem az álmokkal foglalkozik.

- Majd megkérdezem Treviriben Haedonius profesz- 
szort. Egyébként tőle hallottam, hogy a nemrégiben elhunyt 
Porphyrios filozófusnak van egy könyve az álombéli jelené
sekről. Ha tudnék görögül, szívesen elolvasnám - mondta 
Constantinus. - És azt is Haedoniustól tudom, hogy ez a 
Porphyrios vastag könyvet írt a keresztények ellen. Te talán 
ismered is, Hosius?

- Nem ismerem, hisz én sem értek görögül. De ha elle
nünk írt, akkor kétségtelenül támadta a vallási egység min
dennél fontosabb elvét - jegyezte meg a püspök.

- És nem ismerte fel, hogy a ti vallásotok istene is He
lios - jelentette ki Constantinus. - De még sok minden van, 
amit nem értek. Egyik éjjel, képzeld el, önmagamat láttam, 
amint a levegőben lebegtem, fénykoszorúval a fejem körül: 
amint ráismertem arcomra, eltűnt a jelenés.

- Ez az előttem ismeretlen Porphyrios nélkül is érthető: 
Helios az emberek fölé emel, és dicsfényével övez.

- Ebben igazad lehet, de csak a te magyarázatodból ér
tettem meg a jelenés titkát. Igen, már az Apollo-jelenés óta 
érzem, hogy az istenség választottja vagyok; talán éppen 
Helios küldöttje, hogy megdicsőítsem őt s helyette uralkod
jam a földön. Hiszel-e ebben, te püspök?

- Ha nem hinnék benne, és főleg benned, nobilissimus, 
nem hagytam volna ott püspöki hivatalomat, s nem jöttem 
volna hozzád, hogy emberi erővel is szolgáljam az istenség
től sugallt küldetésedet.

- Valóban az istenség ujjmutatása, égi jel, hogy éppen
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neked kellett hozzám jönnöd, aki magasabb ihletésből fel
ismerted, hogy ugyanazt akarod, amit én: a Helios-vallások 
egyesítését és ennek segítségével a darabokra töredezett 
birodalom egységbe kovácsolását.

- Meg kell mondanom azonban, nobilissimus, hogy nem 
elegendő, ha mi ketten ismerjük égi küldetésünket és földi 
hivatásunkat, minden munkánk csak úgy lehet hatásos, ha a 
tömegeket jelekkel, csodákkal és jelenésekkel, érthető és 
kézzelfogható égi utasításokkal is meggyőzzük isteni rendel
tetésedről: arról, hogy a Győzhetetlen Helios választottja 
vagy.

- Maguktól kell felismerniök bennem az istenség kül
döttjét és földi mását! - vágta rá Constantinus átszellemül
tem - Meg kell mondanom neked, püspök, hogy nappal is 
szüntelenül égi jeladások ébresztenek és riasztanak. Nem
régiben munka közben kissé elfáradtam, szerettem volna 
néhány percet pihenni, nem gyújtattam meg a csillárokat. 
Ezekben az őszi hónapokban korán sötétedik; én ültem a 
karosszékemben, s gondolattalanul belebámultam a sűrű 
esti szürkületbe, amikor egyszerre csak erősen sivító szél- 
fúvás csap az arcomba, felugróm, de azonnal visszazuhanok 
a karosszékembe, mert váratlanul fényesség lobban a sze
membe, elkápráztat, de a fényforrást nem látom... már 
éppen csengetni akarok, hogy gyújtsanak világot... felállók, 
a fény kihúny, de mikor megindulok az asztal felé, újra 
visszazuhanok, egy lépést sem tehetek, mert minden oldalról 
lángtenger vesz körül. Akkor felismertem, hogy ez is égi jel
adás volt... És rettenetesen idegesít, gyötör, sőt kétségbeejt, 
hogy nem ismerem az értelmét!

- Ez nem is fontos, nobilissimus - nyugtatta meg a 
püspök. - Csak az a fontos, hogy szüntelenül kapod az égi 
jeladásokat. Ez a lényeg. De meg kell mondanom, hogy min
den égi jeladás hiábavaló, ha nem értékesítjük. Mit ér az 
Apollo-látomás, mit érnek az álombéli jelenések, mit érnek 
a megdöbbentő nappali víziók, ha csak mi tudunk róla? 
Nobilissimus, ne kutassuk az isteni megnyilatkozások értel
mét; érjük be, hogy az istenség figyelmeztetett valamire, de 



fejtörés meg tépelődés helyett minden égi jeladást azonnal 
híreszteljünk, terjesszünk, színezzünk; és egy pillanatig se en
gedjük elhamvadni, élesszük és fújtassuk körülöttük a hír
verés tüzét, hogy az egyszerű és műveletlen tömegek is higy- 
gyenek kivételes elhivatottságodban, isteni küldetésedben. 
Váljék meggyőződésükké, hogy csodálatos álmaid, jelené
seid és látomásaid vannak, emberfölötti hatalommal irányít
hatod az emberek és a népek sorsát, és csodát is akkor mű
velsz, amikor akarod, ha ezzel is az istenség akaratát szol
gálhatod. Ezt kell hirdetnünk, céltudatos és ügyes propagan
dával, mert ha mindez akár százszor is igaz, a tömegek csak 
akkor hiszik el, ha jó hírverés szakadatlanul és szívósan a 
fülükbe harsogja. De a leglényegesebb: neked magadnak kell 
közölnöd a környezeteddel a látomásaidatjelenéseidet, ál
maidat s a csodákat is, ha veled vagy körülötted történnek. 
Igazi hitele akkor van minden ilyen rendkívüli eseménynek, 
ha embereid arra hivatkozhatnak, hogy tőled magadtól hal
lották.

- Hát majd elmondom nekik. S elsősorban azoknak, 
akik hisznek bennem.

- Elsősorban Ablaviust kell igénybevenni: ő a leghan
gosabb hírharang. - Persze, jól meg kell fizetni, de megéri, 
hiszen Gallicanus, Oromasdes, Talio, Concordius s annyi 
más, meggyőződésből vállalja majd a hírverést; Vecasius ke
vésbé, mert ő hisz ugyan benned, de kissé, hogy úgy mond
jam: túlságosan józan, pedig az ilyen propagandának a kri- 
tikátlan vakhit, rajongás és megszállottság az első és fő kö
vetelménye. Ezek a tulajdonságok, esetenkint ötven aranyért, 
mind bőven megvannak Ablaviusban.

- Igazad van, elsősorban őt használjuk fel.
- S bizonyos vagyok benne, hogy néhány hét múlva 

Maxentiustól kezdve Galeriusig minden úgynevezett ural
kodó reszket majd tőled, mert egyik sem tudja jelekkel és 
látomásokkal bizonyítani isteni küldetését. S azt hiszem, hogy 
uralkodói elhivattatásodnak legcsattanósabb bizonyítékát 
akkor adod, ha szétroncsolod ezt az arelatei boszorkány
konyhát.
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- Zabas már itt van.
- És hány viperának zúzza szét a fejét?
- Maximianusét.
- Kevés - jegyezte meg hidegen Hosius. - Amíg a mé

regkeverő Theodora él, nem lesz nyugtod. Lám, egyszer már 
megkegyelmeztél neki, s mi az eredmény? Újra kezdi gyil
kos acsarkodását, és százszor is újrakezdené, ha nem segíte
nél Atroposnak, a Párkának, aki elvágja az emberi életek 
fonalát, s aki kétségtelenül minden uralkodónak a legnélkü
lözhetetlenebb munkatársa. Afféle túlvilági Zabas.

Constantinus elmosolyodott, és csak némi töprengés után 
szólalt meg:

- Hat gyereke van.
- Én mind a hatot megfőjtatnám az anyjukkal együtt. 

Ki merne megbotránkozni vagy tiltakozni? Ki merne felelős
ségre vonni?

- Atyám geniusa - felelte halkan a Caesar.
- Nem hinném, hogy atyád dicső geniusa helyeselné, ha 

elvetemült özvegye viszont téged irtana ki, első fiát, büszke
ségét! A rákfenét a tulajdon testemből is kivágom.

- Igen, meg kell tennem! - határozta el magát Constan
tinus. - Csak a hat gyermek sorsa aggaszt. Tudom, hogy ez 
a fúria már ellenem uszította Dalmatiust, hogy bitorló va- 
gyok, fattyú vagyok, s a kisfiú a jogos és törvényes örököse 
isteni atyámnak. De ezzel még csak megbirkózom. Vélemé
nyem szerint rám nézve mind a hat gyerek ártalmatlan, meg 
aztán a testvéreim, ha mostohatestvérek is. Igaz, hogy Theo
dora viszont a mostohaanyám ...

- Nobilissimus, az efféle érzelmesség vagy érzelgősség 
a lírai költők fegyvertárába való, mi ellenben józan politiku
sok vagyunk. Ha valaki keresztezi a terveinket, akár császár, 
akár gyerek, akár asszony, elsöpörjük az utunkból!

- Nem, a gyerekeket mégsem! - tiltakozott Constanti
nus, majd némi töprengés után újból fölvetette a kérdést: - 
Csak hová tegyem őket? Treviribe nem vihetek ennyi gyere
ket, itt pedig ki viseli gondjukat?

- Ha már mindenáron meg akarod kímélni a nyomorult
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életüket, hát itt van Matidia - jegyezte meg a püspök fanya
rul. - Ha elmégy, úgysem lesz egyéb dolga.

- Igazad van, ez a helyes megoldás.
- De ez nem minden - makacskodott a püspök. Zabas 

holnap megszabadít a két legmérgesebb viperától, s én azt 
kérdezem, mi lesz a harmadikkal?

- Csak nem Faustát gondolod?
- De éppen őt!
- Igen, igen, de hát kivégeztessem a saját feleségemet?
- Ezt "más uralkodó is megtette már, csak gondolj 

Messalinára! A Messalina-feleséget, ha már a nyakadba 
akasztották, habozás nélkül ki kell irtani. Főképp, ha nem is 
a feleséged.

- Honnan tudod? - szólta el magát Constantinus.
- Ha egyszer a bizalmas tanácsadód vagyok, mindent 

kell tudnom.
- Nem, nem! Ezt mégsem! Vannak bizonyos erkölcsi 

törvények...
- ... amelyeket csak te tartasz meg, nobilissimus - 

vágott a szavába Hosius. - És mit akarsz? Együtt élni vele? 
Hogy egyszer mégis megadja magát neked, és úgynevezett 
„törvényes" gyerekeid szülessenek? Hiszen az ellenségeid 
úgyis folyton fattyúnak csúfolják Crispust, ez lesz a sorsa 
Matidia gyerekének is, hát kérdezem: érdeked-e, hogy eset
leg „törvényes" fiúörököseid szülessenek?

- Hosius - felelte a Caesar erélyesen -, ha egyszer ke
zemben a hatalom, én szabom meg, ki lesz az örökösöm. 
Nem számít sem Dalmatius, sem a Faustától esetleg szüle
tendő fiam, hiszen íme, én is „törvénytelen" fiú vagyok, s 
dicső atyám akaratából mégis én lettem az utóda. Én nem 
tanultam jogtudományt, de egyszer beszélgettem erről Veca- 
siusszal, a kitűnő jogásszal, s tőle tudom, hogy a gyermekek 
törvényessége és utódlási jogosultsága nem a jogászok pa
ragrafusain és szőrszálhasogatásán dől el, mert semmiképpen 
sem jogi kérdés, hanem hatalmi kérdés vitathatatlanul!

- Hagyján - jelentette ki erre Hosius -, hiszen a tör
vényesség ügyét elintézheted hatalmi eszközeiddel, de maga- 



dat hogyan védelmezed meg Fausta ellen? Nekem is, neked is 
egyelőre ez a fontosabb, az örökösödés kérdése hol van még? 
Meg kell mondanom, hisz azért vagyok melletted: Fausta a 
te átkod és végzeted. S bár nem vagyok jós, de olvasok a 
csillagokban: Faustát előbb-utóbb a te kezedtől éri el végzete!

- Most még elviszi szárazon. Ha nem sikerül betör
nöm, természetesen elbánok vele, mint mindenkivel, aki be
lém harap!

... És eljött a Győzhetetlen Napisten napjának estéje. A 
palota folyosóján koromsötét volt már, mindössze imitt- 
amott égett, vagy inkább csak pislogott néhány sárga fényű 
mécses: ebben a gyászos félhomályban az ember a saját ap
ját sem ismerte volna meg. Tizlépésenkint testőr állt a fal
pillérek tövében, valahol csizmák koppanása hangzott, 
ütemesen.

A fojtott és nyomasztó csöndben egyszerre csak széles 
vállú, magas, testes férfi bukkant fel valahonnan; hímzett 
talárja és bíborsávos köpenye szinte világított a vaksi éjsza
kában; lassan, de kemény léptekkel haladt, föl sem nézett. 
Mikor a Caesar lakosztálya elé ért, a két testőr szétvetett lá
bakkal vigyázzba merevedett, és tisztelgett a lándzsájával. 
Az ajtó kinyílt, aztán becsukódott, Constantinus tehát be
ment; a testőrök, megkönnyebbülten, kényelmes testtartásba 
ereszkedtek, az egyik nekidőlt a márvánnyal borított pillér
nek.

Sehol semmi nesz. A palota elpihent.
Lomhán cammogtak a percek, a testőrök is kezdtek el- 

álmosodni; alig várták az éjjeli őrváltást, hogy vége legyen 
a szolgálatnak.

- Jó neki - bökött a fejével az ajtó felé az egyik. - Bár 
én fekhetnék az ágyában, és ő állna itt a helyemen!

- Még talán nem is alszik - mondta rá a bajtársa. - Te 
sem aludnál, ha olyan jó nő volna az ágyadban!

Valahol messze végre tülkölt a vízóra, a két testőr 
vigyázzba állt, mint a folyosón végig valamennyi, a folyosó 
vége felől egyre közeledtek a súlyos lábdobbanások, zörög
tek a fegyverek, vezényszavak csattantak egyszerre három- 



felől is, testőrök nyüzsögtek, altisztek és tisztek parancsokat 
osztogattak, fojtott hangon ugyan, de a lábdobogás, fegyver
csörgés, jövés-menés, állandó mozgolódás zaja, így együtt 
mégis tompán zúgó morajjá erősödött. Ebben az összevissza
ságban lépett ki a szobája ajtaján Maximianus, bíbor szegé
lyes tunikában, és egyenesen Constantinus lakosztálya felé 
tartott. Épp ebben a pillanatban váltották az őrséget: az 
egyik távozott, a másik most közeledett: Maximianus nyu
godtan bement az ajtón. Az egyik altiszt látta ugyan, de 
ügyet sem vetett rá: elvégre a Caesar lakosztályába csak be
mehet az Augustus?

A folyosó végre elcsöndesedett, a palotára ráborult az 
éjszaka némasága. Elvétve hallatszott még egy-egy lándzsa 
vagy kard zörrenése, egy-egy tompa koppanás, aztán 
semmi... !

Percekig úgy búgott a folyosó, mint a tengeri trombita
csiga vastag, bibircsókos héja, ha üres.

És ebben az álmosító egyhangú zúgásban a két testőr 
hirtelen vad rikoltozásra figyelt föl: valaki üvöltözött oda- 
ben a Caesar lakosztályában. Először csak tagolatlanul hang
zott a rikácsolás, mintha őrült ordítana, de a tébolyult kiál
tozás egyre közeledett, s most már az ajtón keresztül is tisz
tán hallották az eszeveszett visitozást:

- Megöltem a bitorlót! Megöltem a fattyút! Bosszú! 
Bosszúi

- Bosszú, apám! Bosszú! - hangzott a sikoltás egy kö
zeli ajtóból, amelyben felbukkant egy pillanatra Theodora 
eltorzult arca. A testőrök azonnal visszatuszkolták a szobá
jába.

Ugyanakkor, éppen Constantinus ajtajával szemben, 
nesztelenül feltárult a szárnyasajtó, és a szobából négy férfi 
lépett ki. A testőrök vigyázzba álltak, mikor megpillantották 
Constantinust, de nem törhették a fejüket, hogy ki lehet oda
bent az az őrült, s kit ölhetett meg. A Caesar odalépett a 
saját lakosztálya ajtajához, vele Bellenus és Fanio, s utánuk 
két férfi, egy szikár, hosszú taláros, zord arcú ember és egy 



vállas, izmos, vörös tunikás vidám képű legény. Ezeket a 
testőrök sem ismerték.

Az egyik Hosius volt, a püspök. A másik Zabas, a hóhér.
Mikor megálltak a Caesar lakosztálya előtt, akkor már 

egészen közelről hallották a tébolyult üvöltést:
- Megöltem a bitorlót! Megöltem a fattyút!
Az ajtó kicsapódott, és a küszöbön magából kikelve, 

vörösen izzó ábrázattal, vad tűzben villogó szemmel, a véres 
tőrrel kezében megjelent Maximianus, kirohanásra készen, 
és újra kezdte a üvöltözést:

- Megöltem a bitor ...
De torkán akadt a szó: a bitorló, a fattyú, akit épp most 

gyilkolt meg, ott állt előtte, mozdulatlanul; kegyetlenül fa
gyos arccal, mintha csakugyan halott volna. Csak a szeme 
élt: szúrós, hideg tekintete úgy döfött Maximianus szemébe, 
mint az acélpenge. A merénylő megtorpant, megtántorodott, 
a véres tőr kihullt a kezéből, élesen csendült a márvány
padozaton. Maximianus elfehéredett, tagolatlan hörgés tört 
fel a torkából:

- Nem, nem... Constantinus!... - és ezzel, mintha 
menekülni akarna végzete elől, megfordult és visszarohant a 
szobába, Bellenus és Fanio utána; kisvártatva, Hosius inté
sére, valahonnan négy rabszolga lépett be utánuk, kezükben 
fényesen világító üvegezett kézilámpával, nyomukban a 
vörös tunikás Zabas. Az öreg egy darabig tétován futkáro- 
zott ide-oda, újra meg újra visszakerült a halott rabszolgá
hoz, irtózattal elrohant mellőle, végül nekifutott a négy rab
szolgának; ezek hirtelen fölemelték lámpájukat, Maximianus 
önkéntelenül odapillantott: a világosságban fölmeredt előtte 
a vörös tunikás hóhér kissé gúnyosan mosolygó ábrázata.

Most már menekülni akart, elszántan, mindenáron me
nekülni. Félrelökte a négy rabszolgát, és rohanvást az ajtó 
felé vetette magát; de Zabas vasmarka azon nyomban lefogta 
mind a két karját. Keményen elkezdte tolni az ajtó felé, az 
öreg rogyadozó térdekkel vánszorgott előtte. Amint az ajtóig 
értek, felüvöltött, és megpróbált visszafordulni, de moccanni 
sem bírt.
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Zabas kitolta az ajtón, s odaállította Constantinus elé: a 
tőr ott hevert a padlón kettejük közt. A Caesar megszólalt:

- Azonnal vedd föl!
A hitvány gyilkosnak minden porcikája reszketett. Gör- 

nyedezve lehajolt, nyögött, hörgött, alig bírt föltápászkodni; 
a hóhér segítette talpra.

Egy perc múlva mindnyájan bent voltak Maximianus 
szobájában. Constantinus intett Zabasnak, de előbb a rabszol
gákat kiparancsolta. Maximianus ott állt a négy férfi karéjá
ban, a hóhér még mindig keményen lefogta.

- Becstelen gyilkos! - szólalt meg Constantinus könyör
telenül hideg hangon. - Most minden aljasságodért meg
fizetsz! Melyiket választod: a tőrt vagy a kötelet?

- Nem! Nem! - hörögte a nyomorult, és összerogyott. 
Zabas talpra rántotta.

- Zabas - intett Constantinus -, végezz vele!
Hosius fölemelte a kezét:
- Bocsáss meg, nobilissimus, hiányzik valaki.
- Fanio - szólt oda Caesar a tisztnek -, Theodorát!
Három perc múlva, hátrakötött kezekkel, betámolygott 

az Augusta. Meglátta apját, Constantinust, a hóhért: mindent 
tudott. Velőtrázó sikoltással rá akarta vetni magát Constan- 
tinusra, de a centurio lefogta:

- Apám! - üvöltötte a méregkeverő. - Gyilkos, gyilkos! 
Fattyú! - sziszegte Constantinus felé, fogait vicsorgatta, 
körmei összehorgadtak, s ha ebben a pillanatban szabad, rá
veti magát Constantinusra, mint a hiúz.

- Elég volt! - csattant fel a Caesar hangja. - Előbb vé
gignézed gyilkos apád apoteózisát, aztán te következel. Zabas! 
- intett a hóhérnak.

Zabas összekötözte a vén bűnös kezeit és lábait, meg
tapogatta a hátát, és barátságosan biztatta, miközben a szoba 
végébe noszogatta:

- Gyerünk, öreg! Csak nyugodtan!
Leültette az emelvényre, amelyen mindössze egy kis asz

tal állt, rajta kristályváza, benne három szál fehér rózsa. Az 
öreg még ültében is rogyadozott, fejeielőrecsuklott.
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- Fel a fejet, öreg! - szólt oda neki barátságosan a hó
hér, s villámgyorsan nyakára tekerte az ujjnyi vastag kender
kötelet, két végét két marokra fogta, egyet rántott rajta, s a 
következő pillanatban Maximinaus élettelen teste úgy hullott 
a padlóra, mint a rongy.

- Jaj, apám! - sikoltotta Theodora, s már éppen újra 
tátotta a száját, hogy még néhányszor elrikoltsa a jól ismert 
„gyilkos" és „fattyú" szót, de egy hatalmas tenyér betapasz
totta a száját.

Hosius odamutatott a vén gonosztevő hullájára, elis
merően bólintott Zabas felé,1 és? halkan odasúgta Bellenus 
ezredesnek:

- Mesteri munka volt!
Zabas folytatta munkáját: odalépett a toporzékoló és 

rikácsoló Augustához, kezeit-lábait összekötözte, s durván 
ráförmedt;

- Előre!
Zabas nyugodt és békés természetű ember volt. Gyilkos

sal, lázadóval, rablóval, házasságtörővei, gyújtogatóval s 
egyéb becsületes gonosztevővel emberségesen bánt el, de a 
méregkeverőket gyűlölte és utálta. Theodora abban remény
kedett, hogy vele is oly gyorsan végez, mint mostohaapjával. 
De hamarosan tapasztalta, hogy mi a különbség Zabas mű
vészetében a nyíltan támadó gyilkos és az alattomos méreg
keverő között.

Mikor Zabas vasmarokkal lenyomta a dobogóra, még 
visongott és vonaglott, de már csak félig aléltan bírta elnyö
szörögni a „Dalmatius" nevet. Aztán lehunyta a szemét, és 
várta a hóhér kötelének halálos szorítását. A kötél valóban 
megfeszült, de a halál késlekedett. Theodora fuldoklott, zi
hált, a teste rángott, de élt, érezte a hóhér mozdulatait, lehe
letét, lépéseit, és mikor másodszor is nyakára hurkolódott a 
kötél, újra végigszenvedte az első fojtogatás kínjait, fullado
zott, vonaglott, hörgött, a hóhér észrevette, hogy kékül az 
arca, s erre hirtelen abbahagyta a műveletet. Csak harmad
szorra végzett a bestiával, akkor is lassan. Művész volt; tud
ta, hogy mikor lobban ki az áldozat öntudata: akkor szak-
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szerűn egy utolsót szorított a kötélen, és Theodora teste 
odazuhant a másik gonosztevő hullája mellé.

- Ez, ha lehet - jegyezte meg halkan Hosius -, még 
tökéletesebb, finomabb, és hogy úgy mondjam: kidolgozot
tabb munka volt.

- Nagyságodnak van érzéke az árnyalatok iránt - bó
kolt az ezredes.

Zabas odalépett Constantinus elé:
- Nobilissimus, végeztem.
- Még nem - intett a Caesar és odamutatott Theodo- 

rára. - Ezt vigyétek fel a palota tetejére, és dobjátok ki az 
utca kövezetére.

Miközben Zabas odajárt, Hosius ezzel a javaslattal for
dult a Caesarhoz:

- Nobilissimus, mint már ismételten bátorkodtam hang
súlyozni, minden politikai ténykedésben igen fontos a meg
felelő hírverés, vagy mondjuk így: tálalás. Ebből a célból 
javasolom, hogy ezt a másik hullát akasztassuk a csillár kam
pójára. Így maga ez a tény bizonyítja majd, hogy az Augus
tus öngyilkos lett, mert nyilván félt, hogy lázadása miatt a 
győztes Caesar kivégezteti. Viszont mindenképpen megma
gyarázhatatlan, hogy Theodora Augusta mért vetette le ma
gát a palota tetőteraszáról; az orvosok pillanatnyi elme
zavarral magyarázzák végzetes cselekedetét.

Másnap, Arelatéban is, Treviriben is, ilyen szövegű hiva
talos közleményt függesztettek ki a hatósági hirdetőtáblán.

Ugyanakkor Zabas, a kormányzat leghűségesebb táma
sza, talpköve és oszlopa, száz arany jutalommal a pénzes 
zacskójában, visszautazott Massiliába, hogy ott folytassa ál
dásos tevékenységét.



VII

Nem hiába bízott Anicius Ingenuus, a tudós orvos, 
Aquae Sextiae-ban, Constantinus ízületi fájdalmai már az első 
hét végén enyhültek. Az orvos teljes pihenést ajánlott, min
den izgalomtól eltiltotta betegét, a katonai és állami ügyektől 
is, úgyhogy mindent a tábornokok és a helytartók intéztek, 
teljes felhatalmazással. Bellenus ezredes volt a védőpajzsa, 
s oly gondosan óvta nyugalmát, hogy, még Matidiát is rit
kán bocsátotta be hozzá. Különben is meggyőzte a Caesart, 
hogy a lánynak Arelatéban a helye, hiszen legfontosabb dol
ga Theodora árváinak gondozása.

- Ezredes, ügyes taktikus vagy - dicsérte meg az orvos, 
mikor Matidia elutazott. - Most már teljesen bizonyos a 
gyógyulás.

- Bár a nőből is kigyógyulna - jegyezte meg Belle
nus -, mert véleményem szerint már nincs szüksége rá: 
Matidia leleplezte az összeesküvést, ezzel betöltötte hiva
tását.

- Gyermeke lesz a Caesartól, és ez is jó - állapította 
meg Anicius -, mert tapasztalatom szerint ilyenkor már nem 
érdeklik a nők. Sőt, mivel Crispus már megvan, azt hiszem, 
hogy ezúttal a születendő gyermek sem érdekli.

Az orvosnak igaza volt: Constantinus többet nem is 
kérdezősködött Matidia felől, a „fejedelmi keblű" nő levelei 
és jelentései pedig nyomtalanul eltűntek Bellenus süllyesz
tőjében. Viszont Constantinus a kitűzött három hét alatt 
annyira kigyógyult a kínzó nyavalyából, hogy a reumája 
innentúl évekig nem jelentkezett. Hálából vert arany foga
dalmi koszorút helyezett el Apollo Medicus, a Gyógyító 
Napisten kápolnájának márványfalán.

Bevonulása Treviribe valóságos diadalmenet volt: 
cserfakoszorús díszszázadok fogadták, az iparos-collegiumok 
s egyéb testületek küldöttségei, a papság, a főtisztviselők s 
az udvari hivatalok képviselői. Constantinus még nem ülhe
tett lóra, orvosa féltette az éghajlat-változástól is, a nyirkos

437 



őszi levegőtől is; a császári posta hálókocsijában maradt, 
csak éppen felhúzatott egy-egy keskeny függönysávot a 
kocsi mindkét oldalán. A tömeg látta, hogy méltóságos test
tartásban, komoly, átszellemült, fenséges arccal fogadja a 
város hódolatát.

Ablavius hol az udvari tisztviselők, hol más testületek 
csoportjában lépkedett; figyelt, fülelt, szimatolt; leste a sza
vakat, az arckifejezéseket, sőt mintha az emberek agy vele
jébe akart volna beleszagolni. A végén csüggedten állapította 
meg, hogy ezekben a fejekben nincs semmi más, csak méztől 
csepegő, kissé elmélyítő hódolat. Ezen pedig, sajnos, nem lehet 
keresni.

A főiskola küldöttségében egymás mellett lépkedett 
Ursulus, a latin retorika tanára, és Haedonius, a görög iro
dalom professzora.

- Mit szólsz hozzá, Haedonius mester? - súgta oda kar
társának Ursulus.

- Mint egy isten - felelte rá a görög professzor.
- Azért két öngyilkosság, egyetlen éjszakán, kissé sok, 

nemde?
- Ahogy vesszük - mondta rá Haedonius és vállat vont. 

- Viszont csak nézz oda, Ursulus - és odaintett fél szemével 
a bíborpárnás fogat felé -, éppen elég ahhoz, hogy valaki 
földi halandóból istenné dicsőüljön.

A két tudós és egyúttal epés professzor összemosoly- 
gott.

Ezt az egészet azonban Ablavius, sajnos, sem nem hal
lotta, sem nem látta. Pedig ezzel bizonyosan sikerült volna 
a pénzes zacskójába ugrasztani egy egész ménesre való 
aranycsikót.

Nemcsak Treviri közönsége értesült a hatósági hirdet
ményből az arelatei tragikus éjszakáról, hanem - igaz, hogy 
más úton - a házi őrizetben tartott Fausta is. Ez a „más út" 
Hosius volt.

Alighogy megérkezett Arelatéból, Talióval bement a 
nobilissima szobájába. A két testőrt kiküldte az ajtó elé, a 
másik kettőhöz. Fausta a terem sarkában lapult, mint az ug



rásra kész vadmacska. Mikor meglátta Hosiust, fekete gyű
lölet lobbant a szemében.

- Mit akarsz? - rivallt rá a püspökre. Hosius közelebb 
lépett hozzá, de Fausta jobb karját előrenyujtóttá, és most 
már rikácsolt: - Vissza! Ne merészelj közelebb jönni!

- Nyugtalan vagy, nobilissima - szólalt meg Hosius 
kimérten, szárazon, hidegen. - Pedig jó volna, ha lecsillapod
nál. Olyan dolgokat kell közölnöm veled, amik feltétlenül 
érdekelni fognak. - A püspök, hatásvadászat céljából, ravasz 
kis szónoki szünetet tartott, aztán halkan, hangsúlytalanul, 
kiszámított lassúsággal folytatta: - Tudniillik Arelatéból 
rossz híreket hoztam.

Fausta fölfigyelt. Vajon mit főzött ki ez a gonosz dé
mon odalent? Amíg ő itt senyved méltatlan és megalázó őri
zetben: ki tudja, mit művelt férje és ez a varázsló Arelaté- 
ban? Azóta, hogy Constantinus elől sikerült ide menekülnie, 
semmit sem tud; szinte légmentesen elzárta a világtól ez az 
elvetemedett keresztény varázsló! Egy pillanatra felvillant 
fejében az a lehetőség, hogy hátha Constantinus rajtavesztett 
az élethalál játékon... De ez a Hosius azt mondta, hogy 
épp a nobilissimus parancsára tartják őt őrizetben! Mi tör
ténhetett, szentséges Apollo? Mégis meg kell hallgatnia ezt 
az alattomos bálványimádót. Amennyire alacsony termete 
megengedte, kihúzta magát, fejét fölszegte, aztán leült a bár- 
sonypámás karosszékbe, és hetykén-fölényesen, csak úgy az 
áliával odaintett a püspöknek:

- Beszélj!
És Hosius beszélt. Mindent elmondott. Maximianus el- 

fogatásától kezdve az összeesküvés színpadias leleplezéséig, 
de természetesen megfelelő „tálalásban": sikerült rávennie 
Constantinust, hogy még egyszer utoljára, megkegyelmezzen 
az Augustusnak is, Theodorának is. De mind a ketten meg
előzték a jóságos Caesar kegyelmét: Maximianus rettegett a 
szégyelletes kivégzéstől, s még a merénylet leleplezésének 
éjszakáján felakasztotta magát a függőcsillár horgas kam
pójára.

- Olyan volt, mint ez - mutatott a kampóra, amely a 



mennyezetről lógó vékony vaslánc végében himbálódzott, 
mintegy embermagasságban. Minden teremben volt ilyen 
kampó: ezekre akasztották a rabszolgák sötétedéskor a sok- 
lángú csillárt, amelynek lángjait odakint gyújtották meg. - 
Amint látom, itt is van ilyen kampó ...

És elhallgatott. Fausta görcsösen megkapaszkodott 
mindkét kezével a karosszék karfájában, és idegesen harap- 
dálta duzzadt ajkait. Vékony teste megvonaglott, belső izga
lom rázta. De erőt vett magán, és még mindig remegve, kissé 
fojtott hangon felcsuklott:

- Nem hiszem! Nem lehet igaz!
- Esküszöm, nobilissima, hogy ez a szín igazság. Én 

magam láttam lógni a kampón.
Fausta nem sírta el magát, nem sikoltozott, néhány per

cig némán, szinte megkövesedett arccal meredt a szeme a 
levegőbe, fejében gyilkos gondolatok rajzottak. Hosius fel
használta ezt a pillanatot:

- Nobilissima, nincs vége. Theodora Augusta, mikor 
értesült atyátok borzalmas végzetéről, egy ellenőrizetlen pil
lanatban felrohant a palota tetőteraszára, s a mélységbe ve
tette magát...

- Irtózatos! - nyögte Fausta, és bár nem sírt, kezeibe 
temette arcát. De a varázsló nem hagyta nyugton:

- A nobilissimusnak vérzik a szíve, hogy mindketten 
ily elhamarkodottan meghiúsították kegyelmét. Sajnos, nem 
tudjuk feltámasztani őket, ök saját elhatározásukból végre
hajtották magukon a büntetést, amelyet, bármennyire rászol
gáltak, a Caesar kifogyhatatlan kegyelméből elkerülhettek 
volna... Rólad... - és most megint gonosz kis szünetet tar
tott -, rólad csak annyit mondott, hogy Theodora jegyző
könyvbe foglalt vallomása szerint elszánt bűntársuk voltál; s 
ellened szól az is, hogy éppen előle menekültél! Még hozzá
tette, hogy majd itt Treviriben dönt a sorsod felől. Várd meg 
nyugodtan, az ő kegyelme határtalan! Nehogy valami jóvá
tehetetlen könnyelműségre szánd el magad!

A kampó felé sandított, egyúttal mereven meghajolt, és 
Talióval együtt távozott.



Faustának az elkövetkező hetek alatt bőven volt alkal
ma felkészülni a védekezésre minden vád, minden támadás, 
minden erőszak ellen. Éjszakákon át töprengett, s nem hiába: 
rátapintott a helyes módszerre: ezt az embert csak az érzéki
sége révén lehet megszelídíteni. Elhatározta, hogy férjét, akit 
a nászéjszakán visszautasított és megalázott, most majd el
csábítja. Ha megszédül, és megtartja vele utólagosan az el
maradt nászéjszakát, akkor nyert ügye van, egyszer s min
denkorra hatalmába keríti ezt az erőszakos, bikanyakú, min
den nőre éhes férfit... Ezen a réven egyelőre megmenekül 
a „kampótól", legyűri ezt az aljas és démoni varázslót, és 
végül megszerzi a teljes győzelmet: véresen és gyönyörűsé
gesen bosszút áll Barbatióért.

Constantinus, a diadalmas bevonulás után három napig 
feléje sem nézett Faustának; csak jelentéseket hallgatott, ál
lami és katonai ügyeket intézett. Ezután is lefoglalták ugyan 
minden percét, de végtére mégiscsak beszélnie kellett Fausté
val, hiszen ítélkeznie kell fölötte, és Hosius épp tegnap sür
gette, hogy húzza ki végre a méregfogát ennek a legádázabb 
viperának is. Igen, igen, gondolta magában; egyszer úgyis 
végére kell járni ennek a kínos ügynek, mégis halogatta a 
dolgot. Fausta remegő izgalomban leste-várta, mikor köze
lednek már a Caesar keményen koppanó léptei. Egy teljes 
hétig kellett várnia a férje látogatására.

Minden este más ruhába öltözött, másképp festette ki 
arcát, másképp bodoríttatta fényes fekete haját, más illat
szert használt; fejtartását, karjai és vállai mozgatását, szájá
nak és arca rózsaszín gödröcskéinek puha mosolyát százszor 
is gyakorolta nagy üvegtükrében; a hátán ólomöntvénnyel 
bevont s hajlított üvegfelület kissé eltorzította szabályos 
vonásait, mozdulatait azonban hitelesen tükrözte.

A szemle végén mindig meg volt elégedve magával, s 
napról napra türelmetlenebbül várta férjét, a reménybeli 
nászéjszakára. Nagyot dobbant a szíve, mikor végre vasár
nap este belépett a szobájába a Caesar. Ijedten látta, hogy a 
férfi arca komoly és hideg, Fausta tehát rögtön rohamra in
dult. Könnyedén meghajolt, felvillantotta legszebb mosolyát, 



ebbe az arca gödröcskéi is belenevettek. Felnézett a vállas 
férfira, s belső izgalomtól elfúló hangon köszöntötte:

- Üdvözöllek, nobilissimus.
- Ülj le, Fausta - kezdte Constantinus szárazon s máris 

leült -, beszélnem kell veled.
- Igen, nobilissimus - felelte rá az asszony, de állva 

maradt. Constantinus voltaképpen csak most nézte meg; ötö
dik éve a felesége, de a balvégzetű nászéjszaka óta soha még 
egy negyedórát sem töltött vele, s főképpen sohasem mél
tatta arra, hogy meg is nézze. „Ejnye - cikázott át Constanti
nus fején, amint végigröppent szeme a nem magas, de arányos, 
izmos kis testen, a karcsú bokától a dús fekete haj toronyig, 
- ejnye, ez a kis béka, hogy nekicsinosodott!" Egy pillanat 
ezredrésze alatt végigtapogatta szakértő szeme az asszony 
feketén izzó nagy kerek szemét, sűrű szemöldökét, nemes 
metszésű orrát, duzzadt érzéki ajkait, hosszúkás szabályos 
arcát, hattyúnyakát és szinte szomjasan tapadt rá a ruha vö
rös selyme alatt feszülő fiatalos mellére. Megborzongott, és 
hirtelen visszarántotta magát az érzéki varázslatból.

- Ülj le, mondtam már! - és intett Fausténak. Az asz- 
szony leült, halvány és félénk mosoly lebegett az ajkain, két 
kezét ölében nyugtatta, fejét kissé félrebillentette, s úgy 
nézett Constantinusra, mint egy megriadt kismadár. - Rövi
den végezhetünk - folytatta a férfi komolyan és hidegen. - 
Remélem, tudod, miért vagy őrizetben?

Fausta ártatlanul lesütötte a szemét, és hallgatott.
- Hosius közölte veled, hogy Theodora rád vallott: bűn

társuk voltál!
- Hazugság! - vágta rá tompa, fénytelen hangon az 

asszony, és megvillant a szeme.
- Ugyan! Arelatéban voltál, mikor a lázadás tervét kifőz

ték, és te nem tudtál róla? Veled nem beszéltek? Meg sem 
kísérelték, hogy beavassanak az összeesküvésükbe? Apád 
sem?

- Dehogynem! Megkörnyékeztek, de én mindent vissza
utasítottam.

Constantinus meglepetten kapta föl a fejét.



- Mi mindent? - kérdezte gúnyosan.
- Azt, hogy menjek Massiliába, és a te nevedben hir

dessem ki parancsodat: Maximianus vegye fel a bíbort, és 
veled együtt vonuljon Licinius ellen - hazudta az asszony 
halkan, s oly ártatlan arcot öltött magára, mint egy ma 
született hófehér bárányka.

- És te? - faggatta tovább a férje.
- Megtagadtam - felelte csöndesen, de határozottan.
- Hát még?
- Apám arra kért: menjek Rómába, Maxentius nagyon 

szeret, én rá tudnám venni, hogy legalább négy légiót küld
jön Massiliába, mert csak így verheti le a bitorlót; s ha ez 
nem sikerül, mind a hármunk élete veszélyben forog. Ezt is 
megtagadtam!

- De miért?
Fausta lesütötte a szemét, várt egy-két percig, csak 

azután felelt, szégyellősen:
- Mert szerettelek!
Constantinus arca vérbe borult, de megemberelte magát 

s gúnyosan odavágta:
- Szerettél? Hát a nászéjszakán?
- Ó, akkor éretlen tacskó voltam. Szégyellem magam. 

Bocsáss meg érte. - Szeméből kövér könnycsepp buggyant; 
selyemkendőt húzott ki az övéből, és könyörgőn nézett a 
férjére.

De Constantinus nem adta meg magát:
- Hagyjuk ezt az érzelgést! Inkább magyarázd meg, 

hogy ha mindez így történt, miért nem mondtad el nekem?
Faustát egy pillanatra sem hagyta el a hidegvére: tudta, 

hogy az életéért viaskodik ezzel a könyörtelen bikanyakúval. 
Kissé szomorkásán, kissé durcásan, kissé elcsukló hangon 
felelte:

- Mert alighogy ideértem, éppen a te parancsodra házi 
őrizetbe vettek. És azóta sem tudtam beszélni veled... - 
Aztán bágyadtan, sírósan, elhalón utánapityegte: - Sajnos ...

És legszebb mosolya úgy ömlött Constantinus arcára, 
mint nyári nap forró aranypatakja. A Caesar testén kéjes 



borzongás hullámzott végig. Fölállt, szembenézett az asz- 
szonnyal:

- Fausta, mennem kell. Majd még beszélünk erről.
- Ahogy kívánod, nobilissimus - fuvolázta az asszony, 

miközben felállt, és jelképesen meghajolt.
Constantinus mögött összecsapódott a függöny, és kat

tant az ajtó kilincse. Fausta, mint ha csak erre várt volna, 
kiegyenesedett, arcán felfénylett a győzelem mosolya, bele
vetette magát a karosszékbe, érzéki ajkai szétnyíltak, mint 
feslő virágszirmok, s torkából, mint a halk madárcsicsergés, 
úgy buggyant fel a gyöngyöző kacagás ...

Másnap újra beszélgettek „erről", vagyis Fausta bűn
ügyéről, de Constantinusnak már alig volt mondanivalója, 
hisz egyre jobban bízott az asszony ártatlanságában. De mi
kor a körmönfont kis démon azt hitte, hogy már teljes a győ
zelme, Constantinus fölkelt, és csak ennyit mondott:

- Majd holnap még beszélgetünk.
Mikor távozott, Fausta az ajkait harapdálta, oly dühösen, 

hogy kiserkedt a vére. Szikrázó szemmel nézett a Caesar után, 
két keze görcsösen ökölbe szorult.

Constantinus harmadnap este is bement Faustéhoz, de 
ekkor már, úgy látszik, teljesen meggyőződött felesége ártat
lanságáról, mert többé semmit sem beszélgettek. A harcnak 
ez az első szakasza Fausta győzelmével végződött.

Hosiust ette a méreg, mikor másnap délben, a palotai 
pletykák gondos meghallgatása után, a szemfüles Palmatus 
jelentette neki, hogy Constantinus reggelig a felesége ágyában 
tartózkodott, s ma délelőtt már meg is szüntette a nobilissima 
házi őrizetét.

- Bizonyára nem mondok újságot nagyságodnak, ha 
elárulom, hogy végre! annyi szűzi esztendő után lezajlott a 
nászéjszakájuk.

Palmatus bizonyára óvakodott volna a csúfolódástól, ha 
tudja, hogy Constantinus nászéjszakája, annak idején - éppen 
drága felesége, a kis Claritas jóvoltából, reményen felül kivá
lóan zajlott le.

Mert ha tudja, akkor ezt kellett volna gondolnia magá- 



bán: „Furcsa világ ez, érdekes világ! Itt vannak ezek a nők: 
Fausta, Helena, Minervina, mindegyiknek legalább két 
nászéjszakája volt, sőt Helena Augustának ki tudja hány! 
így van ez jól!" De nem gondolkozhatott és nem fecseghetett, 
mert Hosius egyetlen zord pillantással kiparancsolta a dol
gozószobájából.

Vége az első kötetnek
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