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Mióta Galerius betegen feküdt a nikomedeiai palotá
ban, családtagok, tisztviselők, katonák lábujjhegyen 
jártak és Euporius udvarmesteri pálcája oly halkan 
koppant - ha nagy néha mégis szükség volt kop

pantásra -, mintha vastag posztóval vonták volna be a végét. 
A császár csöndet akart, viszont ha megrohanták az elvisel
hetetlen fájdalmak, úgy üvöltött, mint a vadállat, s ilyenkor 
a palotában mindenki visszafojtotta lélegzetét, s remegett. 
Egy esztendeje marta a rák, az altestén kezdte, a hasán foly
tatta, lassan-lassan szétrágta szervezetét. Az orvosok tehe
tetlenül kísérleteztek: ha külső gyógyszerekkel csillapították 
a fájdalmakat, belső szerveit roncsolta a sorvasztó betegség, 
úgy hogy a még élő test oszlásnak indult. A rothadás bűze 
nemcsak a palota, hanem a közeli utcák levegőjét is megfer
tőzte.

Emberfeletti önuralomra volt szükségük azoknak, akik 
szolgálati ügyben kénytelenek voltak időnkint mellette tar
tózkodni. Április elején már olyan állapotban volt, hogy min
den pillanatban várták a végét. De ha az orvosoknak az el
képzelhető legerősebb szerekkel sikerült némileg csillapítani 
fájdalmait, akkor egyre-másra hívatta főembereit, és rendel
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kezett, intézkedett, parancsolt, mert világos maradt az öntu
data egészen halála pillanatáig. Ilyenkor adta ki tébolyult 
kegyetlenséggel a halálos ítéleteket, főleg a keresztények el
len. Ezt a gyűlöletet Diocletianus ojtotta belé, anyja szította, 
ő maga pedig akkor is kéjelgett benne, mikor a vén szipir- 
tyó Romula rikácsoló hangja örökre elnémult. Ha Tertullius 
őfényessége beszámolt a halálos ítéletek végrehajtásáról, él
vezettel hallgatta, és néha megismételtette, s közben kéje
sen nyögött és hörgött a gyönyörűségtől. Tertulliusnak apróra 
kellett részleteznie az áldozatok kínjait: a csónakokról a ten
gerbe dobált keresztények halálküzdelmét, kétségbeesett ful
doklását, a püffedt hullák felbukkanását a víz színén; ki
mondhatatlanul élvezte az istenhátamögötti phrygiai kisvá
ros, Germe pusztulását; megtudta, hogy ennek minden la
kosa keresztény: körülvétette katonasággal, felgyújtatta; a 
menekülő hajléktalanokat vagy visszakergették a katonák a 
lángok közé, vagy lenyilazták. Egy őrült ember bosszúja volt 
ez az élőkön azért, mert tudta, hogy neki meg kell halnia. 
Tertullius ilyenkor alig várta, hogy őszentsége megkapja a 
rohamot, azonnal hanyatt-homlok menekült. S így voltak vele 
a többiek is.

Április vége felé közölték Olympios tábornokkal, hogy 
az egyik orvos véleménye szerint az elgyengült szervezet új 
erőre kap, ha a beteg friss és formás fiatal lányt fektet maga 
mellé, s vele alszik. A császár kiadta a parancsot, hogy hoz
zák ágyába a legszebb nőt, akit fel tudnak hajtani. Olympios 
szólt Euphrosynosnak, hogy hozassa el azt a híres szép Tha
mart, a megszökött Constantinus villájából. Az öreg doktor 
készségesen kisietett a villába, elárulta az undorító tervet, és 
szinte hajszolta Brellicust, hogy meneküljenek. Corfulenus 
segítségével még aznap este kimenekült Brellicus és a szép
séges Thamar a derék Turdulus présházába.

Egy óra múlva újra jelentkezett a tábornoknál:
- Jelentem fényességednek, hogy Thamar a férjével, 

Brellicus udvari titkárral együtt Alexandreiába utazott, ro
koni látogatásra. Mivel azonban teljesítenünk kell őszent
sége parancsát, szerezzünk az ágyába egy rabszolgalányt.
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- Okos ember vagy, doktor - dicsérte meg a tábornok. 
- Gondoskodjál tehát lányról. Lehet kövér is, nem baj. Az 
se baj, ha nem éppen Venus, öszentségének úgyis mindegy.

Az orvos szólt a rabszolgafelügyelőnek, ez meg előpa
rancsolt egy tenyeres-talpas mosogatólányt, megmagyarázta 
neki, hogy őszentsége éppen őt választotta ágyasának, mi
csoda megtiszteltetés! A bal szemével odahunyorított neki, és 
a fülébe súgta:

- S még hozzá nem is tesz kárt benned!
- De az a rettenetes bűz! - sopánkodott a leány.
- Bizonyosan kapsz is érte valamit - biztatta a fel

ügyelő. - És viselkedjél engedelmesen és tisztességesen, mert 
különben tőlem kapsz olyan huszonötöt, hogy megemlegeted! 
Érted? Máma nem a kocsissal fekszel ágyba, hanem a csá
szárral. Becsüld meg magad.

A lány megborzongott, és engedelmeskedett. Mikor be
lépett Galerius hálótermébe, úgy megijedt, hogy menekülni 
akart, de Olympios karon ragadta, és beráncigálta a szom
széd fülkébe; ott ráförmedt:

- Mit ijedezel, te mocskos nőstény!? Bemégy, ledobod 
ezt a rongyot, odafekszel, és ott maradsz, amíg a szentséges 
Augustus kívánja. Különben széthasítom a fejedet! Indulj!

A lány átkínlódta a borzalmas éjszakát, s mikor hajnal
ban nyakig beszennyezve megszabadult a császári megtisz
teltetéstől, egy álló óra hosszat csutakolta magát. Mikor este 
megint érte jöttek, kézzel-lábbal kapálódzott, s éktelenül üvöl
tözött:

- Nem! Nem! Többet nem! Nem bírom! Öljenek meg, 
nem bírom!

Olympios, hogy a lány még odafent az előszobában is 
őrjöngött, rászólt:

- Hülye! Ide figyelj! Kiutalok neked húszezer dena
riust, a feléért felszabadulhatsz, mehetsz ahová akarsz, tő
lem akár libáskofa is lehetsz, de most lódulj!

A lány meghökkent a fényes ajánlatra, és elszánta ma
gát:

- Mindegy. Kérem az utalványt!
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Megkapta. És mindössze három förtelmes éjszakájába 
került, hogy megvásárolhatta szabadságát, s megkezdhette a 
libaárusítást.

A negyedik nap amúgy is fordulatot hozott: alighogy le
szállt az éjszaka, Galerius irtózatosan üvöltözni kezdett; a 
palota személyzete összeszaladt: orvosok, tisztek, testőrök, 
rabszolgák nyüzsögtek mindenütt, csak Euphrosynos ült 
nyugodtan az Augustus roncsa mellett; felületes vizsgálat
tal is azonnal megállapította, hogy a császár nem a szokásos 
rohama és fájdalmai miatt üvölt, hanem azért, mert a teli
hold - amelyet mostanig mereven bámult, lassankint egyre 
halványult s végül meglehetősen hirtelen - teljesen elsötéte
dett.

- Euphrosynos - ordította -, hol van Euphrosynos?
- Itt vagyok, szentséges császár.
- Végem van! - lihegte Galerius. - Kialudt a fény! Se

gítség! Sötét! Sötét!
Euphrosynos felállt, s végignézett a vonagló emberron

cson: felsőteste már szinte csontvázzá aszott, szemernyi hús 
sem volt rajta már; altestéből a rothadás bűze áradt; taka
rója lecsúszott, s az orvos láthatta tömlők módjára felfúvó
dott combjait és lábszárait. Legyintett:

- Legfeljebb három nap.
Elmúlt a lidércnyomásos éjszaka, és a császár magához 

rendelte Lactantiust és Sosiust; megparancsolta nekik, hogy 
fogalmazzanak rendeletet, amely általános kegyelmet ad min
denkinek, aki hű a császárhoz és a birodalom hagyományai
hoz, tehát a makacs és megátalkodott keresztényeknek is, ha 
nem zavarják meg az állam rendjét örökös fészkelődésük- 
kel, egyúttal őket is, a többi felekezetet is kötelezi, hogy 
szüntelenül imádkozzanak az állam és a császár életéért és 
épségéért. Mikor befejezte az utasítások tollbamondását, nyö
szörögve fölvetette homályosuló szemét:

- Mester, mit gondolsz - fordult oda Lactantiushoz -, 
megjutalmaz-e az istenség jóságomért? És a keresztények is 
imádkoznak-e vajon egészségemért s életemért?

- Szentséges császár - felelte Lactantius -, a kereszté
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nyék akkor is hűségesen imádkoztak érted, amikor büntet
ted őket makacsságukért, most pedig forró imádsággal és 
áldozatokkal könyörögnek egészséget és gyógyulást szentsé- 
ges császáruknak istenségüktől, Krisztustól.

- Heliostól? - nyögte ki Galerius, mert rosszul hallotta 
a nevet.

- Heliostól - hagyta rá Lactantius -, akit mi Krisztus
nak nevezünk.

Másnap, április utolsó napján, Sosius és Lactantius le
ment a fórumra, elolvasni az új és váratlan császári rendele
tet. Elolvasták, bár nagy tömeg tolongott a hatósági hirdető
tábla előtt, és megállapították, hogy ez pontosan az ő fogal
mazványuk.

- Jogilag és politikailag kifogástalan - jegyezte meg 
Sosius.

- Sajnos, hogy csak a kínok és a férgek csikarták ki 
belőle.

- Azt hiszem, téved kiválóságod, mikor nem veszi fi
gyelembe, hogy a történelmi helyzetnek is szerepe van en
nek az edictumnak a kiadásában. Figyelje meg kiválóságod, 
hogy a rendeletén három aláírás van...

- Erre nem is figyeltem - ismerte be Lactantius.
- Igen, három: Galerius, Constantinus, Maximinus 

Daia.
- Constantinus is aláírta? - kérdezte meglepetten a pro

fesszor.
- Erre nem lett volna mód, ellenben a császár őszent

sége önhatalmúlag rendelte el, hogy a két Caesar nevét is 
tüntessék fel a rendeletén.

- Ennek az okát értem - mondta rá Lactantius. - Cons
tantinus sohasem hajtotta végre az egységbontó keresztény
ellenes rendeleteket, s az ő országrésze békében él, virágzik, 
gyarapodik. Ez az a felismerés, amelyben a történelmi hely
zetnek van a legnagyobb szerepe. Megvallom, örömmel lát
tam a három aláírást. Kétségtelennek tartom, hogy ez jeles
séged műve: üdvözlöm ezért.

- Nem vagyok keresztény - mondta rá Sosius -, de ez
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valóban történelmi kényszerűség volt, az egység és a békes
ség érdekében.

Abba az undorító emberroncsba, amely Galerius néven 
ott rothadt és vonaglott még a császári palota bíborterítős 
ágyán, nemcsak egy duzzadó egészségű paraszt rabszolga
lány, hanem maga a tiszteletre méltó Asklepios isten sem 
tudott volna már gyógyulást, erőt és egészséget sugározni. 
Abban a pillanatban, amikor megszakadt hitvány élete - még 
a rendelet kiadásának éjszakáján, fellélegzett Nikomedeia és 
a Kelet. Nikomedeia a képmutató gyász helyett szívesebben 
ült volna örömünnepet. A keresztények kiszabadultak a bör
tönből, vagy előmerészkedtek rejtekhelyükről. A fórumon 
lobogó máglya tüzében elégett a szentséges Galerius császár. 
A temetés szertartásait természetesen nagy tömegek élvezték 
végig, de igazában csak otthon, a lakásukban, zárt ajtók mö
gött, egyszerű vagy pompás, de mindig vidám lakomák és 
borozások mellett élvezték a hű alattvalók a felszabadulást.

Nem sokáig élvezhették.
A császár halálának hírére elsőnek Licinius Augustus 

sietett Nikomedeiába, alig száz testőr kíséretében, de már 
másnap hírét vette, hogy légiói élén közeledik a főváros felé 
a daciai parasztlegény, Maximinus Daia, és Liciniusnak semmi 
kedve sem volt ujjat húzni, így hadsereg nélkül, ezzel az erő
szakos és műveletlen barbárral: hazament Sirmiumba.

Maximinus elől tömegesen menekültek most is Sandario 
segítségével Constantinus hű emberei. Sosius és Volusianus 
hamarosan jelentkezett is Treviriben; Corfulenus, Lactantius 
és Sandario a helyén maradt, s Brellicus is úgy érezte, hogy 
maradnia kell: ő itt az írástudó, tőle kapja majd Constanti
nus a tudósításokat a keleti s különösen a nikomedeiai hely
zetről. Biztonság okáért azonban kint maradt a présházban 
Thamarral, mert ki tudja, mi lakik a közelgő durva daciai 
parasztlegényben?

A hivatalos futár két nappal előbb érkezett a galliai fő
városba, mint Sosiusék. A Sandariótól hozott tudósítást, 
Constantinus és Hosius után, most éppen Vecasius tanulmá
nyozta, úgy hogy Constantinus harmadnapra már összehí-
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vatta a consistoriumot. A márványasztal mellett, Cerellius 
pompás festménye alatt, hatan ültek: az asztalfőn a Cae
sar, tőle jobbra Hosius és Concordius, balra Ruricius és Vo- 
lusianus, s az asztal végén, szemben a Caesarral, az előadó, 
Vecasius.

- Nobilissimus - kezdte -, áttanulmányoztam a jelen
tést. Mintaszerű tájékoztatás, Licinius, véleményem szerint 
igen helyesen, azonnal távozott Nikomedeiából, amikor érte
sült, hogy Maximinus önhatalmúlag, tehát jogtalanul, Augus- 
tusnak kiáltatta ki magát. A diocletianusi alkotmány értel
mében Licinius e pillanatban az egyetlen törvényes Augus
tus, tehát az ő joga a másik Augustusi kinevezni. Ehelyett 
van még két Augustus, ám mind a kettő bitorló. A jelentés 
nem mulasztja el megemlíteni, hogy Maximinus máris szö
vetséget kötött a másik bitorlóval, Maxentiusszal. A helyzet 
bonyolult és veszélyes. Mind a két bitorlónak erős hadse
rege van, s mivel szövetséget kötöttek egymással, megtörtén
hetik, hogy Licinius Augustust egyszerre éri támadás Italia 
és Kis-Ázsia felől. Már maga a támadás is megzavarja a bi
rodalom rendjét és nyugalmát, a határmenti barbárok azon
nal vérszemet kapnak s egyszerre szakad nyakunkba a pol
gárháború és a külső háború. Ha pedig a bitorlók akár csak 
félsikert is aratnak, magában a birodalomban is felszabadít
ják az örökké elégedetlen, nyugtalan és lázadó elemeket. Te
hát most, azonnal, csírájában kell a veszedelmet elfojtani: 
Keleten és Nyugaton a rendelkezésre álló legnagyobb erők
kel lesújtani a bitorlókra, győzelmünk esetén pedig egyszer 
s mindenkorra szakítani a diocletianusi rendszerrel!

- Helyes! Ez a célunk! - bólintott rá Constantinus.
- Nobilissimus - szólalt meg Hosius -, ebből a célból 

azonnal munkához kell látnunk. Licinius Augustus, Diocle
tianus rendszerétől örökölt nyugati Augustusunk, azt hiszem: 
jó barátunk. - Szavai nyomán enyhén gúnyos mosoly villant 
az arcokon. - Vele nem lesz nehéz szót értenünk. Már akkor, 
amikor cselekvésre határozzuk el magunkat, el kell küldenünk 
Licinius Augustushoz őfényességét, Volusianus tábornokot, 
mert ő ismeri legalaposabban a keleti helyzetet: a terepet, a
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csapatok elhelyezését és erejét sőt a kormányzati, igazgatási 
és adózási viszonyokat is. Volusianus őfényességének döntő 
szerepe lesz a keleti hadműveletek előkészítésében. Itt Nyu
gaton majd a nobilissimus veszi kezébe a helyzet tisztázását.

- Természetesen! - mondta rá a Caesar. - Vecasius, ki
válóságod megfogalmazza levelünket Licinius Augustushoz, 
Volusianus illustrissimus megviszi ajánlatunkat Sirmiumba, 
mindent megtárgyal az Augustusszal, és ott is marad, amed
dig szükséges.

- Igenis, Caesar - hajolt meg ültében Volusianus.
- Mi pedig egy percet sem akarunk mulasztani! Azon

nal felkészülünk Maxentius ellen. Azt akarom, hogy még 
ebben az évben végezzünk vele! Concordius tábornok intézi 
a hadsereg összeállítását, kiegészítését, felszerelését, begya
korlását. Hosius clarissimus a polgári előkészítést és a hír
szerzést. A katonai hírszerzés a hadvezetőség dolga. Egyút
tal elrendelem a legszigorúbb katonai készültséget: a fővá
rosban Verinus tábornok, a tartományban Concordius tábor
nok felelős a rendért és nyugalomért, Hispániában és Britan
niában a helytartók! Azt akarom, hogy holnaptól fogva az 
egész hadsereg hadiállapotban levőnek érezze magát. Na
ponta várom a jelentéseket! - Fölállt, s vele együtt fölálltak 
a consistorium tagjai. Miközben kifelé hátráltak, a Caesar 
odaszólt Hosiusnak: - Maradj!

Amikor magukra maradtak, Constantinus már nem ült 
le.

- Clarissimus, a gépezet megindul tehát. Nem kisebb 
feladat vár ránk, mint egy százezer főnyi lázadó hadsereg s 
egy végsőkig elszánt és elvetemedett bitorló leverése. Ebben 
nagyságodnak döntő szerepe van. Ha jól emlékszem, beszél
tünk a hírverés jelentőségéről. Tudjuk, hogy a tömegek min
dent úgy látnak, és úgy hisznek el, ahogy tálaljuk nekik. Ez 
lesz nagyságod feladata. A múlt havi teljes holdfogyatkozást 
sikeresen kiaknáztuk annak az igazolására, hogy „váratlan 
égi jeladás világrengető esemény bekövetkezését hirdeti", s 
íme: a hold elsötétült, a nép rémülten várta a pusztulást vagy 
a világ végét, és majdnem közvetlenül utána meghalt a szőr
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nyeteg Galerius. Nyilvánvaló, így hitték és hiszik, s így is 
van: az istenség szüntelen figyelmeztet bennünket, a veze
tőket és a népeket egyaránt, a sorsdöntő eseményekre, csak 
meg kell értenünk jeladásait; nagyságodnak ezenfelül még 
az is feladata, hogy a jeleket magyarázza, és széles körök
ben tudatosítsa azt a magyarázatot, amely céljainknak leg
jobban megfelel.

- Ez a mesterségem, nobilissimus, és ezért vagyok mel
letted.

- Ne szakíts félbe, clarissimus! Legközelebbi feladatod 
nem csupán a nap és hold elsötétedésének s az égbolt egyéb 
jelenségeinek megfigyelése és magyarázása, hanem az én 
álmaim, nappali és éjjeli látomásaim terjesztése és megfelelő 
tálalása a kormányzatom alatt álló egész területen, sőt Ita
liában és Keleten is; hozzáteszem: a danubiusi tartományok
ban is. Liciniusnak pontosan kell értesülnie minden olyan is
teni jeladásról, amelyből megértheti, hogy ő csak egy műve
letlen és jelentéktelen moesiai paraszt, én pedig Helios vá
lasztottja vagyok.

- Mindent felhasználok, és mindent értékesítek, Caesar! 
Ha földi halandót valaha a legmagasabb polcra segítettek az 
istenség jeladásai, akkor te, nobilissimus, Augustus leszel.

- Egyetlen Augustus! - tette hozzá a Caesar, fejét büsz
kén hátra vetette, átszellemült rajongás fénylett fel az arcán, 
s úgy érezte, hogy teste mindjárt a levegőbe emelkedik.

- Egyetlen Augustus - visszhangozta Hosius nyugod
tan. - Ezzel a céllal indulunk, s ezt a célt el is éred, mert aka
rod!

Constantinus csodálkozott ugyan, hogy emberi hangokat 
hall, és a földön áll, nem pedig a levegőben lebeg, de kény
telen-kelletlen tudomásul vette a tényt; magához tért, ki
egyenesedett:

- Akarom! - harsogta keményen.



II

Ablaviusnak minden porcikája reszketett az izgalomtól, 
mikor megállt Hosius előszobájában. Elérkezett hát a várva 
várt pillanat: a püspök hívatta. Palmatus mosolyogva intett, 
hogy foglaljon helyet, aztán sajnálkozva kifordította a két 
tenyerét:

- Őszinteséged ma hosszasabban lesz kénytelen szobám
ban időzni: a clarissimus bent van ugyan - és fejével a szár
nyasajtó felé bökött -, de félóráig nem szabad zavarni, dol
gozik. Sajnállak, de addig kénytelen vagy beérni az én tár
saságommal.

- Ritka szerencse - vigyorgott Ablavius -, hogy élvez
hetem társaságodat. Csak ne várd, hogy mulatságos történet
kékkel szórakoztassalak: az én foglalkozásom száraz és ri
deg, sőt néha kegyetlen, a tiéd vidám és derűs.

- Tévedsz. A foglalkozásom nem vidám és nem derűs, 
csak a kedélyem. A foglalkozásom zord és izgalmas. De én 
tőlem telhetőleg megfűszerezem.

- Nőkkel, mi?
- A, ilyesmire én nem érek rá, nekem pompás felesé

gem van! Én inkább a huncut, sőt borsos kis történetkéket 
hajkurászom, gyűjtöm, hallgatom, sőt mesélem: ez a mulat
ságom.

- Valakitől hallottam, hogy te hoztad Treviribe az ikrek 
csintalan kis történetét.

- Hoztam én mást is. Kapásból elmondok neked akár 
tízet is. Hallottad már a veszekedettül csinos és hűséges Ar
cadia történetét? Nem? Elmondom, jó? Ovinius, az állami 
bányászat és a pénzverés császári felügyelője a leghűségesebb 
főtisztviselője volt Galeriusnak; ha akármennyi pénz kellett 
a császárnak, ő mindig előkerítette. De magának és hiú fele
ségének is annyit kerített elő, amennyi kellett. Helyettese és 
kedves barátja azonban nem győzte kivárni, amíg rákerül a 
sor: följelentette Oviniust, és a császár éppen őt bízta meg 
az Ovinius-ügy megvizsgálásával. A vizsgálat kiderítette, 



hogy Ovinius túlságosan szemérmetlenül sikkasztott mire a 
császár száműzte, mégpedig a zordon Tomiba, s mivel a ve
szélyes Haemus-hegységen át kellett utaznia, megengedte, 
hogy a protectores, vagyis testőrök egyik szálas, bikaerejű 
századosa kísérje útján, s védelmezze szükség esetén a Hae
mus elvetemült és vérszomjas rablói ellen. Az erényes Ar
cadia addig sírt és könyörgött, hogy elkísérhesse imádott fér
jét, amíg végre megkapta az engedélyt. El is indultak, s ép
pen békésen ereszkedtek lefelé a félelmetes Haemus északi 
oldalán, amikor rablók rontottak rájuk. A rablóvezér először 
is agyoncsapta Oviniust, elvette tőle a biztonság kedvéért 
magával hozott rengeteg aranyat, és utána nyomban birto
kába akarta venni az erényes Arcadia asszonyt: Ovinius neje 
azonban nemcsak erényes volt, hanem izmos és erős is, mint 
egy amazon, s a rablóvezért kétszer egymás után, jobbról és 
balról úgy teremtette pofon, hogy a viharedzett férfiú meg- 
tántorodott, és menten lebukfencezett a szakadékba: ez pe
dig annál könnyebben sikerült neki, mert a rettenthetetlen 
amazon a két termetes pofon után amúgy istenesen farba 
rúgta. Közben a bikaszerű százados öklözte, rúgta, aprította 
a banda többi nyolc tagját, úgyhogy valamennyi véres fejjel, 
összetört csontokkal, vagy éppen holtan hevert az erdei csa
tamezőn. Arcadia végignézte a százados utolsó kardcsapá
sait, s mikor a harci zaj elcsöndesedett, odament hozzá: „Ez 
jó munka volt, százados", csapott a markába elismerőn. Mi
után kezet ráztak, azt mondja a százados: „Fél szemmel lát
tam, amint lerúgtad a szakadékba a rablóvezért. Nem mer
nék kikezdeni veled." „Én viszont veled nagyon szívesen." 
„Hogyhogy? - hökkent meg a vasgyúró százados -, hiszen 
rám bízták az erényedet!" „Erényem a tiéd" adta meg magát 
az amazon. Miután a százados nyolcszorosán megvédelmezte 
Arcadia erényét, természetesen megérdemelte, hogy most az
tán az egész az övé legyen. Lett is. És mikor az erénygyakor
latok után a százados meggyőzte Arcadiát, hogy az efféle 
műveletre sokkalta alkalmasabbak a pamlag szőnyegei és 
puha párnái, úgy döntöttek, hogy elhagyják a csatateret. Előbb 
gondosan megkeresték Ovinius aranyakkal tömött iszákját,
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aztán lelkiismeretesen kifosztották a rablókat - Polluxra! 
Megérte! - s végül a százados fölébresztette a kisérő katona
szakaszt - bizony azok szégyenszemre elbújtak a közeli bar
langban, és még most is javában aludtak -, és indulást vezé
nyelt. A katonák fölcihelődtek s a mozgásra és fegyvercsör
gésre a közeli törpefenyő tövébe zuhant Ovinius fölérzett. 
Az erényes Arcadia odalépett a bokorhoz, és kegyeletesen el
búcsúzott imádott férjétől, úgy gondolván, hogy éppen eléggé 
hosszú ideig imádta már az öreg totyakost és ideje, hogy vi
ruló harminc évével és harcra vágyó rugalmas izmaival ki
aknázza az épp most megnyílt és az imént több ízben is kel
lemesen élvezett távlatokat. „Pihenj békén, drága férjem", 
mondta a halotti szertartáshoz illő megtört hangon. Ebben 
az ünnepélyesen gyászos pillanatban felkönyökölt a halott, 
és megszólalt: „Hiszen pihennék én, csak hagynátok !" Az 
asszony és a százados kísértetre gondolt, és megrémült, bár 
ez nem volt szabályszerű feltámadás, mert mindössze annyi 
történt, hogy a rablóvezér elsiette a dolgot; mikor fejbe vágta 
Oviniust, már az asszonyra sandított, a csapás csak felüle
tesen érte a császári felügyelőt, ez pedig ijedtében gyorsan 
elterült, hogy a rabló halottnak higgye. No de most? „Édes 
uram! - fuvolázta az asszony tőle telhetőleg lágyan - csak
hogy élsz! Olyan boldog vagyok!" „Én azonban csak akkor 
leszek boldog, ha bizonyosan tudom, hogy az aljas rabló
vezér nem mocskolta be erényedet" - ugrott fel Ovinius a 
tetszhalálból. „A rablóvezér? - kapott a szón az erényes Ar
cadia - már hogy mocskolhatta volna be, hiszen agyoncsap
tam, és lerúgtam a szakadékba!" „Hála annak a magasságos 
Jupiternek!" lelkendezett az öreg, aztán a századoshoz for
dult: „És te mit tettél a feleségem érdekében?" „Nyolcszoro
sán megfizettem a rablóknak, hogy Arcadia erényét meg
kísértették! És hajlandó vagyok ugyanígy még százszor s 
ezerszer is kockára vetni életemet hű feleséged, Arcadia 
erényéért." „Köszönöm, fiam" nyögte Ovinius, s miután az 
aranyait tetézve visszakapta, boldogan nyúlt el a szekér
derékban, s mikor megindultak visszafelé, hálája jeléül még 
odaszólt a századosnak: „Köszönöm, fiam! Ezentúl is vigyázz
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a feleségemre/' És a százados nemcsak vállalta a megtisz
telő megbízatást hanem hosszú évekig hűségesen teljesí
tette is.

Ablavius mérsékelten szórakozott a felszarvazott öreg 
esetén, mert Kyprisre kellett gondolnia: üresen és meggyő
ződés nélkül heherészett Palmatus elbeszélésén, és megvál
tásnak érezte, mikor Hosius csengetése megszabadította 
gyötrő gondolataitól.

Alázatos hajlongás közben sündörgött a hatalmas férfiú 
elé, s magában olyasmit sóhajtott, hogy az a mennyei mil
liomos Mercurius engedje megkeresnie ma is az ötven 
aranyát, mert különben rá se néz az elkényeztetett földi 
istennő, Kypris. Ábrándozásából Hosius térítette magához:

- Hívattalak, Ablavius, mert szükségem van rád. - 
„Ez jól indul, gondolta magában a kémfőnök, ez talán többet 
is hoz ötven aranynál 1" - Mától kezdve semmi mással nem 
szabad foglalkoznod, csak azzal a munkával, amit én bízok 
majd rád. Jól figyelj, és jól jegyezz meg mindent, amit mon
dok. Constantinus Caesar nagy vállalkozásra készül..

- Maxentius - hökkentette közbe a kém.
- Tehát ezt is tudod?
- Ebből élek, clarissimus.
- A most következő munkádból még jobban élsz majd. 

Feladatod: a központi hírszolgálat megszervezése. Tévedsz, 
ha azt hiszed, hogy csak Maxentiusról van szó. Az ő le
gyűrése és elpusztítása csak az alapkő. Nemcsak Róma érde
kel bennünket, hanem éppen úgy, sőt talán még jobban 
Sirmium és Nikomedeia is. Nem apró-cseprő hálószoba
pletykákra vagyunk kíváncsiak, hanem a vezetők és főembe
rek viselkedésére, terveire, nyilatkozataira, a városok és a tar
tományok hangulatára: mindezt pontosan ismerni akarjuk. 
Csak ilyesmikkel foglalkozzál, a katonai hírszerzést bízd a 
katonákra. Neked a tömeghangulat kipuhatolása a feladatod, 
s ebből a szempontból a nép legalább úgy érdekel bennünket, 
mint az előkelő társaság: arisztokraták, hivatalnokok, 
bankárok, kereskedők, nagy- és kisbirtokosok! Tudni akar-
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juk, hogy vélekednek, miket beszélnek, sőt azt is, hogy mit 
gondolnak.

- Ehhez én értek, clarissimus, és készségesen vállalom.
- Ne szólj közbe, Ablavius, mert még nem tudod, mit 

vállalsz. Tudniillik az, amit eddig elmondtam, még csak a 
könnyebbik fele a dolognak. A nehezebbiket hadd világítsam 
meg egy példával. Emlékszel arra a megdöbbentő áprilisi 
éjszakára, amelyen a telihold egyszerre csak eltűnt, és fekete 
éjszaka borult a városra.

- Teljes holdfogyatkozás - vetette oda józanul Abla
vius.

- Te tudod, de a műveletlen nép nem tudja. Azon az 
éjjelen is zsúfolva voltak az utcák jajgató, üvöltöző, kétség
beesett emberekkel, síró asszonyokkal. A nők jajveszékeltek, 
hogy íme az istenség jele: megbünteti a Caesart is, a népet is 
a hatgyermekes Augusta, az istenné avatott Constantius 
özvegye erőszakos haláláért. Ekkor merész kísérletre szán
tam el magam: Ursulus és Haedonius professzort, Taliót, 
Vecasiust, Palmatust, Gallicanust, sőt Felix papot is kiküld- 
tem a város különféle pontjaira, hogy utasításaim szerint 
híreszteljék a nép körében az elsötétedés igazi értelmét és 
jelentőségét: az égi jel Constantinusnak jelezte, hogy éppúgy 
kioltja ellenségei életét, mint az istenség a hold fényét, s egy
úttal hirdessék, hogy mostantól fogva maga a Győzhetetlen 
Napisten semmisíti meg Constantinus ellenségeit. A kikül
döttek oly pompásan oldották meg a feladatot, hogy egy óra 
alatt az egész város hangulata megfordult. Ebben a munká
ban nagy segítségemre volt valaki, akire te talán nem is gon
dolsz ...

- Sittius - vágta rá a kémfőnök.
- Hogy találtad ki? - kérdezte Hosius meglepetten.
- Én is vele dolgozom, clarissimus, bár ilyen hírverés

ügyben még nem vettem igénybe.
- Ezentúl igénybe veszed. Mert, mint az imént emlí

tettem, a közhangulat kipuhatolása a könnyebbik feladat. 
A nehezebbik a közvélemény irányítása, átgyúrása, kialakí
tása a saját céljaink és terveink érdekében. Én például az
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emlékezetes holdtalan éjszaka után kihirdettettem, hogy a 
Heliostól kegyelt Constantinus Caesar, hálából a sorsdöntő 
égi jeladásért, tíz nap múlva pantomimust rendez a cirkusz
ban, gyönyörű díszletekkel; a táncjáték tárgya, bizonyára 
láttad, Phaethon története volt. A pompás előadás előtt, alatt 
és után az én embereim alaposan belegyúrták a közönségbe, 
és ezen a réven a főváros egész lakosságába az előadás jel
képes értelmét.

- Mondhatom, clarissimus, ez fényesen sikerült. Aznap 
este zsúfolva volt Sittius vendéglője, és az emberek szinte 
versenyt magyarázták egymásnak, hogy a monda igazi ér
telme ez: a kormányzat gyeplőjét nem szabad heves vérű, 
szenvedélyes, fegyelmezetlen és hozzá nem értő emberek 
kezébe adni. Lám, Phaethon is gyenge volt a vad és fékez- 
hetetlen Nap-lovak megzabolázására, el is ragadták a sze
kerét, amely lángba borította volna a világot, ha Helios ide
jében agyon nem sújtja mennykövével a könnyelmű vezetőt, 
úgyhogy holtan zuhant az Eridanus tomboló hullámaiba.

- Látod, Ablavius, ebben az esetben sikerült megnyer- 
gelnünk a közvéleményt. Nekem is jelentették, hogy az em
berek általában rátapintottak a játék velejére, s miközben 
Phaethon szerepét magyarázták, minduntalan felhangzott 
Galerius, Maximianus, vagy Maxentius neve. De amint érte
sültem, több ízben elhangzott beszélgetés közben Constanti
nus Caesar neve is. Nos, hát ebből a példázatból láthatod, mi 
lesz a munkád. Talán tudod, hogy urunknak éjjel-nappal 
jelenései és látomásai vannak; ébren és álmában isteni jel
adásokat és utasításokat kap; állandó elragadtatásokban él, 
néha a levegőben lebeg, néha láthatatlanná válik: ezeket a 
rendkívüli jelenségeket kell terjeszteni és magyarázni, hogy 
végül mindenki meggyőződjék róla: Constantinus kivételes 
és választott kegyeltje az istenségnek, mégpedig Heliosnak, 
Mithrasnak, Jupiternek, Krisztusnak egyaránt.

- Krisztusnak? - figyelt fel Ablavius. - Hisz az a ke
resztények istene, a tiétek, és eddig tudtommal nem volt 
egyenrangú a mi isteneinkkel.

- Ehhez te nem értesz. Így vedd tudomásul, ahogy
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mondtam. Egyrészt megjelent a nikomedeiai rendelet, amely 
megszünteti a keresztények bántalmazását, másrészt itt Nyu
gaton már az istenné avatott Constantius óta békességet 
élveznek. Láthatod: én mint keresztény főpap, a Caesar ta
nácsadója vagyok! Azt is tudnod kell, hogy az ő felfogása 
szerint Krisztus is napisten, vagyis azonos Heliosszal, s ha 
az ő nevét is felhasználjuk, a keresztény tömegeket is könnyű
szerrel megnyerjük.

- Nagyságod magyarázata után most már értem.
- Hát akkor értsd meg teljes egészében a feladatodat: 

ezt a hírterjesztést és magyarázatot kell vállalnod, mégpedig 
úgy, hogy a Caesar minden jelenését, látomását és álmát a 
hozzátartozó hiteles magyarázatokkal együtt, közvetlenül 
Treviri után mindenütt az egész birodalomban megtudják, a 
legrövidebb idő alatt! E célból rendelkezésedre állnak az 
állami futárok, éppúgy, mint az állami posta minden lova és 
gyorskocsija, továbbá a caesareai flotta gyorshajói. A fizeté
sed olyan lesz, amilyenről nem is álmodtál, s ezenfelül ren
delkezési alapod is lesz, mert egyeseknek a nehéz felfogását 
vagy makacskodását néhol aranyakkal kell majd gyógyítani. 
Első dolgod megállapítani, vannak-e megfelelő embereid 
Rómában, Sirmiumban, N ikomedeiában, Alexandreiában ? 
Fontos még Mediolanum és Ravenna! Karthágó és Corduba, 
valamint Britannia felvilágosítása az én dolgom; Massilia és 
Arelate, főleg az előbbi, mindennél fontosabb. Massilia a hír
verés kulcsa: naponta rajzanak ki onnan a hajók a világ 
minden kikötőjébe. A nagykereskedők szeretik a nagy pénze
ket, tehát zsíros állami megrendelésekkel halmozd el őket: 
néhány nap alatt a Földközi-tenger egész környékét eláraszt
hatod a legcsodálatosabb hírekkel.

- Clarissimus, mindössze három napot kérek: ezalatt 
megszervezem a hálózatot, felriasztom az embereimet, s a 
negyedik napon elindítom az első tudósításokat.

- Kezdheted mindjárt a Caesar legközelebbi álomlátá
sával. Tudniillik holnapután nagyjelentőségű álma lesz: maga 
Helios jelenik meg neki, sugárzó tizenkét ágú napkoronával 
fején, vakító fényözönben, mellén a szent napkereszttel, és 
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hallja a szózatát: „Győzhetetlen", s ezt hétszer ismétli a jele
nés. Ezt maga a Caesar mondja el nekem a reggeli ébredés 
után. Egyszerű és érthető álom, nem kell sokat magyarázni, 
de azért csak magyarázd meg. Hétszeres győzelem: ez óriási 
fegyver a kezűnkben I Mi szállítjuk a hét győzelmet, ez csak 
sorszámozás kérdése; ha kell, egy győzelmet kettőnek is 
számíthatunk. Vereséget egyszer sem szabad szenvednie! Ha 
egy-egy csetepatéban alulmarad, azt győzelemnek minősít
jük, ha lehet, letagadjuk, ha kell; s ha nincs más választás, 
mélyen hallgatunk róla. Mert jegyezd meg, Ablavius, a csá
szári hírszolgálat alapelvét: a világon csak az történt, amit 
mi kihirdetni vagy megírni engedünk.

- Köszönöm, clarissimus, ezt a legfontosabb tájékozta
tást. Két hónap múlva Kelet és Nyugat úgy áhítja, sóvárogja 
és várja majd Constantinust, mint a napvallások legyőzhetet
len és felülmúlhatatlan megváltóját, a Sótért, aki letiporja a 
barbár ellenségeket, és megadja az arra érdemes hívőknek az 
üdvösséget a földön és a túlvilágon.
ʃ Hol tanultad ezt a bölcsességet, Ablavius?
- Egyszer bent voltam a keresztény templomban, ott 

hallottam ezt az egész üdvözülést, Felixtől, a szobafestőtől. 
Igaz: ő nem Constantinust említette, hanem Krisztust, de azt 
hiszem, így is jó lesz.

- Jó lesz. Látom, értelmes ember vagy. Három nap 
múlva jelentkezel nálam. Egyelőre végy fel ötszáz aranyat a 
Caesar magánpénztárából, itt az utalvány.

Ablavius sűrű hajlongások közben hátrált ki a dolgozó
szobából, s mikor kiért Palmatus szobájába, sunyi ábrázata 
hirtelen földerült. Ahogy megkapta a pénzt, sietett Modestus 
bankjába, ám útközben eszébe jutott Vecasius bölcs oktatása, 
és a pénz javarészét a bankárra bízta - mégiscsak jó az a 
huszonötszázalékos kamat! - s mindössze ötvenet vitt haza 
a csodálatos Kyprisnek. Ezentúl pedig így lesz, fogadkozott. 
Ha megcsal, én is megcsalom! De Herculesre! nem engedem 
kifosztani magam! Jól is tette, mert jövedelme rohamosan 
gyarapodott, és ha csak egy szikrányit is enged ebből a szi
gorú elhatározásából, az istennő pucérra vetkőztette volna.
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így azonban szépecskén dagadt vagyonkája, nyeszlett csont
váza is megtelt, sőt nekigömbölyödött, jól élt a palotában is: 
ott volt az irodája; Sittiusnál is: ott volt a főhadiszállása. 
Szerette a tejes daragombócon hízott afrikai gyöngytyúkot, 
szalonnával megtűzdelve, és ezt a „Teve" szakácsa remekbe 
tudta elkészíteni. A második hónaptól kezdve már mindent 
megengedhetett magának, mert máshonnan is csurrantak az 
aranyak: az álmokat, látomásokat, jelenéseket, a szakszerű 
magyarázatokkal rendszeresen eladta Liciniusnak. Miért ne? 
gondolta magában. Mit árthat Constantinusnak az ilyen vi
déki isten? Ha ez a sirmiumi Augustus esetleg veszélyessé 
válik, a győzhetetlen Constantinus úgyis végez vele. Addig is 
ezeket a moesiai aranyakat Jucundus bankjába utaltatta át 
Nikomedeiába.

Őszintén szólván: becstelenség volt ez a kétkulacsosság; 
ezt azonban jócskán ellensúlyozta az a magatartása, hogy 
Maxentiusnak és Maximinus Daiának semmit sem adott el: 
Maxentiust utálta, mert a becstelen Fausta testvére volt, s 
neki nem sikerűit eleget keresnie a Barbatio-eseten,- Maxi
minus Daiát pedig megvetette, mióta megtudta, hogy ez a 
daciai bugris merészelt házassági ajánlatot tenni Valériának, 
Galerius özvegyének, aki szerencsére kereken elutasította. 
Ablaviusnak tehát becsületére válik, hogy ezzel a két szeny- 
nyes kalandorral semmiféle közösséget sem vállalt. Am be
csület mint becsület, de ezek ketten nem is voltak számba- 
vehető ellenfelek; titkokat, módszereket és műfogásokat csak 
a tohonya Liciniusnak volt érdemes eladni: Ablaviusnak meg
súgta a hatodik érzéke, hogy ez lesz a legszívósabb ellenfél, 
ezt lehet a leghosszabb ideig tapasztani.

Tehát, amint Hosius oly találón mondta, megindult a 
gépezet: a jelentések a birodalom minden részéből csak úgy 
özönlöttek, az utasítások és magyarázatok csak úgy cikáztak 
minden tartományba, minden nagyvárosba, és Licinius ismé
telten kísérletezett látomásokkal, jelenésekkel, sőt lebegni is 
szeretett volna, de minden kísérlete csütörtököt mondott. Saj
nos, neki nem volt Hosiusa.

Már a harmadik hónapja tartott Hosius és Ablavius
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nagyszabású hírverése, amikor Constantinus elhatározta, 
hogy sietteti a mozgósítást, nem enged több időt Maxentius- 
nak a felkészülésre és a felső-italiai nagyvárosok megerősí
tésére, hanem szeptember elején feltétlenül elindítja a légió
kat, mihelyt jelt kap az istenségtől, hogy bizonyos lehet a 
győzelem felől.

És most következett Hosius: éppen befejezte készülődé
seit és számításait, tehát helyeselte Constantinus szándékát, s 
kijelentette, hogy a közeli napokban nagy meglepetések vár
hatók. A Caesar is, környezete is, vezérkara is, kimondhatat
lan feszültségben és izgalomban töltötte a most következő 
napokat.

A püspök már régebben összevásárolt az üvegműhely
ben egy zacskóra való üvegkristályt. Treviriben úgy gyár
tották ezeket a gesztenye alakú üvegkristályokat, hogy a 
folyékony üveget megfestették, s azután a mindenféle színű 
üveg-félgömböcskéket kristályosra csiszolták. Hosius magá
hoz hivatta a szobafestő-papot, aki ezermester hírében állt, 
és megcsináltatta vele Pythagoras titkos jelvényének, az öt
ágú csillagnak a vázát; ennek a váznak a léceire saját kezű
leg erősítette rá az üvegkristályokat. Midőn Constantinus 
ezen a héten átment Moguntiacumba, a XIV. legio Gemina 
csapatszemléjére, a püspök felhívatta Ablaviust, és az ő se
gítségével elhelyezte a varázserejű jelvényt a Caesar fogadó
szobájában, éppen szemben az ablakkal. Az ötágú csillagot 
ki is próbálták: nappal meg sem látszott a fali mozaikképek 
színes tarkaságában, de alkonyaikor, mikor a nyugatra néző 
ablakokon beáradtak az alkony utolsó fényei, az ötágú csil
lag hirtelen felizzott, és addig szikrázott, amíg a nap utolsó 
sugara is ki nem hunyt.

- Mi ez? - kérdezte Ablavius.
- Ez Pythagoras ötszöge, a mágikus erejű pentagramm.
- Ki az a Pythagoras? _
- Mesterem, Kaldu, az alexandreiai főiskolán, azt 

mondta róla, hogy titokzatos és szent életű bölcs volt, a 
számok törvényszerűségeit kutatta, s ezekben látta meg a 
tökéletesség titkait. Ezt a pentagrammot a tökéletesség jel
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képéül alkotta meg: egy vonallal felrajzolható úgy, hogy ez 
a vonal önmagába visszatér, tehát kétségtelenül bűvös jel s 
a varázslatnak csalhatatlan eszköze. Képzelheted, milyen 
hatása lesz a Caesarra, ha az alkonyodó nap utolsó fényei 
megcsillannak a soklapú üvegkristály felületein, és a pen- 
tagramm kigyúl, mint egy ismeretlen és csodálatos égi tüne
mény ...

- Nagyságodnak mi a véleménye; máris értékesíthetem 
ezt a csodálatos találmányt? - kérdezte Ablavius, a cinkos 
bizalmasságával.

- Hogy képzeled? - szólt rá Hosius kissé ingerülten. - 
Hogy látomás legyen belőle, legalábbis látnia kell Constan- 
tinusnak! Mihelyt hazajön, gondoskodom róla, hogy kigyul
ladjon a nappali látomás. Azt hiszem, megrendítő hatással 
lesz rá.

- És akkor, nagyságod intésére, tálalhatom a pen- 
tagrammot és Constantinus elhivatottságát az egész biroda
lomnak. Nagyságod int, és Constantinus istenné magaszto- 
sodik...

Minden úgy történt, ahogy Hosius kitervezte. A Caesar 
hazaérkezése óta Ablaviust állandóan maga mellett tartotta a 
püspök, hogy a látomás után azonnal segítsen eltüntetni a 
pentagrammot. Constantinus már másnap ott ült kedves ka- 
rosszékében, és a szokott módon elmélkedett, amikor egy
szerre csak megvilágosodott a szoba, felvöröslött az ötágú 
csillag, majd fokozatosan halványodott, később alig deren
gett, aztán lassan-lassan egészen kihunyt. Constantinus döb
benten meredt a falra, némán várt, hogy hátha még történik 
valami: legszívesebben vette volna, ha isteni szózat hangzik 
el, de nem tudta, melyik istenre gondoljon, mert ezt a jelet 
nem ismerte.

Ha kereszt lett volna, tudja, hogy az Isis és Osiris jele; 
ha svastika, vagyis mind a négy ágán tört végű napkerék, 
tudja, hogy az a Helios jele. De az ötágú csillagot nem 
ismerte.

Töprenkedéseiben úgy elmerült, hogy se látott, se 
hallott; zúgó fejjel és a furcsa fénytől elvakult szemmel már-
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már úgy érezte, hogy révület szállja meg, s eközben nem 
vette észre, hogy a kihunyt csillag észrevétlenül lesüllyed az 
ajtónyílást eltakaró sötétzöld függöny mögé, s nyomtalanul 
eltűnik. Szinte búgott a csend, elzsongította érzékeit, megbé
nította akaratát. Félóráig tarthatott ez az elragadtatás; amint 
magához tért, erősen csengetett, hogy a rabszolgák meghall
ják, mert ezekben a kora esti órákban még az előcsarnokban 
sem tartózkodhatott senki sem; valóban legalább három perc 
telt bele, amíg az ügyeletes szolga meghallotta a csengetést 
és bevonult az égő tízlángú állócsillárral. Letette a Caesar 
karosszéke mellé, mereven megállt és kérdőn nézett urára.

Hosius őnagyságát! - adta ki a parancsot.
A püspök tudta, hogy Constantinus hamarosan hívatja: 

a mai alkonyat tökéletes volt, a Caesarnak látnia kellett a 
pentagrammot; ha pedig látta, akkor kétségtelenül hitelesít
tetni is akarja, hogy égi látomása volt. Hosius szerencsére el
tüntette már a bűvös ötszög minden részét; a rubintos üveg
kristályokat kiszedte a vázból, a léceket összetörte, azután 
Ablavius a maradványokat bársonyzacskóba gyömöszölte, 
este hazavitte, a kristályokat Kyprisnek ajándékozta, a töb
bit pedig a szemétbe dobta. A pentagramm, mint ahogy va
lamirevaló látomáshoz illik, nyomtalanul eltűnt.

Constantinus izgatottan fogadta a püspököt és lelkesen, 
szinte átszellemülten mondta el látomását, az ötszög hirte
len feltűnését és ragyogását, végül elhalványulását és eltűné
sét. Hosius a homlokát ráncolta, szemöldökeit összevonta, s 
látszott, hogy mélyen gondolkozik, mikor Constantinus fel
tette neki a kérdést, hogy mi volt ez a látomás. A püspök 
csak hosszú töprengés után szólalt meg;

- Nobilissimus, valóban ezt láttad? Hiszen akkor az is
tenség különös kegyelmében volt részed. Mert ez a jel a cso
dálatos és bűvös pentagramm ...

- Mi az, hogy pentagramm? - kérdezte Constantinus, 
mivel nem tudott görögül. Ugyan Hosius sem tudott, de a 
varázs-ötszög nevét és jelentését Kaldutól rég megtanulta.

- A pentagramm az a varázserejű ötszög, amely megvé
delmez a balsors ellen, és biztosítja életünk tökéletességét,
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sőt minden tervünk és vállalkozásunk végső sikerét. Úgyszól
ván az élet igazi titka ez a jel, amelyet százezer ember közül 
legfeljebb egy, ha megláthat. Az istenség különös kedvezése 
és kiváltsága, ha földi ember megláthatja. A régi öregek me
sélték, és sokan közülük meg is írták, hogy tudomásuk sze
rint eddig csak két embernek volt pentagramm-látomása. 
Nagy Sándornak és Augustusnak...

- Nagy Sándornak... Augustusnak... - visszhangozta 
Constantinus.

- Igen - ragadta meg a püspök villámgyorsan az át- 
szellemülésnek ezt a pillanatát -, és ennek a látomásnak ép
pen az a különös értelme, hogy ha megjelent két eszményké
pednek, akkor harmadszorra éppen téged tüntet ki vele az 
istenség, mintha csak szóval mondaná: Nagy Sándor és 
Augustus világbirodalmának örököse vagyl

- Ez hát az isteni küldetés jele - mondta Constantinus, 
szinte révületben. - És azt is mondd meg: vajon megjelenik-e 
még, életem nehéz pillanataiban?

- Soha többé - felelte rá határozottan a püspök -, mert 
a kiválasztott történelmi hősnek egyetlen látomásból kell 
megértenie az istenség akaratát. Aki nem érti meg, az elmu
lasztotta életének legnagyobb és mindenesetre egyetlen lehe
tőségét.

- Én megértettem! - mondta rá Constantinus átszelle
mültem

Ennyi kedvező előjel s ily gondos előkészítés után a leg
nagyobb lendülettel és győzelmi akarattal indult meg a pom
pásan fölszerelt és megszervezett hadsereg Maxentius el
len. Ablavius cégéres tolvaj volt, de a hírverést remekül vég
rehajtotta, a legnagyobb sikerrel Italiában.

Maxentiusnak voltaképpen csak Rómában voltak elszánt 
hívei és csapatai; ezeket részben apja millióival hódította 
meg, részben a szenátus támogatásával. A nagytekintélyű 
birodalmi kormányzótestület tudniillik már több mint három 
évtizede duzzog és sértve érzi magát, mert Diocletianus csak 
névleges fővárosnak hagyta meg, de a valóságos fővárosok, 
azaz hatalmi gócpontok javarészt Italián kívül voltak, úgy
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hogy az ősi szenátus tekintélyével együtt a hatalmát is elve
szítette. Róma valamennyi Augustusra és Caesarra haragu
dott a mellőztetés miatt és ezért szegődött Maxentiushoz, 
úgyhogy az ő révén megint a birodalmi főváros dicsőségé
ben tetszeleghetett.

Rómában tehát nem fogott Ablavius buzgó hírverése, de 
annál nagyobb sikert aratott az itáliai városokban. Róma is 
nyögte Maxentius garázdálkodását, de meg se moccanhatott, 
mert a légiók valósággal beléfojtották a lelket, viszont az itáliai 
városok, amelyek szintén keservesen megszenvedték a bitorló 
rémuralmát, szomjasan szívták magukba Ablavius propagan
dájának elképesztő csodáit és ígéreteit, és repesve várták a 
Helios-kegyelte szabadító érkezését. Constantinus és hadse
rege azzal a törhetetlen bizakodással indult a hadjáratra, 
hogy Italia népe tárt karokkal várja. Ez pedig már maga fél
győzelem volt.

A légiók a galliai Lugdunumban gyülekeztek, a Rho- 
danus-parti kikötővárosban. Ez a nagy forgalmú város volt 
a galliai folyami hajózás gócpontja, a kereskedők collegiu- 
mainak, vagyis szakmai egyesületeinek székhelye; jómódú 
polgárai főképpen borral, agyagedényekkel, vászonfélékkel, 
üvegtárgyakkal kereskedtek, ők szállították egész Galliának 
az itáliai olajat, Italiába és más tartományokba pedig a fém
ipari termékeket és a híres agyaglámpákat; a folyami és ten
geri kereskedelem révén persze a hajótulajdonosok is jól meg
szedték magukat. A Fonteius és az Umbrenus kereskedőcég 
még az udvarnak is szállított Treviribe.

A lüktető életű és eleven forgalmú nagyvárosnál alkal
masabb helyet alig találhattak volna a Maxentius ellen moz
gósított légiók gyülekezésére. Már az is lelkesítőn hatott a 
harcosok hangulatára, hogy a város, főleg a kikötő tömegei 
tomboló lelkesedéssel fogadták a Rhenus mellől, Galliából 
és Hispániából szakadatlan áradatban érkező csapatokat, 
amelyek azon a mérhetetlen területen gyülekeztek, ahol az 
Arar a Rhodanusba torkollik. A szőlőkkel borított dombhaj
latokról jól láthatták a katonák a gazdag nagyváros ragyogó 
templomait, középületeit, palotáit, s a fény és pompa mellett
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a szegényparasztok, rakodómunkások és matrózok ütött-ko- 
pott szennyes viskóit.

Constantinus, kíséretével együtt, magas emelvényről 
szemlélte a csapatok felvonulását. Mellette állt Concordius 
és Talio, háta mögött a főpapok: Hosius, Oromasdes, és Vet- 
tius Rufinus, Helios főpapja. A katonák hozzászoktak, hogy 
a hadseregben az augur és személyzete éppoly nélkülözhetet
len, mint a szakács, vagy a zászlótartó, vagy az ezredes, most 
mégis föltűnt nekik, hogy Helios-pap, Mithras-pap, sőt ke
resztény pap is csatlakozott a csapatokhoz. Nyilván azért, 
gondolták, mert ez egészen rendkívüli hadjárat; égi jelek és 
látomások előzték meg, s ezekből kétségtelen, hogy Constan
tinus az istenség sugallatára száll harcba s ezért Helios- 
Apollo-Mithras-Krisztus minden papja segíti, támogatja és 
imádkozik érte, csakúgy, mint a tábori augur. Ezúttal a jelek 
mind kedvezők, úgyhogy Aurelius Justinus, a hadsereg élén 
vonuló II. Italica legio közkatonája, miközben a pöfögő réz
üst előtt sorba állt agyagcsajkájával a jó illatú juhhúsos ká
sáért, nevetve odaszólt a bajtársának: „Annyi itt a biztató jel, 
hogy Hercules úgyse I ha mind beválik, nem is hadjárat lesz 
ez, hanem séta Rómába!"

Közvetlenül a vezéri emelvény előtt sorakoztak a „pia 
fidelis", azaz „megbízható és hűséges" jelzővel kitüntetett II. 
Italica legio önállósított zászlóaljai, amelyek a Rhenus jobb
partján állomásoztak, Divitia városka táborában, Colonia 
Agrippinával szemben: Valerius Germanus signifer, hatalmas 
termetű, izmos férfi, emelte magasra a vastag tölgyfarúd felső 
párkányára erősített ezred jel vényt, a bronzból öntött nős
tényfarkast, Róma városának az alapítás óta szent jelképét. 
A signifer sisak helyett bivalybőr fejvédőt viselt, még a két 
szarv is rajta volt, vállait és hátát bivaly bőrből cserzett ta
karó, mellét és ágyékát bőrpajzs védte; mivel fegyvertelen 
volt, a legio legerősebb, legvitézebb és legügyesebb harcosai
nak gyűrűje tömörült körülötte az ütközetben, amikor szün
telenül és fáradhatatlanul oly magasra kellett emelnie a ha
dijelvényt, hogy a katonák mindenünnen jól láthassák, épp
úgy, mint a centuriók keresztbenálló kék sisaktaréját. A sig-
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nifer marcona külseje és jelvénye - különösen ha vadkan, 
sárkány, farkas, egyszarvú s más efféle szörnyeteg volt - 
már az ütközet elején megriasztotta az ellenséget; ha pedig 
megtörtént, hogy néhány ellenséges katona a csata forgata
gában megközelítette a szent jelvényt, és a védőharcosok 
gyűrűje meglazult, a signifer nemegyszer két marokra fogta 
a rúdját, és a boldogabb végével csépelte a vakmerő támadó
kat. Valerius Germanus bőrpáncélján öt csillogó érdemérem 
tanúskodott róla, hogy az effajta közelharcnak kiváló mes
tere volt. Constantinus személyesen ismerte, és sokszor kitün
tette és megjutalmazta.

Közvetlenül a II. Italica legio mellett tömörültek a Lug- 
dunumban állomásozó légiók: a VIII. Augusta pia fidelis és 
a XXII. Primigenia; utánuk a Rhenus-vidéki Castra Vetera 
két csapatteste, a XV. Primigenia és a XXX. Ulpia legio ; az
tán Novaesium helyőrsége, a XX. Valeria, amely a kitün
tető Victrix, vagyis a „Diadalmas" elnevezést viselte; a 
XIV. Gemina, vagyis ikerlegio, amely a Martia Victrix, 
vagyis „Mars diadalmas serege" címmel büszkélkedhetett; 
a hispaniai Legio város „pia felix", vagyis „megbízható és 
szerencsés" jelzőkkel kitüntetett légiója, a VII. Gemina, s 
végül az I. Minervia „pia fidelis" legio, amely utóvédje volt 
a mintegy nyolcvanezer főnyi seregnek. Feladata az volt, 
hogy elkísérje a hadsereget a határig, s onnan visszatérjen 
állomáshelyére Lugdunumba, mert a városban csak az I. Mi- 
nerviának ezek a cohorsai maradnak majd helyőrségül.

A végtelen síkságon a signiferek magasra emelték a 
légiók ezüst sasait és csillogó bronz csapatjelvényeit, mikor 
Constantinus fölemelte jobb karját, és a katonaság meghal
lotta az allocutio első harsányan felzengő szavait. Ebben a 
pillanatban a Caesar mögött egy signifer magasra emelte a 
pentagrammot, amelynek vörös üvegkristályai szikrázva tün- 
döklöttek föl az őszi napsütésben. A csapatok zúgó morajjal 
fogadták a soha nem látott jelvény felbukkanását, és mivel 
nem ismerték, titokzatos varázserőt sejtettek mögötte, és még 
lelkesebben, a győzelem biztos tudatában indultak meg a II. 
Italica pia fidelis legio után. A nyugodtan és tervszerű pon
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tossággal menetelő hadsereg Vienna elhagyása után két ágra 
szakadt: az északi ág Cularo vámállomás, a déli pedig Bri- 
gantio város irányában vágott neki az Alpesek félelmetes 
óriás hegyeinek, amelyek ekkor már korántsem voltak jár
hatatlanok, mert Augustus óta itt, az Alpis Cottia gerincein 
kitűnően megépített hadiút húzódott Gallia Cisalpina, vagyis 
Felső-Italia dombos és sík területére.

A kis Segusio határváros katonai őrségét a II. Italica 
előőrsei egyetlen rohammal elsöpörték, s ezután már semmi 
akadály sem volt az első számbavehető erősségig, Augusta 
Taurinorum városáig. A Constantinus-hadsereg harapófogó
jának két ága itt csukódott össze: a város menthetetlenül ál
dozatul esett a XX. Valeria és a XIV. Gemina legio rohamá
nak.

Concordius tábornok a kém jelentésekből jó előre 
értesült, hogy milyen elleséges csapattestek várják Felső-Ita- 
liában. Meg is jegyezte az alpesi átkelés után a haditanács
ban;

- Ez a Maxentius annyit ért a haditudományhoz, mint 
tyúk az ábécéhez. Micsoda ostobaság szétszórni az erőit s 
egyes városokat védeni, ahelyett, hogy a mienknél kétszerte 
nagyobb seregével már itt a Padus vonalán elállta volna az 
utunkat, és nyílt ütközetre kényszerített volna bennünket.

- Bár én egy csöppet sem félek a bitorlónak szedett-ve- 
dett légióitól - szólalt meg Terentius Titullus, a II. Italica 
parancsnoka -, mégis bizonyos, hogy megkönnyítette a fel
adatunkat. És kissé szégyellem is, hogy teljes és érintetlen 
haderőnkkel ilyen csipcsup osztagok ellen harcolunk.

- El sem tudom képzelni, kinek az agyában születhetett 
meg az a gondolat, hogy nagyvárosok védelmére lovasságot 
vezényeljen - jegyezte meg szakszerűn Talio.

- Méghozzá páncélos lovasságot! - vágta rá gúnyosan 
Concordius. - No de én méltó fogadtatásban részesítem őket!

Hogy Concordius valóban méltó fogadtatásról gondos
kodott, az bebizonyult Augusta Taurinorum előtt. Ezt a nagy
várost, amely bizonyos mértékben Italia kulcsa volt - nem 
belülről védték, ahogy a józan stratégia elvei szerint várakat
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védeni kell, hanem kívülről, mégpedig barbár lovassággal, 
amelynek lovait és lovasait páncéllemezek borították tetőtől 
talpig. Concordius, mivel kémeitől tudta, hogy ez a majdnem 
sebezhetetlen lovasság várja őket Augusta Taurinorum falai 
alatt, már Lugdunumban vasvégű bunkókkal és csákányokkal 
fegyverezte föl a XIV. Gemina légiót, s amint most felbukkant 
a páncélos lovasság, a rettenthetetlen Mars-legio irtózatos len
dülettel rávetette magát a lovasokra: a csákányosok a lovasok 
fejét verték szét, a vasbunkósok rettenetes csapásokkal ösz- 
szezúzták a lovak lábait, úgyhogy alig egyórás harc után az 
egész lovasság a földön hevert, sőt a lezuhant lovak még a 
lovasaikat is agyonnyomták. Ugyanezt megismételte a XIV. 
legio Brixia alatt is, és most már Felső-Itáliában csak egy vár 
maradt, amely ellenállhatott: Verona.

És Verona ellenállt. Oranius tábornok, a vár parancs
noka, kétségbeesetten látta, hogy a Segusiótól kezdve meg
riasztott és szétvert Maxentius-csapatok maradványai mind 
Verona várába menekültek; fegyelmezésük és ellátásuk sú
lyos gondokat okozott a tábornoknak. A várba beözönlött 
csapatok rémülten beszéltek Constantinus látomásairól, az öt
szögű csillagról, a jóslatokról, az égi seregek támogatásáról, 
és minden egyéb csodáról, ami szinte mesésre duzzasztotta 
már a Hosius-propaganda hírverését. Verona azonban kivé
telesen erős vár volt, és Oranius remélte, hogy akármennyire 
rontják a fegyelmet és mételyezik a harci hangulatot a beto
lakodók, sikerül megvédenie a várat.

De veszedelmesen fogyott az élelmiszer és a védők tü
relme és kitartása is, amit erősen megrendített az idegen ele
mek uszítása, és ezenfelül az ostromgépek is napról napra 
gyengítették a vár falait és bástyatornyait. Oranius minél 
előbb el akarta dönteni a mérkőzést, de Constantinus is hosz- 
szallotta az ostromot; ha Verona sokáig feltartóztatja, Ma- 
xentiusnak ideje lesz újjászervezni haderejét és kétszeres 
túlerejével akárhol s akármilyen váratlanul megtámadni a 
Verona előtt veszteglő támadó sereget. De úgy látszik: Ora
nius volt a türelmetlenebb, mert mielőtt még Constantinus 



döntő lépésre szánta volna el magát, a veronai tábornok tá
madott. Mégpedig nagyon ravaszul kieszelt hadicsellel.

Egy délután feltárult a vár déli kapuja, s hatalmas len
dülettel kirontott a védősereg. Az ostromlók alig várták ezt 
a pillanatot: szemtől szembe a II. Italica tartotta fel a roha
mot, balról a XX. Valeria Victrix, jobbról pedig a XIV. Mar
tia Victrix karolta át a védőket, s Concordius már-már azt 
hitte, hogy hamarosan összeomlik ez a kétségbeesett kitörés, 
ő pedig a győztes ostromlósereggel legkésőbb egy óra múlva 
bevonulhat a várba.

A jogosan remélt győzelem azonban végzetes vereségre 
fordulhatott volna, ha Talio nem figyel föl valami egészen 
szokatlan jelenségre. A csetepaté kellős közepén, amikor ép
pen támadásra indította eddig tartalékban várakozó századát, 
feltűnt neki, hogy a támadó sereg háta mögött, jó messze dél
kelet felé, az Atesis jobbpartján húzódó erdőből sűrű madár
rajok röppennek föl. Egy szempillantás alatt felötlött benne 
az a gondolat, hogy az erdő madarait megzavarták, a bizo
nyára nem békés gombaszedők vagy szerelmes párok bent 
az erdőben, hanem kemény léptű katonák: lábuk dobog, 
fegyvereik zörögnek. Egy perc sem telt belé, máris ott ter
mett Concordius mellett, és lihegve közölte vele az erdő tit
kát.

Constantinust értesíteni pillanatok műve volt.
- Nobilissimus - mutatott az Atesis-parti erdő felé a 

tábornok -, Oranius ott lappang az erdőben: meg akar ke
rülni bennünket!

Parancsőrtisztek rohantak a következő pillanatban, a 
XIV. legio kivált a kapu előtt zajló csatározásból, két részre 
oszlott, s a cserjés domboldalak védelme alatt készenlétben 
várta az erdő felől a támadást. És mikor a fák sűrűjéből ki
bukkant Oranius s nyomában a védősereg két zászlóalja, 
hogy hátba támadja az ostromlókat: a dombok mögül rájuk 
rontott kétfelől a XIV. legio, s olyan gyűrűbe szorította őket, 
hogy szinte moccanni sem bírtak. Constantinus maga vezette 
a rohamot, vörösen szikrázott feje fölött a pentagramm, de 
az ellenséget még ennél a szokatlan mágikus jelnél is jobban 



megriasztotta Constantinus mindent elsodró harci lendülete. 
Oranius a zászlóaljaival együtt holtan maradt a csatatéren, 
fejét levágták, lándzsára tűzték, s a XIV. legio most már ez
zel a hadi jel vénnyel rohamozta meg a déli kapu előtt még 
mindig szívósan harcoló védőket; de mikor ezek meglátták 
parancsnokuk véres fejét, sorra megadták magukat. Constan
tinus kiadta a parancsot:

- Foglyok nem kellenek!
Maxentius felső-italiai katonáiból alig néhány tucatnak 

sikerült a mészárlás elől az erdőkbe menekülnie.
A Caesar aranynyaklánccal, a legnagyobb katonai ki

tüntetéssel jutalmazta meg Taliót.
Ezzel a győzelemmel megnyílt az út Róma felé. Maxen

tius a felső-italiai védelemre tett föl mindent, s egészen Ró
máig sehol sem volt már számbavehető hadereje. A győzelmi 
lakomán meg is jegyezte Constantinus:

- Ennek az embernek vagy elment az esze, vagy fo
galma sincs a hadvezetésről. A felső-italiai baklövés után 
most elköveti a másodikat is: Rómában és Róma környékén 
vonja össze egész haderejét!

- Azt hiszem, nobilissimus - mondta rá Hosius -, már 
ő is tudja, hogy ezt a háborút elvesztette. A mi feladatunk: 
minél gyorsabban végezni vele.

Igaz: Veronában egy hetet időztek, mert rendezni kel
lett a harcokban kissé megzilált csapatokat, s végig kellett 
nézni a győzelem örömére naponta megtartott gladiátori via
dalokat. Az amfiteátrumot Diocletianus építtette, még tíz éve 
sincs; a gyönyörű fehér márvány épület nézőterén naponta 
huszonkétezer katona élvezte a válogatott gladiátorok viada
lait. De akármilyen pompás szórakozást nyújtott a veronai 
pihenő, mihelyt a csapatokat rendbeszedték, Constantinus in
dulást parancsolt. Éles hangú sípok friss ütemeire vágott 
neki a hadsereg a hosszú útnak, mégpedig három oszlopban, 
védekezésül minden meglepetés ellen: a három hadoszlop ál
landóan összeköttetésben volt egymással. Bononiától kezdve 
a Via Aemilián, majd a Via Flaminián, Florentiától pedig a 
Via Cassián és a Via Clodián vonult a hadsereg: úgy fésülte
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végig Italiát, mint óriási borona. A fő erő Constantinus veze
tésével a Via Clodián közelítette meg Róma környékét. 
Maxentius-csapatokkal egész útjukon nem találkoztak; ha 
egyik-másik városban netalán volt egy centuria vagy cohors, 
mint névleges helyőrség, az nyomban nyakra-főre megadta 
magát. Saena város helyőrsége is egyetlen felszólításra letette 
a fegyvert. Constantinus a II. Italica élén bevonult a városba; 
hadoszlopának többi egysége a város körül húzódó hegyek 
és dombok tövében ütött tábort. A főhadiszállás a tanácsház
ban volt: a decuriók, a városka elöljárói ott rendeztek be 
szállást a Caesarnak, vezérkarának és testőrségének.

Másnap, miután a továbbvonulás terveit megállapítot
ták, az esti órákban kihallgatásra jelentkezett Hosius. A so
rozatos álmok, jelenések, jóslatok, főleg pedig a pentagramm 
feltűnése óta a Caesar kissé elzárkózott környezetétől, és 
ritkán bocsátott maga elé valakit; Talio volt az egyetlen, aki
nek ezentúl is bármikor szabad volt belépnie hozzá; Fausta 
nem élvezte ezt a kivételes kedvezményt; sőt a nélkülözhe
tetlen Hosius sem, de Talio bejelentése után a Caesar azon
nal fogadta.

- Nobilissimus - kezdte a püspök -, rendkívül fontos 
dolgokat kívánok tudomásodra hozni. Ablavius most közölte 
velem, hogy római ügynökének, Alfius bankárnak egyik al
kalmazottja kiszökött Rómából, és fontos híreket hozott. 
A katonai felderítőktől úgy tudtuk, hogy Maxentiusnak 
170 000 gyalogosa és 18 000 lovasa van; most kiderült, hogy 
ez túlzás. Haderejének magva, a tízezer főnyi praetorianus 
gárda és hat gyalogos legio, mintegy 70 000 ember bent van 
a városban, tízezer főnyi lovassága és még három legio a vá
roson kívül táboroz. Hadserege tehát nagyobb, mint a miénk, 
de a javarésze fegyelmezetlen kis-ázsiai zsoldos: ezek a ga
rázda elemek rettegésben tartják a város lakosságát, rabol
nak és erőszakoskodnak, a hadvezetőség nem bír velük, 
hiszen ezeket csak fegyveres harc árán lehetne megfékezni, 
s ez végzetes és kockázatos eljárás volna, mikor úgyszólván 
Róma kapui előtt állunk.

- Majd mi elvesszük a kedvüket a garázdálkodástól.
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- Talán már most is észre lehetne téríteni őket, ha Al- 
fius futárja becsempészné azt a kiáltványodat amelyben köz
löd a várossal, hogy az istenség sugallatára érkezel, a győ
zelem biztos ígéretével, s azoknak, akik megadják magukat, 
akár polgárok, akár katonák, kegyelmet hirdetsz.

- Helyeslem. Alfius terjessze kiáltványomat! A pen- 
tagramm is legyen benne.

- Ha kegyeskednél megengedni, nobilissimus, én mást 
javasolnék.

- Beszélj.
- Kegyelmes Caesar - kezdte Hosius -, mint bizonyára 

tudod, már hosszabb ideje foglalkozom csillagászati és me
teorológiai megfigyelésekkel. E tanulmányok módszerét még 
ifjúkoromban tanultam meg az alexandreiai főiskolán, a híres 
Kaldu professzortól. Megfigyeléseimet bőven volt alkalmam 
folytatni Cordubában, s ott rengeteg számítást végeztem a 
nap, a hold, az üstökösök és egyéb égi jelenségek feltűnésére 
és szerepére vonatkozólag. Sürgősen el kell mondanom ne
ked, nobilissimus, hogy a közeli napokban olyan égi jel fel
tűnésére számíthatunk, amelynek döntő szerepe lesz ebben a 
hadjáratban, s utána egész további pályád alakulásában, fő
leg a vallási és politikai egység megteremtésében.

- Ismeretlen égi jel? - csodálkozott Constantinus. - 
Döntő szerepe lesz? Vajon mi lehet?

- Meteorológiai megfigyelések szerint ilyenkor, a szép 
nyári időszak elmúltával, mikor az égboltot vékony fehér fá
tyol borítja, néha fodros-réteges felhőalakzatok jelentkeznek; 
régen megállapították, hogy az ilyen felhők apró jégkristá
lyokból állnak. Ennek a millió meg millió jégkristálynak a 
tengelyei mind egymással párhuzamosan helyezkednek el, s 
ha a nap fénye rájuk esik, ezt a fényt minden egyes kristály 
azonos szög alatt töri meg. Ha ezt a fény jelenséget a földről 
nézzük, a megtört fényt körnek látjuk, amely belül vöröses, 
kívül kékesfehér. Néha ezek a hatszögletű jégkristályok 
olyan tömegben keletkeznek, hogy erős napsütésben nem 
egy, hanem két fénykarika mutatkozik, s néha, eléggé rit
kán, az is megtörténik, hogy fényoszlopok metszik a fény-
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karikát víszintesen vagy függőlegesen, vagy mindkét irány
ban egyszerre. Ez a fénykereszt ahogy a tudósok nevezik, 
oly ritka tünemény, hogy teljességgel igazuk van a be nem 
avatott embereknek, ha isteni jeladásnak tekintik. Egyébként 
latinul corona a neve, vagyis koszorú, ebben az esetben fény
koszorú; bár nem tudok görögül, hiszen az alexandreiai főis
kolán szeretett mesterem egyiptomi és latin nyelven magya
rázott nekem, de azért megjegyeztem, hogy a görög neve 
hálós, vagy haló, s a jelentése „kör, pajzs, napudvar". Ez a 
haló, ha két fényvonal metszi, pontosan olyan, mint a Helios- 
papok ruházatán a napkarikába foglalt egymást metsző két 
vonal.

- Tehát ez a fénykereszt Helios jele? - kérdezte Cons
tantinus.

- Annyi kétségtelen, hogy égi jel - felelte Hosius -, s 
ennélfogva a Napisten jele, akár Apollónak nevezik, akár 
Heliosnak, akár Mithrasnak, akár Krisztusnak.

- Vajon ez lehetne hát az eljövendő egységes vallás jele?
- Feltétlenül mindenki elfogadná ezt a mélyértelmú jelt, 

a zsidók kivételével, mert ők ragaszkodnak egykori királyuk, 
Dávid, hatágú csillagához. A vallási egységbe sem lehetne 
őket belevonni, mert nem ismerik a magasztos Helios-vallást; 
az ő istenük neve Adonáj, vagyis Ür, de még a főiskolán úgy 
hallottam, hogy tulajdonképpen szamárimádók.

- Maradjunk csak a fénykeresztnél - vágott a szavába 
a Caesar. - Azt mondtad az elébb, hogy a közeli napokban 
tűnik fel ez az égi jel. Nos, mikor?

- Megfigyeléseimből arra következtetek, hogy tíz nap 
múlva, mégpedig déltájban, amikor a legerősebb a nap fénye, 
és csak az a bizonyos vékony fátyolfelhő lebeg az égbolt 
egyik részén. Akkor ragyog fel a fénykereszt. Úgy számítot
tam ki, hogy a haló akkor tűnik fel, amikor Róma alá érünk. 
Én előre kihirdetem, hogy Constantinus kedvéért Helios égi 
jelt mutat majd, a győzelem zálogául.

- Hogyhogy? Talán a katonák is meglátják? Az egész 
hadsereg? Nem csak én? - kérdezte Constantinus meglepet
ten.
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- Mindenki látja majd - felelte Hosius -, és az a jó, 
mert így az égi jel letagadhatatlan, szent bizonyosság. Min
denki látta, de mi magyarázzuk meg az értelmét és jelentő
ségéti

III

Constantinus hadoszlopa Saenából egyenesen nekivágott 
Clusiumnak, az ősi etruszk városnak, és innen kezdve a Via 
Cassián vonult Róma felé. Volsinii városka mellett pihenőt 
tartottak, s aztán már csak a kis Vaccanae völgymélyedésé
ben táboroztak le, a Sabatinus tó közelében, hogy innen majd 
úgy déltájban nekivágjanak az utolsó útszakasznak Róma 
felé. De az indulásból egyelőre semmi sem lett. Hosius intéz
kedésére minden csapattestben kihirdették, hogy mielőtt a 
hadsereg Róma alá ér, Constantinus kedvéért, a győzelem zá
logául és ígéretéül, soha nem látott égi jel ragyog fel a fehér 
fátyolos mennyboltozaton. A katonák azóta, hogy Clusium- 
ban az égi jel feltűnését kihirdették, izgatottan kémlelték az 
eget, s különösen a déli és kora délutáni órákban nyugtalan
kodtak. Némelyek komoran, szorongó félelemmel várták a 
tüneményt; mások vidáman és a biztos győzelem reményé
ben; de voltak konok kételkedők is, akik nem voltak haj
landók elhinni, hogy az istenség csodálatos jeladásait em
berek előre megjövendölhessék. Természetesen ezeknek sej
telmük sem volt a csillagászati és meteorológiai jelenségek 
törvény szerűségeiről. Ugyanilyen volt a hangulat a másik két 
hadoszlopnál is: mert mind a három hadoszlopnak kihirdet
ték az égi tünemény minden órában várható megjelenését. 
Hogy azonban milyen lesz ez a tünemény, azt Hosiuson kí
vül csak maga Constantinus tudta.

A katonák vonakodva szedelődzködtek, a vezényszavak 
végighullámzottak a csapatokon, a síposok ajkukhoz illesz
tették hangszerük fúvókáját, és már csak az intésre vártak, 
amikor hirtelen felmorajlott az egész sereg: a katonák leve-
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gőbe lendített karral mutogattak az égboltra, sokan térdre 
vetették magukat, egyesek hangosan kiáltoztak rémületük
ben, s minden pillanatban várták, hogy rájuk szakad a világ, 
a legtöbben azonban néma megilletődéssel bámulták a meg
lepő fénytüneményt, és mikor mindenki tudomásul vette, 
hogy nem omlott össze sem az ég, sem a föld, és sem víz
özön, sem tűzfolyam nem pusztította el a világot, akkor egy
szerre megelevenedtek, s meggyőződtek róla, hogy a tüne
mény nem csapást és pusztulást, hanem isteni segítséget és 
győzelmet jósol annak a Caesarnak, akit az álmok, látomá
sok és jelek - mint a pentagramm is - az istenek kegyeltjé
nek hirdettek. És most egyszerre, átszellemülten, lelkesen és 
felszabadultan harsant ezer meg ezer torokból, rajongó re
ménykedéssel:

- Égi jel! Égi jel!
Ebben a hangulatban menetelt a hadoszlop egészen a Via 

Flaminia ás a Via Tiburtina találkozásáig, ahol végre egye
sült a másik két oszloppal, éspedig a Saxa Rubra nevű sziklás 
hegyig, amelyet épp vörösesbarna kőzetéről neveztek Vö
rös Sziklának. A jobbparton Vei volt a legközelebbi város, a 
Tiberis balpartján pedig az ősi Fidenae; Vei és a folyó jobb
partja közt pompázott a Veientanum nevű császári birtok és 
villa, valamikor Augustus feleségének, Liviának a tulajdona.

Concordius ugyan vakon bízott Constantinusban, de 
azért bizonyos aggodalommal állapította meg, hogy seregük 
jócskán megfogyott. Terentius Titullus megnyugtatta:

- Neked, mint tapasztalt tábornoknak, nem kell mon
danom, hogy erre a létszámcsökkenésre már az induláskor 
számítottunk. Hiszen tudtuk, hogy nemcsak az elfoglalt vá
rakban, hanem a középitáliai városokban is kisebb-nagyobb 
megszálló csapatokat kell hagynunk. Tehát csökkent a har
cosaink száma, de hozzá kell tennem: nem csökkent az ereje. 
Kisebb hadsereg könnyebben mozgatható, főleg ha igazi har
cosokból áll. Meggyőződésem szerint a II. Italica egy cen- 
turiája többet ér, mint Maxentiusnak egy egész csürhe légiója.

- Bár tudom, hogy sohasem szabad fitymálni az ellen
séget, ezúttal példát veszek önbizalmadról, és erre elsősor-
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bán az égi jel jogosít föl. Meg kell mondanom, hogy Cons
tantinus haditerve is számot vetett ezzel a tényezővel.

- Megmondom - felelte Terentius Titullus -, hogy én a 
katonáim fegyelmében és vitézségében jobban bízom, mint az 
égi jel hangulati hatásában.

- Vedd úgy, hogy a kettő együtt mégis nagyobb erő, 
mint mindegyik külön-külön.

- Te pedig, kedves Concordius barátom, gondolj arra, 
hogy azok odaát vajon nem látták-e az égi tüneményt?

- Hogy mondod? - riadt meg Concordius. - Vajon lát
ták-e? Ha jól meggondolom, hát Rómában éppúgy láthat
ták Maxentiusék, mint mi Vaccanaeban. Hiszen a nap is lát
ható Veronában, Saenában, Rómában s akárhol egyformán.

- No látod, barátom? És ha Maxentiusék is azt hirdetik 
majd, hogy az égi jel az ő győzelmük záloga, és ezzel tüzelik 
majd katonáikat? Be kell látnod, hogy bármily erkölcsi erő 
az istenség jeladása, mert én is hiszek benne, azért mégiscsak 
katonáink fegyelmén, harci készségén, bátorságán és győ
zelmi akaratán múlik a siker.

így gondolta ezt Constantinus is. Miután vezérkarával 
bevonult a Veientanum villájába, az egykori Livia-villába, 
éjjel-nappal a várható ütközet tervein dolgozott velük, egy
idejűleg pedig Róma ostromán, arra az esetre, ha Maxentius 
bezárkóznék a városba. A legsúlyosabb gondot az esetleges 
ostrom terveinek kidolgozása okozta, mert józan ésszel alig 
lehetett elképzelni, hogy egy hadvezér nyílt terepre vonul
jon ki, ahelyett hogy bent maradna a jól védhető várban, hi
szen az ilyen óriási erődítmény megvívásába már nagyon sok 
tehetséges és kiváló hadvezérnek beletört a bicskája.

Napokig lázasan dolgoztak, és csak az étkezések ide
jére hagyták abba a munkát. Egyik vacsorán megszólalt Ho- 
sius:

- A villa főkapuja fölött a márványoromzaton ezt a 
felírást olvastam: „Ad lauros", és kérdezem, vajon mit jelent
het ez: „Villa a babérágakhoz", vagy akár „babérkoszorúk
hoz". Azt hiszem, helyesen értem ezt az ősi felírást, ha győ-
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zelmünkre vonatkoztatom. Mert nyilván nem ok nélkül vezé
relt ide bennünket az istenség.

- Ki tudhatja ezt jobban, mint Vecasius? - vetette föl a 
kérdést Concordius, aki otthon is szeretett ingerkedni az ud
vari titkárral, azon az ürűgyön, hogy Vecasius mindent elöl- , 
vásott, és mindent megtanult, sőt mi több: mindent tud.

- Nos, Vecasius - nevetett felé az aranyláncos Talio -, 
hic Rhodus, hic salta!

- Hosius őnagysága fején találta a szöget: az elnevezés 
valóban egy régi győzelemre vonatkozik, s ha ő most várható 
győzelmünkre magyarázza, jó nyomon jár. Hogy világosab
ban beszéljek, elmondom a villához fűződő mesés történetet. 
Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy ennek a villának más 
neve is van: „Villa a fehér tyúkokhoz". Egykor Líviának, 
Augustus császár feleségének a birtoka volt ez a Veientanum, 
Livia építtette a pazar villát, s mikor Augustus feleségül 
vette, ide vonultak vissza élvezni a mézesheteiket. Történt 
azonban, hogy Augustusnak háborúba kellett mennie, s Livia 
egyedül maradt itt, és remegve várta, mikor tér vissza férje, 
s vajon győzelemmel tér-e meg. Amint tehát egy ízben itt 
üldögél a kertben, sas repül el a feje fölött. Livia fölnéz, s 
látja, hogy a sas a karmaiban tartott fehér tyúkot leejti; a se
besült állat Livia lábai elé esett, s akkor látta az Augusta, 
hogy babérágat tart a csőrében. A császárné elsikoltotta ma
gát örömében: „Győzelem!" és rögtön parancsot adott, hogy 
ápolják a tyúkot, és ültessék el a babérágat. A monda hoz
záteszi, hogy Augustus valóban győztesen tért haza, a ledu
gott babérágból gyönyörű fa lett, a fehér tyúkokat pedig az
óta is szaporítják és gondozzák a villában. Azóta hagyomány- 
nyá vált, hogy a császárok a győzelmük után ebben a kertben 
dugják földbe a diadalmenetben viselt babérágat. Azóta a 
diadalmi babérágakból sűrű erdő nőtt a villa körül.

- Jó volt meghallgatni ezt az ősi mondát - jegyezte meg 
Hosius -, legalább figyelmeztetjük majd Constantinus urun
kat, hogy ne felejtse el a győzelem után elültetni a babérágat.

Constantinus tudniillik nem volt jelen az étkezéseken:
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a pentagramm-látomás óta egyedül étkezett; enni és inni még 
az étekfogó rabszolgák sem láthatták.

Ebben a szándékos és tervszerű elzárkózásban szüntele
nül álmaival és látomásaival foglalkozott; elragadtatásából, 
rajongásából és hallucinációiból csak azokban az órákban 
kényszerítette vissza magát a valóságba, amikor a haditer
vekkel foglalkozott. De ilyenkor is keményen, szinte meg
szállottan ragaszkodott elgondolásaihoz, mert - így mondta 
- minden tervét az istenség sugallta. Most már abban a meg
győződésben élt, hogy a jelek révén közvetlen összeköttetés
ben van az istenséggel.

Dolgozószobáját abban a teremben rendezték be, amely 
valamikor Livia hálószobája volt. Ennek a harmincöt láb hosz- 
szú és tizennyolc láb széles teremnek a falait olyan pompás 
falfestmények díszítették, amelyekhez képest Cerellius treviri 
falfestményei egy csöppet sem mutatták, hogy a festőművé
szet az Augustus óta eltelt háromszáz év alatt a tökéletesség 
magasabb fokára jutott. A treviri festmény érdekes és hu
moros mondái eseményt ábrázol, gazdag természeti háttér
rel; a Babérvilla művésze egyetlen gyümölcsös- és virágos
kerttel festette tele a terem négy falát.

Mikor egyszer Constantinus a tábornokokkal kilovagolt 
a Saxa Rubrához, gondosan megvizsgálni és fölméretni az 
esetleges csata terepét, Vecasius bevezette a dolgozószobába 
a püspököt:

- Nem hiszem, hogy nagyságod bárhol a világon látha
tott volna ilyen tökéletes művet. Mind a négy fal ugyanannak 
a kertnek más-más részeit ábrázolja, mintegy folytatólagosan; 
az embernek az az érzése, amint a falak mentén végigmegy, 
mintha kertben sétálna, s éppenséggel ebben a festett kertben. 
Azt hiszem, az idősebb Plinius könyvében olvastam, hogy a 
művészet e csodájának alkotója Ludius mester, Augustus ko
rának kiváló tehetségű festőművésze.

- Csalóka festmény - jegyezte meg Hosius -, mert a 
festő olyan távlatot tudott adni ennek a kertnek, hogy az em
ber szinte valóságosnak érzi: az imént majdnem átléptem ezen 
az alacsony fehér korláton meg a bokorrózsák rácsos keríté



sén. A fehér korlát hellyel-közzel, szabályos távolságokban 
bemélyed s minden ilyen falmélyedésben egy-egy dúslombú 
fenyőfa zöldül, ahány annyiféle. A korláton túl, ameddig a 
szem ellát, díszfák és gyümölcsfák sűrű ligete virul: babér, 
ciprus, pálma, közben körtefák, birsalmafák, gránátalma- 
fák ... Nézze nagyságod azt a kéktollú, sárga begyű mada
rat: hegyes csőrével fölvágta a vörös bélű gyümölcsöt, és ví
gan lakmározik rajta. De annyi ebben a kertben a madár, 
hogy szinte minden fára jut belőlük: ide-oda röpködnek, föl
rebbennek, lehuppannak, pipiskédnek, az ágakon hintáznak, 
csipegetik a gyümölcsöket, s az ember szinte azt várja, hogy 
ebben az elíziumi boldog kertben egyszerre csak elkezdenek 
énekelni.

- Kiválóságod tudja - szólalt meg a püspök -, hogy egy 
csöppet sem vagyok fogékony a képzőművészetek iránt; az 
én érdeklődésemet teljesen leköti a királyi művészet: a csil
lagászat. De ez a festett kert, ez a buja virágzás, a rózsák, 
margaréták, szegfűk, pipacsok, liliomok, tubarózsák, harang
virágok, a fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér tollruhában 
pompázó madarak és főképpen az arany, piros, sárga, és hal
ványzöld színű duzzadó gyümölcsök elbűvölnek. Szinte küsz
ködnöm kell magammal: minduntalan szeretném átlépni az 
alacsony falat és leheveredni odabent a selymes, magas fű
ben, a fényes levelű magyalbokor tövében...

Ebben a pillanatban madárdal csattant fel: Hosius meg
lepetten kapta föl a kertről a fejét. Vecasius mosolyogva le
gyintett:

- Semmi, semmi. Csak az igazi madarak dalolnak. Lám, 
a művészet varázsa még a csillagok s a számok varázslóját 
is így megejti. Olvastam valahol, hogy Tiridates armeniai 
király, mikor Nero vendége volt, a császár meghívására ki
rándult ebbe a villába, s ezt a friss, sárgáspiros, duzzadó kör
tét annyira megkívánta, hogy le akarta szakítani; megdöb
benéséből csak az térítette magához, hogy a falat markolászta: 
akkor pattant le a festményről ez az ujjhegynyi darabka.

Vecasius egészségesen fölkacagott, Hosius azonban ko-
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moly maradt mert úgy érezte, hogy a titkár az armeniai ki
rály baklövésével az ő érzéki csalódásán is csúfolódott.

- Augustus márványszobra, kint a kertben, dombormű
ves mellpáncéljával és fölséges testtartásával maga a meg
testesült uralkodói méltóság - szólalt meg nyugodtan Hosius.

- Ha a kertből jön be az ember ebbe a terembe, feltétle
nül úgy érzi, hogy ez a festmény a kert folytatása. Csak ép
pen szebb.

- Nem - vágta el Hosius szárazon -, mindig a valóság 
a szebb.

Pedig Hosius voltaképpen önmagát cáfolta meg ezzel, 
hiszen hiába volt csillagász és matematikus, mégiscsak aszt
rológiával, jóslással, varázslattal, álmok és látomások csűré- 
sével-csavarásával foglalkozott, tehát olyasmivel, aminek 
édeskevés köze van a valósághoz. Nem hitt ugyan természet
fölötti erőkben és jelenségekben, de az volt a megingatha
tatlan meggyőződése, hogy az emberek hiszékenysége határ
talan, tehát éppen ennek a kiaknázása révén irányíthatók leg
jobban.

Föl is vetette később ezt a kérdést Vecasius, mikor Lu
dius kertjéből lejöttek a valóságos kertbe, sőt megtoldotta 
egy másik kérdéssel is:

- Nagyságod Helios-hivő, így mondja. Meg is magya
rázza, hogy keresztény püspök létére azért Helios-hiyő, mert 
a keresztények istene is Helios, csak éppen Krisztus néven. 
Tisztelettel megkérdezem, hogyha Krisztus is Helios, mért kell 
neki külön vallás? Mért nem egyesülhetnek a keresztények a 
Helios-hivőkkel?

- Ugyanazért, amiért a napkultuszban is van külön 
Apollo-, külön Mithras- és külön Helios-kultusz.

- Ezek csak külsőségek - mondta rá Vecasius -, a lé
nyeg ugyanaz.

- Miért van hát akkor három Napisten-felekezet? - vi
tatkozott a püspök. - Ha a kereszténység különállása aka
dálya a vallási egységnek, akkor a három Napisten-felekezet 
is az.

- Akkor viszont én szíves engedelmeddel megkérdezem,
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hogy ha valamennyien Helios-hivők vagyunk, Constantinus 
urunkkal együtt, mért buzgólkodik nagyságod különöskép
pen a kereszténység érdekében, s mért állítja egy sorba ama 
zsidó Krisztust az ősi Apollóval, vagyis Heliosszal? Talán 
azért, mert nagyságod keresztény pap? Nagyságod szerint a 
kereszténység a legtökéletesebb formája a Helios-vallásnak?

- Kiválóságod fején találta a szöget: ez a meggyőződé
sem. A kereszténység azért a legtökéletesebb Helios-vallás, 
mert felvette és magába olvasztotta minden többi Helios-val
lás, sőt hozzáteszem: a zsidó vallás tanításait és szertartá
sait. Ezért bátran nevezhetném egyetemes vallásnak, amely 
minden más kultusznál alkalmasabb arra, hogy a vallási egy
ség magja legyen. Ezzel a felfogásommal, azt hiszem, legha
tásosabban szolgálhatom Constantinus célját: a vallási egysé
get s ennek természetes következményét: a birodalom egysé
gét.

Vecasius nem azért volt jogász, hogy ennyiben hagyja a 
dolgot:

- Nagyságod tehát abban fáradozik, hogy a keresztény
ség legyen az uralkodó vallás. Aurelianus császár, idestova 
ötven éve már, a Helios-kultuszban találta meg az egysége
sítő vallási erőt. Mért kell ezt a fejlődést megbolygatni?

- Azért, Vecasius, mert a kereszténység a frissebb és 
fiatalabb erő. Vegyük csak a Mithras-kultuszt: beleragadt az 
elavult külsőségekbe, akárcsak az Apollo-kultusz az áldoza
tok és szertartások megmerevedett formaságaiba. Mi a taní
tásaiból és szertartásaiból átmentettük és korszerűsítettük 
mindazt, ami nem avult el, tehát új fejlődés csírája lehet. 
Ezért akarom meggyőzni Constantinust is, hogy a keresztény
ség a legkorszerűbb Helios-vallás, és hogy a birodalom egy
ségét csak a mi istenségünk, Krisztus tudja megteremteni.

- Ki az a Krisztus tulajdonképpen?
- Zsidó rabbi volt, új zsidó felekezetet alapított.
- Ez a kereszténység?
- Nem. A kereszténységet mi alapítjuk meg, akik össze

foglaljuk benne a múlt és jelen minden vallási bölcsességét, 
Krisztus neve alatt, aki a mi istenségünk.
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- Nagyságod hiszi, hogy Krisztus isten, éppúgy, mint 
Apollo, Helios és Mithras?

- Egyiket sem hiszem. Én természettudós vagyok.
- Tehát végül is mi ez a Krisztus?
- Egy friss, fiatal és haladó mozgalom lobogója.
- Meg kell vallanom: engem mint jogászt, nagyon érde

kelt mindaz, amit nagyságod mondott. De mivel jogász va
gyok, szeretem tisztázni a fogalmakat: amennyiben a keresz
ténység arra tör, hogy uralkodó vallás legyen, ha ezt a célt 
elérte, megállíthatatlanul tovább lendül, hatalmába keríti 
az uralkodót, s akkor már nem lesz haladó mozgalom, hanem 
éppen győzelmeinek és sikereinek megtartása érdekében visz- 
szatartó erővé válik, és mikor az uralkodóval együtt az ural
kodást, vagyis az imperiumot, a politikai hatalmat is meg
szerzi, akkor éppenséggel az egykori haladó mozgalom lesz 
a haladás legádázabb ellensége. Csak meg akartam mutatni 
nagyságodnak: hová vezet a csodák, látomások és jelenések 
útja.

- Mindegy, Vecasius. Ha győzünk, mindegy. Mindig a 
győztesnek van igaza.

Ebben a pillanatban tűnt fel Constantinus és kísérete a 
babérerdő keskeny ösvényén, és belépett a kertbe; a tyúkok 
és csirkék, abban a hiszemben, hogy ez az ember most azért 
jön, hogy szemet szórjon nekik, eléje futottak, és nagy csa
patban köréje tömörültek. Vecasius a püspökkel együtt föl
állt a félkörű márványpadról, amelyen eddig ültek, és rámu
tatott a váratlan jelenetre:

- íme, a babérágak és a fehér tyúkok! Ez is jelkép! 
Amint így látom itt urunkat, a közmondás jut eszembe: albae 
gallinae filius, ami ugyan annyit jelent, hogy „fehér tyúk fia", 
azonban bízvást érthetjük így: szerencsefia.

Másnap reggel a „szerencsefia" sürgősen hívatta Ho- 
siust.

- Hosius - fogadta a belépő püspököt -, az éjjel álmot 
láttam. Ifjú istenalak jelent meg álmomban, rámutatott az égi 
jelre, amelyet Vaccanaeban láttunk, és így szólt: „Ezt az égi 
jelt kovácsoltasd katonáid pajzsára és zászlaira is, mert aka-
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rom, hogy ezzel a jellel győzz." Jól megjegyeztem a jelt: olyan 
volt, mint az égen feltűnt napkereszt, csak a két átlóját, amely 
egy görög X betűt mutat, középütt egy függőleges egyenes 
vonal metszette át. Hogyan magyarázod ezt az álomlátást, 
püspök? Én úgy láttam, hogy az istenalak ugyanaz az Apollo 
Grannus volt, aki annak idején a Vosagus völgyében, abban 
a kis márványkápolnában, Victoria kíséretében megjelent ne
kem. Eddig rendben van, de mit jelent a napkereszten a füg
gőleges vonal?

- Uram - felelte Hosius rövid gondolkodás után -, az 
ifjú isten valóban Apollo volt, galliai látomásod Apollója: 
helyesen ismerted föl. Azonban a napkereszt függőleges vo
nala arra figyelmeztet, hogy mégsem teljesen azonos a két 
istenalak: amaz Apollo Grannus volt, emez pedig Apollo- 
Krisztus, vagyis az örökkévaló és örökké sugárzó Helios ke
resztény alakja, az én Krisztusom. Ha a napkereszt függőle
ges vonalát a felső végén kissé behajlítom, a görög P betű 
alakját veszi fel, s így a napkereszt Krisztus nevének két első 
betűjévé alakul. Nyilvánvaló, hogy ez a mi keresztény Apol
lónk, vagyis Krisztusunk azt kívánja tőled, hogy az ő szent 
nevének kezdőbetűit helyezd zászlaidra s katonáid pajzsára, 
az aranyfényben ragyogó napkörbe foglalva, s ígéri, hogy ha 
ezzel a jellel indulsz a csatába, tiéd a győzelem.

- Hosius - szólalt meg a Caesar izgatottan, s tekintetét 
révülten az ég felé fordította -, nekem most már úgy rémlik, 
hogy ott Vaccanaeban, az égi jel alatt is ezt a felírást láttam, 
igen, ugyanezt: „Ezzel a jellel győzz!"

- Láttad, nobilissimus? - kérdezte halkan a püspök, aki 
jól tudta, hogy a halo-jelenség alatt semmiféle felírás nem 
volt, és nem is lehetett. A jégkristályok sem a latin, sem a 
görög betűket nem ismerik, s éppen elég tőlük, hogy ilyen 
hatásos fénytüneményeket tudnak létrehozni. A püspök kér
désére Constantinus magához tért:

- Most már nem is csak rémlik nekem, hanem határo
zottan emlékszem, hogy láttam. Te talán nem láttad, püspök? 
A katonák sem látták?
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- Mindent láttunk uram, csak a felírást nem - felelte 
Hosius, és diadalmasan folytatta : - s éppen ez vall arra, hogy 
a mi Krisztusunk ezt a megbízást csak neked adta!

- Valóban ez az értelme az istenség kijelentésének?
- Más nem lehet - jelentette ki határozottan Hosius. - 

Csak te láttad, uram, csak neked szól az égi üzenet, csak ve
led közölte Krisztusunk az új jelt, a győzelem titkát.

- Az istenség tehát kezembe adta a győzelem kulcsát - 
mondta rá Constantinus határozottan, erélyesen és magabiz
tosan -, ami annyit jelent, hogy nekem adta a talizmánt, 
amellyel diadalmaskodom ellenségeimen. Most már bizonyos, 
hogy a bitorlót elpusztítom, és ha még lesz ellenségem, amint
hogy máris van kettő, sorra megsemmisítem valamennyit!

Elhallgatott, s tekintete révülten meredt a mennyezet 
stukkói felé, mintha legalábbis újra látná a tündöklő égi jelt, 
most már természetesen a győzelmet ígérő felírással.

Ludius festményének tarka madárkái néma bámulattal 
adóztak az emberi képzelet e szemfényvesztő és csodálatos 
játékának.

Hosius pedig, miközben mereven és szertartásosan kihát
rált a teremből, ezt gondolta magában: „íme, a varázslat ha
talma! Ehhez képest gyerekjáték volt a kynonpolisi halottfel
támasztás !"

IV

Miközben Constantinus mesteremberei lázasan dolgoztak 
és ezerszámra kalapálták az „istenség égi jelét", és tucat
szám festették a keresztrudas zászlókra, a labarumokra, a 
fénykörbe foglalt hatágú napkeresztet, Rómában mintha min
denki elvesztette volna a fejét. A szertelen és szenvedélyes 
Maxentius kezdte érezni, hogy ezt a hadjáratot gyökeresen 
elhibázta, hadserege jó részét elfecsérelte a felső-italiai har
cokban, a magukra hagyott közép-italiai helyőrségeket felál
dozta, Róma védelméről nem gondoskodott, s rémülten esz-
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mélt rá, hogy ha nem akarja fegyelmezetlen gyülevész had
seregével együtt itt a városban felkoncoltatni magát, akkor 
feltétlenül nyílt harcra kell kiállnia, mégpedig minél előbb, 
mielőtt az ellenség benyomul a városba. Mikor látta, hogy 
végzete elháríthatatlan, legalább az utolsó napokban fenékig 
ki akarta élvezni hatalmát, úgyhogy ez a harminckét éves fia
talember olyan gyalázatosságokra és gyilkosságokra veteme
dett, amelyek mellett a gonosz és elvetemedett vén Maximia
nus minden undorító gaztette szinte elhalványult. Mikor Al- 
fius futárja újból megjelent Constantinus főhadiszállásán, 
meglepetten látta, hogy a „Babérvilla" főkapuja fölött ott ra
gyog a bronzból vert hatágú napkereszt.

- Mi ez? - kérdezte -, hiszen a napkereszt olyan, mint 
egy körbe rajzolt görög X betű, ez meg hatágú.

- Ezt a jelt mutatta az istenség Constantinus urunknak, 
álmában, és lelkére kötötte, hogy ezzel induljon harcba, mert 
ez a győzelem záloga - magyarázta a futárnak Talio.

- Egyébként rajta lesz a jel katonáink pajzsán és zász
lóinkon is, megnézheted - tette hozzá Terentius Titullus. - 
Amennyire tőled és gazdádtól telik, fűnek-fának el kell mon
dani és széltében-hosszában híresztelni, hogy Constantinus 
olyan varázs jelt kapott az istenségtől, amely bűvös erejével 
feltétlenül biztosítja a győzelmet. Ügynökök, kikiáltók, piaci 
árusok terjesszék ezt a hírt és főleg kocsmárosok és cifralá
nyok, mert a katonákhoz ezek férkőznek hozzá legkönnyeb
ben.

- És mindenkit bőven meg kell fizetni - szólalt meg 
Hosius -, aki eddig némán üldögélt a tanácskozó-asztalnál, 
Vecasiusszal együtt. - A költségeket Ablavius letétjéből fe
dezzétek, és ismétlem: ne fukarkodjatok!

- Ezt a propagandahálózatot már régebben megszervez
tük - jelentette a futár -, és bár nem olcsó, de jól működik. 
Egy nap múlva Róma másról sem beszél, mint az égi jelről, a 
mágikus talizmánról és Constantinus elháríthatatlan győzel
méről.

- Ez tehát rendben van - szólalt meg Vecasius -, de 
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most végre te mondd el, milyen híreket hoztál a városból? 
Milyen hatással volt Maxentiusra az égi tünemény?

- Maxentius nem látta, mert éppen aznap déltől estig 
részegen fetrengett a palotában. Mikor este annyira-ameny- 
nyire kijózanodott, jelentkezett az augurok testületének feje, 
mert az augurok feladata volt az égi jelek magyarázata; 
Maxentius azonban elzavarta. Mikor aztán a főaugur nagyon 
istenkedett, végre az Augustus beleegyezett, hogy vékony 
aranyláncon függő Abraxas-amulettet viseljen a nyakában; 
az amulett oroszlánfejű sárkányt ábrázolt, fején hétsugarú 
napkorona, mellette hármas svastika és X alakú napkereszt. 
Bűvös erejű talizmán ez, kétségtelenül, de kérdem én: ha a 
császárt meg is védelmezi, mi lesz a város lakosságával s 
főleg a hadsereggel?

- A lakosság felszabadul, a hadsereget megverjük - 
jelentette ki határozottan Terentius Titullus tábornok. - 
Mondd meg inkább, milyen hatással volt a népre az égi jel?

- Illustrissimus, a lakosság megriadt, a nők és gyerekek 
kétségbeesetten sikoltoztak, a férfiak, polgárok és katonák 
valósággal megostromolták a mágusok és asztrológusok 
boltjait a Marcellus-színház és a Circus Maximus árkádjai 
alatt, és valóságos vagyonokat fizettek jóslatokért, amulet
tekért és átoktáblákért. Mondanom sem kell, hogy a legtöb
ben Maxentiust átkozták meg, s éjjelente rengeteg ember lo
pakodott fel a Palatínusra: megvesztegették az őröket, hogy 
ne nézzenek oda, amikor a császári palota küszöbe alá dug
ják a szörnyű átkokkal teleírt ólomtáblákat. Ha a tizedrésze 
megfogan, a bitorló gyalázatosán pusztul el.

- Megfogan - jegyezte meg szárazon Hosius.
- Mi történik még a városban? - kérdezte Vecasius.
- Maxentius, mintha a vesztét érezné, szabadjára ereszti 

szenvedélyeit, aljas indulatait, gyilkos ösztöneit s mindenek- 
felett fékezhetetlen kéjvágyát. Barbár ázsiai katonái naponta 
összefognak néhány fiatalasszonyt vagy lányt, a császár 
ágyába hurcolják őket; Maxentius kiválogatja a javát, s más
nap a meggyalázott feleségeket és lányokat visszaküldi ott
honukba. És az elaljasodás és gyávaság oly mérhetetlen, hogy
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sem polgár, sem szenátor nem akadt eddig, aki tiltakozni 
merészelt vagy bosszút állt volna.

- Gyalázat I - csattant fel dühösen Talio.
- Mégis akadt valaki - szólt közbe csöndesen Concor

dius -, igaz, hogy nem férfi, hanem asszony. Kémet fogtunk 
tegnapelőtt, de nem kötöttük fel azonnal, hanem előbb ala
posan kikérdeztük. Elmondta, hogy egy szenátor a császár 
követelésére gyáván meghunyászkodott és beleegyezett gyö
nyörű és erényes felesége kiszolgáltatásába. A barbár zsoldo
sok le is mentek az asszonyért, átadták neki férje levelét, 
amelyben megparancsolja neki, hogy a katonákkal azonnal 
jöjjön föl a palotába, mert a császár vele kívánja tölteni az 
éjszakát. Az asszony előbb megrémült, aztán erőt vett magán, 
és mosolyogva kérte a katonákat, hogy várjanak néhány per
cet, csak a szobájába megy, felcsatolni legszebb ékszereit, 
hogy méltóképpen járuljon a császár elé. A katonák hiába 
várták vissza. Negyedóra múlva behatoltak a szobájába: ott 
feküdt az asszony holtan; tőrt döfött szívébe, hogy megme
neküljön a gyalázattól.

- Lucretia - jegyezte meg halkan Vecasius.
Folytasd - fordult a futárhoz a püspök.

- A lakosság a végsőkig elkeseredett a szennyes kéjenc 
efféle erőszakoskodásai miatt, de még jobban felháborította 
ennek a veszedelmes őrültnek véres mágiája; mindenáron 
szerencsés jeleket akar látni, s a papokat és más csatlósait 
arra kényszeríti, hogy terhes nők hasát felvágják, és az éret
len magzatból jósoljanak, vagy újszülötteket gyilkoltat meg, 
hogy beleikben keressenek a papok győzelmet ígérő jósjele
ket, sőt oroszlánokat vágatott le, hogy szívüket megegye, s 
párolgó vérűkre ráolvastasson mágusaival, és ezzel a varázs
lattal szellemeket és halottakat idézzen, megtudni tőlük a 
jövendőt. Palotájában folyik a vér, s már ő maga is valósá
gos kísértet: annyira gyötrik a bosszúálló démonok éjjel
nappal, hogy rémületében kiköltözött a palotájából, és lent a 
városban, az egyik testőrtiszt házában rendeztetett be lakást 
magának.

- Az elfogott kémtől tudjuk azt is, hogy a lakosság
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igenis fellázadt a zsarnok ellen, de vad szír és szkíta íjászai
val kegyetlenül elfojtotta a zendülést: egyetlen napon ötezer 
embert nyilaztak le ezek a barbár zsoldosai. A legfontosabb, 
amit megtudtunk tőle, az, hogy csak a praetorianusai fegyel
mezettek. Ez a tízezer főnyi testőrség engedelmeskedik neki; 
csak ezek a számba vehető harcosok, többi katonája csőcse
lék.

- Akkor fényességed bizonyára azt is megtudta, hogy 
végül is kitör-e hadseregével Rómából, vagy bezárkózik-e a 
városba? - kérdezte Vecasius.

- Természetesen hadvezetőségünk már napok óta tudja, 
hogy Maxentius nyílt harcra akar kiállni, sőt a haditer
veink is készen vannak. Azért jártunk napokig a Saxa Rubra 
felé.

- Hadd jegyezzem meg, illustrissimus, hogy ő nem 
„akar", hanem kénytelen ütközetre kiállni: hajtják a démo
nok, és hajtja a város lakossága; attól tart, hogy az elsőnél 
dühösebb lázadás tör ki; a nők elhurcolása, a vagyonosak ki
végzése és vagyonuk elkobzása, vagyis a határtalan becste
lenség, erőszakoskodás és gyilkolás miatt akkora az elkese
redés, hogy odabent nem érzi már biztonságban magát. És 
tetézi mindezt az egyre kínosabb élelmiszerhiány; napok 
múlva olyan éhínség tör ki Rómában, aminőt még nem élt 
meg ez a város. Hozzá kell tennem, hogy a raktárakban bő
ven van gabona, de Maxentius nem engedi kiosztani az éhe
zőknek, hanem mindent a maga katonacsürhéjének tartogat, 
hogy hitvány zsoldosai a faképnél ne hagyják. A raktárakat 
szigorúbban őrzik, mint Róma kapuit.

- Jó tudni - jegyezte meg Terentius Titullus -, hogy a 
győzelem után Róma népének is, a mi hadseregünknek is bő
ven lesz kenyere. Mert sem a nép, sem a katonaság nem la
kik jól babérral: kenyér kell nekil

- S még jobb tudni - mondta rá nyugodtan Concordius 
-, hogy Maxentius bármely pillanatban megindulhat, tehát a 
támadás talán már holnapra várható. Megnyugtatlak benne
teket: a Caesar parancsát ma este hirdetjük ki az egész had
seregben. A parancs értelmében holnap hajnalban csapataink
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elfoglalják állásaikat a Saxa Rubra dombjain, s lehetőleg a 
dombok mögött és az erdőben, hogy a Rómából kivonuló el
lenség csak akkor vegyen észre bennünket, amikor már késő. 
Ma éjjel még rövid haditanácsot tartunk.

Alfius futárja fejeskáposztával megrakott parasztkocsin 
estefelé visszament Rómába; mikor megérkezett Alfius lakása 
elé, a kocsija üres volt: az éhes emberek percek alatt szét
szedték a csábító, s főleg nyersen is élvezhető rakományt, s 
boldogok voltak, hogy a kertész ügyet sem vetett rájuk, csak 
egykedvün bóbiskolt a bakon, s közben-közben gépiesen su
hintott egyet az ostorával. Örült, hogy hazajutott, mert a vá
ros olyan volt már, mint a felbolydult méhkas: mindenütt 
fáklyák lobogtak, kürtök harsogtak, vezényszavak pattogtak, 
katonaoszlopok meneteltek. A Via Lata volt az útvonaluk, s 
amint elérték a Porta Flaminia vonalát, a kürtök elnémultak, 
s a csapatok csendben vonultak tovább az északnak húzódó 
Via Flaminia holdfényben derengő szalagján.

V

A városfalon túl, a nagy Tiberis-kanyarban, ott ahol 
északnyugat felől a Via Cassia beletorkollik a folyó jobbpart
ján húzódó Via Flaminiába, egyszerre fölfehérlett előttük a 
Pons Milvius tömör íve. A hidat pontosan 532 évvel ezelőtt 
építtette Caius Flaminius censor, a róla elnevezett nagyfon
tosságú hadiúttal együtt. Az ívelt hídpályát a parti hídfőkön 
kívül négy vaskos és zömök pillér tartotta, ezeket pedig la
posan ívelő, kissé nyomott, de tömör boltozatok kötötték 
össze. Olyan volt ez a híd, mintha az örökkévalóság számára 
építették volna.

Az élen menetelő műszaki századok nem kanyarodtak 
fel a hídra, hanem egyenes irányban tovább haladtak a folyó 
balpartján, és körülbelül egy római mérföldnyire a Milvius- 
hídtól megálltak, és munkához láttak. A munka nem volt ne-
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héz: a Tiberis-kanyarban jó előre lehorgonyzóit, széles fedél
zetű folyami szállítóhajókat egymáshoz láncolták, s geren
dákból és deszkapallókból néhány óra alatt hidat vertek a 
Tiberisen. A hajóhíd eléggé széles volt és erős, de mikor 
készen lett, még jobban megerősítették, mert a folyó ijesztőn 
kezdett dagadni: az őszi esőzések miatt megáradt, és olyan 
erős volt a sodra, hogy a hidat tartó hajók vadul táncoltak a 
hátán.

Constantinus előreküldött felderítői az éj leple alatt az 
ellenség minden mozdulatát meglesték, és jelentéseik negyed- 
óránkint szabályszerűn érkeztek harcálláspontjára: Maxen
tius hajóhidat veretett, s ebben a pillanatban két hídon árad 
hadserege a Tiberis jobbpartjára; a praetorianus-gárda meg
szállja mind a két híd jobb- és balparti hídfőit; Maxentius 
lovassága átkel, nyomában a gyalogság, de mikor a sereg éle 
eléri a Cremera patakot, amely éppen a balparti Fidenaevel 
szemben ömlik a Tiberisbe, jelentő lovasok száguldanak visz- 
szafelé, azzal a hírrel, hogy a Saxa Rubra megközelíthetetlen, 
mert az egész tömböt félkörben átfogja Constantinus hadereje. 
Mivel Constantinus harcvonalának jobbszárnya majdnem a 
Via Cassia vonaláig ért, Maxentius rémülten látta, hogy nem 
tud kijutni a síkságra, mert ha megindul a Saxa Rubra meg
kerülésére, Constantinus jobbszárnya azonnal átkarolja, te
hát Constantinus gyorsasága és hadvezető művészete arra 
kényszerítette, hogy szépen besétáljon az egérfogóba.

Maxentius hadserege e pillanatban a jobbparton sora
kozott föl, háttal a folyónak. Szemben vele, a dombokon és a 
sziklák mögül sűrű rajokban özönlöttek le Constantinus lé
giói: a balszámyon Concordius, a középen maga a Caesar ve
zényelte a csapatokat; Terentius Titullus, a jobbszárny pa
rancsnoka, a II. Italica élén, egyelőre nem mozdult; az ő harci 
feladata az volt, hogy ha a Caesar és Concordius megszorítja 
Maxentiust, az egyetlen egérutját elállja, mert erre kellett 
menekülnie, ha csak nem akarta, hogy beleszorítsák a fo
lyóba.

Amint á Saxa Rubra lejtőin lezúdultak Constantinus lé
giói, s élükön maga a fővezér, Maxentius katonái megriad-
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tak: a pajzsokon és a zászlókon a fölkelő nap fényében meg
ragyogtak a csillogó napkeresztek, s a Maxentius-katonák 
rémülten kiáltoztak: „Az égi jel! Az égi jel!"

És amikor egyre sűrűbben rajzottak ki az erdőkből a 
napkeresztes zászlók és katonák, Maxentius harcosai meg
érezték, hogy az ellenségnek olyan talizmánja van, amelyen 
az ő vezérüknek semmiféle varázslata nem vehet erőt. Cons
tantinus és Concordius egyszerre vetette harcba csapatait, s 
az égi jeltől megigézett Maxentius-sereg nem bírt ellenállni 
rohamuk vad és elsöprő erejének. Inkább öldöklés volt ez, 
mint csata: Maxentius már a harc első órájában látta, hogy 
helyzete reménytelen; a Caesar jobbszárnya és derékhada 
könyörtelenül ránehezedett, és ellenállhatatlan erővel nyomta 
a megáradt folyó felé.

A bitorló nem sokat habozott: sarkantyúba kapta lovát; 
és vezérkarával együtt villámsebesen nekivágott a Via Fla- 
miniának, hogy seregével ugyanazon az úton meneküljön Ró
mába, amelyen jött; hadserege rendetlen gomolyagban tó
dult utána. '

Constantinus, mikor látta, hogy az ellenség menekül, Ta
lio kíséretében felkaptatott a Cremera jobbpartján a legma
gasabb dombra, s onnan nézte, merev figyelemmel, a csata 
utolsó felvonását. Odafordult szárny segédjéhez, aki vezéré
vel együtt csak percekkel ezelőtt vált ki a harcból:

- Odanézz, Talio - s a jobbszámy felé mutatott -, most 
nyújtja ki Terentius Titullus a jobbszárny vonalát... a II. 
Italica halálos biztonsággal kezdi fojtogatni az ellenség tor
kát ... a legio a hidak felé nyúlik... a XIV. Gemina csatla
kozik ... most karolja át a hidakat... Az élen maga a tá
bornok ... mindjárt becsapódik az egérfogó ajtaja.

- Nobilissimus, ha szabad megjegyeznem, ebből a gyáva 
hordából nem sokan jutnak el már Rómába: a II. Italica szá
zával szorítja a folyóba a menekülőket. Vérük vörösre festi 
a megáradt folyó haragosan hullámzó vizét... A XIV. Ge
mina már a Milvius-hídhoz közeledik, elővédjei harcban áll
nak a praetoriánusokkal... Uram, még ezt a tízezer test
őrt!... aztán győztünk!
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Talio izgalma a Caesarra is átragadt; lemutatott a hajó
hidra:

- Nézd! Mint a megkergült birkák! Ott túl a Milvius- 
híd s mégis mind az innenső hídnak rohan; gázolják, tapos
sák, taszigálják egymást... Hát nincsenek vezetőik? Hisz 
ezek még menekülni se tudnak! Százával hullanak a folyóba!

A hajóhíd abban a pillanatban szakadt szét, amikor 
Maxentius vad vágtában éppen a közepére ért: lovastul bele
zuhant a taraj ló hullámokba.

- Nézd, uram! - mutatott le Talio izgatottan. - Ott a 
bíborköpeny ... a császári diadém ... elsodorja az áradat... 
kapálódzik... lova úszni akar, de a hullák elállják az út
ját; már a part közelébe vergődött... visszazuhan, s gazdá
jával együtt sodorja a víz a Milvius-híd felé...

Élők alig jutnak át az egyetlen hídon, a halottak is nehe
zen bújnak át zömök ívei alatt: megtörlanak a pillérek mel
lett, és feltornyozódnak a boltozatokig. Maxentius diadémos 
feje is ott lóg lefelé az egyik hullarakás tetejéről.

- Az eleje csata volt, a vége mészárlás - szólalt meg 
Constantinus. - És az öldöklés most a Milvius-hídfőknél 
folytatódik. Nézd, a praetorianusok a balparti hídfőn is kitar
tanak; ezek az utolsó leheletükig harcolnak. De nem ám 
azért, mert hősök, hanem azért, mert nem akarnak a kezembe 
kerülni! Herculesre! irtózatosan megbüntetném őket árulá
sukért, hogy a gyalázatos bitorlót támogatták. Ez volt az 
egyetlen igazi csapattest Rómában, és ha itt nem mészárol
tat ja le magát oktalan és értelmetlen önfeláldozásával, még 
sok gondot okozhatott volna nekem. Így jobb.

Csak este végződött az ütközet, mikor már az utolsó 
praetorianus is összerogyott a hatalmas termetű Aurelius 
Justinus közkatona irtózatos kardcsapása alatt. Ez a közka
tona a Milvius-híd balparti védőcsapatával viaskodott a VII. 
Gemina Pia Felix hispaniai legio egyik szakaszában; már azt 
hitte, vége a csatának, s mehetnek vacsorázni, amikor egy 
sebesült praetorianus utolsó erejével combon sújtotta a kard- 
jával, de ez volt az utolsó harci cselekedete életében, mert
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Aurelius Justinus mérgesen visszafordult s egyetlen kard
csapással átmetszette a torkát. Ekkor látta meg az „utolsó" 
praetorianust, aki még harcolt. Egy pillanat alatt végzett vele. 
Ez volt a Milvius-híd mellett leviharzott csata legeslegutolsó 
kardcsapása. A hispaniai legio a II. Italica és a XIV. Gemina 
újjárendezett oszlopaival a hős Terentius Titullus tábornok 
vezetésével elindult Rómába, hogy megszállja a várost, meg
tisztítsa a martalócoktól, és biztosítsa a lakosság nyugalmát, 
addig is, amíg bevonul másnap a főerő, a Caesar vezetésével.

„Végre!" sóhajtott fel Aurelius Justinus, és hüvelyébe 
csattantotta kardját. „Végre kimoshatom a sebemet!" Leté
pett egy széles sávot a bőrmellvértje alól kilógó tunikájából, 
s úgy-ahogy kimosta sebét a folyóparton, a hullatorlasz miatt 
megrekedt vízben, aztán bekötözte sebét, amely egyáltalán 
nem volt súlyos, meg se kottyant neki. Azért kissé pihentetni 
akarta a lábát, leült a hídfő pillérjének tövében, s egyked- 
vűn nézte a műszaki csapatok munkáját: a hullahegyekhez 
lesodródott ladikokba ugráltak, és hosszú csáklyákkal taszi- 
gálták a vízbe a hullákat. Aurelius Justinus csak nézte-nézte, 
hogyan apad a hullahalom, egyszer csak lekiáltott az egyik 
csáklyás katonának:

- Hé, testvér, vigyázz! Nem a bitorló ott az a bíborkö
pönyeges? Ott, a pillér mellett?

- De alighanem - kiáltott vissza a hidász, és a csáklya 
kampóját belevágta a hullába, aztán intett az evezősöknek, 
megindultak, s az egykori Maxentiust kivonszolták a partra. 
Épp akkor lovagolt át a Milvius-hídon Constantinus, mellette 
Talio, mögötte az a bizonyos Zabas, aki a leghűbb kutyája 
volt, s mellesleg házi hóhéra is azóta, hogy Alexandreia ost
románál megmentette az életét. Constantinus meglátta a bi
torló hulláját, s hátraintett Zabasnak:

- Csapd le a fejét!
Zabas teljesítette a parancsot, sőt parancs nélkül is rög

tön lándzsára tűzte a diadémos fejet. Constantinus tudomá
sul vette a sikeres műveletet, s megállt a balparti hídfőben.

- Nobilissimus - szólalt meg mellette Talio -, kegyes 
engedelmeddel őrjáratokat küldtem ki Nomentum felé, to-
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vábbá az Anio torkolatához s onnan Fidenaebe, mert ezrével 
menekülnek arrafelé a bitorló katonái: összefogdostatom 
őket.

- Helyes - bólintott a Caesar -, s a többi a te gondod, 
Zabas. De nem kell személyesen végezned ezt a mocskos 
munkát; te csak a tisztekkel végezz, a közlegényeket bízd 
a szír íjászokra. Azt akarom, hogy írmagjuk se maradjon 
ezeknek a martalócoknak!

- Megértettem, uram - felelte Zabas, és a lándzsa meg 
sem rezzent a kezében.

Aurelius Justinus nézte a jelenetet, hallotta a párbeszé
det, de nem ismerte ezt a vörös köpenyes és vörös sisakfor
gós tábornokot, s bár régi katona volt, nem tudta, mi lehet 
az a furcsa jelvény az ezüstpáncélján. Látta ugyan a jelvényt 
a keresztrudakról lecsüngő rövid, négyszögletes szövetzász
lókon, de a VII. légiónak nem jutott ilyesmi, ő meg csak ro
hamozott és vagdalkozott, és eddig nem volt ideje megkér
dezni. Mit is törődik vele? Sokkal jobban tetszett neki az 
aranynyaklánc a fiatal százados páncélján; sokért nem adná, 
ha ilyent kaphatna, csakhogy ezt nem közlegényeknek talál
ták ki. Ajaj!

Besötétedett, mire a hidászok széthányták a hullator
laszt, és a folyó vize átzúdulhatott a híd pillérei között. 
Constantinus és kísérete visszatért a villába, a legénység a 
harctéren heverő halottakat beledobálta a folyóba, és meg
kerülte a Saxa Rubra dombjait, hogy a táborban lepihenjen, 
miután kiadósán megvacsorázott, és a nyers sonkával teté
zett kását bőven meglocsolta vörös borral. Nemsokára aludt 
a tábor, csak a villában voltak még mindig ébren. Constan
tinus, mint az égi jelenés óta mindig, most is visszavonult, s 
nyugtalanul várta, hogy hátha újabb látomása lesz, lámpát 
sem gyújtatott, sötétben heveredett le pamlagára, és hama
rosan elnyomta az álom, csak úgy, emberi módon, minden 
mennyei látomás nélkül.

A villában mélyen az éjszakába nyúlt az ünnepi vacsora, 
méghozzá Vecasius későn is érkezett, mert órákig diktálta a 
jelentéseket a győzelemről: Liciniusnak, Helénának, Faustá-
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nak, Minervinának, a treviri hatóságoknak, a tartományi kor
mányzóknak, sőt Diocletianusnak és Matidiának is, s egyút
tal meghívta őket a diadalmenettel kapcsolatos ünnepségekre 
és játékokra; egy hét alatt mindenki Rómában lehet, akire 
Constantinusnak szüksége van a győzelem után esedékes 
újjászervezésben. De máris sokan megérkeztek külön meg
hívás nélkül is, köztük néhány olyan ember, aki nemcsak für
deni akart a „fölkelő nap" fényében, hanem a pecsenyéjét is 
meg akarta sütni a tüzén.

Ablavius, hogy, hogy nem, már az ütközet előtt egy hét
tel bent lappangott Rómában, és Alfius jóvoltából minden
hová bejuthatott, mindent kiszimatolhatott, sőt Alfius futárja 
és első segédje, Apellas, még a császári palotába is bejuttatta, 
mikor Maxentius kiköltözött onnan. Sőt Septimius Clarus 
szenátor, Maxentius orgiáinak főrendezője, ügyes mesterke
déssel a szenátusba is bevezette, mint a saját írnokát, persze 
rabszolgaruhában. Ablavius mindössze négy ülésen hallgatta 
a tanácskozásokat, s ezalatt százhét szenátor neve került a 
gyanúsak listájára. A jegyzékben első volt Septimius Clarus 
neve, s bizonyos, hogy Constantinus bevonulása után első
nek került volna Zabas kezére, ha Alfius meg nem menti: 
tudniillik kereken egymillió denariusszal tartozott a bankár
nak.

De azért nemcsak Ablavius tudott meg mindent mások
ról, hanem a Babérvillában is sok mindent megtudtak egye
sek, elsősorban éppen róla. Hosius nem sajnálta a pénzt 
Apellastól, s ez még azt is elmondta, amit nem kérdeztek 
tőle. A püspök a napok óta gyűjtött adatokat épp most este 
jelentette Constantinusnak, azon a bizalmas külön kihallga
táson, amelyet a Caesar egészen kivételesen engedélyezett 
neki. Sőt, Hosius nemcsak tényeket és adatokat közölt a no- 
bilissimusszal, hanem mindjárt javaslatokat is tett.

- Uram, holnap reggel győztes légióink bevonulnak 
Rómába, s én hódolattal javasolom, hogy ne mint Caesar, 
hanem már mint Augustus tartsd meg a diadalmenetet. Ez a 
rang most már jog szerint is megillet. A légiók pedig kikiál
tanak.
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- Püspök, tudnod kell, hogy a légióim már dicső atyám 
halála után kikiáltottak Augustusnak, később pedig a carnun- 
tumi értekezlet hivatalosan is megadta nekem ezt a rangot, 
de én nem fogadtam el, s nem használtam az Augustus címet. 
Ismered felfogásomat: az ember csak akkor igazán Augustus, 
ha egyedül Augustusi Két Augustus mellett nem leszek a 
harmadik!

- Uram, bátorkodom megjegyezni, hogy Licinius hat
vanöt éves, a Nikomedeiában garázdálkodó dák paraszt pe
dig nem számít. Liciniusszal úgyis szövetséget kötünk most: 
majd ő elintézi. És akkor már csak egy Augustus marad, és 
egy öregember élete igazán hajszálon függ, és ezt a hajszá
lat... el is lehet szakítani.

- Helyes az elgondolásod; Licinius jó hadvezér, köny- 
nyen elbánik azzal a kétbalkezes Daiával, őt magát pedig 
semlegesítjük.

- Hogyhogy, uram?
- Úgy, hogy elvétetem vele mostohatestvéremet, Cons- 

tantiát. Nem éppen csinos nő; ragyás, duzzadt nyakú, püf
fedt arcú, azonfelül erélyes, nyelves, nagyhangú és főképp 
nagyravágyó: az Augusta-rangért hozzámenne egy lófülű, 
lófarkú, lólábú szatírhoz is; viszont Liciniusnak úgyis mind
egy, hogy milyen nőt vesz feleségül.

- Szükség van erre a házasságra? - kérdezte Hosius 
kissé élesen.

- Persze hogy szükség van rá, hisz éppen a sógorság 
révén akarom ártalmatlanná tenni, így háború nélkül meg
szabadulhatok tőle.

- Uram, tisztelettel emlékeztetlek, hogy Maximianus 
apósod volt, Maxentius pedig sógorod! Ellenségeidtől vagy 
vetélytársaidtól csak háború árán szabadulhatsz. A hata
lomért meg kell harcolni. S ha Constantia maga volna a 
földreszállt Venus, Licinius akkor sem válnék őszinte bará
toddá, aminthogy Fausta is ellenséged, hiába törődött bele 
kénytelenségből, az anyaszerepbe: hiába szüli neked sorra a 
gyerekeket. És most hogy Maxentiusszal végeztél, nyomaté
kosan óvlak Fausta Augustától. Bocsásd meg, uram, hogy
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ilyen őszintén beszélek. Ez a kötelességem, ezért vagyok mel
letted.

- Igazad lehet - mondta rá Constantinus -, hiszen pél
dáid bizonyítják, hogy az efféle házasság nem biztosítéka sem 
a barátságnak, sem a hűségnek. S mégis van legalább egy 
előnye; az, amit az imént mondtam: egy időre semlegesítjük 
Liciniust.

- Ebben viszont neked van igazad, uram. Csakhogy ez
zel csupán elodázod a kérdés egyetlen megoldását: Liciniust 
is műtőkéssel kell kivágnod a birodalom testéből! A haloga
tás és időnyerés kérdése fel sem merült volna, ha akkor, Are- 
latéban, a gyerekeket is kiirtod az anyjukkal együtt. Szeren
csére Theodora nem ütheti bele az orrát többé semmibe: ez 
csekélységem érdeme. De itt van még a három fia: három élő 
szemrehányás, három követelődző kérdőjel. A kérdőjelekre 
felelni kell, mégpedig keményen.

- Hogy érted ezt, püspök?
- Úgy, mint Arelatéban értettem.
- Nem! - tiltakozott a gyilkosság ellen Constantinus. 

- Akkor sem akartam, most sem akarom kivégeztetni a nyo
morultakat, elvégre dicső atyám gyermekei, s főleg nem ve
szélyesek.

- Uram - makacskodott Hosius -, mindenki veszélyes, 
amíg él: apa, anya, testvér, feleség, gyermek, mindenki. Aki 
el akarja érni élete nagy célját, aki új világot akar teremteni, 
annak mindent és mindenkit el kell taposnia, aki útjában áll 
vagy állhat. Könyörtelenül. Minden érzelgősség nélkül!

- Tudod, hogy egy csöppet sem vagyok érzelgős, és ha 
kell, kíméletlenül végzek mindenkivel, aki keresztezni meré
szeli utamat. De ezt a három fiút egyelőre nem bántom. Csak 
befagyasztom őket. Mindegyik kap valami nyugalmas és zsí
ros hivatalt, és mindegyik mellé adok egy ellenőrt, egy ta
nácsadót, kimondom kereken: hóhért. Ez majd lehűti a vérü
ket, ha netalán pezsegni kezdene. Nyugodj bele, püspök, így 
lesz jó.

- Ha így akarod, uram, nem kardoskodom tovább az 
igazam, vagyis vélt igazam mellett. Inkább megígérem, hogy
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olyan értelemben, mint az imént mondtad, én is egyik „hó
hérod" leszek, hogy mindenféle rokonságod ellenében megvé
delmezzelek.

- Számítok is hűségedre, Hosius.
- Holnap győzelmesen bevonulunk Rómába, s az ün

nepélyes fogadtatás után az első szabad félórádban jelentke
zik majd nálad leghűségesebb kopód, Ablavius ...

- Hogyhogy? - kapta fel a fejét Constantinus. - Abla
vius a városban van?

- Több mint egy hete. Látomásaid és jelenéseid leglel
kesebb hirdetője, miután isteni küldetésed bizonyítékaival 
meghódította számodra Itáliát és Rómát, úgyhogy az egész 
nép a város szabadi tóját s a béke geniusát látja és várja sze
mélyedben, a csodatévőt és üdvözítőt. Ez az Ablavius közben 
fontos politikai munkát is végzett: részletes jegyzéket állított 
össze a gyanús személyekről, ellenségeidről, továbbá Maxen
tius cimboráiról és pribékjeiről. Csak Rómában több száz 
ilyen egyén szerepel a névjegyzékben, köztük százhét szená
tor. Mi történik ezekkel?

- Irgalom nélkül kivégeztetem valamennyit. Megbízom 
Ablaviusban.

- Kalandos úton jutott be Rómába, Alfius bankár és 
Apellas számvevő segítségével. Tanácsomra igénybe vette 
Silvester római püspök segítségét is, és ezért jutalom illeti 
meg Silvestert. Mert a római keresztényekkel együtt ő is so
kat szenvedett Maxentius üldözése alatt, s már akkor hűsé
gesebb és őszintébb híved volt, mint azok, akik most körül
hízelegnek.

- A hűségért senkit sem illet külön jutalom, Silvestert 
sem, viszont a hűtlenségért és árulásért mindenki elveszi 
méltó büntetését. Megszabadítottam a keresztényeket a 
zsarnoktól és az üldözéstől, de éppígy megszabadítottam tőle 
a többi vallás híveit is, tehát minden állampolgárt. Silvestert 
nem ismerem, nem is érdekel, engem a vallási egység érdekel 
csupán. Maradjanak hívek Helios tiszteletéhez és ne mara
kodjanak, mint az afrikaiak. Ha majd beszélsz vele, mondd
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meg neki, hogy a napkereszt, vagyis Helios nevében győz
tem: ehhez tartsa magát.

- Uram, Silvesternek előbb meg kell magyaráznom, hogy 
Helios tulajdonképpen azonos a mi Krisztusunkkal.

- Hát nem tudja?
- Uram, Silvester egyszerű ember; valamikor könyvmá

soló rabszolga volt; egyébként csak ebben a foglalkozásában 
ragadt rá valami, mert semmiféle főiskolát sem végzett. De 
bizonyosra veszem, hogy megérti majd az összefüggéseket.

- Ajánlom is, hogy megértse. Egyébként gondoskodom 
róla, hogy a keresztény egyház is visszakapjon mindent, amit 
Maxentius elvett tőle. De főképp add értésére: ne azon rá
gódjanak, hogy Helios adta-e az égi jelt vagy Krisztus, vagy 
mit tudom én kicsoda, hanem egyet jegyezzenek meg: az égi 
jelt és a győzelmet hirdető látomást én kaptam, Constantinus, 
és csak ez a lényeges I

- Igenis, szentséges Augustus - hajolt meg Hosius, és 
távozott.

Constantinus most már nem tiltakozott a megszólítás 
ellen.

Mikor Hosius belépett a tricliniumba, félbeszakadt az 
élénk társalgás és mindenki érdeklődéssel fordult felé, hi
szen Constantinustól jön, aki az égi jelenések óta meglehe
tősen elzárkózik mindenkitől.

- Nos, mit mond a nobilissimus? - kérdezte Vettius 
Rufinus, a Helios-főpap.

- Talán úgy akartad kérdezni, perfectissimus, hogy „mit 
mond az Augustus?"

- Melyik Augustus? - kérdezte Vecasius, aki épp ebben 
a pillanatban lépett a terembe. - Kiről beszéltek, barátaim? 
- Liciniusról vagy Maximinus Daiáról?

- Constantinusról, egregius - felelte a püspök könnyed 
hangon.

- Végre I - kiáltott föl lelkesen Vecasius.
- Igen - fűzte hozzá nyugodtan Gallicanus -, ő már 

régóta császárunk. - Aztán Hosiushoz fordult: - És honnan 
tudod ezt oly bizonyosan, clarissimus?
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- Méltóságod bizonyára örömmel hallja, ha megmon
dom: tőle magától. A légiók holnap megint kikiáltják Augus- 
tusnak, mint az isteni Constantius halála után; s mint egykor 
Carnuntum bán az uralkodók gyülekezete, most a szenátus 
ajánlja fel neki az Augustus-rangot és méltóságot.

- A szenátus? Maxentius szenátusa? - kétségeskedett 
Vecasius. - Ki mondta?

- A mindentudó Ablavius - vágta rá könnyű mosollyal 
a püspök.

- Hát hol van Ablavius? - kérdezte meglepetten Vettius 
Rufinus.

- Ma este, tán épp ebben a pillanatban, már ő fogadja 
Rómában a Titullus tábornok vezetésével bevonuló légiókat 
- felelte Hosius.

Némi kérdezősködés után kiderült, hogy Ablavius csak
ugyan ügyes fickó, s hírverésével és hírszerzésével a legér
tékesebb szolgálatot tette Constantinusnak. De hagyján, Ve
casius máris másra terelte a beszélgetést:

- Én mégsem lelkesedem túlságosan ezért az ügyes fic
kóért.

- No, én sem - jegyezte meg Hosius.
- Nagyságodnál ez természetes ellenszenv, de nálam 

más: én még Nikomedeiából ismerem. Majdnem bizonyosra 
merem venni, hogy amily pompásan dolgozik Constantinus 
urunknak, éppúgy kiszolgálja Licinius Augustusi is. Nagy baj 
nem lehet ugyan belőle, hiszen szemmel tartjuk, Hermogenes 
is, én is, Volusianus is, de azért résen kell lennünk. Egyelőre 
irtózatos összegeket harácsolt, és még mindig tömi a zsebeit, 
sőt eddig Liciniustól nem is kapott nagyobb átutalást. Most 
kell rá vigyázni! Ma este érkezett ide Treviriből a rabszol
gám, Akakos, sürgős hivatalos levelekkel - hogy ezek a hi
vatalos levelek Minervinától jöttek, azt nem árulta el a dip
lomata -, s tőle hallom, hogy Kypris, a gyönyörű rabszolga
lány, a treviri aranyifjúság bálványa, kidobta a kémfőnököt 
a saját palotájából, mire Ablavius, oda se neki, másik villát 
vásárolt, az Aranyhegyen ...

- És másik nőt? - érdeklődött Talio, aki eddig némán
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hallgatta a beszélgetést és egyfolytában falatozott és iszoga
tott.

- Még nem - folytatta Vecasius -, de nem is sürgős 
neki. Egyelőre megvette, illetőleg egy hónapra kölcsönvette 
Sittius kis fuvoláslánykáját, Melissát, s majd innen Rómából 
visz haza új nőt. De megfogadta, hogy olyan gyönyörűt, mint 
Kypris, nem vesz többé. Csinosát épp eleget kaphat, hiszen 
annyi a pénze, hogy akár Vesta-szüzet is kaphat érte!

- De Vecasius - szólt rá Vettius Rufinus -, ezt talán 
mégse...

- Bocsáss meg, perfectissimus, én csak úgy értettem, 
hogy ő majd Vesta-szűznek hirdeti a nőt. Hiszen az ő véle
ménye szerint minden a hírverésen múlik ...

Jót nevettek Vecasius ügyes visszavágásán, és senki sem 
vette észre, hogy Hosius kissé találva érezte magát, s össze
rezzent; de rögtön másra terelte a beszélgetést:

- Miről vitatkoztatok oly hangosan, mikor bejöttem. 
Csak annyit hallottam ki a hangzavarból, hogy „Aurelianus".

- Igen, igen - felelte Vettius Rufinus -, égi jelekről és 
látomásokról beszélgettünk. A, nem volt ez vita, csak beszél
getés: mindenki elmondott egy-egy adatot arra, hogy bizonyos 
kivételesen nagy férfiakkal milyen jelek és jelenések útján 
közölte akaratát vagy jóslatát az istenség. Éppen Aurelianus- 
ról beszéltem: mikor Palmyra városát ostromolta, Zenobia 
királynő vezetésével a várvédők kitörtek, s úgy megszorítot
ták Aurelianus seregét, hogy a légiók hátrálni kezdtek, s 
már-már megfutamodtak. Ekkor Aurelianus harsányan rákiál
tott a megriadt harcosokra: „Odanézzetek!" - és kardjával a 
várfal irányába mutatott. A katonák megfordultak és íme, 
fényben ragyogó isteni férfialakot láttak a fal fölött: egyszerre 
fölismerték benne Heliost, de a jelenés a csatazajt is túlhar
sogó hangon felkiáltott: „Vissza! Tiétek a győzelem!" Az in
gadozó római sereg új erőre kapott, visszafordult, tönkre
verte az ellenséget, elfoglalta Palmyrát, elfogta Zenobiát. íme, 
még ötven éve sincs, hogy Helios így ígért és adott győzel
met Aurelianusnak.

- Helios hathatós segítségének és égi jeladásának sok 
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olyan érdekes bizonysága van, amit csak kevesen ismernek. 
Csak nemrég olvastam, hogy Julius Caesar egyik galliai csa
tája előtt tűzgolyó lángolt fel az égen, egyszerre vérvörösen 
fellobbant, és lezuhant az ellenség táborára. Mikor pedig a 
diktátor meggyilkolása után unokaöccse és fogadott fia Ró
mába vonult, hogy átvegye a nagy Caesar örökségét, Róma 
uralmát, abban a pillanatban, mikor a város elé érkezett, a 
felhőtlenül ragyogó égbolton fénykör jelent meg, mintegy a 
nap mása, Helios jele és jeladása, hogy neki adja a győzel
met ellenségein. Nem kétséges, hogy most is Helios jele volt 
a fénykereszt, Helios égi üzenete és ígérete, s valóban Cons
tantinus urunké lett a győzelem.

- Már Artemidoros megírta híres könyvében, hogy a 
napkereszt, az iráni népek ősi Helios-jel vénye, a nagy hadve
zérek látomásaiban és álmaiban mindig csalhatatlan ígérete 
a győzelemnek. A nagy álommagyarázó megírta, milyen cso
dálatos álmot látott Quintus Marcius Livianus Turbo tábor
nok, Hadrianus császár híres hadvezére Júdeábán, körülbelül 
kétszáz évvel ezelőtt: fény körben megjelent előtte a saját 
kardja, s markolatán két egymásba font betű, a görög X és P.

- Igen - szólt közbe élénken Vecasius -, a görög chrysos 
szó két első betűje. Ez a szó annyit jelent, hogy „arany", s 
egyúttal annyit is, hogy „felséges"; nyilvánvaló tehát, hogy 
Helios jelzője, s eszerint a győzelem jele.

- Helyes - mondta rá Hosius -, de én inkább azt mon
danám, hogy a napkeresztnek ez a két összefont betűje a mi 
Heliosunk, vagyis Krisztus görög nevének, a Christosnak két 
első betűje.

- Erről aligha lehet szó, hiszen a jelenést mindnyájan 
láttuk - szólalt meg végre Oromasdes is. - Az égi jel X alakú 
keresztjét nem P, hanem függőleges egyenes metszette!

- Constantinus urunk másképp látta - jegyezte meg 
kissé élesen Hosius. - Határozottan felismerte az égi jelben 
Krisztusunk nevének kezdőbetűit.

- Amelyek éppenséggel azonosak a Marcius Turbo je
lenésén látott kezdőbetűkkel! Vagyis a rejtett szó éppúgy le-
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het chrysos is, mint Christos - ellenkezett Vettius Rufinus 
főpap.

Hosius fölényesen legyintett:
- Hadd emlékeztesselek arra, perfectissimus, hogy 

Constantinus urunk nemcsak nappal látta az égi jelt, hanem 
a rákövetkező éjjel is: amikor sugárzó istenalak jelent meg 
álmában, rámutatott a csodálatos jelre, amely alatt ez a fel
írás ragyogott: „Ezzel a jellel győzz !" Vagyis ugyanaz a 
felírás, amely a nappali égi jel alatt is ott tündökölt.

- Én nem láttam felírást az égi jel alatt - jelentette ki 
Oromasdes -, s úgy tudom, egyikünk sem látott ilyesmit. Te 
talán láttad a felírást?

- Nem láttam - vallotta meg Hosius -, de Constanti
nus urunk bizalmasan közölte velem, hogy ő látta, nappal az 
égen s éjjel álmában, vagyis kétszer, és a szövege mind a két
szer ugyanaz volt. Igenis, volt felírás!

- Ha Constantinus urunk látta, akkor csakugyan volt!
- jelentette ki emelt hangon Vecasius, s ezzel jelezte, hogy 
minden további eszmecsere fölösleges, sőt esetleg veszélyes.

De Hosiusnak még volt mondanivalója:
- Egészen bizalmasan azt is elárulta nekem urunk, hogy 

az álombéli ragyogó istenjelenés, mikor rámutatott a két be
tűre, ezt mondta: „íme, nevem titkos betűiből látod: Krisztus 
vagyok!"

Ez ugyan vakmerő hazugság volt; mindenki tudta, hogy 
Constantinus ilyesmit nem mondott, s nem mondhatott; egyút
tal azonban mindenki érezte, hogy nem tanácsos ellentmon
dani ennek az elszánt és gátlástalan szélhámosnak, ahogy 
Vecasius magában nevezgette a püspököt.

A vacsora hangulata s a beszélgetés lendülete jócskán 
ellanyhult, s különben is mindenkit kimerítettek az izgalmas 
nap eseményei. Talio állt fel az asztaltól elsőnek azzal, hogy 
éjjeli szolgálata van, mire Vecasius jelentőségteljesen köhin- 
tett egyet-kettőt, de a társaság néhány perc múlva szétosz
lott, s a villa hamarosan elcsöndesedett.

De alig harsant fel a fehér tyúkok babéros villájában az 
első kakaskukorékolás, máris kezdett megelevenedni a ház.
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Rabszolgák, lovászok, kocsisok, szakácsok, kukták dologhoz 
láttak már a hajnali órákban, álmos rabszolgalányok kecme- 
regtek elő ki tudja melyik testőr vagy úriember ágyából - 
aki nem óhajtotta éppen egyedül tölteni az éjszakát: mióta 
Constantinus itt lakik, egész kíséretével, naponta ilyenek 
voltak a Veientanum hajnalai. Ma azonban mégis valami 
különös izgalom fűtötte a villa személyzetét: a győzelmes 
csapatok ma vonulnak be Rómába diadalmenetben, élükön a 
diadalmas ütközet fővezérével, Constantinusszal, akiről már 
a legegyügyűbb környékbeli paraszt is tudta, hogy a min
denlátó és hatalmas Helios jelével győzött, mert a Napisten 
kivételesen kegyelt hőse, sőt földi mása és helytartója. Az égi 
jelt mindenki látta, és szent félelemmel megcsodálta; az álom
látás, a szent jel a zászlókon és pajzsokon, az égi jelenés szó
zata s minden egyéb, ami a felizgatott fejekből mint mesebeli 
méhkasból kirajzott: végül is szentnek, csodatevőnek, isten
nek hirdette Constantinust.

De akármennyire szeretett volna a szomszéd falvak és 
tanyák népe letáborozni a villa körül, hogy közelről láthassa 
a csodálatos hírű hadvezért, az őrjáratok kíméletlenül eltá
volítottak mindenkit a Via Flaminia közeléből, úgyhogy a 
szegény falusiak csak tisztes távolból gyönyörködhettek az 
elvonuló légiósok tölgyfalombos sisakjaiban, mert a kato
nák arcát alig láthatták a vállon vitt poggyász, a fegyverzet 
s a lándzsák vakító hajnali ragyogásában. De voltaképpen 
nem is az arc volt a fontos, hanem a tömeg, a katonák zárt 
tömbje, az ezerfejű és mégis egyarcú legio, a hadsereg, az 
itáliai, galliai, hispaniai, britanniai és germaniai, sőt afrikai 
parasztoknak ez a tömör, egynek és egységesnek érzett fa
lanxa, amelyben a föld népe önmagát látta, a győzhetetlen 
népet, amely a győzhetetlen Helios égi jelének ragyogásában 
dicsőségesen leteperte a zsarnokot, és kivívta szabadságát...

Mikor a hadsereg megindult a Saxa Rubra melletti tá
borból, diadalmeneti díszben, sípok és harsonák zengésében, 
mikor érces és fiatal hangokon szakadatlanul harsogtak a 
harci és győzelmi indulók: a nép már hőst látott minden légio
náriusban, s mikor a bámészkodók megpillantották az elő
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védek elvonulása után, a légiók élén lovagoló Concordius 
tábornokot vörös vezéri paludamentummal vállán: izgatott
ságukban már-már hajlandók lettek volna Constantinust látni 
és imádni benne. Persze tévedtek, mert Constantinus ebben 
a pillanatban, kíséretével együtt ott állt a Babérvilla emeleti 
erkélyén, ezüstpáncélban, vörös vezéri köpennyel vállán, ba
bérkoszorúval a fején. A légiók törzstisztjei megállították a 
menetet, s magasra emelt kardjuk egyetlen intésére felhar
sant a katonák ütemes kiáltása: „Constantinus Augustusi 
Constantinus Augustus!"

Most Concordius tábornok kardja magasra lendült, az 
elővédtől kezdve minden csapat megállt, s mint egetverő csa
takiáltás harsogott mindenütt: „Téged kívánunk, Constanti
nus! Atyánk, Constantinus! Testvérünk, Constantinus! Bará
tunk, Constantinus!" Az ősi hagyomány szerint nyolcvanszor 
hullámzott végig a hadsorokon a győztes katonák riadó zú
gása, s utána még ötször, majd befejezésül még hétszer csat
tant fel a viharzó hangorkán: „Constantinus Augustus! Sza
badíts meg ellenségeinktől! Constantinus Augustus!"

Ebben a pillanatban az erkélyen Vettius Rufinus, a He- 
lios-főpap, térdre borult Constantinus előtt, s végrehajtotta 
az adoratio szertartását. Oromasdes nyomban követte pél
dáját, utána Gallicanus, majd Vecasius s az egész kíséret. 
A győztes hadsereg döntött, Constantinus tehát császár, s bi
zonyos, hogy ezúttal el is fogadja a légiók döntését. Ezt pe
dig Hosius tudta legjobban, s éppen ezért ő, a keresztény 
püspök foglalta először szavakba az adoratio jelezte elisme
rést és hódolatot; ő is letérdelt, mélyen meghajolt, jobb ke
zével csókot hintett Constantinus felé, és érces hangon kiál
totta: „Szentséges császár, hódolunk neked!"

A csapatok tömör éljenzéssel, ütemesen zúgták rá: 
„Constantinus Augustus!" És szüntelen ujjongással, harci da
lok éneklése közben, megindultak Concordius tábornok inté
sére, hogy bevonuljanak a felszabadított Rómába.

A reggeli napfényben szikrázva csillant meg a katonák 
pajzsán és a színes, keresztrudas labarumokon a csodatevő 
égi jel.
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Constantinus, kíséretével együtt, lesietett az erkélyről, 
lóra szállt, és Talióval együtt kivágtatott a Via Flaminiára. 
Éppen Acilius Severus zászlóalja menetelt a villa előtt, ami
kor leértek az útra. Az ezredes megálljt vezényelt, s amíg az 
előző zászlóaljak elhaladtak, az új Augustus, kíséretével 
együtt, beékelődött a menetbe, és most már szüntelen ujjon- 
gás és éljenzés közben megindult a diadalmenet Róma felé.

Hangos énekszóval, sípsikoltozással és kürtrivalgással 
ért a végeláthatatlan sereg a Porta Flaminiához. A babérko- 
szorús Constantinusnál elsőnek Terentius Titullus jelentkezett 
egy díszbe öltözött cohors élén, amely a tábornok jelentése 
után ütemesen harsogta egyelőre csak hétszer egymás után: 
„Constantinus Augustus !" Még zúgott a zászlóalj, amikor 
előlépett a tiszteletreméltó Anicius Probus, a szenátus elnöke 
és lelkes beszédben hirdette ki a kormányzótestület határo
zatát: a szenátus megszavazta Constantinusnak a diadalme
netet és az Augustus-rangot, s kéri a Caesart, aki az istenség 
kivételesen kegyelt földi helytartója, a legcsodálatosabb dia
dal hőse, az istenné avatott Constantius császár méltó fia és 
utódja, hogy fogadja el a császári bíbort, s ha már felszaba
dította a Várost, legyen jóságos, bölcs és igazságos ura az 
eszeveszett zsarnok rémuralma után.

Két lovas testőr rúgtatott kétoldalt Constantinus mellé; 
az egyik vállára kanyarította a bíborpalástot, a másik pedig 
ügyesen fejére illesztette a császári aranydiadémot, úgyhogy 
a babérkoszorú most körülölelte az aranyabroncsot, amely
nek bíbor szalagjai meglibbentek a könnyű reggeli szélben.

Terentius Titullus tábornok csapatai már előző este meg
szállták a középületeket, az utcákon még most reggel is erős 
őrjáratok köröztek, úgyhogy a most bevonuló légiók már 
csak megerősítették a megszálló csapatokat, Concordius semmi 
harci feladatot nem adott nekik: harci indulók és győzelmi 
énekek zengése közben bejárták a város utcáit, s a lakosság 
mindenütt felszabadult örömmel és lelkes ujjongással kö
szöntötte őket, csakúgy, mint Constantinust és vezérkarát, 
mikor germán testőrei és a főpapság kíséretében fellovagolt 
a Capitoliumra, hogy bemutassa a suovetaurilia hármas ál-
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dozatát az államvallás főistenének, Jupiter Capitolinusnak, 
aki természetesen ősi római mása a győzelmet adó Sol Invic- 
tusnak, a győzhetetlen Napistennek. Az áldozat után Helios 
templomába vonult a császári menet; a kívül-belül aranyban 
ragyogó hatalmas templom lépcsőzetén a Napisten fehér ru
hás papsága sorakozott fel.

Ilyen pompát ritkán látott a Via Flaminia városi folyta
tása, a Via Lata: a Porta Flaminia felől jövet jobbra az Augus- 
tus-mauzóleum roppant kör alakú tömbje és az Augustusi 
Béke Oltárának márvány csodá ja nyűgözte le Constantinus 
tekintetét s főképpen a heliopolisi obeliszk, ez az ezeréves 
egyiptomi emlék, amelyet Augustus császár hozatott Rómába. 
Mikor, Constantinus leszállt lováról, és Vettius Rufinus nyo
mában fölment a templom lépcsőjén, hogy tömjénnel áldoz
zon Heliosnak, az oltár mindig izzó parazsán, egy pillanatra 
megállt a kétemeletes templomlépcső legfelső teraszán, az 
oszlopos előcsarnokban és átnézett a Via Lata túlsó oldalára, 
a Békeoltár felé, s amint megpillantotta az obeliszket, észre
vette, hogy az egyiptomi oszlop tulajdonképpen napóra mu
tatója: a tövében színes márványlapokból kirakott „órala
pon" az árnyéka mutatja a pontos időt.

Lezajlottak városszerte az ünnepélyes áldozatok és le
zajlott a szenátus ülése is, amelyen megállapították a diadal
menet napját, az áldozatok sorrendjét, a gladiátort játékok és 
a cirkuszi kocsiversenyek műsorát és költségeit. Elhatározta 
a szenátus, hogy a győzelem megörökítésére diadalívet épít
tet Constantinus tiszteletére az Amphiteatrum Flavium, vagyis 
az úgynevezett Colosseum Palatinus-hegy felé eső oldalában, 
a Meta Sudans nevű örökvizű márványoszlopos szökőkút, az 
„Izzadó Oszlop" közelében. Végül az elmaradhatatlan hó
dolat következett: a szenátus megfesteti az új császár arcké
pét, és szétküldi az egész birodalomba, úgyhogy mind a száz- 
egy tartomány kapjon belőle s mind a négy főváros: Treviri, 
Mediolanum, Sirmium, Nikomedeia, s ezúttal Róma is, mert 
bizonyosra vették, hogy Constantinus - már csak az égi je
lenés s a győzelem örömére is - a birodalom ősi fővárosába 
helyezi át székhelyét.
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A fárasztó nap után a császár csak estefelé ért föl kísé
retével a Palatínusra, hogy végre lepihenjen, de bizony ez az 
óhajtása csak éjféltájban teljesülhetett. Amint bevonultak a 
császári palotába, jelentkezett Concordiusnál a Maxentius- 
testőrség ott rekedt szakaszával, parancsnoka, Gavilla cen
turio.

- Ti mért maradtatok itt? - förmedt rá a tábornok.
- Azt a parancsot kaptuk tegnapelőtt, hogy őrizzük ezt 

a lakosztályt: ebben vannak a nők. - És Concordius csodál
kozó pillantására hozzátette: - Ezek most kerültek volna 
sorra.

- Centurio, beszélj értelmesen - szólt rá a tábornok.
- Igenis, tábornok. Maxentiusnak voltak besúgói, ezek 

hordták a legszebb római nők címét Doryphorianusnak, leg
bizalmasabb rabszolgafőnökének, s miután Caesius, a szám
tisztje, nyomozói útján meggyőződött róla, hogy a címek va
lódiak s a nők szépek, kifizette nekik a fejenkint megállapí
tott tíz aranyat.

- És miféle nők?
- Csupa előkelő úrasszony; szenátorok, patríciusok, 

nagyurak feleségei! És egyik szebb, mint a másik!
- Nyittasd ki az ajtót.
Gavilla intett az őrtálló testőrnek, és a szárnyasajtó fel

tárult. Concordius csodálkozva nézett szét: a nyolc nő csupa 
válogatott szépség volt; színes selyemruháik, fátylaik, drá
gaköves aranyékszereik szinte elkápráztatták a tábornokot. 
Ennyi gyönyörű nőt még sohasem látott együtt; olyan volt 
ez a csoport, mint egy színes virágcsokor. Egyszerre csak 
megakadt a tábornok szeme egy viruló szép karcsú leányon : 
nem lehetett több tizenhat évesnél; fehér ruhájáról, a haját 
leszorító széles fehér szalagról és fehér fátyláról azonnal rá
ismert: Vesta-szűz volt.

- Ki vagy te leány, s hogy kerültél ide?
- Vestalis vagyok, Turcia a nevem - felelte a lány, s 

izgalmában remegett a hangja. - Éppen szolgálatba indul
tam a szent tűzhöz; a Vestalis-ház kapujában ott várakozott 
rám a lictor, aki mindig átkísér bennünket a szentélybe; mi-
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kor leértünk, kinyitottam a kis kerek szentély ajtaját, belép
tem, s alighogy hozzáfogtam munkámhoz, nyílt az ajtó, két 
öles termetű néger rabszolga lépett be: kóccal betömték a 
számat, megragadtak, be tuszkoltak a bokrokban elrejtett gya
loghintóba, s megindultak velem; futólag láttam, hogy az én 
lictorom betömött szájjal s megkötözve ott vergődik a bokor 
tövében. A négerek ide hoztak: ez történt velem.

- Gyalázat! - kiáltotta felháborodottan Concordius, az
tán hátraszólt: - Talio, két legionarius kísérje haza a tiszte
letre méltó Vestalist! Azonnal! Turcia, szabad vagy.

A szépséges ifjú Vestalis lebocsátotta fátylát, s megin
dult a százados nyomában; Concordius mélyen meghajolt, 
amint elhaladt előtte a lány.

Aztán intett a többinek:
- Ti is szabadok vagytok, menjetek haza!
A szépasszonyok boldogan távoztak. A kapuban, Con

cordius rendelkezése szerint valamennyit császári gyaloghintó 
várta, hogy hazavigye őket otthonukba. Égy gyaloghintónak 
azonban nem akadt utasa. Közben tudniillik odafent az tör
tént, hogy egy csinos, nevetős szemű asszonyka nem távozott 
a többivel, hanem ott maradt és kacér mosollyal simogatta 
végig a tábornok férfias arcát.

- Nos, szépasszony - fordult felé barátságosan Concor
dius -, mért nem mégy? Te is szabad vagy, nem hallottad?

- Hogyne hallottam volna, szentséges császár - felelte 
kacagva az asszony -, de azt szeretném megkérdezni, hogyha 
egyszer kegyes figyelmeddel kitüntettél, mért küldesz haza?

- Ki vagy te? - kérdezte meglepetten Concordius.
- Hát nem tudod, szentséges császár? Hiszen név sze

rint hívattál a palotába! Én Ennia vagyok, Saturninus szená
tor felesége: a hatvanéves és totyakos szenátor húszéves fe
lesége, s azt mondják: csinos is vagyok - fecsegett az asz- 
szonyka. - Szüleim hozzákényszerítettek a milliomos vén
emberhez, aki eddig még, esküszöm, szentséges császár, nem 
tett kárt bennem. Hát azért örültem kegyes meghívásodnak, 
mert gondoltam: végre nem hiába vártam ennyi ideig, maga
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a császár avat be a szerelem titkaiba. Köszönöm, szentséges 
uram.

Concordius szánakozó ajkbiggyesztéssel mérte végig az 
izgő-mozgó, viháncoló és magát kellető némbert, s egy pil
lanat alatt eszébe jutott a sok-sok hivatásos fuvoláslány, tán
cosnő, színésznő és dús aranyakért odadón, önfeledten és 
viharosan szeretkező hetéra, s megállapította magában, hogy 
azok mind kedvesebbek, tartózkodóbbak és finomabbak vol
tak, mint ez az előkelő úriasszony. A csontja velejéig romlott 
kis „szűz" felkínálkozására némi megvetéssel, de nyugodtan 
válaszolt:

- Asszonyom, te nyilván azt hiszed, hogy Maxentius 
császár előtt állsz. Közlöm veled, hogy Maxentius már két 
darabban van: hulláján a Tiberis halai lakmároznak, fejét 
pedig lándzsára tűzve hordozzák meg katonáim, végig a vá
roson. És tudd meg, hogy nem én vagyok a császár, hanem a 
szentséges Constantinus, aki legyőzte az elvetemedett bitorlót; 
Maxentiust. Én Concordius vagyok, az új császár tábornoka.

- Tábornok - vágott a szavába mohón az asszony -, 
mindegy! Engem császár hívatott a palotába, császár pedig 
van, s én nem hozzád jöttem, hanem a császárhoz! Fiatal em
ber a császárod?

- Hallgass ! - kiáltott rá Concordius.
- Tábornok! - utasította rendre a fiatalasszony, és mél- 

tóságosan hátravetette a fejét - vigyázz! Római szenátor fe
leségével beszélsz, nem rabszolgalánnyal. Azonnal jelents be 
a császárnak! Mi is az új császár neve?

- Elhallgass végre, hitvány hetéra! - rivallt rá Con
cordius.

- Sértegetni merészelsz?! - rikácsolta az asszony szinte 
magánkívül. - Jó, lesz gondom rád, megállj ! Különben is ne
kem mindegy, mi a császár neve! Én ma éjszaka a császár sze
retője leszek, ő akarja így, s akkor jaj neked, pökhendi zsol
dosvezér! Azonnal vezess a császárhoz, parancsolom!

- Talio - fordult hátra a tábornok -, dobasd ki ezt a 
ringyót a palotából!

- Igenis, tábornok! - tisztelgett a százados, aztán intett
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az előcsarnokban lebzselő rabszolgáknak. Két markos eunuch 
máris besietett, fölkapta a kézzel-lábbal kapálódzó nőt: hiába 
visítozott, kicipelték a palota elé, s odalökték Zabas hóhér
legényeinek karjaiba. Ezek az állandóan érvényes utasítás 
szerint Ennia kegyelmes asszonnyal is úgy bántak el, ahogy 
a tolakodó nőkkel szoktak: meztelenre vetkeztették, s bár
mily kívánatos és sokat ígérő zsákmány volt a teste, hozzá 
sem nyúltak, csak két legény lefelé taszigálta a Palatinus lej
tőjén, s egyre-másra jókat húzott szíjkorbácsával meztelen 
hátára és izgalmasan gömbölyű farára. Az előkelő Ennia 
megérezte, hogy ennek fele se tréfa, nekiiramodott, és esze
veszetten futott le a Via Nova lejtőjén, befordult a Vicus Tus
cus nevű keskeny utcába, majdnem nekiszaladt az ősi gyű- 
mölcsisten, Vertumnus bronzszobrának, de szerencsésen ki
kerülte, s erejének végső megfeszítésével sikerült elérnie fér
jének, a vén Saturninus szenátornak palotáját. A pribékek bú
csúzóul vad erővel lesújtottak agyongyötört testére, szíjkor
bácsuk felhasította kívánatos combjait, úgyhogy a férfira, sőt 
éppenséggel császárra éhes szűzi Ennia véresen zuhant le a 
szenátori palota előcsarnokának színes márvány padlójára.

Saturninus halálos ellensége volt a zsarnok Maxentius- 
nak, neki tulajdonította felesége megcsúfoltatását, gondosan 
meggyógyíttatta vértanú-feleségét, s még akkor is a Tibe- 
risbe fullasztott bitorlót átkozta, mikor imádott felesége, a 
mohó kis Ennia, már régen feláldozta úgynevezett szüzességét 
az izmos, ifjú és fáradhatatlan Eutychusnak, a Circus Maxi
mus ünnepelt versenykocsisának.

Vecasius legalább olyan jól szórakozott a „szűz kis 
Ennia" történetén, mint annak idején Treviriben a léha és fe
lületes - ám azóta Claritas mellett dicséretesen megkomolyo
dott - Palmatus sikamlós történetkéin. Sajnos, ezúttal nem 
szórakozhatta ki magát kedvére, mert az Augustus úgyszól
ván negyedóránkint hívatta: egyszer azért, hogy azonnal hí
vassa Rómába a páratlan Euporiust, az egykori nikomedeiai 
főudvarmestert, mivel még a perzsa király udvarában sincs 
nála különb, vagy akár csak hozzá fogható szakértője a szent- 
séges udvari szertartásrendnek. Annak idején barátaival
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együtt nagyon sokat nevetett a derék Euporius komolykodó 
kopogtatásain és méltóságos, mindazonáltal akaratlanul is 
komikus tánclépésein, de most sürgősen szüksége volt rá. Az 
udvari rend eddigi lazaságát nem tűrhette tovább. Már az első 
álomlátások óta szigorított ugyan az eddigi könnyedségén, 
kezdett elzárkózni az udvari emberektől, de az égi jel és az 
álombéli látomás óta érezte, hogy szüksége van olyan szak
értőre, aki elméletileg és gyakorlatilag egyaránt érti és meg 
is tudja szervezni azt az udvari szertartásrendet, amely sze
rint a közönséges halandók érintkezhetnek Helios földi kép
viselőjével és helyettesével. Ezt az új rendet pedig csak Eupo
rius tudta megszervezni.

- Perfectissimus - fordult a császár kedvelt és nagyra- 
becsült udvari titkárához, de nem tudta folytatni a mondó- 
káját, mert Vecasius felkapta a fejét, és kérdőn nézett rá. 
A császár megértette a néma kérdést, és mindjárt meg is felelt 
rá: -- Vecasius, mától fogva udvari tanácsossá léptetlek elő, s 
ennélfogva a címed „perfectissimus". - Vecasius mélyen meg
hajolt, Constantinus pedig önkéntelenül is Euporiusra gon
dolt, mert nem tudta, vajon helyes kifejezésmódja-e a hálá
nak, meghatottságnak és a köszönetnek ez az egyszerű, mély 
meghajlás. Annál határozottabban adta ki most már az uta
sításait: - Perfectissimus, gyorsfutárral küldd Sandario Ömél
tóságának üzenetemet, hogy felvettem a bíbort; hogy további 
parancsomig maradjon a helyén, és mindenről idejében és 
pontosan értesítsen, végül pedig, hogy azonnal küldje hoz
zám Euporius főudvarmestert, aki ezentúl udvaromban telje
sít majd szolgálatot.

- Megértettem, szentséges Augustus. Egy óra múlva in
dul a futár.

Constantinus bólintott, Vecasius letérdelt, az adoratio 
kötelező szertartása szerint csókot hintett jobb kezével a 
császár felé; Constantinus intett, mozdulatára megsuhogott 
arannyal hímzett, földig érő sötétvörös selyemtunikája, Ve
casius fölállt, s mély hajlongás közben kihátrált a teremből.

És így folyt ez a rögtönzött és - ó Euporius! - egy csöp
pet sem hiteles szertartásosság órákon át. Előbb Hosiusnak
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adott utasításokat hogy a templomoknak és a papságnak 
utaltassa ki az eddigi államsegélyeket s ezúttal vegye be a 
jegyzékébe a keresztényeket is. Hosius megint szerette volna 
szóbahozni Silvester püspököt de a császár a torkára forrasz
totta a szót:

- Mint Pontifex Maximus, elrendelem, hogy a Vesta- 
szüzek az eddigi államsegély kétszeresét kapják ezentúl. Er
ről személyesen értesítsd a Vestalis Maximát, Vibidia főnökasz- 
szonyt. Az Augustalisok testületének javadalmait is megkét
szerezem: közöld a főpapjukkal, Pomponius Matho perfec- 
tissimusszal, hogy a mostani győzelmünk örömére jelentősen 
fokozza a császárkultusz fényét és pompáját.

- Igenis, szentséges Augustus - hajolt meg mélyen a 
keresztény főpap -, pontosan végrehajtom parancsaidat.

És Hosius éppen olyan szertartásosan hátrált ki a terem
ből, mint az imént Vecasius. De fúrta az oldalát, hogy Cons
tantinus őt is tisztes távolban tartja magától, holott elvégre 
neki köszönheti... de ezt a lázadó gondolatot nem merte 
még itt, a szobája magányában sem továbbfűzni, hanem mire 
hajnalodott, olyan tervet eszelt ki, amellyel újra meggyőzi 
majd a császárt, hogy ő, Hosius, mennyire nélkülözhetetlen 
támasza kormányzatának.

Aznap is, a következő napokon is rendre folytak a ki
hallgatások, csak éppen kissé lassúbb ütemben, mint odafönt 
Treviriben. Volt az udvari tisztviselők közt egy szertartás
mester, ez konyított valamit Euporius művészetéhez, mivel 
azonban Maxentius afféle fenegyerek volt és fittyet hányt 
minden ünnepélyességnek, a derék szertartásmester kissé ki
zökkent a tudományából, s már akkor is lámpalázt kapott, 
ha csak a nevét hallotta. „Marius Tremulus, kezdődnek a ki
hallgatások !" - szólította katonásan Talio, mire összerezzent, 
még aranybojtos hosszú botja is remegett a kezében; csak 
munkahelyén, az előcsarnokban nyugodott meg annyira, hogy 
méltóságosan megkezdhesse ütemes koppantásait.

A császár arcképének megfestetése Vecasius feladata 
volt s a fáradhatatlan fiatal tanácsos Lucillusnak, a híres fes
tőművésznek juttatta ezt a kivételesen megtisztelő munkát.
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Úgy gondolta, hogy lefesteti a császárt aranyhímzésű sötét
vörös palliumban, hófehér tógában, ezüstpáncélban, bíbor
palástban s minden változatban úgy, hogy fején ott legyen a 
babérkoszorúval övezett aranydiadém, kezében pedig a hata
lom ősi jelvénye, az elefántcsontból faragott kormánypálca, 
a sceptrum, végében az aranygomb, azon pedig az aranysas. 
De Constantinus, bár mérhetetlenül hiú volt, és szerette a 
pompálkodást, ezúttal nem vállalta a többszöri jelmezcserét 
a festő kedvéért.

- Fessen le majd a diadalmeneti díszruhámban - adta 
ki az utasítást Vecasiusnak -, babérkoszorúsan, a sceptrum- 
mal kezemben, de a végén ne aranysas legyen, hanem arany
ból vert és drágakövekkel kirakott napkereszt, fénykoszorú
ban. Hosius majd megadja a festőnek az égi jel pontos leírá
sát. Ha készen lesz az arckép, bemutatod nekem, s ha jónak 
találom, Lucilius a segédeivel hozzáfoghat a sokszorosításá
hoz.

- Igenis, szentséges Augustus - hajolt meg Vecasius, 
és szertartásosan kihátrált. Constantinusnak tetszett, hogy 
napról napra merevedik és ünnepélyesedik a szertartásrend: 
Tremulus ugyanis éjszakákon át bújta a perzsa és egyiptomi 
szertartáskönyveket, és számos szellemes újítással és árnya
lattal gazdagította az eddigi szertartásrendet. A császár azon
ban csak Euporiusban bízott, s türelmetlensége csupán akkor 
csillapodott, mikor Vecasius bejelentette, hogy az udvari 
pompa nagymestere három nappal a diadalmenet előtt itt 
lesz Rómában, és részletesen kidolgozza, sőt az udvarral be 
is gyakoroltatja a pazar szertartások minden mozzanatát.

Hogy Ablavius hírszerző szolgálatának és ravasz pro
pagandájának óriási része van a sikerben, azt senki sem tudta 
jobban Hosiusnál. Mert ha a püspök szentté, istenné és cso
datevő bűbájossá alakította és avatta Constantinust, mégis
csak Ablavius volt az, aki a tömegekkel, a műveltekkel és 
műveletlenekkel egyaránt, elhitette, hogy a császár valóban 
látomásos és szent ember, a magasságos Helios kegyeltje, 
szövetségese és földi helytartója, akit Helios-hivők, Mithras- 
hivők egyképpen a magukénak vallanak. Maga Constantinus
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is tudta, hogy istenné válását Hosius eszelte ki ugyan, de 
Ablavius valósította meg gyakorlatilag: Hosius adta a nyers
anyagot, Ablavius faragta ki belőle a remekművet.

Constantinus, amennyire méltósága megengedte, elcso
dálkozott az új Ablaviuson, aki most itt hajlongott előtte: arca 
megtelt, ráncos bőre kisimult, szeplői eltűntek, fején a rit- 
kás vörös szőrszálak helyett selymes szőke haj pompázott. 
Mindez a kozmetika és a fodrászművészet remeke volt; az 
viszont hogy megvállasodott, hogy egykor keszeg alakja ki
teljesedett, hogy pofacsontjai eltűntek, hogy sápadt és sava
nyú ábrázata mosolygós-derűsre gömbölyödött, annak a sze
rencséjének köszönhető, hogy Constantinus legmagasabb en- 
gedelmével könyékig vájkálhatott az aranyban; az aranyak 
egyik részét a bankba, másikat a hasába gyömöszölte, s meg 
is látszott rajta a nagyúri jómód; eddig zsugorgatott, most 
végre pazarolhatott: maga sem tudta pontosan, hány százezer 
aranysolidusa dolgozik a bankárok uzsoraműveleteiben. 
A császár észrevette az egykori nyeszlett kémfőnök kivirág
zását, és még divatos hímzett tunikáján is megakadt a szeme, 
s elismerőn bólintott:

- Valóságos udvari ember lett belőled, Ablavius, s még
hozzá megemberesedtéll

Ablavius kedélyesen hunyorított egyet a bal szemével, 
és elmosolyodott:

- Szentséges császár, mindezt annak köszönhetem, hogy 
megszabadultam attól a becstelen ringyótól.

A császár fölkapta a fejét, elkomorult, szemöldökeit ösz- 
szevonta, s a pillanat ezredrésze alatt átcikáztak a fején a 
legizgatottabb kérdések: „Mi ez? Miféle póri beszéd? Miféle 
bizalmaskodás? Lehetséges, hogy ez az Ablavius mégsem fi
nomodott udvari emberré? Mit tehet a császár ilyen esetben? 
Felháborodjék? Rendreutasítsa? Vagy egyszerűen tegyen 
úgy, mintha nem is hallotta volna a durva szót, a hányaveti 
bizalmaskodást?" Egészséges ösztöne megsúgta neki, hogy 
ezt az utóbbi magatartást kell választania, ha meg akarja 
óvni méltóságát. Persze, Ablavius is rádöbbent, hogy bakot 
lőtt, s hirtelenében nem tudta, hogyan tegye jóvá az elszó-
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lását. Lesunyta a fejét, s megadással várta a császár rendre
utasítását. De amint a császár elsőt szavait hallotta, nyomban 
földerült az arca; boldogan érezte, hogy a fenyegető vihar el
vonult. Föllélegzett, s hogy arca színváltozását elrejtse, mé
lyen meghajolt; Constantinus első szavai meggyőzték róla, 
hogy ez a részben színészies, részben hódolatos meghajlás 
igazán helyénvaló volt. Mert az Augustus váratlanul ezt a 
meglepő kijelentést tette:

- Ablavius, eddig is mindig bizonyságot tettél hűséged
ről és rátermettségedről, ám a legutóbbi hónapokban olyan 
értékes szolgálatokat tettél nekem és a birodalomnak, hogy 
különös elismerésem jeléül rendkívüli kitüntetésben része
sítek: ezennel kinevezlek Italia vicariusává. Az új méltósá
goddal kapcsolatos okmányokat, jelvényeket és utalványokat 
majd Vecasiustól megkapod. Mihelyt visszamegyek Treviribe, 
itt a palotában lesz a szállásod. De egyúttal Róma és Italia 
védelméről is gondoskodom: Volusianus tábornok két legio 
élén itt marad, s minden nagyobb város is kap helyőrséget. Ti 
ketten fenntartjátok a rendet, őrzitek Italia biztonságát; te 
magad teljes hatalommal képviselsz itt engem, minden pol
gári hatósággal rendelkezel, és havonta összefoglaló jelentést 
küldesz nekem.

Ablavius térdre borult a császár előtt, szerette volna va
lamiképpen megmutatni háláját és meghatottságát, de egész 
életében csak megalázkodni és színlelni tudott. Őszinte szó 
nem jött az ajkára. Mégis megjátszotta a meghatottságot, 
művésziesen eldadogott és töredezett szavakban hálálkodott 
a császárnak a bizalomért; Constantinus mintha a „felelős
ség* ’ szót is hallotta volna, de az ilyen fogadkozásokra ügyet 
sem vetett. Az ünnepélyes jelenet alatt az úr is, a szolga is 
gondolt magában valamit. A szolga ezt: „Végre hatalom van 
a kezemben, spectabilis a rangom, nem kell már tíz ara
nyakért megalázkodnom; most aztán teleszívom magam". Az 
úr pedig ezt: „Hagyd abba ezt a fogadkozást! Ha megcsú
folod a bizalmamat, kivégeztetlek. Pont!" Hangosan pedig 
ezt mondta:

- Mi a jelenteni valód, spectabilis?
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- Szentséges császár, gondos nyomozás után összeállí
tottam a Maxentius-csatlósok és cimborák, valamint a gya
nús, megbízhatatlan és veszélyes emberek, továbbá a rablók, 
erőszakoskodók, lázítók s egyébfajta közönséges bűnözők 
jegyzékét. A jegyzék hiteles. Engedd meg, szentséges Augus
tus, hogy hódolattal átnyújtsam. - Mélyen meghajolt, és a 
tekercset a gyönyörű erezetű citrusfa-asztalra helyezte. Aztán 
fölegyenesedett, és folytatta: - Külön jegyzékben foglaltam 
össze az ugyancsak bűnös szenátorok neveit. A jegyzék teljes.

A jegyzéken százhat szenátor neve szerepelt; Septimius 
Clarus neve nem volt benne ... Viszont Doryphorianus és 
Caesius neve a másik névsorból maradt ki...

A spectabilis nyugodtan folytatta:
- Valamennyi ellen kezemben vannak a bizonyítékok. 

Valamennyi a legszigorúbb büntetést érdemli. Szentséges 
császár, állíttasd őket rendkívüli bíróság elé.

- Nincs szükség bíróságra! - mondta a császár erélye
sen, felvette az asztalról a nádtollat, belevágta a tintába, s 
erélyes vonásokkal mind a két névsort aláírta. - Mind a két 
jegyzéket add át Zabasnak, még ma - tette hozzá. - Telje
sítse kötelességét!

- Igenis, szentséges Augustus - dadogta rémülten a 
spectabilis, mert arra gondolt, hogy az ilyen gyors kezű ural
kodó fölöttébb veszedelmes lehet, ha egyszer például leghí
vebb szolgájának a neve kerülne rá efféle jegyzékre. De ije
delmét hamar elhessegette egy életrevaló ötlete, amelyet azon 
melegében fel is tálalt az Augustusnak: - Az ítélettel együtt
járó vagyonelkobzást, kegyes engedelmeddel, minden esetben 
majd magam hajtom végre.

Constantinus bólintott: Ablavius ebben a pillanatban sok
szoros milliomossá dicsőült, s hogy fel ne ébredjen ebből a 
varázslatból, szertartásosan, ám igen gyorsan, kihátrált a te
remből.

Másnap Volusianus tábornok került sorra: Constantinus 
kinevezte az itáliai haderő főparancsnokává, s egyben meg
bízta a diadalív építésének legfőbb felügyeletével; ezen a ki
hallgatáson részt vett Hosius is, Vettius Rufinus is, Oromas-
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des is, Pomponius Matho is. A főpapok szertartásosan, de el
keseredetten vitatkoztak, hogy a diadalív feliratában melyik 
isten neve szerepeljen: Helios, Apollo, Jupiter, Mithras, 
Krisztus neve körül dúlt a szenvedélyes harc. Volusianus 
gúnyosan, Constantinus bosszúsan hallgatta a papok szőr- 
szálhasogatásait. Egyelőre csak abban tudtak megállapodni, 
hogy az egyik dombormű ábrázolja majd a nap négyesfoga
tát s rajta a sugárkoronás Heliost, bal kezében a napot jel
képező golyóval; a másik oldalon legyen ott a hold jelképe. 
Diana holdsarlós feje; minden oldalon legyenek szárnyas ge- 
niusok és Victoriák, amint koszorút tartanak a császár feje 
fölé.

Ebben valamennyien egyetértettek, s ekkor Volusianus 
elérkezettnek látta a pillanatot, amelyben elejét veheti a to
vábbi meddő szófecsérlésnek:

- Mivel szentséges urunk rám bízta a diadalív ügyét, 
hadd mondjam meg, hogy mindenekelőtt az emlékmű felépí
tése a fontos; én a tervek elkészítésével korunk egyik leg
nagyobb építőművészét, Purpureo mérnököt akarom megbízni. 
A tervek elfogadása és az építkezés megkezdése után álla
pítjuk meg majd a diadalív művészi díszítését. En szeretném 
- fordult Constantinus felé -, ha örökkévalóságod hozzájá
rulna, hogy a domborművek a mostani dicsőséges hadjárat 
kimagasló eseményeit örökítsék meg: Verona ostromát, a 
Saxa Rubra melletti csatát, szentséges urunk bevonulását Ró
mába, s egyéb jelentős történelmi mozzanatokat. Egyelőre 
ezekkel fogunk foglalkozni. Feliratot e pillanatban csak egyet 
tudok javasolni s azt hiszem, ebben mindnyájan egyetértünk, 
mert kifejezi szentséges császárunk világraszóló győzelmé
nek lényegét: „A Város felszabadítójának - A békességszer- 
zőnek." Azután majd ráérünk vitatkozni azon, hogy melyik 
isten nevét örökítsük meg a diadalív dedikációs feliratán.

- Egyiket se ! - vágta rá hirtelen Constantinus, úgyhogy 
mindenki meglepetten fordult felé, és kíváncsian várta nyi
latkozatát. - Ezen kár is vitatkozni, annyira félreérthetetlen 
az én állásfoglalásom ebben a kérdésben. Mivel mindenki 
egyetért abban, hogy Helios az egyetlen isten, akárhány né-
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ven tisztelik, úgy kell megnevezni a fogadalmi feliraton, hogy 
mindenki azonnal ráismerjen benne az egyetlen Heliosra. 
Kétségtelen, hogy ő ígérte, s ő adta meg nekem a győzelmet, 
soha nem látott égi jellel, csodálatos látomással és félreért
hetetlen szavakkal, a diadalív feliratába tehát semmiféle is
tennév nem kerülhet bele, csak ez a két szó, amely világosan 
utal a győzelem égi szerzőjére: „Instinctu divinitatis - Az 
istenség sugallatára."

A marakodó papok elnémultak, és csodálkozva bámul
ták a császárt, hogy ilyen bölcsen és ilyen egyszerűen oldotta 
meg a fogas kérdést. Csak Hosius nem csodálkozott, hiszen 
éppen ő tudta legjobban, hogy Constantinus, a vallási egység 
megteremtése érdekében tudatosan az általánosító, „istenség" 
szót szokta használni, és ezenkívül még az összefoglaló He
lios vagy Sol Invictus istennevet. Ette a méreg, hogy mindez 
nem jutott eszébe már jóval előbb, hiszen egyetlen szavával 
elvághatta volna a vitát, és nagyot nőtt volna Constantinus 
szemében. Krisztusért harcolt, és megfeledkezett az istenség
ről.

S mikor a tanulságos tanácskozás után egyedül volt szo
bájában, újra fölmerült benne a régi kérdés: miért is harcol 
ő Krisztusért? Hiszen nem hisz benne, mint ahogy semmi
féle mennyei lényben sem hisz: és hát akkor mért nem lett 
Mithras-hivő, hiszen úgyis mindegy, hogy melyik isten fele- 
kezetébe tartozik, ha egyikben sem hisz? Valóban: természet
tudósnak érezte magát, hiszen Kaldutól sok mindent tanult, 
matematikát, csillagászatot s főleg asztrológiát, de éppen ő 
maga tudta legjobban, hogy egy csöppet sem tudós. Igaz: ma
terialista, és ez dicséretre méltó emberi magatartás, de mi 
szüksége van arra, hogy akármelyik mitológia mondvacsi
nált istene mellett kiálljon? Eddig fényesen megélt az asztro
lógia és mágia révén, az emberi babona jóvoltából vagyont 
szerzett; isten is volt közben, s éppen ez a hígvelejű hiszé
kenység dobta karjaiba a legszebb szeretőt; becstelen csalás
sal mérhetetlenül meggazdagodott, egy vad és fanatikus ama
zon szeretője volt; százezrein keresztény püspökséget szer
zett, holott erről a zsidó babonáról sejtelme sem volt; kép-
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mutató és hazug életet élt, rajongó szeretőjét megölte, hogy 
ne álljon útjába vakmerő terveinek - s miért?

Addig vergődött, addig gyötörte magát az álomtalan éj
szakában, amíg végre megvilágosodott előtte kalandos életé
nek rejtélye, és rádöbbent, hogy hiszen ő kezdettől fogva az 
élet és a hatalom teljességéért harcolt, foggal-körömmel, kí
méletlenül, és sikerült megtalálnia azt az archimedesi pon
tot, amelyből ezt a rothadt és zűrzavaros világot kifordíthatja 
sarkaiból. Sikerének titka az a felismerés, hogy a megvetett 
és üldözött keresztény vallás ez a kívánatos archimedesi pont, 
és az egységre s kiegyenlítésre törekvő Constantinus kezében 
van a jövő kulcsa. Ekkor habozás nélkül elindult azon az 
úton, amely végül is a hatalomba torkollott: ámítással, szem
fényvesztéssel, mágikus és asztrológus-mesterkedésekkel is
tenné varázsolta Constantinust. És most már világosan látta 
azt is, hogy mért vállalta ezt a nehéz szerepet, holott semmi 
sem kényszerítette rá; az éjszaka csöndjében meg is felelt rá: 
pusztán a játékért játszott, a kockázatért, a reménytelen si
kerért, hátha rendet teremthet a világ rendetlenségében, hátha 
győzelemre segítheti a gyengéket, és az egyház, az üldözött 
egyház éppen egyik püspöke révén, nemcsak felszabadulhat, 
hanem az állami főhatalmat, az imperiumot is kezébe kapa
rinthatja. Úgy gondolta, hogy Constantinus a vallás ügyében 
bizonytalankodó és befolyásolható, tehát ezen a ponton kell 
megindítani a támadást a zűrzavaros és mindenképpen va
júdó államvallás ellen. Nagy játék volt ez is, Hosius a játékért 
játszott, mint a szenvedélyes kockajátékos, aki egy kissé ci
nikus, akinek a vagyonán kívül nincs vesztenivalója - már
pedig a vagyona nem érdekli -, s akinek egyetlen célja lete- 
perni a vaksorsot s elérni az elérhetetlen célt. Mit érdekelte 
őt a kereszténység? Csak a hatalom megszerzése érdekelte, a 
játék, a győzelem. Ez volt az élete célja. A kereszténység győ
zelméért harcolt a cinikus és ateista Hosius, mert fanatikusan 
hitt benne, hogy a győzelem gyümölcseit ő élvezi majd, s ha 
az egyház megszerzi a politikai hatalmat, ő következik majd: 
Chusi, az egyiptomi asztrológus, mágus, szemfényvesztő, szél
hámos, Isis-pap, sőt Anubis isten és Alis kedvese, Lucilia sze-
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retője, Hosius, a cordubai püspök, s övé lesz a császári bíbor 
és az arany diadém. Ez a vakmerő ábránd végre álomba rin
gatta.

Italia új vicariusának fejében is efféle vakmerő gondola
tok kóvályogtak, mikor este hazatért szállására. Septimius 
Clarus szenátor pompás palotájába. Ablavius gondolatai ugyan 
egyelőre nem öltöttek határozott alakot, de mikor elgyönyör
ködött újonnan kapott hivatali jelvényében, mégis jóleső bi
zsergés csiklandozta végig testét. A jelvény fehér terítős asz
talt ábrázolt; a terítő lecsüngő részén arannyal hímzett nap
kereszt ragyogott, az asztal lapján pedig két gyertyatartó közt 
az ikreket szoptató nőstényfarkas bronz mása. Tehát Róma 
ősi jelvénye egyúttal az ő jelvénye is: ennek a felismerésének 
hajlandó volt jelképes jelentőséget tulajdonítani. Megbor
zongott a gyönyörűségtől, de most még nem akarta végiggon
dolni a csábító és izgalmas lehetőségeket; mindennek eljön 
az ideje, egyelőre az ölébe hullott óriási hatalmat kell élvez
nie és kihasználnia: minden egyéb csak azután következik. 
De annyi már most is bizonyos, hogy egy itáliai helytartó 
előtt, aki méghozzá milliomos is - sőt nemsokára bizonyosan 
milliárdos lesz - nyitva van az út egészen a ...

Megsimogatta a nyakában lógó Abraxas-láncot, és nem 
mondta ki még gondolatban sem a „bíbor" szót, ellenben há
romszor hangosan elismételte a mindenféle csapást csalha
tatlanul elhárító ősi varázsigét: arseverse. Így az ártó démonok 
nem férkőzhetnek hozzá, s ha valamelyik mágikus mester
kedések révén mégis besurranna, sohasem hallhatja meg a 
ki nem mondott szót, és nem ronthatja meg magasra ívelő 
szerencséjét, amelynek csillaga egyre csodálatosabb fényben 
ragyog.

Hosius másnap meglátogatta Silvester püspököt; jó hír
rel köszöntött be: a keresztény egyház is megkapja azt az 
államsegélyt, amelyet a többi vallás kap. Silvester a jó hír 
hallatára felugrott, és boldogan kiáltotta:

- Dicsértessék a mi urunk Jézus Krisztus! - és jobb 
keze hüvelykujjával láthatatlan keresztet rajzolt homlokára.

- Nincs okod különösebb örömre, Silvester - hűtötte le
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Hosius -, hiszen az összeg nevetségesen csekély. És én nem 
könyöradományokért dolgozom; én azt akartam, hogy a csá
szár isteni eredetű, tiszta és szent vallásunkat tegye meg bi
rodalmi vallásnak, lássa meg benne a tervezett vallási egység 
legalkalmasabb és legtökéletesebb formáját, és mellőzze végre 
a babonás és mitologikus Helios-felekezeteket. Tehát nincs 
okunk örülni a hitvány denariusoknak, hanem inkább gyá
szolnunk kell vereségünket.

- Nincs igazad, püspöktestvérem. Ne legyünk mohók. 
Lassan és szívósan kell kiépítenünk hadállásainkat: lépés
ről lépésre kell haladnunk. Ez az első lépés, az államsegély, 
valóságos siker. Tíz évvel ezelőtt az állam még tűzzel-vassal 
irtott bennünket, ma már anyagilag támogat, ami annyit je
lent, hogy baráti viszonyba lép velünk, holnapután nem tud 
megélni tömegeink támogatása nélkül, s ha következetesek 
maradunk, elkerülhetetlenül egyházunk lesz az az egységes 
birodalmi vallás, amelyet a te császárod a Helios-vallások egy
ségesítésével akar megteremteni.

- Boldog vagy, Silvester, hogy hiszel az efféle „békés 
behatolásban" - mondta rá Hosius keményen, és szürke szeme 
élesen megvillant. - Harc nélkül nincs győzelem, ne feledd! 
A harcban pedig, ha életről vagy halálról van szó, minden 
fegyver jó. A szent cél szentesíti az eszközöket! Constanti- 
nusnak megjósoltam és megmutattam az égi jelt, hogy He
lios révén vezessem el Krisztushoz, de kudarcot vallottam: 
mióta ráédesedett az álombéli látomásokra és a mennyei je
lenésekre, sőt szózatokra, azóta szüntelen elragadtatásban és 
révületben él. Ebből nyilvánvaló, hogy a saját eszközeivel 
kell őt kezünkben tartanunk. Mivel makacs, hiú és hirtelen 
haragú, rábeszéléssel, meggyőzéssel vagy vitával nem tudjuk 
lefegyverezni, csak látomásokkal, jóslatokkal, csodákkal. Ha 
időnkint alkalmat adok neki egy kis mágiára, sikeres csoda
tevésre, akkor megerősödik a bizalma bennünk, és megnő a 
tekintélyünk a szemében. Érts meg, Silvester: nélkülözhetet
lenné akarom tenni magam, hogy mindig rám szoruljon, ha 
isteni cselekményeket akar művelni, vagy akár jelenéseket 
látni és álmokat magyarázni. Azt akarom, hogy még ezen a
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héten, az ünnepélyes diadalmenet előtt, csodát tegyen; még
pedig lehetőleg látványos csodát, amelyet majd Ablavius pro
pagandaszervezete útján értékesítünk, mint Krisztus urunk 
különös kegyelmét, amit a „keresztény" Constantinusnak jut
tatott. Tudnál-e ebben segíteni nekem?

- Talán igen - felelte Silvester rövid gondolkodás után. 
- Van itt egy pannoniai testvérünk, Marcellus; Savariából 
zarándokolt ide, mert álombéli jelenés figyelmeztette, hogy 
vakságát csak Rómában gyógyíthatja meg. Marcellus azt 
hitte, hogy az apostolok sírjához kell zarándokolnia, de hiába 
ájtatoskodott hét napig egyfolytában a Via Appia mentén 
levő Sebastianus-kápolnában, abban a boltozatos helyiség
ben, ahol valamikor Péter és Pál holtteste nyugodott: csak 
nem kapta vissza látását. Nekem gyanús volt ez az eredmény
telenség, hiszen a zarándoklók százai gyógyulnak meg abban 
a memóriában, bár az apostolok teste már jó ötven eszten
deje máshol nyugszik. Megvizsgáltattam hát Marcellust Róma 
legkiválóbb szemorvosával, aki történetesen hittestvérünk: 
Anatolius, ez a neve, megállapította, hogy a zarándok csak 
ideiglenes vakságban szenved, hályogja van; könnyű műtét
tel eltávolította a hályogot, a beteget sötét szobában tartja 
már egy hete, Merula-féle kenőccsel kezeli a beteg szemet, s 
eszerint néhány nap, esetleg néhány óra kérdése, hogy Mar
cellus visszanyerje látását. Azt hiszem, ez az ember alkalmas 
arra, hogy Constantinus csodálatosan meggyógyítsa vakságát.

- Keresve sem találhattam volna ennél alkalmasabb em
bert. Holnapután Constantinus elhagyja a palotát, hogy szem
lét tartson a közeli triumphusra kijelölt csapatok felett; ritka 
jó alkalom ez: ilyenkor százan és százan tolonganak a fő
kapu közelében, hogy láthassák a „szent" Augustusi, az is
tenség választottját és kegyeltjét, s érinthessék palástja szegé
lyét. Látni láthatják, leborulhatnak előtte, de nem érhet hozzá 
senki sem. Holnapután délelőtt vezesd oda a palota elé Mar
cellust. Fekete kendő legyen a szemén, s mikor a császár ki
lép, és megáll, fent a lépcsőzeten, Marcellus kiáltson fel: 
„Szentséges császár, irgalom! Szentséges császár, add vissza 
szemem világát! Szentséges császár, tégy velem csodát!" Erre
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én intek, te odavezeted a vakot a császár elé, mind a ketten 
térdre borultok, te könyörgésre tárod karjaidat, és ezt mon
dod: „Szentséges császár! Krisztus nevében könyörgök én is, 
Silvester püspök: engedd meg kegyelmesen, hogy vak hit
testvérem, Marcellus, szemére szoríthassa szentséges keze
det/' Erre a császár odanyújtja kezét, végigsimítja a vak em
ber homlokát és szemét, te pedig leoldod róla a fekete ken
dőt, mire Marcellus kitárja karjait, felugrik, s átszellemül- 
ten felkiált: „Látok! Látok! Krisztus meggyógyított! A szent 
császár keze meggyógyított!" Utána térdre veti magát a csá
szár előtt, átöleli ezüstvértes lábait, és zokog, zokog boldog
ságában. Erre az utolsó jelenetre nem kell betanítani, ez fel
tétlenül magától is bekövetkezik, mivel Marcellus szentül hi
szi, hogy abban a pillanatban gyógyult meg Constantinus 
kezétől: holott Anatolius volt a csodatevő, s a pannoniai za
rándok már napok óta látott, csak nem engedték látni. Erre 
volt jó a sötét szoba és a fekete kötés.

Silvester egészen el volt ragadtatva a tervtől, s megígérte, 
hogy néhány száz hittestvérét is magával viszi a csodatételre 
s ezek majd egyre-másra kiáltozzák Krisztus és Constantinus 
nevét: „Krisztus hőse, Constantinus! Krisztus kardja, Cons
tantinus! Krisztus jele, égi jel!"

Hosius tovább rendezte a jelenetet:
- Kétségtelen, hogy Constantinus, akit nem is volt ne

héz rábeszélnem a csodatételre, túlzásnak fogja tartani ezt a 
keresztény tüntetést, azonnal lóra ül, és kíséretével együtt 
távozik, abban a szent meggyőződésben, hogy ő gyógyította 
meg a vakot, mivel nem óhajtom közölni vele, hogy Anato
lius megelőzte. Ekkor te kézen fogod Marcellust, fölmégy 
vele a palota lépcsőjén, s beszédet intézel a tömeghez, ilyen
formán: „Tudjátok meg, hogy ezt az embert mennyei jelenés 
küldte Rómába, azzal az ígérettel, hogy itt meggyógyul. Mi
után pedig visszanyerte szeme világát, és föltekintett a szent
séges császárra, fölismerte benne az álombéli jelenés isten
alakját: tehát Constantinust választotta Krisztus, a mi Na
punk, hogy ennek a hívének visszaadja a nap világát. Hála a
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mi Krisztusunknak, hála az ő kedvelt szövetségesének, Cons
tantinus Augustusnak!" Ennyi elég lesz, túlozni nem kell.

Aztán harmadnap minden úgy történt, ahogy kitervez
ték.

Egyelőre a két püspök békecsókkal búcsúzott el egymás
tól. Ha a kissé csúfolódó kedvű Vecasius tanúja lett volna e 
nevezetes látogatás záró jelenetének, feltétlenül eszébe jut az 
öreg Cato, aki vagy ötszáz évvel ezelőtt ilyesmit mondott a 
szemforgató és képmutató jóspapokról: „Csodálkozom, 
hogyha két haruspex találkozik, nem nevetnek egymás sze
mébe."

Aznap este megérkezett a várva várt Euporius. A császár 
mindenekelőtt az egregius címet adományozta neki, aztán 
visszavonult vele, és órákig hallgatta szakszerű magyaráza
tait és javaslatait. Utána Euporius az udvari emberekkel gya
koroltatta az új szertartásrendet, végül a legapróbb részlete
kig kidolgozta a diadalmenet szertartásait.

E főbenjáró állami elfoglaltság közben csak éppen any- 
nyi ideje maradt a császárnak, hogy fogadja Lampadiust, a 
pénzverő igazgatóját, röviden tárgyaljon vele az újonnan ki
bocsátandó pénzek és emlékérmek jelképeiről és köriratairól: 
röviden utasította, hogy mindegyiken szerepeljen a hatágú 
napkereszt, valamint a szárnyas Victoria, végül a Sol Invic
tus név; a részleteket majd Vecasius közli vele. Ezzel vissza
ment Euporiushoz.

VI

A diadalmenet két embernek okozott súlyos gondokat: a 
főszereplőnek és a főrendezőnek. Constantinus reggeltől estig 
szabókkal, fodrászokkal, öltöztetőkkel és színészekkel tár
gyalt, hogy öltözetét, hajviseletét, arcfestését, testtartását az 
ünnepélyes és pompázatos külső megjelenés, valamint a mél- 
tóságos, sőt felséges és isteni magatartás érdekében az Eupo- 
riustól megszabott irányelvek alapján a legapróbb részlete
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kig tökéletesítse. Euporius lelkesen felkészült művészetének 
erre a legnagyobb próbájára. És aki harmadnap végignézte a 
ragyogó diadalmenetet megállapíthatta, hogy ilyen tökéletes, 
pompázó, bíborban, aranyban, a szivárvány minden színében 
szikrázó győzelmi felvonulást még nem látott Róma. Euporius 
remekelt, önmagát múlta felül.

De ennek a tehetséges művésznek nem is a díszmenet 
mesébeillő pompájának a megteremtése és megrendezése volt 
az igazi remekelése, hanem az udvari rang- és illemkérdések 
ügyes, sőt néha szellemes megoldása. A rangidős Augustus, 
Licinius, azzal mentette ki magát, hogy ebben a télies időben 
legfeljebb Mediolanumig mer utazni, minden állomáson na
pokig kell pihennie, és csak így remélheti, hogy január végére 
ott lehet a tervezett mediolanumi császártalálkozón. Viszont 
mindenki tudta, hogy Licinius, ha mindjárt hatvanöt éves is, 
de egészséges, és azért nem jön el, mert úgy érzi, hogy ez 
túlságosan nagy megtiszteltetés volna az ifjabb Augustusnak, 
és még jobban megduzzasztaná amúgy is túltengő önérzetét.

Nagyobb baj ennél, hogy nem jöhet el Fausta Augusta, 
hiszen mindenki tudja, hogy hamarosan gyermeket vár, tehát 
tél víz idején nem vállalkozhatik utazásra. Viszont az egész 
udvar tudta, s természetesen Euporius is, hogy Fausta gyász
ruhában jár, Maxentiust siratja, és Ablaviusnak épp most je
lentette treviri ügynöke, a derék Sittius, hogy Fausta topor- 
zékolt, mikor a meghívást elolvasta, és Ursaciusszal, a bizal
mas futárral ezt a választ küldte Rómába: „Apám és testvé
rem gyilkosát nem ünneplem, hanem megátkozom !" A futár 
az üzenetet Vecasiusnak adta át, úgyhogy Constantinus nem 
is szerezhetett róla tudomást, mert a levél egyelőre elsüllyedt 
a perfectissimus íróasztalának a legmélyebb fiókjában.

Ezeket a kínos kérdéseket Euporiusnak sikerült vagy 
megmagyaráznia, vagy ügyesen tálalnia, vagy kiküszöbölnie. 
Viszont beiktatott a diadalmenetbe olyan új és tetszetős szín
foltokat, mint egy-egy britanniai küldöttség, vagy néhány 
megszelídített germaniai kiskirálynak és kíséretének festői 
csoportja. De sem Euporius, sem Constantinus nem csodál
kozott - és nem csodálkozhatott! - Helena és Minervina el-
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maradásán: a legtökéletesebb szertartásmester sem tudott 
volna módot találni rá, hogy a concubina-anyát, Helénát, és 
a concubina-feleséget, Minervinát beiktassa az ünnepi szer- 
tások rendjébe.

Ha a salonaei pazar márvány palota önkéntes rabja, az 
idestova hatvanhét éves Diocletianus történetesen elfogadja 
Constantinus meghívását, a legkínosabb helyzetbe hozhatta 
volna az új Augustusi is, Euporiust is, mert a konok és ke
serű vénembert Rómában mégis a legelső hely illette volna 
meg! Constantinus ugyan titokban azt kívánta, hogy marad
jon otthon a barlangjában, mégis zokonvette, hogy nem jön 
el. Hiszen Diocletianus mindig megbecsülte, az udvarában 
maga mellett tartotta, s az egyiptomi hadjáratban bőségesen 
alkalmat adott neki katonai képességeinek bebizonyítására s 
az érdemszerzésre. Azért is hálás volt a birodalomszervező 
hatalmas császárnak, hogy lemondásakor őt akarta megtenni 
Kelet Caesarjának, viszont neheztelt rá, mert óriási tekinté
lyével és hatalmával nem torolta meg azonnal Galerius pél
dátlan erőszakoskodását, és nem szerzett érvényt a maga 
akaratának. Akkor bizony megszabadult volna a birodalom 
a tudatlan és tehetségtelen Maximinus Daiától, s nem ke
rülhetett volna sor sem Severus, sem Maximianus, sem Ma
xentius bitorlására és garázdálkodására, ö ezért neheztelt az 
öregre, az öreg pedig nem tudta megbocsátani neki, hogy tőle 
nem fogadta el. a carnuntumi császártalálkozó után a bíbort, 
hanem évekkel később, inkább győzelmes légióitól és a ró
mai szenátustól. Mikor Volusianus előtt szóba hozta az öreg
nek ezt a duzzogását, a tábornok, a régi hű barát, józanul 
megmagyarázta neki Diocletianus magatartását:

- Féltékeny rád, szentséges Augustus! Féltékeny a si
kereidre! Félti tőled találmányát, a négyes „monarchiát". 
Hiszen kétségtelenül fülébe jutott terved: „Vallási egység, 
egységes birodalom." Bosszantja, hogy régi cimboráját pe- 
reputtyostul kiirtottad, s már régen megbánta, hogy „a húsz
éves uralkodás" elve értelmében lemondott a bíborról.

- Ebben igaza van az öregnek - szakította félbe Cons
tantinus. - Én már a nikomedeiai lemondást is holmi színpa-
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diasan hatásvadászó hősködésnek éreztem, Maximianus is 
eleget kapálódzott ellene, hiába. Ezen a ponton az öreg hajt* 
hatatlan volt, nem úgy, mint az undorító Daia-ügyben. Való
ban ostobaság ilyen merev rendszerrel húsz évre korlátozni 
az uralkodás időtartamát, hiszen lehet, hogy egy tehetséges, 
sikeres, rokonszenves, népszerű, s talán javakorbeli Augus
tusi ez a vaskalapos és erőszakos rendszer éppen akkor szó
lít el a kormányrúd mellől, amikor a birodalom még jelen
tős alkotásokat várhat tőle. Viszont a másik eshetőség: mért 
üljön a birodalom nyakán húsz évig egy tehetségtelen, zsar
nok, gyilkos, aljas és erkölcstelen Augustus?

- Igazad van, szentséges Augustus. Az egyiket kár föl
áldozni egy bürokrata rendszer könyörtelen Minotaurusá- 
nak, a másikat meg kötelesség kiirtani azonnal, mihelyt ki
derül, hogy alkalmatlan a kormányzásra, mint ahogy a ma- 
gasságos Helios agyonsújtotta villámával a tulajdon fiát, 
Phaethont, abban a pillanatban, mihelyt észrevette, hogy tudat
lanságával és hebehurgyaságával pusztulásba rántja a világot.

- Örülök, illustrissimus, hogy pontosan megérted és 
osztod felfogásomat ebben a rendkívül lényeges kérdésben. 
Hogy félti tőlem a tetrarchiát, abban igaza van, mert én meg 
is szüntetem ezt a fából-vaskarika-államrendszert, ezt a ne
vetséges monotetrarchiát! De nem értem, miért féltékeny rám? 
Talán azért, mert kereken huszonöt évvel fiatalabb vagyok? 
Mit vehetek el tőle? Az aranyban tündöklő salonaei már
ványpalotát? Amint behunyja a szemét, úgyis az enyém lesz! 
Vagy az egykori hatalmát és tekintélyét félti?

- Az életét félti, szentséges császárom. Ablavius Ömél
tósága mindent lát, mindent hall, mindent tud; mindenütt van 
hírszerzője, kémje, besúgója; nem történhet semmi, nem han
gozhat el szó, nem villanhat fel gondolat, hogy ne értesülne 
róla hihetetlenül gyorsan, mintha legalábbis a sebesszárnyú 
Fama, a híradás röpke istennője, hordaná hozzá pillanatonkint 
a világ minden részéből a legérdekesebb és legizgatóbb híre
ket. Ablavius értesülései hitelesek és pontosak. Nos, tőle tu
dom, hogy Diocletianus az életét félti. Mégpedig nem Maxi
minus Daiatól, ettől a gyáva, semmiházi fickótól, hanem ép-
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penséggel tőled, szentséges császárom, és Licinius Augustus- 
tól. Elhitették vele, helyesebben: elhitette magával, hogy meg 
akarjátok gyilkoltatni, mert úgy mered fölétek, mint fenye
gető árny és élő tiltakozás hatalmatok ellen. Ablavius arra 
is figyelmeztetett, hogy az öreg meg akar előzni benneteket, 
és orgyilkosokat küld rátok; a mediolanumi találkozót tartja 
a legalkalmasabbnak a merénylet végrehajtására, de Abla
vius résen áll, szemmel tartja a fickókat, hiszen már a nevü
ket is tudja, és tárt karokkal várja őket.

- Ablavius megérdemli bizalmamat, és megérdemelte a 
kitüntető kinevezést. Bámulatos, hogy már a nevüket is 
tudja! Bármilyen aljas a kivénhedt oroszlánnak ez az utolsó 
nekirugaszkodása, nem félek tőle, s ha rendet teremtettem itt 
Nyugaton, végzek vele: megszabadítom rettegésétől. Szeren
csére itt van Ablavius: bátran megyek Mediolanumba, s nyu
godtan várom a felbérelt gyilkosokat.

- Szentséges Augustus, azért jó az óvatosság.
- Ide hallgass, illustrissimus: Ablaviusnak kiadom az 

utasítást, hogy ne várja meg a triumphust, hanem azonnal 
siessen Mediolanumba, és készítse el a csapdát a fickóknak.

- Szentséges császár, hódolattal jelentem, hogy Abla
vius már tegnap este Mediolanumba utazott, zsebében pa
rancsommal, hogy a helyőrség mindenben álljon rendelkezé
sére.

- Helyes - mondta rá a császár.
- Bár eszerint mindent megtettünk biztonságod érdeké

ben, szentséges Augustus, mégis alázatos hódolattal javasol
nám, hogy Mediolanumban a palliumod alá mégiscsak végy 
sodronypáncélt.

- Szükségtelen - utasította el a jótanácsot a császár. - 
Egyenruhában leszek.

A diadalmenet pompája, az áldozatok fénye és gazdag
sága, a pazar nyilvános lakomák s a cirkuszi versenyek és 
amfiteátrumi viadalok gazdag változatossága úgy lenyűgözte 
Róma népét, hogy hetekig úgyszólván ügyet sem vetett Cons
tantinus legfontosabb intézkedésére, amellyel megnyittatta 
Maxentius raktárait. A férfiakat a játékok, versenyek, kocs
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mák és kivégzések izgalmai foglalkoztatták, a hetekig tartó 
ingyen evés-ivás gyönyörűségei, csak a hónapok óta nélkülöző 
asszonyok jelentek meg naponta az élelmiszer-kiosztáson, s 
hordták haza árva kamrájukba zsákban, kosárban, korsóban 
a gabonát, borsót, lencsét, hagymát, szárított halat s a min
dennél fontosabb olajat és hetenkint egyszer a mindenkinek 
járó füstölt húst vagy kolbászt, persze csak módjával. Az 
éhező emberek végre nyelhettek néhány jó falatot, a gyerekek 
nem hiába rimánkodtak kenyérért; a férfiak is megtömték a 
hasukat, teleszítták magukat ingyen borral: Róma népe né
hány hétig boldognak képzelte magát. Mikor aztán a város 
élete visszazökkent a régi kerékvágásba, az emberek újra 
munkához láttak, s égi jelről, csatáról, győzelemről, diadal
menetről úgy megfeledkeztek, mintha semmi sem történt 
volna. Csak a bőséges ingyen Saturnalia édes emlékét melen
gették még sokáig szívükben. Constantinus elysiumi boldog
ságban hagyta ott Rómát, mikor január végén, két zászlóalj 
fedezete alatt, nagy és fényes kísérettel Mediolanumba uta
zott.

A szabályos ábrázatú, ám szakállas, kövér és tokás Li
cinius pontosan az ellentéte volt a magas termetű, borotvált 
arcú, férfias és fiatalos Constantinusnak. Ez az igazán műve
letlen, de kemény és kíméletlen katona csak épp a nevét tudta 
aláírni, és büszke volt arra, hogy soha életében nem olvasott 
könyvet. Ha legalább jó hadvezér lett volna! De környezete 
tudta, hogy fél a harctól, s ehelyett inkább az élvezeteket haj- 
hássza, és hatalmában kéjeleg és tombol. Botrányos élete és 
kegyetlenkedése miatt szívesen ledöfték volna már a jobb
érzésű tisztek és katonák, de oly kemény kézzel tartotta fé
ken a hadsereget, főleg agyondédelgetett tízezer testőrével s 
a maga könyörtelen durvaságával, hogy nem akadt senki, aki 
moccanni mert volna. Hogy pedig az Augustusok és Caesarok 
ádáz tülekedésében meg tudta tartani bíborát, annak az volt a 
magyarázata, hogy minden veszedelmes helyzetben ösztönö
sen megtalálta a módját, hogy - méltósága látszatának meg
óvásával - beadja a derekát.

Politikai és katonai tanácsadók nem kellettek neki, min-
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denben maga intézkedett, a maga józan, barbár ösztöneinek su
gallatára. Ennek köszönhette azt az egészséges ötletét, hogy 
Constantinus szellemi és katonai fölényét az új és győzelmes 
Augustus magatartásának, intézkedéseinek, sőt természetfö
lötti jelenéseinek utánzásával igyekezett kiegyenlíteni. Mind
ennek azonban a barbár Moesiában, Illyricumban, Thraciában 
nem lehetett olyan hatása, mint a művelt Nyugaton. S még 
fokozta Licinius kísérletének kudarcát az a végzetes körül
mény, hogy neki nem volt Hosiusa.

Nemcsak Volusianus tájékoztatta pontosan Constanti- 
nust a sirmiumi császár ügyeskedéséről, hanem Ablavius is, 
ennélfogva Hosius és Vecasius tanácsára azzal a feltett szán
dékkal mentek Mediolanumba, hogy túljárnak Licinius eszén, 
és minden eszközzel keresztülhúzzák terveit. Mediolanum- 
ban, Gallia Cisalpinának ebben a lüktetőn eleven, művelt és 
gazdag fővárosában, a két Augustus találkozása rendkívül ün
nepélyes és barátságos volt. A helytartói palotában tartott 
első tanácskozás után Ablavius, Hosius és Vecasius megálla
pította a tanácskozás eseményeinek sorrendjét. Hosius amel
lett kardoskodott, hogy az értekezlet mindenekelőtt a vallási 
egyenjogúság kérdésével foglalkozzék.

- Constantinus urunknak kétségtelenül az a meggyőző
dése, hogy előbb meg kell teremteni a vallási egységet, mert 
ez a feltétele az egységes birodalom megszervezésének. S mi
vel a végső cél az egységes imperium, tehát Licinius és Maxi
minus kiküszöbölése, nyilvánvaló, hogy azonnal és sürgősen 
meg kell állapodnia a két uralkodónak abban, hogy ezentúl 
területükön Krisztus-Helios egységes vallása lesz az ural
kodó, s ezt a birodalom minden országa és tartománya köte
les elfogadni, minden tanításával és szertartásával egyetem
ben. Azért mondtam így: „Krisztus-Helios", mert bizonyos, 
hogy Constantinus urunk éppen Krisztustól kapta az égi jelt, 
az álombéli jelenést, a győzelem ígéretét s magát a győzelmet. 
S éppen a múlt napokban ugyancsak bizonyságot tett Krisz
tus a mi szentséges császárunk mellett, mikor megengedte, 
hogy az ő nevében csodát műveljen, s visszaadja ama pan- 
noniai zarándoknak a szemevilágát.
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- Clarissimus - jegyezte meg gúnyos mosollyal Abla- 
vius -, javaslatod értelmében tehát tálaljuk ki az értekezle
ten Constantinus urunk tervét, hogy a vallási egységet azért 
kell sürgősen megteremteni, mert Constantinus urunk ennek 
a révén akarja megalapozni a maga monarchiáját, vagyis el
tenni láb alól a másik két Augustust? Végiggondoltad ezt, 
clarissimus?

- Méltóságod tehát feltételezné rólam azt az együgyű- 
séget - vágta rá Hosius kissé élesen -, hogy ilyen nyersen 
tálalnám ki Liciniusnak terveinket? Javaslatomban csupán 
Maximinus Daia kiküszöböléséről volna szó, az „egységes 
imperium" kifejezést pedig úgy értelmezném, hogy a monar
chiát dyarchia alakjában valósítanók meg ...

- S nagyságod azt hiszi, hogy ilyen szofizmával megté
vesztheti a furfangos Liciniust? - kérdezte kissé fölényesen 
Ablavius.

- Méltóságod jónak látja szofizmának minősíteni okfej
tésemet? - vetette föl a kérdést most már sértődötten a püs
pök, és Vecasiushoz fordult: - Perfectissimus, mielőtt a szent- 
séges Augustus döntését kérném, hálás volnék, ha kifejtenéd 
véleményedet ebben a fontos elvi kérdésben.

- Módszer szempontjából tanácsosnak vélném, clarissi
mus - kezdte Vecasius -, ha egyelőre nem javaslatodról vi
tatkoznánk, hanem megállapítanók az értekezlet napirendjére 
kitűzött kérdések fontossági és logikai sorrendjét. Mert jogi 
és politikai tekintetben mi is a legfontosabb? Kétségbevonha- 
tatlanul a szövetség Liciniusszal; ez minden megegyezésnek a 
feltétele. Ha megkötöttük a szövetséget, akkor egyúttal meg
egyeztünk Daia kiküszöbölésében, hiszen a nikomedeiai bi
torló Maxentiusnak a szövetségese volt, vagyis mindkét 
Augustusnak ellensége. Hogy Licinius híven teljesítse szövet- 
ségesi kötelezettségét, vagyis elsöpörje mindkettejük útjából 
Maximinus Daiát, annak biztosítékául Constantinus urunk 
feleségül adja hozzá mostoha húgát, Constantiát, viszont 
Constantinus, annak jutalmául, hogy az agg és immár tehetet
len Licinius hajlandó lesz Augustává avatni a nobilissimát, 
közös nyilatkozatban részt ad Liciniusnak a Saxa Rubra-i győ-
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zelemben s ennek minden dicsőségében, utána pedig együt
tesen teszik meg a lépést a vallási egység megalapozása felé 
azzal, hogy közös körrendeletben biztosítják a vallások egyen
jogúságát, s minden állampolgárnak azt a jogát, hogy tetszése 
szerint akármelyik vallásnak híve lehet, és választott vallását 
szabadon gyakorolhatja. Ebben a kereszténység szabad vallás
gyakorlata is bennefoglaltátik. Javasolom, hogy ezt a tervet 
terjesszük Constantinus urunk elé, mert ha ő terjeszti elő, Li
cinius szó nélkül elfogadja, minden tartozékával együtt, hi
szen a szövetség és a sógorság annyit jelent, hogy Constanti- 
nustól nem kell többé tartania.

- Én örömmel hozzájárulok a perfectissimus javaslatá
hoz - mondta rá Ablavius.

- Lényegében én is logikusnak tartom, csak azt hiányo
lom, hogy nem mondja ki világosan, hogy a Krisztus-vallás
ban egyesülnek, illetőleg beleolvadnak a többi Helios-vallá- 
sok.

- Clarissimus, ez az összeolvadás fejlődés kérdése - 
világosította fel Vecasius -, ennélfogva szavazással aligha le
hetne kimondani és megvalósítani. Ennek az eldöntését bíz
zuk talán Constantinus őszentségére.

- Perfectissimus, ez engem tökéletesen megnyugtat - 
jelentette ki Hosius -, tehát a javaslatodhoz én is hozzájáru
lok.

A császári értekezlet előadója Vecasius volt. Világos és 
pontos jogi és politikai érveléssel fejtegette a két uralkodó 
szövetségének szükségességét, a birodalom biztonsága és bé
kéje érdekében, aminek biztosítását a szövetségi okmány a 
bitorló Maximinus Daia eltávolításában jelölte meg, s egy
úttal Liciniusra bízta a büntető hadjárat vezetését.

Licinius unta a ragyogó politikai előadást, közben el is 
álmosodott a félhomályos teremben - sűrű téli köd ülte meg a 
várost -, egyórai türelmes hallgatás után megelégelte a sok 
bölcsességet, és megszólalt:

- Helyes, rendben van! írjuk alá, és gyerünk ebédelni! 
A két Augustus külön-külön ebédelt, mindegyik a maga

szállásán: Licinius nagy társaságban, bőségesen és hosszasan,
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Constantinus viszont egyedül, mértékletesen és gyorsan. Ab
ban a pillanatban, amikor az Augustusok asztalhoz ültek, a 
„Larius" fogadóból pazar díszruhában elindult Constantinus 
szállására Tragur, Diocletianus „rendkívüli követe"; a „Pli
nius" fogadóból pedig a másik salonaei követ, Jader Licinius- 
hoz, átadni szentséges uruk fontos üzenetét a két Augustus- 
nak. Mind a két „diplomata" hatalmas termetű és bikaerejű 
illír volt, nemrégiben még hivatásos gladiátor mind a kettő. 
Diocletianus négyszemközt adta át nekik a vérdijat, ezer-ezer 
aranyat, s ugyanakkor ellátta őket utasításokkal:

- Külön-külön jelentkeztek kihallgatásra. Mikor a fo
gadóterembe léptek, majd az adoratio után az Augustus elé 
kerültök, az utolsó térdhajtás után fölálltok, felé nyújtjátok 
a pergamentekercset, de mielőtt átvehetné, a benne rejtett 
tőrrel villámgyorsan szíven döfitek. Ha testőrök vagy tiszt
viselők a merénylet után el akarnának fogni, végezzetek ve
lük. Ha mégis kézrekerülnétek, hivatkozzatok a pergamente
kercsekre: mindegyiken Maximinus Daia aláírása szerepel. 
Ha sikerül a munkátok, megduplázom a jutalmat, ha pedig 
valamelyitek rajtaveszt, az az ő baja! Indulhattok!

Mind a két „követ" megkapta a vicarius-jel vényt, mind a 
kettő akadálytalanul bejutott a helytartói palotába: az egyik 
kapun Jader a vígan lakmározó Licinius, a másikon Tragur a 
rég pihenő Constantinus fogadószobájának előcsarnokába. 
Arra a jelentésre, hogy Diocletianus őszentségétől követ ér
kezett, mind a két Augustus bement a fogadótermébe. Ezek 
után mind a két Augustusnál hajszálnyira egyformán pergett 
le a fogadás szertartása: néhány perc alatt kiderült, hogy Ab- 
lavius van olyan ügyes rendező, mint Euporius.

Licinius főszertartásmestere szabályszerű kopogtatások 
közben bevezette a fogadóterembe Jader követet, aztán el
tűnt; Jader megállt, s abban a pillanatban megjelent mögötte 
két hatalmas termetű dák testőr; odapislantott, meglátta, hogy 
fegyvertelenek, megnyugodott. Jobb kezében a pergamente
kerccsel megkezdte az adoratio szertartását, s már éppen a 
harmadik térdhajtásnál tartott, amikor valaki harsány han
gon elkiáltotta magát:
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- Jader!
Az orgyilkos fölkapta a fejét, összerezzent; gladiátor

ösztöne megérezte, hogy cselvágás következik, hirtelen elha
tározással talpra ugrott, kirántotta a tőrt a tekercsből, ma
gasra emelte, s közben észre sem vette, hogy a két dák óriás 
ott áll mellette: lefogják, kezeit gúzsba kötik, az egyik ajtó 
nehéz bársonyfüggönye mögül kilép Volusianus, az iménti 
harsány hang tulajdonosa. Licinius elfehéredik, duzzadt ajka 
remeg:

- Mi ez? - dadogja rémülten. Volusianus mélyen meg
hajol:

- Szentséges Augustus, ez az elvetemült orgyilkos Jader, 
a gladiátor; hivatalosan Diocletianus Augustus rendkívüli 
követe. Amint látod, meg akart gyilkolni.

- És Constantinus? - kérdezte izgatottan Licinius.
- Szentséges császár, ő is most menekült meg, a másik 

orgyilkostól.
Licinius megrázta a csengőt: négy páncélos testőr lépett 

be, talpig fegyverben. Licinius rámutatott a gladiátorra:
- Megbilincselni! - Aztán a tábornokhoz fordult: - Vo

lusianus, ti tudtatok e merényletről? Constantinus tudott róla?
- Szentséges Augustus, mi néhányan tudtunk róla s gon

dosan előkészítettünk mindent az orgyilkosok fogadására: bele 
is sétáltak a csapdába. Mivel biztosra vettük, hogy a fickók 
a kellő pillanatban hurokra kerülnek, fölöslegesnek tartottuk, 
hogy előre figyelmeztessünk benneteket; úgy véltük: minden
nél hatásosabb bizonyíték a tettenérés.

- S ti honnan és hogyan tudtatok meg mindent előre?
- Ablavius Öméltóságától, ö mindent tud és mindent meg

tud, mindenről előre gondoskodik: ő Constantinus urunk min
denlátó szeme és mindentudó diplomatája. S ezúttal nemcsak 
uráról gondoskodott, hanem a kötelesség és illendőség pa
rancsa értelmében, ura barátjáról és szövetségeséről is: rólad, 
szentséges Licinius.

Constantinus fogadótermében már bilincsbeverten a föl
dön fetrengett a másik „követ", a behemót Tragur. Itt is 
ugyanúgy folyt le a követfogadás szertartása, azzal a különb-
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seggel, hogy itt a függöny mögül Ablavius kiáltott rá az or
gyilkosra, mikor sújtásra emelte tőrét, és két szálas germán 
testőr fogta le és bilincselte meg. De ezek nem voltak oly kí
méletesek, mint Licinius dákjai: ezek úgy összerugdalták szö
ges csizmáikkal a merénylőt, hogy hosszú percekbe telt, amíg 
magához tért.

Negyedóra múlva a tanácsteremben állt a két megbilin
cselt gonosztevő. Itt ugyan nem volt szükség tárgyalásra és 
ítéletre, hiszen tettenérték őket, s nem volt kétséges, hogy 
Zabas legényei egy óra múlva mindkettőnek a hulláját oda
dobják a vérebeknek, ám Ablaviusnak egyelőre még szüksége 
volt rájuk.

Ott állt a két bilincsbevert orgyilkos, tizenkét marcona 
testőr gyűrűjében, mögöttük négy hóhérlegény kötelekkel, 
az asztalon pedig a bűnjelek: a pergamentekercsek, 
a tőrök, az orgyilkosok minden holmija, középütt az ara
nyakkal jól megtömött két zacskó. Ügy történt ugyanis, hogy 
amint a két „követ" a palotába ért, a „Larius" és a „Plinius" 
fogadót megszállta egy-egy század katona, se ki, se be nem 
engedett senkit; rendőrök elkobozták, és a palotába szállítot
ták az előkelő vendégek poggyászát, hiába jajgatott a két fo
gadós, hogy most már ki fizeti meg nekik az urak tartozását? 
Mint mindenki más, a rendőrök is tudták, hogy a fogadósok 
és a rabszolgáik menthetetlenül meglopnak minden vendéget, 
tehát a jajveszékelésre rá se hederítettek.

Az asztal túlsó oldalán Ablavius ült az aranyozott csá
szári trónszéken, mellette alacsonyabb széken az írnok, előtte 
a márványasztalon nádtoll, tinta, pergamen.

- Ide figyeljetek, bitangok. Tetten értünk benneteket; 
büntetéstek halál, jól tudjátok. Éppen ezért nincs is szükség 
arra, hogy vallomást tegyetek. Tudtok-e írni?

- Én le tudom írni a nevemet - felelte Jader, és mintha 
remény csillant volna szemében.

- Én is - jelentette Tragur.
- Nos - folytatta a tárgyalást Ablavius -, én most leve

let diktálok Diocletianus Augustusnak; ha aláírjátok, kegyel
met kaptok. Elfogadjátok? Igen vagy nem?
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Mind a két gyilkos boldogan mondta rá az igent.
Az írnok kezébe vette a nádtollat, bemártotta, és vára

kozón nézett a vicariusra. Ablavius intett neki, és kaján vi- 
gyorral diktálni kezdett:

„Szentséges császárunk, Diocletianus! - Hódolattal érte
sítünk, hogy a két Augustus tegnap szövetséget kötött, állí
tólag Maximinus Daia ellen; de hitelesen megtudtuk, hogy a 
szerződésnek titkos záradéka is van, s ebben a te elpusztításo
dat jelölik meg első feladatuknak. Megkíséreltük a két 
Augustus meggyilkolását, de itt mindent előre tudtak, úgy
hogy azonnal elfogtak bennünket s mi kénytelenek voltunk 
bevallani, mégpedig a kínpadon, hogy a te megbízásodból 
akartuk megölni a két császárt. Bosszút akarnak állni rajtad, 
menekülj. Jader. Tragur."

- írjátok alá! - rivallt rájuk Ablavius, s miután aláírták, 
így folytatta: - Megígértem, hogy kegyelmet kaptok, állom a 
szavamat: nem korbácsoltatlak véresre, nem vonatlak kín- 
padra, hanem kegyelemből csak megfőj tatlak benneteket.

A két orgyilkos felüvöltött, de a hóhérlegények bámula
tos ügyességgel nyakukra hurkolták a kötelet, egyet-kettőt 
csavartak rajta; a követeknek annyi idejük sem maradt, hogy 
hörögjenek: lomha nagy testük egyet-kettőt rándult, aztán 
élettelenül elnyúlt a mozaikpadlón. A hóhérok kivonszolták 
a hullákat, a testőrök távoztak, Ablavius a futárt hívatta:

- Azonnal indulsz Salonaeba, ezt a levelet átadod Dioc
letianus őszentségének, egy napig ott vársz, hogy történik-e 
valami; ma hétfő, csütörtökre itt légy, várom a jelentésedet. 
Indulj !

A futár meghajolt, elsietett, Ablavius magához vette a 
két zacskó aranyat, és mint aki jól végezte dolgát, vissza
vonult lakosztályába.

Vacsora után, miközben a nap eseményeiről beszélget
tek, odafordult Hosiushoz:

- Clarissimus, azt hiszem, hogy ma nemcsak a két or
gyilkost végeztük ki, hanem Diocletianust is.

- Hogy érti ezt méltóságod?
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- Csütörtökön érkezik vissza a futárom Salonaeból, s 
méghozzá igen érdekes hírrel, biztosíthatom nagyságodat.

- De honnan tuhdatja méltóságod, hogy mi történhet 
csütörtökig?

- Sok mindent tudok és mondhatok én, ha nem utasíta
nak el fölényesen, mint nagyságod annak idején Treviriben.

Hosius az ajkába harapott, és ezt gondolta magában: 
„Rejtélyes ember ez, tehát veszedelmes. Lehetséges, hogy ez a 
tanulatlan besúgó a jövőbe lát? Vagy csak szélhámoskodik? 
Úgy mint én, amikor a gyönyörű kis Zoist feltámasztottam? 
Eh, majd elválik !"

- Ö, az nem elutasítás volt - mondta a vicarius csípős 
megjegyzésére -, csak egyszerű félreértés.

- Bizonyára - helyeselt Ablavius mézesmázos mosoly- 
lyal -, hanem, sajnos, most be kell mennem Constantinus 
őszentségéhez, hogy jelentést tegyek neki a mai események
kel kapcsolatos intézkedéseimről.

Kissé gúnyosan meghajolt, és udvariasan faképnél hagyta 
a püspököt.

A vicarius Liciniust is ott találta Constantinus szobájá
ban, s a két Augustus között ott ült Constantia, Constantinus 
féltestvére, Licinius jövendőbelije. Ablavius azonnal ráismert 
ragyás és kissé duzzadt arcáról; gőgös, szinte ellenszenves te
kintetéről. A vicarius hódoló tisztelgésére fölényes és hideg 
fejbiccentéssel válaszolt, mintha máris Augusta volna. Ab
lavius úgy bosszulta meg magát, hogy többé rá se hederített.

- Szentséges Augustusok - fordult a két császárhoz -, 
futárom már útban van Ariminium felé, s holnap este Salo- 
naeba érkezik, és átnyújtja Diocletianus Augustusnak azt a 
levelet, amelynek szövegét másolatban megőriztem; kegyes 
engedelmetekkel felolvasom.

- Olvasd - mondta rá Constantinus.
Ablavius felolvasta a levelet; mikor Jader és Tragur neve 

is elhangzott, Constantinus elégedetten bólintott, de Licinius 
tétován bámult rá: nem értette meg Ablavius kaján mester
fogását. A vicarius folytatta jelentését:

- Az orgyilkosok aláírták a levelemet, egy perccel utána
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megfojtattam őket. Mély hódolattal fölvetem a kérdést: mit 
tehet Diocletianus Augustus, miután elolvasta a fölbérelt 
gyilkosok levelét? A gyilkosok rávallottak, s ha levelet ír
hattak neki, nyilván élnek, és még sok mindent kifecseghet
nek; az Augustusok szövetséget kötöttek, éppenséggel az ő 
elpusztítására, elfogják, diadalmenetben meghurcolják, kivé- 
geztetik, mint most a bérgyilkosait, figyelmeztetik, de mene
külhet-e? És hová? Talán Daiához, akit mellőzni akart? 
Érezni fogja, hogy kelepcébe esett. 0, a birodalom újjászer
vezője, húsz évig a világ korlátlan ura, a jellemtelenek és gyá
vák utolsó fegyveréhez folyamodott, az orgyilkossághoz 1 
Egyetlen gondolata lesz: menekülni legalább a szégyen, a 
gyalázat, a megaláztatás, a kivégzés elől! Mit tehet tehát? 
A tények könyörtelen logikája öngyilkosságra fogja kénysze
ríteni.

- Igazad lehet, vicarius - mondta rá Constantinus. - 
Jól ismerem őt: kemény és rideg ember, önmaga iránt is kí
méletlen, ezt bebizonyította a lemondásával. S ha úgy érzi a 
leveled elolvasása után, hogy valóban csapdába került, s koc
kán forog becsülete és méltósága: bizonyára beválik a követ
keztetésed, vicarius.

Licinius lassankint megértette az összefüggéseket, s most 
már úgy érezte, hogy hozzászólhat Ablavius jelentéséhez:

- Én sajnálom az öreget, hogy vénségére elvesztette a 
fejét, s odáig süllyedt, hogy újra a bíbor után nyúlt, pedig 
annak idején keményen megbélyegezte Maximianus bitorlá
sát. Vajon mért kívánta meg újra a hatalmat? Lehetséges, 
hogy félt tőlünk? Éppen tőlünk? De akármi volt az oka, so
hasem mertem volna feltételezni róla, hogy ilyen nemtelen 
eszközhöz nyúl. Nyilván igaza van a vicariusnak, hogy az 
öreg, a levél elolvasása után, végez magával. Legalább meg
szabadulunk egy nyugtalankodó és nyugtalanító kísértettől.

Constantinus rábólintott uralkodó társa szokatlanul ér
telmes fejtegetésére, aztán odafordult a vicariushoz:

- A futár visszaérkezése után azonnal várjuk jelentése
det.

Ablavius szertartásosan kihátrált a szobából.
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A másnapi császári tanácskozás sem tartott tovább egy 
óránál. Ezalatt jegyzőkönyvbe vették, hogy a szövetség biz
tosítékául Licinius Augustus feleségül veszi Constantinus 
Augustus húgát, Flavia Julia Constantiát.

- Ez rendben van, aláírom, vállalom a házasságot, sőt 
megtiszteltetésnek veszem a nobilissima bizalmát, mivel azon
ban, hogy úgy mondjam, a nagyapja lehetnék jövendőbeli 
feleségemnek, nem vállalhatom, hogy utódokkal tudom majd 
megörvendeztetni. Valljuk meg: aggastyán vagyok, körülbelül 
egykorú Diocletianusszal, az utódlás biztosítása céljából sze
retném megnyerni Constantia nobilissima beleegyezését egy
kori concubinámtól született kisfiam, Licinianus törvényesí- 
téséhez.

- A nobilissima nevében kijelentem, hogy beleegyezik 
- mondta rá Constantinus.

Ezzel Constantia az öreg Augustus jegyese lett. Licinia
nus örökbefogadását, illetőleg törvényesítését persze Vecasius 
azzal a megokolással vette bele az okiratba, hogy „... mivel 
az Augustus és az Augusta különben sem óhajtanak gyerme
ket ..Így a kis Licinianus törvényesen nobilissimus lett, 
vagyis a császári ház tagja, s eszerint egyenrangú Constanti
nus fiaival. Mert Crispus már nem volt az egyetlen: Constan- 
tinusnak majdnem egy időben született az első fia Faustétól: 
Constantius; és a „csodálatos mellű" Matidiától is fiú szüle
tett: Constantinus, akinek a boldog apa nyomban születése 
után a Caesar-rangot adományozta; Fausta fiáról Constan- 
tiusról, egyelőre mintha nem is vett volna tudomást. Fausté
ról csak úgy beszéltek a treviri udvarban, hogy „a mostoha", 
mert igen ridegen és gyűlölködőn szokta emlegetni a kis 
Crispust.

Éppen ezért Constantinus intézkedett, hogy Lactantius 
azonnal menjen Sandario segítségével Treviribe, és vegye át 
Crispus nevelését. A kisfiú sorsa ezzel jobbrafordult. Cons
tantinus tudta ugyan, hogy Lactantius keresztény, de megbí
zott benne mint hűséges hívében, és a keresztény vallást kü
lönben sem tartotta egyébnek valamiféle ártalmatlan Helios- 
felekezetnél. Crispus nevelése tehát nem okozott neki gondot: 
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mihelyt Lactantius megérkezik, a „mostoha" uralmának is 
végeszakad. Viszont valami egészen különös, szinte megma- 
gyarázhatatalan sóvárgással vágyott Arelatéba, Matidiához, 
az új kis Caesar anyjához, akit hónapok óta nem látott. Eszébe 
sem jutott, hogy Minervinával a kis Crispus születése óta is 
csak minden szent időben váltott, kelletlen találkozásokon, 
egy-egy közömbös szót.

Türelmetlenül várta, hogy véget érjen a császártalálkozó, 
s mivelhogy Licinius is unta a jogi és politikai fejtegetéseket, 
a szabad vallásgyakorlat kérdésében szinte percek alatt lét
rejött a megegyezés: a határozathozatal sokkal rövidebb ideig 
tartott, mint a határozat írásbafoglalása, pedig ezt a világos 
fejű és felülmúlhatatlan Vecasius fogalmazta meg. Vecasius 
észrevette mindkét Augustus türelmetlenségét: Licinius siet
tette a házasságkötést, hogy minél előbb hazavihesse Sirmi- 
umba ifjú feleségét, és élvezhesse a csúnyácska, de duzzadó 
keblű és izmos testű Constantiával a nászéjszaka esetleges 
örömeit, mert ha „a szentséges házaspár nem is óhajt gyer
meket", mint Vecasius tapintatosan megfogalmazta, azért 
csoda mégis történhetik, márpedig Licinius - ha más értelem
ben is - a csodatevésben is szerette volna utánozni Constan- 
tinust, főképpen a nászágyban.

Constantinus is türelmetlen volt, mert alig várta, hogy 
a gyors liburna elröpítse Arelatéba, isteni keblű szeretőjéhez, 
akihez az utóbbi hónapok embertelen erőfeszítése után vadul 
vágyakozott. Bár semmiféle lírai és érzelgős hajlandóság nem 
volt benne, úgy kívánkozott Matidia ágyába, mint a mesebeli 
„boldog szigetekre", ahol legalább kis időre megpihenhet. De 
Vecasius kénytelen volt bevallani magának, hogy ő is türel
metlenül sóvárog az aranyhegyi békességre, a szelíd és mégis 
oly szenvedélyes asszonyra, az egyetlenre, akit a hegyek fia 
életében szeretett s aki most már holta napjáig az egyetlen 
marad.

Vecasius egész éjszaka dolgozott a rescriptum, vagyis 
körrendelet szövegén, s mikor a másnap délelőtti záróérte
kezleten felolvasta, az Augustusok lelkesen köszöntötték, s
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még Licinius is úgy érezte, hogy történelmi jelentőségű ese
ménynek lett részese.

A fogalmazványt a chartulariusok gondosan előkészí
tették a sokszorosításra, a válogatott könyvmásolók, a libra- 
riusok pedig néhány nap alatt több száz példányban leírták, 
újra meg újra átolvasták, a hibákat kijavították, s végül a 
magister aulae - aki egyszemélyben az udvari szertartásrend 
legfőbb ellenőre s az udvari posta főnöke volt -, ez idő sze
rint a fontoskodó és nagyképű Palladius, magához hívatta a 
singularis, vagyis lovas futárok parancsnokát, Geganius cen- 
turiót, nevetségesen kiegyenesítette cingár termetét, és mintha 
főzőkanalat nyelt volna, peckesen előrelépett óriási márvány
asztala mögül, és miközben ádámcsutkája fel-le ugrándozott, 
kappanhangon kiadta a parancsot:

- Geganius, holnap útnak indítod a húsz legügyesebb lo
vasfutárt, mindegyik magával visz húsz példányt a mediola- 
numi rescriptumból, és előre megállapított terv szerint kézbe
síti a kormányzóknak, tartományi helytartóknak és kerületi 
főnököknek. A császári leirat értelmében mindezek kötelesek 
intézkedni, hogy a fennhatóságuk alá tartozó terület minden 
közigazgatási szerve gondoskodjék a hirdetmény kifüggesz
téséről, és haladéktalanul kezdjen hozzá végrehajtásához. Kü
lön futár vigyen példányt Hispellumba, ahol Constantinus 
őszentségének és a Flavius-családnak temploma van, egy má
sik futár pedig Karthágóban a hatóságokon kívül adjon pél
dányt a Constantinus-kultusz főpapjának, az Augustalis-testü- 
let főnökének. Megértettél, Geganius? - kérdezte a centuriótól, 
oly megsemmisítő fölénnyel, mintha legalábbis a Saxa Rubra-i 
csata haditervét közölte volna vele.

- Igenis, perfectissimus, megértettem - felelte katonásan 
Geganius, aki egyébként az egész singularis-testülettel együtt 
kitűnően szórakozott a nagyképű Palladius kakaskodásán.

A singularisok még el sem indultak, máris megérkezett a 
futár Salonaeból, és azonnal jelentkezett Ablaviusnál.

- Spectabilis - kezdte beszámolóját -, engedd meg, hogy 
élőszóban tegyem meg jelentésemet: Diocletianus Augustus 
már nem tudott írásban válaszolni a levélre.
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Ablavius izgatottan lépett oda a futárhoz, mellen ragadta, 
és rákiáltott:

- Mi történt? Beszélj!
- Diocletianus Augustus még kedden, rögtön megérke

zésem után fogadott, katonásan egyszerű kis szobájában. El
olvasta a levelet, összegyűrte a markában, és az ajkába hara
pott. Aztán nyugodtan, színtelen hangon ezt kérdezte: „Kivé
gezték őket?" „Igen." - feleltem. „Hogy jutottál a levelük
höz?" „Utolsó kívánságuk az volt, hogy írhassanak szentsé
gednek; odarendeltek hozzájuk egy chartulariust, lediktálták 
a levelet, aláírták, s utána a hóhérok azonnal végeztek velük. 
A levelet a magister aulae kiadta a futárirodának, s végül 
engem bíztak meg vele, hogy kézbesítsem. Parancsolod, szent- 
séges Augustus, hogy megvigyem válaszodat?" „Kinek? 
A bíborpalástos gyilkosoknak? Igen, ez a válaszom!" Ezzel 
lekapcsolta nyakáról a borvörös kis borostyántokot, félretolta 
a fedelét, s rámutatott, aztán a fehér port kiöntötte belőle az 
asztalon levő vizespohárba, felrázta, s a vizet fenékig kiitta. 
Aztán már csak ennyit mondott: „Elég volt mindenből, tor
kig vagyok az élettel!" Ezzel végigzuhant a padlón, egyet- 
kettőt hörgött, a szeme fennakadt, vége volt. A folyosón egy 
lélekkel sem találkoztam, két perc alatt leértem a palota ki
kötőgátjához, beugrottam a futárhajómba, a liburna nekivá
gott az Adria sima vizének, s úgy süvöltött végig a tengeren, 
mint a nyíl. Esküszöm a Styx vizére, spectabilis: így történt. 
Diocletianus halott.

- Holnap jelentkezzél nálam, kivételesen dús jutalmat 
kapsz.

És Ablavius boldogan sietett be az Augustushoz, azzal a 
hírrel, hogy megölte Diocletianust.

Constantia és Licinius házasságkötési szertartásait még 
megvárta Constantinus, aztán - alighogy Licinius hálóko
csiba ült, s az új Augusta oldalán elindult Mediolanumból -, 
Constantinus máris rohant a császári hálókocsin Genuába, s 
a kikötőben horgony zó liburnáján Arelatéba. Másnap már 
Matidia karjaiban pihente ki a hatalomért vívott katonai és 
politikai harcok fáradalmait. Constantinus kimondhatatlanul
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élvezte Matidia friss és duzzadó testét, sőt talán kedvességét 
és rajongását is, gyönyörködött fiában, a kis pufók Caesar
ban, de hamar beleunt az egyhangúságba, sőt Matidia vakító 
és rugalmas kebleinek élvezésébe is: nemegyszer azon kapta 
magát, hogy Thamarra gondol.

Minervina néha még eszébe jutott, de Fausta soha: gon
dolt rá, hogy illenék meglátogatni feleségét és fiát, de végül 
is kiverte fejéből ezt a tervet. Ez pedig annál jobban elke
serítette és felingerelte az Augustát, mert az ezerszemű Ab- 
lavius - kellő megokolással és hódolattal - közölte vele, hogy 
Constantinus őszentsége makkegészséges, és mihelyt kipi
hente fáradalmait Arelatéban, azonnal visszatér Rómába. 
Fausta toporzékolt dühében, hogy ez a „gyilkos" így meg
alázza, és csak annyira sem érdemesíti, hogy az ő testén elé
gítse ki állati gerjedelmeit.

Az Augustusok elutazása után végre a kíséret visszatér
hetett Rómába, tehát visszatért a legfontosabb személyiség 
is: Ablavius. Diocletianus halála hírét kereskedők és hajósok 
sokkal hamarább meghozták Rómába, mintsem a hivatalos 
salonaei futár megérkezhetett volna. A salonaei palotában 
óriási volt a fejetlenség; a nagy császár holttestét bebalzsa
mozták, teljes császári díszbe öltöztették, így ravatalozták fel 
a palota ragyogó márványcsarnokában. A környék népe 
sűrű sorokban zarándokolt a fekete bársonnyal borított rava
talhoz, amelyre a márványterem tetőnyílásán át csak úgy zá
poroztak a napsugarak, s megszikráztak a halott császár 
drágaköves aranydiadémján; bíborpalástja szinte lángolt eb
ben a vakító ragyogásban.

A salonaei testőrtábornok csak most indította el a futá
rokat a három Augustushoz s legalább két hétbe telt, amíg 
Licinius és Constantinus, fényes kísérettel és óriási testőrség- 
gel megérkezett Salonaeba s megtarthatták az ünnepélyes te
metést. Maximinus Daia nem jelent meg, egyrészt azért, mert 
mostohaanyjáról álmodott, és egyiptomi álomfej tői megma
gyarázták neki, hogy a mostohaanya szerencsétlenséget je
lent, másrészt pedig - és főképpen - azért, mert féltette a 
bőrét. Pedig nem ártott volna, ha elmegy, mert Salonaeban
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alkalma lehetett volna kiszimatolni Licinius és Constantinus 
megállapodását, hogy még a nyáron végeznek a nikomedeiai 
bitorlóval - azaz hogy csak Licinius végez, Constantinus csak 
nézi, persze úgy tessék-lássék segíti is, katonával, hadianyag
gal, pénzzel, s alig várja a győzelmét, hogy csak egyetlen el
lenfele maradjon a színpadon: hű szövetségese, Licinius, aki 
egyúttal sógora is, mint ahogy sógora volt Maxentius is. Vi
szont tudjuk, hogy a sógorság semmi ellen sem biztosíték.

Őszintén szólván Licinius nem túlságosan örült a salonaei 
megállapodásnak, hogy nemsokára félbe kell szakítania úgy
nevezett mézesheteit, de nem térhetett ki a háború elől, főleg 
Constantia miatt: hadd lássa az Augusta, hogy van olyan csa
tatér, ahol ő ma is kifogástalanul kemény legény! Constantia 
ugyan ismételten megdicsérte házastársi erőfeszítéseiért, de 
Licinius érezte, hogy ez csak finom asszonyi tapintatosság.

Rómában erről a titkos salonaei megegyezésről még 
semmit sem tudtak, Constantinus csak egyetlen bizalmas ba
rátjának árulta el: Volusianusnak, aki azonban néma maradt, 
mint a sír, de titokban annál szívósabban dolgozott a Maxi
minus elleni hadjárat tervein és javaslatait naponta megvi
tatta az Augustusszal; a jóváhagyott tervekkel személyesen 
szaladt fel Sirmiumba Liciniushoz, akiben a pompás tervek 
tanulmányozása közben újra felpezsdült a katonavér és Vo- 
lusianus látogatása idején szüneteltette is szerelmi csatáit, an
nál szívesebben, mert ezek jobbára csúfos kudarccal végződ
tek s különben is észrevette, hogy vérszegény, halvány, s 
hogy úgy mondjuk: elméleti sikerei alig érdekelték az Augus- 
tát. Viszont a kissé semleges, ám okos és erélyes Constantia 
annál szívesebben hallgatta a hadvezéri tanácskozásokat és 
terveket

Csodálatos, de így történt, hogy Ablavius sem Rómában, 
sem Sirmiumban nem szimatolt ki semmit sem a hadikészülő- 
désről s kémeinek még Volusianus utazásai sem tűntek fel, 
hiszen a tábornok már azelőtt is huzamosabb ideig tartózko
dott Licinius udvarában. Ablavius beérte ügynökeinek szok
ványos jelentéseivel, hogy „semmi újság", annál inkább, mert 
egészen belekábult történelmi dicsőségébe, hogy az ő szelle-
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mes ötlete ölte meg az öreg Diocletianust. Vecasius ugyan, 
alighogy visszaérkezett Rómába, és értesült Ablavius hőstetté
ről, kissé gúnyosan megjegyezte: „Ablaviusnak valóban tör
ténelmi érdeme, hogy meggyilkolt egy kísértetet'', s ezért az
tán a vicarius meg is orrolt, mire Vecasius így magyarázko
dott: „Kísérteteket meggyilkolni fontosabb, mint élő embe
reket; mert ha élőket gyilkolunk meg, azokból is kísértetek 
lesznek, és csak annál több hazajáró lélek gyötör bennünket/' 
Ebbe a magyarázatba aztán a vicarius is belenyugodott.

De nem is annyira Diocletianus halála foglalkoztatta 
már az ősi főváros népét és az udvart, mint inkább a medio- 
lanumi császári körrendelet, a nevezetes rescriptum, amelyről 
még mindenütt élénken vitatkoztak, és a legcsodálatosabb, 
hogy még Hosius sem volt vele megelégedve.

- De hát mi a kifogásod ellene, püspöktestvérem? - kér
dezte tőle Silvester, legközelebbi találkozásukon. - Hiszen az 
okmány kimondja, hogy mindenki azt az istenséget tisztelheti, 
amelyiket akarja, vagyis a császárok kihirdették a szabad val
lásgyakorlat jogát, azért, mert így is ki akarják nyilvánítani 
hálájukat az istenség iránt, amely biztosította győzelmüket.

- Ez csupa általánosság - ellenkezett Hosius.
- Már hogy volna általánosság, kedves testvérem, hi

szen egyetlen más vallást sem említ meg név szerint, csak a 
mi szent vallásunkat, amikor kötelezi a helytartókat és a kor
mányzókat, hogy gondoskodjanak a keresztény egyházközsé
gek ingatlanainak s minden egyéb vagyontárgyának haladék
talan visszaadásáról, mégpedig egyelőre minden kártérítés 
nélkül: bár megígéri, hogy akik önként visszaszolgáltatják a 
jogtalanul elvett vagy nekik juttatott vagyont, a két Augus
tus kegyelméből kártérítésre tarthatnak számot. Persze, ér
tem én: itt nem az egyéni keresztény tulajdonról van szó, ha
nem a közösség, az egyház tulajdonáról.

- És neked, Silvester, ezzel ki lehet szúrni a szemedet?
- Talán keveselled, testvérem? íme, a körrendelet cor- 

poratiónak minősít bennünket, vagyis államilag elismert tes
tületnek, amelyet nemcsak védelmez az állam, hanem jogok
kal is felruház: egyházunk ezentúl mentes a közterhektől és
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szolgáltatásoktól, megkapta az öröklés jogát, ezenfelül épp
úgy részesül államsegélyben, mint akár a Helios-egyház, akár 
az Augustalisok, akár a tiszteletre méltó Vestalisok. Óriási 
eredmény ez, püspöktestvérem, s javarészt neked köszönhető. 
Vagy azt hiszed, hogy a vak Marcellus meggyógyításának 
nincs része benne?

- Hogyne volna, Silvester! Legalábbis annyi része van 
benne, mint az égi jelnek, vagy Constantinus álmának és pen- 
tagramm-látomásának. Mindent elismerek, de ...

- De kevés neked? - vágott szavába a római püspök.
- Kevés - vágta rá keményen Hosius. - En többet akar

tam, és többet vártam. Hiába ígérgetnek akármit, már ebben 
az okmányban ki kellett volna mondani, hogy az állam egyet
len és egyúttal mindenkire kötelező Helios-vallása, hiszen ér
tesz engem, a kereszténység.

- Mondtam már neked, püspöktestvérem, hogy egyelőre 
érjük be kevéssel. Én nem sokat olvastam életemben, nem is 
tanultam eleget, mint te, szeretett testvérem a Krisztusban, 
hanem a múltkor egyik tudós hívemtől hallottam, hogy a 
nagynevű Augustus császár ezzel a figyelmeztetéssel szokta 
fékezni heves vérű híveit: „Festina lente", amit ma így mond
hatnánk: lépésben haladjunk, türelmesen, nyugodtan, s bizo
nyára előbb érünk célba, mint ha rohannánk, s esetleg már 
feleúton kifulladnánk.

~ Jó, jó - hagyta rá Hosius -, én sem vagyok forró fejű 
és hebehurgya, de most éppen a csoda után, szerettem volna 
fülönfogni a szerencsét. Jó, igazad lehet, talán még várnunk 
kell a végső győzelemre. Hát rendben van, én várok. De ad
dig is dolgozom és harcolok. De értsd meg, Silvester: én így 
vagy úgy, de győzni akarok! Én, Silvester, a magam és mind
nyájunk érdekében, a hatalmat akarom!

Hosius révülten nézett a püspökre, de nem a jámbor sza
kállas öreget látta, hanem a távoli célt, amelyért oly megszál
lottan és konokul harcolt. Silvester megrémült püspöktársa 
átszellemült s egyúttal démoni tekintetétől, lehajtotta fejét, s 
mintha ördögűző igéket mormolna, halkan ezt suttogta - 
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miközben magasra emelte jobb karját és ujjaival háromszor 
a kereszt mágikus jelét írta a levegőbe:

- A mi urunk Jézus Krisztus nevéért és dicsőségéért úgy 
legyen!

Ezúttal is békecsókkal búcsúzott egymástól a két püspök, 
és ismét becsületükre vált, hogy egyik sem nevette el magát.

De Hosius, ahogy előre megmondta, harcot, győzelmet és 
hatalmat akart. A mediolanumi hirdetményt nagy csoportok 
olvasták egész Rómában, s minden csoportban akadtak titok
zatos egyének, akik mindenféle „hiteles" híreket terjesztettek 
és ügyesen, szájról-szájra adták tovább értesüléseiket, hogy 
Constantinus tulajdonképpen keresztény, ezt bizonyítja a hir
detmény is, hiszen különben mért nevezné meg a körrendelet 
külön és csak egyedül a keresztény vallást? A Helios-vallások 
hívei tudták, hogy a mediolanumi határozat célja a vallási 
béke helyreállítása, mert ha egyszer kimondták a vallások 
egyenjogúságát és a vallásgyakorlat szabadságát, akkor rö
videsen helyreáll az egység is, hiszen az állam nem lesz kény
telen folytonosan a keresztény kérdéssel foglalkozni.

Viszont Hosius jól fizetett keresztény ügynökei, akik a 
suttogó propaganda minden eszközével szívósan és fanatiku
san dolgoztak, végül is felizgatták a keresztény tömegeket 
azzal, hogy a régi államvallás ideje lejárt; sem templomaira, 
sem papjaira nincs már szükség, mert Krisztus vallását tette 
meg Constantinus az uralkodó vallássá. Hosius egy bizalmas 
beszélgetésben megpróbálta az Augustusi rávenni, hogy fo
gadja Silvester püspököt, s hármasban fogalmazzanak olyan 
rendeletet, amely magyarázza és kiegészíti a mediolanumi 
határozatokat, s kimondja az eddigi államvallás papi testü
letéinek feloszlatását, s templomai átadását a keresztény egy
háznak: a vallási egység teljes és tökéletes megvalósítása ér
dekében.

- Hosius - hűtötte le Constantinus a püspök heveskedé
sét -, mindig szívesen várom és kérem tanácsaidat, s 
azért ragaszkodom hozzád, mert nagyszerű terveim végre
hajtásában szükségem van rád. De a mediolanumi megállapo
dáshoz ragaszkodom! S nem veszed észre, hogy tervezett ja-
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vaslatod éppen a megállapodás lényegét, a vallások egyenjo
gúságát szüntetné meg? Nem, ehhez nem járulok hozzá! Sil
vester püspököt akkor láttam, az emlékezetes csodatétel nap
ján, a palatinusi palota kapujában: megtette alattvalói és papi 
kötelességét, egyelőre nincs rá szükségem! Egy keresztény 
püspök elég nekem! Egyik vallásnak sem akarok kedvezni a 
másiknak a rovására. Tárgyilagos maradok! Mondd meg an
nak az öreg papnak, hogy nem fogadom!

- Szentséges Augustus, engedelmesen közlöm vele el
határozásodat, s hódolattal könyörgök, engedd felhívnom fi
gyelmedet arra, hogy a keresztény tömegek esetleg félrema
gyarázzák a hirdetményt, és fanatizmusukban üldözik majd 
az államvallás híveit. Ezért volna szükség a hirdetmény vilá
gos magyarázatára.

- Figyelmeztetlek, Hosius - felelte a császár keményen 
-, hogy minden önkényeskedést, erőszakoskodást, hatalmas
kodást, rablást, fosztogatást, gyújtogatást, akár keresztények 
követik el, akár mások, lázadásnak minősítek! Figyelmeztesd 
erre hittestvéreidet. Mert előre megmondom: mindenféle lá
zadást irgalmatlanul vérbe fojtok!

Bólintott. Hosius tudta, hogy vége a kihallgatásnak, és 
szertartásosan távozott.

A következő napokban hol itt, hol ott, előfordultak lá
zongások és erőszakoskodások: feluszított keresztény csopor
tok egyes Helios-papokat bántalmaztak, egy Apollo-kápolnát 
felgyújtottak, egy Mithras-áldozatot megzavartak s egy Isis
templom kincstárát kirabolták. Az aedilisek különös éberség
gel figyelték az ilyen kilengéseket és minden alkalommal, 
csodálatosképpen, kézrekerítették a tetteseket, aminek igen 
egyszerű a magyarázata: a császár Ablaviusra bízta a meg
felelő intézkedések végrehajtását.

A Hosius kihallgatása után következő héten Ablavius 
személyesen ítélkezett ötvenkilenc lázadó felett. A tárgyaláson 
kiderült, hogy az ötvenkilencből csak huszonöt volt keresz
tény, a többi felbérelt tüntető; hogy ki bérelte fel őket, nem 
tudták; egy Tetradius nevű sírásót emlegettek, az beszélt ve
lük. De ezt az embert nem sikerült előkeríteni. A vicarius böl-
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csen és egyszerűen oldotta meg a kérdést: mind az ötvenki
lencet kivégeztette.

Ez az első megtorlás kemény volt ugyan, mégsem vágta 
útját a keresztény túlzók nekivadult erőszakoskodásának; 
ezentúl nem nagy csoportokban támadtak, hanem kettesével- 
hármasával rohanták meg a kis Mithras-szentélyeket, Apollo- 
kápolnákat, keresztúti félisten-fülkéket, sőt egyszer éjjel a 
capitoliumi nagy Jupiter-oltárt is lerombolták és beszennyez
ték. Csakhogy Ablavius a fontosabb templomokat és oltáro
kat erősen felfegyverzett aedilis osztaggal őriztette, főképp éj
jel. A rombolás zajára kirohantak rejtekhelyükről a fegyve
res őrök, az egész kis csoportot levágták ott a helyszínen, 
hullájukat bedobálták a Cloaca Maximába. Ez a kisebbségi 
terror csak akkor szűnt meg, amikor a merénylőket már nem 
végezték ki, hanem eladták rabszolgának keleti vagy északi 
barbár földbirtokosoknak és bányatulajdonosoknak. A ke
resztények, akik a mediolanumi kiáltvány utáni propagandától 
vérszemet kaptak, most alaposan megriadtak és begubóztak; 
viszont az államvallás hívei, akik a terror miatt mágikus jel
vényeiket, eszközeiket, könyveiket, sőt a házi istenek szobrait 
is eldugdosták, amulettjeiket elásták, most újra nekibátorod
tak, újra mertek áldozatokat bemutatni, otthon és a nyilvános 
oltárokon, sőt az asztrológusok és mágusok boltjait is újra 
látogatták, leginkább a Circus Maximus és a Marcellus-szín- 
ház árkádjai alatt: horoszkópokat kértek, átoktáblákat és 
amuletteket vásároltak, s az egyiptomi és kaldeus varázslók 
ráolvasásait és csodatételeit újra bőkezűn megfizették.

Persze, nemcsak Ablavius erélyes intézkedései fojtották 
meg a keresztény túlzók vakbuzgó garázdálkodását, hanem 
maguknak a higgadtabb - s főleg vagyonosabb - kereszté
nyeknek a rosszallása is: a szegényeknek nincs vesztenivaló
juk, tehát bízvást lázadozhatnak; a gazdag félti a birtokát, a 
vagyonát, a palotáját és kincseit, tehát biztonságot, nyugalmat, 
békét akar: sohasem milliomosok kezdeményezik a forradal
makat. S ezek a mérsékeltek annál könnyebben lecsillapít
hatták a szenvedélyeket, mert a babona, mágia, jövendőmon
dás és csodatevés Krisztus vallásának is elengedhetetlen ve-
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lejárója volt: amulettek, talizmánok és hókuszpókuszok nél
kül a legbuzgóbb keresztény sem élhetett abban a világban, 
amelyben démonok, kísértetek, ártó szellemek és gonosz csil
lagzatok veszélyeztették az emberek egészségét, vagyonát, 
nyugalmát és életét. Akár keresztény volt valaki, akár más 
vallás híve: ha tojást vagy csigát evett, étkezés után össze
törte a héját, az átok és megbabonázás ellen; ha skorpió tá
madta meg, csak rá kellett olvasni a „kettő" szót, és a csí
pése nem ártott; ha jót kívánt valakinek, le kellett szorítani 
a hüvelykujját a másik négy ujjával, hogy „fogjon" a jókí
vánság; villámláskor Helios, Apollo, Mithras és Krisztus híve 
egyaránt nyelvcsettintéssel hárította el a veszedelmet; de ki
számíthatatlan kár és veszedelem származhatott abból is, ha 
valaki két kezének ujjait összekulcsolja, ha térdeit átfogja ke
zeivel vagy egyik lábát keresztbeveti a másikon. Helios-hi- 
vők, keresztények, zsidók egyformán hittek bizonyos szavak 
varázserejében, főleg ha ezek érthetetlen s ennélfogva titok
zatos erejű szavak voltak. Nemcsak a ficamot vagy a derék
fájást lehetett ilyen ráolvasásokkal meggyógyítani, hanem 
némely bűvös varázsige a szerelmi hódításnak is hatalmas 
eszköze volt. Hosius életében ugyan, még Chusi korában, cső
döt mondott egy ilyen szerelmi varázsige, viszont bebizonyo
sodott, hogy a varázsigéknél sokszor hatásosabbak bizonyos 
jól bevált varázseszközök.

így vagy úgy, de az asztrológiában, varázslatban és ba
bonában az egész birodalom minden népe és vallása egy volt, 
és sohasem szakadozott felekezetekre, mint a vallások s leg
főképpen a Krisztus-kultusz. Voltak ugyan, akik megmoso
lyogtak bizonyos ősi hiedelmeket, mint Vecasius vagy Talio, 
s mindenekfelett Hosius, de egyiknek sem jutott volna eszébe 
- s legkevésbé Hosiusnak - tagadni a horoszkópok végzetes 
hitelességét vagy a látomások, jelenések és jövendölések le
hetőségét és érvényességét.

Egyszer vacsora után Talio észrevette, hogy Vecasius 
folyton hunyorgat, s mind a két szemgolyója vörös. A szá
zados elmosolyodott:



- Mi bajod, Vecasius? Talán nagyon belenéztél valaki
nek a szép szemébe?

- Sajnos, igen: egész éjjel Gaius Institúcióival kacérkod
tam. Anicius Ingenuus, az Augustus orvosa megállapította, 
hogy szemgyulladásom van.

- Azeilen nagyszerű orvosságot tudok - nevetett a szá
zados -, mégpedig: egy kis darab papiruszra írd rá az R és 
A betűt, lentonállal kötözd össze, és akaszd a nyakadba; de 
éppilyen hatásos, ha eleven legyet kötözöl fehér vászonken- 
dobe, és azt akasztod a nyakadba.

- No én ugyan nem fogok legyet, hanem inkább felol
dok egy darabkát ebből a rúdból, mégpedig tojásfehérjében, 
s ezzel a puha kenőccsel gyógyitgatom majd a szemem. Ani
cius doktor rányomta a bélyegzőjét is: „Alcimii paccianum", 
s utána a maga nevét: „Anic. Ing." és a kenőcs mai elnevezé
sét: „Collyr.", mert a „paccianum" szót, amely még a hírne
ves Celsus tói származik, ma már senki sem érti; ellenben min
denki tudja, hogy mi a myrrha-collyrium. Ma még csak két
szer kentem meg vele a szememet, s máris enyhült a gyulla
dás. Az az Alcimius, mint a doktor elmondta, híres szemorvos 
volt ezelőtt száz évvel a pannoniai Savariában. Azt is meg
tudtam, hogy legyet sohasem rendelt.

Nagyot nevettek, s ezúttal Hosius is velük nevetett:
- Igazad van, Vecasius, hogy megveted az ostoba és hi

székeny tömeg babonáit. Én mindig nevettem a bűbájoso
kon és hókuszpókuszokon, de ezek oly mélyen belegyöke
reztek az emberekbe, századok, sőt évezredek óta, hogy szinte 
kiirthatatlanok. Ide hallgassatok: a múltkor azt mondom Sil- 
vesternek, az öreg püspöknek: „Testvérem, a hajad és szakál
lad csapzott és torzonborz, így nem állhatsz ki már a gyüle
kezet elé. Hívasd el a borbélyt!" Azt mondja erre Silvester: 
„Püspök testvérem, sajnos, nem tehetem: hajat és szakállat 
nyíratni csak az újholdtól számított tizenhetedik vagy huszon- 
kilencedik napon szabad, mert máskülönben vagy megko
paszodik az ember, vagy állandó fej szaggatást kap. Márpe
dig ma még csak az újhold utáni tizedik napnál tartunk".

- Lám, a kereszténység sem szüntette meg az ősidők
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óta szívósan uralkodó és mételyező babonát! - jegyezte meg 
Vecasius.

- Nem, perfectissimus - felelte rá Hosius -, ilyen cso
dát nemcsak a kereszténység nem tehet, hanem a legtökélete
sebb Helios-vallás sem.

- Hát akkor az emberiség örökké a sötétségben és tu
datlanságban fog botorkálni? - szólt közbe Talio.

- Csak addig, amíg a józan ész és a természet törvényei
nek megismerése ki nem irtja az emberekből a rettegést, a 
vakhitet és a csodavárást - mondta rá a püspök igen józanul.

- No és az égi jel, amelyet éppen nagyságod használt fel 
a tömeg babonás hajlamainak hizlalására? - kérdezte gú
nyos mosollyal Vecasius.

- Az égi jel természettudományos valóság, nem csoda 
és nem babona - magyarázta a püspök. - Hogy mi a vallási 
és politikai egységesítés eszközéül felhasználtuk, az csak jó
zanságunkat és előrelátásunkat bizonyítja. Ez pedig, perfec
tissimus, véleményem szerint éppenséggel nem a tömeg ba
bonás hajlamainak hizlalása, hanem a leghatásosabb küzde
lem a babona ellen, mert például az égi jelről kiderült, hogy 
valóságos esemény hiteles előjele volt: az istenség figyel
meztetése és biztatása; annak vette a hadsereg is, tehát bát
ran elmondhatjuk, hogy a katonák győzelme ennek a ter
mészeti tüneménynek logikus következménye volt. Hogy pe
dig Constantinus urunk ezt a jelenséget az istenség jeladásá
nak minősíti, az nem változtat az én megállapításom tudo
mányos hitelességén, hiszen tagadhatatlan, hogy az égi jel 
forrása a nap, vagyis Helios, vagyis Krisztus. Tehát el kell 
ismerned, hogy itt szó sincs babonáról, és ha így magyaráz
zuk a természeti tüneményeket, akkor előbb-utóbb leküzdi a 
babonát a józan ész és a természettudományos világnézet.

Zűrzavaros szofizmái után diadalmasan nézett Veca- 
siusra, aki keményen állta a tekintetét, és egészen halványan 
elmosolyodott:

- Nagyságod bizonyára egyetért velem abban, hogy eh
hez a kijózanodáshoz még hosszú évszázadok kellenek. Hi
szen még a legkiválóbb szellemek közt is sokan rabjai a ba
lló 



bonénak, s még ennél is nagyobb baj, ha egyesek furfangos 
logikával megpróbálják tudománynak tüntetni fel a babonát.

- Szerencsére a szemfényvesztőket nem nehéz megkü
lönböztetni az igazi tudósoktól - szólt közbe Talio, hogy ő 
is csípjen egyet Hosiuson.

- Örülök, hogy sikerült mindkettőtöket meggyőznöm - 
bólintott Hosius, mert a két fiatalember megjegyzését elisme
résnek vette, s még halványan sem érezte ki szavaikból a ful- 
lánkos gúnyolódást.

Constantinus viszont nem volt kíváncsi semmiféle ma
gyarázkodásra: rendíthetetlenül hitt a csodákban, jelekben, 
látomásokban és álmokban, és megsértődik, ha valaki „tudo
mányosan'* be akarta volna bizonyítani neki, hogy mindeh
hez az úgynevezett istenségnek semmi köze sincs. A győze
lem után, főleg Diocletianus öngyilkossága óta, még maka- 
csabbul hitt isteni küldetésében, mint azelőtt; egyre jobban el
zárkózott környezetétől, megközelíthetetlen magányosságban 
élt, mint földreszállt isten, Sol Invictus földi mása...

Mivel pedig a földreszállt istent a hadi fáradalmak s a 
nyugtalan és egészségtelen életmód következtében újra gyö
törni kezdte a köszvény, Anicius Ingenuus ezúttal merész kí
sérletre szánta el magát: Tiburba küldte az Augustust, hogy 
vegyen hét fürdőt az Aquae Albulae kénes vizében, s ha nem 
használt, hét nap múlva menjen vissza még hét fürdőre. A 
második sorozat használt, Constantinus boldog volt, hogy 
nem kell hazamennie, mert ha ez a fürdő nem használt volna, 
Anicius doktor feltétlenül hazaküldi, hogy Aquae Sextiae ál
dott vizében keresse a gyógyulást.

Aquae Albulae jóvoltából teste fölfrissült, és most már 
nyugodtabban várta Licinius indulását a meglepetésszerűen 
kirobbanó háborúba. Elhatározta, hogy a győzelem után (mert 
Volusianus bizonyára mindent elkövet a győzelemért) csak 
annyi ideig marad Rómában, amíg hitelesen megbizonyosodik 
Licinius szándékai felől: Ablavius és Sandario révén ugyanis 
pontos híreket kap Licinius minden napjáról és órájáról. 
Constantia Augusta is szívesen küldött volna jelentéseket -
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hiszen hálás volt bátyjának, hogy Augustává tette, de nagyon 
félt Liciniustól...

Ebben a nyugodt, bár kissé mégis izgalmas és feszült vá
rakozásban sűrűn kezdték görcsös fejfájások és szédülések 
gyötörni. Anicius mindenféle orvossággal próbálkozott, még 
piócákkal is, de eredménytelenül. Végre egyik éjjel furcsa 
álma volt: szárnyas geniust látott, fején sugárkoronával, ke
zében bottal, amelyre kígyó tekeredett fölfelé; a jelenés fö
lött aranyfényű M betű lebegett.

Sokáig törte a fejét a jelenés értelmén s bár volt érzéke az 
isteni jeladásokhoz, és szinte várta már, hogy végre jelentkez
zék égi szövetségese, Helios, most nem boldogult az álombéli 
jeladás megfejtésével. Egy pillanatra felvillant benne a gon
dolat, hogy talán Matidia ... de mit jelent a botra tekerődző 
kígyó? Vagy talán Minervina? Talán beteg a kis Crispus? Azt 
azonnal futárral jelentették volna ... Végre beletörődött, hogy 
igénybe veszi Hosius segítségét, hiszen tudós férfiú, csillagász, 
és az alexandreiai főiskolán egyebek közt az álomfejtés tudo
mányát is megtanulta ...

Késő este volt már, rabszolgák fényesen égő bronzlámpá
kat aggattak az álló lámpatartók karjaira, s eltűntek. Eupo- 
rius koppantott aranyrojtos fekete botjával, mégpedig ötöt, 
mert a clarissimusokat öt koppantás illette meg. Hosius hi
bátlan szertartásossággal közeledett Constantinushoz, s az 
adoratio után Euporius egyetlen koppantására fölegyenese
dett.

Miután a főszertartásmester távozott, a császár elmondta 
álmát Hosiusnak. A püspök néhány percnyi időt kért, hogy 
jól megfontolhassa nyilatkozatát, mert annyi bizonyos, hogy 
nem szabad tévednie. Szemöldökeit összevonta, homlokát rán
colta, vékony ajkait összeharapta, aztán lassan, ütemesen be
szélni kezdett:

- Szentséges császár, a sugárkoronás genius kétségtele
nül Heliost jelképezi, tehát az álombéli jeladás tőle szárma
zik; a genius kígyós botja Asklepios isten jelvénye, világo
san mutatja, hogy betegségről van szó: Helios tehát valamely 
betegség miatt küld üzenetet. Volt az utóbbi időben súlyosabb 
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betegséged? — Hosius nem árulhatta el, hogy tud a császár 
fejgörcseiről, mégpedig az udvari szállongó pletykákból, mert 
Anicius a hippokratesi orvosi eskü parancsa szerint semmit 
sem árult el az Augustus betegségéből. A császár megmondta, 
hogy irtózatos fejgörcsök kínozzák, mire a püspök tovább 
magyarázta az álmot: - Ezek szerint az M betű a betegség 
gyógyítóját vagy gyógyszerét jelenti; Artemidoros könyve 
szerint a „mágus" szó rejlik mögötte, vagyis az egész így 
együtt az istenségnek azt az utasítását közli veled, szentséges 
uram, hogy ügyes és tudós mágust kell hívatnod betegséged 
gyógyítására.

- Ismersz ilyen mágust? - kérdezte a császár némi gon
dolkodás után.

- Többet is, szentséges Augustus, de valamennyi közt a 
legtudósabb és leghíresebb a perzsa Peteesio. Ha kívánod, 
holnap reggel ide rendelem.

- Minél korábban legyen itt!
Constantinus bólintott, Hosius szertartásosan kihátrált. 
Másnap reggel a perzsa, kellő szertartásossággal, Ani

cius doktor és két testőr kíséretében belépett az Augustus fo
gadószobájába. A császár aranycsattal összefogott, gazdagon 
hímzett bársonytunikát viselt, kétoldalt két-két földig érő kes
keny bíbor sávval; párnázott bronz-karosszékben ült, szemlá
tomást szenvedett, de ügyelt a méltóságos magatartásra: em
berfeletti erőfeszítéssel türtőztette fájdalmát. A perzsa földig 
borult előtte, keleti szokás szerint átölelte lábait: megérezte a 
császár ereinek izzó lüktetését.

Fölkelt, kiegyenesedett, fölemelte varázspálcáját; az ál
latkor jegyeivel hímzett sárga palástján meghullámzottak a 
fekete rojtok, tornyos fekete bársony süvegjén felszikrázott 
az arany napkereszt. Az oldalán csüngő táskából mágikus 
jelekkel díszített sárga selyemzacskót vett ki, abból pedig jó
kora fehér golyót: viasszal, szezámolajjal és nadragulyagyö
kér porával összegyúrt kámforgyanta volt a golyó anyaga. 
Peteesio a táskájából kivett ólomtányérkára tette a golyót, 
apró üvegből néhány csepp ecetet öntött rá, a kámfor páro
logni kezdett. A mágus hosszasabban rajta tartotta a golyót a
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császár csuklóján, az ütőereken, aztán bekente vele a varázs
pálcát, és hétszer végigsimította vele a beteg lüktető halán
tékát. Aztán lehajtotta fejét, tekintete a messzeségbe révedt 
és átszellemülten, szinte révületben, kongó hangon, hieratikus 
ünnepélyességgel elkezdte mormolni az érthetetlen varázs
igéket - miközben a pálcával mágikus jeleket rajzolt a csá
szár feje körül:

„Iao Israma Abaoth Neicharoplex Iao Thestenothri 
Abaoth Semeseilam."

Hétszer egymás után elgajdolta a rejtélyes szöveget, s 
mikor elvégezte a mágikus szertartást, megint odaborult 
Constantinus elé, megint átölelte lábait s érezte, hogy az erek 
lüktetése máris meglassúdott. Fölkelt, s térden állva adorálta a 
császárt, most szólt hozzá először:

- Iao Abaoth s a mindenható Aión és a csodatevő Ab- 
raxas nevében rendelem, Iao, Israma Semeseilam, hogy a 
gyógyító golyó egész éjjel maradjon szent séges fejed köze
lében. Istenséged legkisebb szolgája teljesítette szent köteles
ségét, s elbocsátásért esedezik.

Anicius csak bámulta ezt a szúrós szemű fekete férfit; 
Hippokratesre és Galenusra gondolt a hókuszpókuszok alatt, 
s mikor meglátta a császár átszellemült és megilletődött ar
cát, elszégyellte magát és lecsüggesztette a fejét. Ebben a 
fejben homályos gondolatok kavarogtak a babonáról és a tu
dományról, s mire kiért a többiekkel együtt az előcsarnokba, 
sikerült megfogalmaznia magában a nagy jelenet tanulságát: 
„íme, ugyanezt a kámforkészítményt használtam én is, és a 
császár fejgörcsei nem enyhültek, viszont a varázslónak, a 
szuggesztív tálalás révén sikerült a gyógyítás! Hát Galenus 
hiába élt és tanított?" - gyötrődött magában, de senkivel sem 
mert őszintén beszélni erről a felháborító kuruzslásról, mivel 
nem kockáztathatta jól jövedelmező udvari orvosi állását.

Általában jól ismerte Constantinus szervezetét, azzal is 
tisztában volt, hogy a császár legnagyobb baja a magasfokú 
hisztéria, az idegfeszültség, az eksztázis sóvárgása, s az isteni 
kegyelmek, sugallatok és kiváltságok monomániája. Ebből 
pedig a megszállott egyént senki sem gyógyíthatja ki. S ő
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nem is akarja kigyógyítani, a császár még örül is, ha csődöt 
mond az orvostudomány: azonnal boldogan hívja a csodatevő 
mágusokat...

Másnap reggel Constantinus makkegészségesen ébredt 
(természetesen! jegyezte meg magában gúnyosan Anicius In
genuus), s innen kezdve álmai és látomásai megsűrűsödtek: 
most már egyetlen révületben élt, s az isteni magatartás és 
átszellemülés volt a természetes magatartása. Almait és láto
másait már csak ritkán közölte környezetével: ő közvetlenül 
érintkezett az istenséggel, értette szándékait és jeladásait, és 
már igen ritkán volt szüksége arra, hogy mások magyarázzák 
látomásait.

Egyszer azonban megrendítő jelenése volt: a római fó
rumon látta a saját szobrát, kezében labarummal, amelyen 
ott ragyogott az arannyal hímzett égi jel. Ezt értette. Csak az 
volt a különös, hogy a szobor élt, sőt intett neki, és lemu
tatott a forum kövezetének színes márvány lapjaira. Odané
zett, s íme: az egyik malachit-lap darabokra tört, szétomlott, 
s a helyén sudár pálmafa tolakodott ki, egyre magasabbra 
nőtt, a templomok oromzatai fölé terebélyesedett, s végül 
óriási s érett gyümölcsfürtöket sarjasztott legyezőszerű le
velei tövében.

Ezt a csodálatos jelenést, amelynek elvégre ő maga volt 
a főszereplője, s méghozzá a csodapálma gyümölcseit is ő 
maga szakította le, sem Hosius, sem más szakértő nem tudta, 
s nem is merte megmagyarázni. Végül is Talio oldotta meg a 
főbenjáró kérdést. Másnap, a szokásos reggeli kilovagláson 
szóbahozta az álombéli jelenést:

- Szentséges uram, ne kísérletezzünk senkivel se: itt van 
a praenestei Fortuna-templom, menjünk oda: annak a jós
latai és magyarázatai hitelesek.

- Holnap reggel kimegyünk - mondta rá Constantinus.
Praeneste isteni volt, a hegyen épült városka pompás 

nyaralói, hűvös ligetei jóleső enyhülést adtak Róma áporo- 
dott és fülledt levegője után; a hegyről remek kilátás nyílt a 
Soracte havas csúcsára és Ostia felé a kéken hullámzó ten
gerre, de a legnagyobb élmény mégis a hegyoldalban épült
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ősi Fortuna-templom volt Italia leghíresebb jóshelye. Belép
tek a félkör alakú pazar oszlopcsarnokba, aztán a szentélybe 
s némi titokzatos szertartások, sőt meglehetősen hosszadalmas 
várakozás után, behívták őket a főpap legbelső szentélyébe. 
Ha azt hitték, hogy nagyképű és kenetes magyarázatok kö
vetkeznek, tévedtek. A főpap áldásra tárta karjait, intett, hogy 
lépjenek közelebb, és összecsavart papiruszdarabkát nyújtott 
át Constantinusnak: abban volt a látomás megfejtése.

Kint a napvilágnál kibontották a papiruszt. Egyetlen szó 
volt rajta: „Győzelem".

VII

A praenestei főpapnak több száz ilyen papirusz-lapocs
kája volt, és jóslataira meg álomfejtéseire azért kellett órákig 
várakozni, hogy a szentély irattárából ezalatt a segédei ki
kereshessék a jelentkező személyre vonatkozó adatokat, s a 
főpap ezeknek az alapján válassza ki a megfelelő papiruszt; 
Ismeretlen emberek semmitmondó papiruszcédulákat kaptak, 
ha semmiféle adat sem szerepelt róluk a nyilvántartásban, ám 
Constantinusról mindent tudtak Fortuna papjai, már azóta, 
hogy a nikomedeiai Tyche - Fortuna görög testvére - bele
avatkozott az életébe. A főpap pontosan tudta, hogy Constan
tinus az, aki előtte áll, hiszen már előző este megkapta Ho- 
sius üzenetét az Augustus jelenéséről és másnapra tervezett 
praenestei kirándulásáról. A jelenés megfejtése akkor sem 
lehetett volna világosabb és kedvezőbb, ha maga Constanti
nus lett volna Fortuna főpapja: hiszen minden haditénye győ
zelem volt, főleg az égi jel óta, és ha egyszer-másszor valami 
jelentéktelenebb csetepaté balul ütött ki, azt bölcsen agyon
hallgatta a hírverés. Constantinusnak, Sol Invictus hősének, 
sohasem volt szabad alulmaradnia ...

Persze, a jóslat egyszerűbb volt, mint a győzelem, hi
szen még nem tudhatta pontosan, hol és hányszor kell győz-
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nie. Még aznap este magához rendelte Volusianust, a régi hű 
barátot: ez volt az egyetlen ember, akinek a társaságában va
lamicskét fölengedett merevsége.

- Volusianus, ezt hoztam Praenestéből - szólalt meg, 
és kiterítette az asztalon a kis papiruszlapot: - „Győzelem!"

- Ezt én is meg tudtam volna jósolni - bólintott a tá
bornok.

- Magam is tudom, hiszen Vaccanae óta égi szövetsége
sem és hű kísérőm Sol Invictus. Inkább az érdekel, hogy me
lyik győzelemre célzott Fortuna?

- Minden következő csatádra, szentséges Augustus, leg
először is Maximinus Daia leverésére. Mert Licinius csak név
leges fővezér lesz ebben a hadjáratban: a terv a tiéd, tehát 
tiéd lesz a győzelem.

- Ez magától értetődik - felelte a császár -, de engem 
nem is Daia aggaszt, hanem minden más, amit nem látha
tunk előre. Lám, Maximianus váratlanul lázadt fel, Maxen
tius váratlanul vette fel a bíbort, s ki hitte volna, hogy a vén 
Diocletianus orgyilkosokat küld rám? A birodalom szerve
zete fertőzött, minden méreggócát gyökeresen ki kell tisztí
tani: ne éktelenítsék el fenséges arcát, hol itt, hol ott, undo
rító pörsenések. Egyre határozottabban érzem, hogy nem ele
gendő csupán a gennyes fekélyeket kioperálni, Daiát és Li- 
ciniust, hanem még a lehetőségét is el kell venni mindenféle 
ellenkezésnek vagy éppen lázadozásnak.

- Igazad van, szentséges Augustus. S éppen azért, nem 
tartanám tanácsosnak túlságosan nagy hatalmat adni egy- 
egy kormányzó, helytartó, tábornok, vagy bármelyik főember 
kezébe. A hatalom legyen egészen a te kezedben, szentséges 
uram! A hatalomtól már sokan megkótyagosodtak, s végül 
is elvesztették a fejüket.

- Kikre gondolsz, tábornok? - kérdezte a császár szi
gorún.

- Személy szerint még senkire sem, de meggyőződésem, 
hogy még sok „Daia" és „Maxentius" van a birodalomban, 
akinek bíborra vásik a foga.

Constantinus gondolataiba mélyedt, kis ideig elrévede-



zett, nem felelt Volusianus megjegyzésére. Hirtelen felállt: 
ez annyit jelentett, hogy vége a kihallgatásnak.

Mikor magára maradt, rendkívüli nyugtalanság vett erőt 
rajta, s egész nap és egész éjjel az a gondolat gyötörte: vajon 
kire vagy kikre gondolhatott Volusianus. Ki az, akinek túl
ságosan nagy hatalmat adott a kezébe? Ki az, aki veszélyez
tethetné uralmát? Sandario? Ugyan! Esztelenség! - Talán 
Aradius, Treviri városparancsnoka? - Ugyan! Éppoly ren
díthetetlen híve, mint Sandario! - Vagy Ruricius? - Az ugyan 
nem lázad fel, amíg Helena rabságában van, moccanni sem 
merne! Hiszen tudja, hogy sejtek valamit! - Dalmatius? - 
Nem lehetetlen! Igen, Hosius megmondta, hogy még az ír
magját is ki kell irtani Theodora egész pereputtyának! Sze
rencsére ott van mellette Matidia: vigyáz a kis Constanti- 
nusra és rám is! - De hátha éppen Crispus? - Erre a gondo
latra izgatottan felugrott, keze ökölbe szorult. Lehetetlen! - 
csillapította magát. - Hiszen ott van mellette Lactantius! És 
Minervina! De hátha éppen Minervina bujtogatja, mert any- 
nyiszor és oly súlyosan megsértette szerelmét és önérzetét is 
„férje". Elegendő volt csak Faustára és Matidiára gondolnia, 
főképpen arra, hogy ennek fiát, a kis Constantinust az apja 
mindjárt születésekor Caesarrá nevezte ki, Crispus pedig még 
most sem az, holott tizenhárom éves, tribunus primi ordinis, 
és sikeresen harcol a Rhenus mentén a vad germán törzsek 
ellen! Minden lehetséges! - Elöntötte a méreg, hirtelen meg- 
fogamzott benne az elhatározás: felkapta a csengőt, erélyesen 
megrázta.

- Talio - mondta a besiető szárnysegédnek - holnap in
dulunk Treviribe! Intézkedjél!

- Parancsodra, szentséges Augustusi
Az utazás technikai és katonai terve régóta készen volt; 

csak neki kellett lendíteni, s máris megindult a gépezet: az 
előőrsök, a biztosító századok, a zászlóaljak, a testőrség, az 
udvar, a kíséret, a hintók, a hálókocsik, a hátaslovak, a tár
szekerek, a rabszolgák, a műszaki csapatok és az erős utó
védek. Sokkal bonyolultabb feladat jutott Euporiusnak, de 
egyetlen éjszaka fáradságos munkájával sikerült pompásan
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kidolgoznia a császári utazás szertartásrendjét. Olyan remek
művet alkotott, hogy a perzsa király világhírű főszertartás- 
mestere is megirigyelhette volna.

Miután a császári menet elvonult, Ablavius betelepedett 
a palatinusi palotába. Mikor este egyedül maradt pazar háló
szobájában, s végigheveredett keleti selyemszőnyegekkel le
terített ébenfavázas pamlagán, ebben a császári pompában 
hirtelen pajzán gondolatai támadtak. Eszébe jutott a szépsé
ges Chrysomallo, majd a tökéletes testű, ám csontja velejéig 
romlott Kypris, és arra gondolt, hogy hiszen korlátlan hata
lom van a kezében; tulajdonképpen Italia királya, élet és ha
lál ura, milliói dolgoznak Alfius uzsoraüzleteiben, és bizonyos, 
hogy hatalma és vagyona révén Italia minden szép nője, akár 
asszony, akár leány, abban a percben az övé lehet, amikor 
akarja. Előbb a kívánatos kis Melissára gondolt... igen, igen, 
a nő remek, bizonyos szempontokból Kyprisnél is különb ... 
de: kárán tanul az okos ember; nem szabad beleragadni egy 
nőbe soha, hiszen annyi gyönyörű nő van a világon, mint csil
lag az égen... s ha Italia és Róma legszebb női közt válo
gathat, nevetséges volna vidékről ide hozatni egy kis fuvo
láslányt... Kinevetnék előkelő barátai! Eszébe jutott Apel- 
las, a bankár segédje, a jól bevált kém és hírszerző: talán jó 
volna vele tanácskozni nőügyben... Nem, nem, hessegette 
el magától ezt az ötletet; nem ejthet csorbát helytartói méltó
ságán ... Egyszerre eszébejutott a „szűz" Ennia botránya, s 
abban a pillanatban már hívatta is a rabszolgafelügyelőt:

- Doryphorianus, te tudtommal szerelmi ügyekben bi
zalmasa voltál a hitvány bitorlónak. Nekem is szükségem van 
rá, hogy pontosan tájékozódjam a főváros előkelő köreinek 
erkölcsi és politikai nézeteiről és magatartásáról, s úgy vélem: 
az ilyen hírszerzést legtanácsosabb nőkre bízni. Te bizonyára 
jól ismered az előkelő társaság bennfentes, csinos, ügyes és 
szemfüles asszonyait: vajon kit ajánlanál arra a szerepre, 
hogy hírszerzőm legyen? Persze, jól megfizetem, ezt meg
ígérheted neki.

- Spectabilis - szólalt meg a felügyelő rövid gondolko
zás után -, annak, akit én ajánlok neked, nincs szüksége
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pénzre: dúsgazdag szenátor a férje, s méghozzá öreg és to- 
tyakos, az asszonyka pedig ifjú, heves vérű, és minden túlzás 
nélkül mondhatom: gyönyörű.

- Ki az?
- Ennia, Saturninus szenátor felesége. Ha megengeded, 

spectabilis, ma estére nevedben meghívom ide a palotába.
- Meghívhatod, de figyelmeztesd előre, hogy rendkívül 

bizalmas feladatokra kívánom őt alkalmazni. Majd megvizs
gálom, tud-e a maga idején beszélni, a maga idején cselekedni, 
és a maga idején hallgatni: ha igen, ő lesz a legértékesebb 
munkatársam.

- Spectabilis, már eleve biztosíthatlak, hogy Ennia a 
legeslegbizalmasabb munkát is tökéletesen és teljes megelé
gedésedre fogja elvégezni; beszélni is tud, hallgatni is, főleg 
pedig cselekedni.

Mindezeket a részleteket Eutychustól, a versenykocsis
tól tudta a rabszolgafelügyelő; azonban a szépasszony izmos 
szeretőjének a nevét bölcsen elhallgatta Ablavius előtt.

Magától értetődik, hogy Ennia bevált. Kettős feladatát 
kifogástalanul teljesítette: kielégítette a versenykocsist is, az 
államférfiút is; és mérhetetlenül hízelgett a hiúságának, hogy 
hiába szégyenítették meg annak idején - amit talán már el 
is felejtett Róma -, végül mégis a császári ágyban csillogtat
hatta utolérhetetlen és csillapíthatatlan szerelmi művészetét.

... Volusianus pedig figyelt: hetekig és hónapokig fi
gyelte és figyeltette Ablavius hivatali tevékenységét, vissza
éléseit és packázásait, és figyelte a hírhedt Ennia egyre sze
mérmetlenebb úrhatnámságát és beleavatkozását a kormány
zás politikai és anyagi ügyeibe egyaránt. Itt Rómában, utolsó 
kihallgatásán, azt mondta ugyan Constantinusnak, hogy sze
mély szerint senkire sem gyanakszik, de a fejlemények napról 
napra jobban megerősítették névtelen gyanúját: igen, már 
akkor is Ablaviusra gondolt; már akkor is veszélyesnek érezte, 
hogy az Augustus túlságosan nagy hatalmat adott a kezébe ... 
És meglehet, hogy Hosius is megfordult a fejében egy pilla
natra, hiszen misztikusan sötét befolyása Constantinusra talán 
még veszélyesebbé válhatott, mint Italia újdonsült vicariusá-
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nak hangos és tüntető „császárkodása" ... Mindegy. Itt Ró
mában ő maga vezet majd naplót Ablavius viselt dolgairól, a 
püspököt meg, odafent az északi fővárosban, majd szemmel 
tartja Vecasius meg Talio, s talán többen is azok közül, akik 
rendíthetetlen hívei Constantinusnak. Hosiusnak persze 
egyelőre nem sokat árthattak volna, hiszen a körmönfont ál
keresztény asztrológus és varázsló úgyszólván teljesen hatal
mában tartotta az Augustust. De Rómában egyre halmozódtak 
a terhelő adatok a cordubai püspök ellen is, főképp azóta, 
hogy Volusianus hírszerző irodája teljes egészében földerítette 
a Marcellus-csoda történetét: Anatolius sikeres hályogműté
tét, valamint Silvester és Hosius szövetkezését a szemfény
vesztésre, vagyis Constantinus csodatételére.

Mióta az udvar visszaérkezett Treviribe, ott is életbe
lépett a legszigorúbb udvari szertartásrend; Talio volt az 
egyetlen, aki minden bejelentés nélkül, sőt minden szertartá
sosság nélkül bármikor beléphetett akár az Augustus magán
lakosztályába is. Helena és Minervina, sőt Fausta is csak a 
legkörülményesebb szertartások árán juthatott a császár színe 
elé, és Constantinus csak a tökéletes adoratio végrehajtása 
után méltatta megszólítására még a családtagokat is; a merev 
szabály alól még Crispus sem volt kivétel. Az uralkodó már 
csak teljes császári díszben fogadott mindenkit: napkoro
nákkal hímzett aranyos dalmatikában, aranyszegélyes bíbor
palástban, drágaköves diadémmal a fején, bal kezében a csá
szári jogarral, amelyen a villámokat markoló birodalmi arany
sas pompázott. Ilyenkor a folyosókon, az előcsarnokban, a 
fogadóteremben a díszegyenruhás, ezüst sisakos, ezüst 
lándzsás testőrök valóságos ércfala meredt föl a hódolók előtt, 
legtöbbször a protectores lateris divini, vagyis „a császár 
szentséges személyének védelmezői", szálas germánok, a leg
kiválóbb minősítésű katonák, néha pedig a „candidatus" 
vagyis úgynevezett fehér testőrség, amelyet maga Constan
tinus szervezett a legvitézebb barbárokból: hűségükben és 
fegyelmezettségükben, valamint testi erejükben vakon meg
bízott. Ezek voltak a négyféle testőrség legszemrevalóbb és 
legdaliásabb egységei: vörös szegélyes fehér tunikájuk fölött
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fehér bőrpáncél feszült, derekukon fehér kardszíj, lábukon 
magas szárú fehér fűzős bőrcsizma, fejükön fehér bőrsisak, 
rajta az ezüstveretű napkereszt, kardjuk, lándzsájuk, hosszú
kás pajzsuk színezüst. Mikor tízéves uralkodásának évfor
dulóját ünnepelte a császár, és a díszszemlén elvonult előtte 
ez a pompás gárda, büszkén mutatott rá, és Volusianusnak - 
aki az ünnepségre feljött Rómából, és most látta először ezt 
a fehér fényekben sugárzó új testőrséget - odasúgta:

- Mennyei hadsereg!
Amint ott ült fehér lován, a császári arany- és bíbordísz

ben, maga is olyan volt, mint a káprázatos ragyogásban 
földre szállt hadisten.

Ilyennek látta Matidia is, aki minden engedély és beje
lentés nélkül megérkezett az ünnepre, s magával hozta a kis 
Constantinust is, a dajkájával együtt és Elpist, kedves kis 
rabszolgalányát, hogy pedig férfikísérőjük is legyen, Fanio 
századost. A társaság Sittius fogadójában szállt meg: Mati
dia semmiképpen sem volt hajlandó a palotában jelentkezni, 
csak a századost küldte oda, éspedig Hosiushoz, hogy jelentse 
megérkezésüket. Fanio hiába járt, a püspök is a díszszemlén 
volt: ezt Palmatustól tudta meg. Közben azonban Sittius meg
bízottja a szemlén is hozzá tudott férkőzni Hosiushoz, és ér
tesítette Matidia és kísérete megérkezéséről. Matidia végig
nézte az ünnepséget, ismeretlenül, utána pedig Sittius gyalog- 
hintóján visszatért a fogadóba. Alighogy átöltözött, Fanio 
máris látogatót jelentett: Hosius volt.

- Nobilissima - kezdte a püspök túlzott hódolattal, mert 
Matidiának nem járt a nobilissima címzés -, örömmel kö
szöntelek Treviriben, Constantinus urunk nevében is. Bizo
nyára sajnálja majd, hogy nem értesítetted, s nem a palo
tában szálltál meg, de én majd intézkedem, hogy még ma...

- Te csak semmit se intézkedjél, püspök - tiltakozott 
Matidia -, nem költözöm át a palotába, nem óhajtok egy fe
dél alatt lakni az Augustával. Én megkaptam az Augustustól a 
legnagyobb jutalmat és kitüntetést: kisfiúnkat nyomban szü
letése után Caesarnak nevezte ki. Ilyesmivel nemcsak Fausta, 
de még Minervina sem dicsekedhetik! Köszönöm nagyságod
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szíves készségét, de nem óhajtom igénybe venni. Különben 
is már holnapután reggel visszautazom Arelatéba.

Barátságosan bólintott Hosius felé, meleg mosolya fel- 
fénylett fiatal arcán, s amint megmozdult, két fölséges keble 
megrezzent kék selyem pallája alatt, mint két friss gyöngy
virág. A püspök megértette, hogy a leányasszony ezúttal ki- 
semmizte valamiből - egyelőre maga sem tudta, miből -, 
mert ösztönösen megérezte, hogy Matidia nem a tízéves ün
nepségre jött fel Arelatéból, hanem más, fontosabb oka volt 
rá. Egész vagyont adott volna érte, ha Matidiából kicsal
hatta volna a titkát; a „nobilissima" azonban, úgy látszik, 
féltékenyen őrizte azt; mert hogy titka van, azt csalhatatlanul 
megérezte a püspök, valamint azt is, hogy ő kicsöppent be
lőle.

Fanio másnapra bejelentette Matidiát a nagyhatalmú 
Hermogenesnél: a spectabilis kitűzte a császári fogadás órá
ját, és Matidia a kitűzött időpontban ott állt az aranyban ra
gyogó földi isten előtt. A szertartásos adoratio után Constan
tinus egyetlen intéssel eltávolította Euporiust is, a testőröket 
is, és közelebb hívta Matidiát.

- Nobilissima, hallgatlak.
Matidiát mélyen meghatotta a kitüntető megszólítás: 

sírva fakadt.
- Ne sírj - csillapította a császár részvétlenül -, be

szélj. Eljöttél az évfordulóra, szép tőled. Elhoztad a kis Cons- 
tantinust is?

- Elhoztam. Sőt mondhatnám, hogy az ő érdekében jöt
tem.

- Hogyhogy? - kérdezte Constantinus halvány érdek
lődéssel.

Matidia odaomlott a császár trónszéke elé, és kitört be
lőle a zokogás:

- Nem is annyira jöttem én, szentséges Augustus, mint 
inkább menekültem. Hallgass meg, szentséges uram! Anas- 
tasia, a féltestvéred, az isteni Constantius és a gonosz Theo- 
dora leánya, tudod, engedelmes és szelíd kislány volt, de a 
férje, Bassianus, vad, szenvedélyes, zabolátlan fiatalember,
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duhaj borivó, s azóta, hogy kinevezted ezredessé s az argen- 
toratumi VIII. Pia Fidelis Constans, „megbízható, hűséges és 
rendíthetetlen" legio parancsnokává, fejébe szállt a dicsőség, 
és fellázadt uralmad ellen ...

- Micsoda? - riadt rá Constantinus, és felugrott a trór.- 
székből.

- Fellázadt - folytatta nekipirulva Matidia -, helyőrsé
gével nagy titokban megindult Argentoratumból, s most úton 
van Massilia felé, hogy onnan lecsapjon Arelatéra, és a csá
szári székhelyen felvegye a bíbort. Szentséges Augustus, 
ments meg minket, mentsd meg a fiadat! Bassianus csak egy 
hete indult el a Vosagus hágóin át, s még Vesontiót sem érte 
el. Fanio százados mindent tud, Bellenus ezredes elindult... 
én nem tudom - zokogta a lány izgatottan -, szentséges 
Augustus, hallgasd meg Fanio századost...

Constantinus csengetett:
- Talio - parancsolta a szárnysegédnek -, Fanio száza

dost azonnal hozzám! A nobilissima kíséretével együtt átköl
tözik a fogadóból a palotába! Concordius tábornok és Hosius 
püspök negyedóra múlva ugyancsak hozzám!

- Igenis, szentséges Augustus - tisztelgett Talio, és tá
vozott.

A császár egy pillanatra megfeledkezett a kötelező me
rev isteni fenségről: izgatottan és szenvedélyesen pattogta pa
rancsait, sőt Matidiát magához vonta, és köszönetképpen ezt 
mondta neki, minden különösebb ellágyulás nélkül:

- Ma este Talio majd bekísér a lakosztályomba, hozd el 
megmutatni a fiamat is, aztán veled akarom tölteni az éjsza
kát.

Matidia a boldogságtól szédülten támolygott ki a fogadó
teremből.

A haditanács rövid ideig tartott: Fanio pontos katonai 
tájékoztatója után Hosius kért szót:

- Szentséges uram, hódolattal emlékeztetlek régi meg
állapításomra: a sógorok nemcsak megbízhatatlanok, hanem 
egyúttal esküdt ellenségeid is. Tanácsom változatlan!

Constantinus haragtól vörösen fordult Concordiushoz:
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- Tábornok! Fényességed azonnaí indul a Lugdunum- 
ban állomásozó I. Minervia légióval, útját vágja a lázadó
nak, csapataival együtt elfogja. Tárgyalás nincs, kegyelem 
nincs! Concordius: magaddal viszed Zabast! Hat nap múlva, 
mire Helios napja felvirrad, itt akarom látni Treviri fórumán 
a hitvány Bassianus lándzsára tűzött fejét!

- Szentséges Augustus - jelentette a tábornok -, a pa
rancsot teljesítem!

Faustát majd szétvetette a düh, amikor másnap a rab
szolgalányok révén részletesen értesült Matidia és Constan
tinus szerelmes éjszakájáról. De hiába törte a fejét, hogyan 
bosszulja meg magát, hogyan alázza meg a legújabb 
„ágyast": Constantinus a fejedelmi éjszaka után napokig fe
léje sem nézett, Matidia pedig, a császár utasítására, harmad
nap egész kíséretével hazautazott Arelatéba.

Közben Concordius tábornok kifogástalanul teljesítette 
kötelességét.

Mire Matidia visszaérkezett Arelatéba, Concordius ren
det és békességet teremtett Argentoratumban is, másutt is. 
Bassianus lándzsára tűzött fejét óriási tömeg bámulta Treviri 
fórumán; rémülten és borzongva suttogtak a császár véres 
kezéről, amely túlságosan kegyetlenül sújtott le erre a forró 
fejű és hőbörödött császári suhancra, s egész Galliában futó
tűzként repült végig a váratlan és rettenetesen megtorolt lá
zadás tanulsága: Constantinus nem tűr semmiféle fickándo- 
zást! A rablott bíbornak vér az ára! Constantinus jól tudta, 
hogy ezzel a sógorgyilkossággal Dalmatius esetleges ágasko
dását is megbénította.

Mikor néhány nap múlva Matidia találkozott Theodora 
gyermekeivel, feltűnt neki, hogy Dalmatius, a legidősebb, 
nem visel gyászruhát. Anastasia keservesen zokogott, riká
csolva idézte a bosszúálló Fúriákat, bátyja azonban rendre- 
utasította:

- Anastasia, mérsékeld magad! Viselkedésed lázadás és 
felségsértés! Én mint censor, köteles vagyok beszámolni a 
szentséges Augustusnak nemcsak a köznép, az előkelők és a 
tisztviselők hangulatáról és nyilatkozatairól, hanem a császári
37* 



család tagjainak magatartásáról is. Hát úgy vigyázz magadra, 
különösképpen pedig a nyelvedre 1

Dalmatius jól ismerte Constantinus hirtelen haragját, 
véres kezét; anyja „öngyilkossága" óta megtanult lapulni, 
óvatoskodni; örült a fényes hivatalnak, tekintélyének, hatal
mának s nem utolsósorban a megdicsőült atyjától örökölt ha
talmas vagyonnak, és szent rémülettel s bölcs önfegyelemmel 
megölte magában a szentségtörő - ám időnkint makacsul fel
feltörő - gondolatot, hogy Constantiusnak tulajdonképpen ő 
a törvényes születésű, tehát jogos örököse, Constantinus pe
dig, a szentséges Augustus, csupán fattyú, tehát bitorló.

Bölcsen intézték a magasságos istenek - hálálkodott ma
gában -, hogy sem filozófusok, sem kémek nem láthatnak 
bele gondolatainkba! Szerencse, hogy nincs itt az a sötét Ho- 
sius, aki belelát a jövőbe, az istenek s a csillagok titkaiba és 
a vesékbe is!

Hosius azonban alig két hét múlva váratlanul ott termett 
Arelatéban. Dalmatius kitért előle: másnap hajnalban több
hetes hivatalos munkára elutazott Massiliába.

A püspök azonban nem kémkedni jött a déli fővárosba, 
hanem azért, mert a császár megbízásából részt kellett vennie 
a keresztény püspökök és papok tanácskozásán, az úgyneve
zett zsinaton, amelyet Orosius massiliai püspök hívott össze 
Arelatéba, a császári székhelyre. A galliai, hispaniai és nyu
gat-afrikai egyházközségeknek mintegy negyvenhárom kül
döttje gyűlt össze a Rhodanus-menti szép városban. Hosiust 
meglepte a különben is mozgalmas város szokatlan élénk
sége; a negyvenhárom küldött legalább háromszáz főnyi kí
séretet hozott magával: írnokokat, gyorsírókat, jegyzőket, 
titkárokat, rabszolgákat; a fogadók zsúfolva voltak szeke
rekkel és emberekkel, a fogadók szakácsai és csaposlegényei 
alig győzték a munkát, s mi tűrés-tagadás, a hivatásos és mű
kedvelő „fuvoláslányok" több idejüket vették el a zsinati kül
dötteknek és kíséretüknek, mint a hivatalos tárgyalások.

Pedig a tárgyalások igazán nem voltak unalmasak, in
kább zajosak, veszekedősek, gorombák, szenvedélyesek - 
persze legtöbbször a kenetes békesség és a képmutató test



véri csókok leple alatt! - ám mi volt mindez a kocsmai és az 
úri hetérák szenvedélyéhez, őrjöngő öleléseihez és jól megfi
zetett, tehát őszinte csókjaihoz képest! Az ifjabbak és a fér
fiak fenékig kiélvezték a pompás városban kínálkozó min
dennemű testi gyönyörűségeket, az öregebbek pedig a város 
és a környék kénes fürdőiben gyógyítgatták reumától, kösz- 
vénytől dagadó, csúztól csomósodó rozoga testüket. Arelaté- 
ban, úgy látszik, mindenki jól járt.

Csak a zsinat nem. Először is a negyvenhárom küldött 
alig fért el az apró templomban, hiszen a háromszáz főnyi 
arelatei keresztény egyházközségnek is csak úgy volt ele
gendő, hogy harminc hívőnél több még a legnagyobb ünne
peken sem verődött össze a templomban. Másodszor azért 
járt rosszul a zsinat, mert minden küldöttnek máson járt az 
esze, nem a nagyon komoly és fontos tárgy sorozaton. Legjob
ban Hosiusnak tűnt föl ez a felelőtlen magatartás:

- Testvérem, mondd meg, mi az oka ennek az eszeve
szett papi handabandázásnak, nemtörődömségnek, mértékte- 
lenségnek és mohóságnak - tette föl a kérdést Marinus püs
pöknek mindjárt az első látogatásán.

- Ennek az az oka, püspök testvérem, hogy a mediola- 
numi császári nyilatkozat óta hittestvéreink, de főleg papjaink 
és püspökeink javarésze úgy érzi, hogy megszűnt minden 
egyházi probléma, nincs már semmi baj, a kereszténység sza
bad, vallásának gyakorlása, vagyona és vagyonszerzése csá
szári védelem alatt áll, tehát, hogy úgy mondjam, ahogy egye
sek gondolják: „Szabad a vásár!" A megpróbáltatások és vér
tanúságok ideje lejárt, itt az ideje, hogy élvezzünk is valamit 
az életből! Vocius lugdunumi püspök például, egyik leghan
gosabb résztvevője a zsinatnak, ezt mondta nekem ma egy 
hete, mikor szóvá tettem előtte a zsinati küldöttek laza erköl
cseit: „Marinus, ne prédikálj nekem! Nem óhajtok eltemet
kezni bizonyos hibbant agyú aszkéták vagy szemforgató fa
rizeusok kedvéért! Nem azért voltunk háromszáz évig a föld 
alatt, hogy most ezek a víz alá nyomjanak bennünket!"

- No és ez a Vocius valóban a „föld alatt" volt? Üldöz
ték? Szenvedett?
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- Püspök testvérem - felelte nyugodtan Marinus -, az 
utolsó húsz évben egész Galliában mindössze negyvenkilenc 
ember halt úgynevezett vértanúhalált: azért mondom, hogy 
„úgynevezett", mert ezeknek több mint a fele körözött vagy 
halálraítélt útonálló, gyilkos, rabló, tönkrement vagy züllött 
egyén volt, és ilyen szennyes öngyilkosság révén akart meg- 
dicsőülni. Vocius még ezek közé sem tartozott, sohasem volt 
a föld alatt, sohasem üldözték, sohasem szenvedett. Mint Lug
dunum úgynevezett aranyifjúságának vezére, vadul habzsolta 
az élvezeteket, dorbézolt, szeretkezett, szórta a pénzt, s mi
kor mindene elúszott, bűnbánó alázattal megjelent Petulinus 
püspöknél, megkeresztelkedett, s alig néhány hét múlva fel
vétette magát a papi rendbe: így bújt, nem a föld alá, hanem 
az egyház védőpajzsa alá, hogy megmeneküljön hitelezőitől. 
Jogász volt, jó szónok, élelmes ember: tíz év múlva ő lett 
Lugdunum püspöke!

- Ilyen szélhámosból hogy lehetett püspök? - kérdezte 
Hosius vakmerőn, mintha sejtelme sem volna róla, hogyan 
lehetnek szélhámosokból püspökök.

- Ügy, mint sok más szélhámosból - felelte Marinus 
gyanútlanul. - Persze, jófejű ember, s ha éppen ideje van rá, 
beleszagol a teológiába, de például Cyprianust alig ismeri: 
megrekedt a montanista Tertullianusnál.

Hosiusnak kezdett a társalgás kissé kellemetlenné válni, 
hiszen ő is Tertullianusnál rekedt meg, de még nem tudta, mi 
a montanizmus. Gyorsan elbúcsúzott a püspöktől, és haza
ment.

A palotában meglepetés várt rá: megérkezett Treviriből 
két jegyzővel Sosius, akit Constantinus mint nyugodt és ta
pasztalt diplomatát azért küldött a zsinatra, hogy megfi
gyelje az embereket, jegyeztesse a tárgyalásokat és az egyéb 
eseményeket; mellesleg jelentést kell majd tennie a kis Cons
tantinus helyzetéről és Theodora gyermekeinek viselkedésé
ről is, főképpen pedig Anastasia magatartásáról.

A két clarissimus együtt vacsorázott. A vacsora fény
pontja az óriási, tizenöt font súlyú tengeri rák volt; izmos 
fiatal rabszolga hozta be, domborművű nehéz ezüst tálon.
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A páncéljából kihámozott állat gömbölyű, fehér húsú teste 
mint csábító sziget emelkedett ki a capparibogyókkal ízesí
tett tej sűrű zöld pistaciummártásból. Oly remek volt, s úgy 
elteltek vele, hogy a vajban sütött s mézzel és mákkal behin
tett gyöngytyúk-mellből már csak ímmel-ámmal eszegettek. 
A gyümölcsnél tartottak, amikor egyszerre csak muskotály
illatot éreztek: a sárga ruhás rabszolgafiú vörös mázas amfo
rából éppen bort töltött a kristályüveg vegyítőedénybe, aztán 
mind a két vendég csiszolt üvegpoharát teletöltötte színbor
ral, és halkan, mind a kettőnek külön, megmondta a bor nevét:

- Alba Helvia.
Ez volt a leghíresebb galliai bor: aranysárga, zamatos, 

tüzes. Sosius némán élvezte, a püspök ereiben azonban fic- 
kándozni kezdett a vér. Elpisre gondolt, akit nemrégiben látott 
Sittius fogadójában, a második pohárnál - pedig ezt már víz
zel keverve itták - Matidia ringó-remegő rugalmas keblei 
kísértették: pajzán és vakmerő ábrándok csiklandozták végig 
szikár, szinte kiaszott testét, de Sosius komolysága láttán meg
zabolázta buja képzeletét, s már semmi más nem maradt a 
nemes bor hevületéből, csak annyi, hogy a püspök a szokott
nál jóval beszédesebbé vált. S minél többet fecsegett, Sosius 
annál komolyabban hallgatott.

- És a pletyka nem is pletyka, clarissimus - folytatta a 
püspök a tájékoztatást -, mert igaz. A zsinati küldöttek s kí
sérőik viselkedése léha, gyalázatos, erkölcstelen. Igaz, hogy ha 
meglátnának bennünket ennél a pazar lakománál, ránk is azt 
mondhatnák, hogy dorbézolunk és tivornyázunk. Csakhogy 
mi először is nem vagyunk zsinati „atyák", másodszor pedig, 
ugyebár, itt szó sem lehet semmiféle erkölcstelenkedésről, 
bár mindketten nőtlenek vagyunk, s nekünk, nemdebár, iga
zán nem volna tilos egy kis csintalankodás?

Jót nevetett, s egy pillanatra még az Isis-templom izgal
mas és gyönyörűséges éjszakái is fölédesedtek emlékezeté
ben, s hahót ázás közben azt is elképzelte: hogyan kacarászna 
a kis Elpis, ha valamelyik éjszakán kedvére csiklandozhatná 
ifjú s bizonyára még hamvas testét...

Sosius hallgatott.
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- Pedig tudod te is, clarissimus - karattyolt tovább Ho- 
sius -, hogy halálosan komoly ügyben kell dönteniök: kímé
letlen egyházi intézkedéseket kell tenniök a nyugati tartomá
nyokban egyre jobban elburjánzó eretnekségek ellen. Ehe
lyett eszeveszetten dőzsölnek, és szemérmetlenül szeretkez
nek. Például Vocius, lugdunumi püspök, az egykori arany
ifjú, miután torkig telt Arelate szépasszonyaival és hetérái- 
val, épp a napokban egy csinos, lányosképű, göndör hajú, 
rózsás arcú, talán tizenkét éves kis rabszolgafiút vásárolt ma
gának; mindenhová magával viszi, simogatja, nyalja-falja, 
csókolgatja, az éjszakákat pedig végigfetrengi vele illatos 
ágyában. Igaz, hogy a kisfiú olyan, mint az Olymposról föld- 
reszállt Ámor isten: hamvas rózsaszín bőre, káprázatos teste, 
és mint Vocius mondja: utolérhetetlen szerelmi művészete 
magát a vén Jupitert is megőrjítené! Blattius Vetus tribunus, 
a palotai testőrosztag parancsnoka, mikor végighallgatta Vo
cius rajongását, ajánlatot tett neki, hogy megveszi a gyere
ket: ad érte ötvenezer denariust! Óriási összeg, főképp ha 
ezer denariusa sincs valakinek, mint ahogy a tribunusnak nem 
volt. Vocius azonban kevesellte, százezret kért; Blattius haj
landó volt ezt is megadni, ha megmutatja neki a gyereket, azt 
hiszem: Mellitus volt a neve. Nos, Vocius fel is vitte ezt a 
mézeskét a tribunus lakására, s mikor Blattius javában must- 
rálgatta és tapogatta, berontott egy szakasz legionarius; ve
zetőjük, egy tejfölösszájú centurio rárivallt Vociusra: „Ezt a 
kölyköt az erkölcsrendészet parancsára letartóztatom! Vigyé
tek! Szakasz, indulj!" Blattiusra ügyet sem vetettek, Vocius 
tiltakozni szeretett volna, de nem mert, a gyönyörű kisfiút el
vitték, Vocius soha többé nem látta; nem is láthatta, mert a 
kis Mellitust a tribunus kint rejtegette a Rhodanus túlsó 
partján, éppilyen célokra épített szerény villájában: egy sza
kasz testőr védelme alatt. Az erkölcsrendészet főnöke régi 
kebelbarátja volt Blattiusnak, aki az ő jóvoltából így jutott 
hozzá a százezer denariust érő „mézeskéhez", ingyen!

Hosius harsányan nevetett a mulatságos kis történeten; 
Sosius megfigyelte, hogy a tekintélyes püspök és császári ta-
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nácsadó csámcsogva élvezi ezt a malackodást. Nem is neve
tett vele most sem: hallgatott.

- És képzeld csak, clarissimus - ömlött a szó a püs
pökből -, a zsinat másnapi ülésén Vocius dörgedelmes szó
noklatot vágott ki a papok dorbézolása és erkölcstelenke
dése ellen; szenvedélyesen bizonygatta, hogy „éppen az egy
házi férfiak laza és léha életmódja az oka az eretnekségek ro
hamos térfoglalásának. Vessünk hát véget a papok kicsapon
gásának, tobzódásának, zabolátlanságának és fékevesztett 
mohóságának, mégpedig a legszigorúbb egyházfegyelmi in
tézkedésekkel!" A szónok diadalmasan körülnézett: mindenki 
találva érezte magát, az elnöki székben bóbiskoló Orosius 
meglepetten kapta föl a fejét, és a halotti csöndbe egyszerre 
csak belereccsent Salamus karthagói pap kissé borízű hangja: 
„Kezdd magadon!" Fergeteges hahota hömpölygött végig a 
templomon, és fokozott erővel csattant vissza az alacsony 
boltozatról; a küldöttek felugráltak, kitódultak az előcsar
nokba, s miután kedvükre kikacagták magukat, elszéledtek, 
hogy folytassák szokott napi szórakozásaikat; mindössze öt
hat püspök meg pap maradt a templomban, javarészt a zord 
Britannia egyházközségeinek küldöttei, köztük az ősz sza- 
kállú, tiszteletre méltó Eborius, Eboracum püspöke, hogy 
imádkozzanak a többiekért. Buzgóságuk és imájuk, mint elő
relátható volt, kárbaveszett.

Hosius, ismét csak szokása ellenére, jóízűt nevetett; le
het, hogy a jámbor britanniai papokon mulatott, de lehet, hogy 
még mindig Salamus közbeszólása csiklandozta. Mindegy, 
elég az hozzá, hogy Sosius most sem kacagott, de még egy 
arcizma sem rándult meg, hanem komolyan és mereven sze
gezte szemét a püspökre, s végre megszólalt, szelíden, ám 
határozottan:

- Nagyságod, amint látom, rendkívül mulatságosnak 
tartja a zsinattal kapcsolatos tarkabarka és néha csiklandós 
komédiákat, én azonban szeretném szíves figyelmét felhívni 
Constantinus őszentsége utasítására, amelynek értelmében 
minden erőnkkel elő kell mozdítanunk, hogy a zsinat okos ha
tározatokat hozzon az eretnekségek leküzdésére. A szentsé-
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ges Augustus, az állam teljes hatalmával biztosítja a legfőbb 
egyházi testület határozatainak erélyes végrehajtását, hogy 
mindenféle egységbontó irányzatnak és felekezetnek még az 
írmagját is kiirthassuk. Én magam Helios-hivő vagyok, és fü
tyülnék a keresztények ádáz marakodására, de az Augustus- 
nak az az álláspontja, hogy a felekezetek harca végül is poli
tikai romboló erővé fajul, és veszélyezteti a birodalom egysé
gét. Mikor most kioktatott teendőimről, az átkos afrikai dona- 
tista lázadást hozta fel például a felekezeti békebontás vég
zetes politikai következményeire.

A püspök úgy tett, mintha nem vette volna észre a csá
szári tanácsos színtelen szavaiban rejlő szemrehányást, sőt 
rendreutasítást, hanem hirtelen hangot és hangulatot vál
tott, a bor hevületét emberfeletti erővel lefojtotta, s mintha 
eddig nem is ő szórakoztatta volna csintalan történetkékkel 
s a zsinat kicsúfolásával Sosiust, egyszerre beleilleszkedett a 
diplomata komoly fejtegetéseinek sodrába:

- Clarissimus, személyes tapasztalatból igen jól ismerem 
a donatista eretnekséget, amely már hosszú évekkel ezelőtt 
államfelforgató mozgalommá fajult, és súlyos gondokat okoz 
a szentséges Augustusnak. Éppen ezért csodálkozom, hogy a 
zsinat mindeddig félvállról vette egyetlen feladatát, a nyu
gati eretnekségek leküzdését. Annak idején megakadályoz
tam a fő donatista uszító, Silvanus betörését Hispániába, de 
mióta az isteni szózat Constantinus urunk személyi szolgála
tára elhívott, a gyalázatos eretnekség mégis beszivárgott a 
nyugati tartományokba. Én azonban tudom a módját, hogyan 
kell kivágni a birodalom testéből ezt a rákfenét.

- Bölcsen tenné nagyságod - jegyezte meg finom gúny
nyal Sosius -, ha a donatizmus ügyében szerzett gazdag ta
pasztalatait előadná a zsinaton; sőt én nagyságod helyében 
már régen előadtam volna, hogy helyes irányba tereljem a ta
nácskozásokat.

- Nagyságod viszont elfelejti - vágott vissza a püspök 
-, hogy nem vagyok tagja a zsinatnak: nincs egyházközsé
gem.
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- Azonban mint Constantinus urunk külön megbízottja, 
bármikor felszólalhat nagyságod.

- Clarissimus, közölhetem veled, hogy ezt a felszólalást 
a zsinat záróülésére tartogatom, annál inkább, mert kissé ala
posabban óhajtom tanulmányozni a montanista-kérdést.

- Ettől a fáradságtól szívesen megkíméllek, clarissimus, 
mert miként te a donatizmust közelről ismered, én, mivel 
hosszú évekig Keleten teljesítettem szolgálatot, alaposan meg
ismertem a montanizmus múltját és jelenét, céljait és mód
szereit, s mindenről készségesen tájékoztatlak, ha kívánod.

Hogy kívánta-e Hosius? Hogyne kívánta volna, hiszen a 
mai vacsorának épp ez volt a főcélja, mivel sejtelme sem volt 
Montanosról és eretnekségéről.

- Lekötelezel, clarissimus - felelte udvariasan -, mert 
szívesen egészíteném ki könyvekből szerzett ismereteimet 
egy közvetlen tanú értékes tapasztalataival és vallomásaival.

- Hosius - kezdte a császári tanácsos -, bizonyára sok 
mindent tudsz abból, amit most elmondok, de talán fölfedezel 
benne eddig ismeretlen érdekes adatokat is. Nos, ez a Mon
tanos, a felekezet alapítója, kereken száz évvel ezelőtt élt a 
kisázsiai Phrygiában. Előbb Kybele papja volt, majd ke
reszténnyé lett; rajongó, üdvösségre sóvárgó, túlzó, szinte ál
landó révületben élő ember volt. Egyszer úgy érezte, hogy 
megszállta a ,,szellem", s ekkor ráébredt, hogy ő próféta; in
nen kezdve bűnbánatot hirdetett, hogy a hivők tiszta lélek
kel fogadhassák Krisztust, akinek visszatérése minden pilla
natban várható. Lenyűgöző, sugallatos egyéniség volt ez a 
Montanos, prófétálásával másokat is révületbe ejtett és csak
hamar ezrével támadtak rajongó hívei; s mivel valóságos fér
fiszépség volt, Phrygia és Mysia legszebb női szegődtek hozzá, 
átszellemült imádattal és szerelemmel. Ö a legszebbek közül 
kiválasztotta a két leggyönyörűbbet: az egyik, Maximilla, cso
dálatos szőke szépség volt; a másik, Prisca, fekete, s üde és 
friss, mint az erdők vadvirága. Ezt a két szépséget maga mellé 
vette, együtt prófétáltak, együtt lakott velük, székhelyén, a 
kis Pepuza faluban, ahová isteni kinyilatkoztatás utasította; 
a látomás azt is elárulta, hogy Pepuza lesz az új vallás szent
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helye, s a világvég kezdetén ide száll le az új Jeruzsálem. Nap
pal együtt prédikált mind a két rajongó nővel, ezrével sereg
lettek köréjük a megbabonázott, üdvösségváró egyszerű és 
műveletlen emberek, úgyhogy a kis Pepuza, és vele együtt a 
szomszédos Tymion, hamarosan Kis-Azsia legforgalmasabb 
zarándokhelyévé fejlődött; éjjel pedig Montanos, a szent, a 
mennyei átszellemülések után földöntúli tomboló és emésztő 
kéjekben élvezte két asszonyával a földi szeretkezés utolér
hetetlen gyönyörűségeit. És Montanos nemcsak a prófétálást 
győzte fáradhatatlanul, hanem a szeretkezést is.

- Mind a két nővel? - kíváncsiskodott Hosius.
- Hogyne! Sőt a legenda ezt is kevesellte, és hat szeretőt 

költött az isteni próféta ágyába, ami persze csak azt bizo
nyítja, hogy százával lehettek nők, akik rajongtak a daliás és 
szép Montanosért, szívesen prófétáltak volna vele nappal, 
hogy éjjelente az ágyában élvezhessék a szent ember ölelései
nek gyötrelmes édességeit. De ez a mennyei kegy csak a két 
szent prófétaasszonynak jutott: Maximilla és Prisca tökéle
tesen kielégítette Montanos szerelmi éhségét. Délelőtt együtt 
ébredtek, s pazar reggeli után fölvették izgató és bizsergető 
meztelenségükre a durva daróc csuhát, s hárman háromfelé 
elindultak prófétáim, fancsali képpel, szemforgató ájtatos- 
sággal: hirdetni a világ végét, a bűnbánatot, az önmegtartóz
tatást, a vezeklést a túlvilági üdvösségre sóvárgó, ám itt a 
földön nyomorgó, szegény, nyomorult, éhes embertömegeknek.

- De hisz ez képmutatás! - kiáltott fel Hosius.
- Clarissimus - mondta rá nyugodtan a császári taná

csos -, gyakorlatilag minden vallás képmutatás, minden pap 
képmutató és hazug, mert ha hinné a mítoszoknak, babonák
nak és szofizmáknak azt a rendszerét, amely minden vallás 
lényege, s ezt őszintén feltárná hívei előtt, elmehetne koldulni. 
Tehát képmutatásra kényszerül, hogy elhitesse hazugságait.

- De hisz magad mondtad az imént, hogy hivő vagy, 
Helios-hivő.

- Clarissimus, ne zavarjuk össze a fogalmakat! Először 
is nem vagyok pap, nem prédikálok, nem végzek hókuszpóku
szokat, tehát nem kell hazudnom. Másodszor állapítsuk meg
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nyugodtan és tárgyilagosan: Helios-hivő vagyok ugyan, de 
annak semmi köze sincs a valláshoz, mert az politika.

Nem hiába diplomata ez a Sosius, gondolta magában a 
püspök - érti a csűrést-csavarást! No majd mindjárt meglát
juk! Kap még egy fogas kérdést:

- Montanos kettős életét még csak megértem - szólalt 
meg a püspök: kissé szégyellte magát, hogy Sosius éles lo
gikájával rápirított; ezért nem is felelt az okoskodására, ha
nem visszakanyarodott a szent prófétához. - Megértem, mert 
nagyszabású szélhámos: megnyergeli az emberi butaságot és 
hiszékenységet, s ezen a réven szerez magának vagyont, jólé
tet, nőt. No meg kivételes képességei révén is. De a nőket nem 
értem: a nők vallási rajongása őszinte szokott lenni, hiszen 
szerves következménye korlátoltabb és alacsonyabbrendű szel
lemi képességeiknek. Viszont sehogy sem tudom megérteni, 
hogy ha átszellemült vallási rajongásuk sodorta őket Monta
nos szektájába, hogyan adhatták rá a fejüket, hogy éppen 
vele, a szent emberrel folytassanak ilyen lealacsonyító bűnös 
viszonyt, s méghozzá hármasban! Akárcsak a perzsa király, 
aki egész sereg remek nőt tart az ágyasházában? Nem fér a 
fejembe, hogyan egyeztethető össze ez a kettő: nappal a 
mennyei révület kéje, éjszaka a földi kéjek révülete?

Erről persze a kis Alis őszintébben tudott volna beszélni, 
Sosiusnak azonban nem voltak adatai a püspök múltjáról, te
hát tárgyilagosan felelt a kérdésére:

- Ha megengeded, clarissimus, szívesen közlöm veled 
ennek a látszólagos ellentmondásnak azt a magyarázatát, 
amelyet Lactantius professzortól hallottam, még Nikomedeiá- 
ban, mikor egyszer az újplatonikusok révületeiről, látomásai
ról, jövendöléseiről és csodáiról beszélgettünk. Sorra vettük a 
nagymester Plotinos s a nagy tanítvány Porphyrios és a ma 
is élő ragyogó tehetségű Iamblichos idevágó nézeteit, s a val
lási rajongásnak, különösen pedig a nők vallási rajongásá
nak a legelfogadhatóbb magyarázatát a platoni tekintélyű 
Porphyriosnak a keresztények ellen írt nagy művében találta 
meg a nagytudományú professzor, aki szóban és írásban ke
ményen harcol ugyan a nagyhatású filozófus éles, szellemes,
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gúnyos polémiája ellen, de eléggé tárgyilagos ahhoz, hogy el
ismerje Porphyrios óriási tehetségét, félelmetes tudását s 
egyes részleteredményeinek meglepő újdonságát és helyessé
gét. Én ugyan nem értek egyet mindenben Porphyrios magya
rázataival, de jogász létemre nem is vagyok illetékes filozó
fiai kérdésekben nyilatkozni, mindazonáltal tárgyilagosan, 
minden megjegyzés nélkül ismertetem veled a nagy filozófus 
állásfoglalását a vallási rajongás kérdésében. Lactantius út
mutatása nyomán magam is elolvastam ezeket a fejtegetése
ket, eredeti görög szövegükben. Ezt írja Porphyrios: „A ke
resztények vallási rajongása semmiképpen sem azonos a pla- 
tonikus filozófia eksztázisával, mert nem pszichológiai elmé
lyülésen és filozófiai megismerésen alapszik, nem a világ- 
egyetem egységének és összefüggéseinek ismeretén, nem a 
fény és az istenség azonosságán, hanem zavaros babonákon, 
főleg a zsidó szentkönyvek sekélyes mitológiáján. A keresz
tények vallási rajongása tehát megalapozatlan, s nem irá
nyítható tudatosan, mint a platonikusok átszellemülése, mert 
nem épül szilárd filozófiai rendszeren. Ebből pedig logikusan 
következik, hogy mondvacsinált, külsőségekben kimerülő, 
vagyis nem őszinte, hanem képmutató magatartás. Az efféle 
mesterséges eksztázis minden pillanatban előidézhető, holott 
a valóságos platonikus eksztázis csak óriási lelki erőfeszítés, 
valamint tökéletes elmélyülés révén érhető el. A keresztény 
eksztázis csak hitvány utánzata ennek, célja pedig a tömegek 
megtévesztésével összetoborzott szekták alapítása, hogy a fő
kolomposok ezekkel a látványos, ám híg hókuszpókuszokkal 
hírnevet, népszerűséget, földi javakat és élvezeteket biztosít
sanak maguknak. A rajongó keresztény nők képmutatása még 
rosszabb, veszélyesebb és ártalmasabb, mert ennek a forrása 
nem lelki vagy jellembeli törés vagy eltévelyedés, mint a fér
fiaknál - akik néhány hibbant agyú öreg kivételével mind 
szélhámosok -, hanem testi betegség, mint a nagyhírű orvos, 
Galenus, a négy temperamentumról és a spermáról írt művei
ben kifejtette. Megállapításai után ma már bizonyos, hogy a 
nők effajta lelki sérülése idegrendszerük megbomlásának kö
vetkezménye, ennek pedig két oka lehet: a túlfeszült vagy a 
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csökkent nemi érzékenység. Az előbbi esetben a túlzott szexu
alitás a rajongásban s a vele kapcsolatos nemi őrjöngésben 
tombolja ki magát; az utóbbi esetben pedig a csökkent szexu
alitás a vallási rajongásban keres kárpótlást az elérhetetlen, 
sőt utált nemi élvezetekért. Azonban mind a két típus meg
egyezik abban, hogy hazug és képmutató: az első azért, mert 
ezzel a vallási rajongással akarja biztosítani és állandósítani 
nemi gerjedelmeinek tökéletes kielégülését; a második pedig 
azért, hogy hazudozással, képmutatással, gyűlölködéssel és 
önzéssel leplezze és szépítse ezt a testi fogyatkozását. Hang
súlyozom azonban, hogy mindez csak a keresztény rajongókra 
vonatkozik, mert a platonikus eksztázis tiszta forrásokból fa
kad, és a platonikus rajongóktól, akár férfiak, akár nők, tö
kéletesen idegen mindennemű hazugság, képmutatás, önzés, 
vagy gyűlölködés."

Hosius meglepetten hallgatta ezeket az új ízű fejtegeté
seket. Mivel nem tudott görögül, sem Galenust, sem Porphy- 
riost nem olvasta, és a keresztény rajongás okaival és magya
rázatával éppoly kevéssé foglalkozott, mint az újplatonikus 
eksztázissal. Sőt a kis Alis furfangos meghódítása óta sem
miféle misztikum nem érdekelte. Gondolataiból a császári ta
nácsos hangja riasztotta fel:

- Constantinus Augustustól hallottam, alig néhány napja, 
mikor ellátott utasításokkal ezzel a zsinattal kapcsolatban, 
hogy a donatisták és a montanisták egyaránt misztikus mes
terkedésekkel mételyezik a tömegeket, s éppen ezért egyfor
mán veszélyeztetik a birodalom egységét és békéjét, ö na
gyon jól ismeri a donatistákat, de a montanistákat talán még 
jobban. Éppen ezért felháborította, hogy Montanos eszeve
szett eretneksége Galliába és Hispániába is átszivárgott, épp
úgy, mint Areios tanítása, talán Karthágón keresztül. Igaz 
is - bökött a homlokára -, majd elfelejtettem: mikor Mon
tanos telhetetlen és őrjöngő szeretőiről beszélgettünk, Cons
tantinus őszentsége említette, hogy a donatisták közt is volt 
vagy van ilyen nekivadult vakbuzgó, rajongó nő, bizonyos 
Lucilia. Te jártál Karthágóban, clarissimus, nem ismerted?

- Nem - felelte Hosius szemrebbenés nélkül.
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- Kár - jegyezte meg szárazon a császári tanácsos -, 
mert ha ismerted volna, egy kortárs vallomásából alkothat
nék magamnak képet az ilyen rajongókróll De ha nem ismer
ted, hát nem ismerted! Constantinus őszentsége azt is tudta, 
hogy ez a Lucilia mérhetetlen vagyonát részben a dühödt és 
őrjöngő donatistákra, részben pedig a szeretőire költötte. Ez 
az elszánt amazon lehetőleg minden éjszakára másik szeretőt 
vásárolt magának: Karthágó fiatalsága abban az időben 
gyöngyéletet élt. íme, igaza van Porphyriosnak: ez a Lucilia 
is meg akarta váltani a világot, mint Montanos és a szeretői, 
s éppúgy mint azok, ő is a fertőben fetrengett.

Sosius természetesen azt is megtudta a császártól, hogy 
a püspöknek viharos viszonya volt Lucillával, de úgy tett, 
mintha elhinné szemérmetlen hazugságát. Hosius viszont a 
kalandorok ösztönével megérezte, hogy a császári tanácsos 
mindent tud. Igyekezett tehát elterelni a beszélgetést Lucillá- 
ról.

- No, és mi lett a nagyerejű szent Montanosból? - kér
dezte könnyedén a püspök.

- Montanosból pátriárka lett, jós, látomásos és csoda
tevő, vagyis szent, és mikor mozgalma az egész birodalomban 
elterjedt, s a hivatalos egyház szóban és írásban elkeseredet
ten harcolt ellene, akkor épp az ő malmára hajtotta a vizet: a 
pátriárkához annál jobban dőlt a pénz, és özönlött a nő. És 
bár két prófétája közül az egyik, az isteni szőke Maximilla, 
„belefulladt a kéjek tengerébe", hogy egy kiváló költő-kor- 
társunk, a karthagói Nemesianus versét idézzem... - Ho
sius önkéntelenül összerezzent, Sosius észrevette, de rendü
letlenül folytatta elbeszélését - ... vagyis minden isteni ré
vület ellenére meghalt, Montanos sohasem pótolta más nővel, 
de nem is volt szüksége rá, mert Prisca, az erdei vadvirág 
szívósabb, rugalmasabb és főleg telhetetlenebb volt, mint a 
megdicsőült Maximilla.

- S meddig bírták a vallási és szerelmi őrjöngésnek ezt 
a vad iramát? - érdeklődött a püspök. Sosius halványan el
mosolyodott:

- Halálukig, clarissimus. Ez pedig akkor következett be,
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38 Égi jel 11.

amikor az egyház és az állam rájuk uszította minden kópé
ját: papokat és katonákat egyaránt. Szerencsére Montanos és 
Prisca épp ebben az időben belerokkant a prófétálásba és a 
szeretkezésbe is. Egyszer katonacsapat rohanta meg házukat 
a fanatikus hivők agyonverték a katonákat, a két prófétát 
megölte az izgalom. Odatemették a két vénséget az immár 
örökre ifjú és szépséges Maximilla mellé. Sírjuk zarándok
hely lett, Pepuza mágikus erővel vonzotta a világ rajongóit. 
Végre egész zászlóalj rontott rá a rajongó felekezet szent fa
lujára, nem volt védekezés: az őrjöngő montanisták magukra 
gyújtották a templomot, a katonák viszont kihányták a sírból 
a három szentet, s még a sírboltot is lerombolták. Pepuza el
pusztult, a montanisták a zord phrygiai hegyek barlangjai
ban találtak menedéket, az ostoba és átkos, sőt mondhatnám: 
barbár eretnekség ma is él, és Constantinus urunk még min
dig kénytelen küzdeni ellene.

- Kiirtja őket a donatistákkal együtt, bizonyosra veszem 
- jelentette ki a püspök.

- De csak akkor, ha a zsinat hivatására ébred, s ha mi 
is megtesszük kötelességünket. Ügy vélem, clarissimus, ki
mozdíthatnád a kátyúból a megrekedt zsinatot, ha megtarta
nád rég várt beszédedet.

- Tájékoztatásod után nem lesz nehéz felkészülnöm rá, 
clarissimus - bólintott Hosius.

- Még szeretném felhívni a figyelmedet valamire, cla
rissimus: az a gyanúm, hogy a zsinati küldöttek közt dona- 
tisták és montanisták is vannak. Ez a Vocius például... Jó 
volna a beszédeddel kiugrasztani a nyulat vagy a nyulakat a 
bokorból.

- Nem hinném ugyan, hogy eretnekek idemerészkedtek 
volna, de ha a gyanúd alapos, minden erőmmel segítek lelep
lezni őket.

Erre azonban nem került sor. A zsinaton még öt napig 
folyt a meddő szószátyárkodás és handabandázás, a hatodi
kon a császári tanácsos újra felszólította Hosiust, hogy eré
lyes beszéddel vessen véget az ostoba huzavonának, s mikor
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a püspök csak hímezett-hámozott, és megint halogatta a fel
szólalást, Sosius cselekedett.

A másnapi ülésen, a tomboló hangzavar és rikácsolás 
kellős közepén felpattant a templom kapuja, tizenkét testőr 
élén megjelent Bellenus ezredes, megállt, és harsány hangon 
elkiáltotta magát:

- Helyet a szentséges Augustus képviselőjének!
Sosius a testőrök sorfala közt felment az elnöki emel

vényre. Hosszú ujjú, földig érő, arany babérlevél-hímzéssel 
szegélyezett vékony-bíbor  sávos fehér tunikájának arany csat ja 
megcsillant a jobb vállán. A díszruhás chartularius odanyúj
totta neki a pergamentekercset, s miután felgöngyölítette, ol
vasni kezdte a császári leiratot:

- Én, Caius Flavius Valerius Claudius Constantinus 
Augustus, az Arelate városában eredménytelenül együtt ülé
sező keresztény zsinatot ezennel feloszlatom, s mivel műkö
dése veszélyezteti a közerkölcsöt és a közbékét, kötelezem a 
küldötteket, hogy azonnal térjenek vissza egyházközségükbe, 
azoknak kivételével, akiket a hatóság gyanús üzelmeik kivizs
gálásáig, ideiglenesen letartóztat. A győzhetetlen napisten ál
dása óvja birodalmunkat, és övezze dicsőséggel fegyverein
ket/'

A chartularius összegöngyölítette a pergament, Sosius emelt 
fővel, méltóságos testtartással lelépett az emelvényről, és 
egyetlen szó nélkül távozott a templomból. Az öreg Orosius 
hápogott megdöbbenésében, be sem tudta rekeszteni az ülést, 
a küldöttek fejvesztetten szétrebbentek, de hiába: hét gyanús 
papot még aznap letartóztatott a rendőrség. Vocius is köztük 
volt.

Hosiust úgy érte ez a császári intézkedés, mint a villám
csapás. Amint Treviribe érkezett, azonnal bemutatta az Augus- 
tusnak tervezett zsinati felszólalásának kéziratát: az uralkodó 
minden megjegyzés nélkül vette át a kéziratot, és szó nélkül 
elbocsátotta a püspököt. Hosius úgy érezte, hogy sürgősen 
helyre kell billentenie megrendült tekintélyét.

Mivel szorgalmasan számon tartotta a várható égi jele
néseket, tudta, hogy március 15-re teljes napfogyatkozás vár
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ható, tehát kihallgatásra jelentkezett a császárnál, rendkívül 
fontos és sürgős ügyben. Mielőtt megszólalhatott volna, Cons
tantinus ezzel fogadta:

- Nagyságod Arelatéban megfeledkezett utasításomról, 
és nem vetette latba egész tekintélyét a keresztények egysége 
érdekében, holott nagyságod fellépése és kivételes tekintélye 
észretéríthette volna a zsinatot, amely nem vette komolyan 
kötelességét, és elposványosodott. Nagyságod kitűnően meg
szerkesztett beszédtervezete, amelyet Vecasius perfectissimus 
felolvasott nekem, írott malaszt. Mindazonáltal ezt a takti
kai hibát hajlandó vagyok elfelejteni, mert nem nélkülözhe
tem nagyságod értékes szolgálatait. Íme, máris itt az alkalom 
a hiba jóvátételére: mi történjék az Arelatéban letartóztatott 
donatista- és montanista-gyanús küldöttekkel?

Hosius egyetlen szóval válaszolt:
- Zabasl
Constantinus meghökkent:
- Hát ha nagyságod ilyen világosan látta egyesek al

jasságát, mért nem igyekezett meggyőzni vagy megfélemlí
teni és visszarettenteni őket?

Hosius mélyen meghajolt:
- Mert tudtam, szentséges Augustus, hogy a bonyolult 

és zűrzavaros helyzet végleges tisztázásának csak egy hatha
tós eszköze van: Zabas.

Constantinust lefegyverezte a püspök rideg könyörtelen
sége; úgy érezte, hogy ez az ember most is megértette őt; 
ez az ő módszere is: minden fontolgatás, habozás és érzelgős
ség nélkül gyökeresen kiirtani a mételyt. Hogy közben eset
leg egy-egy ártatlan ember feje is lehull, oda se neki!

Negyednap Zabas Arelatéba utazott, s mind a hét letar
tóztatott egyént kivégezte. A propaganda jóvoltából két hét 
múlva minden nyugati tartományban tudták, hogy államfel- 
forgatásra szövetkezett donatista és montanista összeesküvést 
lepleztek le, s a bűnösöket halálra ítélték és kivégezték.

Ablavius remekelt, Constantinus hálás volt, Hosius meg- 
dicsőült, a montanizmust és a donatizmust kiirtották. Egy
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véres kéz meredt a birodalom fölé: a szentséges császár 
keze...

Hosius kiaknázta ezt az idegfeszültséget, és újból kihall
gatásra jelentkezett a császárnál, mert mindenáron értékesí
teni akarta a közelgő napfogyatkozást. Constantinus azzal fo
gadta, hogy csodálatos álmot látott az éjjel: óriási mezőn vé
res kezű arató kaszálta a mákvirágokat; sorjában hullottak 
a virágfejek, csak három nem akart ledőlni semmi áron: nem 
fogott rajtuk a kasza; a véres kezű arató megállt, fölnézett 
a napra, s ebben a pillanatban a napgolyó lecsapott az egyik 
mákfejre, aztán a másikra, a harmadik fölött ragyogva meg
állt. - Én már értem az álmok beszédét: a győzhetetlen nap
isten ezzel az álommal utasít, hogy a „másik kettőt" kaszál
jam le, s tegyem a magam fejére Helios sugárkoronáját. 
Nemde így van ez, Hosius?

- Pontosan ez az értelme az álmodnak, szentséges uram. 
Egyedül kell maradnod! Minden lázadó és minden verseny
társ fejét le kell vágnod, mint ahogy levágattad a megátalko
dott zsinati papok gőgös fejét, s megmutattad: így jár az, 
aki megbontja a birodalom egységét! Helios álombéli utasí
tása értelmében meg kell ismételned, szentséges uram, ezt az 
érvágást: két mákfej még büszkén emelődik az égnek, kímé
letlenül le kell törni mind a kettőt!

- Tudom - mondta rá a császár -, hiszen kezdettől fogva 
ez a célom. Felkészülök, megvárom a kedvező alkalmat, s 
akkor lecsapok!

- De nem egyszerre, szentséges Augustus! Hadd beszél
jek nyíltan: intézzük úgy, hogy előbb Licinius végezzen 
Daiával, aztán majd gondoskodói róla, hogy a sógor mákfeje 
is lehulljon. S méghozzá minél előbb. Sürgősen! Égi jel int 
erre hamarosan.

- Miféle égi jel? - kapta fel a fejét a császár.
- Pontosan három hét múlva - jelentette Hosius kissé 

ünnepélyesen -, a déli órákban elsötétül a nap, s halotti ho
mály borul a földre, de csak a birodalom keleti felében, fő
képp Daia országrészében. Helios ezzel a félreérthetetlen tü
neménnyel jelzi, hogy Daia hatalmának hamarosan bealkonyul.
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Hódolattal javaslom, hogy ügynökeinkkel azonnal árasszuk 
el egész Kis-Azsiát, indítsuk el a suttogó propagandát, s ter
jesszük a közelgő végzetes égi jeladás hírét, természetesen 
azzal a hozzáadással, hogy Licinius nyomban az égi jel fel
tűnése után támadásra indul Nikomedeia ellen. Ez ugyan nem 
igaz, de Maximinus elhiszi, mágusai és papjai megfélemlítik, 
s majd mindenáron meg akarja előzni Liciniust: így rohan a 
vesztébe.

- Elfogadom a tervet - mondta rá Constantinus, és el
lentmondást nem tűrő hangon hozzátette: — a propagandát 
Ablaviusra bízom.

Hosius megint pórul járt: másnak - s éppen gyűlölt ve- 
télytársának - kaparta ki a gesztenyét a parázsból; viszont az 
elsötétedést mégiscsak ő jósolta meg, s ez is elévülhetetlen ér
deme marad, akárcsak a napkereszt felragyogása Vaccanae 
egén.

Azonnal futár ment Volusianusért, és alighogy Treviribe 
érkeztek, összeült a haditanács. Constantinus bejelentette, 
hogy a helyzet kulcsa Ablavius kezében van; a vicarius máris 
megkapta a parancsot; kereskedőnek, papnak, vándorfilozó
fusnak, mágusnak álcázott ügynökei máris indulnak Keletre. 
A propaganda eredménye néhány hét múlva megmutatkozik. 
Volusianusnak egészséges ötlete támadt:

- Szentséges Augustus, javaslom: siettessük mi is a 
fejleményeket. Bízd meg Sandario vicariust, hogy jelentkez
zék Maximinusnál, s állítólagos kémjelentések alapján hi
tesse el vele Licinius támadó szándékát, egyúttal pedig java
solja neki a rajtaütésszerű támadást a gyanútlan Licinius el
len. Egyidejűleg Marius és Corfulenus is értesítendő a terv
ről Ablavius ügynökei útján, hogy Daiát és az udvart, ami
kor csak módjuk van rá, ilyen értelemben befolyásolják.

- Elfogadom - hagyta jóvá Constantinus a javaslatot. 
- Hozzáteszem: Volusianus, innen egyenesen Sirmiumba 
mégy, tájékoztatod Liciniust, átalakítod a haditervét, készen
létbe helyezed a hadseregét; meg se moccansz, engeded Ma- 
ximinust bevonulni Thraciába, hadd fürödjék a meglepő raj-
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taütés dicsőségében, aztán valahol Adrianopolis környékén 
részesítsd méltó fogadtatásban.

- Parancsodra, szentséges Augustus!
- Még egyet. Carnuntumból rendeld magadhoz a XIV. 

„Győzelmes Mars'' légiót, és parancsnokát, a hős Musius tá
bornokot bízd meg a derékhad vezetésével. Mihelyt az élcsa
patok csetepatéja véget ér, Musius azonnal törjön előre és 
rettenthetetlen légiójával csapjon le magára Maximinusra. 
Ez a roham szíven döfi az ellenséget, s ekkor te lépsz sorom
póba, és saját terveid szerint semmisíted meg Daia óriási had' 
seregét. Azt akarom, hogy győzzetek.

- Helios nevében győzünk, szentséges Augustus.
- A győzelem után a napkeresztes arany nyaklánccal 

tüntetlek ki, téged is, Musiust is.
Volusianus mélyen meghajolt, tisztelgett és távozott, az 

egész haditanáccsal együtt.
A császár parancsoló kézintéssel egy pillanatra vissza

tartotta Concordiust:
- Tábornok, elkezdhetsz dolgozni a Licinius elleni had

járat tervein!
Constantinusnak igaza volt, Maximinus néhány hét alatt 

mindent elvesztett: a csatát, hadseregét, bíborát, családját: 
Ablavius propagandahadjárata fényesen sikerült, Constanti
nus és Volusianus haditerve bevált, a 70 000 főnyi ellenséget 
alig fél akkora erővel megverték, szétszórták, Daia menekült, 
maradék seregével megpróbált még Kis-Azsiában ellenállni, 
végül is kétségbeesésében öngyilkos lett. A győztes Licinius 
kivégeztette Maximinus feleségét, nyolcéves fiát, hétéves leá
nyát, s egy füst alatt mindjárt Severianust is, Severus Augus
tus fiát és Candidianust, Galerius fiát, akit Valeria nevelt. 
Valeria nem volt hajlandó lemondani vagyonáról Licinius ja
vára, ez tehát bosszút esküdött ellene, mire az özvegy Augusta 
parasztruhában elmenekült.

A tervek beváltak: az utolsó előtti mákfej is lehullt, a 
napfogyatkozás, vagyis Helios jóvoltából. Volusianus és Mu
sius megkapta az aranyláncot, Licinius pedig bevonult Niko- 
medeiába. A főváros és Kis-Azsia helyzetén semmit sem vál-
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toztatott a felszabadulás: a véres kéz tovább dolgozott - 
miután minden esetleges trónkövetelőt lekaszált -, s mind
össze annyi különbséggel, hogy ez már nem Maximinus Daia, 
hanem Licinius keze volt.

Sőt mindjárt a bevonulás után kiderült, hogy Licinius 
nem is a nekivadult Daia, hanem szinte egyenes vonalban, az 
őrjöngő Galerius rémuralmát folytatja: a vagyonos emberek 
egyre-másra menekültek a fővárosból, távoli birtokaikra, vil
láikba, az óvatosabbak a feleségüket is magukkal vitték. Az 
óvatosság nem ártott: Licinius már a második héten ágyába 
hurcoltatta egy nagykereskedő feltűnően csinos feleségét, mi
után hitelesen meggyőződött róla, hogy Constantia sehogy 
sem tud lelket verni jócskán petyhüdt testébe. Az Augusta 
sem hagyta magát: a harmadik héten tisztelgett nála Euse- 
bios, a főváros keresztény püspöke: a zömök, tagbaszakadt, 
szenvedélyesen hangoskodó férfi megtetszett az Augustának; 
a püspök nem volt válogatós: alaposan beavatta Constantiát 
a szeretkezés titkaiba: Licinius szánalmas kísérletezése és ku
darcai után az Augusta mohón vetette bele magát a szeretke
zés gyönyörűségeibe s nemcsak Liciniust, hanem a Győzhe
tetlen Napistent is cserben hagyta az arianus Eusebios eret
neksége, azaz hogy fáradhatatlan és szenvedélyes szerelmi 
művészete kedvéért.

Brellicus a második héten megint „Alexandreiába" küldte 
az imádott szépséges Thamart, vagyis elrejtette Turdulus sző
lejének barátságos kis présházában ...



ÖTÖDIK RÉSZ

A HATALOM

I

Purpureo, a híres építőművész a diadalív építésének 
idejére Rómába költözött, és Volusianus palotájá
ban szállt meg, a Pincius-hegyen, Sallustius egykori 
pazar parkjának mindig elragadó, üdezöld környe

zetében. A művész tágas dolgozószobájában ült, előtte az asz
talon terjedelmes pergamenlapok, körzők, vonalzók, mérő
szalagok, amelyeken vörös vonalkák jelezték a hosszmérték
egységeket, az „ujj", a „hüvelyk", a „tenyér", a „láb" és a 
„könyök" nagyságát. Egész csomó rajzón volt a keze ügyé
ben: kréta, faszén, ólom; apró tégelyekben feloldott vörös és 
barna festékek, mindegyik mellett finom ecset. A művész ép
pen az utolsó ecsetvonást húzta meg a diadalív tervein, aztán 
mind a két homlokzat rajzát keretbe szorította, és egymás 
mellé helyezte a ferde állótáblán. Néhány lépést tett hátra
felé, szemét összehunyorította, így tanulmányozta a terv táv
lati hatását.

Meg volt elégedve a mértékekkel és arányokkal: az 
építmény nagyszerű, ünnepélyes, lenyűgöző hatásúnak ígér
kezett. Déli és északi homlokzatát egyaránt magas talapzatra 
helyezett négy-négy korintusi oszlop tagolta; köztük három 
dongaboltozatos díszkapu: a középső jóval szélesebb és ma-
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gasabb a másik kettőnél. Az oszlopok fölött díszes párkány 
tartja a felépítményt; ennek közepében széles márvány felület 
mindkét oldalon a feliratoknak. A kisebb kapuk fölött, vala
mint a felépítmény sík falmezőin s a keskeny keleti és nyu
gati oldalon kerek márványmedalionok és dombormű-szala
gok teljesítik ki majd a monumentális építmény történelmi 
jelentőségét és művészi szépségét.

Stilio, a jónevű szobrász, a legnagyobb római szobrász
műterem vezetője - húsz márvány faragóval dolgozott, mind 
a húsz a lunai műhelyekben tanult -, tisztelettel üdvözölte a 
híres művészt, aztán megállt a ferde tábla előtt, és percekig 
elmélyűlten tanulmányozta a homlokzatrajzokat. Aztán Pur- 
pureóhoz fordult és lelkesen mondta:

- Lenyűgöző!
- Örülök, hogy tetszik - mondta rá Purpureo -, mert 

akkor kedvvel dolgozol majd a szobrászati díszítésen: a tá
bornok tudniillik téged akar megbízni ezzel a munkával. Egy 
év alatt kell a két széles és a két keskeny felület szobrait és 
domborműveit elkészítened.

- Egy év alatt? - csapta össze a kezeit Stilio. - Húsz 
emberrel? Lehetetlen!

- A tábornok majd kijelöli a feladatokat: gondolkozzál 
rajta, hátha mégis vállalhatod. Beszélj az embereiddel. Jó ke
resetnek ígérkezik, annyit máris mondhatok.

Stilio kezébe vette a mérőszalagot, méricskélt, följegyezte 
viasztáblájára a méreteket és a rajzok alatt feltüntetett lép
téket, s közben sűrűn csóválgatta a fejét.

- Nos, Stilio, mit szólsz hozzá? - kérdezte a szobrászt a 
belépő Volusianus.

- Illustrissimus - hajolt meg a szobrász -, az építészeti 
elgondolás remek, a szobrászati feladat csábító, de mielőtt 
nyilatkoznám, hogy vállalhatom-e az óriási feladatot, kegyes
kedjél közölni velem kívánságaidat.

- Fogjuk meg a dolgot a könnyebbik végén: a feliratok 
szövegét megkapod a vicarius Öméltósága jegyzői irodájának 
főnökétől, a notarius primiceriustól, aki ez idő szerint az „eg
regius" rangban levő Florentius Prosper. Második utasításom:
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a diadalív díszítő elemei lehetnek szárnyas Victoriák, folya
mok szimbolikus ábrázolásai, továbbá Helios, négyesfogaton, 
kezében a napgolyóval, és a Hold, Diana alakjában. Egyéb 
vallási jellegű ábrázolás vagy jelvény nem alkalmazható! Leg
fontosabb kívánságom - s ezt parancsnak veheted -, hogy fel
tétlenül ábrázolni kell az északi és a déli oldalon a szentsé- 
ges Augustus tetteit. Ezeknek tárgya legyen - jegyezd, Sti- 
lio - Constantinus hadseregének indulása Mediolanumból, Ve
rona ostroma, a Milvius-hídi csata, a győztes Constantinus 
bevonulása Rómába, beszéde a fórumon a néphez, ünnepi 
pénzosztása. Persze ennél sokkal több falmezőt és medaliont 
kell kitölteni domborművekkel: szerepelhet rajtuk Jupiter, 
Apollo, Mars, és minden más szokásos isten- vagy hérosz
ábrázolás, akár áldozati jelenet is - ezt rád bízom.

Stilio mindent pontosan föl jegyzett, aztán nagyot sóhaj
tott:

- Illustrissimus, nincs az a szobrászműhely, amely egy 
év alatt ezt a négy felületet be tudná tölteni szobrokkal és 
domborművekkel! Hiszen előbb a terveket, a rajzokat és min
tákat is el kell készíteni, és csak aztán kezdődhet a faragás!

- Nincs valami kész munkád, amit felhasználhatnál? - 
kérdezte türelmetlenül a tábornok.

Stilio néhány percig gondolkozott, aztán, kissé bátorta
lanul megszólalt:

- Semmim sincs készen, illustrissimus, de ha megenge
ded, volna egy javaslatom: használjunk fel néhány dombor
művet a régebbi diadalívek díszeiből! Üres helyüket majd 
színes márványlapokkal pótoljuk, a cserét kevesen veszik 
észre, az új diadalívbe áthelyezett domborműveken pedig a 
régi császárok fejét Constantinus őszentsége fejével helyette
sítjük. Ebben az esetben egy év alatt elkészülünk a szobrász
munkával, úgyhogy az új diadalív szebb, pompásabb és mű
vészibb lesz Róma valamennyi régi diadalívénél, még Septi
mius Severusénál is.

Volusianus egy pillanatig töprengett az indítványon, az
tán határozott.

- Rendben van, Stilio - bólintott -, tégy javaslatot, me
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lyik diadalívről mit vegyünk le, s Purpureo mester majd el
dönti, mit hova helyezzünk az új diadalíven, s azt is, hogy 
hova kerüljenek az újonnan alkotandó domborművek.

így történt, hogy Traianus, Hadrianus, és Marcus Aure
lius diadalívét meglehetősen megkopasztották s a legszebb 
szobraikat és az áldozatokat, vadászati jeleneteket, diadalme
netet, népgyűlést, ünnepélyeket ábrázoló domborműveiket - 
igen ügyesen -, felhasználták az új diadalíven, és szervesen 
beleillesztették a Constantinus tetteit ábrázoló új dombormű
vek sorozatába.

Stilio műhelyében dolgozott egy keresztény kőfaragó. 
Ennek első dolga volt elárulni Silvesternek, hogy az „égi jel", 
vagyis a fénykereszt - amelyet Hosius mesterkedésével máris 
Krisztus állítólagos monogrammjává, az egybefont X és P jel
vénnyé torzítottak - nem szerepel a diadalív szimbólumai 
között. A püspök tüstént Ablaviushoz rohant, elpanaszolta, 
hogy megsértenék a keresztények egyenjogúságát, ha nem 
alkalmaznák a diadalíven éppen azt az égi jelt, Krisztus je
lét, amelynek nevében Constantinus a győzelmet kivívta.

- Megnőtt a szarvatok, püspök, mondhatom - fojtotta 
belé a szót Ablavius. - Ne üsd bele az orrod ebbe a diadal
ívbe, mert esetleg a fejed is hozzákoccan! A császár őszent
sége parancsolta, hogy semmiféle felekezeti jelvény ne ke
rüljön a diadalívre. Megértetted?

- Megértettem, de hát a császár ...
- Elég! - vágta el a mondatot a vicarius. - Törődj in

kább a páváskodó, de azért szenteskedő keresztény nőkkel, 
törődj a divatos selyemruhákban negédeskedő, lakomázó, 
pénzt, ajándékokat, örökséget hajhászó papocskáiddal, a val
lás leple alatt űzött kéjelgéseikkel! Hercules engem úgy se- 
géljen: nem vagyok erénycsősz, de én is megbotránkozom 
azokon a keresztény szépasszonyokon, akik „örökbefogad
nak" egy-egy csinos és izmos papot, aztán együtt élnek a 
„kedves fiukkal", az úgynevezett „agapetus"-szal, tivornyá
kat rendeznek pazar palotáikban, szórják a pénzt, féktelenül 
kéjelegnek, kölcsönadják egymásnak a szeretőiket, hogy min
dig új ízű ölelésekben tobzódjanak. Ilyen erkölcsi züllésnek
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nyoma sincs a Helios-papok, a Mithras-paterek, az Augusta- 
lisok körében, esküszöm! Asszonyaitok és leányaitok példát 
vehetnének a mi Vesta-szűzeinkről! A császár őszentsége hal
lani sem akar a ti állítólagos Krisztus-jel vény etekről, amelyet 
csak cégérül és álarcul akartok használni, hogy leplezzétek 
vele az aljasságot és erkölcstelenséget! Ne a jellel törődj, Sil
vester, hanem a jellemmel! Jegyezd meg jól, amit mondtam, 
mert figyeltetem a papjaidat és a szeretőiket, az orgiáikat és 
a botrányos viszonyaikat. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz 
segíteni ezeken az állapotokon, én lecsapolom ezt az erkölcsi 
fertőt, Heliosra! Mert tudom, hogy az ilyen sötét és szennyes 
üzelmek rendszerint államellenes, felforgató és felségsértő 
terveket vagy szándékokat takargatnak.

- Biztosíthatom méltóságodat, hogy ... - dadogta a püs
pök, de Ablavius a torkára forrasztotta a szót; keményen 
csattant a hangja:

- Végeztem. Távozhatsz.
Silvester leforrázottan kullogott ki a fogadóteremből.
Ablavius ugyan maga is szívesen lubickolt az erkölcsi 

fertőben, de úgy érezte, hogy új méltóságában a censori hiva
tást is gyakorolnia kell: mint az erkölcsök legfőbb őre, sem
miképp nem tűrhette mások erkölcstelenkedését! Bosszan
totta, hogy ez a szemforgató püspök, ez a volt rabszolga, kö- 
vetelődzni mer! „Örüljön, hogy él - gondolta magában - s vi
gyázzon rá, hogy a hívei hogyan élnek!"

A vicarius éppen most főbenjáró dologban fáradozott.
Constantinus, amíg Rómában időzött, arról értesült, hogy 

az egyiptomi Heliopolisban van egy csodálatos obeliszk, ame
lyet ama dicső Augustus császár Rómába akart szállíttatni, 
hogy felállíttassa a Circus Maximusban. Az obeliszket óriási 
költséggel és fáradsággal kiemelték helyéből, és keserves 
munka árán lefektették a Nílus partján, hogy megtegyék az 
előkészületeket elszállítására. A császár, bizonyos kedvezőt
len előjelek miatt, lemondott tervéről, és az obeliszk ott ma
radt a Nílus partján. Constantinusnak eszményképe volt a 
dicső Augustus császár, szerette volna Rómába hozatni az 
obeliszket, és szándéka elhatározássá érlelődött, amikor a he-
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liopolisi papi főiskola tanáraival latinra fordíttatta, és gondo
san áttanulmányozta az obeliszk képírásos feliratainak szö
vegét.

A vicarius éppen bizalmasával, Alfius bankárral vacso
rázott kettesben palotája kis tricliniumában, s mikor elbe
szélésében a feliratok szövegéhez ért, felkapta a fejét és meg
kérdezte:

- Hát mi volt azokban a feliratokban?
- Constantinus őszentségét az ragadta meg, hogy min

den hasáb felirata ilyen értelmű magasztalással zárult: „Üd- 
vözlégy, Helios fia, Helios választottja, örökkévaló, győzel
mes király/' Hosius ezt úgy magyarázta az Augustusnak, hogy 
az ezeréves felirat az ő győzelmeire vonatkozik, s éppúgy 
mennyei küldetésére is, mint az égi jel. Parancsot adott, hogy 
az obeliszket Rómába kell szállítani, de mikor visszautazott 
Treviribe, abbamaradt az egész terv.

- És most mért lett időszerű? - érdeklődött Alfius.
Ablavius sunyi mosollyal hunyorított a bankárra:
- Elárulom: szeretnék kedveskedni a császárnak azzal, 

hogy hazahozatom az obeliszket, s felállíttatom, aztán ha az 
Augustus Rómába jön, meglepem vele. Rengeteg pénzbe ke
rülne, de képzeld: milyen hálás volna érte!

Alfius egy pillanatig mérlegelte a lehetőségeket, aztán 
megszólalt:

- Betársulok a vállalkozásodba.
Ablaviusnak fölcsillant a szeme: legalább egymilliót meg

takarított neki Alfius csatlakozása, természetesen szintén a 
császári kegyek reményében.

És a nagy vállalkozás megindult: az obeliszket Alexand- 
reiába vontatták hatalmas dereglyéken, ott a tengeri szállítás 
céljára óriáshajót építettek - háromszáz evezős hajtotta Os- 
tiáig! Aztán a Tiberisen felvontatták Rómáig, és embertelen 
erőfeszítések árán bevonszolták a Circus Maximusba. Ott az
tán a mérnökök óriási szálfenyőket állítottak fel, karvastag
ságú hajókötelekkel összekötözték ezt a „fenyőerdőt", ugyan
ilyen kötelekkel hurkolták körül a földön heverő obeliszket; 
aztán ezer meg ezer rabszolga elkezdte hajtani a roppant
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emelőgépet amely a köteleknél fogva magasba emelte a ret
tenetes súlyú kőoszlopot: a húszezer bámészkodó ereiben 
szinte megfagyott a vér, mikor látta a levegőben úszó obe- 
liszket, de mindenki szinte megkönnyebbülten lélegzett föl, 
mikor sikerült az oszlopot baj nélkül leereszteni az előre meg
ásott mély gödörbe, ahol aztán puteoli tufával, szemcsés ho
mokkal és cementtel megágyazott és megerősített alapzatába 
döngölték. Egy egész hétig tartott ez a művelet, Róma nap
lopóinak legnagyobb gyönyörűségére.

Az obeliszk csúcsán aranyozott napgolyót helyeztek el 
Helios tiszteletére.

A felállítás örömére pazar lakomát rendezett Ablavius: 
Róma előkelő társasága ilyen különleges fényűzést még nem 
látott. Arany- és ezüsttálakon hordták fel a rabszolgák a leg
csodálatosabb fogásokat: tevesarok, kakastaréj-pástétom, pá
vanyelv, fogoly tojás, tengerirák-kolbász, fodormenta-mártás
ban úszó fácánmell, hólében hűtött őszibarack-pép és mézes 
rigótojással ízesített mandulatej izgatta és csillapította a ven
dégek étvágyát, ezüst gyorsfűzőkben gőzölgött a fűszeres for
ralt massicusi bor, s hat rabszolga hozta be, százfontos ezüst
tálon, az egészben sült vaddisznót, amelynek oldalából, mikor a 
felszolgáló rabszolga fölmetszette, tengeri márna ikrájával 
töltött, szalonnában sült fenyőmadarak potyogtak ki.

Tésztában sült, szarvasgombával ízesített libamájat csak 
az óriási márványasztal körül loholó vadászkutyák kaptak.

A lakoma vége felé, amikor a vendégek már szinte ful
ladoztak a szüntelenül hulló rózsaszirmok fojtogató illatá
ban, s a félmeztelenre „öltözött" előkelő hölgyek már java
részt a csinosabb férfiak karjaiban hevertek, és úgyszólván 
már csak a csodálatosan tündöklő Ennia viselkedett erkölcsö
sen - hiszen ő volt a háziasszony! - bár az öreg Saturninus 
javában horkolt a pamlagán, Ablavius intésére elkezdődött a 
„comissatio", a nagyivás: vegyítetlen bor került a csillogó 
kristálypoharakba, és néhány perc múlva minden tartózko
dás feloldódott...

Ablavius azonban semmiképpen sem akarta elmulasztani, 
hogy meg ne fürödjék frissen szerzett dicsőségében. Intett 



Florentius Prospernek, a főjegyző behozta a római napilap, 
az Acta Diurna legújabb számát, s felolvasta belőle a színes 
tudósítást az obeliszk Rómába szállításáról és felállításáról. 
A vendégsereg viharos tapssal jutalmazta a felolvasást. A taps 
Ablaviusnak szólt, s a vicarius meg is érdemelte: jó néhány 
ezer denariusába került ez a nevezetes közlemény, amelyből 
díszes másolatot küldött a császárnak Treviribe. A császár a 
legnagyobb polgári kitüntetéssel, az arany tölgyfakoszorúval 
jutalmazta a vicariust, akinek ez a kitüntetés ötmillió dena
riusába került.

Hanem Ablavius most már egyébbel is szerette volna 
szórakoztatni vendégeit, s odaszólt a főjegyzőnek:

- Florentius, hozasd be az Acta Diurna néhány évfolya
mát a levéltárból, s olvass fel valami érdekeset kedves ven
dégeinknek.

A főjegyző behozatott két tekercset, az egyiket felgön
gyölítette, és száraz, hivatalos hangon megszólalt.

- íme napilapunk 371-ik évfolyamának első tekercse. 
Találomra felolvasok belőle néhány hírt: Helios templomá
ban tegnap ünnepélyes áldozatot mutatott be egy boldog csa
ládfő, nyolc gyermeke, fiai, leányai, menyei, vői, harmincöt 
unokája és tizennyolc dédunokája kíséretében.

- És ezek után még mindig él az öreg? - rikkantotta 
közbe Alfius.

A csattogó hahota csillapultával Florentius folytatta a 
felolvasást:

- Caelius szenátor válópert indított felesége ellen, mert 
a nő már nem a konzulok, hanem a sűrűn váltogatott szeretői 
után számította az éveket... - Csiklandós kacagás követke
zett, mert Caelius feleségének, a veszettül csinos és kikapós 
Procilla kegyelmes asszonynak botrányai már legalább öt éve 
szórakoztatták Róma előkelő társaságát. - Itt egy hír bizo
nyos Cervarius nevű egyénről, akit gyanús üzelmek miatt 
bíróság elé állítottak, s ő a tárgyaláson olyan kalandos törté
neteket adott elő, hogy szószátyárkodásával szinte megza
varta a bíróságot. Mikor aztán a napokig tartó tárgyalások 
után a bírák föleszméltek, és Cervarius már odáig merészke-
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dett, hogy nemlétező tanúk megidézését kérte Afrikából, 
Egyiptomból, Scythiából, Indiából és Sericából, rájöttek a 
szélhámos turpisságára, és halálra ítélték. Ugyanakkor Cons
tantinus Caesar haddal támadt Italiára, és a Saxa Rubra mel
lett lezajlott csatában egyelőre visszaszorította Maxentius 
Augustust, aki rugalmasan elszakadt az ellenségtől: érdek
lődéssel várjuk a fejleményeket.

- A tájékozatlan szerkesztő a zűrzavarban nyilván el
vesztette a fejét, a zűrzavar után pedig végleg elvesztette, 
tudniillik levágattam - szólt közbe Ablavius. Szavait falren
gető hahota követte. Florentius azonban rendületlenül foly
tatta a felolvasást:

- A nemrégiben elhunyt állat-nagykereskedő, Tullus, 
végrendeletében Constantinus „Caesarra7' hagyta egész mil
liós vagyonát s tetejébe a feleségét: az elhunyt rokonai meg
támadták a végrendeletet azon a címen, hogy Constantinus 
nem Caesar, hanem Augustus; viszont a nagy kalandra vágyó 
csinos özvegy követeli a végrendelet érvényességének kimon
dását; vagyis szeretne bejutni az Augustus ágyába.

- Ehhez nem is kell bírói ítélet - jegyezte meg cinikusan 
Purpureo.

Florentius új tekercset vett a kezébe:
- Itt olvasom, hogy egy férfi, s méghozzá keresztény 

pap, húsz feleséget eltemetett már, s a temetés után feleségül 
vett megint egy csinos nőt, akinek ő lett a huszonkettedik 
férje. Róma népe izgatottan leste, melyik éli túl a másikat; 
nos, a férfi győzött, a nő hamarosan meghalt. A temetésen fe
kete tógában kísérte feleségét utolsó útjára, s miközben bá
natos ábrázattal lengette a kezében tartott pálmaágat, a nézők, 
férfiak, nők, gyerekek, gúnyosan, kacagva és viháncolva gaj- 
doltak és rikoltoztak: „Éljen a hős! Éljen a győztes! Éljen a 
bajnok! Éljen a huszonegyes bajnok! Erénydíjat neki!" Azt 
is elárulja a lap, hogy a nevezetes férfiú elkeseredésében ön
gyilkos lett.

- Ha csak egy csipetnyi érzéke lett volna a társadalmi 
formák iránt, már a tizedik feleség után illett volna felakasz
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tania magát - jegyezte meg hivatásához illő komolysággal 
Marcius Tremulus, a műkedvelő szertartásmester.

A derültség ezúttal szokatlanul sokáig tartott, úgy hogy 
Florentius főjegyző csak nagy nehezen tudta folytatni fel
olvasását:

- A legújabb hír Reticius augustodunumi keresztény 
püspökről szól. Ez a derék öreg, írja a lap, az arelatei zsina
ton a tisztességes papok közé tartozott; Constantinus urunk 
később ide is elküldte, hogy segítsen itt is elnyomni a mon- 
tanista felforgató mozgalmat; de az öreg itt is kudarcot val
lott. Hazament Augustodunumba, s nemrég meghalálozott. 
Koporsóba tették, kivitték a temetőbe, de a vén halott, úgy 
látszik, megmakacsolta magát: a koporsóját semmi emberi 
erővel nem tudták lebocsátani a sírba. Végre az egyik dia
kónusának eszébe jutott, hogy hátha az öregúr rég meghalt 
felesége mellé kívánkozik. Fölásták az asszony sírját, lebo- 
csátották a püspök holttestét, erre az asszony csontváza 
azonnal odahúzódott a püspök mellé, átölelte, mire mind a 
ketten elnyugodtak. Hosius clarissimus, fejezi be a tudósítás, 
érdeklődésünkre azt a felvilágosítást adta, hogy Constantinus 
őszentsége sugallta ezt az ötletet a diakónusnak, csodálatos és 
titokzatos álomlátás jóvoltából.

- Ez Hosius olcsó maszlaga a népnek - nevette el ma
gát Pomponius Matho, az Augustalis-főpap -, Constantinus 
őszentségének kisebb gondja is nagyobb annál, hogy keresz
tény főpapok egykori ágyasainak a csontvázát táncoltassa!

Pomponius megjegyzése után tombolva nekiszilajodott a 
jókedv. Volusianus úgy érezte, hogy jobb lesz észrevétlenül 
távoznia: Pomponius Matho vele tartott.

Zenészek, énekesek, artisták és táncosnők tódultak a 
terembe: szólt a zene, folyt a bor, átszakadt minden gát. Az 
erkölcsök őre, Ablavius Öméltósága, akkor már részeg bódu
latban vonaglott a szépséges Ennia vad erővel ráfonódó iz
mos karjaiban.
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II

Az aranyhegyi villa emeleti nyitott ebédlőjében reggeli
zett Minervina. A kertre néző falat négy karcsú oszlop he
lyettesítette, szabadon áradt be a tricliniumba a levegő, a vi
rágillat, a madárdal; a ferdén tűző napsugarakban szinte ra
gyogott az asszony tarkavirágos selyempongyolája, dióbarna 
haja fémesen meg-megcsillant a fényben, erősen kipirosított 
ajkai kissé megnyíltak, mintha szomjasan szürcsölnék a friss 
reggeli levegőt. Merészen kivágott ruhájából vakítón villant 
ki mellének és karjainak liliomillatos, bársonyos bőre. Olym- 
posi derű, harmónia és szépség ömlött el hibátlan és fiatalosan 
rugalmas testén.

Mohón szívta magába a kert ezűstlevelű olaj füzeinek 
bódító illatát, ajkai néha megremegtek, sűrű szempilláinak 
bársonyfüggönye eltakarta meleg tekintetű barna szemének 
mindig eleven csillogását. Azért révedezése közben is látta, 
mintegy ködfüggönyön keresztül, a Mosella ezüst szalagját, 
a zömök kőhidat és a császári palota szikrázó bronzfedelét, 
kupoláját, vaskos és tömzsi tornyait. A szeme sarkából pedig 
figyelte a férfit, aki épp most fejezte be a falatozást, fenékig 
kiitta kristálypoharát, az aranyszín Mosella-bor átmelegí
tette: úgy érezte, hogy szinte izzad a könnyű sárga selyem 
synthesisben.

Vecasius leplezetlen gyönyörűséggel legeltette szemét a 
fiatal és kívánatos asszonytesten.

Minervina egyszerre csak fölkapta a fejét, és odafordult 
szerelmeséhez:

- Mit néztél rajtam, kedvesem?
- Gyönyörködtem benned.
- Megöregedtem, ugye? - ingerkedett az asszony.
- Megszépültél - mondta rá őszinte meggyőződéssel Ve

casius.
- Tizenhét éves a fiam - sóhajtotta az asszony kissé mé- 

labúsan, de némi kacér kihívással, mint aki azonnal várja, 
sőt követeli a leghevesebb ellentmondást.
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- No és Helena fia hány éves? - vágta rá Vecasius, kissé 
csípősen.

Minervina szívből felkacagott aztán a mutatóujját ke
resztbe tette ajkain:

- Csitt! - suttogta. - Még a falnak is füle van.
- No látod, szivecském - mosolyodott el Vecasius -, a 

fiad megfiatalított.
- Sokszor sajnálom, hogy tőled nincs gyermekem - sut

togta Minervina.
- Én nem - mondta rá melegen a férfi, és megszorította 

Minervina finoman remegő kezét. Az asszony kérdőn nézett 
rá, Vecasius folytatta: - Azért nem, szivecském, mert ha gyer
mekünk volna, megosztanád magad kettőnk között, s én a fele 
szívedet elveszíteném. így jobb: egészen az enyém vagy. - 
Átölelte az asszonyt, odahajolt hozzá, és szerelmesen szájon 
csókolta. Aztán elengedte a karjaiban remegő rugalmas tes
tet, és folytatta: - De nem is szabad tőlem gyermeket kíván
nod, mert sohasem szabad elfeledned, hogy a jövendőbeli 
Augustus anyja vagy! Jupiter óvjon az újabb gyermekáldás
tól, hiszen akkor nemcsak engem rövidítenél meg, hanem 
Crispust is! Örüljünk, hogy csak egymásnak élhetünk, egé
szen egymásnak! Gondolj Catullus versére: „Éljünk, Lesbia, 
vígan és szeressünk !" És gondolj a semmirekellő és léha Gal
lienus császár csintalan versikéjére ... a lámpákra ...

Minervina boldogan bújt oda a férfi széles mellére, és 
halkan elnevette magát:

- Ezzel a verssel vigasztaltál meg - kuncogta.
- S azok a lámpák máig is égnek, éjjel-nappal - súgta 

a fülébe Vecasius, és forró leheletétől megborzongott az asz- 
szony. A férfi, szelíd erőszakkal már éppen magával akarta 
vonni a felgyulladt Minervinát a szomszédos cubiculumba, 
amikor meghallották, hogy a triclinium külső ajtaját nyitja 
valaki. Szétrebbentek.

Memmia perdült be, frissen, fiatalosan, pirospozsgásan 
és lelkendezve jelentette:

- Nobilissima, a mi drága fiunk van itt!
Máris kisietett, Vecasius pedig megjegyezte:
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- Látod, szivecském, ez is olyan öregasszony, mint te: 
friss és ropogós, mint a cseresznye, mindig jókedvű, mindig 
mosolygós, mindig vidám, csak az a baja, hogy belül jéghi
deg. Te ezerszer különb vagy nála, mert nem vagy ugyan ilyen 
zajos, harsány és csattogó, viszont ha csak gondolsz is a... 
lámpákra, már előre érzed az isteni gyönyörűségeket.

- Itt van - súgta Minervina - csitt I
A sudár termetű, izmos Crispus friss, lendületes léptek

kel sietett anyjához, és megölelte; megsimogatta bársonyos 
arcát, megcsókolta; aztán megfogta a két kezét, kissé hátra
lépett, és úgy gyönyörködött szép fiatal anyjában.

- Édesanyám - szólalt meg, és égő fekete szeme anyjára 
villant, dús haja meglobogott; sima, bársonyos arcán kedves 
mosoly fénylett fel, aztán folytatta: - édesanyám, milyen szép 
vagy, milyen fiatal! És Memmia mamácska is olyan, mint 
egy fiatal lány! Ügy összeölelgetett, hogy a csontjaim is meg
ropogtak belé!

Hátravetette a fejét, nagyot nevetett, s ebben a pillanat
ban Vecasiusra esett a tekintete. A császári tanácsos mélyen 
meghajolt:

- Nobilissimus, tisztelettel köszöntelek.
- Ô, perfectissimus, milyen szórakozott vagyok! Nem is 

üdvözöltelek! Bocsáss meg; oly ritkán látom az édesanyámat, 
hogy ilyenkor aztán mindenről megfeledkezem, és kigyönyör
ködöm magam benne.

- Nobilissimus, nem voltam elkészülve látogatásodra - 
szólalt meg Vecasius -, engedd meg, hogy átöltözzem.

- Nem, nem, szó se lehet róla! Csak maradj. Üljünk le: 
Memmia mamácska meghívott reggelire, mindjárt hozza is.

Már bent is termett a derék Memmia, jobb tenyerén ne
héz ezüsttálat emelt: gombával töltött hideg csuka, nyers 
sonka, lágytojás, sajt és alma sorakozott rajta és szénparázs- 
zsal fűtött gyorsfőző, amelyen bronzlábasban sült libamáj sze
letek sisteregtek halkan. Az ifjú jó étvággyal látott neki a fa
latozásnak, az anyja gyönyörködve nézte. Vecasius bort töl
tött a kristályserlegbe, Crispus egy hajtásra kiitta, asztalken
dőjével megtörölte a száját, aztán megszólalt:

164



- Sajnos, nagyon ritkán látogathatlak meg, édesanyám: 
Lactantius mester két kézzel gyömöszöli belém a tudományt, 
mintha csak szónokot vagy filozófust akarna faragni belő
lem. S hogy még kevesebb szabad időm maradjon, édesapám 
sem hagyja magát: ő hadvezérnek nevel, és hol személyesen, 
hol Concordius tábornokkal tömi belém a haditudományt. - 
Egészségesen fölnevetett, mosolygó ajkai közül kicsillant két 
hófehér fogsora. - Látod,, mindennek az az oka, hogy Caesar 
vagyok, s uralkodónak nevelnek, azért nem voltam nálad már 
jó egy hónapja, s most is csak búcsúzni jöttem.

- Búcsúzni? - kérdezte Minervina ijedten. - Elutazol?
- Holnap levizsgáztat Lactantius professzor, s ha nem 

bukom meg - ezen is jót nevetett -, akkor apám jutalmul el
visz a Taunus-hegységbe, megkergetni egy kicsit a vaddisz
nókat meg a medvéket. Utána aztán másféle vadászat követ
kezik: rámegyünk a folyton ficánkoló pimasz barbárokra, 
megcsapoljuk ennek az alamuszi csürhének a sűrű vérét.

Minervina megborzongott:
“Úgy beszélsz, fiam, mintha táncmulatságba indulnál. 

Pedig úgy féltelek I
- Mitől, édesanyám - csodálkozott el Crispus. - Con

cordius ott lesz mellettem, és úgy szétverem a bitang lázongó 
germánokat, hogy örökre megemlegetik, ha ugyan marad leg
alább hírmondó belőlük. Mert Hercules engem úgy segítsen, 
a győzelem után minden germánt felkoncoltatok, még az asz- 
szonyaikat is, ezeket a megveszekedett némbereket, hiszen 
úgy harcolnak ellenünk ezek is, mint a dühödt fúriák, talán 
még elszántabban és gyűlölködőbben, mint a férfiaik.

Valósággal belelovalta magát a harcias dühbe. Minervina 
megrázkódott, és csillapítón simogatta a fiatalember nekitü- 
zesedett arcát:

- Crispus, édes fiam, katona vagy: harcolni kell, de gyil
kolni nem.

- Valóban, nobilissimus, édesanyádnak igazat kell ad
nom, ha egyáltalán megengeded, hogy véleményt nyilvánít
sak.

- Szívesen meghallgatlak, perfectissimus.
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- Véleményem szerint a nobilissimának azért van igaza, 
mert velem együtt úgy vélekedik, hogy az alattvalók féken- 
tartásának hathatósabb módszere a kegyesség, mint a gyil
kolás. Ezt hirdeti legnagyobb filozófusunk, Seneca.

- És talán Lactantius professzor sem gyilkolásra tanít, 
Crispusom - jegyezte meg szelíd szemrehányással Minervina.

- Édesanyám, Lactantius mester filozofálni tanít, ural
kodni azonban édesatyámtól tanulok. Ellenségeinket nem 
meggyőzni kell, hanem meggyilkolni.

Minervina meghökkenten nézett a fiára: ilyen harcias
nak és keménynek még sohasem látta. Most döbbent rá, hogy 
a szelíd és kedves kisfiú felnőtt, és már évek óta nem ő neveli, 
hanem az apja, mégpedig a maga képére és hasonlatosságára. 
Előbb az imádott Constantinus szakadt el tőle, s most lesza
kítja kebléről az imádott fiút is.

- Elismerem - szólalt meg újra Vecasius, nyugodtan és 
komolyan -, hogy az uralkodónak nemegyszer keményen le 
kell sújtania, és hát ha főbenjáró ok van rá, hulljanak a fejek, 
sebaj! De ártatlan fejek ne hulljanak! Horatius mondta, hogy 
az ősök bűnéért az unokák bűnhődnek meg.

- Perfectissimus - mondta rá Crispus határozottan - en
gem az unokák bűnhődése nem érdekel. Apámtól megtanul
tam, hogy nemcsak a bűnösökre kell lesújtani, hanem a gya
núsakra is, mert ha sokat teketóriázunk, a végén, és sajnos 
későn, mindig kiderül, hogy a gyanúsakból lesznek a bűnö
sök. Ha egyszer, Helios adja, hogy jó későn, Augustus le
szek, én minden gyanús egyént kivégeztetek! Nem kegyetlen
ségből, édesanyám, hanem óvatosságból. Alattvaló sok mil
lió van, Augustus, így akarjuk, csak egy, s kérdezlek benne
teket: kinek az élete ér többet, a császáré-e, vagy a sok ezer 
semmiházi arisztokratáé és proletáré?

- A tiéd, Crispusom! - felelte megindultan Minervina, 
és átölelte a szenvedélyesen nekitüzesedett fiatalembert.

- Nobilissimus, meggyőztél - szólalt meg halkan Veca
sius -, s meggyőztél arról is, hogy más a jogászi elmélet s 
más az uralkodói gyakorlat és kényszerűség.

Miután a szilaj tűzekben lobogó fiatalember távozott,
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Minervina és Vecasius még sokáig ült a napsugaras tricli
nium átforrósodott levegőjében. Lenyűgözte őket az emberi 
szenvedélynek és az uralkodói hivatástudatnak ez a varázs
erejű igézete.

Ugyanekkor a városi palotában Hosius püspök kihall
gatásra jelentkezett Constantinusnál. A császár kínosan pontos 
szertartásossággal fogadta bizalmas tanácsadóját; Euporius 
ujjongott örömében, s már csak egy titkos óhaja volt: hogy ezt 
a fenegyerek Taliót is beletörhesse a szentséges szertartás
rend igájába. Ez a lehetetlen kívánsága azonban sohasem tel
jesült.

- Szentséges Augustus - kezdte Hosius, mikor Euporius 
intett neki, hogy beszélhet -, kegyeskedtél felhatalmazni, 
hogy bármikor őszintén elmondhatom politikai és vallási kér
désekben véleményemet, ennélfogva elérkezettnek látom az 
időt arra, hogy bizonyos dolgokra felhívjam örökkévalóságod 
kegyes figyelmét. Tehát ha megengeded, megteszem alázatos 
előterjesztésemet.

- Beszélj, clarissimus - szólalt meg a császár méltósá- 
gosan.

- Szentséges Augustus, hódolattal emlékeztetlek, hogy 
Crispus Caesaron kívül még három fiad van: a kis Constan
tinus Caesar Arelatéban, Matidia nobilissima fia - az Augus- 
tusnak egy arcizma sem rebbent meg az émelyítő hízelke- 
désre -, továbbá Fausta Augusta két fia, Constantius és Cons
tans. Nos, szentséges uram: ha életed célja a birodalom egy
ségének helyreállítása Diocletianus bomlasztó és balsikerű 
kísérlete után, hogyan oldod meg ezt az újra jelenkező sok- 
fejűséget? Kétségtelennek tartom, hogy a bíbort Crispus Cae
sarnak szántad, de hogyan elégíted ki a többi fiadnak az igé
nyeit? Nyilván nem akarod újra feldarabolni a birodalmat.

- Eszem ágában sincs - szólalt meg keményen a csá
szár.

- Tehát akkor mivel hűtöd le Constantinus, Constantius 
és Constans előbb-utóbb jelentkező igényeit?

- Ez Crispus gondja lesz - felelte szárazon az Augustus.
- Viszont szeretnélek emlékeztetni arra, szentséges
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uram, hogy Licinius is itt van még mint a birodalmi egység 
utolsó akadálya, és súlyosbítja a helyzetet, hogy itt van még 
a fia is, a kis Licinianus. Nem győzöm hangoztatni, szentsé- 
ges Augustus, hogy minden ilyen csemete kész veszedelem. 
Ha ma még kiskorú, holnap már trónkövetelő vagy bitorló; 
ha ma még csak gyanús, holnap már összeesküvő vagy lá
zadó!

- Nyilván azért jöttél, clarissimus, hogy figyelmeztess 
a fenyegető veszedelmekre és tanácsot adj. Nos, mit taná
csolsz?

- Végezni valamennyivel, mint ahogy végeztél Bassia- 
nusszal.

- Hogyhogy? - hökkent meg a császár. - A fiaimmal 
is?

- Szentséges Augustus - sziszegte démoni vigyorral a 
püspök -, ennek még nincs itt az ideje. Egyelőre csak Lici- 
niusra és a kisfiára gondoltam. Ha ezeket eltávolítod, senki 
sem áll többé az utadban.

- Azt a nyomorult kis Licinianust is? - kérdezte Cons
tantinus minden meggyőződés nélkül.

- Mért éppen ez a rabszolga-fattyú volna kivétel? Min
denkit, könyörtelenül!

- Rendben van! - bólintott Constantinus. - Liciniust 
szemmel tartjuk, s előbb-utóbb végzünk vele. Ha pedig a fát 
kivágtuk, vele hull az ága is.

Hosius elégedetten távozott a kihallgatásról.
Kevésbé volt elégedett másnap, amikor a hetvenéves 

Lactantius professzorral összeakadt Concordius tábornok elő
szobájában. Lactantius szerette volna rávenni a tábornokot, 
hogy ne vigye magával Crispust a germániai hadjáratra, Ho
sius pedig azért jelentkezett a tábornoknál, hogy de igen, 
csak hadd menjen harcba a fiatal Caesar az ariánus germá
nok ellen! A két keresztény, a püspök és a professzor, csú
nyán összekapott mindjárt ott, a tábornok előszobájában. 
Történetesen odatévedt Vecasius is; gúnyosan mosolygott a 
keresztények marakodásán, s mikor végül is Hosius bejutott
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Concordius fogadószobájába, a császári tanácsos odasúgta a 
professzornak:

- Egregius, bár nem kérdeztél, őszintén megmondom 
neked: ez a cordubai pap szélhámos, óvakodjunk tőle!

- Igazad van, perfectissimus - mondta rá halkan az 
öreg professzor -, de furfangos, ravasz, ügyes, lelkiismeret
len és mindenekfelett tudatlan, ennélfogva egyházunknak 
szüksége van rá.

Vecasius csöndesen mosolygott magában, mikor hallotta 
a meggyőződéses és tudós, ám szegény kereszténynek az 
őszinte véleményét a képmutató, tudatlan és hazug, ám dús
gazdag keresztényről.

Crispus az egyhangú és unt városi élet fásultsága után 
féktelen szenvedéllyel vetette bele magát a természet üdítő 
szépségeibe és a vadászat gyönyörűségeibe. Petyhüdt izmai 
felfrissültek, teste hajlékonyabb és rugalmasabb lett, izmai 
úgy megfeszültek, mint az acélrugók; az óriáshegyeket köny- 
nyedén megmászta, fáradhatatlanul futott a hegyhátakon és 
hágókon, vagy száguldott lóháton a völgyekben és a síksá
gokon: a hajtok, fegyverhordozók és pecérek alig bírták már 
az iramot, néhányan ki is dőltek. Csak az edzett Concordius 
nem tágított mellőle egy tapodtat sem; vigyázott a vakmerő 
fiatalemberre, a pihenők alatt pedig részletesen ismertette 
vele a germánok harcmodorát, a terepet és a római haditer
veket, amelyeket Constantinus jóváhagyott. Crispus kitom
bolta magát a Taunusban, vére felpezsdült, izmai megfeszül
tek: úgy érezte, hogy egyetlen öleléssel össze tudná Toppan
tani az egész világot. Amúgy is csinos és daliás fiatalember 
volt, de az erdő valósággal megszépítette, eszményi férfivá 
érlelte: olyan volt, mint Praxiteles akármelyik remekbefara- 
gott atléta-szobra.

Constantinus elégedetten olvasta Concordius részletes 
tudósításait, s alig várta a tábornok futárait. Érdekelték a 
vadászkalandok, s büszke volt a fia sikereire és pompás testi 
fejlődésére. A tudósításokat lemásoltatta, s Vecasiusszal min
den este felvitette Minervinának, és ő vacsora után felolvasta 
neki. Ez volt a mindenesti szertartásuk: élvezték, átélték és
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megbeszélték a jelentéseket s Crispus egy-egy izgalmas és 
ügyes kalandjának olvastán Vecasius lelkesen megjegyezte:

- Mintha a mi fiunk volna!
Minervina hálásan és szerelmesen nézett a férfira, s meg

ölelte.
- Tulajdonképpen az is - mondta halkan és boldogan 

-, hiszen mi neveltük, mi ketten meg a hűséges Memmia. Az 
apja hónapszámra felé sem nézett, a „mostoha" pedig, ez a 
béka, kijelentette, hogy nem tűri meg a palotában. Mi hár
man aztán annál jobban szerettük! Most meg alig látjuk, saj
nos.

- De lásd, szivecském, a távolból is örömünk telik benne. 
Hát még ha majd olvassuk a tábornok harctéri jelentéseit!

- Én azért úgy féltem! - sóhajtotta Minervina. - Túl
ságosan vakmerő. Tudom, hogy katona, harcolnia kell, de 
nem szükséges az élen rohannia! Mert a múltkori előőrsi csa
tározásokban is mindig elsőnek rohant az ellenségre. Az ural
kodónak kímélnie kell az életét, mert az élete nem az övé, 
hanem a birodalomé! A jövendőbeli uralkodó is érje be az
zal, hogy hátulról irányítja a harcot, a rohamot bízza a tisz
tekre meg a közkatonákra, azok százezernyien vannak, de 
Crispus csak egy van!

- Kedvesem, tudod, hogy Constantinus is mindig első
nek rohamozott, s mindig az élvonalban harcolt, egyúttal pe
dig a haditerveket is ő készítette, és a csatát is irányította. És 
mindig győzött. Crispus is győzni fog!

- Én csak amiatt reszketek, hogy vakmerősége ... bajba 
sodorja.

- Vakmerő, ebben igazad van, szivecském, de okos és 
megfontolt, hiszen hallottad a fejtegetéseit. Bámulatosan éles 
eszű, mindig résen áll; találón és csattanósan visszavág; őt 
a harcban sem érheti meglepetés. Nem, nem, verd ki a fejed
ből ezt az aggodalmat! Crispus győz, és nem esik el a csatá
ban. Nem vagyok jós, mint Hosius, de ezt bizonyosan tudom, 
mert ismerem Crispust, és az emberismeretem még nem csalt 
meg soha!
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Minervina könnyes szemmel s halványan felcsillanó mo
sollyal fogadta a hű Vecasius okos és biztató vigasztalását.

Ezen az estén odalent a palotában is Crispusról beszél
gettek.

Constantinus, mióta „rászokott" Faustéra, rendszerint 
csak olyankor látogatta meg, amikor szüksége volt a testére. 
Mikor az arelatei kivégzések után itt a palotában kihallgatta 
a bűnrészességgel gyanúsított „szűz" feleségét, s a megcsino- 
sodott, de változatlanul körmönfont és alattomos asszony az 
ágyába csábította, és bőségesen elhalmozta az évekig haloga
tott nászéjszaka gyönyörűségeivel, Constantinus házasélete 
szabályos mederbe zökkent, Fausta éppoly rendszeresen és 
szokványosán kielégítette szerelmi vágyait, akárcsak a szaká
csa az étvágyát. Étvágya mindig mérsékelt, evése-ivása egész 
életében mértékletes volt, és hát szeretkezés dolgában ugyan 
mit várhatott Minervina, Thamar és Matidia, s mondjuk: Cla
ritas meglepő, izgalmas, mindig új és szinte őrjítő szerelmi 
művészete után? A nő, úgy érezte, elmúlt az életéből; elmúlt 
a legnagyobb és legragyogóbb élmény is, Thamar! Még őt is 
fel kellett áldoznia a hatalom oltárán, s most, hogy kemény 
harcok, mocskos mesterkedések és könyörtelen gyilkosságok 
árán rövidesen eléri célját: a világ egyetlen ura lesz, az is
tenség földi mása, sőt valósággal földi isten - boldogan érezte, 
hogy helyesen cselekedett, mikor a nőt kiküszöbölte életéből 
és végül is, annyi tomboló érzéki vihar és átszellemülés után, 
beérte egy szerelmi munkagéppel, mert Fausta az volt, semmi 
más. Hibátlanul, pontosan, ridegen és lelketlenül teljesítette 
kötelességét; változatlanul utálta a bikanyakút, de kénytelen
kelletlen megadta magát neki - mert csak ezen az áron ment
hette meg az életét -, gyermekeket szült annak rendje és 
módja szerint, s valahányszor az izmos karok ölelésében fel
gyulladt ereiben a zsibbasztó kéj, olyankor mindig a felejt
hetetlen Barbatio fiatal öleléseire gondolt. Ezek voltak a bol
dog pillanatai kettős életének.

Constantinus azonban ma nem azzal a szándékkal láto
gatta meg az Augustát lakosztályában, hogy megkapja tőle 
a testi kielégülést, ma apai büszkeségét akarta kielégíteni:
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majd felolvassa Faustának a tábornok jelentéseit - a legutol
sók már Crispus harctéri magatartását és első sikereit emle
gették - abban a reményben, hogy hátha az Augusta meg
enyhül a nobilissimus irányában, akit gyerekkora óta gyű
lölt, és sohasem tűrt meg a palotában, nem is érdekelte a fiú 
fejlődése, s Constantinusnak minden idevágó közlését közöm
bösen és elutasítón fogadta. Amikor a fiatalember, elutazása 
előtt köteles udvariasságból mégis tisztelgett nála, feltűnt 
neki, hogy mi lett az egykori vékony kisfiúból, akit évente 
egyszer ha látott, akkor is futólag, jóformán meg sem nézte, s 
ha az utcán találkozik vele, talán meg sem ismeri. Megválla- 
sodott, megizmosodott, valósággal megszépült; karcsú terme
tével, harmonikus mozgásával, barnapiros fiatal arcával, hul
lámos hajával a világ legszebb és legbüszkébb nőit is meg
hódíthatta volna. A rideg és gyűlölködő Fausta ebben a meg
állapításban foglalta össze az ifjúról szerzett benyomásait: 
„Olyan, mint Barbatio."

És hamarosan meggyökeresedett benne az az érzés, hogy 
egykori ifjú szerelmese visszatért. Ez az ábránd fölmelegí
tette kihűlt, megkeseredett és gyűlölködő szívét, s egy forrón 
sóvárgott nagy élmény igézetével nyűgözte le.

- Mi ez? - döbbent rá az ereiben bizsergő izgalomra. - 
Szerelem? Ilyen hamar változhat szerelemmé a gyűlölet?

Még maga sem hitt benne. De amint egyre nagyobb ér
deklődéssel és izgalommal hallgatta a Crispus férfias maga
tartását, sőt hősiességét magasztaló beszámolókat, s közben 
emlékezetébe idézte az ifjú szépségében suqárzó fiatalember 
alakját, érzékei felforrósodtak, és már szinte csalhatatlanul 
érezte, hogy annyi év gyűlölete, undora és keserűsége után, 
végre itt a megváltó nagy szerelem, s máris úgy rémlett neki, 
hogy ez a testén végigborzongó izgalom már az eljövendő, s 
minden hazugságot elsöprő, tisztító vihar előszele.

Nem tudta s vakságában nem is sejtette a szerencsétlen, 
hogy máris a véres végzet számycsattogása suhogott körü
lötte ...

Constantinust meglepte rideg és gyűlölködő feleségének 
ez a hirtelen támadt érdeklődése és izgalma. A nő ezúttal nem
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színészkedett, nem hazudott, őszintén adta önmagát. Constan
tinus hitt a csodákban: íme, a férfias magatartás, a bátorság és 
hősiesség megtöri a legmakacsabb gyűlöletet is! Crispus, íme, 
elragadó és varázsos egyéniségével meghódította a rideg és 
közömbös „mostohát".

Valóban meghódította. Csak nem olyan értelemben, ahogy 
Constantinus gondolta.

Meghatotta apai szívét Fausta érdeklődése, s mivel nem 
is sejtette az okát, őszintének érezte. Barátságosan megkér
dezte az asszonytól:

- Érdekelt a Caesar fejlődése? Mit szólsz a sikereihez?
- Őszintén megvallom, hogy félreismertem őt - felelte 

Fausta, és észre sem vette már, hogy kigyúlt az arca. - Bo
csáss meg, tévedtem.

Constantinust egészen megszédítette az apai büszkeség. 
Majdnem gyöngéden, s hajszál híján elérzékenyültén felelte 
a megdöbbentő vallomásra:

- Kimondhatatlanul örülök, hogy felismerted értékeit, 
és felfigyeltél kiváló tehetségére és kivételes egyéniségére. 
Nyilván megérezted benne a jövendőbeli uralkodó lenyűgöző 
tulajdonságait! Ezért hálás vagyok neked.

- Én pedig megígérem, hogy százszorosán jóváteszem 
eddigi ridegségemet. Mennyi bánatot okozhattam neked ez
zel! Crispus ezentúl nemcsak a te fiad lesz, hanem az enyém 
is.

És ebben a pillanatban szentül hitte, hogy csakugyan 
az övé lesz.

Mikor együtt feküdtek az ágyban, az eddig oly szokvá
nyos és gépies szeretkezés szinte a nászéjszaka titokzatos, iz
galmas és gyönyörűséges szertartásává nemesedett: Constan
tinus átszellemült elragadtatással ölelte Fausta felgyulladt 
testét, boldogan, hogy a fia megtörte az asszony gőgös és 
érthetetlen büszkeségét, és Fausta ugyancsak Crispusra gon
dolt: szokatlanul szenvedélyesen, szinte őrjöngve adta oda 
magát máskor oly szabályosan szeretkező férjének, mert úgy 
érezte, hogy Crispus öleli, csókolja, harapja és dúlja emésztő 
füzekben lángoló testét. Crispus, nem pedig Barbatio.
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Mindketten Crispusra gondoltak: ezen az éjszakán, any- 
nyi szerelemtelen sivár esztendő után, boldogok voltak mind 
a ketten.

Másnap is Crispus körül forgott a világ a palotában. Ho- 
sius ugyanis nem szívelte Lactantiust, féltette tőle a befolyá
sát; a professzor tudományát, tekintélyét, sőt a puszta jelen
létét állandó fenyegetésnek érezte, hogy bármely pillanatban 
rápiríthat, megszégyenítheti, vagy leleplezheti teljes tudatlan
ságát a keresztény tudományban. Igyekezett tehát fölébe ke
rekedni ott, ahol nyeregben érezte magát. Mivel clarissimus 
volt, vagyis magasabb udvari rangot viselt, mint az egregius 
Lactantius, másnap behívatta az irodájába a professzort, aki 
éppen kihallgatásra jött a császárhoz.

- Egregius - kezdte a püspök a beszélgetést -, szeret
nék őszintén beszélni veled az ifjú Caesarról. Teljes tisztelet
tel bölcsességed és tudományod iránt, kénytelen vagyok fel
hívni szíves figyelmedet a nobilissimus nevelésének egy fő
benjáró fogyatékosságára.

- Ugyan? - kérdezte a professzor enyhén gúnyos mo
sollyal.

- Nem mondom, hogy bűn vagy hiba, de mindenesetre 
fogyatékosság, ami azonban jóvátehető. Szent hitünk ügyéről 
van szó. Mint püspök, hibáztatom, hogy a Caesart nem neve
led egészen és határozottan kereszténynek. Ezen változtatnod 
kelll

„Mi ez?" hökkent meg Lactantius. „Ez a szélhámos ke
resztényebb akar lenni a kereszténynél? Sejtem, honnan fúj 
a szél! Félti tőlem a befolyását! No megállj! Én alaposan meg
felelek az orvtámadásodra I"

- Engem a szentséges Augustus azzal bízott meg, hogy 
a Caesart oktassam retorikára, jogtudományra, filozófiára, 
de nem hatalmazott fel, hogy kereszténynek neveljem. Hi
szen ő maga sem keresztény, hanem Helios-hivő, ám nekünk 
már az is jó, hogy nem üldöz bennünket, hanem inkább jó
indulatún közömbös irántunk is, sőt támogat bennünket. Így 
lassan és biztosan kiépíthetjük hadállásainkat, úgyhogy nyu
galmunkkal, hűségünkkel, erkölcsös életünkkel hamarosan
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bebizonyíthatjuk, mily megbízható támasza egyházunk az ál
lamnak. Elégedjünk meg azzal, ha Crispus is olyan lesz, mint 
atyja!

- Logikusan beszélsz, egregius, de ez nem keresztény 
logika! A mi módszerünk nem az, hogy tátjuk a szánkat és 
lessük a sültgalambot! A mi módszerünk a harc! Ennek pe
dig leghathatósabb fegyvere a propaganda.

- Nem osztom a véleményedet, clarissimus.
- Pedig be kell látnod, hogy a régi módszerek elavul

tak: új világban élünk s új világot akarunk teremteni, mégpe
dig keresztény birodalmat, keresztény császárral!

- De nem azonnal, mindenáron és nyakra-főre, claris
simus. A keresztény forradalom elvégezte történelmi hivatá
sát, kovásza erjeszti már a világot lassan, szívósan, megállít
hatatlanul. S talán meg is érhetjük még a keresztény császár
ság megszületését. Mindenféle erőszak többet ártana ügyünk
nek, mint használna. Az ilyen úgynevezett „harc" csak azok
nak lehet érdeke, akik a propaganda parazsán voltaképpen a 
maguk pecsenyéjét akarják megsütni. Én nem óhajtom for
gatni ezt a nyársat, hogy nekik pecsenyét süssek, a magam 
kezét pedig megégessem!

A döfés talált.
Hosius alig bírta leplezni ingerültségét. Dühtől remegő, 

de közömbösre fékezett hangon s kissé fölényesen oktatta ki 
a professzort:

- Ez nem egyéb, mint a gyávák, a lagymatagok, a tedd- 
ide-teddoda emberek kényelmes maradisága. Igenis, ke
zünkbe kell venni a propaganda fegyverét! Vajon nem ennek 
köszönhetjük-e Maxentius és Daia megsemmisítését?

- Én úgy vélem, hogy inkább a szentséges Constantinus 
hadvezéri képességeinek.

- Igen, de a stratégiai tervekre s a taktikai fogásokra 
mégiscsak égi jelek, csodák, jelenések és látomások intették! 
Crispusnak is ebben a hangulatban, ebben az állandó átszel- 
lemülésben kell élnie: csak legyenek látomásai és jelenései, 
hogy mire követi majd szentséges atyját az uralkodásban, ő
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is meg a birodalom népe is higgyen isteni elhivatottságában 
és kivételes küldetésében.

- Constantinus őszentségét a méltatlan mellőzés, a hosz- 
szas üldöztetés, meg veleszületett misztikus hajlandósága 
szinte belekény szeri tette a vallási rajongásba, akármily cél
tudatos és erélyes ember is egyébként. Crispus azonban nem 
szenved üldözést, nem szenved zsarnoki elnyomás alatt, ha
nem egészségesen, szinte ridegen józan, felvilágosodott, min
den misztikumtól idegenkedő fiatalember; a vallás neki nem 
központi probléma, hiszen egyébként Constantinus urunk is 
csupán a birodalom egysége érdekében foglalkozik tervsze
rűn a vallás kérdésével, minden különösebben mély vallási 
élmény nélkül. Crispus nagyot nevetne, ha rá akarnám venni, 
hogy látomásokat, jelenéseket, csodákat s netalán égi jeleket 
szállíttasson magának veled, clarissimus.

Megint belédöfött ez a tanár, méltatlankodott magában a 
varázsló, de egykönnyen nem adta be a derekát. Fojtogatta a 
düh, de azért kenetes hangon mondta:

- Egregius, makacsul elzárkózol ugyan az új módsze
rek elől, és bár nincs igazad, el kell ismernem, hogy a dia
lektikád ragyogó s iróniád finom és előkelő. Én tehát megadom 
magam, meghátrálok fölényes szellemed előtt - és ültében 
kissé gúnyosan meghajolt - és kevésbé harcias megoldást ja
vasolok a nobilissimus keresztény nevelése érdekében: meg 
kell házasítani, mégpedig úgy, hogy Constantinus őszentsége 
keresztény nőt adjon hozzá feleségül.

- Clarissimus, javaslatod ugyan kiváló elmééiről tanús
kodik, de ebben a pillanatban korai. Nem szólván arról, hogy 
a nobilissimus rangjához illő, szabad származású, és a jöven
dőbeli császárhoz méltó keresztény nőt sem Rómában, sem 
Treviriben, sem Sirmiumban, sem Nikomedeiában nem isme
rünk, a házasságnak ennél nagyobb akadálya is van: éspe
dig Crispus fiatal kora. Mindössze tizenhét éves, és nem hi
szem, hogy az Augustus helyeselné korai nősülését. És ha 
már ebben a korban követelőn jelentkeznének testi gerje- 
delmei, csinosabbnál csinosabb rabszolgalányokat juttatha
tunk ágyába, akár naponta újabbakat. Hogy az ilyen egész-
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séges fiatalember a túlpezsdülő testi vágyait kielégítse, azért 
még nem szükséges megnősülnie.

- És te helyesled ezt a módszert, egregius?
-Nem vagyok aszkéta, sőt pap sem vagyok, Crispus pe

dig nem Vesta-szűz. Az éhes ember eszik, az egészséges em
ber, ha teste megkívánja, szeretkezik. Testi vágyunkat kielé
gíteni: enni, inni, szeretkezni, aludni, mérsékelten persze, kö
telességünk és jogunk. Hogy pedig Crispus sohasem téved 
túlzásba, sohasem merül el holmi erkölcstelen és szennyes vi
szonyokban és üzelmekben, arra mérget veszek. Ilyen az én 
keresztény szellemű nevelésem, clarissimus.

Hosius most kapta meg a harmadik tőrdöfést: fogytán 
volt már az önuralma és türelme, és félős volt, hogy kirobban 
belőle az indulat. Am ebben a pillanatban kimért lassúság
gal odahullámzott eléjük Euporius, meghajolt és Lactantius- 
hoz fordult:

- Egregius, őszentsége parancsa értelmében bevezetlek 
szentséges fogadótermébe.

Szertartásosan megindult, Lactantius a megszabott tá
volságban utána. A professzor távozóban már csak homályo
san hallotta Hosius utolsó, halk szavait:

- Egregius, majd jelentem őszentségének.
Ennek a mondatnak semmi értelme sem volt, hiszen Lac

tantius úgyis a császár elé járult; mégis volt célja a nagyképű 
kijelentésnek: hangsúlyozni a professzor és a szertartásmes
ter előtt, hogy ő a bennfentes, bizalmas ügyekben csak ő te
het jelentést a császárnak.

Constantinus ametisztcsatos arany dalmatikában ült 
arany  veretű ébenfa karosszékének sericai selyempárnáin; fe
jén rubintköves diadém csillogott, bíborpalástja végighullám
zott az emelvény vastag indiai szőnyegén. Lactantius hossza
dalmas és méltóságos szertartások után eljutott a trónszékig 
és térdre borult, majd Euporius koppantására fölkelt, és kissé 
meghajolt testtartásban várta a császár megszólítását. De 
Constantinus még nem beszélt, hanem az emelvény mellett 
álló Vecasiushoz fordult, és intett neki; Vecasius ezüsttel hím
zett, földig érő kék tunicája fölött széles sárga selyemövet
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viselt, ez volt méltóságának jelvénye. Euporius intésére köny- 
nyű papirusztekercset húzott ki övéből, kigöngyölte és szó
noki hangsúlyozással olvasni kezdte: „Flavia Julia Constantia 
Augusta a szentséges és mindig győzelmes Flavius Valerius 
Claudius Constantinus Augustusnak, a világ urának, Sol In
victus szövetségesének testvéri üdvözletét 1"

Az amúgy is vigyázzban álló fehér testőrök a jobb ke
zükben tartott lándzsát most két kézre fogták, és tisztelgés 
jeléül magasra emelték, Euporius is fölemelte aranyrojtos pál
cáját, s mintha katona volna, ő is vigyázzba állt. Egy pilla
natra valósággal megfagyott az egész terem, s az áhitatos né
maság csak akkor oldódott fel, amikor az aranyrojtos bot 
kettőt koppant a márványpadlón.

Miközben a levél körmondatainak időmértékes sorzára
dékai kifogástalan dallamossággal hullámzottak, Lactantius 
a stílusmüvész fülének csalhatatlan érzékenységével megál
lapította, hogy a levelet csak retorikai műveltségű ember fo
galmazhatta, és rögtön Marius Brellicusra gondolt. Vecasius- 
nak viszont feltűnt, hogy miért pártfogolja egyszerre Constan
tia Augusta az izgága alexandreiai Areiost, aki a keresztények 
szemében eretnek, Licinius szemében az alantas keresztény 
babona híve, Constantinus szemében pedig csak egy ismeret
len és bajkeverő pap? Vecasius persze ismerte Eusebios ni- 
komedeiai püspököt, s Brellicus titkos tudósításaiból értesült 
Constantia szeretkezéseiről a mokány püspökkel, aki ugyan 
fáradhatatlan volt az ágyban, ám nem tudott latinul. Ezért 
volt szükség Brellicus stílusművészetére.

Es ekkor sanda gyanú támadt Vecasiusban, csak úgy az 
olvasás pillanatnyi szüneteiben: hátha ez a püspökcsődör 
ugyanazt az elvet vallja, mint Hosius, a püspök-Anubis, hogy 
a cél, vagyis a mozgalom sikere érdekében szent minden esz
köz? S hátha csak Areios szent ügye lelkesítette föl arra, hogy 
vállalja a csúnyácska, ám a szerelmi őrjöngésben és elragad
tatásban megszépülő Constantia szórakoztatását. A Helios- 
hivő Constantius leánya ügyet sem vetett rá, hogy keresz
tény-e valaki, az ágyban sem vallástanra oktatta Eusebios, 
végre azonban a püspök elérkezettnek látta az időt, hogy le-
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arassa buzgó fáradozásának gyümölcseit: egy különösen si
keres éjszakai torna után megmagyarázta Constantiának, 
mily fontos érdeke volna a birodalomnak, ha Constantinus is 
szabad mozgást engedélyezne az ariánusoknak, akárcsak itt 
Keleten Licinius; Nyugaton máris sok titkos híve van az aria
nizmusnak, hát hadd hirdessék szabadon Areios tanítását, 
hadd mérkőzzenek meg egymással nyíltan a keresztény fele
kezetek, mert ez az egyetlen helyes útja a vallási egység meg
teremtésének, ami pedig Constantinus legfőbb célja és vágya, 
írjon hát ebben a főbenjáró ügyben szentséges bátyjának, 
jellemezze Areios egyéniségét, magasztalja kiváló tudását, 
erélyét, szervezőképességét, bámulatát és hűségét Constanti
nus iránt, főleg pedig vallási nézeteinek ésszerűségét és nép
szerűségét.

Constantia mindent szívesen megígért imádott püspök- 
csődörének, ámbár egy szót sem értett az egészből, s fogalma 
sem volt róla, mi fán terem az arianizmus. Mivel pedig ily 
fontos levél megírására nem mert vállalkozni, így felelt a de
rék püspöknek:

- Eusebiosom, gyönyörűségem, én nem értek a levél
íráshoz. Nem értek én semmi máshoz, csak ahhoz, amire te 
megtanítottál.

- De ahhoz aztán annál tökéletesebben - fejezte ki el
ismerését a püspök, és ujjai máris besiklottak az asszony pal- 
liumának mély kivágásán.

- Drágám, egyetlenem - nyögte Constantia aléltan, arca 
és teste felgyulladt, végigomlott a pamlagon, s vad erővel ma
gára rántotta a férfit.

Csak jó negyedóra múlva tért magához az asszony. 
Eusebios ekkor fölkelt, és fölsegítette az asszonyt is, aztán 
tréfás szemrehányással szólalt meg:

- Kissé elkalandoztunk a tárgytól, drágám.
- De mikor olyan jó ez a kalandozás! - sóhajtotta Cons

tantia.
- Persze hogy jó, sőt remek, de mi levelet akarunk írni.
- írd meg, gyönyörűségem - kérlelte az asszony kedves- 

kedőn.
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- De én csak görögül írhatom meg, Constantinus pedig 
nem tud görögül.

- Sebaj, Marius majd lefordítja.
így jutott Marius, Helios hű híve, ahhoz a megtisztel

tetéshez, hogy ékes latin köntösbe öltöztesse Eusebios idétlen 
görög fogalmazványát.

... Vecasius befejezte a felolvasást, összegöngyölítette a 
tekercset, és várakozón nézett a császárra. Euporius tudta, 
hogy most a császár kíván szólni, tehát hármat koppantott, a 
varázspálcát magasra emelte. A halotti csendben kimérten és 
méltóságosan megszólalt a császár:

- Egregius - fordult Lactantiushoz -, a véleményedet! 
Lactantius mélyen meghajolt, és mindvégig enyhén elő-

rehajló testtartásban, beszélni kezdett:
- Ez az Areios, akiről az Augusta ír, igen tehetséges 

ember, egyúttal azonban erőszakos törtető; olyan nézeteket 
hirdet, amelyek meghamisítják a keresztény tanítást, ö azt 
tanítja, hogy nincs három isteni személy, hanem csak egy, és 
ez azonos a Logosszal, tehát nem szenvedhet; mivel pedig 
Krisztus szenvedett, alacsonyabb rangú teremtmény, vagyis 
nem isten. Persze, ez felforgatná a hit egész rendszerét, vi
szont a tömegeknek tetszik, mert a bonyolult és mély értelmű 
keresztény tanítást a műveletlen nép, főleg az alexandreiai 
csőcselék szájaíze szerint módosítja, de azért is népszerű, mert 
a folyton elégedetlen nép úgy érzi, hogy lázadás a felsőbb- 
ség és a hatalom ellen, s kapva kap minden felforgató moz
galmon. Ennélfogva Areios tanítása nem azért érdemli meg 
különös figyelmedet, szentséges Augustus, mert eretnekség, 
s megbontja a keresztény egységet, hanem éppen úgy, mint 
Montanos vagy Donatus mozgalma, elsősorban nem is eret
nekség, hanem lázadás az államhatalom s egyúttal a biroda
lom egysége ellen. Én már nikomedeiai tartózkodásom alatt 
felismertem, hogy Areios legfőbb célja az alexandreiai püs
pöki szék elfoglalása; ezért viszont a másik várományos, 
Athanasios diakónus, tűzzel-vassal harcol Areios ellen. Atha- 
nasios hatalmaskodása és terrorja azonban éppoly tűrhetet
len, mint Areios pökhendi fenegyerekeskedése. A helyzet kul-
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esa a kezedben van, szentséges Augustus, s én alázatos hódo
lattal ajánlanám az izgága Athanasios eltávolítását Alexand- 
reiából.

A császár intett jobb kezével, az aranyrojtos ébenfapálca 
magasba lendült, a teremben feszült csend támadt. Constan
tinus szentséges ajka szóra nyílt:

- Vecasius jegyezd: levél Licinius Augustusnak, hogy 
együttes elhatározással száműzzük Athanasiost, a békebon
tót, ide, Treviribe; levél Constantia Augustának, hogy Areios 
ügyében intézkedünk; szigorú levél Areiosnak, hogy min
den tevékenységet, amely az egységet veszélyezteti, azonnal 
hagyjon abba, mert különben Licinius Augustusszal egyetér
tésben véget vetünk üzelmeinek, mégpedig oly gyökeresen, 
hogy az a bizonyos Logos sem tudja majd feltámasztani!

Areiost pedig azért nem száműzte a birodalom másik vé
gébe, mert voltaképpen tetszett neki az alexandreiai pap ta
nítása: józannak és logikusnak érezte, s abban reménykedett, 
hogy ezen az alapon talán létre lehet hozni a keresztény egy
séget. De hogy Areios mégse zavarhasson sok vizet, ha 
Alexandreiában marad is, Licinius, az ő kérésére, két quaestort 
küldött Alexandreiába, teljes meghatalmazással, hogv szem
mel tartsák Areiost, és szükség esetén lefüleljék és Nikome- 
deiába szállítsák.

Ez ugyan nem volt helyes módja a mindig mélyebben 
rejtező okokból sarjadt vallási mozgalmak elfojtásának, de 
Constantinus szentül hitte, hogy az egység és a béke megte
remtésének ez az egyetlen hatásos módszere.

Euporius koppantott, következett a záró adoratio, aztán 
megindult, s vezetésével az egész társaság, a fehér testőrök
kel együtt, kivonult.

Constantinus egyedül maradt.



III

Éjjel majdnem semmit sem aludt. Bosszantották a gom
bamódra szaporodó eretnekségek: hiszen ha a keresztények 
szüntelenül marakodnak, itt a világ végéig sem lehet megte
remteni a vallási egységet! Vajon nincs-e igaza Hosiusnak, aki 
már régen hajtogatja, hogy az eretnekvezérekkel kíméletle
nül és rövid úton kell végezni, akárcsak a bitorlókkal ! Areiost, 
Donatust és valamennyi felekezet vezérkarát - beleértve a 
montanistákat s a százféle egyéb apró felekezetecskét -, 
mind meg kell rövidíteni egy fejjel. Ha levágjuk a fejet, a 
száj nem csahol tovább!

- De hiszen ez újabb véres keresztényüldözés volna - 
ellenkezett a császár -, s én mindig ellensége voltam a val
lásüldözésnek. Különben is következetlenség volna az ilyen 
eljárás a mediolanumi kiáltvány után.

- Szentséges Augustus - magyarázta a püspök, aki sze
rette a kíméletlen módszereket és a gyökeres megoldásokat 
-, itt szó sincs vallásüldözésről! Donatust, Areiost és a többi 
vezért nem „eretnekség" miatt végezzük ki, hiszen ilyen bűn
cselekményt nem ismer a római jog, hanem lázadás és felség
sértés miatt, mivel mozgalmuk és magatartásuk szövetkezés
nek minősül a birodalom egysége és békéje ellen. Nem is kell 
őket látványosan kivégeztetni, hanem elegendő egyszerűen 
„eltüntetni"; mert a nyilvános kivégzés egyáltalán nem „el
rettentő példa", hiszen rendszerint csak a nézőket rettenti el, 
nem pedig az összeesküvőket és lázadókat. Utánuk aztán „el
tüntetjük" a főkolomposokat, s ha következetesek leszünk 
ebben a láthatatlan vérontásban, az eretnekségekből írmag
nak való sem marad. Az eretnekségek kiirtásának ezt a mód
szerét éppen az ortodox keresztény egyház üdvözölné a leg
nagyobb örömmel, hiszen ezen a módon az állam jóvoltából 
könnyű szerrel megszabadulna a testén rágódó rákfenétől, s 
az ádáz és mindig meddő teológiai szőrszálhasogatásoktól.

- őszintén szólván, tetszetős a javaslatod, egyetértek 
vele, csak az „eltüntetés" módszerét nem fogadom el. Ha
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gyilkolni kell, én inkább nyíltan végzem el, nem titokban. 
Nem félek senkitől sem! Mindenben az istenség sugallata 
vezérel. Egyelőre azonban várni akarok addig, amíg az Afri
kába küldött vizsgálóbizottság jelentése meg nem érkezik.

Ez a beszélgetés motoszkált a fejében meg Constantia 
levele; és kissé bántotta, hogy ilyen enyhe döntést hozott 
Areios ügyében; hiszen ezt az izgága papot legalábbis szám
űznie kellett volna. Constantia levele mentette meg, évődött 
tovább magában, s nem tudta mire vélni az Augusta közben
járását. Mi köze lehet a húgának az alexandreiai paphoz? 
Constantia nem lehet ariánus, hiszen nem is keresztény, már
pedig eretnek csak az lehet, aki keresztény. Vajon megtudja-e 
valaha az Augusta közbenjárásának igazi okát? Eusebios püs
pököt nem ismerte, az ő idejében még nem volt Nikomedeiá- 
ban, a császárné kissé botrányos szerelmi viszonyáról pedig 
Marius és Sandario is mélyen hallgatott szokásos jelentései
ben. Constantinusnak fúrta az oldalát ez a rejtély, és elhatá
rozta, hogy legközelebbi titkos leiratában utasítja Ablaviust: 
derítse fel az egész hátterét ennek a Constantia-levélnek.

Csakhogy ez az elhatározás sem nyugtatta meg. Tovább 
is nyugtalanul forgolódott ágyában, s már-már arra gondolt, 
hogy bemegy Faustéhoz lecsillapítani magát, mert legutóbbi 
éjszakájuk mámora még most is ott bizsergett a testében, de 
aztán letett szándékáról, mert eszébe jutott, hogy méltatlan 
volna istenségéhez túlságosan elkényeztetni az Augustát. To
vább gyötrődött hát magányosan szentséges ágyában.

Föltette magában, hogy mielőtt Hosius tervét végrehaj
taná, az evocatio szertartásához folyamodik: várostrom idején 
ősidők óta bevált ez a szertartás, az úgynevezett „kihívás", 
amely titokzatos imádságokkal és ráolvasásokkal, valamint 
csábító fogadalmakkal rá akarta bírni az ellenséges város is
tenét, hogy templomát hagyja ott, költözzék át a rómaiakhoz, 
új, gazdag és szép templomba. A haruspexek tudják ennek az 
ősi szertartásnak az igéit, majd megbízza őket, hogy vala
mennyi eretnektemplomból csábítsák ki a hamis Krisztusokat 
és úgynevezett Logosokat, és kényszerítsék be a császár-kul
tusz templomaiba, ahol az Augustalisok majd ártalmatlanná
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teszik őket. De egyáltalán nem volt bizonyos, hogy ez a szer
tartás sikerül, mert elképzelhetetlenül sok, furcsa és nehéz 
feltétele volt az eredményességének.

Végül mégis elnyomta a fáradtság. A kürtösnek öltözte
tett vízióra búgását már rég nem hallotta: lehet, hogy két 
órát aludt. Arra még emlékszik, hogy mielőtt szemét le
hunyta, az éjjeli lámpa derengésében gomolygó ködöket lá
tott, s már nem tudja, hogy aludt-e, mikor a fehéren hullámzó 
felhők szellemalakokká elevenedtek, magasba emelkedtek, 
túl a mennyezeten, mindegyik süvöltve szárnyalt a nap felé, 
tüzes karddal kezében; gyűlölettől izzó szemük vörösen szik
rázott. Már-már elérték a nap szekerét, de mielőtt megrohan
hatták volna, nekirontottak egymásnak s ádáz viadalra kel
tek, hogy melyikük kapjon föl elsőnek a tüzes szekérre. Ci
káztak és szikráztak a kardok, csattogtak a csapások, kava
rogtak a ködalakok, vérük a földre permetezett, Constantinus- 
nak úgy rémlett, hogy vér fröccsen az ágyára, a testére, még 
az arcára is, és mikor végre az egyik szilaj viaskodó föllcn- 
dült a szekérre, s nyomában odazúdult a többi is, ahány még 
megmaradt, hirtelen káprázatos fényesség támadt, vakító ra
gyogásban feltündöklött Helios sugárkoronás feje; körülötte 
szárnyas, páncélinges geniusok - mennyei íjászok - sorfala 
meredt föl fenyegetőn, az aranyíjak íve meghajolt, a gyémánt 
ideg megfeszült, a tűznyilak süvöltve hasították a levegőt, és 
egy szálig leterítették a vakmerő támadókat.

Irtózatos volt a csata csattogása, a lángoló kardok és 
tüzes nyilak félelmetes cikázása, a zűrzavaros zenebona, a 
zordon geniusok szárnysuhogása, a ködalakok zuhanása és 
szüntelen vérehullása.

Constantinus borzongva ébredezett; verejtékben úszott a 
teste, s alig bírta felküzdeni magát az álom feneketlen mély
ségeiből.

Hosius ujjongva fogadta az álombéli jelenés hírét.
- Íme, szentséges Augustus - mondta diadalmasan a csá

szár kérdésére -, a magasságos Helios a kemény, kíméletlen 
és véres módszer alkalmazására inti örökkévalóságodat.

A császár szótlanul fogadta a püspök szavait, Constan- 
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tiára gondolt hívatta Vecasiust, és szigorún bizalmas levelet 
íratott Ablaviusnak.

Crispus diadalmasan tért meg a germaniai hadjáratból, 
s mikor csapataival együtt, Concordius tábornok kíséretében, 
bevonult a városba, a feldíszített Porta Nigra előtt Constan
tinus fogadta, teljes császári pompában, a tábornokok és ud
vari főméltóságok díszruhás csoportja élén. A főváros népe 
rajongó szeretettel ünnepelte az ifjú Caesart, ezer meg ezer 
kar lendült a levegőbe, harsogott az éljenzés, a gyerekek si
koltoztak örömükben, a győzelmes csapatok, napkeresztes 
sisakjukon tölgyfalevél-dísszel, érces hangon énekelték a két 
sorban menetelő tábori zenészek sípjainak rikoltó zenéjére, a 
népszerű győzelmi indulót:

Aprítottuk az ellenséget, ezer meg ezer pipogyát,
Minden kos katonánk gyilkolt sok ezer meg ezer pipogyát! 
Ezres hősök, igyunk hát mind sok ezer meg ezer kupa bort! 
Vért ittunk elegendőt, most a hasunkba no öntsük a bort!

Hamarosan az egész bámészkodó tömeg a katonákkal 
együtt énekelte a most már harsányan és tömören zengő ka
tonadalt.

A hadsereg javarésze még csak éppen hogy bevonult a 
Porta Nigrán, amikor az él-zászlóaljak Crispus vezetésével 
megálltak a fórumon, csillogó négyszögben fogták körül a 
márványkorlátos szónoki emelvényt, amelyre elsőnek Tre- 
viri városparancsnoka, Aradius vonult fel, hogy az Augus
tus megbízásából hivatalosan üdvözölje a győztes Caesart; 
a zúgó éljenzés szinte elnyomta Aradius hangját, de mikor 
a parancsnok bejelentette, hogy Constantinus őszentsége, leg
magasabb elhatározásával az aranylándzsa kitüntetést ado
mányozta Crispusnak, az ünneplés valóságos orkánná erősö
dött; és amikor a beszéd végén közölte az ünneplő tömeggel, 
hogy az Augustus kinevezte az ifjú Caesart a birodalmi ifjú
ság vezérévé, olyan fergeteges taps zúgott fel, hogy még a 
Porta Nigra komor falai is beleremegtek. Ez a „princeps iu- 
ventutis" cím azt jelentette, hogy Crispus mától fogva a ne
mes ifjúság első, legnemesebb hivatalos és hivatott képvi
selője és szószólója: olyan tekintély, mint a felnőtt arisztok- 



ráták legmagasabb rangú és legelőkelőbb embere, a szenátus 
elnöke, a „pinceps senatus".

Bár az ünnepelt ifjú alig várta, hogy négyszemközt be
szélhessen apjával, anyjával és nagyanyjával, még sokáig 
kellett helyt állnia a fórumon, hogy végighallgassa Nazarius- 
nak, Gallia egyik leghíresebb professzorának ünnepi beszé
dét. A szónok jó kiállású javakorabeli férfi, olajfakoszorú- 
san, sárga meanderszegéllyel hímzett vörös palástban lép
kedett föl az emelvényre, megállt, méltóságosan fölvetette fe
jét, aztán hódolattal meghajolt az Augustus, az Augusta és 
a Caesar felé, bókolt a díszemelvényen ülő előkelőségeknek 
és méltóságoknak, még egyszer körülnézett, az óriási közön
ség elnémult, és a szónok a feszült csöndben megkezdte szó
noklatát.

Az ünnepi beszéd célja Crispus egyéniségének, hadvezéri 
tehetségének és győzelmeinek méltatása volt ugyan, de a 
szónok, merész fordulattal, rövid bevezetés után áttért Cons
tantinus magasztalására, azon a címen, hogy „nézzük meg 
tehát, milyen apának a gyermeke ez a diadalmas ifjú Caesar!" 
És ekkor olyan émelygős hízelkedés következett, Constanti- 
nusnak olyan szemérmetlen körültömj énezése, hogy a legvi- 
haredzettebb udvari talpnyalók is csak úgy sárgultak az 
irigységtől. Az időmértékes záradékokban kicsendülő sallan- 
gos és cikornyás körmondatok ünnepélyesen áradtak, höm
pölyögtek, zengtek; szellemes szó játékaikkal, furcsa fordula
taikkal, pazar pátoszukkal hamarosan untatták és kifárasz
tották a hallgatóságot, amelynek előkelő része szívesen sietett 
volna már haza, saját tricliniumába, nagyobbik része pedig, 
a nép és a katonaság, alig várta, hogy a tereken, az utcákon 
és a kaszárnyákban elkezdődjék a bor- és pecsenyeosztoga
tás és az ünnepi ebéd, amelyre elsősorban a katonák szolgál
tak rá, hiszen voltaképpen ők nyerték meg a csatákat, ők vol
tak a hadjárat igazi hősei, s végül csakugyan szerették volna 
már vedelni azt a sok ezer kupa bort, amelyről a diadalme
netben, egyelőre éhesen és szomjasan, ám túláradó lelkese
déssel zengedeztek.

őszintén szólván mindenki torkig volt Nazarius szédítő
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stílus-akrobatikájával és művészi előadásának harsány szín- 
falhasogatásával, úgyhogy maga az ünnepelt Caesar volt a 
legboldogabb, mikor szabadulhatott. Végre beszélhetett apjá
val, meglátogathatta nagyanyját - akit természetesen nem 
szólíthatott „nagymamának", hanem csak „édes kismamám
nak", s végre mikor holtrafáradtan kikötött Minervina lak
osztályában, s végigélvezte az anyai elragadtatás csókjait 
és Vecasius bizalmas, lapockalapogató öleléseit, farkasét
vággyal nekilátott az ünnepi ebédnek, amelyet az Augustus 
engedelmével anyja társaságában költhetett el. Nagy élmény 
volt ez az ebéd, nem az Apicius művészetére valló herkentyűk 
és hercsulyák miatt, hanem főképp azért, mert nem százez
rekért vásárolt csodaszakács főzte, hanem „Memmia ma- 
mácska", s nem rabszolgák, nyamvadt eunuchok és szeletelő 
művészek szolgálták fel, hanem ugyancsak a drága Memmia. 
Az ebéd kétségtelenül sokkal élvezetesebb volt, mint Naza- 
rius panegirikusa, amelyről egyébként Vecasius úgy nyilat
kozott, hogy a maga nemében remekmű ugyan, mindazonáltal 
undorító, s erre Crispus olyan harsányan és olyan őszintén 
elkacagta magát, hogy Minervina azon nyomban átölelte fiá
nak lelkesedéstől lángoló fejét, és arcon csókolta:

- Nagyon boldog vagyok, édes fiam, hogy nem harag
szol a perfectissimus őszinte bírálatáért. Ebből látom, hogy 
nincs benned semmi nagyképűsködés.

- Édesanyám - felelte Crispus mosolyogva -, én va
gyok boldog, hogy Vecasius ilyen őszintén beszélt. Unom a 
képmutató modoroskodást és hazudozást. Ennek a rosszhi
szemű és szemforgató Nazariusnak a dicsőítő beszéde pedig 
örökre elvette a kedvemet minden megdicsőüléstől.

- Nobilissimus - szólalt meg Vecassius -, ez a Naza- 
rius, ez az öblös torkú bérenc, voltaképpen nagyon szerencsét
len ember. Engedjétek meg, hogy elmondjam: milyen boldog
talan ember, s mért nyalja ily átszellemülten és ily tökéletes 
művészettel a jelentékeny talpakat.

Nagyot nevettek Vecasius bevezetésén.
- Nekem még sohasem beszéltél erről, Vecasius.
- Mert nem szeretem a pletykázást, nobilissima.
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- Viszont én hónapok óta semmiről sem tudok, a Taunus 
tölgyrengetege volt a társaságom, tehát érdekel: mért is ne
vezed szerencsétlennek Nazariust, mesterem, Lactantius, ked
velt kartársát. Hát beszélj.

- Engem is érdekel - biztatta Minervina.
- Azt mondtam - kezdte Vecasius -, hogy ez a bérszónok 

boldogtalan ember, de hozzá kell tennem: megérdemli a sor
sát! Szép és kivételesen okos kislánya mindenáron tanulni 
akart, bár az ilyesmi egészen szokatlan és furcsa, mondhat
nám természetellenes hajlandóság. Még furcsább, hogv ez a 
csinos Eunomia, akit tizenhárom éves kora óta legalább tíz 
előkelő ifjú kért feleségül, valamennyit elutasította, kicsikarta 
apja beleegyezését, elvégezte a főiskolát, és egyike lett a fő
város legkeresettebb ügyvédeinek. Ma huszonkét éves, szép
sége megérett és kivirult, sok az ügyfele, sokat keres, már 
valóságos kis vagyont szónokolt össze. Tárgyilagosan meg
mondhatom; különb és rokonszenvesebb szónok, mint az 
apja. Semmi sallang, semmi szóvirág, semmi színfalhasoga- 
tás! Higgadt és nyugodt érvelés, alapos jogi tudás jellemzi; 
a bírák el vannak ragadtatva beszédeitől. De a fiatalemberek 
is rajonganak érte, s alig múlik el hét, hogy ne kapna házas
sági ajánlatot, ö azonban változatlanul elutasít mindenkit, és 
konokul hangoztatja ma is, hogy nem megy férjhez, mert két 
hivatást vállalni felelőtlenség, hiszen lehetetlen mind a kettőt 
kifogástalanul betölteni. így élt függetlenül, élvezte sikereit, 
apja tanácsára kiadta tíz legsikerültebb védőbeszédét: száz 
példányban sokszorosították művét, és három hét alatt az 
utolsó példányig elfogyott. S akkor Tyche istenasszony várat
lanul és végzetesen beleavatkozott az életébe ...

- Ugyan? - csodálkozott Crispus. - Mi történhetett?
- Bizonyosan beleszeretett valakibe - kacagta el magát 

Minervina -, mert a szerelem ellen hatástalan minden jogi 
tudomány és ragyogó védőbeszéd. Nos, ráhibáztam az igaz
ságra? - kérdezte mosolyogva.

- Valóban így kezdődött, nobilissima - bólintott rá Ve
casius. - Történt ugyanis, hogy Stephanos, arelatei udvari tit
kár egy bonyolult vagyonjogi pörben megjelent a treviri biró-
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ság előtt, s a bíró arra kötelezte, hogy a „litis contestatio", 
vagyis a per szabályszerű megindítása első lépéseként a meg
határozott formulák alapján készült beadványban nevezze 
meg a tanúkat, akiknek megidézését kívánja. Stephanos jo
gász volt ugyan, de az efféle paragrafusrágáshoz nem értett: 
tehát ügyvédet kellett fogadnia: a bírótól kezdve Sittiusig 
mindenki Eunomiát ajánlotta neki. Megfogadta a tanácsot, 
Eunomia vállalta az ügyet; az első látogatáson megállapítot
ták pontosan a per tárgyát, az adatokat, a tanúk megidézésé- 
nek célját, kihallgatásuk anyagát és módszerét; a második lá
togatáson Stephanos aláírta az elkészült beadványt; a harma
dikon kiderült, hogy Stephanos a nemzetközi jog problémái
val foglalkozik; a negyediken a két tudós jogász költővé lá
gyult: olyan szokatlan témákat vetettek föl, s olyan kifejezé
seket használtak, amelyek egyáltalán nem tartoztak sem a 
vagyonjog, sem a nemzetközi jog tárgykörébe. Szokatlan je
lenség volt, hogy a sokadik látogatáson a jegyző átnyúlt az 
asztalon, s előbb hosszan simogatta, majd szorongatta Euno
mia bársonyos kezét, a hajthatatlan leány ügyvéd pedig nem 
húzta vissza ezt a rabul ejtett kis kezet. Stephanosnak már 
régen vissza kellett volna utaznia Arelatéba, de a Végzet, 
amelyet a lírai költők Szerelemnek szoktak nevezni, nem en
gedte. A hetedik napon a jegyző már nem a kezét szorongatta 
a leánynak, hanem szorosan magához ölelte egész kívánatos 
testét, és kiváló szakértelemmel záporozta csókjait a leány 
friss és forró szájára, s Eunomia a kíváncsi szűz mohó má
morával élvezte és viszonozta ezeket a csókokat. Ahogy mon
dani szokták: őrülten szerelmesek voltak egymásba. Stepha
nos legszívesebben rögtön rohant volna a professzorhoz, hogy 
megkérje tőle a leányát.

- Hogyhogy? - szakította félbe Crispus. - Hát Eunomia 
már nem riadozott a házasságtól? Már nem aggasztotta a 
kettős hivatás tragikuma?

- Nobilissimus - felelte Vecasius mosolyogva -, a gya
korlat, a maga vaskos valóságával, megcáfolja a legszebb el
méletet is.
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- És hát hogy oldotta meg Eunomia a dilemmáját? - 
kíváncsiskodott Minervina.

- A dilemma természetesen az első viharos csókolódzás- 
sal megszűnt elpárolgott, feloldódott. De ha netalán maradt 
volna belőle valami, azt már nem az űgyvédleány, hanem a 
professzor oldotta meg. Mikor a szerelmesek elébe álltak, és 
megkérték: adja rájuk atyai áldását, közölte velük, hogy el
késtek, mert ő már két héttel ezelőtt aláírta a leánya házas
sági szerződését, amelynek értelmében Eunomia újabb két hét 
múlva köteles házasságot kötni Veduo germán testőrtiszttel, 
a „protectores lateris divini" elnevezésű germán testőrség 
egyik századparancsnokával. Erre a bejelentésre Eunomia ösz- 
szeesett, s mikor nagy nehezen magához térítették, tombolni 
kezdett, üvöltözött, sírt és rikácsolt, tört-zúzott, a rabszolga
lányát majdnem megfojtotta, folyton Stephanos nevét kiál
tozta s minduntalan megátkozta apját, aki az atyai hatalom, 
az ősi és kegyetlen „patria potestas" jóvoltából így zsarnokos
kodik rajta, s tönkreteszi az életét, sőt meggyilkolja, igenis 
meggyilkoljál

- Megőrült? - szólt közbe Crispus.
- Dehogy! Annak rendje és módja szerint férjhez ment, 

és Veduo, a szálas és izmos germán, könnyűszerrel kielégí
tett minden kíváncsiságot és vágyat, amit a lírai hajlamú 
Stephanos felgyújtott benne. íme, ismét a gyakorlat győzött 
az elméleten, mivelhogy a nők rendszerint nem halnak bele 
az úgynevezett halálos szerelembe.

- És ezzel vége? - kérdezte Minervina, aki nyilván ér
zelmesebb csattanót várt.

- Még nincs vége, nobilissima - folytatta Vecasius a 
regényt. - A nő nem halt bele, de Nazarius majdnem bele
halt. Leánya szerelmi őrülete, amelyet Veduo azóta lecsillapí
tott, rettenetesen megviselte, de ez hagyján: ebből az idegráz- 
kódtatásból kigyógyították az orvosok, de leányának átka jó
vátehetetlenül lesújtotta: összeomlott, és ezután már alig le
hetett szavát venni, révülten téblábolt a házban; ha leányát 
meglátta, menekült előle; mert Eunomia, az első éjszakák 
kellemes izgalmai és meglepetései után szinte megnémult, sá-
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padtan és gyászos arccal járt-kelt, mint egy kísértet, utálta a 
vasgyúró germánt, s annál jobban megutálta, minél sűrűb
ben és minél lelkesebben gyötörte virágtestét durva szeretke
zésével. Eunomia örökös bánatát nem bírta sokáig elviselni 
az apa, hiszen ez a nő olyan volt, mint az élő szemrehányás, 
mint egy bosszúálló Fúria. Kihallgatásra jelentkezett az 
Augustusnál, s megkérdezte, hogy Veduót helyezze át Arelaté- 
ba, Matidia testőrségébe.

Ebben a pillanatban Crispus jóízűn elkezdett hahotázni.
Minervina kérdőn nézett rá s Vecasius, mintha csak erre 

a néma kérdésre felelne, befejezte Eunomia történetét:
- Nobilissimus, nevetésed megbélyegzi a zord apát, aki 

lám hasztalan szállt szembe a sorssal, mert végül, bár szán
déka ellenére, mégis boldogította leányát, s éppen azzal, aki
től erővel elszakította, mivelhogy Stephanos éppen az arelatei 
palotában hivataloskodott. Attól kezdve, hogy a szerelmesek 
újra találkoztak, Eunomia többé közel sem engedte magá
hoz az esetlen és vaskos germánt, aki bánatában ezentúl sorra 
boldogította a palotai rabszolgalányokat. Viszont a finom és 
művelt Stephanos végre szóval és tettel, naponta boldogít
hatta Eunomiát forró vallomásaival, lírai lángolásával és 
szűnni nem akaró öleléseivel.

Crispust még akkor is rázta a nevetés, mikor a villa ka
pujában felpattant kedves lova hátára, tenyerével megtapo
gatta a nemes paripa fényes szőrű, gyönyörűen ívelt nyakát, s 
halkan nevén szólította:

- Delicatus!
A ló megértette a parancsot, büszkén fölszegte fejét, és 

lassú egyenletes ügetésben megindult. Kétoldalt jól felfegy
verzett scutariusok, lovas testőrök kísérték a nobilissimust.

Esteledett, mikor hazaért a palotába. Lakosztályában a 
rabszolgái megszabadították ünnepi díszruhájától és a páncél 
helyett rövid ujjú, térdig érő, vörös szegélyes könnyű selyem 
tunicát adtak rá, s kellő szakértelemmel vállaira kanyarították 
az abolla nevű, művésziesen ráncolt bő és rövid köpenykét, 
amelyet a jobb vállán, rubintköves aranycsat fogott össze. Az 
égszínkék abolla redői bársonyosan simultak a fehér tunica
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csillogó selymére. Ha nem lett volna illendő, sőt kötelező az 
Augustánál is tisztelegnie, legszívesebben könnyű, virágos 
synthesist adatott volna magára, de családi látogatáshoz is 
kissé díszesebben kellett öltöznie. Az öltöztető rabszolga ezüst 
tükröt tartott elé, a fodrász széles elefántcsont fésűvel lesimí
totta a lovaglásban megzilált haját, Crispus belenézett a tü
körbe, bólintott, a rabszolgák hajlongva távoztak.

Végre indulhatott. Fausta a kis fogadószobában várta: 
borvörös tunica volt rajta, sáfránysárga szegélyén szív alakú 
hímzett díszek futottak körös-körül; a tunicát jó magasan, te
nyérnyi széles aranyöv szorította testéhez, az öv fölött pedig, 
a ruha merész kivágásából kacéran fehérlettek elő duzzadó 
keblei, s ahogy elomlott virágos, kék perzsiai szőnyeggel bo
rított pamlagán, a tunica alól kivillantak feltűnően karcsú 
bokái. Az egykori béka nemcsak megszépült és megérett, ha
nem szépítette is magát, és főleg tervszerűen öltözött, illető
leg vetkőzött a mai látogatásra.

Mikor Crispus belépett, Fausta látszólag nyugodtan fe
küdt a pamlagon, két meztelen karját hátravetette, tenyerein 
nyugtatta fejét, atcán jól betanult mosoly fénylett, de szíve 
vadul vert. Már reggel óta - mikor oly hosszú ideig zavarta
lanul gyönyörködhetett a remek fiatalemberben - azon tépe- 
lődött: vajon nem szentségtörés-e, nem vérfertőzés-e, ha ezt a 
sugárzó ifjút szomjasan, éhesen, őrjöngve az ágyába kívánja? 
Lehet-e bűnös ez az emésztő szerelem egy ragyogó fiatal férfi 
iránt, aki ugyan tíz évvel fiatalabb nála, de máris férfi, győ
zelmes hadvezér, ünnepelt hős, és elvégre semmiféle rokoni 
kötelék sem fűzi hozzá. Talán az, hogy férjének a fia? Ugyan, 
hiszen mostanig jóformán alig ismertei Constantinushoz sem 
fűzi semmi más érzelem, csak a gyűlölet és a bosszúvágy! 
Apja és bátyja gyilkosa várhat-e tőle, éppen tőle kíméletet, 
hiszen csak kényszerből ment hozzá, és évekig nem engedte 
közel magához; s mikor mégis leteperte, kénytelen volt gyer
meket szülni neki! De betelt a mérték, nem tartozik neki 
semmivel! Elég volt! Most következik a bosszú, az édes elég
tétel az undorító és lealázó évekért: évoé, szerelem! ujjongott 
magában, és kemény elhatározással összeharapta duzzadt aj-
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kait. Mikor azonban Crispust meglátta, vonásai megenyhül
tek, arcán felfénylett a hosszú évek óta elhervadt mosoly. 
Nyugodtan, méltóságos fegyelmezettséggel állt föl; szemér
mesen, mintha rajtakapták volna, keblére vonta az övébe 
akasztott sárga selyemfátylat; lassan odalépett Crispushoz, 
aki hódolattal meghajolt előtte. Az asszony ezt gondolta ma
gában: „Hátha most fordíthatok a sorsomon! Hátha élet és 
halál kérdése ez a perc?" Behunyta a szemét, két karját a 
Caesar felé nyújtotta, de már alig hallotta a fiatalember szok
ványos köszönését, két meztelen karjával ráfonódott, szoro
san hozzásimult, pontosan, egyúttal szemérmetlen szenvedé
lyességgel szájon csókolta, megfogta a két kezét, kissé hátra
lépett, egy percig gyönyörködött az ifjú sugárzó szépségében, 
aztán magával vonta a pamlagra, és mintha az iménti szenve
délyes fogadtatás meg sem történt volna, tettetett és jól ki
számított tárgyilagossággal megszólalt:

- Crispus, köszönöm, hogy életednek ezen a legszebb 
napján nem feledkeztél meg rólam. Vártalak. Nagyon várta
lak. S most boldog vagyok, hogy eljöttél hozzám, és engem is 
részesévé avatsz diadalodnak.

- Augusta, hálás vagyok ezért a kitüntető fogadta
tásért - mondta rá kimért udvariassággal Crispus, de Fausta 
azonnal belefojtotta a szót.

- Ne mondd, hogy „Augusta", nagyon hivatalos és rideg 
ez a megszólítás - tiltakozott a császárné, aztán csiklandós 
nevetéssel így folytatta: - Szólíts így: „Fausta" - hiszen anyád 
vagyok.

Kacér és kihívó kacagása már-már ellentmondásra inge
relte Crispust, de az asszony mind a két kezét megfogta, nagy 
kerek szemét rámeresztette a fiatalemberre, mintha meg 
akarná igézni és művészi szünetekkel megtört, kissé akadozó, 
fulladozó, de szinte perzselő szavaival belefojtotta a szót, le
nyűgözte és bűvölte:

- Crispus, a mai ünnepségen olyan voltál, mint egy 
fiatal isten! Elvarázsoltál mindenkit - s művészi szünet után, 
elcsukló hangon hozzátette -, de főképp engemet. Büszke 
voltam rád, s most is büszke vagyok, hogy az enyém vagy,
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legalább egy kicsit az enyém. - Ügyesen és óvatosan hozzá
simult a fiatalemberhez, kemény és forró kebleit kissé oda
szorította Crispus izmosán domborodó melléhez, bal kezével 
az arcát simogatta, már-már jobb karja is ölelésre lendült, s 
forró ajkai mintha újra le akartak volna csapni az imádott 
ifjú szájra ...

Egy pillanaton múlt az egész. Az Augusta szinte vonag- 
lott már szerelmes elragadtatásában, de azért óvatosan fi
gyelt, s észrevette, hogy Crispus meghökken, kissé vissza
húzza felsőtestét, szinte védekező állásba helyezkedik. Fausta 
ezt a megtorpanást a szűz ifjú önkéntelen megriadásának 
érezte, és hát szenvedélyesen folytatta:

- Crispus, édesem, büszkeségem! bárcsak nem egy 
kicsit, hanem egészen az enyém lehetnél! Nem tudom, meg
értesz-e engem: apádat csak a háború, a kormányzás, a poli
tika érdekli, én pedig egyedül vagyok, halálosan és kétség
beesetten egyedül...

- De ott vannak a gyerekeid, Augusta - húzódott vissza 
még jobban Crispus.

- Azok az ő gyerekei! - vágta rá Fausta, ezúttal őszinte 
haraggal. - Nekem csak egy gyerekem van, akire büszke 
vagyok, s azt akarom, hogy ez a gyerek, legszebb gyerme
kem, gyönyörű Crispusom, egészen az enyém legyen, testes- 
tül-lelkestül, egészen, úgy ahogy én gondolom!

Crispus megdöbbent. Mi ez? Szerelem? Lehetetlen! Az 
Augustus felesége, négy gyermek anyja, a mindig kifogásta
lan és hideg Fausta beleszeretett volna a saját mostohafiába? 
Ugyan! Elcsépelt mitológiai kaland, már a színpadon is 
unják! Egészséges erkölcsi érzékű ember ma már csak nevet 
az ilyesmin! Hát akkor tán kísértés? A fiúi hűség s a becsü
let próbája? Constantinus csapdája? Ugyan! Hiszen épp most 
panaszolta, hogy az Augustus elhanyagolja! Constantinus 
tehát nem lehet féltékeny rá, nincs szüksége semmiféle pró
bára vagy csapdára! Hát akkor? Igen, ez semmi más, mint 
egy kielégítetlen, de szerelmi vágyakban őrjöngő, ám kissé 
öregedő nő görcsös kapaszkodása az utolsó szalmaszálba! 
Mikor eddig jutott gondolatainak izgatott s mégis józan vil-
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lódzásában, hirtelen ez is felötlött benne: „Mért ne? Ha any- 
nyira akarja, tépd le, tipord le, elégítsd ki! Ne habozz, hiszen 
ha te a tisztesség s a gyermeki hűség nevében visszautasítod, 
valamelyik markos rabszolga, győztes versenykocsis vagy 
izmos gladiátor úgyis letarolja!" Ekkor egyszerre felsugár
zott előtte Lactantius nemes alakja, s fölvetette magában a 
kérdést, vajon a tiszteletre méltó professzor helyeselné-e, 
hogy letiporja ezt az egyébként kívánatos hetérát? „Nem!" 
- érezte meg nemes nevelőjének néma tiltakozását.

Mindez a pillanatok ezredrésze alatt viharzott végig fel
korbácsolt idegein, s mikor észrevette, hogy a felizgatott nő 
ölelésre szomjas karjai és már révületben remegő ajkai 
megint veszedelmesen közelednek testéhez, hirtelen elhatá
rozással kiragadta magát az érzéki varázs bűvöletéből, s föl
állt. Ennyit mondott:

- Augusta, hódolattal köszönöm kitüntető kegyessége
det.

És szertartásosan távozott.
Fausta lángoló arccal pattant fel a pamlagról. Nagy 

fekete szeme szinte szikrázott, húsos vérvörös ajkai remeg
tek, melle zihált, teste izzott, belsejében újra lobbot vetett a 
sötét szenvedély. Kiegyenesedett, fejét fölvetette, fekete haja 
viharosan meghullámzott, szája démoni gonosz mosolyra fer- 
dült, két keze ökölbe szorult.

Tehetetlen dühében a pamlagra dobta magát, fejét a 
duzzadó selyempárnákba fúrta, vergődött-vonaglott egy da
rabig, aztán kitört belőle a vad, visszafojthatatlan, görcsös 
zokogás.

IV

Erről a tragikus kalandról egyelőre semmit sem tudott az 
udvari pletyka; Fausta erre a délutánra minden rabszolgát el
távolított, még a lakosztálya környékéről is, úgyhogy a bizal
mas kis szobától, amelyben Crispust fogadta, a legközelebbi
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testőr legalább száz lépésnyire volt. A palota személyzete 
még csak nem is sejtette, hogy Crispus látogatást tett az 
Augustánál; még a saját rabszolgái sem tudták, hová ment, s 
meddig volt ott - mert a nagy jelenet után nem ment vissza 
lakosztályába, hanem a kapuőrségen gyaloghintóba szállt, és 
kivitette magát a szigetre.

Az Augusta félreérthetetlen felkínálkozása bosszantotta: 
fiatal életében most látott bele először az emberi szenvedély 
sötét mélységeibe; megborzadt az asszony leplezetlen és 
mohó férfiéhségétől, és irtózattal gondolt arra, hogy ez a 
nekivadult nő ki mindenkivel csalhatta meg már az Augus
tusi! Igaz, hogy a császárnét ezer szem figyeli, de senkiben 
sem kelthet gyanút, ha néha egy csinos és izmos rabszolga - 
fodrász, lábápoló, cipőművész, gyorsíró, vagy éppen felol
vasó - hosszasabban időzik az Augusta buja és illatos kis 
fészkében! De hátha Fausta példásan tisztességes, és éppen 
csak őt, Crispust akarja? Ez kellemetlen volna, mert ha így 
van, valósággal bujkálnia kellene a nő elől s rettegnie attól, 
hogy vagy a személyzet, vagy maga Constantinus előbb-utóbb 
észrevesz valamit; még a becsületes tartózkodás is árulója 
lehet. Hogy lakjék tovább is egy fedél alatt ezzel a nekitüze- 
sedett démonnal? Szóljon apjának? Lehetetlen, hisz oly hir
telen haragú, hogy abban a pillanatban kivégeztetné a nőt! 
Nem, nem, csak semmi botrányt! Legjobb lesz mélységesen 
hallgatni erről a mocskos élményről, hiszen ha bizalmasan el
mondaná valakinek, az illető bizonyára elnézőn mosolyogna, 
és azt gondolná magában, hogy az egész rémtörténet az én 
fantáziámban született meg. Amint a sziget útjain sétálgatott, 
hogy kiszellőztesse fejét, a friss, hűvöskés esti levegőn lehig
gadt, az ezüstös holdfényben lassankint szétfoszlottak tragi
kus tépelődései, és végül abban állapodott meg, hogy nem 
szabad bolygatni a történteket, fátyolt kell borítani az egész 
undorító kísérletre, éppenséggel nem szabad kerülgetni Faus- 
tát, hanem ezentúl is elfogulatlanul és barátságosan kell érint
kezni vele, mintha semmi sem történt volna.

Ügy érezte, hogy ezt az elhatározását Lactantius bizo
nyosan helyeselné!
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Gyaloghintója a szigeti hídfőnél várta; beszállt, a rab
szolgák megindultak vele. Már a forum táján jártak, a sötét 
utcát néhány lépésnyire megvilágította az egyik rabszolga 
beüvegezett, kétlángú kézilámpája, az esti csöndet pedig föl
verte a másik rabszolga szüntelen csengetése, ami annyit je
lentett, hogy úgynevezett úriember közeledik, fegyveres kí
sérettel, tehát a tolvajok, rablók, csavargók jól teszik, ha ki
térnek az útjukból: Crispus is, két markos rabszolgája is tőrt 
és rövid kardot rejtegetett a köpenye alatt. Rablók nem is 
állták útjukat, de valahol a bazilika táján, nem messze a pa
lotától, mégis támadás érte őket: fátyolos, selyemköpenyes, 
túlzottan kifestett éjjeli pillangó dugta be mosolygó és illa
tos fejét a gyaloghintó ablakán:

- Szép úr, kegyes úr, jöjj velem! Sittius fogadójának 
emeleti hálótermében elíziumi gyönyörűségekben részesítlek; 
szépséges fiatal úr, tíz arany a jutalmam és öt arany Sittius 
bácsinak! Ma még senki sem szeretett, drága szép uram, csupa 
szűz vagyok, csupa tűz vagyok, ég a testem, ma egészen a 
tiéd leszek; száz csodáját tudom az egyiptomi meg indiai sze
retkezésnek ... - a lány előkelő urat szimatolt a gyaloghin
tóbán, megérezte, hogy itt jól kereshet, ha ez a pénzeszsák 
kötélnek áll, s utolsó kísérletként fölemelte kézilámpáját, és 
az arcába világított a fiatalembernek, s mikor meqlátta, iz
gatottan dadogni kezdett: - ... te vagy, Caesar? O asszonyok 
bálványa, lányok öröme! Szépségem, szerelmem, istenségem! 
Jöjj velem! Egy éjszakádért szívesen meg is halok! Ugye, fel
jössz hozzám? Ne vess meg, ne hagyj itt! - és már nyúj
totta is szabadon maradt jobb karját, hogy átölelje Crispus 
nyakát. A fátyolruhán át izgalmasan derengett fel a lámpa hal
vány fényében mellének tejfehér, lágy hajlata, és Crispus ar
cát megcsapta az erősen illatosított fiatal test hivatásszerűen 
perzselő forrósága.

Crispust megdöbbentette, hogy ez a hetéra ismeri. Még 
magához sem tért a mai nap második szerelmi támadásának 
meglepetéséből, s máris újra hallotta a lány hízelkedő hang
ját:

- Melissa a nevem, Caesar!
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Crispus barátai közléseiből valóban tudta, kicsoda Me- 
lissa, és részletesen ismerte rendkívüli tehetségét. De nem 
volt szüksége rá: jobban szerette a vadászatot, a testedzést 
és a tábori életet, mint az indiai és egyiptomi szeretkezés bo
nyolult fogásait. Testi kielégülését, minden probléma nélkül, 
tökéletesen megadták a szebbnél szebb rabszolgalányok, és 
Hermogenes spectabilis mindig gondoskodott a változatos 
utánpótlásról. Ma éppenséggel nem volt kedve senkire, még 
a csodálatos Melissára sem.

- Melissa - szólalt meg végre és szelíden elhárította a 
lány gömbölyű és fehéren derengő karját -, ma fáradt va
gyok. Majd máskor. Ne haragudj rám. - Az övén csüngő 
három pénzeszacskó közül kiemelte az egyiket, és odanyúj
totta Melissának: - Fogadd el ezt az ötven aranyat, és aludj 
jól, szép Melissa.

A lány mohón kapott a pénzeszacskóért, övébe akasz
totta, s mikor Crispus elindította a rabszolgákat, még bekiál
tott a gyaloghintó ablakán:

- Szépségem, ma rólad álmodom.
Befordult a mellékutcába, és kézilámpásával úgy tipe

gett és libegett előre a sötét falak mentén, mint egy csillogó, 
ám elárvult szentjánosbogárka ...

Mikor Crispus a palota elé ért, látta, hogy Constantinus 
dolgozószobájának három nagy ablaka még világos; az 
Augustus a késő esti órákban kapta meg Marius jelentését, 
amely részletesen és kissé ironikusan ismertette Licinius ma
gatartását. A hosszú beszámolóból legjobban Licinius jel
lemrajza ragadta meg figyelmét. Minden mondatát újra meg 
újra elolvasta, adatait és állításait gondosan mérlegelte, s 
mindjobban megerősödött benne a meggyőződés, hogy hala
déktalanul véget kell vetni ennek a kétféleségnek : idestova 
húsz éve hatalmon van már, nem tétovázhat tovább! Egyedül 
kell maradnia! De hogyan? Hogyan?

Alig várta a másnapot. Már kora reggel hívatta Hosiust. 
Az ilyen bizalmas tárgyalásokon nyoma sem volt a merev és 
ünnepélyes szertartásosságnak; egyszeres adoratio után a csá
szár intésére leülhettek a meghívottak a tanácskozó asztalhoz.
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Ezúttal Hosius volt az egyetlen meghívott. Constantinus ki
göngyölítette az asztalon a bizalmas jelentést és megszólalt:

- Itt van előttem Marius Brellicus jelentése, tegnap éj
jel kaptam. Majd olvasd el részletesen, én most csak egy-két 
közlést emelek ki belőle. Például azt, hogy ez a műveletlen s 
majdnem ír ás tudatlan moesiai paraszt erőnek erejével utá
nozni akar engem. Folyton álmai, látomásai, jelenései vannak; 
persze, irigyli tőlem Sol Invictus különös kegyelmét és párt
fogását, az égi jelt, a győzelmeket és a népszerűséget. Minden 
reggel megjelenik nála főfő mágusa, Hermon, ez a körmön
font egyiptomi szélhámos, és megfejti álmait s megmagya
rázza jelenéseit. Legutóbb azt álmodta, hogy százezer kígyó
tojást látott, egyszerre valamennyiből kikelt a kígyó, megro
hanták őt, testére tekerőztek, kétágú nyelvüket ráöltögették, 
dühösen sziszegtek, mire ő háromszor föléjük emelte kor
mánypálcáját, s íme, a veszedelmes csúszómászók élettelenül 
hulltak le testéről. Hermon szerint az álom világosan beszél: 
Licinius százezernyi ellenséget tönkrever.

- Holott Artemidoros szerint - szólt közbe a császár in
tésére Hosius - az álom annyit jelent, hogy Liciniust saját 
alattomosságai és aljasságai emésztik.

- Természetesen jelenése is volt: óriási lángoló tűzgolyó 
jelent meg az égbolton, szemkápráztató sebességgel forogni 
kezdett, s mikor közel ért a földhöz, felrobbant, lezuhant, 
mindent felgyújtott maga körül; ő pedig, Licinius, nem égett 
el, csak égett, lángolt, és feje fölött hatágú napkorona sugár
zott. Hermon azt mondja: ragyogó győzelem.

- Én pedig tudom Artemidoros hiteles magyarázatát; az 
álom jelentése: pusztulás, terméketlenség, éhínség.

- De van egyéb is. Mivel én a Milvius-hídi győzelem 
után, az egység érdekében olyan imádságot írattam veled, 
amelyet minden vallás hívője bízvást, meggyőződésének sé
relme nélkül, elmondhat istenségének, Licinius utasította Vi
bius Gallust, Sol Invictus nikomedeiai főpapját, hogy ugyan
ilyen általános jellegű imádságot szerkesszen a „szentséges 
legfőbb istenséghez", s elrendelte, hogy Lupicinus tábornok 
ezt a szöveget minden katonájának adja oda, s majdan eset-

ʃ99 



leges ütközetek előtt, levett sisakkal s kitárt karokkal há
romszor mondják el a harcosok harsány hangon, egyszerre, 
ütemesen I

- Ö, ez a háromszoros ismétlés minden keleti varázslás 
sikerének a feltétele! - jegyezte meg Hosius. - Elavult fogás!

- Ez most mellékes - legyintett az Augustus. - Sokkal 
fontosabb a jelentés következő szakasza: Constantinus éppen 
azon a napon győzte le Maxentiust, amelyen a bitorló ural
kodásának ötödik évfordulóját akarta ünnepelni: Licinius te
hát azt a titkos utasítást adta Olympiosnak, hogy háború ese
tén igyekezzék a döntő ütközetet azon a napon megvívni, 
amelyre uralkodásom évfordulója esik, mert ennek az egybe
esésnek titkos varázsereje van! Feltétlenül megszerzi a győ
zelmet! Nos, mit szólsz mindehhez?

- Szentséges Augustus, ez mind elárulja, hogy Licinius 
Augustus háborúra készül, s váratlanul le akar csapni ránk. 
Ügy látszik, türelmetlen. A csatákat azonban nem az évfor
duló, hanem a hadvezér tehetsége és a katonák vitézsége dönti 
el. Én nyugodtan alszom: Licinius csak jöjjön, a vesztébe ro
han.

Constantinus megnyugodott. Licinius álmát és jelenését 
nem vette ugyan félvállról, mint Hosius, de fontosnak tartotta 
a püspöknek azt a megállapítását, hogy a „műveletlen ember 
azt álmodja, amit kíván, vagy amitől fél", márpedig Liciniusra 
mind a kettő ráillik.

Annál jobban nyugtalanította Ablavius bizalmas jelen
tése, amely másnap érkezett. A vicarius Sandariótól is szer
zett értesüléseket, s ezek Marius hírein kívül újabbakat is tar
talmaztak: Licinius nemcsak utánozza Constantinust, hanem 
durván szidalmazza is; sőt az égi jelről is becsmérlőn nyilat
kozik, s ami a legfontosabb: veszélyezteti a vallási békét. 
Látszólag Sol-tisztelő, de egyiptomi jósokkal, varázslókkal, 
sőt méregkeverőkkel veszi körül magát, s ezekkel sötét és 
nagy erejű átkokat mondat Constantinusra; Sol Invictus jelét 
is föltéteti zászlaira, de a legtöbb zászlóra és hadi jel vényre 
odacsempészteti a Constantinusnak gyalázatos pusztulást és 
halált kívánó átoktáblácskákat. Aláírta a mediolanumi egyez-
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séget, és most kitiltja a palotából a keresztényeket, sőt mintha 
még mindig tartana az üldözés, a keresztény katonákat arra 
kényszeríti, hogy Jupiternek és Marsnak áldozzanak, s véres 
áldozatokon és haruspiciumokon vegyenek részt, miközben ő 
maga tömjénnel áldoz Sol Conservatornak, a birodalmat meg
tartó Napistennek, és - mint Constantinus - kétoldalt égő 
gyertyát tartó templomszolgákat állít maga mellé. Betetőzi 
ostobaságát és következetlenségét a keresztény papok és püs
pökök zaklatásával; azzal gyanúsítja őket, hogy folyton Nyu
gatra sandítanak, Constantinusra sóvárognak, hűtlenek és 
árulók. Sorra bebörtönöztette a gyanúsnak minősített püspö
köket, a legtöbbet kivégeztette s méghozzá némelyiket em
bertelen kegyetlenséggel. Sandario a jelentéséhez pontos ada
tokat és névsorokat csatolt, s ezeket Ablavius mind mellé
kelte más úton szerzett egyéb értesüléseihez.

Constantinust felháborította sógorának felelőtlensége és 
oktalansága, ami hetek alatt felborította a már-már megszi
lárduló vallási békét. Éppen hívatni akarta Concordiust, Ho- 
siust és Crispust, hogy megtárgyalja velük ezt a megdöbbentő 
jelentést, amikor belépett Talio, megállt és tisztelgett:

- Nos, Talio? - fordult felé a császár.
- Szent séges Augustus, jelentem, hogy a mai napra ke

gyeskedtél kitűzni a XX. Valeria legio Noviomagusba áthe
lyezett három cohorsának megszemlélését. Parancsod szerint 
itt az indulás ideje.

- Igen - mondta rá Constantinus kissé idegesen, mert 
bosszantotta, hogy megfeledkezett erről a szemléről, holott 
Hermogenes spectabilis följegyezte napi császári teendői közé. 
- Igen, tudom. Közöld a magister memoriaevel parancsomat, 
hogy holnap reggel Crispus Caesar, Concordius tábornok és 
Hosius clarissimus jelentkezzék nálam. Utána indulunk.

Kisvártatva visszatért Talio és Constantinus tábori dísz
ben, a szárnysegéd és tizenkét candidatus kíséretében levonult 
a díszudvarba s lóra szállt.

Az egész napot Noviomagusban töltötte, késő este tért 
vissza a palotába, megvacsorázott, újra elővette Ablavius je
lentését, éjfélig tanulmányozta és töprengett rajta, és szokat-
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lanul furcsa izgalommal várta a másnapi tanácskozást; úgy 
érezte magát, mintha másnap döntő csatára kellene kiállnia.

Crispusnak ma délelőtt órája volt Lactantiusszal: Cons
tantinus rendelkezése szerint az órákat nem a Caesar lakosz
tályában tartották, hanem a professzor dolgozószobájában. 
Crispus, amint belépett az előszobába, azonnal hallotta, hogy 
Lactantius olvas, nyugodt és kissé öreges hangon, de dallamo
san: a mondatok végén mindig hibátlanul kiemelte és hang
súlyozta a művészi prózában elengedhetetlen időmértékes 
sorzáradékot. Lágyan és kellemesen simogatták fülét a creti- 
cusok és trocheusok, hiszen éppen Lactantius előadásaiból is
merte meg a művészi stílus érzéki varázsának ezt a titkát. 
Crispus egy percig hallgatta, s már-már be akart menni mes
teréhez, amikor olyan mondatok ütötték meg fülét, hogy egy
szerre szinte földbegyökeredzett a lába:

„Mostohám eleinte úgy alakoskodott, mintha édes fia
ként szeretne: folyton a sarkamban járt, egyre-másra csó
kolgatott, s én engedtem; nem is sejtettem rejtett szándékát, 
csak csodálkoztam, hogy oly édesanyai gyöngédséggel dédel
get. Mikor egyre szemérmetlenebbül környékezett, a csók
jai is forróbbak lettek, s kacsingatásai is túlmentek a tisztes
ség határain, gyanút fogtam, kerültem, s valahányszor meg
kísértett, ügyes ravaszkodással kisiklottam hálójából. Egy
szer apám nem volt otthon, s mikor egy szertartásról ünnepi 
díszben hazatértem, s a nő meglátott, nem bírta tovább tür
tőztetni magát: elvesztette a józan eszét, meztelen sóvárgásá
val elém sietett, s a nyakamba hullva, forrón és szerelmesen 
búgta: Ô, én szép fiatal Hippolytosom!"

Crispus megdöbbent, de nem tudott és nem is akart gon
dolkozni: hirtelen elhatározással benyitott: Lactantius két 
kezében kifeszítve tartotta a tekercset, és annyira elmerült az 
olvasásában, hogy eleinte észre sem vette Crispust. Csak ak
kor göngyölte össze a tekercset, és hagyta abba az olvasást, 
amikor tanítványa megszólalt: - Köszöntlek, mesterem. En
gedd megkérdezzem: mit olvastál oly élvezettel, hogy már az 
előszobádban elbűvölte füleimet?

Lactantius ültében könnyű meghajlással fogadta a nobi-
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lissimus köszöntését leültette tanítványát és csak azután fe
lelt:

- Üj könyv ez: amint látom, bonyolult szerelmi történet, 
az úgynevezett miletosi elbeszélések műfajának bővebb, ki
teljesedett, epizódokkal tarkított változata. Éppen a gonosz 
és elvetemedett Demainete történetét olvasom: halálosan bele
szeretett mostohafiába, a daliás, csinos és jóhiszemű Kne- 
monba, és mindenáron szerelemre akarta csábítani. Még nem 
tudom, mi lesz a történet vége, de őszintén szólván kissé 
bosszant, hogy a szerző ilyen epizódokkal megszaggatja a 
főcselekmény egyenes vonalát, úgyhogy az olvasó nem élvez
heti egyfolytában Theagenes és Charikleia szerelmének ér
zelmes és viharos viszontagságait, amelyek végül is bizonyo
san jóra fordulnak. Még nem olvastam végig, csak most kap
tam kölcsön Palmatustól: ez minden szórakoztató könyvet 
megvesz.

- Én is szívesen megvenném - szólalt meg Crispus -, 
csak mondd meg, mester, kinél kapható?

- Palmatus bizonyosan tud szerezni példányt. Szólj neki. 
Nem ellenzem az olvasását, mert ámbár csupa szerelem az 
egész, előnyösen különbözik ama miletosi Aristeides csiklan
dós történetkéitől, amelyeknek egyetlen célja az érzékek in
gerlése, az alantas nemi vágyak szítása és fölgerjesztése. Mert 
ennek a műnek a szerzője, az emesai Heliodoros, erkölcsös 
ember, az újplatonikus filozófia híve, mérsékelt és fel vilá
gosodott hirdetője a becsületnek, az erénynek, az embersé
ges erkölcsi magatartásnak, és szerelmekkel átszőtt érzelmes 
és kalandos elbeszélése minden ízében nemes olvasmány, 
amely alkalmas a jóindulatú és nemes hajlamú ifjak jellemé
nek alakítására. Hangsúlyozom, hogy még nem olvastam vé
gig, de nem hiszem, hogy elolvasása után megváltoznék a vé
leményem.

- Köszönöm, mesterem. Megszerzem és elolvasom Helio
doros könyvét. Érdekel. Annak idején majd beszámolok róla.

- Érdeklődéssel várom véleményedet és bírálatodat. Mai 
előadásunk, illetve beszélgetésünk tárgya Cicero De republica 
című állambölcseleti művének elemzése és összehasonlítása
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Platon Politeiájával. Ma éppen a mű hatodik könyvével szán
dékozunk foglalkozni: Scipio látomásával vagy álmával, 
amelynek lényege és vezető gondolata az a megállapítás, 
hogy azok a férfiak, akik híven szolgálták hazájukat, örökre 
élnek, s halhatatlan példaképeink maradnak.

Ezen a napon, Lactantius lenyűgöző előadásának jóvol
tából, Cicero annyira elbűvölte Crispust, hogy tökéletesen 
megfeledkezett Heliodorosról, Demainete és Knemon tragikus 
történetéről.

Másnap délelőtt pontosan megjelent Constantinus fo
gadótermében.

A tanácskozáson felolvasták és részletesen megvitatták 
Ablavius jelentését, s valamennyien megegyeztek abban, hogy 
Licinius elvesztette a fejét, s viselkedése a szó szoros értel
mében háborús kihívás. Crispus most hallotta először ezeket 
a politikai bonyodalmakat, de rögtön rátapintott Ablavius 
jelentésének egy-egy olyan célzására, amelyet eddig nem vet
tek figyelembe:

- Szentséges Augustus - szólalt meg -, ebből a bizal
mas jelentésből, ha figyelmesen olvassuk, kiderül, hogy Lici- 
niust az előttem egyébként ismeretlen nikomedeiai püspök, 
bizonyos Eusebios, uszítja örökkévalóságod ellen. Mi a baja 
ennek az Eusebiosnak?

- Ariánus - jegyezte meg Hosius -, vagyis egységbontó.
- Rendben van, értem - felelte rá Crispus -, de a jelen

tésből az is kiolvasható, s méghozzá minden erőltetés nélkül, 
hogy Licinius, nyílt és bizalmas nyilatkozataiban állandóan 
lázit Constantinus Augustus ellen, s nemegyszer hetykén ki
jelentette, hogy ha Constantinus merészelne megmoccanni, 
ő bizony tönkreveri és megsemmisíti.

Egy pillanatra csend támadt, aztán Hosius szólalt meg:
- Adózzunk hódolattal és hálával a Caesar kitűnő meg

figyeléseinek, és ne mellőzzük a jelentéseknek azt az adatát 
se, amely elárulja, hogy Constantia Augusta egy követ fúj 
ama bizonyos Eusebios püspökkel, bár aki a sorok közt tud 
olvasni, azt is látja, hogy az Augusta igyekszik mérsékelni 
férje harci vágyát és elszántságát.
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Constantinus fölkapta a fejét. Nem értette világosan, 
mire célozhatott a püspök, de annál világosabban megértette 
Concordius rövid és velős felszólalását:

- Licinius megszegte a mediolanumi megállapodást: ez 
ok a háborúra. Szentséges Augustus, a haditervek készen van
nak!

Most Constantinus szólalt meg:
- Akkor hát legyen háború.
Crispus föllélegzett: háborúba megy, végre megmenekül 

mostohája szerelmétől!

V

Sem Marius, sem Ablavius jelentésében nem szerepeltek 
olyan bizalmas értesülések, amelyek esetleg vonatkozásban 
lehettek Constantával; mindketten tanácsosabbnak tartották 
hallgatni bizonyos kényes ügyekről - vagy túlzott óvatos
ságból, vagy kíméletből, vagy azért, mert féltek Constantinus 
bosszújától -, holott a császárt feltétlenül érdekelte volna 
Eusebios egyéniségének és politikai szerepének részletes és 
őszinte ismertetése. Ennek a tapasztalt, számító, ügyes és ra
vasz szervezőnek a titkos munkája sokkal jobban érdekelte 
volna, mint Constantia Augusta erkölcsi élete. S bizonyára 
sokért nem adta volna Constantinus, ha értesül Eusebios és 
Licinius bizalmas beszélgetéseiről az Augustával.

- Szivecském - kezdte Eusebios egyszer ebéd után -, 
az Augustus túlzásokba téved. Beszélned kell vele. Hogy le 
akar számolni az izgága és hatalmaskodó Constantinusszal, 
az helyes és szükséges; magam is támogattam ebben és tá
mogatom, sőt sürgetem. De nekünk nem szabad okot adnunk 
semmiféle gyanúra vagy vádra! Én ismételten óvtam már a 
mediolanumi egyezség megszegésétől, de rendreutasított s meg
fenyegetett, hogy kitilt a palotából, s börtönbe zárat, ha el
lenkezni merészelek vele! Téged talán inkább meghallgat,
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bár az utóbbi időben nagyon nyugtalan, ideges, kiszámítha
tatlan.

- S valami furcsa rögeszme kerítette hatalmába: attól 
reszket, hogy éhen hal szegény, s gondoskodnia kell magáról 
öreg napjaira! Százával hurcoltatja börtönbe vagy kergeti 
száműzetésbe a gazdag embereket, s azonnal elkobozza vagyo
nukat; holott kincseskamrái máris zsúfolva vannak arannyal, 
ezüsttel, drágakővel. Nem értem.

- Hát azt érted-e, hogy miért hurcoltatja a palotába az 
elfogottak fiatal és csinos leányait és feleségeit, holott jóval 
túl van a hetvenen, ráncos és roskatag vénember, hiszen ma
gad tudhatod legjobban - nevetett Eusebios.

- De Glaphyra, az öltöztető rabszolgalányom azt mondja, 
hogy nem is magának hurcoltatja ide a válogatott nőket, hi
szen éppen csak fogdossa és markolássza a viruló fiatal tes
teket: elméleti kéjelgés ez, nem olyan, mint a mienk, ugye 
drágám? - és hirtelen az ölébe ült Eusebiosnak, és gyorsan 
magával vonta a pamlagra... A beszélgetést csak hosszabb 
szünet után folytatták:

- Ezért hozatja fel a nőket? - kérdezte Eusebios. - Hi
szen akkor szerencséjük van, mert nem esik kár bennük.

- Dehogynem! - mondta Constantia. - Képzeld, mit 
eszelt ki a vén disznó! Behozat négy remek nőt, behívat négy 
csinos és izmos fiatal rabszolgát, a nőket végigfekteti a te
rem óriási szőnyegén, mindegyikre ráereszt egy rabszolgát, 
s ott a szemeláttára kell szeretkezniök. Persze van néha visí- 
tozás, rugdalás, karmolás, de mindig a fiúk az erősebbek. Fe
neketlen gyönyörűséggel, lihegve, tágra nyílt szemmel, kéjtől 
eltorzult arccal nézi a küszködő s végül elomló párokat, meg
iszik közben egy serleg bort, aztán újra nekiuszítja a fiúkat, és 
élvezi őket, a végkimerülésig. Néha tizenhat éves szűz fiúkat 
uszít rá a fiatalasszonyokra vagy a kislányokra, s őrjöngve 
élvezi a vad és vérforraló szerelmi csatákat. Kifogyhatatlan 
leleményességgel rendez változatosabbnál változatosabb pá
rosítást, s órákig élvezi a vitézi viadalokat.

- Mocskos kéjenc - biggyesztette el a száját megvetőn 
Eusebios. - Bár ilyen találékony volna a politikában is.
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- Az asszonyoknak és a lányoknak nem is olyan szörnyű 
az ilyen szerelmi kaland, hiszen ilyen bőséges és korlátlan ki
elégülést otthon a palotájukban is csak akkor élveznek, ha 
fiatal, csinos és izmos rabszolgáikat rendelik az ágyukba. El
lenben bizonyosan megalázásnak és sértésnek éreznék, ha a 
szentséges Augustus a saját ágyába vonszolná őket, s órákig 
kísérletezne velük, izzadva és hörögve, reménytelenül és 
eredménytelenül. Én ezt keservesen kitapasztaltam! Szeren
csémre, hamar megmentettél, te drága, izmos, hős gladiáto
rom.

Már lángolt az Augusta arca, teste és két karja a férfi 
felé tárult, de a fáradhatatlan gladiátor ezúttal tapintatosan 
kitért a harc elől; fölkelt, és a karosszékbe ült.

- Szivecském - szólalt meg -, beszélned kell az öreg
gel. Ha másképp nem akar meghallgatni, csábítsd az ágyadba 
valami izgalmas ígérettel; mondd, hogy olyan indiai varázs
szert kaptál egy brahmánustól, amitől a holtak is megeleve
nednek; majd adok neked valamiféle mézzel édesített ópium
szörpöt, az öreg beveszi, és kéjes álmai lesznek tőle. De előbb 
meghallgat. írj föl mindent, amit megígér, s írasd alá vele, 
így talán szaván foghatjuk, és megfékezzük.

- De ígérd meg, drágám, hogy ha vállalom ezt az undo
rító éjszakát Licinius szentséges ágyában, kétszeresen kárpó
tolsz érte.

- Négyszeresen - ígérte szemrebbenés nélkül a hős sze
relmes. És erre már Constantia is fölkelt, és kissé bágyadtan 
elomlott a másik karosszékben.

- Te drága, erős, vad szeretőm, te varázsló, te isten - 
suttogta szerelmesen a nő, s kéjesen megvonaglottak az aj
kai.

Eusebios kitért a fenyegető gyöngédség elől.
- Észre kell térítened a császárt, szivecském! - szólalt 

meg tárgyilagosan. - Veszedelmes játékot űz, túlfeszíti a 
húrt. Ma kaptam a rettenetes hírt, hogy Thessalonikéban ki
végeztette Diocletianus özvegyét és leányát: Prisca és Valeria 
már Galerius halála óta ezer veszedelem közt élt, már Maxi
minus szerette volna megkaparintani Galerius özvegyének
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hatalmas vagyonát s hajlandó lett volna feleségül is venni 
Valériát, de a szép és büszke asszony felháborodottan eluta
sította a vakmerő ajánlatot. Csakhogy ettől a perctől kezdve 
a két özvegy élete nem volt biztonságban, s mikor Licinius 
arra akarta kényszeríteni Valériát, hogy mondjon le vagyo
náról az ő javára, anyjával együtt megszökött. A mohó Lici
nius kémei nemrégiben felismerték őket Thessalonikéban, és 
elfogták, a hatalmas Augustus pedig kegyetlenül meggyil
koltatta a két ártatlan asszonyt, s most már rátehette a kezét 
vagyonukra. Thessaloniké népe az utolsó emberig ott volt a 
szerencsétlen özvegyasszony s a szépséges és büszke fiatal öz
vegy kivégzésén: a nők sikoltoztak és zokogtak, a férfiak ne
kibúsult dühvei nézték végig Kelet Augustusának ezt az ok
talan vérengzését. Mind a két asszonyt lefejezték, s holttes
tüket a tengerbe dobták.

- Hallod-e, drágám - szólalt meg Constantia -, ezek 
után félek belefeküdni ennek a mészárosnak az ágyába.

- Semmitől sem kell félned - nyugtatta meg a püspök 
-, téged nem gyilkol meg, hiszen a vagyonod máris az övé.

- Igen, de ha sericai selyemruhát vagy tyrusi bíbort, 
vagy szépen csiszolt egyiptomi smaragdot, vagy a perzsiai 
öbölben halászott igazgyöngyöt kérek tőle, fülönfüggőnek 
vagy gyűrűnek, szívja a fogát, jajgat, hogy tönkreteszem, nyo
morba döntöm, kirablom: annyira sajnálja tőlem erre a sze
rény fényűzésre azt a nyomorult két-három millió sesterciust, 
holott én Augusta vagyok, és szégyellnem kell magamat, ha 
arra gondolok, hogy kétszázötven évvel ezelőtt Titus császár 
szó nélkül megvett egyetlenegy kétmilliós gyémántgyűrűt, 
nem is a feleségének, hanem a szeretőjének, a zsidó Bereni- 
kének.

- Hagyd ezt most, szivecském - állította meg a sértett 
hiúság hömpölygését Eusebios -, maradjunk a tárgynál. Fi
gyelmeztetned kell a szentséges őrültet, hogy az efféle okta
lan kegyetlenkedéssel felháborítja, és maga ellen uszítja a bi
rodalom minden tisztességes és jóérzésű polgárát. Constanti- 
nust mindenáron háborúra akarja ingerelni, s közben megfe
ledkezik róla, hogy semmiféle uralkodó vagy hadvezér nem
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győzhet, ha nem áll mögötte mint erős hátvéd a nép bizalma. 
Licinius azonban csillapíthatatlan aranyéhségével, mohó rab
lásával, ártatlanok üldözésével és oktalan vérengzésével nem
sokára elidegeníti magától legjobb híveit is, és mindenkivel 
meggyűlölteti magát. Márpedig háború esetén kész veszede
lem, ha gyűlölik a vezért s ebben az esetben az uralkodót. 
Mondd meg neki erélyesen, szivecském, hogy az erőszakos 
Constantinust, aki otthon népszerű, csak akkor győzheti le, ha 
előbb legyőzi önmagát, mérsékli szenvedélyeit, és meghódítja 
saját népét.

- Megígértem, drága szerelmem, hogy mindent megte
szek, s észretérítem a vén bűnöst, főleg a négyszeres kárpót
lás fejében - ezzel felugrott, s két karjával szorosan átfontá 
Eusebios nyakát. Most már a férfi bölcsessége is kimerült...

Mikor késő délután elbúcsúztak egymástól, Eusebios, 
csak úgy mellékesen, mintha már eleve nem ezt szánta volna 
a rábeszélés csattanójának, visszafordult, mélyen a szemébe 
nézett Constantának, s kissé gyászos hangon megszólalt:

- Mert ha nem sikerül jobb belátásra bírnod Liciniust, 
akkor feltétlenül elveszítjük a háborút, Licinius ráadásul az 
ostoba fejét is, te pedig, szépségem, az Augusta rangodat.

Márpedig Constantia a rangjáért és a szeretőjéért az Al
világgal is megharcolt volna, életre-halálra. Ezért a kettőért 
indul most harcba, fütyül Liciniusra és a birodalomra! Ezért a 
kettőért s kiváltképpen a négyszeres vagy százszoros kárpót
lásért ...

Csakhogy bármily fényesen sikerül Constantia közbe
lépése, már elkésett. Néhány nap múlva csakugyan „elcsábí
totta" Liciniust; az asszony önfeláldozó hősiességgel küzdött 
az ágyban, egy kitanult hetéra legravaszabb trükkjeivel igye
kezett életre varázsolni a császárt, de sikertelenül. A mézes 
ópiumszörpnek azonban oly pompás volt a hatása, hogy az 
Augustus még harmadnap is boldogan dicsekedett Silvanus 
testőrezredesnek, bizalmas cimborájának, hogy milyen föl
döntúli mámorokat gyújtott ki benne az Augusta.

- Most derült ki, hogy ha időnkint el is lanyhulok, férfi
42 Égi jel II. 20 Q 



vagyok a javából - dicsekedett -, s ebből következik, hogy 
eddigi tehetetlenségemnek nem én vagyok az oka.

- Ezt egy pillanatig sem hittem, szentséges Augustus - 
bizonykodott Silvanus. - Dicséretre méltó változás az Augusta 
eddigi hideg magatartásában, hogy végre ilyen szenvedélye
sen és tüzesen adta magát neked. Megmondom őszintén: ed
digi időleges gyengeségeidnek is az ő lagymatag, sőt hideg 
magatartása volt az oka.

- Jó, jó - legyintett Licinius -, én nem tudom megma
gyarázni ezt a hirtelen támadt szenvedélyét, s nem hiszem, 
hogy még egyszer az ágyamba engedem, mert nem tetszik 
nekem, csúnya és szinte borzongok tőle. Fiatalabb és csino
sabb nő kellene I Te, cimbora, én már ki is szemeltem magam
nak egy gyönyörű kislányt.

- Ki az, szentséges Augustus? - kérdezte az ezredes.
- Glaphyra, az Augusta kis görög rabszolgalánya. Ti

zenhat éves, gyönyörű, egészen odavagyok érte. Én nem hív
hatom őt személyesen, mert...

- Parancsolod, hogy én szóljak neki? - készségeskedett 
Silvanus.

- Mondd meg neki, cimbora, hogy holnap este várom az 
ágyamban.

- A kislány boldog lesz, hogy szentséged kegyessége 
rámosolygott. Az egész palotai személyzet megirigyli majd 
szerencséjét.

Silvanus ezredes egyedül találta a szép rabszolgalányt, 
közölte vele a szentséges Augustus kitüntető üzenetét, és 
meghagyta neki, hogy erre a holnapi éjszakára különösen 
szépítse ki magát; díszesen, üdén, illatosán feküdjék a csá
szár selyemágyába és szentséges karjaiba.

Glaphyra alázatos meghajlással vette tudomásul a csá
szár üzenetét; Silvanus engedélyt szerzett neki a felügyelő
től, hogy elmehessen bevásárolni mindenfélét, ami a holnap
esti öltözékéhez szükséges, adott is neki egy marék aranyat, 
és mint aki jól végezte dolgát, eltávozott. A görög leányka 
meleg ruhát öltött, köpenyt kanyarított nyakába, kis zsákjába 
beletette a pénzét, a fejkendőjét, hirtelenében belegyömöszölt
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valami kevés élelmet, és kora délután elindult „bevásárolni" 
a holnapi császári éjszakára ...

Sohasem látta többé senki sem...
A leányka eltűnése nagy port vert fel. Mikor másap este 

Marius, a derék Turdulus társaságában kiért a szőlőbe, első 
dolga volt közölni Thamarral a szép kis Glaphyra megdöb
bentő menekülését.

- Hát sohasem lesz már vége ennek a gyalázatos garáz
dálkodásnak? - csattant fel Thamar. - Hát meddig kell még 
ebben a megalázó rettegésben élnünk?

- Kedveském - csillapította Marius -, még örülnünk 
kell, hogy eddig nem jutottál eszébe, mivel a palotai tisztvi
selők nyilvántartásában úgy szerepelsz, hogy hosszabb időre 
Alexandreiába utaztál, és én pedig időnkint jelentem, hogy 
szüléiddel zarándokúton jársz valahol Júdeábán. Föltámasz
tottam szegény szüléidét - tette hozzá kényszeredett mosoly- 
lyal, amelyben azonban belső izgalom és aggodalom remegett.

Turdulus behozta a vacsorát: ettek, hallgattak, korán le
feküdtek. Thamar izgalmát sokkal kellemesebb izgalom vál
totta fel: boldogan szunnyadt el Marius karjaiban, s legalább 
egy isteni éjszakára elfeledkezett az örökös rettegésről.

Persze, az ilyen látogatást nem volt tanácsos sűrűn meg
ismételni: Marius legfeljebb minden héten egyszer látogat
hatott ki gyönyörű szerelmeséhez, de Turdulus akár naponta 
szívesen vitt üzenetet Thamamak, ha Marius megkérte rá. 
Turduluson kívül senki sem tehette be a lábát a présházba, 
úgyhogy Thamar jobban rejtve volt a távoli és csöndes sző
lőben, mint ha csakugyan Egyiptomban lappangott volna.

Jó egy hét beletelt, amíg Marius újra kiment a présházba. 
Thamar ujjongó örömmel fogadta őt is, a hű Turdulust is, és 
szomjasan hallgatta a legfrissebb híreket Glaphyra szökésé
ről, amit a városi szóbeszéd regényes részletekkel valóságos 
hőskölteménnyé dagasztott.

... A leány a Sangarios folyó sziklás völgyében mene
kült, úttalan utakon. Két nap alatt, amíg Licinius kopói ül
dözni kezdték, jókora egérutat nyert, hiszen az üldöző kato
nák nem a rejtett völgyekben és a vad erdőkben kergették,
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hanem az országutakon. Glaphyra kerülte a lakott helyeket, 
elhagyatott és félelmetes őserdőkben bujdosott, gyakran gyö
kerekkel, bogyókkal, vad gyümölcsökkel, néha gombával táp
lálkozott, de főleg a források - a hegyi patakok friss vize 
tartotta benne a lelket.

... De nem sokáig. Éppen csak hogy beért Ankyrába 
- mert oda igyekezett távoli rokonához, Klearchos gyapjúke
reskedőhöz -, nagy nehezen elvánszorgott Klearchos házáig 
s alighogy belépett, összeesett. Klearchos, mikor megtudta, 
hogy a lány az Augusta szökött rabszolgája, úgy megijedt, 
hogy Glaphyrát régi barátjának, Basileios püspöknek szerény 
házában rejtette el. A püspök, még rabszolga korában, or
vos volt; minden tudományát összeszedte, hogy megmentse 
a kislányt, aki sajnos, egyre csak sírt és sorvadozott.

... Basileios már-már azt hitte, hogy Glaphyra, ha las
san is, végül mégiscsak meggyógyul; bízott fiatal szerveze
tében. Egy reggel éppen orvosságot adott be neki, amikor dö- 
römböztek a kapun, fegyverek csörögtek, durva hangok or
dítoztak, hogy a szentséges Augustus parancsára adja ki a 
püspök a szökött rabszolgalányt, amikor Basileios a homlo
kához kapott és felkiáltott: „Szentséges Úristen" s kétség
beesett arcából s a külső félelmetes zajokból Glaphyra azon
nal megértette, hogy fölfedezték, elfogják és visszahurcolják 
a gyűlöletes kéjenchez.

...Egy pillanatig sem habozott: kirántotta kebléből az 
Augusta tőrét, amelyet menekülésekor védelmül magával 
hozott, s utolsó erejének megfeszítésével beledöfte, vagy in
kább nagynehezen belenyomta szívébe. A következő pilla
natban nagyot reccsent a kapu, bedőlt, és a pribékek berohan
tak. A kislány véresen, sápadtan, holtan feküdt a fehér ágy
ban.

... A katonák szitkozódtak, káromkodtak, átkozódtak, 
és hát mit tehettek egyebet? Összeverték a püspököt, elhur
colták, és még aznap halálra ítélték és kivégezték felségsér
tés és emberrablás miatt. A szegény kis Glaphyrát a keresz
tények temették el nagy titokban, a püspök holttestét azon
ban nem adta ki a hóhér, hanem a helytartó parancsára csó-
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nakon kivitte a nyílt tengerre, malomkövet kötött rá, és el
süllyesztette, hogy a keresztények ne isteníthessék majd mint 
szentet és vértanút.

Thamar részvéttel hallgatta a szerencsétlen kis rabszolga
lány tragédiáját, és meg is könnyezte.

- Kedvesem - szólalt meg Marius, mikor lefeküdtek -, 
aljas besúgók mindenütt vannak, s ha rám kerülne a sor, egyet
len szerelmem...

- Marius, édesem - simult hozzá az asszony szenvedé
lyesen -, tudom kötelességemet, s van tőröm. És ismerem 
Lucretia tragédiáját.

A férfi szerelmesen és büszkén ölelte meg gyönyörű ked
vesét.

Thamar csak öt nap múlva látta újra a két hűséges fér
fit - s ezúttal mindjárt észrevette, hogy jó hírrel jönnek. Tur
dulus elemében volt; amint leültek, nyomban megivott egy 
nagy pohár lampsakosit.

- Ezt a zsarnok pusztulására! - koccintotta oda poharát 
Mariuséhoz.

- Mi történt? - kíváncsiskodott Thamar, s meg sem 
várta Turdulus válaszát, mindjárt el is mosolyodott.

Turdulus halkabbra fogta a hangját - hisz ebben a rém
uralomban tán a falnak is füle van -, s úgy mondta ki a jó 
hírt:

- A háború kitört, Constantinus urunk megindult.
Thamar sírva fakadt örömében, s mind a két férfi arcára 

cuppanós csókot csattantott.
A gömbölyű Turdulus nekividámodott:
- Polluxra! Ilyen csókért felkapaszkodnék én akár a 

Haemus legmagasabb csúcsára is! Erre iszunk, Marius!
Vacsora után Marius részletesen elmondta a legfrissebb 

híreket: ma délelőtt érkezett meg Sandario titkos jelentése. 
Licinius 165 000 katonát indított el Constantinus ellen és há
romszázötven hadihajót mozgósított: félelmetes számok. 
Ilyen óriási hadsereget évszázadok óta nem látott a biroda
lom! Persze, hogy mit ér, az majd kiderül a vallatásnál! A hí
rek szerint Constantinus urunknak mindössze 135 000 embere 



van, de tegyük hozzá: ennek a hadseregnek Constantinus a 
vezére!

Turdulus fölemelte a poharát, mind a hárman koccintot
tak:

- A győzelemre, a szabadságra, a békére! - mondta 
csengő hangon a fiatalasszony, aki keservesen megszenvedte 
a vereséget, a szolgaságot és a háborút!

- Kedves kis Thamar - szólalt meg mosolygós ábrázat- 
tal a kocsmáros -, szerencsésen megúsztad Galerius, Maxi
minus vadállati dühöngését, és bizonyosan túléled ezt a har
madik zsarnokot, a legmocskosabbat, Liciniust is.

- Elárulhatom, hogy máris megszabadultunk tőle - szó
lalt meg Marius -, mert a szentséges Augustus ma reggel 
hadserege élén távozott a fővárosból, és megindult a Bospo- 
roson át Thrakiába - így indult Maximinus Daia is végzete 
elé -, hogy megelőzze Constantinust, és váratlanul lecsap
jon rá. Szerencsére rossz előjellel indult, mert már itthon a 
palotában csúfos vereséget szenvedett.

- Hogyhogy? - figyelt fel Thamar. - És kitől?
- Elmondom - felelte Marius, és nagy vidáman belefo

gott az elbeszélésbe. - Néhány nappal ezelőtt megkapta Li
cinius a Glaphyra-ügy jegyzőkönyveit, s éktelenül fölháboro
dott, hogy a gyönyörű rabszolgalány kisiklott a kezéből. Ba- 
sileios püspök kivégzése egy szikrányit sem csillapította dü
hét, elvégre püspök annyi van, mint a nyű, ám Glaphyra csak 
egy volt, s ezt a remek fiatal nőt már senki sem támaszthatja 
fel. Constantiára gyanakodott, hogy talán ő szöktette meg a 
lányt, féltékenységből, hogy el ne veszítse Liciniust. Az 
Augustáról eszébe jutott Pipara, a császárné másik remek rab
szolgalánya: húszéves, sudár termetű, fejedelmi testű, büszke 
szépség; azt mondják: valami barbár királynak a lánya. Lehet, 
hogy csakugyan az: gőgös, kemény, akaratos, makacs, nem 
hajlandó sem engedelmeskedni, sem szolgálni; a többi rab
szolgalánnyal úgy bánik, mintha legalábbis ő volna a csá
szárné. S oly szép, hogy a tisztek, udvari tisztviselők és biro
dalmi méltóságok, sőt milliomosok százával szerelmesek belé,
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S vagyonokat adnának egy éjszakájáért. Pipara eddig min
denkit fölényesen elutasított.

- Remélem, Liciniust is? - szólt közbe Thamar.
- Mindjárt megtudod, kedves - folytatta Marius az el

beszélést. - Amint az Augustusnak eszébe jutott a király
leány, elhatározta, hogy bosszút áll Glaphyráért, és helyette 
a kívánatos, germán lányt hurcolja ágyába. Tudta, hogy az 
Augusta szigorú gonddal őrzi a lányt - főleg Glaphyra tragé
diája óta -, tehát csak a felesége lakosztályában beszélhet 
vele; ezért maga mellé parancsolta Cella ezredest, a schola 
palatina elnevezésű palotaőrség egyik zászlóaljának parancs
nokát, és az ő kíséretében meglehetősen illetlenül, udvariat
lanul és durván berontott az Augustához. Cella ezredes, aki 
régi barátom, így beszélte el nekem a most lezajlott jelenetet: 
Pipara ott ült az Augusta mellett, és beszélgetett vele, köz
ben aranyhímzésén dolgozott. Licinius odalépett hozzá, és ezt 
mondta neki: „Velem jösz?" „Hová?" kérdezte Constantia. 
„Mi közöd hozzá?" förmedt rá a császár. „Hogy merészelsz 
így beszélni velem?" „Ahogy megérdemled" - vágta rá a 
császárné. „Mit akarsz ezzel a lánnyal?" - rikácsolta az asz- 
szony. „Az az én dolgom! Ha mindenáron tudni akarod; az 
ágyamba viszem! Ma éjjel velem hál, mielőtt még ezt is meg
szöktetnéd!" „Hagyj békén és hagyd békén ezt a lányt is" - 
szólt rá erélyesen Constantia. Erre a császár odalépett Pi
para elé, megragadta a csuklóját, és keményen rászólt: „Gye
rünk!" Pipara ellökte magától a császár kezét, és felcsattant 
a hangja: „Nem megyek veled! Hagyj békén! Mocskos ké- 
jenc, a drága kis Glaphyra gyilkosa, takarodj innen!" „Így 
beszélsz velem, hitvány rabszolga?" „Királylány vagyok, s 
úgy beszélek veled, hitvány gyilkos, ahogy megérdemled!" 
Ezzel mint a párduc odaugrott Licinius elé, fölemelte mind a 
két izmos karját, s jobbról-balról oly istenesen felpofozta a 
szentséges császárt, hogy a nagy férfiú megtántorodott, s ha 
Cella fel nem fogja, hanyattvágódik. Az ezredes kötelesség
szerűn kardot rántott, hogy levágja a lázadó rabszolgát, de 
Constantia egyetlen mozdulattal lehűtötte buzgalmát. A szent
séges Augustus szégyenszemre kirohant a teremből, ordíto



zott, szitkozódott, de a pofonokat sehogyan sem tudta letö
rölni mocskos ábrázatáról. S mivel tudta, hogy megint túlfe
szítette a húrt, s maga ellen ingerelte Constantiát, tehát nem 
állhat bosszút sem rajta, sem a hirtelenkezű amazonon, s mi
vel nem óhajtotta, hogy az udvar hetekig az ő csúfos kudar
cán szórakozzék, azonnal riadót fúvatott, s hadseregének élén 
elindult Constantinus ellen.

Mert csak ez volt az egyetlen módja, hogy kiköszörülje 
a császári méltóságán esett csorbát: győzni, hőssé magaszto
sulni, és a maga kezébe ragadni a birodalom kormányát - 
egyedül! Mert a római birodalom története azt tanúsítja 
ugyan, hogy megölni lehet a császárt, de arra, hogy Augus
tusi felpofoztak volna - s méghozzá egy rabszolgalány! - 
nincs példa a világ történetében!

Licinius tehát elindult, hogy megdicsőüljön, Nikomedeia 
pedig föllélegzett.

VI

Trevirit, Galliát, sőt egész Nyugatot felvillanyozta a csá
szár elhatározása, hogy fegyverrel torolja meg a keleti Augus
tus esküszegését, keresztényüldözését, oktalan vérengzését, 
botrányos erőszakoskodását és szégyenletes erkölcstelenkedé
sét. Titkos üzenetben figyelmeztette Constantiát, hogy fékezze 
meg a vénségére nekivadult és valósággal dühöngő őrültet; 
így a szerencsétlen Augusta kínos dilemmába került: Constan
tinus békeszerzésre kérte, Eusebios háborúra uszította, és 
Constantia inkább a buja éjszakák hőse mellett döntött.

Constantinus, miután kísérlete sikertelen maradt, villám
gyorsan cselekedett. Egyszerre megfeledkezett mindenről : fiai
ról, feleségéről, gyötrő reumatikus fájdalmairól, csak egyet
len gondja volt, éspedig a háború, s a tartományok kormány
zásának és védelmének biztosítása a háború idejére!

- Concordius - rendelkezett a császár a consistorium- 
ban -, átveszed az itthon maradó haderők felügyeletét és
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vezényletét a nyugati tartományokban, Italiát és Afrikát is 
beleértve, mert Volusianus, a keleti harci terepek legjobb 
szakértője, velem jön; Ursacius már eljuttatta hozzá parancso
mat, hogy légióival Ravennában csatlakozzék hozzám, s amíg 
megérkezem, mozgósítsa a ravennai és misenumi hadiflottát. 
Crispus Caesar, hadseregemmel vonulsz Licinius ellen, de 
csak Ravennáig, ott átveszed a két hadiflotta főparancsnok
ságát, s megindulsz az Adrián, mert Ablaviustól azt az érte
sítést kaptam, hogy Licinius hajóhada már a Peloponnesos- 
hoz közeledik, nyilván azzal a szándékkal, hogy áruló mó
don váratlanul megtámadja tengeri támaszpontjainkat, és 
légióival Italiában partra szálljon. Holnap megérkezik Ebo- 
racumból Dulcitius tábornok, s veled indul Ravennába: ta
pasztalt katona, meggondolt és tehetséges parancsnok, s a 
tengeri háborúnak is kiváló szakértője. Hermogenes specta
bilis azonnal kezébe veszi a hadsereg anyagi utánpótlásának 
intézését. Ablaviust kineveztem a kémszolgálat főnökévé, s 
minthogy emiatt nem láthatja el hivatalát, Italia vicariusává 
téged nevezlek ki, Sosius; megkapod természetesen a specta- 
bilis-rangot és már holnap indulsz Rómába. Vecasius, mától 
kezdve Gallia vicariusa vagy, ugyancsak spectabilis-rangban. 
Egyúttal a háború végéig rád bízom a palota, Fausta Augusta 
és gyermekei gondozását és védelmét. Hosius clarissimus ve
lem jön, mint polgári tanácsadó, elsősorban a keleti vallási 
zűrzavarok rendezésére közvetlenül a győzelem után. Vallási 
ügyekben itthon majd Vettius Rufinus, pontifex Solis intéz
kedik.

Ebben a pillanatban fölállt Hermogenes és meghajolt:
- Szentséges Augustus, éppen most, a consistorium előtt, 

levelet kaptam Vettius főpaptól Ostiából, hogy örökre visz- 
szavonul a világtól, s ezentúl szent magányosságban csak lel
kének, a szemlélődésnek és az eksztázisnak kíván élni.

- Akkor Flavius Gallicanust bízom meg ezzel a hivatal
lal.

- ö is most jelentette be, hogy Ostiába vonul, keresz
tény remeteségbe, a szent egyiptomi remeték példájára.

- Mi ez? Vallási téboly ütött ki a spectabilis urak közt?
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- csapott az asztalra pulykavörösen az Augustus. - Nehéz 
időben, háborúban, ez bűnös közömbösség, sőt árulás! Erről 
még beszélünk - csattant fel a hangja. - Akkor Pomponius 
Matho vegye át Hosius clarissimus munkakörét! Ezzel vé
geztünk. Mindenki a helyére.

Constantinus fölpattant helyéről, és katonás léptekkel 
távozott.

Ami most következett, az a céltudatos szervezés, a ka
tonai fegyelmezettség és a kemény akarat valóságos csodája 
volt; nemcsak abban, hogy a hadsereg oly pontosan műkö
dött, mint egy kifogástalanul megtervezett és felépített gépe
zet, hanem abban is, hogy a hadsereg oly bámulatos gyorsa
sággal mozgott, amilyent Julius Caesar óta eddig csak egy
szer látott a hadtörténelem, ugyancsak Constantinus lendüle
tes felső-italiai előretörésében Maxentius ellen. A Hispániá
ból, Britanniából, Galliából, Kelet felé özönlő légiókhoz szinte 
percnyi pontossággal csatlakoztak a germaniai, itáliai és illy- 
ricumi csapatok, s az egyesült hadsereg oly viharos gyorsa
sággal zúdult rá előbb Pannóniára, aztán Moesiára, hogy Li
cinius, nehezen mozgó seregével - amelynek Kalchedonnál 
még a Bosporuson is át kellett kelnie - alig ért Byzantionba, 
máris arról értesült kémei jelentéseiből, hogy Constantinus 
hadserege már Philippopolist is elhagyta, és veszedelmes iram
ban közeledik Adrianopolishoz.

- Hazudsz! - ordított rá Lupicinus tábornokra Licinius.
- Ez lehetetlen! Eddig minden jelentésűnk megegyezett ab
ban, hogy Constantinus még Veronáig sem juthatott el, s most 
egyszerre itt terem az orrunk előtt? Hogy lehet ez, Olympios?

- Úgy, szentséges Augustus - szégyenkezett a vén to
honya Olympios -, hogy valamennyi kémjelentésünk hamis: 
mind az ellenség hírszerző irodája sózta rá kémeinkre.

- Hol van az a bitang praefectus praetorio, az a naplopó 
Tertullius, akit megbíztam a hírszerzéssel? - hörögte Licinius 
tehetetlen dühében. - Megfojtatom a gazembert! Ha nem előz
hettem meg Constantinust, minden elveszett!

- Szentséges Augustus - szólalt meg Lupicinus -, már 
átalakítottam a haditervet az új helyzetnek megfelelően.
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Adrianopolisnál, a Hebrus és a Tonsus összefolyása fölött 
várjuk a Haemus déli lejtőin közeledő ellenséget, rejtekben, 
s mikor leér a síkságra, kétoldalról bekerítjük, s mindenestül 
beleszorítjuk a folyókba.

Silvanus ezredes ezt gondolta magában: „No, ez a Lupi- 
cinus sem ette kanállal a taktika tudományát", Olympios sem
mit sem gondolt, Licinius ellenben ezt mondta rá:

- Nagyon jó! Elfogadom! Lusius - szólt oda a szárny
segédnek -, parancs Sandario vicariusnak: jobb- és balszár
nyunkra két-két légiót, oldalvédnek! Lupicinus, add ki a pa
rancsokat!

Lupicinus vörös krétával vonásokat húzott a térképére, 
Lusius tisztelgett:

- Igenis, szentséges Augustus.
Az egész vezérkarban senki sem tudta, hogy Sandario 

mindössze egy-egy századot hagyott a thrakiai helységekben, 
maga pedig mind a négy légiójával már tegnap este csatla
kozott Constantinushoz, Subzupara mellett, s mint a thrakiai 
terep legjobb ismerője, biztos tájékozottsággal vezette Cons
tantinus elővédjeit Licinius ellen, akinek újsütetű haditervét 
jól ismerte, mert a hiú Lupicinus már négy nappal ezelőtt tö- 
véről-hegyére elmagyarázta neki.

Tertullius most igyekezett pótolni, amit elmulasztott, mert 
még mindig volt alkalma a propagandára. Ugyanis Licinius 
csak erőszakolt hetvenkedéssel tudta tartani a lelket magában, 
s minél sűrűbben futottak be a kémek riasztó jelentéseikkel 
Constantinus közeledéséről, annál jobban elvesztette a fejét. 
Nappal démonokkal viaskodott, habzó szájjal üvöltözött ér
telmetlen szavakat, legtöbbször zagyva parancsokat, éjjel pe
dig nem égi jelenések biztatták, hanem lázálmok gyötörték. 
Hermonnak annyi dolga volt, mint még soha: irtózatos agy
rémeket és kétségbeejtő baljóslatú jeleket kellett naponta 
fényes győzelemre magyarázni. Tertullius lázas buzgalommal 
terjesztette a győzelmi jóslatokat; a legnagyobb sikert Licinius 
egyik állítólagos álmának terjesztésével aratta: a császár azt 
álmodta, hogy egy sugárkoronás genius aranytálcát hozott 
elé, és feléje kínálta; a geniusban ráismert Glaphyrára, az
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aranytálon pedig óriási emberfej feküdt, homlokán a véres 
Krisztus-jelvénnyel. Az emberfej arcvonásai fölismerhetetle- 
nek voltak. Hermon magyarázata szerint a szárnyas genius 
nem más, mint Victoria, a Glaphyra szó annyit jelent, mint 
sima és ragyogó, a Krisztus-jellel megbélyegzett fej Constan
tinus feje, amely a győzelem után Licinius ölébe hull. Her
mon ismerte Artemidorosnak azt az elvét, hogy a művelt em
ber az álmokból és látomásokból azt magyarázza ki, amit 
akar, s főképpen azt, amire szüksége van.

így magyarázott meg egy másik csodálatos jelenést is. A 
katonák, amint átvonultak a thrakiai helységeken, minden
honnan rémülten jelentették, hogy a falvakban és városok
ban csak úgy hemzsegnek Constantinus seregei, fényes fegy
verzetben, sisakjukon a ragyogó napkereszttel; a seregek úgy 
vonultak, mint egy diadalmenet. Ez megriasztotta és elcsüg
gesztette Licinius katonáit, mert a jelenés csapatai, amint kö
zelükbe értek, szétfoszlottak és elenyésztek a levegőben. Her
mon azonnal készen volt a magyarázattal: jobban meg kel
lett volna nézni a jelenést, s akkor meglátták volna a katonák 
kezein a bilincseket, mert nem diadalmas seregek voltak 
ezek, hanem menetelő hadifoglyok.

Minél szebb volt a magyarázat, s minél hangosabb volt 
a hírverés, annál keservesebb kiábrándulást hozott a valóság.

Constantinus hadserege három oldalról támadt, mégpe
dig olyan elsodró lendülettel, hogy Licinius csapatai még csak 
ki sem bontakozhattak, máris belekerültek a harc forgatagába, 
s a tisztek parancsokat sem tudtak adni, mert a tábornokok fej
vesztetten kapkodtak, s egymásnak ellentmondó intézkedése
ket tettek: Lupicinus haditerve tökéletesen csődöt mondott, vi
szont Constantinus hadserege megbonthatatlan rendben, ren
dületlenül, tervszerűn harcolt, s a légiók élén ezüstpáncélo- 
san, napkeresztes sisakban, bíborpalástosan maga a császár 
viharzott előre, mint a földreszállt Sol Invictus, könyörtele
nül sújtó kardjával.

Lupicinus tervét Constantinus valósította meg: a két fo
lyó összeszögellésében úgy megtorlódott a Licinius-hadsereg, 
hogy harcról szó sem lehetett: Constantinus a VIII. Augusta
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cohorsaival, s nyomában Terentius Titullus a hős II. Italica 
legio élén úgy vetette rá magát az összezsúfolódott és meg
torpant ellenségre, hogy Licinius katonái védekezni is alig 
bírtak: hulltak, mint aratáskor a búzakalász, s közben Cons
tantinus hadseregének félkör alakú arcvonala szívósan, las
san, de elháríthatatlanul szorította az ellenséget a folyókba.

Liciniusnak már több mint 30 000 katonája hevert holtan 
a csatatéren, a többi eszeveszetten igyekezett átkelni a folyó
kon, sok ezernek sikerült, elsősorban Liciniusnak, sok tíz
ezer odaveszett a két sebes folyó vadul hömpölygő hullámai
ban.

Constantinus megismételte a Saxa Rubra mellett fénye
sen bevált taktikáját.

Menekült, aki tudott, elsősorban a tábornokok: Lupici- 
nus megadta magát, Cella ezredes is, Silvanus a császárral 
vágtatott Syrallum irányában, hogy minél gyorsabban eljus
sanak a sereg roncsaival Byzantionba. Persze, Olympios is 
igyekezett menteni az irháját, de lova visszacsúszott a sikam
lós partról, a tábornok lezuhant róla, föltápászkodott, körül
nézett, kereste a kardját, de ebben a pillanatban odaért co- 
horsa élén Talio, és visszakézből egyetlen csapással átvágta 
a tábornok torkát.

Olympios belezuhant a folyóba, Talio a jól végzett mun
ka öntudatával nézett a süllyedő hulla után: megérdemelte 
sorsát ez a gyáva, meghunyászkodó puhány, gondolta magá
ban, kiszolgálta Galeriust, Maximinust, Liciniust; minden csá
szárnak hűséges talpnyalója volt. Constantinust elveszítette 
volna, ha túl nem járunk az eszén: szerencséje, hogy megdög
lött!

Taliónak nem volt ideje sokat rágódni az árulók sorsán: 
a műszaki csapatok, ötszáz lábnyi távolságban egymástól, 
erős hajóhidakat ácsoltak, legalább tizet. A győzelmes csa
patok sorra átkeltek a Hebruson s megkezdték a megvert 
hadsereg üldözését. Constantinus bámulatosan gyors volt, de 
a menekülők még gyorsabbak, úgyhogy Liciniust csak By- 
zantionnál sikerült utolérni. S nemcsak utolérni, hanem meg 
is előzni.
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Ugyanis Constantinusnak pompás ötlete támadt:
- Sandario - szólította meg a vicariust még Byzantion 

előtt amikor a tábor éppen éjjeli pihenőre akart vonulni -, 
ismersz-e itt a Bosporus partján olyan átkelő helyet, ahol leg
könnyebben és leggyorsabban átjuthatnánk Kalchedonba?

- Szentséges Augustus, az egész partszegélyt úgy isme
rem, mint a tenyeremet. Itt ezen a ponton - mutatott a kato
nai térképre -, jó távol Liciniusék táborától, észrevétlenül 
verhetnek hidászaink akár öt hajóhidat, éjfél után indulhat
nak, hajnalban már biztos állásokba vonulhatnak a parti ma
gaslatokon, s reggel tárt karokkal fogadhatják a megvert el
lenséget.

- Ezt akarom, Sandario. Vidd meg a parancsot Volusia-
nusnak. ' 1 {

A hadműveletet az éj csöndjében észrevétlenül végre
hajtották. Mikor Licinius reggel partra szállt Kalchedonban, 
és maradék haderejével megindult Nikomedeia felé, alig 
haladt két mérföldet, egyszerre ijedten látta, hogy a környező 
dombok megelevenednek, vad rohamban lezúdul az őserdők
ből Constantinus győzelmes hadserege, és pillanatok múlva azt 
is rémülten látta, hogy serege körül bezárul Constantinus 
vasgyűrűje, s ebből az egérfogóból nincs menekülés!

Hiába volt hát minden látomás, jóslat, hókuszpókusz - 
gondolta magában -, Hermon tudománya csődöt mondott. 
Most értette meg a vén bűnös, hogy a Glaphyra-álomnak mi 
volt az igazi jelentése.

Hirtelen elhatározással fehér zászlós futárt indított Cons- 
tantinushoz azzal az ajánlattal, hogy megadja magát, ha a 
győztes Augustus megkegyelmez az életének. Egy óra múlva 
ott térdelt a megalázott Licinius a győztes Constantinus előtt, 
levetette bíborát, s hódolattal átnyújtotta sógorának. Cons
tantinusnak megfordult a fejében, hogy legjobb volna itt 
helyben megfojtatni az elvetemedett vén gonosztevőt, de bár
mennyire kardoskodott Hosius is, hogy a béke és az egység 
érdekében a legokosabb volna Zabas közreműködésével 
megoldani a Licinius-problémát, Constantinus nem akarta 
megszegni adott szavát: nem végeztette ki, hanem erős kato-
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nai fedezettel elküldte Thessalonikébe - abba a városba, ahol 
az ártatlan Prisca és Valeria embertelen meggyilkolása miatt 
halálosan gyűlölték -, és parancsot küldött a város elöljárói
nak, hogy a volt Augustusi szigorún őriztessék, minden lé
pését figyeljék, s ha megmoccan, rögtön verjék bilincsbe.

Licinius azonban még akkor is kedvező fordulatban re
ménykedett, amikor már hajóra szállt vele a fogolykísérő 
centuria. A parancs értelmében a bukott Augustusi az egész 
tengeri úton bilincsbe verve kellett szállítani, de az öreg még 
így is arról ábrándozott, hogy ép hajóhada még megfordít
hatja az egész háború sorsát. Ha győz a hajóhad, ő bizony 
véres bosszút áll: Lupicinus tábornokot, Cella ezredest, San- 
dario vicariust kihallgatás nélkül kivégezteti, Constantinust 
pedig elevenen megnyúzatja, akárcsak I. Shapur parthus ki
rály hatvanöt évvel ezelőtt Valerianus császárt. Constantinus 
lesz a második nyúzott császár a római történelemben. De a 
legnagyobb élvezet lesz megnyúzatni, vagy elevenen eléget- 
tetni, vagy karóba húzatni, vagy kerékbe töretni azt a Pipara 
nevezetű ádáz némbert! És majd Constantia dolgát is meg kell 
vizsgálni: mi volt a szerepe ebben a gyalázatos merényletben 
és főleg az isteni Glaphyra megszöktetésében ...

Ezekkel a gondolatokkal játszadozott az egész hajóúton, 
s még jó ideig az után is, hogy megérkezett Thessalonikébe. 
Mikor a kísérő század parancsnoka bevezette a szegényes 
házba, amelyet szállásának kijelöltek, ezt mondta neki:

- Ez a szoba a lakásod, ez a szalmazsák az ágyad, ez a 
szék meg ez az asztal a bútorzatod, ez a korsó meg ez a cse
réptányér az étkezőkészleted. Ebben a szobában töltötte 
utolsó éjszakáját Prisca és Valeria, a két ártatlan Augusta, 
ugyanezen a szalmazsákon. Hát ezek után aludj jól, vén Li
cinius, álmodjál szépeketI

Licinius egész éjjel vergődött, hánykolódott, nyöször- 
gött: áldozatainak sápadt árnyai kísértették. De nappal szom
jasan várta a hírt a hajóhad fényes győzelméről. A hír meg is 
jött néhány hét múlva: „Constantinus hajóhada, Crispus Cae
sar és Dulcitius tábornok parancsnoksága alatt, Chrysopolis- 
nál, a Bosporos partján, Kalchedon közelében, irtózatos vi-
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harban tönkreverte Licinius hajóhadát. Tengernagya, Aban- 
tus, elesett, hajóit Crispus hajítógépeinek tüzes nyilai fel
gyújtották, s a megmaradt egységeket a rettenes vihar szórta 
szét, és semmisítette meg/'

Ez volt a vég - gondolta magában a fogoly -, a jóváte
hetetlen és reménytelen bukás.

Ettől fogva fásultan, eltompultan, gondolattalanul és 
mindenesetre fúriák, démonok és kísértetek nélkül aludta át 
az éj szakát I

Constantinus győzelme teljes volt. Teljes és végleges. 
Nem lehetett olyan őrült lázadó, összeesküvő vagy bitorló, 
aki merészelt volna szembeszállni Helios hősével, a mindig 
győzelmes Constantinusszal. A császár, az egyetlen Augustus, 
a felszabadult lakosság örömujjongásában vonult be Nikome- 
deiába, és azonnal a rend helyreállításához és a kormányzat 
megszervezéséhez látott.

Azzal kezdte, hogy évtizedek óta rendíthetetlen hívét és 
győzelme egyik leghathatósabb segítőtársát, Sandariót, kine
vezte tábornokká, Marius Brellicust pedig az udvari személy
zet főnökévé, a magister memoriae ranggal és a spectabilis 
címmel; meghagyta hivatalában a tehetségtelen, műveletlen 
és savanyú Marcust, aki a scrinium epistularum, vagyis a le
velezés jellegtelen és gépies munkáját intézte ezentúl is.

Az első nap javarésze katonai intézkedésekkel telt el: a 
polgári ügyekre csak pillanatokat szentelhetett: éppen hogy 
megindította az igazgatás gépezetét. A hetekig tartó feszült
ség embertelenül megviselte, Anicius Ingenuus nyomatéko
san javasolta, hogy azonnal siessen Prusába, s kezdje meg 
izom- és ízületi fájdalmai gyógyítását, de a szervezés láza 
egészen elöntötte: úgy érezte, hogy még nem mehet.

Valóban annyi feladat várta, hogy a legsürgősebb, sőt a 
legfontosabb kihallgatásokra is csak jó néhány nap múlva 
tudott időt szakítani. Volusianus, Terentius Titullus és Con
cordius is fullasztó hajszában dolgozott vele.

Végre sor került Constantia kihallgatására; az asszony 
mély hódolattal közeledett az Augustushoz, és zokogva tér
delt eléje.
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- Nobilissima - ezzel a megszólítással adta értésére 
Constantinus, hogy már nem Augusta -, nincs okod a két
ségbeesésre, sőt örülhetsz: áruló és lázadó férjedet nem vé
geztettem ki. Örüljön, s te is örülj, hogy él. Ha ugyan lehet 
még öröme az életben.

- Szentséges Augustus - nyöszörögte Constantia jól 
megjátszott bánattal -, engedd meg, könyörgök, hogy a pa
lotában maradhassak, vagy ha ez lehetetlen, Thessalonikében 
telepedjem le, hogy osztozzam férjem sorsában.

- Nobilissima - felelte Constantinus ridegen -, egyik ké
résedet sem teljesítem. Itt maradsz Nikomedeiában, s új la
kásodról majd gondoskodom. Férjedért ne aggódj: ha békén 
marad, a hajaszála sem fog meggörbülni.

Constantia mélyen meghajolt, s titokban kaján mosoly 
villant az ajkán: hiszen álmaiban sem kívánhatott jobb meg
oldást ennél! Külön palotája lesz, ott aztán szabadon élhet 
szerelmének! Alig várta, hogy elbocsássa a császár: minél 
előbb szerette volna közölni a jó hírt Eusebiosszal. De Cons
tantinus fölemelte jobb kezét; így jelezte, hogy még mondani 
akar valamit:

- Igaz is: a te rabszolgalányod az a Pipara, aki felpo
fozta szentséges férjedet?

- Igenis, szentséges Augustus.
- Még ma jelentkezzék nálam kihallgatásra - rendelke

zett a császár.
Félóra múlva Pipara a császár elé járult, szertartásosan 

elvégezte a háromszoros adoratiót, és csak a szertartásmester 
pálcájának komor koppantására állt fel. Kemény arcvonásai 
kissé megenyhültek, s ajkain mintha mosoly játszott volna. 
De amint föltekintett s meglátta Constantinust, a felséges je
lenség egészen lenyűgözte és elbűvölte. Az aranydalmatiká- 
ban, az arany cipőkben, arany diadémmal a fején, drágaköves 
aranygyűrűkkel az ujján, bíborpalásttal a vállán, arany-nap- 
keresztes jogarral bal kezében olyan volt a császár, mint egy 
mennyei jelenés; ha a barbár Pipara tudott volna a napisten
ről, szentül azt hitte volna, hogy maga a földre szállt Sol In
victus- tündöklik ott a bíborpárnás arany karosszékben. A je-
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lenes annyira elkápráztatta, hogy minden udvari szertartás
rend ellenére letérdelt az Augustus előtt, s égő homlokát az 
emelvény indiai szőnyegére hajtotta.

Egy pillanat alatt ezernyi gondolat viharzott át az agyán: 
a zsarnok aljas támadása... a maga vakmerő lázadása ... az 
életével játszott, mikor megfenyítette és megszégyenítette a 
gyáva kéjencet... a vén bűnös bukása... és a győztes hős 
felbukkanása túlvilági aranyos ragyogásban... ez az erő, ez 
a méltóság, ez a férfiszépség... ez büntette, meg az aljas Li- 
ciniust... ó, ha ráemelhetné forró tekintetét hálával... nem, 
nem! szerelemmel, imádással, hiszen imádja ezt az isteni 
szépséget... ó, ennek gyönyörrel adná oda párductestét, 
amely még nem ismert férfit...

Gondolatai hirtelen megszakadtak, elöntötte a forró
ság ... lehet, hogy megint az életével játszik - villant a fe
jébe - mindegy... akarja, halálosan akarja ezt a földi is
tent! S mintha eszét vesztette volna, odaborult Constantinus 
arany cipőjére, két izmos karjával szorosan átfonta lábait, s 
ki tudja, mi nem történik még, ha ebben a pillanatban nem 
koppan erélyesen az aranyrojtos pálca. De koppant, még hoz
zá kétszer: Pipara fölriadt révületéből, fölállt, végigsimította 
homlokát és szemét, mintha lidércnyomásos álomból ébre
dezne.

Constantinus úgy tett, mintha semmi sem történt volna. 
Fölemelte szentséges jobbját, így jelezte, hogy szólni kegyes
kedik, Euporius hármat koppantott, ünnepélyesen.

... Constantinus érezte, hogy a távoli barbár erdők e 
vadvirágának forró testéből a romlatlan szerelem tiszta és 
perzselő lehelete lobog és árad felé. Annyi megpróbáltatás, 
annyi szívós és elkeseredett küzdelem, annyi futó fellángolás 
és annyi vad testi gyönyörűség után, íme, üres szívvel érke
zett a célhoz. S most itt ez a lány: csupa duzzadó erő, csupa 
ősi szépség, ösztönös imádat és őszinte szerelem; egész visel
kedése, minden mozdulata, szemének melegen csillogó su
gárzó fénye hódolatra, hűségre és szenvedélyre vall. Miner- 
vina alázatos odaadása, Thamar titokzatos keleti rajongása, 
Matidia párduc hajlékonysága, és talán a kis Claritas fojtott
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izzása is együtt van ebben az egészséges, izmos, rugalmas 
barbár leányban, szabályos és kemény vonalú arcában, ame
lyet szerelmessé szépít az enyhe pirosság: rejtett belső tüzek 
fénye; izgalomtól meg-megvonagló keskeny ajkain vad csó
kok csábító ígérete és érzéki varázsa parázslik.

... És itt, a sikerek sugárzásában, a győzelmek túlvilági 
ragyogásában, birtokában oly mérhetetlen hatalomnak, ami
lyenről uralkodó eddig még csak nem is álmodhatott, Fausta 
gonoszsága, gyűlölködése, kétszínűsége és közömbössége 
után: szabad-e lemondania életének erről az utolsó nagyszerű 
élményéről? Ebben a tündöklő, ám sivár magányosságban, az 
arany és a bíbor ragyogásában szabad-e visszautasítania ezt a 
forró, tiszta és hűséges rajongást?

...Minden idegszála ezt lihegte: „Fogadd el, vedd ell 
Ne dobd el magadtól az ifjúság, a tisztaság, a hűség hármas 
gyönyörű ajándékát!" De mintha máris felcsattant volna bel
sejében a mennyei sugallatok komor hangja: „Mondj le róla! 
Ne nyúlj hozzá! Menj tovább az égi jel útján, földi szenve
délyektől érintetlenül!"

Ez az egész belső vihar mindössze pillanatokig tartha
tott, de tisztító vihar volt: újra hivatására serkentette Cons- 
tantinust. Mikor megszólalt, száraz és közömbös volt a 
hangja:

- Megfenyítetted a zsarnokot: bátran viselkedtél! Jutal
mul felszabadítalak. Visszamehetsz hazádba, népedhez, szü
léidhez.

Pipara nem köszönte meg a császári kegyet, hanem izga
lomtól remegő hangon, kissé felindul tan felelte:

- Én szeretnék itt maradni a palotában ... Ürnőm, 
Constantia mellett... és melletted ...

Ez az ellenkezés, ez a nyílt vallomás, éppoly vakmerő
ség volt, mint Licinius megfenyítése. Euporius majd elsüly- 
lyedt szégyenletében, s izgatottan kopogni kezdett; egyszer 
csak rémülten vette észre, hogy négyet koppantott: forgott 
vele a terem, úgy érezte, hogy menten összedől a világ.

De Constantinus nyugodt maradt. Már a harmadik kop- 
pantásra beszélni kezdett, s ezzel helyrebillentette a megza-
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vart világrendet. Most még szárazabb és közömbösebb volt 
a hangja, mint az imént:

- Holnap indulsz a császári posta különkocsijánl
Pipara úgy támolygott ki a teremből, mint az alvajáró.
Constantinus méltóságosan fölszegte a fejét, üres tekin

tete a semmibe révedt, felségesen, megközelíthetetlenül.
A diadém hidegen csillogott a homlokán.

VII

A császári palota oszlopos előcsarnokában, a főkapuval 
szemközt, a széles, sima falmezőn, lelkesen dolgozott Lucil
ius, a festőművész. Fatokba szorított szénrudacskával rajzol
ta a falra a Constantinustól megrendelt nagyszabású falfest
mény vázlatát. Az egyik oszlop tövében kopasz fejű, karvaly 
orrú, szikár férfi állt; összehunyorította szúrós szürke sze
mét, de így sem sokat látott: az állvány mögül érthetetlen gir- 
begörbe vonalak feketéllettek a szemébe, és még Lucillust, a 
festőt is alig nézhette meg jól, annyit cikázott föl-le az áll
ványzat létráin.

Egyszer aztán lejött, letelepedett az oszlopos csarnok 
egyik márványpadjára, elővette iszákját, és falatozni kezdett. 
A szikár alakot megismerte: Hosius volt; de most észrevett 
mellette egy másik nézőt is, akit még sohasem látott, de nem 
is láthatott. Ez az ember szintén fehér, földig érő tunica tala- 
rist viselt, fölötte szabályosan ráncolt palliumot. Pontosan az 
ellentéte volt Hosiusnak: kövérkés, puha, löttyedt arcú, vas
tag ajkú, folyton mosolygó, ősz hajú emberke; szüntelen haj
longott, alázatoskodott, összedörzsölte hájas kezeit. Hosius 
tegnap óta ismerte: ez is Eusebios volt, ez is keresztény, ez is 
ariánus, akárcsak a másik Eusebios; sőt ez is püspök, a Pa
lesztinái Kaisareia, vagy római nevén Caesarea Augusta, gö
rögül Stratonos Pyrgos, a régi és híres kikötőváros püspöke. 
Tegnap tisztelgett Constantinusnál, kenetes szólamok, szemfor-
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gató áradozások és kiadós talpnyalogatások kíséretében; 
Hosius mindjárt a kihallgatás után sokáig beszélgetett vele, 
és alaposan kiismerte; megállapította, hogy egyik jellemző 
tulajdonsága a gátlástalan hazudozás - ezt a cordubai püs
pök mint szakértő, csalhatatlanul fölismerte -, másik az éme
lyítő hízelkedés; harmadik a megállíthatatlan fecsegés. A 
festő nyugodtan és jó étvággyal falatozott, rá se hederített a 
papokra - Hosius azonban megszólította:

- Mi lesz ebből, Lucilius?
- Ha vázlatot rajzolok, amint láthatod, akkor nyilván 

falfestmény - vetette oda félvállról a művész.
- És mit ábrázol a festmény? - kíváncsiskodott a püs

pök.
- Az Augustustól azt a parancsot kaptam, hogy ezen a 

falon fessem meg a Liciniuson aratott győzelmét; az ábrázo
lás legyen jelképes. Hát én most próbálkozom: egymás után 
rajzolom fel, és mosom le a vázlat vonalait: mert hát hogy is 
lehet egy győzelmet szimbolikusan ábrázolni?

- No és végül mi lesz belőle?
- Honnan tudhatom én azt előre? Ismered Horatius csú- 

folkodását: a festő szépasszonyt kezd festeni: gyönyörű a 
feje, a nyaka, a keble,I a dereka, s mire a művet befejezi, ak
kor látja, hogy a szépség undorító halfarokban végződik! 
Emlékszel rá, ugye? - és jóízűt nevetett.

Nem, Hosius sohasem olvasta Horatiust.
- Találtál már szimbólumot? - faggatta tovább a püs

pök a festőt.
- Nagy keservesen kiagyaltam valamit - felelte Lucilius 

és nagyot harapott a hagymájából egy napkeresztes hős 
lándzsával keresztüldöfi és a mélységbe taszítja a lábainál 
vonagló sárkányt. Ezt rajzolgatom most.

Erre megszólalt a kaisareiai:
- Kedvesem, nyilván eltaláltad őszentsége elképzelését - 

és mosolyogva dörzsölgette össze puha kezeit -, mert ő bi
zonyosan Izaiás próféta nevezetes jövendölésére gondolt: 
„Az Űr majd meglátogatja kemény, nagy és erős kardjával
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a Leviátánt, a tekergő kígyót, a tengeri sárkányt pedig meg
öli."

- Testvérem, Eusebios - szólt közbe Hosius -, biztosít
hatlak, hogy Constantinus őszentsége hírét sem hallotta Izai- 
ásnak, ennélfogva nem is gondolhatott rá. Inkább talán a 
sárkányölő Jasonra vagy Heraklesre gondolt. Tudniillik a 
mitológiát ismeri, és a sárkányölő hős valóban az ő méltó 
szimbóluma lehetne.

Lucilius közben befejezte a falatozást, összekötözte 
iszákját, félretolta, aztán összecsapta a kezeit, és harsányan 
fölnevetett:

- Hallod-e, clarissimus, ti papok, sőt keresztény papok, 
mert az öltözetéről ítélve, az a kövérkés úriember is pap, ti 
keresztény papok így fújjátok föl a bolhát elefánttá, így ke
restek csomót a kákán, így bonyolítjátok az egyszerű dolgo
kat, így csűritek-csavarjátok problémává és vitává a teljesen 
világos és egyszerű tényeket! Megbocsáss, clarissimus, mű
vészember vagyok, nincs kedvem a szőrszálhasogatásokhoz és 
a meddő vitatkozáshoz; ám ti, úgy látszik, az ilyen légből 
kapott és hajuknál fogva előrángatott problémákon szerettek 
rágódni, hogy ne mondjam: rágcsálni, mint a régi rétorisko- 
lák mesterei a mondvacsinált agyficamaikon.

- Lucilius - szólt rá Hosius, hogy kissé megvédelmezze 
a keresztény papokat -, tiszteletlenül beszélsz velünk.

- Ez lehetséges - felelte könnyedén a festő -, de az 
iménti vitátok semmiféle tiszteletet sem ébresztett bennem 
irántatok. Hogy pedig ne vitatkozzatok tovább hiába, meg
mondom: Constantinus őszentsége sem Izaiásra nem gondolt, 
sem Heraklesre vagy Jasonra, mert a sárkönyölő hős ábrázo
lása egyesegyedül az én ötletem volt, az Augustus még nem 
is tud róla!

Vállára vetette az iszákját, vissza se nézett az elképedt 
haruspexekre, és fütyörészve s mosolyogva lépkedett a létrá
kon fölfelé.

Mire Fausta megérkezett a gyermekekkel, jó néhány 
hónap múlva, a festmény is elkészült: talpig ezüstben ragyo
gó hőst ábrázolt, abban a pillanatban, amint már halálra
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döfte lándzsájával irtózatosan vicsorgó ellenségét a lábainál 
vonagló, pikkelyes testű, tűzokádó sárkányt, és irtózatos 
erővel a mélységbe taszítja. A mozgalmas, száz színben pom
pázó festmény mestermű volt: ezt a szakértők egyhangúan 
elismerték. De elismerte Constantinus is, amikor ünnepélye
sen megtekintette, és hátraszólt kíséretéhez, elsősorban Ta- 
lióhoz - aki ma viselte első ízben tribunusi dísz-egyenruhá
ját, az aranylánccal:

- Ez még szebb, mint Ámor keresztrefeszítése Treviri- 
ben.

Corfulenust nem szertartásos ünnepélyességgel fogadta 
a császár, hanem magánkihallgatáson: ezt a kiváltságot ed
dig csak Talio élvezhette. Corfulenus mindazonáltal mély 
meghajlással közeledett a császárhoz, térdet hajtott, de Cons
tantinus megfogta a karját, és fölemelte. Mikor nem ragyo
gott szertartási díszben, mikor nem játszotta a földre szállt 
isten szerepét: egy-egy pillanatra ember is tudott lenni.

- Corfulenus, hűséges öreg bajtárs, kelj föl, ülj ide 
mellém, hiszen annyi mindenről kellene beszélgetnünk. Ide
stova húsz éve már, hogy nem láttalak. Megöregedtünk, öreg 
bajtárs.

Corfulenusban kemény csatát vívott egymással a hódo
lat és az elérzékenyülés. A hódolat kerekedett felül:

- Szentséges Augustus - felelte az egykori őrmester 
minden érzelgősség nélkül -, mindent megőriztem, amit rám 
bíztál. Licinius szívesen elkobozta volna birtokaidat, de csak 
az utolsó pillanatban talált jogcímet a rablásra, azt, hogy a 
haza ellensége vagy. Elkésett. Viszont Jucundusnál elhelye
zett millióidhoz sem nyúlhatott, mert készpénz-vagyonodat 
Constantia Augusta letétjeként helyeztem el nála. Az Augus
ta nem tudott róla, s máig sem tudja.

- Corfulenus, öreg bajtárs, ma elveszed évtizedes hűsé
ged jutalmát; vagyonom kezelése alól fölmentelek, add át a 
gazdasági ügyek intézését a derék Feriknek, mert te más be
osztásba kerülsz: kinevezlek, tribunusi rangban, a fehér 
testőrség parancsnokának.
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Az új tribunus azt sem tudta, hogyan támolygott ki a 
császár fogadószobájából.

Faustát, a testőrszázad élén, már az új parancsnok, Cor- 
fulenus fogadta. Amint az Augusta bevonult az oszlopos elő
csarnokba, megállt, és érdeklődéssel szemlélte a pompás fal
festményt. És amit senki sem vett észre, ő észrevette:

- Hosius - fordult a püspökhöz, aki a festményt muto
gatta és magyarázta neki -, ez ki? - és rámutatott a sárkány
ölő hősre.

- Ez, Augusta, szentséges férjed; a sárkány az áruló Li
cinius; ez a két ifjú pedig a két kis nobilissimus: Constantius 
és Constans.

- És hol vagyok én? - kérdezte élesen Fausta.
Hosiusban megfagyott a vér: erre a kérdésre nem tudott 

felelni. Bölcsen vitatkozott a mitológiai kérdésekről a kaisa- 
reiai kenetes locsogóval, de nem tudott hozzászólni a szim
bolika olyan rejtett titkaihoz, hogy vajon Fausta miért és ki
nek az utasítására maradt ki ebből a történelmi szimboliká
ból?

Fausta nem szívesen jött el Treviriből: a chrysopolisi ten
geri győzelem dicsőségével hazatérő Crispus daliásabb, csi
nosabb és kívánatosabb volt, mint annakelőtte. Az asszony
ban annál tüzesebben lángolt a vágy, minél jobban kerülte őt 
Crispus: majdnem mindig úton volt a Caesar, hol Galliában, 
hol Hispániában, hol Britanniában, és ha nagy ritkán haza
jött a fővárosba, szinte megtalálhatatlan volt: vajon az 
Aranyhegyen járt vagy barátainál, vagy bezárkózott legbelső 
szobáiba, senki sem tudta. Fausta úgy lesett rá, mint a pár
duc az áldozatára, de csak véletlenül sikerült a közelébe ke
rülnie, s ilyenkor minden asszonyi furfangját latbavetette, 
hogy simogathassa kezét, arcát, vagy izmos karjait s közel 
hajolhasson hozzá, hogy az ifjú láthassa testének a ruha ki
vágásán át feltáruló kívánatos és ingerlő titkait. De Crispus 
unta már ezt a zaklatást; egyszer-másszor ugyan ilyesmit 
gondolt magában: „Eh, mit! Leteperem, alaposan kielégí
tem úgy, hogy megemlegeti, aztán faképnél hagyom, eluta
zom valamelyik tartományba, vissza se jövök addig, amíg el
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nem megy Nikomedeiába." Ennek a dühös ötletnek két aka
dálya volt: az egyik, hogy nem akarta meggy alázni apja 
ágyát, a másik, hogy egy csöppet sem kívánta a nőt. Amikor 
így hozzádörgölőzött, kellette és mutogatta magát s néha or
vul meg is csókolta a füle mögött vagy akár a száján is, anyai 
gyöngédség címén, Crispus néhány pillanat múlva fölállt, ud
variasan mentegetőzött, hogy hivatalos ügyben hívják, tiszte
lettel meghajolt, és távozott. Ilyenkor Fausta mindig önma
gának tett szemrehányást, hogy megint elszalasztottá az al
kalmat. Mért nem rohanta meg a gyönyörű ifjút, vadul, mint 
egy párduc, mért nem fonódott rá a testére, letéphetetlenül, 
mint egy kígyó.

És mikor Crispus megint elutazott, az asszony tombolt, 
őrjöngött, ökleit harapdálta; gyermekeit gyötörte vagy elza
varta; rabszolgáit kegyetlenül megkínozta, s minden apró hi
báért véresre korbácsolta, főképp a fiatal és csinos rabszolga
lányokat, és mindig elsőnek a kis germán fodrászlányát: ez 
a Britta kifogástalanul értette a mesterségét, és bár igazán 
nem lehetett csinosnak mondani - jóllehet nyúlánk termete, 
duzzadt érzéki szája, lángoló vörös haja és tej fehér bőre a 
palotabeli urakat sorra megigézte - két megbocsáthatatlan 
tulajdonsága sértette és bosszantotta az Augustát: tizenhat 
éve és megmagyarázhatatlan vonzóereje; halálos bűne pedig 
az volt, hogy szépen fésülködött és öltözködött, vagyis tuda
tosan hangsúlyozta testi előnyeit, hogy magára vonja a fér
fiak figyelmét. Már odáig fajult a dolog, hogy egy kerti ün
nepségen, amelyen Britta is felszolgált, úgy látszik, még Cris- 
pust is megigézte szemérmetlen viselkedése és öltözködése; 
ennek már lehet egy esztendeje is. Crispus odafordult a mel
lette ülő Vecasiushoz és félhalkan a fülébe súgta:

- Remek női
Vecasius megértőn rábólintott.
Crispus ugyan akkor még nem érdekelte olyan értelem

ben, mint azóta, bár a kacér kis Britta sikere akkor is bosz- 
szantotta, és csak most eszmél rá, hogy tavaly óta mi min
den történhetett. Magasságos istenek I hiszen ez a germán 
bestia bizonyosan Crispus szeretője azóta! Hát ezért veti
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meg Crispus, őt az Augustát! Ezért utasítja vissza kedveske
dését, szerelmét! No ezt megkeserülöd, te zöld szemű dé
mon! Mert a kis Brittának zöld szeme volt, ámbár túlzás és 
semmiképp nem illik rá a „démon" elnevezés. Mégis ekkor 
kapta az első korbácsütéseket, szín ártatlanul.

Már-már levelet írt Crispusnak, de nem tudta, merre 
jár; ehelyett levelet kapott Constantinustól, hogy azonnal 
induljon Nikomedeiába. Mostanig halogatta az indulást, ab
ban a reményben, hogy Crispus hamarosan megérkezik, és 
akkor ő egy percig sem tétovázik: fölfedi szerelmét, őrjöngő 
vágyát, halálos és csillapíthatatlan szenvedélyét, s megmond
ja, hogy ha nem hallgatja meg, öngyilkos lesz! Csak egy éj- 

* szakára sikerüljön az ágyába csábítani ezt a csodálatos ifjút, 
biztatta magát Fausta, többé soha és senki sem tudja elsza
kítani tőle, mert irtózatos szerelmi akaratával, az asszonyi 
bujaság minden művészetével úgy felgyújtja és lenyűgözi érzé
keit, hogy örökre magához bilincseli, feloldhatatlanul.

De hiába volt minden, Crispus nem érkezett meg, mert 
nem akart megérkezni. Fausta, ímmel-ámmal ugyan, de fog
csikorgatva és szitkozódva, végre is kénytelen volt útrakel
ni. És alighogy betette a lábát a nikomedeiai palotába, máris 
vérig sértették: a „bikanyakú" lefelejtette őt, éppen őt, a tör
ténelmi győzelmet megörökítő falfestményről! Igaz, hogy 
Crispus sincs rajta, holott ő vívta ki a chrysopolisi fényes 
győzelmet - talán mindkettejükre féltékeny ez a hiú és elbi
zakodott ember? Hiszen ez jó, mert akkor legalább ő is osz
tozik Crispus sérelmében.

Ez azonban csak az első sértés. A másik most követke
zett, és naponta, illetőleg éjjelente megismétlődött: Constan
tinus többé egyetlen éjszakát sem töltött vele. Mi ez? Meg
veti újra kivirágzó és kívánatos testét, amely most emésztő 
és új füzekben ég? Nem bánta ugyan, hogy békén hagyta, de 
a sértés azért csak sértés maradt. Egészen más lett volna, ha 
Constantinus közeledik hozzá, és ő utasítja vissza!

De következett a harmadik sértés: megérkezett Niko
medeiába az az ember, akit még Constantinusnál is jobban 
utált: Ablavius. Mióta fiatal szeretőjét, az isteni és felejthe-
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tetlen Barbatiót „ismeretlen tettesek" eltüntették, azóta szün
telenül töprengett rajta, ki lehetett a gyilkos: Maximianus-e, 
Constantinus-e, Maxentius-e? Végre is, évek múlva kikoty- 
tyantották a rabszolgák, hogy a gyilkosság értelmi szerzője 
ez az Ablavius volt, ez a jöttment krétai rongyszedő! Persze, 
Constantinus nem tud meglenni az ilyen elszánt és sötét áru
lók nélkül, akik gonosz gazdájuk egyetlen intésére bármely 
pillanatban méregkeverőkké és orgyilkosokká aljasodnak.

Elfelejtette már, hogy egy bizonyos régi méregkeverés
ben másokat vádoltak és ítéltek el, nem Ablaviust.

Ez az undorító áruló és besúgó a győzelem óta még ma
gasabbra emelkedett: Italia vicariusából Kelet praefectus 
praetoriója lett, az illustrissimus címmel, itt sürög-forog a 
palotában, mindent besúg az Augustusnak, s még ő, az 
Augusta is kénytelen lesz „fényességedének szólítani. Ö, 
milyen jó is volna most Treviriben... Crispus talán ott is 
van már ... nincs megfigyelő, nincs besúgó ... boldogan él
hetnének a gáttalan, mámorító és tomboló szeretkezésnek.

Fausta úgy élt a palotában, mint egy csendes őrült; ma
gában beszélt, hadonászott, néha parancsokat osztogatott 
olyanoknak, akik nem is voltak jelen: a rabszolgalányok leg
sűrűbben a Britta nevet hallották. Nevettek rajta. A császár
nak nem jelenthették, megmondták hát Corfulenus tribunus- 
nak, a fehér testőrség parancsnokának, aki állandóan a palo
tában teljesített szolgálatot. A tribunus beküldte hozzá 
Aetiost, a palota nagytudományú orvosát, Fausta azonban 
nem tűrte, hogy megvizsgálja, hanem háromperces beszél
getés után kiutasította. Az orvos csüggedten jelentette ku
darcát Corfulenusnak:

- Három perc alatt levizsgázott az Augusta, bár nem 
engedte megvizsgálni magát. Súlyos idegbaj. Nem gyógyít
hatom, mert kiutasított.

- Sose búsulj, doktor. Én nem vagyok orvos, de mióta 
Euphrosynos bácsi elmondta a kis Pelagia történetét, tudom, 
mi az orvossága az ilyen betegségnek.

- Ki az az Euphrosynos?
- A palota orvosa volt, amíg meg nem halt. Fiatalabb
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éveiben személyesen adta be az orvosságot a ficánkoló nősze
mélyeknek: mindenkit meggyógyított. Később megfosztották 
az orvosságától, de ez hosszú történet, majd máskor mon
dom el.

Lett volna a palotában sok ügyes fiatalember, aki meg
gyógyíthatta volna Faustát, Corfulenus meg is próbálkozott: 
a legfiatalabb, legizmosabb és legcsinosabb tiszteket osztotta 
be az Augusta mellé szolgálattételre - a testőrtisztnek még 
éjjel is ott kellett tartózkodnia a császárné hálószobájának 
ajtajában, hogy egyetlen csöngetésre vagy parancsra azonnal 
jelentkezzék, de Faustának egyik sem kellett. Megszállottan 
csak Crispust kívánta, s még jó, hogy zavaros monológjai
ban nem ejtette ki a nevét!

Ha Ablavius őfényessége ráért volna foglalkozni a foly
ton izgatottan reszkető és vonagló Augusta csillapíthatatlan 
nyugtalankodásának okával, Polluxra! egy hét alatt kiderítette 
volna, hogy mi a baja a fiatalosan ficánkoló asszonynak, s 
módot talált volna rá, hogy varázslattal, isteni jelenéssel vagy 
akármilyen furfanggal az ágyába juttassa Crispust. Úgyis 
útjában volt a fiatalember, s éppígy útjában volt Hosiusnak 
is: mind a ketten ki tudták volna mesterkedni, hogy Constan
tinus rajtakapja őket a szeretkezésen, de Ablavius nem ért rá, 
Hosius pedig inkább azzal foglalkozott, hogy milyen ürüggyel 
és milyen módszerrel törje ki a nyakát a pökhendi és pimasz 
praefectus praetoriónak.

Ablavius csakugyan nem ért rá olyan apró-cseprő ügyek
kel foglalkozni, mint amilyen egy öregedő asszony szerelmi 
éhsége. Magas hivatalát annak köszönhette, hogy elődje, a 
gőgös és dúsgazdag nagyúr, Tertullius, csúfosan megbukott. 
Az adrianopolisi ütközetben sietett megadni magát, abban a 
reményben, hogy a győztes azonnal a kegyeibe fogadja, de 
Sandario felvilágosította a császárt, hogy Tertullius ©fényes
sége az utóbbi években elszántan kiszolgálta mind a három 
ádáz ellenségét, Galeriust, Maximinust és Liciniust, tehát leg
okosabb lesz hűvösre tenni. Azóta Tertullius a börtönben el- 
mélkedhetik a szerencse forgandóságáról, Ablavius pedig, az 
új praefectus praetorio, a kis-ázsiai közigazgatás átszervezése
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mellett arra is talált időt, hogy kielégítse régi vadászszenve
délyét: a jó kopó szívósságával szimatolta Constantinus el
lenségeinek minden lépését. Most a vadász csillapíthatatlan 
szenvedélyével és úgyszólván magánszorgalomból, éppen a 
Licinius-ügynek akart végére járni, jóllehet a nyomozás és 
hírszerzés hivatalosan nem tartozott hatáskörébe. A kémek
nek olyan szoros gyűrűje fogta körül Thessalonikében az agg, 
de örökké nyugtalan Liciniust, hogy nem mondhatott, nem te
hetett, s úgyszólván nem is gondolhatott semmit, amit Abla- 
vius azonnal meg ne tudott volna.

Meg is tudott mindent, sőt amit megtudott, meg is tol
dotta egy kis mesével, ha kellett. Egy esztendő sem telt bele, 
és Ablavius kihallgatásra jelentkezett azzal, hogy egészen 
rendkívüli ügyben óhajtana tisztelegni az Augustusnál. Cons
tantinus, egészen kivételesen négy szemközt, dolgozószobájá
ban fogadta, egyszerű adoratio árán. De bíborpárnás trónszé
kén ült, diadémmal a fején, bíborpalásttal a vállán. Intett 
Ablaviusnak, hogy beszélhet.

- Szent séges Augustus, Liciniusról óhajtok jelentést 
tenni.

- Meghallgatlak - mondta rá a császár közömbösen.
- Régóta gyanakodtam rá, nem bíztam őszinteségében, 

s egyre az a gondolat nyugtalanított, hogy előbb-utóbb követi 
Maximianus példáját, és felveszi a bíbort; de ha csak feneke- 
dik és áskálódik ellened, akkor is veszélyes, mert a fenevad 
ketrecben is csak fenevad. Attörhetetlen kémhálózattal fontam 
körül, némelyik ügynököm szakácsnak, kertésznek, favágó
nak álcázta magát, s éjjel-nappal a házban tartózkodott, de 
voltak embereim az őr század konyháján és iparosműhelyei
ben is. Kémeim megerősítették gyanúmat: Licinius elképesztő 
ügyességgel a kémgyűru kellős közepében megszervezte az 
összeesküvést a törvényes Augustus ellen, s már csak három 
hétre volt szüksége, hogy kirobbantsa a lázadást Moesiában, 
elsősorban a Danubius-menti barbárok között. Terve szerint 
a macedóniai, illyricumi, pannoniai és thrakiai légiók azonnal 
csatlakoznak hozzá, kikiáltják Augustusnak, felveszi a bí
bort, és a győzelem reményével indulhat ellened, mivel had-
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sereged békelétszámon van, és jó időbe telik, amíg mozgósít
hatod.

- Hetvenhat éves, tönkrevertem, egyetlen katonája sincs, 
ki sem mozdulhat Thessalonikéből, és a bíborról ábrándozik! 
- legyintett Constantinus gúnyos megvetéssel. - Valóban, 
szakasztott Maximianus! Bizonyítékaid?

Ablavius erre is felkészült:
- íme, szentséges Augustus, leteszem lábaid elé ezt a 

néhány tekercset, ezekben összefoglaltam a megfigyelés, vala
mint a nyomozás eredményeit. Hivatalszobámban, feltöretle
nül lezárt vasládában őrzöm az ügyre vonatkozó leveleket, 
jelentéseket, vallomásokat és jegyzőkönyveket.

- Fényességed holnap minden iratot bemutat Marius 
Brellicus Öméltóságának, ő mindent gondosan átvizsgál, mér
legel, holnapután pedig jelentést és indítványt terjeszt elém!

- Parancsára örökkévalóságodnak.
- Most pedig röviden mondd el, mi történt, s hogyan 

sikerült leleplezni az összeesküvést?
- Egyik legügyesebb emberem, akit feltűnés nélkül si

került bejuttatni kapusnak abba a házba, ahol Liciniust őrzik, 
azt a feladatot kapta, hogy mindenkit figyeljen meg, aki be
lép a házba, persze az őrség engedélyével, s mindent jegyez
zen föl; nevűket, foglalkozásukat, jövetelük célját, s minden 
mást, amit fontosnak ítél. Nos, ez a Nevitta, egyébként tol
mács a palotában, valóságos nyelvtehetség; nemcsak latinul, 
görögül, továbbá perzsa és arab nyelven beszél, hanem beszéli 
az illyricumi, thrakiai, és moesiai barbárok nyelvét is, hiszen 
maga is moesiai származék. Nevitta észrevette, hogy már hó
napok óta jár Liciniushoz egy dardaniai paraszt, bizonyos 
Natuspardo, és minden alkalommal sajtot ad el neki, de a ka
tonáknak is. Nevitta megfigyelte, hogy ez a Natuspardo zsák
ban hozza a sajtkorongokat, de Liciniusnak mindig a saját 
elemózsiás-tarisznyájából veszi ki a neki járó sajtot. Ezen
túl Nevitta, többi emberemmel együtt úgy intézte a dolgot, 
hogy Natuspardot, amint megérkezett, megetették, megitat
ták, s mikor kissé felöntött a garatra, a tarisznyájából kivet
ték a sajtot, másikat csempésztek a helyébe, s a Liciniusnak
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szánt sajt Nevitta kezébe került. A tolmács minden alkalom
mal bekísérte a parasztot Licinius szobájába, ahol is fülta- 
núja volt beszélgetésüknek. „Hoztál levelet?" kezdte a bukott 
császár. „Igenis uram, benne van a sajtban" - felelte Natus- 
pardo. Csakhogy a levél már Nevitta kezében volt. Minden 
további alkalommal szemrehányást tett Licinius, hogy a sajt
ban nem volt levél. „Nem értem, uram - vakarta a fületövét 
Natuspardo -, pedig beletették, és én a sajtkorongot a saját 
tarisznyámban hoztam, senki se férhetett hozzá!" A negye
dik alkalommal már nem volt szükség erre az alakosko
dásra, mert Nevitta elolvasta a sajtba rejtett leveleket, s meg
tudta belőlük, hogy Licinius megállapodott Bainobaud moesiai 
törzsfőnökkel vagy királlyal, ahogy a barbárok nevezik, hogy 
hol és mikor robbantják ki a felkelést: egy cohors lovas érke
zik majd Thessalonikébe, minden katona sisakján a napkereszt, 
felsőbb parancsra hivatkozva kiszabadítják Liciniust, és el
vágtatnak vele Durostorumba, a barbár király székhelyére. 
Ennek a cohorsnak a vezére pedig Martinianus lesz, akit Li
cinius, az adrianopolisi vereség után, kétségbeesésében 
Caesarrá nevezett ki.

- Mi az? - csattant fel a császár ingerülten. - Hát ez a 
bitang még él?

- Szentséges Augustus, kinevezése után megszökött, és 
nyílegyenesen a barbárokhoz menekült, s éppen Durosto
rumba. Nos, megbízottaim mindent pontosan jelentettek ne
kem: tudjuk a tervet, ismerjük az időpontokat, már csak örök
kévalóságod parancsára várunk.

- Ki az a durostorumi király? - kérdezte a császár.
- Bainobaud, hű emberünk - felelte gúnyosan Ablavius.
- Holnapután kiadom a parancsokat - jelentette ki az 

Augustus, és bólintott. A kihallgatásnak vége volt.
Hosiusnak igaza van: az egész pereputtyával együtt 

már régen meg kellett volna fojtatnom. Igaza volt, mikor a 
sógorokról beszélt! Igaza volt, hogy Theodora valamennyi 
kölykét ki kell irtani! Hogy lehet az - hogy mikor az egész 
világ egyetlen ura vagyok, rector totius orbis, ahogy a fel
iratok harsogják -, hogyan lehetséges az, hogy sötétben buj
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káló patkányok lázadozzanak ellenem? Most aztán nincs ir
galom!

Harmadnap Marius megtette jelentését, az okmányok 
hitelesen, napnál világosabban igazolták Ablavius adatainak 
helyességét. Constantinus kiadta a parancsokat: azonnal két 
cohors indul Durostorumba, letartóztatja és Thessalonikébe 
kíséri Bainobaudot, Natuspardót, Martinianust, innen Niko- 
medeiából Ablavius ugyancsak Thessalonikébe megy, s ma
gával viszi a lázadó császár tízéves kisfiát, Licinianust; mi
helyt odaér, utasítja az őr század parancsnokát, hogy bilincsel- 
tesse meg a vén bűnöst, aki dardaniai sajtkorongokkal akarta 
agyonverni törvényes uralkodóját. Pedig Constantinus meg
kegyelmezett neki, s íme, ő ezzel hálálta meg! Ezúttal nincs 
kegyelem senkinek! Ablavius parancsot kapott, hogy vigye 
magával Zabast.

A kis Licinianus az egész hajóúton tisztelettel nézte a 
hatalmas termetű izmos hóhért, és megpróbált játszani vele, 
mert még nem tudta, hogy két nap múlva ez a sötét bácsi 
fogja megfojtani.

Constantia persze, a hóhérnál is sötétebb nikomedeiai 
Eusebios unszolására, kihallgatást kért az Augustustól, és ri- 
mánkodott - bár minden meggyőződés nélkül -, hogy még 
egyszer kegyelmezzen meg a „vén eszelősnek".

- Honnan tudod, hogy halálra ítéltem? - szólt rá Cons
tantinus.

- Hallottam - felelte Constantia hirtelen zavarában, 
hiszen Eusebiost nem nevezhette meg, de aztán igyekezett 
helyesbíteni feleletét: - azaz hogy gondoltam... vagyis fél
tem ... - A máskor oly határozott, erélyes, sőt nyelves asz- 
szony dadogott, mert maga sem tudta, mért rimánkodik a vén 
roncs életéért, holott se testének, se lelkének nem kell. És 
vajon Eusebiosnak mért fontos ez? Nyilván politika - vil
lant fel fejében a magyarázat, de egy pillanatig sem gondolko
zott rajta tovább, mert máris hallotta Constantinus rideg és 
kemény hangját:

- Nobilissima, figyelmeztetlek: ne pártfogold, és ne vé
delmezd esküdt ellenségeimet, mert könnyen megtörténhetik,
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hogy téged is elküldelek a cinkosok thessalonikéi összejöve
telére!

Constantia rémülten összerezzent, s a császár intésére 
lassú hátrálással távozott a teremből. Constantinus dühtől el
torzult arccal nézett utána, és megint a hideg, rideg és kö
nyörtelen Hosius jutott az eszébe.

Néhány nap múlva elégedetten hallgatta végig Ablavius 
jelentését a thessalonikéi hóhérmunkáról. Zabas megint re
mekelt: miután Martinianust, Bainobaudot és Natuspardót 
„elintézte", Licinius következett volna, de a hóhérnak volt ér
zéke a finom árnyalatok iránt. Előbb a kis Licinianust foj
totta meg, gondosan kidolgozott, kissé hatásvadász, de elis
merésre méltó művészi munkával, aztán minden élvezet nél
kül és ennélfogva gyorsan végzett a nyöszörgő, jajveszékelő 
és kapálódzó Liciniusszal; ez az utolsó művelete a szakmai 
tudás teljesen tárgyilagos és tökéletes remeklése volt.

Constantinus, a sikeres kivégzések után megkönnyebbül
ten hajtotta fejét álomra, és szendergés közben ezt gondolta 
magában: „Ellenségeimet kiirtottam... Most már csak a 
fiaimtól kell óvakodnom!"

S nyugodtan, álomlátás, jelenés, lelkiismeretfurdalás nél
kül, pompásan átaludta az éjszakát.

Egyedül maradt!

44 Égi jel II.



HATODIK RÉSZ

A HÓHÉR

I

Húsz évvel ezelőtt indult, s életének húsz legszebb esz
tendejébe került, míg végre egyedül maradhatott. 
Megküzdött nőkkel, császárokkal, istenekkel, ro
konokkal, ellenségekkel és vetélytársakkal, s végre 

megsemmisítette a tetrarchiát: egyedül maradt, mint éppíly 
szívós és céltudatos küzdelem után Octavianus Augustus, az 
első császár, aki máig is eszményképe. Egyedül maradt, s 
mégsem érezte a siker és a győzelem tökéletes kielégülését.

Valamikor azzal az elhatározással indult, hogy előbb 
megteremti a vallási egységet, s ha ez megvan, mintegy va
rázsütésre megvalósul a birodalmi egység. És íme: itt a 
monarchia, s a vallási egységért még mindig harcolni kell, 
és most kell csak igazán harcolni! És kik a vallási egység 
akadályai s legádázabb ellenségei? A keresztények! Úgy 
tudta és úgy tudja, hogy ez is Helios-vallás, viszont elvisel
hetetlen, hogy ahány keresztény tartomány, ahány vidék, 
ahány egyházközség, mind másképpen, mind a maga módján 
akarja hinni és imádni a maga Heliosát, bár minden feleke
zetük egyformán Krisztusnak nevezi!

Az éjjel furcsát álmodott, lehetett inkább úgy hajnaltájt; 
még világosan emlékezett rá, de az értelmét sehogy sem tudta
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kitalálni. Korán reggel hívatta Hosiust, kivételesen a háló
szobájába, mert nagyon idegesítette az álom.

- Clarissimus - kezdte az Augustus -, álmot láttam: 
óriási tarka golyót kergettem, de sehogy sem tudtam utolérni; 
mikor egyre messzebbre gurult tőlem, belenyilaztam, eltalál
tam: erre megállt, megperdült, s mire odanéztem, már undok 
zöld hüllő terpeszkedett a golyó helyén; a hüllőbe is belelőt
tem, erre visszaváltozott golyóvá. Megint kergettem, megint 
belelőttem, erre óriási varasbéka lett belőle; minden lövésem 
után alakot váltott: majom, görény, disznó, vipera alakjába 
öltözött, s mikor végül vicsorgó tigrissé változott, megré
mültem tőle, s többé nem nyilaztam bele. Különben is úgy 
eltűnt a szemem elől, hogy ha visszagömbölyödött volna go
lyóvá, akkor se mertem volna belelőni. Mondom: a golyó el
tűnt, ám utána egyszerre felbukkantak előttem a szörnyete
gek, amelyeket az imént láttam, mind a fogukat csattogtatták, 
s irtózatos dühvei tépték, marták, marcangolták egymást. Ér
zem, hogy jelentős álom. Hogyan magyarázod?

- Szentséges Augustus - felelte Hosius rövid töprengés 
után -, miután a bitorlókat és zsarnokokat megsemmisítetted, 
vajon mik lehetnek az undok szörnyetegek, amelyek egymásra 
is rád is egyforma elkeseredéssel acsarkodnak? Én csak az 
örökösen gyűlölködő és fenekedő keresztény felekezetekre, 
vagyis eretnekségekre gondolhatok, amelyekre jellemző, hogy 
mindegyik eretneknek bélyegzi a másikat! Magyarázatomat 
megerősíti a guruló golyó tarkasága: ez a golyó az egykor 
egységes keresztény vallás, amelyben eredetileg is benne volt 
a tanítások, tételek és hiedelmek tarkasága, s mikor ezeknek 
akkora lett a feszítőerejük, hogy egészen megbontották az 
egységet, a golyó szétrobbant, és minden genny kifakadt 
belőle. Lám, Helios napgolyója egységes, egyszínű, tisztán 
ragyogó, felületét semmiféle tarkaság sem csúfítja el, s éppen 
ezért nem is robbanhat szét, mert nincsenek egymástól elütő, 
egymással összeférhetetlen alkotóelemei. Hogy álmodban ül
dözted az átkozott golyót, az arra mutat, hogy éjjel-nappal 
aggaszt a széthúzás, és lelkesít az egység megteremtésének 
gondolata. Éppen ezért voltam bátor javasolni egy ízben, hogy
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az eretnekségek főkolomposait el kellene tenni az útból, így 
nem maradnának csahosok és hangoskodók, s az eretneksé
gek sorra elfonnyadnának és elpusztulnának, mint a fa, ha 
gyökerébe vágjuk a fejszét. Javaslatom nem nyerte meg szent
séged magas helyeslését, tehát ezúttal kegyes engedelmeddel 
mást javasolnék.

- Beszélj, clarissimus.
- Arra gondoltam, hogy meg kellene fordítani a mód

szert, vagyis meghagyni a keresztény vallást és megszüntetni 
a többi Helios-kultuszt: ebben az esetben a keresztény fele
kezetek azonnal összefognának, egyesülnének, s ezzel egy 
csapásra megvalósulna a vallási egység.

- Hova gondolsz, clarissimus? - kapta fel a fejét a csá
szár. - Megszüntessem Apollo, Mithras, Helios és a többi 
napisten vallását, hogy csak Krisztus napisten vallása marad
jon meg? Hisz ez éppoly megsértése volna a mediolanumi 
egyezménynek, mint a fordítottja. Nem leszek esküszegő, 
mint Licinius! Az eretnekségeket valóban meg kell szüntetni, 
de nem erőszakosan. Az álmomat helyesen magyaráztad, de a 
módszer, amelyet ajánlottál, csak elmérgesíti a bajt. Majd 
gondolkozom a megoldáson.

Bólintott, mire Hosius illendő adoratio után kihátrált.
Kissé bosszantotta Constantinus keménysége. Azelőtt 

sokkal könnyebben hajlott tanácsaira és javaslataira; mióta 
egyetlen ura lett a világnak, sokszor megmakacsolja magát, 
és a maga feje szerint határoz: nem hallgatja meg a tapasz
talt, régi hű ember tanácsait. Lement a városba, hogy elverje 
bosszúságát: elmegy a bankárjához, gondolta magában, úgyis 
intézkednie kell anyagi ügyeiben, mert az utóbbi időben, sze
rencsés műveletek révén, meglehetősen felgyülemlett a tőkéje, 
márpedig a pénznek nem szabad meddőn hevernie, hanem 
fiadzania kell. Mikor leért a fórumra, nagy tolongás kellős 
közepébe került: a csoportosulás oka egy hosszú szakállas, 
javakorabeli férfi volt, szúrós szemű, zordon tekintetű, ko
mor képű idegen. Bizonyára mágus, gondolta Hosius, leg
alábbis erre vall furcsa ábrákkal és titkos jelekkel telehím- 
zett henger alakú süvege és kígyós varázsbotja, amelynek te



tején piros kövekkel kirakott pentagramm csillogott a nap
fényben. A nép áhítatos tisztelettel nyitott utat az idegennek, 
s itt is, ott is suttogás kelt: „Varázsló! Csodatevő !"

- Miféle nagyúr ez? - kérdezte Jucundustól, aki a zsi- 
bongás hallatára éppen kilépett boltjából a térre. - Csak nem 
ez az a hírhedt Sopatros, akit szentséges urunk idekívánt maga 
mellé?

- Éppen hogy az, clarissimus - válaszolta a bankár ne
vetve -, bár legyen szabad megjegyeznem: nem értem, mi 
szüksége van az Augustusnak filozófusra meg tanácsadóra, 
ha egyszer két olyan kiváló tanácsadója van, mint nagyságod 
és Ablavius őfényessége?

- Ezt, őszintén szólván, magam sem tudom - jegyezte 
meg gúnyos mosollyal Hosius, ámbár ebben a pillanatban in
kább Ablavius bosszantotta, mint Sopatros. Ki tudja, micsoda 
mélységekből bukkant fel ez a bitang Ablavius? töprengett 
magában, s közben még csak eszébe se jutott, hogy ő maga 
honnan kapaszkodott fel, és főképp hogyan? Ez a sötét múltú 
és még sötétebb jellemű egyén az útjában van, s minél előbb 
szabadulnia kell tőle!

- Engem az érdekel, éspedig nagyon, mi szüksége van 
őszentségének olyan tanácsadóra, akinek nincs egyebe, mint 
a rajtavalója? Elég, ha annyit mondok: egyetlen hitvány ses- 
tertiust sem utaltatott át a bankomhoz, s nyilván itt akar 
megtollasodni. Nagyságod bennfentes a palotában: érdemes 
volna fölvetni a kérdést őszentsége előtt, vajon tudja-e, ki ez 
az ágrólszakadt?

- S vajon fölvetette-e maga az Augustus - kérdezte csí
pősen a püspök -, hogy ki ez az Ablavius?

- Ablavius őfényessége magasrangú férfiú, a kormány
zat egyik oszlopa s ezenfelül milliomos: vele kapcsolatban 
föl sem merülhet olyan kérdés, hogy honnan jött, s mi volt 
azelőtt. Mint ahogy veled kapcsolatban is sértés volna az ef
féle turkálás a múltban. Clarissimus, a magasrangú és tekin
télyes urak csak „vannak", és ha hozzá még milliomosok is, 
nemcsak gyanúsítás, hanem kíváncsiskodás sem férhet hoz
zájuk.
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Hosius nagyot nyelt, de nem vette tudomásul a leckézte- 
tést, hiszen az ő múltjáról semmit sem tudhatott, de még csak 
nem is sejthetett ez a piszkos uzsorás, akárhány kémje és tu
dósítója volt is a birodalom nagyvárosaiban. Kynonpolisban 
egy sem volt.

- Ezt természetesnek találom - felelte Hosius a bankár 
bölcsességére -, de most már arra volnék kíváncsi: ki ez a 
jöttment, hogy Corfulenus tribunus és négy „fehér testőr" 
fogadja a kocsiját? Úgy kísérik a palotába, mint egy diadal
mas hadvezért!

- Bizonyosan fontos a császárnak - felelte Jucundus.
- Hát ennek utána kell néznem, sietek a palotába - 

mondta rá Hosius izgatottan. Elbúcsúzott, és kemény léptek
kel megindult a Vicus Patríciuson fölfelé, a palota irányában.

Sajnálhatta, hogy a féltékenység elkergette és elsietett, 
mert ha még egy kicsit vár, érdekes - ha nem is történelmi 
és politikai fontosságú, de legalább pletykázásra alkalmas - 
dolgokat tudhatott volna meg.

A hetivásár csak hetivásár; tombol, zsibong, csattog - 
akárcsak húsz évvel ezelőtt, az árusok ordítoznak, kelletik a 
portékájukat, szinte rákényszerítik erőszakos hangoskodásuk
kal a gyanútlan őgyelgőkre is.

És ez a fülsiketítő zsivaj mintha elcsöndesedett, vagy 
legalábbis megtorpant volna egy pillanatra, mikor alulról - 
onnan, ahol az olbiaí országút betorkollik a városba, éppen a 
bűzökben gőzölgő halpiac táján - feltűnt a lejtős úton egy 
kétkerekű paraszttaliga. Bánatos öszvér húzta az óriási vörös 
kerekű kocsit nagy keservesen; degeszre tömött tíz zsák tor
nyosult a nyikorgó taliga tetején. A bakon egészséges, piros 
arcú parasztlány ült; erélyesen meg-megrántotta a gyeplőt, 
keményen kormányozta a lassan baktató és már nyilván fáradt 
állatot.

A piac népe, mintha megfeledkezett volna a hagyomá
nyos üvöltözésről, s mintha megszüntette volna az ádáz ver
senyt: gyönyörűséggel nézte a friss és egészséges, vidáman 
mosolygó szép lányt; meghökkentette ez az üde fiatalság, 
mintha csak vadvirágos mezővé változtatta volna holmi va-
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rázsló a harsogó és zűrzavaros piacteret - de csak egy pil
lanatra. Mert nem lehetett a világnak olyan Venusa, akinek 
a kedvéért abbahagyták volna a lihegő harcot a sestertiu- 
sokért és denariusokért.

A parasztlány egyenesen Turdulus vendéglőjének tar
tott; mikor odaért, fürgén leugrott a bakról, az öszvért oda
kötötte a falba erősített vaskampóhoz, levette róla a kötő
féket, nagy halom zöldséghulladékot nyalábolt fel az árusok 
bódéi mellől, és odahalmozta az öszvér elé. A fáradt állat 
azon nyomban nekifogott a lakmározásnak.

Turdulus ott állt a vendéglő ajtajában. Gyönyörködött a 
piac megállíthatatlanul hullámzó kavargásban, a morajló, 
harsogó, rikoltozó hangzavarban, a tömeg nyugtalan nyüzs
gésében. Szeme és füle megszokta már a hetivásároknak ezt 
a szédítő forgatagát, emberek, hangok, színek és szagok ör
vényes hömpölygését. Egyhangú, bár egyébként derűs éle
tében az jelentette a változatosságot, ha ebben az alaktalanul 
hemzsegő embergomolyagban egy-egy cimborát, esetleg régi 
ismerőst sikerült fölfedeznie. Már jó néhányat kihalászott 
ma is ebből a meg-megtorló gabalyodásból, főleg régi cimbo
rákat, s ezek most bent iddogáltak és falatoztak a kocsmában, 
zsíros tréfálkozások és öblös röhögések közben. Scantilla 
pedig hordta nekik a lángost, a kolbászt, a palacsintát, a laci- 
pecsenyét, no meg a lampsakosit, megállás nélkül, ám nem 
oly fürgén, mint két évtizeddel ezelőtt, s nem is oly kívánatos- 
pirospozsgásan, mint pezsgő fiatalsága idején.

Közben ugyanis az ifjú, izmos és mindig diadalmas bir
kózóbajnok, Kiadós fiatalúr, pórul járt: félelmetes ellenfele, 
a numidiai Manto, ez a néger hústorony, előbb megroppan- 
totta a gerincét, aztán úgy földhöz teremtette, hogy keze-lába 
eltört, két csigolyája kiugrott a helyéből, s mikor a végzetes 
nyekkenés után fölszedték összeroncsolt testét, senki sem 
hitte, hogy ezeket a véres csontokat és húscafatokat még em
berformára lehet összegyúrni. Am az orvosoknak sikerült 
visszaszivattyúzni belé az életet; Kiadós fiatalúrból újra em
ber lett! De miféle ember, szentséges Minerva Medica! Púpos, 
sánta, béna, ferde vállú, satnya emberroncs; az orvosok ösz-
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szetákolták ugyan, szépségét, erejét, izmait azonban nem tud
ták visszavarázsolni; s a szerelmi vágy is elröppent ebből a 
rozoga és kiaszott múmiából. És mióta kialudt a gerjedelme, 
bizony nem csipkedte már a kikapós Scantilla gömbölyű és 
ingerlő fenekét, s ennek a kényszerű önmegtartóztatásnak 
többrendbeli szomorú következménye lett: Scantilla kívána
tos bájai lelappadtak; Kiadós nem mutatkozott többé a Ri- 
gócska vendéglőjében, mert szégyellte magát egykori szere
tője előtt; az asszony virágzó teste lassan fonnyadózott, mint 
a virág, ha nem locsolják; Kiadós koplalt, mert csak barátai 
és a rajongó sportemberek támogatásából tengette életét; en
nélfogva megszűntek az ingyen ebédek és vacsorák Scantil- 
lánál, ennek pedig az lett a végső következménye, hogy Tur
dulus bevételei - Scantilla lecsillapodása arányában - észre
vehetőn megnövekedtek. Ezt persze a Rigócska is észrevette, 
és úgy vonta meg az egyenleget, hogy immár jó útra tért fele
ségét amúgy istenigazában eldöngette. Holott ez az elkésett 
igazságszolgáltatás a legnagyobb igazságtalanság volt, mert 
elvégre inkább hálás lehetett volna Scantillának a megtérésért 
és végeredményben a bicebóca torz Kiadósnak az egykori - 
ám idejében megzápult - szerelmi viszonyért.

Mindezt egyetlen pillanat alatt kiverte fejéből a piros
pozsgás parasztlány megérkezése. Odanézett, meglátta a zsá
kokat, megismerte a kocsit, s máris tárt karokkal sietett a 
lány elé.

- Marcia, mókuskám! - köszöntötte a vendéget - csak
hogy megjöttél! Már alig vártalak! Csillagom, gyémántocs- 
kám, hadd öleljelek meg!

Meg is ölelgette, meg is lapogatta, aztán betessékelte az 
ivószobába, leültette: egyet kiáltott, s máris ott termett Scan
tilla. Amint meglátta a lányt, odasietett hozzá, összecsókolta, 
megpaskolgatta barnapiros arcát, s egyre lelkendezett:

- O be megszépültél már megint, te gyerek! Haragszom 
rád, hogy olyan ritkán látogatsz meg bennünket! De most 
aztán nem is eresztlek haza, legalább három napig! Te gyö
nyörűszép mókuskám, te!

És megint megcsókolta. Marcia mentegetődzött:
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- Ö Scantilla néni, jönnék én mindennap, de nem enged 
a munkám.

- Hallod-e, Scantilla - szólt közbe Turdulus -, hagyd 
abba ezt a fecsegést, hozz egy kis reggelit a Mókuskának I 
Pogácsát, lángost, kolbászt, bortl Szedd a lábad!

- Azért igaza van az öregasszonynak - kezdte Turdulus, 
mikor kettesben maradt a lánnyal -, mert bizony sűrűbben is 
benézhetnél hozzánk! Mert mit jelent az, hogy nem enged a 
munkád? Ha szabad ember vagy, ne légy a munka rabszol
gája! Amíg apád-anyád él, a munkának csak a harmada esik 
rád, vagyis ...

- Igazad volna, Turdulus bácsi - vágott a szavába Mar
cia -, ha nem rokkantak volna meg a szüleim, mégpedig mind 
a ketten egyszerre. Beléjük esett a köszvény, s hiába küldöm 
őket Prusába, a csodafürdő sem használ nekik, mert nagyon 
megfáradt a testük az ötvenéves embertelen hajszában, fő
képp azóta, hogy áldott jó nagyapám meghalt.

Egy pillanatra elhallgatott, és könny csillant a szeme 
szögletében.

- Nono, Mókuskám - kezdte vigasztalni Turdulus -, 
föl a fejet! Ügy látom, bírod a munkát, aztán... aztán... az 
ilyen szemrevaló kislány úgysem marad sokáig... hogy is 
mondjam? ... egyedül...

- Hej, Turdulus bácsi - sóhajtotta Marcia -, nem is tu
dod, mennyire fején találtad a szöget! Mert csakugyan egye
dül vagyok ... Meghalt a vőlegényem ...

Turdulus meglepetten fölkapta a fejét, és már éppen 
szóra nyitotta volna a száját, de ebben a pillanatban nyílt a 
konyhaajtó, és jól megrakott cseréptállal a kezében belépett 
Scantilla, az utcai ajtóban pedig felbukkant egy katonatiszt, 
könnyű bőrmell vértjén féltucat érdemrenddel, nyakában a 
legnagyobb katonai kitüntetéssel, a díszes arany nyaklánccal, 
fején vörös forgós sisakkal.

- Szentséges Jupiter! - rezzent össze Marcia -, az Augus
tus!

- Te kis bolond - mosolygott rá Turdulus -, csak nem 
gondolod, hogy Constantinus őszentsége idejár a kocsmámba?
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Marcia megkönnyebbülten mondta rá:
- Ö, milyen ostoba vagyok! De az én falusi eszemmel 

azt hittem, hogy az ilyen gyönyörűszép aranyos katona nem 
lehet más, mint a császár!

Éppen akkor ért az asztalhoz Scantilla, s letette a nagy 
kerek cseréptálat - amelyen legalább öt embernek elegendő 
harapnivaló tornyosult. Az asszony térült-fordult, öblös korsó 
borral és mázas cseréppoharakkal tért vissza, de rögtön elpá
rolgott, mikor meglátta, hogy a díszes és daliás katona köze
ledik az asztalhoz, és máris barátságosan integet Turdulus- 
nak. Scantilla, mióta lehiggadt, félt a szép emberektől, vagyis 
inkább önmagától. Nem tanácsos piszkálni a kihunyt tüzet, 
mert hátha fellobban. És ő mái inkább csak titokban parázs
lóit és hamvadozott, mint az olyan asszonyok, akiknek csak 
egy kalandjuk volt, mert több nem is lehetett, de az az egy 
betöltötte az egész életüket...

Turdulus felugrott és elébe sietett a tisztnek;
- Végre hogy látlak, Talio! - lelkendezett - most aztán 

nem szabadulsz egykönnyen! Gyere csak!
Odavonszolta az asztalhoz Taliót, pedig egyáltalán nem 

volt szükség semmiféle erőszakra, mert Talio magától is szí
vesen ment, főképpen mikor a szép nagylányt meglátta. Most 
egyszerre felötlött benne egy gondolat, amely a küzdelmek 
és háborúk húsz esztendeje alatt sohasem fordult meg a fejé
ben: hogy tulajdonképpen ideje volna már megnősülni! Hi
szen negyvenéves elmúlt, van rangja, vagyona - mivel gal- 
liai családi birtokát nemcsak rendbehozta, hanem meg is 
toldotta vagy kétszáz holddal -, bizalmas embere az Augus- 
tusnak, akármelyik arisztokrata lány is kapva-kapna eset
leges házassági ajánlatán, de eddig esze ágában sem volt 
ilyen ajánlatot tenni akárkinek is. Kitüntetései, lovai, vadász
kutyái kielégítették minden becsvágyát, minden szenvedélyét, 
rabszolgalányok és pénzre, ruhára, ékszerekre éhes úri szere
tők pedig lecsillapították időnkint követelődző gerjedelmeit. 
De ő soha semmibe sem adta bele a lelkét, minden érzelmi 
megmozdulás nélkül tarolt le mindent és mindenkit: egyetlen 
nemes és önzetlen érzése volt eddig, hűsége Constantinushoz.
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És most meglátta ezt az üde arcot, ezt a hűséges és meleg te
kintetű kék szemet, és nyomban arra gondolt: meg kell nő
sülnie! Feleségül kell vennie ezt a lányt! A negyvenes férfi 
utolsó, vagy talán első, őszinte fellángolása volt ez, a rette
gés az alkonyaitól, a kapuzárás rémülete, s ebben a pillanat
ban fölülkerekedett benne a szenvedély és háttérbe szorította 
s elnémította rangját, vagyonát, csodálatos lovait és vadász
kutyáit, egyetlen szóval: minden rideg önzését. Persze nem 
tudta, s önzésében nem is tudhatta, hogy rangjával, vagyo
nával, pompás lovaival az eltűnt és visszahozhatatlan ifjúsá
got szeretné megvásárolni, s ebben a pillanatában hajlandó 
lett volna latbavetni, sőt odadobni mindenét, ami eddig büsz
kesége volt, csak azért, hogy megszerezze ezt a remek lányt.

Vagy csak azért, hogy minden egyebén kívül ez is csak az 
övé legyen, s ne lehessen másé? Hiszen voltaképpen nem is
merte Marciát, tehát fellobbanásának csak egyetlen oka le
hetett, az, hogy valaki más, valaki fiatalabb el ne halászhassa 
előle ezt a kincset. Az önimádat és a határtalan önzés gyúj
totta fel tehát Talio szenvedélyét, holott azt sem tudta: vajon 
kincs-e hát valóban ez a lány, avagy démon s netalán fúria?

Turdulusnak egy csöppet sem kellett erőszakoskodnia; 
Talio, mintha láthatatlan mágnes vonzaná, szinte sietett az 
asztalhoz, kezet fogott Marciéval, leült. A Rigócska izgett- 
mozgott, fészkelődött, heherészett, nézte-nézte a csinos lányt 
és a daliás katonát, és valamit gondolt magában. Meg is eredt 
a szava mindjárt:

- Mókuskám, ez a szép katona Talio ezredes, az Augus
tus szárnysegédje. Ez a kislány meg - fordult a tiszthez - 
Marcia, a jó öreg Vetrasinus unokája ... talán ismerted is a 
derék olbiai parasztembert, aki oly sokat dolgozott és szen
vedett életében? Corfulenus barátunknak is kedves embere 
volt a néhai való jó öreg, aki csak Mókusnak nevezte ezt a 
kislányt, mert mindig mogyorót ropogtatott. Most már nem 
ropogtatja a mogyorót, csak termeszti és eladja; ma is tíz 
zsákkal hozott be. Mind megveszem, érted, Mókuska? Egy 
szemet se hagyok másnak! No hát, ezredes, emlékszel a mo
gyorós Mókusra?

251



“Ügy rémlik nekem, hogy ismertem az öreg Vetrasi- 
nust és láttam a tömzsi kis unokáját, aki lelkesen majszolta 
Scantilla mama mézes palacsintáját... de az is lehet, hogy 
csak Corfulenus elbeszéléséből tudok róla. No mindegy. Hát 
te voltál az a régi csöppség, Marcia?

- Már én sem ismernék akkori magamra, ezredes - fe
lelte a lány kissé elfogódottan és szemlesütve, mert a katona 
tekintete úgy égette a testét, mint a parázs -, hiszen olyan 
rég volt, mintha mese volna. Csak egy igaz ebben a mesé
ben, az, amit szegény jó nagyapám nem érhetett meg: már 
nem kényszerből viszem vásárra a mogyorónkat, már nem haj
szol a végrehajtó, hanem amit termelünk, az a miénk, s ha 
megfizettem az adónkat, senki se zaklat többé. Azelőtt való
sággal kizsarolt a hatóság, elvitte még a betevő falatunkat 
is... ó, mennyit koplaltunk! Most, ha megtörtént az indictio, 
vagyis az adókivetés a birtok értéke és jövedelme s a rabszol
gák és háziállatok száma alapján, bizonyos vagyok felőle, 
hogy semmiféle mensor, ponderator, defensor, susceptor és 
executor nem méricskéli, nem számlálgatja, nem turkálja, 
nem piszkálja, nem szimatolgatja gyanakodva és rosszindu
latún, hogy mink van, mennyi van, hol van; hanem megnézik 
a házunktáját, a földet, a gyümölcsöst, a magtárt, s jóformán 
nem is nézik meg tüzetesen, csak föl jegy zik a vallomásomat, 
s mivel látják, hogy a szüleim esett öregek és csak magam 
dolgozom, rabszolgánk nincs, ez az egyetlen öszvér a segít
ségünk, úgy vetik ki az adót, hogy elviselhető legyen. Amint 
az első terményt eladom, kifizetem az adót, aztán békén 
hagynak a jövő termésig. Azelőtt semmi sem volt elég a kincs
tárnak; nyúzta, facsarta, csapolta, zsarolta a szegény telepest, 
úgy hogy ezer meg ezer parasztnak csúszott ki a föld a lába 
alól. S ebben a fosztogatásban a zsarnokok adópiócáinak leg- 
hathatósabb segítőtársa mindig a földesúr volt. Tertullius ke
gyelmes úr - tette hozzá gúnyosan.

- Marcia - szólalt meg Talio, miután türelmesen, sőt él
vezettel végighallgatta a lány komoly beszámolóját - okosan 
gazdálkodói, és okosan gondolkozol. Büszke lehetsz a mun-
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kádra. És minden kisbirtokossal együtt megköszönheted 
Constantinus urunknak ezt az új és emberséges adórendszert.

- Meg is köszönném neki, térden állva, ha a színe elé 
kerülnék. De addig is arra kérlek, mondd meg neki legköze
lebb, akár mindjárt holnap, hogy egy olbiai parasztlány sze
retné megcsókolni azt az áldott jobb kezét, amely bíbortintás 
tollal aláírta az új adótörvényt. És mondd meg azt is, hogy a 
négy és fél hold földemet, ezt a szegényes, ám nekünk drága 
családi tíz iugerumot az ő új törvényének jóvoltából sikerült 
megtartanom.

- Megmondom neki, Marcia. Megígérem, mert megér- 
demled, hogy velem együtt ő is törődjék a sorsoddal.

- Veled együtt? - kérdezte a lány meglepetten.
De Talio egyelőre nem magyarázhatta meg rejtélyes nyi

latkozatát, mert a Rigócska elunta a hosszú szótlanságot, föl
emelte poharát, koccintottak, ittak, Turdulus kéjesen kráko- 
gott utána egyet-kettőt, és szélesen elvigyorodott.

- Hiába no, a lampsakosi csak lampsakosi! Ez éppolyan 
tüzes most is, Marcia, mint régen, mondjuk: Mókuska ko
rodban. - Hörpintett még egyet, csak úgy koccintás nélkül, 
aztán folytatta: - Hanem igaz is, Marcia! Az imént, mikor 
ez a szép katona betoppant, nem fejezted be a mondókádat. 
Mit is mondtál? Kiről is beszéltél? Egy halott vőlegényről?

- Meg egy özvegy menyasszonyról - szólt közbe Marcia 
halvány mosollyal.

- Ne kéresd magad, mondd el már - sürgette Turdulus.
- Az özvegy menyasszony én vagyok - kezdte Marcia 

-, a halott vőlegény Eumelios, a szomszédunk fia, akivel szü
léink már gyerekkorunkban eljegyeztek.

- Eumelios... Eumelios ... - töprengett az ezredes -, 
hol hallottam én ezt a nevet?

- Nem volt ezen a fiún semmi kivetnivaló, és mikor be
vonult katonának, bízvást jóképű, sőt csinos legénynek lehe
tett mondani; ezenfelül talpraesett, ügyes fiatalember volt, s 
alig három év alatt altiszt, majd hamarosan zászlótartó lett 
belőle. Azonban nekem akkor sem kellett volna, ha kinevezik 
tábornoknak, és nyakába akasztják az aranyláncot!
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- Voltaképpen mért nem szívelhetted hát? - kérdezte 
Turdulus.

A lány vállat vont:
- Talán azért, mert nem én választottam, hanem a szü

leim kényszerítették rám; s még inkább talán azért, mert ha
lálosan közömbös volt nekem. Hogy is mondjam? Olyan 
unalmas, semleges, seszínű, talán csak az egyenruha szépítette 
meg annyira, amennyire; csakhogy én inkább azt szeretem, 
ha az ember szépíti meg az egyenruhát!

- Vagyis ha „valaki" az, akin az egyenruha feszül - 
szólt közbe Talio. - Értem.

- Igen, engem az ember érdekel, nem a ruhája - felelte 
Marcia. - Éppen ezért ezt az Eumeliost tógában sem szível
tem. Szerencsére évente legfeljebb egyszer ha láttuk egy
mást, s egy-két közömbös szót ha váltottunk. El is határoz
tam, hogy szembeszállók szüleim akaratával, és sikerült is 
évről évre elhalasztani a házasságkötést. Szüleim nem akarták 
megérteni húzódozásomat, de én megmakacsoltam magam.

- És hát hogy segített meg végül Nikomedeia hatalmas 
istenasszonya, Tyche? - kérdezte Turdulus.

- Úgy, Turdulus bácsi, hogy mikor a zsarnok Licinius 
seregét a Hebrusba szorították Constantinus légiói, a szeren
csétlen Eumeliost, épp abban a pillanatban, amikor nagyne- 
hezen kikecmergett a vízből, irtózatos kardcsapással lefejezte 
egy római katona, csak azért, hogy elvegye tőle az ellenséges 
légió jelvényét, az ezüst sast, amelyet Eumelios még a vízben 
is, még hulltában is, görcsösen szorongatott a markában.

- Megvan! - kiáltott fel Talio. - Hát ő volt az, akitől 
az én derék katonám, Aurelius Justinus a sast zsákmányolta! 
Ott hallottam a nevét a hadifoglyoktól; azt mondták: ez az 
olbiai Eumelios megesküdött, hogy a sast csak az élete árán 
vehetik el tőle. így is történt. Derék katona volt.

- Hagyd el, ezredes, ne magasztald a hősiességet, mert 
a katonák általában nem az igazságért harcolnak, hiszen 
mindegyik hadviselő azt állítja, hogy neki van igaza, hanem 
azért gyilkolnak, hogy az ellenség meg ne gyilkolja őket. Az 
életükért harcolnak, ezredes! Kitüntetést pedig azok az úgy-
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nevezett hősök kapnak, akik ügyesen túljártak az ellenség 
eszén, vagy szokatlanul eredményesen gyilkoltak és zsákmá
nyoltak. Ezek közül én nem a mészárosokat dicsérem, hanem 
azokat, akik ügyes és okos haditervvel s minél kevesebb gyil
kolással győzik le az ellenséget.

- Ilyen katona ez az ezredes is, aki itt ül veled szem
ben - szólt közbe Turdulus, és megint koccintásra emelte 
poharát.

- Akkor tetszik nekem! Akkor ő az igazi hős! ö meg 
azok a névtelen katonák, akik mások érdekeiért ezerszám vé
geznék és hullnak a csatatereken!

- Honnan tanultad ezt a bölcsességet, Marcia? - kér
dezte Talio mosolyogva és kissé atyáskodó jóindulattal.

- Az olbiai veteranusoktól, akik végigharcolták a zsar
nokok háborúit és az asszonyaiktól, akik végignyomorogták 
ezeket a véres esztendőket. És ha akarod tudni, ezredes, hát 
tanultam egyet s mást Corfulenus bácsitól is, aki torkig van a 
háborúval, mert éppen eleget csatázott, bár megvan az az 
elégtétele, hogy nem zsarnokért, hanem Constantinus 
urunkért harcolt.

- Érte, sőt vele harcolt a mi ezredesünk is - jegyezte 
meg Turdulus.

- Akkor hős vagy te is Talio, hiszen a zsarnok ellen har
coltál.

- De így nekem is részem van benne, hogy megözve
gyültél.

- A mindenlátó Helios tudja, hogy nem szerettem ugyan 
Eumeliost, de sajnálom. Hiszen ő nem tehet róla, hogy a 
zsarnok hadseregében kellett harcolnia; a paraszt meg a mes
terember nem maga választja meg, hogy melyik oldalon har
coljon; azt sem mérlegelheti, melyik oldalon van az igazság; 
az egyszerű embert, a százezreket, nem kérdezik meg, csak 
besorozzák, aztán vezénylik, viszik, hajszolják; győzelemre 
vagy halálba, neki édesmindegy, mert ő sem győzni, sem halni 
nem akar, csak dolgozni és élni. Azért azt mondom én ne
ked, ezredes, hogy a szerencsétlen Eumelios sem hős, bár 
életét adta az ezüst sasért, hanem áldozat, mint ahogy min-
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den győzelemnek és minden vereségnek mindig csak a keze 
munkájából élő kisember az áldozata.

- Ezt meg kitől tanultad? - érdeklődött megint az ezre
des.

- Hiszed vagy nem hiszed: ezt én magam találtam ki, 
hiszen munka közben bőven van időm ilyen nehéz gondokon 
tömi a fejemet. Iskolába biz alig jártam, éppen hogy írni- 
olvasni tudok, de van egy kis sütnivalóm, s néha ez is ér any- 
nyit, mint a... - egy pillanatra elhallgatott, aztán nevetve 
Talio felé bökött a mutatóujjával - ... mint a haditudomány.

Elnevette magát, s most ő emelte koccintásra a poharát. 
Nevettek, koccintottak, Taliónak meg éppenséggel most kez
dett igazában ízleni a lampsakosi. A lány szeme csillogott, 
kedves arca kipirult, az ezredes gyönyörűséggel mosolygott 
rá:

- Talpraesett lány vagy te, Marcia. Boldog lehet az a 
férfi, aki téged választ feleségül.

- Szabad vagyok 1 - vágta rá a lány, önkéntelen kacér- 
sággal.

Talio sohasem udvarolt életében, s igazán nem tudta, mi 
ez: puszta incselkedés, felkínálkozás, vagy éppen vallomás? 
így hát azt sem tudta; mit feleljen rá. Sokért nem adta volna, 
ha itt van mellette Brellicus, aki mestere és tudósa a szerelmi 
művészetnek. Talio mintha megnémult volna; de érezte, hogy 
belül átforrósodik, megbizsereg a vére, és már-már az ajka 
is szóra nyílik, végzetes szóra: „Most szeretném ezer csókkal 
lepecsételni a szádat" - de mintha csak Brellicus súgta volna 
neki, hogy ilyesmit most még nem szabad kimondani, hall
gatott.

Marcia fölállt:
- Búcsúzom, Turdulus bácsi. Délre jár az idő, Olbia 

messze van, mennem kell. Ezredes, Jupiter áldjon! - és kezet 
nyújtott Taliónak, aki sokáig nem engedte el a lány izmos és 
meleg kezét. Bezzeg azonnal elengedte, amint Turdulus meg
fogta Marcia csuklóját, és a lányt szelíden visszakényszerí- 
tette a székébe.

- Nem addig van az, hékásl - hangoskodott Turdulus.
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- Hát nem mondtam, hogy három napig nem eresztlek haza? 
így mondtam, így lesz, no! Értetted, Mókuskám?

- Értettem, Turdulus bácsi, maradok is szívesen, csak 
annyit szeretnék mondani, hogy öreg vagyok én már Mó
kuskának.

- Azt csak bízd a vőlegényedre; majd megmondja, öreg 
vagy-e neki - és laposat pislantott Talióra. - De megyek is 
már: öszvért az istállóba, szekeret az állásba, ebédet az asz
talra, félóra múlva itt vagyok. Addig is... mulassatok jól. - 
Elnevette magát és odaszólt a rabszolgalegénynek: - Hé fiú, 
egy kancsó lampsakosit ide az asztalra.

Turdulus elviharzott, ők kettesben maradtak. A beszél
getés nehezen indult, mert mind a kettőnek nagyon sok volt 
a mondanivalója. Hosszas kerülgetés után végre odáig jutot
tak, hogy Marcia megkérdezte: mért akar Talio is törődni a 
sorsával, mint az imént oly rejtélyesen mondta.

- Nem értetted? - kérdezte Talio.
Marcia szégyenlősen lesütötte a szemét. Szebb felelet volt 

ez minden vallomásnál.
De a lány hirtelen fölkapta a fejét, és bátran a férfi sze

mébe nézett:
- Hát te értetted-e, amit én mondtam?
- Megértettem - felelte a kemény katona -, és azt 

mondom rá: megköszönném, ha nekem adnád a szabadságo
dat, és életem fogytáig rám bíznád a sorsodat.

Az egykori Mókuskából akkor lett igazán Marcia, ami
kor a kezét Talio kezébe tette.

Scantilla épp az asztalra helyezte a párolgó pecsenyés- 
tálat, mikor az udvari ajtón belépett Turdulus. Csak odapil
lantott a néma jelenetre, s rögtön mindent megértett. Nem is 
állhatta meg, hogy falatozás közben oda ne súgja Marcié
nak:

- Ugye, Mókuskám, nem hiába mondtam, hogy maradj?
- Igazad volt, drága jó Turdulus bácsi, megérte! - súgta 

vissza Marcia.
Nagy ujjongással fogadták Corfulenust: öreg este volt 

már, mikor betoppant a vendéglőbe, s részt vehetett régi
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bajtársának s a drága kis Mókuskának örömében. Maga is 
boldog volt, hogy a mai szolgálata véget ért, mert bosszan
totta, hogy az udvar, főképpen az a kótyagos Euporius - 
igaz hogy őszentsége utasítására - ekkora hűhót csapott a 
hírhedt „csodatevő" Sopatros körül. Örült, hogy végre visz- 
szavonult lakosztályába ez a nagyképű és pökhendi „va
rázsló", s ő legalább mára megszabadult tőle. Corfulenus, a 
maga egészséges parasztösztönével, csalhatatlanul megérezte, 
hogy ez a Jamblichos-tanítvány, ez az álfilozófus voltaképpen 
szélhámos.

S önkéntelenül is Hosiusra kellett gondolnia, sőt a püs
pökön túl Ablaviusra, mert ifjúkori tapasztalatai óta egészen 
máig, a praefectus praetorio „megdicsőüléséig" minden arra 
vallott, hogy valamennyi udvari léhűtő és törtető közül mégis
csak Ablavius őfényessége a legelvetemültebb szélhámos.

Csak azt sajnálta, hogy az Augustus újabban egészen 
megközelíthetetlen volt, s főleg mióta ez a Sopatros megje
lent, nemcsak őt, a katonát, hanem legbizalmasabb politikai 
tanácsadóit is mellőzte. Például ma reggel óta, sem Ablavius, 
sem Hosius, sem Marius nem tudott bejutni hozzál Legalább 
Mariust hallgatta volna meg ! De nem ! Ma reggel óta, sőt már 
napok óta, amióta a csodatevő prófétát várja, Sopatros a böl
cse, a varázslója, a vezérlő csillaga!

De mit neki Hecuba I gondolta magában Corfulenus, hi
szen ha szerencsésen szabadult a szolgálattól, mért emészti 
magát? Nem az ő gondja az egymással versengő szélhámo
sok leszerelése, és Constantinus eddig még mindig pontosan 
tudta, kit s mikor kell eltüntetnie a süllyesztőben. Ezekkel is 
végez előbb-utóbb, annyi szent, mint ahogy soha életében 
nem tudott igazán összemelegedni a törtetőkkel. Ezek sorjá
ban elhullanak mellőle, s megmaradnak azok, akikről tudja, 
hogy férfihűséggel ragaszkodnak hozzá: Volusianus, Veca- 
sius, Corfulenus, Talio és Marius.

Hát akkor ne gondolj a gonddal, biztatta magát Corfu
lenus, és innentúl vidáman és szorgalmasan koccintgatott a 
boldog párral és a még boldogabb házigazdával, akivel ma-
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darat lehetett volna fogatni, mivelhogy ezt a csodálatosan 
szép napot mindenestül a maga érdemének tulajdonította...

Persze, azért a palotában csak úgv zajlott az élet más
nap, mintha Turdulus vendéglőjében semmi sem történt volna. 
Talio szolgálatban volt, Marciával csak késő este találkozha
tott; Corfulenus még este sem szabadult; Marius pedig csak 
hajnaltájt vetődött haza a villába, az imádott Thamarhoz, aki
nek már nem kellett bujkálnia - még Constantinus elől sem -, 
amit az egykori szenvedélyes szerető kissé duzzogva és sér
tődötten vett tudomásul, bár igazán szerette Mariust. De 
megértette, hogy azoknak az őrjöngő napoknak a mámora 
rég szertefoszlott, és Constantinus már távoli vizeken siklik, 
dagadó vitorlákkal, magányosan, egyedül, szerelem nélkül, 
elérhetetlenül; és megértette azt is, hogy a valóság, a férfi
hűség, az igaz ragaszkodás ezerszer többet ér, mint minden 
ábrándos és gyökértelen, bár érzéki, vad, perzselő szédület...

Beszélgetéseikben, odakint a villában, most már naponta 
szóbakerült Constantinus, főképpen azóta, hogy Marius 
mindig csak a hajnali órákban került haza a palotából. Tha- 
mar módfelett helytelenítette a nagyúr önzését és erőszakos
ságát, annál inkább, mert ezúttal nem halaszthatatlan állam
ügyek miatt kellett éjszakázniok belső embereinek, hanem a 
jöttment Sopatros miatti Ki ez a sehonnai, ez a szalajtott, ez 
a nagyképű és üres fejű szélhámos? Hogy merészeli feldúlni 
az emberek magánéletét, kiuzsorázni a nappalaikat és tete
jébe elrabolni éjszakáikat? Mert húsz esztendő ide, húsz esz
tendő oda: Thamar még mindig szomjasan várta a forró és 
buja éjszakákat.

S igaza is volt mindenben, csak abban nem, hogy Sopat
ros üres fejű. Valóban vakmerőség és példátlan erőszakosság 
volt a palota rendjének kíméletlen felforgatása; érthetetlen 
az a titokzatos erő, amellyel Constantinust lenyűgözte és szinte 
megbabonázta; felháborító az a pökhendi modor, ahogy még 
a legmagasabbrangú urakkal is packázott; viszont senki sem 
foghatta rá, hogy üres fejű, sőt nagyon is teli volt a feje: 
benne volt az isteni Porphyrios és Jamblichos minden filozó
fiája, a Helios-vallás kristályosán világos rendszere és benne
45* 259 



volt a napkultusz egész misztikája is; és ez talán még nagyobb 
erővel vonzotta Constantinust, mint a Helios-filozófia pom
pásan felépített rendszere. Éppen azért lettek esküdt ellen
ségei az Augustus körül nyüzsgő papok, mert filozófia és 
misztikum egyikben sem forrt össze oly szerves egységgé, 
mint Sopatrosban: Hosius félt a tudományától, a két Euse- 
bios a bűbájosságától. De még abban is gyenge lábon álltak, 
amiben esetleg mérkőzhettek vele: Hosius érezte, hogy má
giája kezdetleges handabandázás az alacsonyrendű népbo- 
londító Sopatros átszellemült misztikájához képest; a két 
Eusebios pedig pontosan tudta, hogy híg és felületes filozó
fiájával elbújhat az újplatonikus Sopatros magasrendű tudo
mányos képzettsége mellett. Ennélfogva mind a hárman ab
ban foglalták össze véleményüket, hogy ez a Sopatros fur
fangos csaló, veszedelmes szélhámos, sőt felforgató, aki a 
császárt - ki tudja, milyen sötét célok érdekében - kártéko
nyán befolyásolja, tehát tanácsos lesz minél előbb eltenni 
az útból.

Ablavius is így vélekedett a jövevény felől; figyeltette is 
minden szavát, minden lépését, besúgója volt minden rab
szolga, minden testőr, még Euporius mester is, aki engesztel
hetetlenül gyűlölte ezt a nagyhangú és pimasz léhűtől, mert 
úgy felforgatta az ő klasszikus és szent szertartásrendjét, 
hogy őszentsége fogadóterme már valóságos átjáróház, akár
csak a forumi bazilika oszlopcsarnoka!

Annyi bizonyos, hogy a merev szertartásrend kissé meg
lazult: ez a Sopatros elrendelte, hogy a szertartásokat egy
szerűsíteni kell s főleg megrövidíteni, mert túlságosan sok 
idejét rabolják el a császárnak, ezenfelül pedig a kihallgatások 
időtartamát is csökkenteni kell. Euporiusnak már-már alig 
volt alkalma megcsillogtatni művészetét.

Halkan beszélgettek a várakozók a szentséges császári 
fogadóterem előcsarnokában, de egyszerre elhallgattak, mi
kor megnyílt a fogadóterem ajtaja, és kilépett rajta Ablavius. 
Végre egy pillanatra szerephez jutott Euporius is: fölemelte 
aranyrojtos pálcáját, egyet koppantott, körülnézett, s végre 
megtalálta, akit keresett. Hangosan szólította:
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- Talio tribunus!
A teljes katonai díszbe öltözött ezredes előlépett, arany

lánca megcsörrent páncélja ezüstjén, kék köpenye meglobo
gott: a két testőr vigyázzba merevedett, a szárnyasajtó meg
nyílt, Talio belépett a fogadóterembe, az előcsarnokban újra
kezdődött a halk zsongás.

Ablavius méltóságos léptekkel haladt a kijárat felé: 
arannyal hímzett dalmatikája szinte világított az előcsarnok 
félhomályában, földigérő bíborsávos tunikáját rangjának jel
vénye, a vörös selyemöv fogta össze a derekán. Már-már el
érte a kijáratot, amikor a kaisareiai Eusebios hajlongva oda
lépett hozzá, s édeskés mosollyal ajkán megszólította:

- Fényességed szíves engedelmével érdeklődni bátorko
dom: hogyan zajlott le a kihallgatás, az első, mióta ...

Nem fejezhette be a mondatot, mert Ablavius bólintott, 
komolyan és méltóságosan, és azonnal felelt a kérdésre:

- Közölhetem nagyságoddal, hogy a szentséges Augus
tus kitüntető kegyességgel fogadott, meghallgatott és elő
terjesztéseimet méltóztatott kegyelmesen tudomásul venni.

- És ha szabad még egy kérdéssel alkalmatlankodnom: 
mi volt az eszmecsere tárgya, és történt-e döntés lényeges 
kérdésekben?

- Folyó ügyekről tárgyaltunk, és őszentsége minden 
kérdésben javaslataim figyelembevételével döntött.

- És mik a lényeges döntések? - faggatta Eusebios áll
hatatosan.

- Folyamatban levő ügyekről nem nyilatkozhatom - 
fontoskodott Ablavius, és indulni akart, de a kövér püspök 
még egyszer lecsapott rá:

- Mindnyájunkat érdekelne, ha fényességed közölné 
velünk, vajon az az idegen ...

- Igen, igen - vágott a szavába megint Ablavius -, 
Sopatrosra gondolsz, tudom. Nem, nem titok: elejétől végig 
jelen volt a kihallgatáson, ott ült a császár őszentsége jobb
ján, élénken figyelt, de nem szólt bele semmibe. Rendkívül 
kellemes ember, élvezet tárgyalni a társaságában.

A nagy férfiú kimérten biccentett, és jelentős személyi
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ségéhez illő méltósággal, két testőr kíséretében, távozott az 
előcsarnokból. A kövér Eusebios alázatos mosollyal dörzsöl- 
gette össze pámás, puha kezeit, még akkor is, mikor Abla- 
viusnak már az árnyéka is elsuhant. Am az illustrissimus tá
vozása után újra felmorajlott az előcsarnok, s ez magához 
térítette.

- Püspök testvérem - fordult oda a nikomedeiai Euse- 
bioshoz -, mit szólsz hozzá, hogy milyen fontos nyilatkoza
tokat sikerült kicsiklandoznom az illustrissimusból? - Elé
gedetten heherészett hozzá, rózsaszín tokája remegett; kene
tes mosollyal várta az elismerést, de a nikomedeiai püspök 
fölényesen és elutasítón legyintett:

- Ugyan! - vágta rá kissé élesen - nagyságod fontos
nak ítéli ezt a semmitmondó locsogást? Nyilatkozatának ve
leje mindössze az, hogy nem nyilatkozhat. Lám, milyen fon
tosnak látszik ez a neszesemmi-fogdmegjól, ha kellő nagyké
pűséggel tálalják!

- Ô püspök testvérem, isten mentsen az ilyen tisztelet
len kijelentésektől! - és a saját szájára ütött, mintha ő kö
vette volna el a szentségtörést. - A kormányzó úr mindent 
hall, mindent lát, és a keze messzire ér! Isten óvjon attól, 
hogy megsértsük, akár távollétében, mert ha megtudja, pe
dig megtudja, annak egyházunk vallja kárát. Minden meg
gondolatlan nyilatkozat csak egyházunknak árt.

A kenetes atyai kioktatás visszapattant a nikomedeiai 
püspökről:

- Egyházunknak főleg a képmutatás árt! - vágta oda 
ingerülten.

- Véleményem szerint - szólalt meg Hosius -, még en
nél is többet árt egyházunknak az örökös marakodás, pél
dául nagyságtok most lezajlott gyűlölködő szóváltása. Az 
árt, hogy püspökeink betűkön és szavakon lovagolnak, s nem 
látják meg a lényeget. Az imént is nagyságod - és mutatóuj
jával a kaisareiai püspök felé bökött - megorrolt, mert niko
medeiai püspök társa szigorún, ám igazságosan bírálta Ab- 
lavius kormányzót, ezt a homályos származású és sötét múltú
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kalandort holott nyilatkozatának nem a szavaira, hanem a lé
nyegére kellett volna felfigyelniök.

- És hát méltóságod szerint mi volt a lényeg? - vetette 
oda kihívón a nikomedeiai, aki nem tűrte a leckéztetést, ép
pen most amikor érezte, hogy Hosiusnak igaza van.

- A lényeg az volt, amit ez a szélhámos a másik szélhá
mosról elmondott; s hogy pontosabban fejezzem ki magamat: 
az egyik Ablavius, a másik Sopatros.

- De clarissimus! - hüledezett a kaisareiai. - Még a 
falnak is füle van!

- Eusebios - szólt rá keményen a nikomedeiai -, ez a 
meghunyászkodás, és gyávaság még többet árt az egyháznak, 
mint a betűrágás, amiért Hosius Öméltósága az imént mind 
a kettőnket rendreutasított.

Hosius ügyet sem vetett az újra nekibőszülő kakasvia
dalra, hanem lesimította selyempalliuma divatosan élesre 
préselt, földig omló széles sávjait, megfogta aranyhímzésű 
stólája jobboldalt lecsüngő végét, és kimérten, szárazon, szen
vedély telenül folytatta magyarázatát;

- A lényeg az, hogy Sopatros nem beszél, csak ül és fi
gyel. Mért ül ott, ha nem beszél? Csak azért ül, hogy figyelje, 
vajon Constantinus azt mondja-e, amire ő betanította. Mert 
idáig fajult a dolog: veszélyben forog Constantinus urunk 
tárgyilagossága és ezzel vallási türelmessége, hisz ez a jött- 
ment egy új misztikus vallásra akarja téríteni, s ha ez sike
rül neki, nemcsak a birodalom, hanem egyházunk is mindent 
elveszít, amit a nagy császár húsz év alatt, megfeszített mun
kával épített és alkotott!

- És ilyen álfilozófus miatt, ilyen szélhámos miatt, mint 
ez a körmönfont és elbizakodott Sopatros! - sopánkodott a 
kaisareiai, inkább bánatosan, mint meggyőződésből, mert 
őszintén szólván, nem egészen értette Hosius filippikáját.

- Én két szélhámosról beszéltem, Eusebios - szólt rá 
Hosius a kövér és mindig kenetesen mosolygó püspökre.

- Én pedig azt mondom neked, clarissimus - szólalt meg 
erélyesen a nikomedeiai -, hogy magyarázatod meggyőzött. 
Majd résen leszünk! - tette hozzá fenyegetőn, és szenvedé-
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lyes hangon folytatta: - Mert nemcsak ezt a két szélhámost 
kell kiküszöbölni, ártalmatlanná tenni és eltávolítani innen, 
mégpedig kíméletlenül és mindenáron, hanem valamennyi 
szélhámost, ahány csak bizalmába férkőzött az Augustusnak!

Hosius meghökkent, arca elborult; a pillanat ezredrésze 
alatt átvillant agyán a szörnyű gondolat: „Tud ez valamit? És 
vajon mit tudhat? Mindenesetre elteszem az útból!" A ré
mület és a düh egy pillanatra eltorzította az arcát, vékony aj
kait összeharapta, de ezt a kétségbeesett arcjátékot senki sem 
vette észre, mert nyílt a fogadóterem ajtaja, kilépett rajta, 
boldogságtól ragyogó arccal, Talio : szinte átviharzott az elő
csarnokon, a kapuban lóra pattant, és néhány perc múlva már 
lelkesen újságolta kedves kis jegyesének a császári kihallga
tás szívdobogtatón szépséges, sőt gyönyörűséges részleteit.

Az előcsarnokban Euporius pálcája erélyesen koppant: 
a főszertartásmester ezúttal a három püspököt szólította; 
arannyal hímzett díszruhájukban illő méltósággal vonultak 
be; a szárnyasajtó nyomban becsukódott mögöttük.

A kihallgatás ezúttal nem kihallgatás volt, csak meg
hallgatás. Sopatros úgy akarta, hogy Constantinus tartson hi
vatalos allocutiót, a püspökök hallgassák végig, vegyék tu
domásul a császár parancsait, azután távozzanak. Ügy szer
kesztette meg a császár szózatát, hogy a felekezeti béke han
goztatása és követelése a Jamblichos-féle egységes vallás mal
mára hajtsa a vizet. Két nappal a kihallgatás előtt ez a So
patros órákat töltött a legfelsőbb bíróság elnökének, Stra- 
tegiosnak dolgozószobájában, mert a kivételesen nagytudású 
elnök az egyetlen ember volt az egész birodalomban, aki a 
legapróbb részletekig alaposan ismert minden eretnekséget, 
mindegyiknek a történetét, tanítását, szertartásait, vezetőit, 
filozófiájuk eltérő árnyalatait, s az árnyalatok árnyalatait, s 
legalább száz ilyen csip-csup felekezetet és mondvacsinált 
prófétát és vallásalapítót tartott számon. Jól beszélte a perzsa, 
szír, kaid, egyiptomi, armeniai és indiai nyelvet, úgy hogy 
eredetiben olvasta a tucatnyi keleti „megváltó" nyakatekert 
elméleteit. Constantinus állandóan igénybe vette óriási nyelv
ismeretét és páratlan tudományos képzettségét, vele fordít-
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tatta a keleti eretnek-próféták zagyva iratait, s munkájáért 
azzal jutalmazta, hogy a Muscnianus nevet adományozta neki, 
amivel azt akarta jelképesen kifejezni, hogy Strategios méltó 
utóda és párja a Nero korabeli híres és népszerű filozófusnak, 
Musonius Rufusnak. Constantinus persze nem tudott róla, 
hogy Strategios nagy tudománya, lebilincselő egyénisége, ko
moly magatartása és úri modora egy megvesztegetett bíró, 
egy szennyes uzsorás, egy nyerészkedő üzletember s egy jel- 
lemtelen zsaroló álarca volt csupán.

Az órákig tartó értekezés végén Strategios férfiaá 
nyíltsággal kijelentette, hogy a tanácsadás díja száz arany. 
Sopatros szemrebbenés nélkül megírta az utalványt - hiszen 
úgyis a császári pénztár váltja be! - Strategios pedig még 
aznap fölvette az összeget Zosimio főpénztáros irodájában. 
Murrentio, az ellenőr morgott ugyan, de az utalványon ott 
volt Constantinus kézjegye: Zosimio csak rámutatott a csá
szár aláírására, és fizetett, mint a köles. Sopatros táskájában 
mindig volt legalább tíz ilyen kitöltetlen császári utalvány.

- Egregius, bizonyára tudod, hogy én, mint a csodálatos 
Jamblichos tanítványa, olvastam és alaposan ismerem az isteni 
nagymesternek, Porphyriosnak a keresztény tanítás, babona 
és innen-onnan összelopkodott szertartásrend ellen írt bátor 
és harcos művét. E bámulatos mű tizenöt könyve az úgyneve
zett keresztény filozófia megdöbbentő együgyűségeinek kí
méletlen leleplezése és lenyűgöző erejű cáfolata. Mindazon
által igen jó szolgálatot tettél nekem előadásoddal, mert meg
ismertetted velem azt, ami nincs, mert nem is lehet még 
benne az isteni Porphyrios nagyszerű munkájában, mert az 
eretnekségek éppenséggel a nagy mű megjelenése óta burján
zónak el úgy, mint a Jason sárkány fog-vetéséből kikelt mese
beli óriások.

- Mester - hajolt meg udvariasan Strategios -, szívből 
örülök, hogy hasznát veheted tájékoztatásomnak. Én kiter
jedt nyelvismereteimnek köszönhetem, hogy az eredeti szö
vegek olvasása alapján hitelesen és részletesen megismerhet
tem a keleti vallásokat s mikor már a Helios, Mithras, Ky- 
bele, Isis, Orpheus, Zarathustra, Buddha és Krisztus tanítá-
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sát végigelemeztem, meglepetéssel állapítottam meg, hogy 
kereszténység nincs, hanem csak keresztény felekezetek van
nak; valamennyien Krisztus nevével hangoskodnak, mind
azonáltal kölcsönösen eretneknek bélyegzik egymást. Sehogy 
sem tudom megérteni, minek ennyi vallás és felekezet. Igazat 
adok Constantinus őszentségének, hogy egységes vallást akar, 
s hogy éppen a legátfogóbb, legegyetemesebb vallást, a He- 
lios-vallást akarja általánosítani.

- Egregius, tisztázzuk a fogalmakat: azért van sok val
lás és újabban sok felekezet, mert korunkban, az üdvösség
sóvárgás századában, minden ország, minden nép a maga ha
gyományai, ősi kultuszai és műveltségélményei alapján és 
azoknak keretében igyekszik megtalálni az üdvözülés útját 
és módszerét. Pythagoras híveinek, jó nyolcszáz évvel ezelőtt, 
még csak két út közt kellett választaniok, ma pedig száz meg 
száz út kínálkozik, s ez a sokféleség a jóhiszemű hívőt za
varba ejti, választását megnehezíti, holott minden út vég
célja egy: az üdvözülés, vagyis a misztikus egyesülés az is
tenséggel.

- Eszerint a sokféle vallás nem szükséges - jegyezte 
meg Strategios.

- Nem szükséges - magyarázta Sopatros -, de nem is 
fölösleges. Üdvözüljön mindenki a maga módján, ebből semmi 
baj sem származik. Csak ezt a sokféleséget magasabb szinten 
egységbe kell tömöríteni, mégpedig bölcs mesterem, Jamb- 
lichos kristályosán világos rendszere alapján.

- És hogy illeszted be, mester, ebbe a zárt rendszerbe a 
megszámlálhatatlan keresztény felekezetet?

- Ez szinte lehetetlen, éspedig a keresztények makacs
sága és uralommvágya miatt. Hiszen ők voltaképpen1 nem te
hetnek róla, hogy így atomokra morzsolódtak, mert ez termé
szetes folyamat. Vallási rendszerüket a Helios-, s főképpen a 
Mithras-kultusz elemeiből tákolták össze, megtoldották az 
Adonis- és Isis-kultusz mondáival és misztikus szertartásai
val, a helyi legendákkal, mert csak így érhették el, hogy min
den tartomány népeivel elhitessék: íme, a kereszténység 
tulajdonképpen a ti ősi vallásotok folytatása! Most aztán kez-
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dődik az alkotóelemek lázadása. Csakhogy ennek a lecsilla
pítása nehezebb feladat, mert minden felekezetűk az egyete
messég igényével lép föl, és mindegyik az egyetlen igaz, 
tiszta és üdvözítő egyháznak hirdeti magát.

- Ezt a problémát csak a szent séges Augustus oldhatja 
meg, éspedig elsősorban az ő türelmes valláspolitikájával.

- Remélem - fejezte be az eszmecserét Sopatros -, hogy 
Jamblichos rendszerének alapos ismeretével kezébe adtam a 
vallási egység megvalósításának kulcsát.

Ablaviust ezenközben egészen más gondok foglalkoztat
ták. A kövér Eusebiosnak ugyan azt mondta a kihallgatás 
után, hogy az idegen filozófussal valósággal élvezet együtt 
lenni, de hazudott, mint rendesen. Az egész kihallgatás alatt 
forrt benne a düh, hogy egy jöttment egyszerre csak így ha
talmába kerítheti az Augustust, s miközben némán hallgatta a 
császár parancsát, már meg is fogamzott benne az elhatáro
zás, mégpedig ugyanazzal a megokolással, mint Hosiusban: 
ha kettejük közül az egyik fölösleges, akkor nyilvánvaló, 
hogy legfölöslegesebb a harmadik, ez a ki tudja honnan ide
csöppent pimasz. Hogy miféle maszlagot adott be Constan- 
tinusnak, az nem érdekli; hogy miféle vallási mocskot koty
vasztanak, arra fütyül; hogy ez a szakállas csepürágó miféle 
szemfényvesztő hazugságokkal és mutatványokkal hálózza be 
a gyanútlan császárt, az még csak hagyján: de az a baj, hogy 
itt van, hogy egyáltalán itt lehet, hogy kitúrja őt a császár bi
zalmából, s hogy talán kiüti a nyeregből! Ez tűrhetetlen! Ezt 
a sehonnait elteszem láb alól, a Styxre esküszöm.

Csengetett. A rabszolgának csak ennyit mondott:
- Nevitta!
Néhány pillanat múlva hétrét görnyedve ott alázatosko- 

dott előtte legmegbízhatóbb embere, legügyesebb kémje, az 
ezer szemű, ötletes és ravasz Nevitta, hivatali beosztása sze
rint „a barbár nyelvek" tolmácsa.

- Ide figyelj, Nevitta. Tudod, hogy egy bizonyos Sopat
ros nevű csodatevő és varázsló túlságosan elterpeszkedett a 
palotában, s mindenféle hókuszpókuszokkal szédíti a szent-
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séges Augustusi. Ezt az embert ki kell irtani, de persze nem 
csak úgy suttyomban, hanem törvényes ítélettel. Megértetted?

- Igenis, megértettem, illustrissimus.
- Három hónap alatt szerezz meg minden adatot és bi

zonyítékot, ami a halálos ítélethez szükséges. Pénz nem szá
mít.

- Igenis, illustrissimus, mindent megszerzek. Fényessé
ged bizonyosan emlékszik a dárdán sajtkorongokra.

- Hogyne emlékezném - mondta rá szárazon a kor
mányzó. - Jól dolgoztál, s éppen ezért bízom rád Sopatrost 
is. Fölvett az asztalról egy kis papiruszcédulát, írt rá valamit, 
és átnyújtotta a tolmácsnak. - Ezzel az utalvánnyal jelentkez
zél Zosimiónál. Várom a jelentéseidet.

Odakint Nevitta mohón pillantott a papiruszlapra, az
tán elégedetten és vigyorogva bólintott: az utalvány tízezer 
denariusról szólt, „Nagyvad lehet, gondolta magában, ha eny- 
nyit megér. Liciniusért huszonötezer denariust kaptam." Mur- 
rentio most is morgott, de Zosimio fizetett, aztán a szentséges 
császári magánkincstár számadásainak „kémkedés" rovatá
ban elkönyvelték a kifizetést. Ablavius nem kicsinyeskedett, 
bőségesen fizette az embereit - a császár pénztárából.

... A három püspök megállt az emelvény előtt; Constan
tinus jobboldalán, alacsonyabb emelvényen, Sopatros terpesz
kedett, komor és sötét ábrázattal. A császár bíborpalástja 
szinte csillogott a déli napsütésben, fején a diadém rubintjai 
megragyogtak, mikor megmozdult, és a három püspökre 
tekintett. Ezeknek egyetlen dolguk volt; végighallgatni a 
császár allocutióját, amelynek az volt a lényege, hogy a 
keresztény felekezetek örökös marakodásának megszünteté
sére egyeztető kongresszust hív össze - az ilyen tanácskozást 
hívják ők zsinatnak -, hogy egyszer s mindenkorra véget 
vessen a felekezeti torzsalkodásnak.

- Az örökös vallási viták miatt elvesztettem már nap
pali és éjjeli nyugalmamat. Sopatros mester tanácsára a zsi
natot választottam; teremtsék meg végre maguk a kereszté
nyek a felekezeti békét és az egységet. Lám, itt a példa; Ho- 
sius ortodox, ti ketten pedig ariánusok vagytok s békés egyet-
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értésben dolgoztak velem kormányzatom nagyszerű céljaiért. 
- Ha tudta volna, hogy ezek hárman hatfelé húznak, és halá
losan gyűlölik egymást! - Azt akarom tehát, hogy a zsinat 
alkossa meg a keresztény tanítás egységét, szüntesse meg a 
mai szétmorzsolódást! Én nem vagyok keresztény, de én is 
püspök vagyok, a birodalom püspöke, s amint én megterem
tettem a politikai egységet, nektek is kötelességetek megte
remteni a vallási egységet, legalább a magatok körében. Mon
tanos hívei még ma is őrjöngenek, Donatus circumcelliói és 
agonisztikusai gyilkolnak és gyűlölködnek, Areios hívei fel
forgatják az egész Keletet, nem is szólván a tucatnyi egyéb 
felekezetről, vagy ahogy ti mondjátok: eretnekségről! Nem 
akarok eretneket látni! Keresztényt igen, de csak egyféle ke
resztényt!

Rövid szünetet tartott, figyelte a püspökök arcát: Hosius- 
nak és a nikomedeiai püspöknek egy arcizma se rezdült, a 
kaisareiai püspök arcán puha és együgyű mosoly olvadozott. 
„Konok és ostoba emberek", gondolta magában Constantinus, 
mert mióta Sopatros gyökeret vert itt, még Hosiust sem szí
velhette úgy, mint régebben, amikor valósággal a prófétája 
volt. A püspökök hallgattak, a császár folytatta:

- Ennélfogva elvárom, hogy az összehívandó zsinaton 
mindent elkövettek a felekezetek összebékítése érdekében s 
minden erőtökkel azon lesztek, hogy elérjétek az ortodoxok 
és ariánusok egyesítését, mert pillanatnyilag éppen az aria
nizmus a legveszélyesebb kerékkötője az egységnek. Sopat
ros mester, a filozófus, úgy véli, hogy e pillanatban éppen az 
arianizmus az egyetlen számbavehető akadálya a világnézeti 
s ezzel a vallási egység megteremtésének. Megmondtam, mit 
akarok. Eszerint cselekedjetek.

Bólintott, vége volt a kihallgatásnak. Sem azt nem mondta 
meg a három püspöknek, hogy kiket hív meg, sem azt hogy 
hova; sem azt, hogy mikor lesz a zsinat. Minderről csak Ab- 
laviust tájékoztatta részletesen. Egyelőre csak ő tudta, hogy 
a zsinat székhelye Nikaia lesz, a hatszázéves ősi város, amely
nek 238 bástyatornya büszkén uralkodott a környező síksá
gon, a termékeny földeken, a gondosan öntözött kerteken és
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a májusi virágzásban pompázó gyümölcsösökön. Azt is csak 
ő tudta, hogy Marius irodái már javában küldözik a meghí
vókat a keleti püspököknek, és hogy eddig már legalább há
romszáz meghívó indult el a császári postával.

így történhetett, hogy a távolabbi püspökök jóval előbb 
szereztek tudomást a zsinatról, mint a fővárosiak és a fővá
ros-környékiek. Ablavius ugyanis, akit Constantinus a zsinat 
megszervezésével megbízott, jónak látta, ha nem ad időt a 
bennfenteseknek a szervezkedésre és a cselszövésre. Ezt azon
ban, mint kiderült, semmiféle óvatossággal nem lehetett meg
akadályozni.

Hosius volt az első, aki szimatot fogott. Marius Brellicus 
dolgozószobájában üldögélt, éppen beszélgettek.

- Spectabilis, te jobban ismered az itteni viszonyokat és 
embereket, mint én : ki az az Arsakios, akiről épp a napokban 
hallottam Jucundustól, hogy nemrégiben odalent, az Olym- 
pos-hegy tövében földrengés áldozata lett. Hát még ma is 
lehetséges, hogy megnyílik a föld, és elnyel valakit?

- Ö, az öreg Arsakios esete nem mindennapi - mosolyo- 
dott el Marius. - Csakugyan elnyelte a föld, s az egészben 
az a tragikomikus, hogy ezt a földrengést ő maga jövendölte 
meg. Mert jövendőmondó és csodatevő volt a vén csacsi. Kép
zeld csak, a császári oroszlánok felügyelője volt, perzsa ere
detű állatidomító, itt lakott fent a fellegvár egyik tornyában. 
Zárkózott és különös életmódja miatt Licinius üldözése idején 
gyanúba keveredett, mire ijedtében megszökött, s elment 
délre, és az Olympos vad és zordon rengetegében remetének 
állt. Már engedj meg, clarissimus, de meg kell mondanom, 
hogy ez a keresztény remeteség, vagyis aszkézis, éppoly ter
mészetellenes, mint az újplatonikusok aszkézise. Remélem, 
nem bántalak meg őszinteségemmel, de megmondom: ez em
berellenes magatartás, sőt hozzátehetem, hogy a józan ész
szel is ellenkezik.

- Egyetértek veled, spectabilis. Megvetem az efféle ön
kínzást és élettagadást, ezt a halálimádó pesszimista maga
tartást.

- És hiába 1 A korlátolt és könnyenhivő tömeg bálvá-
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nyozta ezeket az úgynevezett „olymposi atyákat", zarándo
kolt hozzájuk, könyörgött áldásukért, és sóvárogva várta 
csodatételeiket. Csodák persze csak akkor történnek, ha a ra
jongók csodának minősítik az ügyes hókuszpókuszokat. Nem 
a csodatevő művel csodát, hanem a hiszékeny avatja csodává 
azt, amit csodának kíván.

Hosius a maga viharos múltjára gondolt, és helyeslőn 
bólintott.

- Itt van például egy másik olymposi remete, Eutychia- 
nos, a híres, vagy inkább hírhedt csodatevő, aki segédjével, 
Auxanon pappal és ennek gazdájával, Akesios püspökkel 
együtt, illő díjazás ellenében, bármikor hajlandó volt csodát 
művelni.

- Undorító szemfényvesztés! - jegyezte meg Hosius 
szemrebbenés nélkül.

- Undorító, de jövedelmező - tette hozzá Marius. - íme, 
ez az Eutychianos a hókuspókuszaival, s méghozzá a távol
ból! úgy meghódította Constantinust, hogy megkegyelmezett 
egy halálraítéltnek, a „csodatevő" levélbeli kérésére! Akesios 
püspököt pedig meghívta a két hét múlva kezdődő zsinatra 
Nikaiába.

Hosius megtudta, amit akart, s hamarosan el is búcsú
zott. De nemcsak ő tudta meg a nevetséges módon rejtegetett 
titkot, hanem a nikomedeiai Eusebios is, mégpedig a lehető 
legegyszerűbben: Constantia révén. A kaisareiai püspök sem
mit sem tudott, de nem is volt kíváncsi semmire sem.

A nikomedeiai püspök, mihelyt megtudta a zsinat helyét 
és idejét és a meghívottak névsorát, azonnal megkezdte az 
ariánusok megszervezését, s ebben értékes és lelkes munka
társa volt Constantia, nem vallási meggyőződésből ugyan, 
hanem szerelemből, hiszen Eusebiosért a tűzbe ment volna. 
Három hét volt még a zsinat megnyitásáig, és ezt bőségesen 
kihasználták: úgy látszott, hogy sikerül ariánus többséget 
összetoborozni, mert Constantia - egy kissé Constantinus va
rázsa révén is - majdnem minden más eretnek küldöttet is 
beszervezett Areios táborába. Eusebiosék propagandájának az 
volt a legcsattanósabb érve, hogy Constantinus is ariánus, hi-
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szén egy ízben elismeréssel nyilatkozott Areios tanításáról, 
amely szerint Krisztus nem isten, csak hasonló lényegu az is
tenhez, homoiusios, mert alacsonyabb rangú teremtmény a 
Lógósnál. Közben azonban Hosius sem nézte ölbe tett kéz
zel a készülődést: szervezte az ortodoxokat, és bedobta a pro
pagandába az egylényegű, homousios jelszót, úgyhogy végül 
is mindössze egy i betűn múlt a felekezetek összebékülése, 
tehát a keresztény egység megteremtése. És ezen a betűn bu
kott meg Constantinus nagyszerű terve, az egységes Helios- 
vallás gondolata is.

Eközben seregestül gyülekeztek Nikaiában a meghívot
tak és kísérőik: a háromszáz püspök körül legalább kétezer 
pap nyüzsgött s ugyanannyi világi kísérő, ezenfelül pelig ez
rével tódultak a városba közelről s távolról az érdeklődők és 
az érdekeltek, kereskedők, iparosok, mutatványosok, zseb
metszők, hamis játékosok és tolvajok. Ez a szedett-vedett nép
ség ugyan pórul járt, mert Ablavius a zsinat idejére minden
féle szórakozást megtiltott, a színházat és a tornacsarnokot 
is bezáratta: szüneteltek a versenyek, a pantomimusok és 
egyetlen parancsra minden mutatványos, csepürágó, bábszín
házas, bűvész és varázsló kénytelen volt elhagyni a várost. 
Nagy csalódás volt ez azoknak, akik éppen a szórakozás re
ményében tódultak ide a vidékről és messzi vidékekről, de 
nagy megkönnyebbülés a város és a környék lakosságának, 
amely már az első héten keservesen panaszkodott, hogy a 
falánk idegenek föleszik mindenüket. Még szerencse, hogy a 
zsinati „atyák" elszállásolásának és élelmezésének a költsé
geit a császári kincstár fizette: naponta dúsan megrakott tár
szekerek szállították a városkába az élelmiszereket. De Ni- 
kaia helyzete hamarosan megkönnyebbült, mert a Szíriából, 
Judeából, Arábiából, Kis-Azsiából és Egyiptomból ide cső
dúlt idegenek hamarosan hazaszállingóztak az unalmas város
ból, amelynek csöndjét már csak a papok hangoskodása, vad 
vitatkozása és dühös rikácsolása verte föl.

Ablavius a császár parancsára fojtotta meg az életet Ni
kaiában: Constantinus nem akarta, hogy az arelatei zsinat 
botránya megismétlődjék.
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Azoknak azonban, akik ott maradtak Nikaiában, rendkí
vüli élményben lehetett részük a zsinat megnyitásának nap
ján, május 23-án: láthatták a szentséges császárt, olyan fény
ben, pompában és tülvilági ragyogásban, amilyenről ezek a 
vidéki és szegényes szürkeségben tengődő emberek nem is 
álmodhattak: Constantinus arannyal dúsan hímzett nehéz bár- 
sonydalmatikában jelent meg, amelynek nyakát és ujjait olaj
bogyó nagyságú igazgyöngysor szegélyezte, bíborsávokkal 
csíkozott hosszú fehér selyemtunikáján borostyánlevelek hím
zett füzére kanyargott körül, vállain smaragdcsatok fogták 
össze a művészien bő redőkbe rendezett császári bíborpalás
tot, bal kezében a napkeresztes jogar, jobbjában Helios arany
gömbje ragyogott, fején káprázatosán megszikráztak az 
arany diadém vér színű rubin tjai. Mozdulatlanul, túlvilági fen
ségben, átszellemült arccal ült bíborpárnákkal bélelt arany
trónusán, amelyet a remekül összetanult négy izmos etiópiai 
rabszolga ott a teremben emelt ki az aranyveretű hatalmas 
gyaloghintóból. Amint a trónust elhelyezték az emelvényen, 
a zsinat résztvevői - Euporius hármas koppantására - vala
mennyien térdre borultak, s mindaddig néma áhítatban gör
nyedtek, amíg újabb hármas koppantás fel nem szabadította 
őket kínos helyzetükből.

A főszertartásmester, végre, végre! elemében érezte ma
gát. A nikaiai zsinat ünnepségei meghozták rendezői művé
szete legszebb diadalát s neki magának, az udvari tisztviselő
nek a magasabb rangot és fizetést, s egyúttal a régóta sóvár
gott perfectissimus címet.

Az áhítatos csendben, amely a második hármas koppan
tás után a teremre borult, egyetlenegy koppanás jelezte, hogy 
Eustathios antiocheiai püspök fellépett a díszes szónoki emel
vényre, és megkezdte üdvözlő beszédét. A nagyszakállú, at
léta termetű püspök öblös hangon harsonázta a cikornyás és 
pufogó frázisokat, a retorika rég elkopott, de kiirthatatlan 
szóvirágait, a panegirikusok émelyítő hízelkedéseit, höm
pölygő körmondatait s mindig pompázatos és nyakatekert, 
ám mindig üresen kongó dagályos szólamait. Mindazonáltal 
Eustathios nagy sikert aratott pompásan kicirkalmazott és
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művészien előadott üdvözlő beszédével, amelyet a híres 
antiocheiai főiskola egyik legkiválóbb professzora fogalma
zott; ugyanő tanította be a meglehetősen műveletlen püspököt 
a beszéd kifogástalan előadására, főképp az időmértékes sor
záradékok gondos és ünnepélyesen zengő kiemelésére.

Mivel Constantinus nem tudott görögül, Eustathios be
szédét latinul kellett tolmácsolni. A tolmács Quirinus volt, a 
nikomedeiai főiskola professzora; ő nemcsak lefordította, ha
nem a latin metrikus próza szabályai szerint átsimította s vé
gül művészi tökéletességgel és hatásosan elő is adta az üd
vözlő beszédet. A rossz nyelvek azt hangoztatták, hogy Qui
rinus nagyobb sikert aratott, mint Eustathios.

Mindegy, ezen a kérdésen senki sem rágódhatott, mert 
Euporius hármas koppantására figyelt már mindenki; tud
ták, hogy a császár megnyitó beszéde következik.

Zöldöves sárga selyemtunicába öltözött két fiatal char
tularius lépett fel az emelvényre; kétoldalt letérdeltek a trón 
mellett, kibontották az ébenfára göngyölt pergamentekercset, 
és kellő magasságban Constantinus elé tartották, hogy a csá
szár kényelmesen olvashassa az allocutio szövegét. Halotti 
csöndben kezdte Constantinus a felolvasást: lassan, komo
lyan, méltóságosan, erélyesen hangzott a beszéd:

- Miután a birodalom egységét sikerült helyreállíta
nunk, alkotó és szervező munkánkat szüntelenül zavarja, gá
tolja s már-már meghiúsítja a keresztény felekezetek örökös 
torzsalkodása és ádáz gyűlölködése. A Helios-vallások békén 
megférnek egymás mellett, s ti, keresztények, egyre újabb fe
lekezetekre szakadoztok, holott Helios-Krisztus, akit isten
nek hisztek, éppenséggel a szeretet és a békesség parancsát 
adta nektek. Ismételten megkíséreltem jóakarattal és jóta
nácsokkal kiegyenlíteni az ellentéteket s megszüntetni az 
úgynevezett eretnekségeket: ti minden kísérletemet makacsul 
meghiúsítottátok. Most még egyszer, s ezúttal utoljára, al
kalmat adok nektek a megbékélésre s az egyesülésre, és ha 
ez a kísérletem is eredménytelen marad, az állam törvényei 
alapján szüntetem meg az örökös civakodást, gyűlölködést és 
felekezetieskedést, mert ez, a jogtudósok véleménye szerint,
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veszélyezteti az állam békéjét és egységét s én minden ilyen 
mozgalmat lázadásnak, árulásnak és felségsértésnek fogok 
minősíteni. És ha intelmeim ellenére ezentúl is konokul foly
tatjátok az immár tűrhetetlen gyűlölködést, ám lássátok: mi 
lesz a lázadás és felségsértés méltó büntetése.

Mukkanás sem hallatszott a teremben; mindenki tudta, 
hogy Constantinus keze gyorsan eljár. De ha azt hitték, hogy 
ez a súlyos fenyegetés volt a beszéd csattanója, tévedtek: 
Constantinusnak még volt mondanivalója:

- Végül vegyétek tudomásul, hogy a felekezetek egye
sülésének s ezzel a béke megteremtésének első feltétele az 
egységes világnézet. Mert mit ér, hogy mind kereszténynek 
nevezitek magatokat, egyúttal azonban mind más-más taní
tást hirdettek, s más-más erkölcsi elveket vallótok, s közben 
mindegyik egyedül üdvözítőnek hirdeti a maga módszerét az 
egyesülésre az istenséggel? Márpedig ez a misztikus egye
sülés, ez a beolvadás a tökéletes világszellembe, a lélek is
teni részének ez a végső és magasztos átszellemülése az élet 
igazi célja. Ezt a célt szolgálja a csodálatos mesternek, Jambli- 
chosnak rendszere, amelynek lényege, hogy a világ és az élet 
minden jelenségének, valamint az emberi tökéletesedésnek 
alapja az isteni szent hármas szám: ebben a rendszerben min
den hármas egységből, vagyis triasból újabb és újabb triasok 
fejlődnek ki s épülnek lépcsőzetesen egymás fölé. így ismerte 
föl, hogy 360 isteni lény van, éspedig a világistenségek há
romszor hét, vagyis 21 rendje és a természetistenségek két
szer háromszorhét, vagyis 42 rendje, s valamennyi istenség 
élén a legfőbb és egyetemes isten Helios! így tömörül egy
ségbe a sokaság, így egyesül egyetlen rendszerben minden 
felsőbb lény, akit a népek valaha istennek neveztek. Ha ezt 
megértitek, megtaláltátok az alapot az egységes világnézet 
kialakítására. Ha megteremtitek a magatok körében a Jamb- 
lichos-rendszerben megtestesülő világnézeti egységet, akkor 
megszűnik a széthúzás és a gyűlölködés, akkor nem a szőr- 
szálhasogatás lesz mindnyájatok célja, hanem az egyéni val
lásos élmény kiteljesítése, az átszellemülés, a látomás, a jós
lás és a csodatétel, a szellemvilág és a természet titkainak
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megismerése és legyőzése: a lélek korlátlan uralma az anyag 
fölött. A tökéletességnek erre a fokára jutott el a nagymes
ter Porphyrios, aki az átszellemülés révületének mágikus ere
jével lebegni tudott a levegőben. íme, Jamblichos rendszere 
megadja nektek a kívánatos egységes világnézetet s ennek ré
vén a földöntúli rajongást, a boldogító vallásos élményt, már
pedig ez az egyetlen mód arra, hogy békességet teremtsetek 
szívetekben és a társadalomban egyaránt. Hallottátok, tehát 
így tanácskozzatok, és így határozzatok.

Quirinus lendületes hangsúlyozással elszavalta a császári 
allocutio görög fordítását, s mikor a végére ért, Euporius va
rázspálcája hármat koppant, a hallgatóság térdre borult, 
Constantinus bíborpárnás trónusát kíméletesen fölemelte a 
négy etiópiai, s az aranyozott gyaloghintó néhány perc múlva, 
a téren ácsorgó tömeg lelkes rivalgása közben megindult a 
császári palota felé, amelyet Constantinus építtetett, hogy 
Prusába utaztában legyen hol megszállnia.

Hazamenet a nikomedeiai püspök történetesen Hosius 
mellé került a tolongásban, és halkan odaszólt neki:

- Mit szólsz hozzá, clarissimus?
- Ez Sopatros hangja volt - felelte rá a cordubai püs

pök.
- Egészen megszédítette az Augustusi ezekkel az újpla- 

tonikus szólamokkal! - tüzelt Eusebios. - Se füle, se farka 
ennek a zűrzavaros és ködös filozofémának.

- Nem is a mondvacsinált Jamblichos-rendszer volt a lé
nyeg, hanem a szigorú utalás a törvénykönyv paragrafusaira.

- Nem ijedünk meg tőle - vágta rá Eusebios -, mert ez 
a fenyegetődzés nevetséges. Az Augustus elfelejti, hogy éppen 
ő, Constantinus, semmiféle címen nem rendezhet keresztény
üldözést! - A püspök diadalmasan és gúnyosan elmosolyodott.

- Ne heveskedj, Eusebios - csillapította a cordubai -, 
nem is fog ő elrendelni semmiféle üldözést, csak éppen leüt- 
tet egy-két fejet, törvényes bírói ítélet alapján. És még csak 
siránkozni, jajgatni vagy tiltakozni sem lehet, mert az elítél
tek közt mindig éppen annyi lesz a nemkeresztény „lázadó" 
és „felségsértő", mint a keresztény.
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- Ez persze Ablavius módszere - vetette oda gúnyosan 
Eusebios -, de mi majd a körmére koppantunkl

- Ki az a „mi"? - kapta fel a fejét Hosius.
- Mi, ariánusok - vágta rá keményen Eusebios. - Mi 

még a hatalomból is kibillentjük, ha sokat okvetetlenkedik! 
Ne felejtsd el: többségben vagyunk!

- Majd elválik - mondta nyugodtan és ridegen Hosius; 
enyhén meghajolt és emelt fővel bevonult a palota kapuján.

A délutáni pihenés óráiban sokáig töprenkedett Euse
bios önérzetes kijelentésén. „Kibillentjük" - ez volt az ő célja 
is, sőt talán ennél is több! Így fogalmazta át a kissé határo
zatlan fenyegetést: „Kiirtani!" Ezt a szívós és alattomos kí
gyót szépszerével nem távolíthatja el az útjából, csak erőszak
kal, kíméletlenül, s ha kell, véresen! A császári bíborra áhí
tozik ez a semmiházi? Még mit nem! Egy Hosiusba akar be
leharapni? Ebbe ugyancsak belevásik a foga! Végezni kell 
vele, annyi bizonyos! Résen állt, figyelt, szüntelenül leste a 
kedvező alkalmat, és feszülten, remegő idegekkel várta, mint 
a mérges pók, mikor csaphat le áldozatára.

Ablavius is erre várt. Hogy melyikük győz, az attól füg
gött, hogy melyiknek sikerül előbb derékon kapni a másikat. 
Hosiust egyelőre háttérbe szorította Sopatros, viszont Abla
vius szilárdan ült a nyeregben. Nevitta pompásan dolgozott, 
s ha egyelőre Sopatros ellen nem is sikerült terhelő adatokat 
szereznie, szívós munkájának mindig volt némi mellékter
méke: most például az, hogy sikerült teljes fényt derítenie 
Constantia és Eusebios szerelmi viszonyára. Nevitta, titkos 
írással írt jelentésében nemcsak a pásztorórák pontos idő
pontjait jegyezte föl, hanem - a folyton hallgatózó és jól 
megfizetett rabszolgalányok beszámolói alapján - a szerel
mesek érzéki, buja és rendszerint trágár beszélgetéseit, sőt 
nemegyszer bizalmas politikai eszmecseréiket és terveiket is. 
Mikor aztán a nikomedeiai püspök egyre szenvedélyesebben 
hangoskodott a tárgyalásokon, és egyre elszántabban szer
vezte az eretnekeket a constantinusi egységterv ellen, Abla
vius elérkezettnek látta az időt, hogy jelentést tegyen a csá
szárnak. Ettől a pillanattól fogva Constantinusnak kezében
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volt Constantia és Eusebios szeretkezéseinek és kéjelgéseinek 
úgyszólván teljes és hiteles jegyzőkönyve, mondjuk: naplója, 
a szeretkezések tényeinek és a vonatkozó izgalmas párbeszé
deknek leírásával és szövegeivel együtt.

Constantinus rögtön látta, hogy a nikomedeiai püspök 
nem szerelemből, hanem számításból - s ki tudja, milyen 
politikai célok érdekében - választotta szeretőjének az ő 
kissé ragyás, nagyon csúf, ám szerelemre vadul éhes testvé
rét: és meghökkent. Veszedelmes viszony ez; ki tudja hová 
fajid; ezt az Eusebiost mindenesetre el kell tüntetni! S Euse
bios pimasz hangoskodásával, pökhendi fölényeskedésével és 
vakmerő nyilatkozataival úgyszólván maga alatt vágta a fát, 
s napról napra jobban megerősítette Constantinus gyanakvá
sát.

És Eusebios a zsinat háromhónapos tartama alatt bőven 
kitombolhatta magát, s egyre szabadabban és elbizakodottab- 
ban; mégpedig annál inkább, mert sikerült nyélbe ütnie az 
eretnekek összefogását, hiszen a zsinat izgatott légkörében 
erre bőven volt alkalom. Mert ha erkölcsi tekintetben, Abla- 
vius jóvoltából, különb volt is ez a zsinat, mint az arelatei, 
cselszövés, gyűlölködés, alattomoskodás és áskálódás tekin
tetében egy húron pendült amazzal. Nem voltak ugyan fuvo
láslányok és egyéb hetérák, de pótolták ezeket a rabszolga
lányok, az úriasszonyok, a kereskedők, iparosok és parasz
tok feleségei és leányai, mert érezték, hogy ezt a ritka alkal
mat meg kell ragadni, hiszen mikor lesz még mód rá, hogy 
aranyakat kereshessenek egy-egy éjszakán. A lánykák meg
érezték, hogy néhány hónap alatt, az ilyen futó viszonyok 
aranyaiból tisztességesen összegyűjthetik a hozományukat.

Nyilvános orgiák és dorbézolások nem voltak ugyan, de 
annál inkább folytak a titkos tivornyák, kéjelgések, és a poli
tikai cselszövések. Az ariánus propaganda óriási csinnadrat
tával hirdette Spiridion kyprosi püspök csodáját, és a niko
medeiai Eusebios nem győzte harsonázni, hogy Jamblichos 
állítólagos csodái elbújhatnak a szentéletű krétai ariánus püs
pök halott-feltámasztása mellett! Az eset valóban felizgatta 
és megrendítette a zsinati atyákat és Nikaia népét egyaránt.
2/5



Ezt a Spiridiont, mivel már nagyon öreg volt, leánya, 
Eirene is elkísérte a zsinatra; a lány augusztus elején várat
lanul meghalt - a fáma azt rebesgette, hogy koraszülés okozta 
vérmérgezésben -, de még aznap megjelent a szentéletű püs
pöknek diakónusa, nyilván a koraszülés okozója, s visszakö
vetelte a mélyen sújtott apától azt az ezreket érő rubintgyűrűt, 
amelyet fél évvel ezelőtt Eirénének ajándékozott. A mélyen 
sújtott apa nem tudta, hová tette a lány a gyűrűt, Eirene már 
nem mondhatta meg, az ifjú fenyegetőzött, mire Spiridion 
elhatározta, hogy néhány pillanatra feltámasztja lányát, és 
megkérdi tőle, hová tette a gyűrűt. Lementek hát a sírboltba, 
az öreg egy percre feltámasztotta a lányt, s Eirene meg is 
mondta, hol találhatják meg a rubintgyűrűt. Meg is találták.

De még ez sem volt elég, hogy mindenkit meggyőzzön 
az ariánusok igazságáról. Constantinus időnkint fogadott 
egy-egy hangadó zsinati küldöttet, hogy négyszemközt elbe
szélgessen vele, s éppen ebben az időben Akesios ariánus 
püspök került a színe elé. Sokáig barátságosan beszélgettek, 
s mikor már Constantinus azt hitte, hogy meggyőzte az öre
get, s újból és nyomatékosan tanácsolta neki, hogy fogadja el 
Jamblichos rendszerét, a mérges kis öreg fölpattant, csak 
rázta a fejét dühösen és élesen csikorgó hangon rikácsolta:

- Nem, uram! Nekem nem kell Jamblichos bölcsessége! 
Nekem Areios a prófétám! Én a magam módja szerint akarok 
üdvözülni!

Constantinust elöntötte a méreg és rárivallt a püspökre:
- Hát akkor fogj egy létrát, ostoba vénember, és mássz 

Eöl rajta egyedül a saját mennyországodba!
Az öreg azt sem tudta, hogyan repült ki a palotából.
Constantinus naponta legalább öt püspököt fogadott: 

meghallgatta véleményüket, tájékozódott, igyekezett meg
nyerni őket az egység gondolatának, de nem ment sokra ve
lük. Mind olyan elvakult és makacs volt, mint a vén Akesios, 
s majdnem mindegyik hozott valamiféle beadványt, jelentést 
vaSíy javaslatot, amelyben megrágalmazta, bemocskolta vagy 
feljelentette zsinati társait. Constantinus mindössze egy fél 
tucatnak a tartalmáról vett tudomást, de ennyi éppen elég
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volt arra, hogy kiadja a parancsot Sopatrosnak, aki a zsinat 
alatt is állandóan ott sündörgött körülötte:

- Ezentúl olvasatlanul a tűzbe minden ilyen szennyes 
irkafirkát!

- Szentséges császár - bólintott Sopatros -, ez a leg- 
bölcsebb intézkedésed! S még talán ennél is bölcsebb volna, 
ha szétkergetnéd ezt az egész bandát!

Constantinus nagyot nézett.
- Szétkergetni? Hiszen akkor nem érjük el a célt, amiért 

összehívtuk őket! Igaz, hogy a hangulat napról napra jobban 
elmérgesedik, a zsinati viták olyanok, mintha veszett kutyák 
marakodnának, de én azt akarom, hogy mégis létrejöjjön a 
megegyezés úgy, hogy a kisebbség aláveti magát a többség 
akaratának.

- Nem lesz őszinte ez sem, szentséges Augustus. És nem 
is lesz számbavehető eredmény mindaddig, amíg el nem fo
gadják a tárgyalás alapjául Jamblichos rendszerét.

- Én nyomatékosan utaltam erre az egységes rendszerre 
megnyitó allocutiómban, hiszen tudod... - hogyne tudta 
volna Sopatros, hiszen ő írta a beszédet!... de a vitában ed
dig egyetlen szónok sem említette meg.

- Úgy látszik, csak abban értenek egyet, hogv nem kell 
nekik semmi józan és értelmes megoldás: ők acsarkodni, gyű
lölködni és marakodni akarnak; nyilván ez az életelemük, s 
azt kell hinnem, hogy csak az állandó torzsalkodás és feneke
dés tartia bennük a lelket. Hát egyék meg egymást!

- Én figyelem, vagyis inkább figyeltetem ezt a zűrza
varos kavargást, a visszataszító ügyeskedéseket, az undorító 
cselszövéseket a színfalak mögött, de abban reménykedem, 
hogy végül is hallgatnak majd a józan ész szavára.

- Szentséges uram, itt már tisztázódott a helyzet: az el
keseredett és a szó szoros értelmében késhegyig menő pár
viadal Hosius és a nikomedeiai Eusebios között lezajlott: 
eredménye az, hogy a „homousios" győzött: Eusebios, vagyis 
Areios megbukott. Mindkét fél latbavetette a csalás, szem
fényvesztés, vesztegetés, fenyegetés és megfélemlítés minden 
eszközét. Az önérdek véres csatája volt ez! Nem az „azonos"
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vagy a „hasonló" krisztusi lényeg forgott itt szőnyegen, ha
nem a papi és világi érdekek, vagyonok, zsíros állások, mél
tóságok, hatalmak és befolyások viaskodtak egymással.

- Én természetesen egyforma tárgyilagossággal fogad
nám akármelyik fél győzelmét, és jóváhagynám a zsinat záró 
nyilatkozatát, i-vel vagy i nélkül, nekem igazán mindegy! 
Csak hadd lássam már azt a határozatot!

- Holnapután szavaznak a zsinati atyák, de a szavazásig 
még egyszer összecsapnak az ellenséges erők, hátha sikerül 
az utolsó pillanatban mégis szétrobbantani a máris kialakult 
homousios-többséget. Hosius lázasan tevékenykedik, sürög- 
forog, ígér, rábeszél, fenyegetőzik, természetesen a te neved
ben, szentséges Augustus.

- Ezzel az óriási fáradsággal a Jamblichos-rendszert is 
győzelemre segíthette volna - jegyezte meg a császár -, de 
sajnos, erre nem utasítottam.

- Viszont arra sem, szentséges uram, hogy allocutiód 
vezető gondolatát hallatlanra vegye. Nyilván attól tartott, 
hogy ha győzelemre segíti a Jamblichos-rendszert, tulajdon
képpen Sopatrost ülteti nyeregbe, hiszen én vagyok a csodála
tos mester tanítványa, megbízottja és helyettese.

- Hát nem hittem volna, hogy éppen ő ennyire kicsi
nyes - jegyezte meg kissé csalódottan Constantinus.

- Bizonyára jóhiszeműségedben azt sem tételezted fel, 
szentséges uram, hogy Constantia nobilissima s vele együtt 
a nikomedeiai püspök féktelen, kíméletlen és erőszakosan 
durva propagandát folytat az í betű győzelme érdekében, s 
ők is a te szentséges nevedet viszik harcba. Persze, Eusebios 
sem válogat az eszközökben, s mindenáron engem akar le- 
teperni ő is; nem elég neki a püspöki szék: ide akar ülni a 
helyemre. S ezt a becsvágyat szertelenül tüzeli Constantia no
bilissima; máris rávette, hogy a zsinati határozat aláírásakor 
a szöveg „homousios" szavába feltétlenül szúrja bele az i be
tűt. Sehogy sem tudom megérteni, mi oka lehet a nobilissimá
nak erre az elvakult és szenvedélyes viaskodásra.

- Én tudom - jegyezte meg szárazon a császár. - Majd 
lehűtöm mind a kettőnek a harci szenvedélyét.
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A szavazásnál az ariánusok vereséget szenvedtek. Győ
zött a homousios, vagyis győzött Hosius erőszakos propagan
dája, győzött Ablavius fenyegetődzése, győzött Constantinus 
neve: mindkét fél harci lobogója. Bámulatos volt ez a győ
zelem, hiszen a küldöttek többsége úgynevezett „eretnek" 
volt, tehát mind a „homoiusios" híve, s még bámulatosabb, 
hogy a zárónyilatkozatot, az úgynevezett hitvallást - amely 
a „homousios" formulát tartalmazta, valamennyi püspök ki
vétel nélkül aláírta.

Constantinus jóváhagyta a határozatot, száműzte Areiost 
és leghangosabb csahosait, még a mindig lapuló, csúszómászó 
és óvatoskodó kaisareiai püspököt is, elsősorban pedig s 
nagy élvezettel, a nikomedeiai püspököt, hogy valahol a zor
don Britanniában lehűtse politikai, vallási és szerelmi szen
vedélyét.

A zsinat résztvevőinek olyan pazar és pompás búcsúebé
det rendezett a császár, hogy a legtöbben csak ezzel a hason
lattal tudták jellemezni: „Olyan volt, mint az álom!" Annyi 
bizonyos, hogy az „atyák" felejthetetlen emlékekkel széled- 
tek szét, a császár örült, hogy megszabadult tőlük, Nikaia 
lakosai föllélegzettek, a leányok és asszonyok javarésze meg- 
gyászclta a tűnő szerelmek daliás ifjú és férfi hőseit, a soha 
vissza nem térő boldog napokat, amelyeket végeredményben 
egy i betűnek köszönhettek.

Constantia könyörgött, tombolt, bömbölt - hiába, bátyja 
hajthatatlan maradt. Az asszony tudta, hogy egész Nikaiában 
ő veszített legtöbbet: mert mindent elveszített. Jól tudta. Soha 
többé sem Nikomedeiában, sem az egész Keleten nem akad
hatott férfi, aki őt megkívánta, vagy éppen az ágyába vitte 
volna.

A nobilissima most özvegyült meg igazán.



II

Ilyen kibírhatatlan forró júliusra a legöregebb rómaiak 
sem emlékeztek. Máskor július derekán menekült mindenki 
Rómából, a hegyekbe, a tengerpartra, falura, de most, a csá
szár uralkodásának huszadik évfordulóján, olyan zsúfoltnak 
látszott a város, mintha Italia minden lakosa ide telepedett 
volna, és éppen most, a fullasztó kánikula napjaiban. És 
majdnem így is volt: egyrészt a város egész lakossága le
mondott a vidéki üdülésről, mert senki sem akarta elmulasz
tani a pazar ünnepségeket és játékokat, másrészt pedig a tar
tományokból annyi hivatalos küldöttség s egyéb érdeklődő 
torlódott össze Rómában, hogy az aedilisek adatai szerint 
legalább 50 000 ember kénytelen volt a szabad ég alatt éj
szakázni, fent a Pincius-dombon, az óriási Sallustius-, Lucul
lus-, Pompeius- és Acilius-féle kertekben. Túlzsúfoltak voltak 
az amfiteátrumok, cirkuszok és színházak is, rengeteg nép 
tódult az ünnepélyes körmenetekre és áldozatokra; a hálaadó 
istentiszteleteken Jupiter Capitolinus templomában és a He- 
lios-templomban, a Via Lata mellett - ugyancsak a rendőr
ség becslése szerint - 100 000 ember vett részt; a népet von
zotta a szertartások fénye, a sokféle papi testület díszes ru
házata, főképpen pedig Constantinus, Fausta, Crispus, a csá- 
csári család, a szenátus és a főméltóságok pazar felvonulása, 
a fehér testőrök, a pajzsosok és a páncélos lovastestőrség 
színes sorfala közt. A nép még hetek múlva is az elragadta
tás rajongásával beszélt a császár, a császárné és a Caesar 
káprázatos díszruháiról és ékszereiről.

De nemcsak Constantinus és Crispus nevétől zengett a 
város, hanem a népünnepélyek, nyilvános lakomák, színházi 
és cirkuszi előadások szakadatlan ujjongásától és zsivajától, 
s a megszámlálhatatlan zenekar sípolásától és csattogásától, 
este és éjszaka pedig a kocsmák hangos tombolásától és a 
részegek kurjongatásaitól. Mert ezekben a hetekben éjszaka 
is fényekben fürdött a város: ezer meg ezer fáklya lobogott 
a hét halom csúcsain, a templomok ormain, a főútvonalakon
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és tereken. A város ezzel a ritka ajándékkal kedveskedett a 
várva várt Augustusnak.

És talán leghangosabban ünnepelte a város Crispust, a 
körülrajongott „ifjúsági vezért", a sudár termetű, fekete sze
mű, csinos és mindig mosolygós fiatalembert, a chrysopolisi 
győzelmes tengeri csata hősét. Rabszolgákon, udvarmestere
ken, titkárokon és testőrökön keresztül ostromolták Róma 
legszebb leányai és fiatalasszonyai, de semmiféle szerelmes 
ajánlat, semmiféle rajongó felkínálkozás sem jutott el hozzá: 
mind megrekedt Lactantius irodájában; ha pedig megjelent a 
nyilvánosság előtt, mindig egy egész szakasz pajzsos testőr 
kísérte, hogy senki se férkőzhessen hozzá.

Szerencsére bőven volt alkalma arra, hogy levesse a 
díszes egyenruhát, az áruló ezüst mellvértet és vörös forgós 
sisakot, s igénytelen fehér tógában sétálgasson az ünneplő 
és hangos utcákon, minden kíséret nélkül. Egyszer sem is
merték fel a járókelők; sokan gyanakodva nézegették, de vé
gül is lemondón legyintettek : elképzelhetetlen, hogy az Augus
tus fia egyedül, egyszerű ruhában sétálgasson Róma utcáin!

Segített elterelni az érdeklődést a Caesarról a tömegszen
vedély, amely zajosan s mindig tomboló, sőt őrjöngő lelkese
déssel ünnepelte az aréna, a cirkusz és a színpad csillagait. 
Crispusnak, a győztes hadvezérnek dicsősége, a daliás fiatal 
férfi adonisi szépsége háttérbe szorult a versenykocsisok és 
színésznők népszerűsége mellett. Ha a tömeg meglátta vala
hol a kék párt háromszázszor győztes versenykocsisát, Gutta 
Calpumianust, körülözönlötte a „hőst"; éljenezte, ölelgette, a 
bomlott nők valósággal megrohanták: alig tudott kiszaba
dulni az embergyűrűből. Igaz, hogy milliókat keresett; az is 
igaz, hogy szerelmi képességeiről valóságos legendák ke
ringtek a kikapós asszonyok és a nyugtalan vérű lányok kö
rében; de legigazabb az, hogy csodálatos és bálványozott 
négy lova: Victor, Vindex, Aquilo, Galata, és hajtóművészete, 
amellyel quadrigáját háromszázszor röpítette elsőnek a célba, 
milliókat szerzett a fogadók százezreinek.

Népszerűségében csak a híres színészek mérkőzhettek 
vele; ha felbukkant az utcán Caramellus, a mimusok, vagyis
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népi és mindig csiklandós, sőt legtöbbször trágár bohózatok 
stupidusa, az utolérhetetlenül tökéletes mulattató, harsány rö
högés fogadta és kísérte városszerte, mert hiába volt egy
szerű polgári ruhában, a tömeg gondolatban ráhúzta állandó 
jelmezét: a lila, sárga, zöld, kék, vörös háromszög-alakú szö
vetdarabkákból összetákolt szűk bohócnadrágot és zubbonyt, 
fejére pedig a hegyes csörgősipkát. Caramellus ugyancsak 
százezreket keresett, de sokért nem adta volna, ha nyugod
tan, csöndesen és komolyan szót válthat valakivel. Azonban 
mihelyt meglátták, máris vigyorogtak vagy röhögtek, sorra 
idézték, kacagták, rikácsolták humoros bemondásait és zsí
ros kiszólásait; ha valaki ilyenkor elrikkantotta magát, hogy 
„Circio" vagy „Corocotta", függetlenül a szavak értelmétől, 
nyomban kitört a fergeteges hahota. Szegény Caramellust 
nem vették emberszámba; bohóc volt, elnyelte a szerepe.

Bezzeg Basilla, a gyönyörűszép archimima, a legcsik
landósabb és sohasem kétértelmű zenés-énekes játékok pri
madonnája, akármennyit malackodott a színpadon, akár
mennyit mutogatta a fátyolruhákban izgató meztelenségét, 
mégis vágyálma volt minden férfinak; korántsem elérhetetlen, 
csak túlságosan drága. Mert színpadi művészetével ő is száz
ezreket keresett ugyan, de a milliókat magánszerepléseivel 
kereste, utolérhetetlenül kedves magánmalackodásaival, és 
kiszámítottan furfangos és vérforraló vetkőzéseivel. S éppen 
azért volt a tömegek bálványa, mert „megközelíthetetlen"- 
hírben állt. Persze a kistisztviselő, a mesterember, az iparos 
vagy akár a földbirtokos vagy katona hiába ábrándozott ar
ról, hogy bár csak egyetlenegy éjszakát tölthetne a művésznő 
ágyában! A művésznő utolérhetetlen bájjal, kedvességgel és 
huncutkodással csak akkor feküdt bele egy férfinak az ágyába 
- de akkor aztán teljes odaadással -, ha az illető előbb át
nyújtotta neki Alfius bankár elismervény  ét, hogy nevére le
tétbe helyezett nála egymillió sestertiust.

Ennyi pénzért ugyan legalább nyolc gyönyörű fiatal rab
szolgalányt lehetett vásárolni, de Basilla úgy gondolkozott, 
hogy akiknek éppen őrá fáj a foguk, hadd fizessenek busá
san az illúziókért!
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Basillának igaza volt. Hogyan biztosíthatott volna ma
gának kényelmes és dús életet s utána békés boldog öregsé
get ha nem rendszeresíti magánszerepeiben ezt a borsos ár
szabást? Rómában háromezer mima élt, s javarészük nem a 
színpadi keresetéből, hanem a magánszereplésből, persze mér
sékelt díjszabás szerint. Ebben a tömeges kínálatban Basilla 
csak úgy állhatta a versenyt, ha elérhetetlen áraival bizto
sítja magasszínvonalú szeretkezéseinek ritkasági értékét.

A játékszenvedélynek és a szerelmi vásárnak ebben a 
vadul tomboló hajszájában könnyű volt elrejteznie Crispus- 
nak a nyilvánosság érdeklődése elől; feltűnés nélkül meglá
togathatta nyolcéves kistestvérét, Constantinust, aki a príma
portai Babérvillában lakott anyjával, Matidiával. A „feje
delmi keblű" fiatalasszonyt megszépítette az anyaság; ked
ves és szíves volt Crispushoz, de a fiatalember sehogy sem tu
dott fölmelegedni: apjának ez az egykori szerelme önkénte
lenül is Faustát juttatta eszébe. Innen is menekült, bár Mati- 
dia hosszabb időre kettesben hagyta csinos rabszolgalányá
val; de Elpisről meg apjára kellett gondolnia, sőt eszébe ju
tott Brítta is, aki szebb és kívánatosabb, mint ez a szende kis 
görög lány; tehát nem használta ki az alkalmat, hanem né
hány perc múlva udvariasan elköszönt Matidiától, és távozott.

De hazamenni nem volt kedve; tanácsosabbnak tartotta 
késő este hazatérni, amikor már valószínűleg elkerülheti 
Fausta támadását. A délutánt azzal verte el, hogy megláto
gatta édesanyját; Minervina a kormányzói palotában lakott, 
Vecasius is: a vicennalia ünnepségein mindkettejüket szíve
sen látta vendégül Sosius. Derűsen és boldogan elbeszélget
tek hármasban, mint valaha az aranyhegyi villában; Miner
vina ragyogott a boldogságtól fia társaságában, büszkén gyö
nyörködött az idestova férfiúvá komolyodó fiatalemberben, s 
alig akarta elengedni, Vecasius is marasztalta, azzal a meg- 
okolással, hogy ez talán már az utolsó estéjük, hiszen néhány 
nap múlva vissza kell utazniok Treviribe; Sosius is csatlako
zott a marasztaláshoz, s mikor végre Crispus elfogadta a meg
hívást, a vicarius kitűnő vacsorát tálaltatott s kellemesen és 
pompás hangulatban töltötték az estét, hólében hűtött massi-
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cusi erős fehér bor mellett; ez a fűszeres ízű, tüzes bor ün
nepi italnak számított: Crispusnak jólesett, hogy a hűséges 
Sosius így megtiszteli.

Éjféltájban tértek nyugovóra, és Crispus boldog volt, 
hogy a mai napja is Fausta nélkül telhetett el. Nem sejthette, 
hogy Fausta ezen az estén olyan epedve, olyan forró szere
lemmel várta, mint még soha; napok óta nem látta az imá
dott ifjút, holott azt remélte, hogy majd Rómában, az ünnep
ségek forgatagában, a szabadabb és kötetlenebb életmódban 
minden ellenőrzés nélkül érintkezhet Crispusszal, sőt már ki 
is eszelte a módját, hogy töltheti vele az imádott ifjú minden 
éjszakáját, amíg együtt van vele Rómában, egy fedél alatt, 
egy folyosón, úgyszólván egymás tőszomszédságában. Hogy 
mi lesz a viszonyukkal, ha ő majd visszatér Nikomedeiába, 
Crispus pedig Treviribe, arra egyelőre nem gondolt. Neki 
csak egy volt a fontos: a beteljesülés!

Crispus pedig nem jött. Az asszony előbb türelmetlen
kedett, idegeskedett, kapkodott, remegett, ajkait harapdálta, 
testét tépte, aztán őrjöngeni kezdett; úgy érezte, hogy erei
ben tűz ég, idegeiben hangyák bizseregnek; fuldoklótt, ver
gődött, s minduntalan forró, furcsa és érthetetlen vallomáso
kat lihegett. Végre hajnaltájt elnyomta a fáradtság; kimerült
ségében valósággal összeomlott, s az öntudatlan és álomta- 
lan álom feneketlen mélységeibe zuhant.

De Crispust másnap sem látták a palotában, s mikor az 
Augusta harmadnap ravaszul és ügyesen megemlítette, öltöz
ködés közben, hogy holnap délben a vicennalia záró ünnep
ségére együtt kell kivonulnia a palotából a Caesarral, meg
szólalt Britta, hogy az ünnepélyes hálaadó áldozat csak hol
napután lesz.

- Honnan tudod? - riadt rá Fausta izgatottan, és máris 
a korbácsért nyúlt.

- Ebből az ünnepi naptárból, Augusta - felelte nyugod
tan a lány, és odanyújtotta Faustának a kisalakú pergamen
tekercset, amelyen a feketével írt hétköznapok sorában pi
rossal kifestett bejegyzések jelezték az ünnepi áldozatokat, 
szertartásokat, körmeneteket és hivatalos istentiszteleteket.
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- Ezt a tekercset azért bíztad rám, kegyelmes úrasszonyom; 
hogy minden este, mikor ágyadba kísérlek, figyelmeztesselek 
másnapi hivatalos elfoglaltságodra.

- És tegnap este mért nem figyelmeztettél? - kiáltott rá 
mérgesen Fausta.

- Azért, Augusta, mert nem bocsátottál be a lakosztá
lyodba - felelte halkan és nyugtalanul a lány, mert sejtette, 
mi következik.

Be is következett. Fausta felszisszent, fölkapta a korbá
csot, és rárivallt Brittára:

- Úgy? - és máris csattant a korbács a szép vörös lány 
hattyúfehér hátán.

A korbácsütést két körülménynek köszönhette Britta: 
annak, hogy Fausta tegnapi szerelmi őrjöngésében elfelejtette 
bebocsátani a lányt, másodszor pedig annak, hogy nem azt 
a választ kapta tőle, amit akart. Úgy képzelte, hogy Britta 
kikottyantja, hol van Crispus, s ha a palotában van, akkor 
nyilván csak a szeretője tud róla, ez a mocskos vörös rab
szolgalány, mert csak őt bocsátja be lakosztályába. Igen ám, 
de a császárné kísérlete kudarcba fulladt; kiderült, hogy a 
rabszolgalány semmit sem tud a Caesar hollétéről, tehát Cris
pus nincs a palotában! De hol lehet?

A szép kis Britta pontosan tudta ugyan, mért nincs Cris
pus a palotában, de hogy ezekben a napokban hol volt, és 
most hol van, azt ő sem tudta. Britta nem volt szerelmes Cris- 
pusba, de mellé osztották be, vele kellett töltenie az éjszakáit, 
és őszintén szólván szívesen áldozta fel testét és minden gyön
gédségét ennek a remek fiatalembernek, aki nem volt erő
szakos, sem durva, sem követelődző, hanem mindig finoman 
és gyöngéden bánt vele, és minden alkalommal hálásan és 
kedvesen fogadta odaadását. A lánynak rokonszenves volt 
Crispus, úgyhogy lassankint bizalmas viszony fejlődött ki 
köztük. Crispus egyik forró éjszakájukon, még Treviriben, 
elejtett előtte egy-egy szót Fausta erőszakoskodásáról, s az
óta a hű kis Britta résen állt. Például hiúzszemmel figyelte 
Fausta minden lépését, minden szavát, sőt valósággal a gon
dolatait is kileste. Crispus a lány óvatoskodására, aggódására
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és figyelmeztetéseire gondolt, amikor napokig nem mutatko
zott a palotában, hogy elkerülje a botrányt és a fenyegető s 
végzetes leszámolást mostohája szerelmével. És ebben az el
tűnésben Fortuna istenasszony is hathatósan megsegítette.

Ügy történt, hogy Sosius vacsorája után frissen, pihen
ten ébredt, vidám hangulatban elbúcsúzott anyjától - azzal 
az ígérettel, hogy elutazása előtt még egyszer meglátogatja 
-, elbúcsúzott Sosiustól és szeretett atyai barátjától, Veca- 
siustól, és elindult a Colosseum felé, hogy megnézze a mára 
hirdetett gladiátor-viaskodásokat, főképp a győzhetetlen és 
világhírű Celadus küzdelmeit. Útközben eszébe jutott, hogy 
be kell mennie Alfius banküzletébe, megnézni az egyenle
gét, s bizonyos összeget átutaltatni vele Polába, hiszen a zá
róünnepség után oda kell utaznia a ravennai császári hadi
hajóraj díszszemléjére. Alfius bankja a Clivus Argentariu- 
son volt, a Capitolinus-hegy keleti oldalában, tehát úgyis út
jába esett.

Elhaladt a Traianus-oszlop mellett, és benyitott Alfius 
díszes, üvegablakos boltjába, amely pontosan a fellegvár Juno 
Moneta temploma alatt volt, szemben Traianus lovasszobrá
val. A boltnak nyílt pénzváltó üzlete, közvetlenül a bank be
járata mellett, éppen nagy forgalmat bonyolított le; a már
ványasztalon halomban hevert a pénz: a tisztviselő fáradha
tatlanul számolt, és váltotta be sestertiusokra és denariusokra 
az afrikai, egyiptomi, indiai és egyébfajta külföldi pénzeket. 
Egy világváros idegenforgalmának lüktetését leghitelesebben 
mutatja a pénzváltó üzletek forgalma; ezekben a hetekben 
pusztán az Alfius-bank pénzforgalmából megállapíthatta a 
szakértő, hogy Rómában rengeteg az idegen, főleg a külföldi, 
tehát a város ünnepi napok lázában ég.

Az utcai kapun belép a banküzletbe, végigmegy a kes
keny folyosón, szűk kis szobába jut; meglepetésére barna
piros arcú, vékony, de izmosnak látszó lány ül az íróasztal 
mellett, hosszú vékony papiruszcsíkokon számol, de Crispus 
belépésekor abbahagyja a munkát, föltekint, szelíden elmo
solyodik, és alkalmazotthoz illő szerény modorban, udvaria
san megkérdezi:
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- Mivel szolgálhatok, uram?
- Alfiust keresem. Itthon van? Vezess be hozzá.
- Uram, ezt majd Apellas, a rabszolga intézi el. Csön

getek.
- Várj egy pillanatig, hadd gyönyörködjem benned. - 

A lány arca bíborvörösre gyulladt a csinos fiatalember érdek
lődésére; fölnézett, sugárzó sötétkék szeme kerekre tágult, 
ajka alig észrevehetőn megremegett. „Ki lehet ez a pompás 
ifjú?" töprengett. „Bizonyára gazdag úr, hiszen szegény em
ber nincs Alfius ügyfelei közt. Csak tudnám, mi a neve. És 
mit jelent az a furcsa kívánsága, hogy gyönyörködni akar 
bennem?" De Crispus megzavarta töprenkedését, s miután ki
gyönyörködte magát, újra megszólalt: - Ki vagy te, kislány?

- Radania a nevem, itt vagyok állásban Alfius úrnál, 
munkám a számlák nyilvántartása, és ha számlád van nálunk, 
uram, azt is bizonyára én gondozom.

Crispus nem felelt a lány tapogatódzására, hanem meg
kérdezte:

- Lány létedre könyvelő vagy?
- Nem vagyok könyvelő, uram, csak nyilvántartó; a 

könyvelést odabent végzik - és finom fejével az oszlopos 
udvar felé intett. - De mért csodálkozol, hogy lány létemre 
dolgozom? Hiszen tudhatod, hogy a nők is tanulhatnak, és 
sok nőből lett már filozófus, költő, sőt orvos is; egyik nagy- 
néném is orvos, Asillia Polea, jónevű szemész. Én is tanul
tam; jófejű kislány voltam és főképp jó fej számoló, hát apám 
taníttatott. Apám Alfius úr főkönyvelője volt; nagyon szerette, 
nagyon megbízott benne a bankár, fel is szabadította, de sze
gényke nem sokáig élvezhette a szabadságot: tavaly meg
halt. Anyámat még korábban elvesztettem, úgyhogy apám ha
lála után egyedül maradtam. Nagynéném - csicsergett to
vább a kislány - magához akart venni, de kinevezték a II. 
tartalék-legio szemorvosának, és el kellett utaznia Aquin
cumba, férjével együtt, aki szintén szemorvos, Pompeius Car
pus.

- Szerencse - szólt közbe Crispus.
- Mi a szerencse? - nézett föl kíváncsian a kislány.
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- Az, hogy nem vitt el Aquincumba, itt maradtál, és én 
megismerhettelek. Tetszel nekem, te kis Radania: a komoly
ságod is, a szemed is, a hangod is, a mosolyod is, mindenes
tül tetszel nekem.

Radania arca lángba borult, hirtelenében elakadt a szava, 
és mint ahogy kislányoknál ilyenkor rendszerint megtörté
nik: forró hullám ömlött végig a testén, és a szíve úgy meg
dobogott, hogy szinte a torkát fojtogatta. Nagy nehezen mégis 
megszólalt, de nem tudta, mit feleljen a kedves és rokonszen
ves fiatalember vallomására; félt, az ifjútól is, önmagától is: 
szentséges Jupiter, mi történik vele?!

Legokosabbnak tartotta, ha folytatja elbeszélését, hiszen 
nyilván érdekli a fiatalembert, különben nem hallgatná. Foly
tatta hát kis élete történetét, de már nem csicsergett, mert 
egyre az iménti vallomás csengett a fülében: úgy érezte, meg 
kell rágnia minden szavát, mert semmiképpen sem szeretné, 
ha az idegen úr felkínálkozásnak venné elbeszélését.

- Ebben a magányosságomban Alfius úr könyörült meg 
rajtam; apám halála után tisztviselőnek alkalmazott a bank
jában, napi három denarius fizetéssel, s ebből gondtalanul 
megélek, de csak azért, mert van lakásom: Alfius úr a tulaj
donosa annak a háznak, amelyben laktunk, s ő megengedte, 
hogy ott maradjak a lakásban apám halála után is, mégpedig 
ingyen. S ha római vagy, uram, azt is tudod, hogy ez a lakás, 
egy szoba és terasz, fent Róma legszebb helyén, a Pincius- 
hegyen, ötször annyit ér, mint a fizetésem.

- Alfius úr derék ember - jegyezte meg Crispus elis- 
merőn. - És milyen ellenszolgáltatást kíván tőled a jóságáért?

- A munkámat, uram - felelte Radania komolyan s kissé 
erélyesen, és fölállt. - Csöngethetek?

Crispust meghökkentette a kérdés, amely úgy hangzott, 
mint a kiutasítás, de nem vette a szívére: nyugodtan ült 
tovább a karosszékben, mert tudta, hogy ez nem rendre
utasítás, hanem a szűz önkéntelen megriadása a test elhárít- 
hatatlanul közeledő, nagyszerű, végzetes, forrón sóvárgott 
és édes rémülettel rettegett első kalandjától. Crispus így 
nézte a lányt: alacsony, de arányos termetén szinte kislányos-
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lazán ráncosodott a bokáig érő, hosszú ujjú, nyakán és alul 
szív alakú vörös mintákkal hímzett olcsó vászontunika, ame
lyet derekán puha vörös bőröv szorított össze, jó magasan, 
s felsőtestén megfeszítette a ruhát, úgyhogy a két friss, 
leányos mell oly hetykén domborodott alatta, mint két kemény 
s kipattanni érett rózsabimbó.

A lányka állt, keze a csengettyűn, várt: fiús teste reme
gett. Crispus tekintete most végigsiklott az izmos és virágzó 
kis testen, a karjain, a nyakán, dús fekete hajfürtjein, sza
bályos szép arcán, kissé duzzadt vérpiros ajkain; feltűnt neki, 
hogy a lány semmi ékszert sem visel, hosszúkás finom ujjain 
még gyűrű sincs és mégis ragyog, szinte sugárzik: teste, 
mint az alabástrom, mély tüzű szeme, mint a gyémánt.

Crispus kimondhatatlan gyönyörűséggel nézte: olyan 
volt a lány, mint a régi mese Psychéje, túlvilági tünemény. 
Nem bírta tovább ily megbabonázott-némán; fölállt, odalépett 
az asztalhoz, belenézett az égő leányszembe, és megszólalt:

- Azt mondtam az imént, te gyönyörű kis Radania, hogy 
tetszel nekem; most még hozzáteszem: szeretlek.

Meleg hangja, forró vallomása megígézte a kislányt, aki 
csak abban a pillanatban eszmélt fel a bűvöletből, mikor a 
fiatalember átnyúlt az asztalon, és meg akarta fogni a kezét. 
Radania megrezzent, erősen megrázta a csengőt, és egy lé
pést hátrált. Néhány perc múlva belépett Apellas, meghajolt 
és várta a parancsot.

- Apellas - rendelkezett Radania - vezesd az urat 
Alfius úr irodájába, és jelentsd be.

- Igenis - bólintott a rabszolga. - A neved, uram?
- Crispus Caesar.
- Nobilissimus! - hüledezett a rabszolga és kirohant.
- A Caesar! - csapta össze a kezeit Radania, és izgal

mában a székébe hanyatlott.
- Kismadár - lépett hozzá Crispus -, ne nevezz Caesar

nak! Mondd nekem, hogy „Crispus"; a „Caesart" otthon 
hagytam a palotában.

- Crispus! - mondta rá halkan Radania - azt hiszem, 
álmodom.
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Crispus megkerülte az asztalt odaállt az izgalmában 
lihegő kislány mellé, és magához vonta a fekete tüzekben 
lángoló szép fejet. Nem csókolta meg, nem ölelte magához, 
csak ennyit mondott:

- Radania, ma délután meglátogatlak.
- A Caesar meglátogat engem?
- Nem a Caesar, hanem Crispus. A lakásod?
Radania megragadta a fiatalember jobbját, arcához 

szorította, és elfúló hangon suttogta:
- Via Crispi, hollóház: a kapu fölött fekete márvány

ból faragott holló.
Crispus már a székében ült, mikor belépett - nem 

Apellas, hanem maga Alfius; mély meghajlással üdvözölte 
császári ügyfelét. Meghatotta a magas látogatás, alázatosan 
tessékelte a Caesart a maga irodája felé, s távozóban még 
odaszólt a kislánynak:

- Radania fiam, keresd ki Flavius Julius Crispus nobi
lissimus számláját, leveleit, rendelkezéseit, és vidd be Apel- 
lasnak, hogy állítsa össze az egyenlegét.

- Igenis, azonnal - mondta, vagy inkább lehelte a lány.
Délután Crispus megindult a Via Lata emberforgatagá

ban; az irányt tudta jól: ott kellett jobbra fordulnia, ahol az 
Aqua Virgo nevű vízvezeték pilléreken nyugvó boltozatai 
keresztezik a sugárutat. Amint befordult, máris ott állt Róma 
egyik legszebb terén, amelynek oszlopcsarnokait Agrippa épít
tette, a nagy Augustus császár tábornoka, Kleopátra és Anto
nius legyőzője, a Pantheon építője. Crispus megcsodálta a tér 
északi részében ragyogó Helios-templomot s vele szemben 
a tér déli oldalának egyik hatalmas falmezőjén a színes 
márványokból művésziesen összeállított világtérképet; ez a 
„forma mundi", Róma és a birodalom legnagyobb nevezetes
sége, mindig rengeteg nézőt vonzott; a Róma-járó idegenek 
reggeltől estig csoportosan álldogáltak előtte, bámulták és raj
zolták, csak úgy, mint az Agrippa-térrel szemben, a Via Lata 
túlsó oldalán égnek meredő száz láb magas Marcus Aurelius 
diadaloszlopot, amelyen a nagy császár a Danubiustól északra 
tanyázó nyughatatlan germán s egyéb barbár törzsek ellen
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viselt győzelmes hadjáratainak eseményeit örökíttette meg. 
Mindezt jól ismerte Lactantius professzor előadásaiból. 
Nagyon szerette volna lerajzolni a világtérképet, nem volt 
másolata róla, pedig tudta, hogy mint jövendő uralkodónak, 
tanácsos már jó eleve megismerkednie azzal az óriási biro
dalommal, amelynek egykor ura lesz. De úgy érezte, hogy 
nem állhat meg, hívja és várja egy furcsa és kedves élmény, 
amely talán ma délután tökéletessé teljesedik.

Ahol az Aqua Virgo boltozatos pillérsora derékszögben 
megtörik, és egyenesen átszeli a Pompeius-kerteket, a Caesar 
jobbra kanyarodott, kissé északkeletnek, és a Lucullus-kert 
tövében befordult az ívalakban hajló utcába: már az első 
sarkon ott látta a márványtáblába vésett utcanevet: „Via 
Crispi". Emlékezett rá, éppen Lactantius mondta meg neki, 
hocrv mikor tízéves korában megkapta a Caesar-rangot, az 
aedilisek javaslatára a szenátus utcát nevezett el róla. Hát ez 
az az utca! Szép utca, nem is nagyon meredek, s az a jó 
benne, hogy az ember a végében, messze és magasan fent a 
dombtetőn, folyton látja a Lucullus-park óriási platánjait, 
píniáit, ciprusait, s eközben meg sem érzi a kapaszkodást.

Crispus az utca közepe táján meaníllantotta a fekete 
hollót. Apollo jósmadara sötéten és titokzatosan gubbasztott 
a kapuoromzat háromszögében. Crispus összerezzent: a holló
ház az utca bal oldalán állt, s ha valakinek balról tűnik 
szemébe a holló, az bizony baljóslatú jel, főképpen, ha ká
rog ... „Eh - legyintett Crispus, mikor belépett a sötét kapu
aljba -, szerencse, hogy ez a márványholló néma!" És egy
szerre megkönnyebbült: a kismadárra gondolt, aki odafent 
várja; és vidáman vágott neki a merészen kanyargó kőlép
csőnek. Crispus valósággal repült az ötödik emeletre: a száz
tíz lépcsőfokot egy perc alatt hagyta maga mögött. Odafent 
körülnézett, hogy melyik ajtón kopogtasson, de a baloldali 
máris kinyílt, s ott állt előtte a kis Radania, és kedves mo
sollyal betessékelte a lakásába.

Ott álltak a szobában, amely elképzelhetetlenül kicsi 
volt, mindössze két pamlag fért el benne, egy alacsony 
fiókos ruhásszekrény, egy asztal és két szék. A szoba végében
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széles üvegezett ajtó nyílt a teraszra; keskeny üvegkockáin 
bőven áradt be a világosság; a lányt és az ifjút bearanyozta 
és simogatta a fény, szinte elvarázsolta a két fiatal testet. 
Egyikük sem tudott megszólalni, mintha megbénította volna 
őket a magányosság és a csönd igézete. Még akkor sem be
széltek, amikor Crispus izmos karjaival átfogta a remegő 
kislányt, fölemelte, és szájára tapasztotta szomjas száját. A 
könnyű test kemény öleléssel kapcsolódott Crispus széles 
mellére. Radania vergődött a mindig sóvárgott, de soha még 
nem érzett ölelésben; már szinte fuldoklott a csókban, mikor 
Crispus a pamlaghoz lépett vele, és kikapcsolta vállán a 
biztosító üveggyöngy-csatot; a könnyű kék vászon tunika a 
földre hullt, az arányos és izmos kis test hátrahajlott, aztán 
a lány keresztbetette karjait fiatalosan duzzadó két kis őszi
barack-mellén, és ösztönös tiltakozással lihegte:

- Nem ... nem!
Crispus halkan, a szenvedélytől fojtott hangon súgta oda 

a lánynak:
- Nem? 1
Radania felelete inkább csak sóhajtás volt, halk, mint 

a lehelet:
- De igen ...
És többet nem beszéltek aznap este.
Derengett már a hajnal, mikor magukhoz tértek az el

ragadtatásból. Crispus észrevette, hogy Radania teste bor- 
zong; bizonyosan fázik a nyitott erkélyajtón beáramló hajnali 
hűvösségben. Betakarta, forrón magához ölelte; a kislány 
szeme szinte világított a félhomályban, amint ráemelte ifjú 
szerelmesére, borzongó testét újra felgyújtotta az átszellemült 
ölelkezés, aztán megint álomba bágyadt, s már jó magasan 
járt a nap, amikor fölébredt, magára kapta könnyű ruháját, 
halkan fölkelt, és megállt a pamlag előtt. Crispus aludt. 
Radania mennyei mosollyal nézte az ifjú tökéletes testét, szép 
szabályos arcát, félig nyílt mohó száját és atlétakarjait. Így 
nézhette valaha a szerelmes Aphrodité a gyönyörűséges 
Adonist, csodálatos szerelmesét, akit földöntúli boldogságuk 
teljességében gyilkolt meg a dühös vadkan; de a nekivadult
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állatnak úgyis hiába magyarázta volna akárki, hogy aki az 
ifjúságot és a szépséget elpusztítja, menthetetlenül halálfia.

Ifjúság, szépség, szerelem és halál - töprengett a sze
relmes kis Radania az élő Adonis-szobor előtt... Mért setten
kedik a halál a szerelem nyomában, mint az árnyék? Ez volt 
kis életének első szerelmes éjszakája; először tárult meg a teste, 
először ismerte meg a férfitest titkait, az ölelkezés varázsla
tát: gyötrelmes volt ez az éjszaka s mégis oly gyönyörűséges. 
Sajgott a teste, de ujjongott minden porcikája: hát fájdalom 
a gyönyörűség ára, hát halál nélkül nincs szerelem?... Csak 
állt a boldog-kimerülten szunnyadó Crispus előtt, nézte-nézte, 
s hirtelen eszébe jutott, hogy közben aludt is egy-egy negyed
órát, sőt álmodott... Almában látta azt a három óriási fest
ményt, amely a vicennalia ünnepségei alatt Constantinus 
diadalkapuját díszítette; középütt a császár, baloldalt Crispus, 
jobboldalt Fausta, mindhárman káprázatos ünnepi díszruhá
ban: Lucilius ezúttal igazán remekművet alkotott. Radania 
világosan látta álmában, hogy a Crispus-arckép ránéz, szerel
mesen rámosolyog, aztán hirtelen halottas fehérré sápad az 
arca, s lecsukódik a szeme ... Világosan emlékszik rá, hogy 
szólítgatta: „Crispus! Szerelmesem!'7 - de hiába, a sápadt arc 
halvány maradt, a csukott szem nem nyílt ki többé. Radania 
megborzongott... nem, nem lehet igaz!... odavetette magát 
a pamlagra, átfonta Crispus nyakát, és a fájdalmas szerelem 
kétségbeesésével csókolta arcát, nyiladozó szemét, vérpiros 
száját... él! él! ujjongott magában hangtalanul, aztán hir
telen letörölte könnyeit, s mikor Crispus fölérzett, már csak 
egy boldogan mosolygó kis fekete lányt látott, akinek hal
vány piros arcában úgy nevetett a két sötétkék, hosszú 
szempillákkal árnyékolt nagy szem, mint mikor nyári boru
lás után a fekete felhők alatt fölnevet a mélykék égboltozat.

Ez a kék mosolygás fogadta őket, mikor kéz a kézben 
kiléptek a félkör alakú óriási teraszra, amelyen a mellvéd 
alatt öblös cserepekben gránátalmacserjék, alacsony pálmák, 
apró diszfenyők, fügepálmák, virágzó furcsa kaktuszok és 
rózsaszín virágú oleanderek sorakoztak. Ott álltak hát a virá
gos teraszon, a boldog éjszaka után a hajnali részegség mámo-
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rában, tekintetük végigsimogatta a Pincius dús kertjeit, meg
pihent a roppant kiterjedésű Diocletianus-fürdő aranyos 
kupoláin, a Colosseum ragyogó márványoszlopain, a Constan- 
tinus-diadalív tömör oromzatán - Radaniának úgy rémlett, 
mintha látná a három óriási méretű arcképet... s a két csu
kott szemet... de hirtelen elfordult a kísértő látványtól s 
tekintete a palatinusi császári paloták vörösen izzó bronz 
tetőin nyugodott meg. Radania ebben a pillanatban vissza
emlékezett édesapjára, aki minden reggel végigélvezte ezt a 
csodálatos kilátást, és miközben növényeit öntözgette, időn- 
kint föl-fölnézett, szeme végigtapogatózott a tündéri lát
ványon, s elragadtatásában újra meg újra felkiáltott: „Nem, 
nem! Ilyen kilátás, ennyi szépség nincs több a világon! Gyere 
ide, kislányom, nézd meg jól: aki csak egyetlen ilyen reggelt 
megélt a Pinciuson; Rómát nem felejtheti el többé soha!"

De olyan pinciusi reggelről, mint ez a mai, rajongó édes
apja sem álmodhatott...

Két napjuk és két éjszakájuk égett el ebben a mámorban, 
és az utolsó hajnalon Crispus azzal a szent ígérettel búcsúzott, 
hogy a vicennalia záróünnepsége után két napra felutazik 
Polába, a Classis Flavia Ravennas díszszemléjére, aztán siet, 
fut, repül vissza, ide a hollóházba, az ő szépséges kis 
madarához. 1 '

Az utolsó ölelésben a kis Radania egy pillanatra sem 
hunyta le égő szemét; teste rugalmasan feszült ifjú szerel
mese Adonis-testének, és oly szenvedélyesen szorította magá
hoz, hogy Crispusnak szelíd erőszakkal kellett kifejtekeznie a 
kismadár karjaiból. Az utolsó csók után Radania elfúló han
gon lihegte az ifjú fülébe:

- Szeretsz? Mondd, hogy szeretsz. Sokszor mondd, hogy 
szeretsz !

- Szeretlek, szeretlek, szeretlek... És visszajövök, édes 
kis madaram ...

A legeslegutolsó csók után Crispus hazasietett a palo
tába. A kislány még sokáig nézett utána.

Crispus kora reggel ért föl a palotába, és már kilenc 
órakor tribunusi díszben várta a palota kapujában az Augus-
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tát hogy a szertartásrend szerint a bíborüléses, aranyozott 
császári kocsiba szálljon vele. Miután beültek, a kocsi meg
indult, s huszonnégy páncélos lovastestőr kíséretében ünne
pélyes méltósággal legördült a Palatínus lejtőjén. Alighogy 
elindultak, Fausta közelebb húzódott Crispushoz, és izgalom
tól remegő hangon odasúgta neki:

- Oly rég nem láttalak már, rossz fiú! Hol jártál?
- Sok mindenféle hivatalos ügyem volt, vidéken is - 

hazudta Crispus.
- Nagyon nélkülöztelek - sóhajtotta Fausta, és ügyesen 

még közelebb húzódott az ifjúhoz, és kemény mellét a kar
jához szorította. Crispus fölemelte a karját, mintha a sisak 
álladzóján akarna igazítani valamit és nyugodtan ennyit mon
dott a császárné félreérthetetlen vallomására:

- Köszönöm a kedvességedet, Augusta.
Fausta összeharapta az ajkait s többet nem beszélt. 

Némán unatkozták végig a körmenetet, a szertartásokat és az 
áldozatokat, s jóval elmúlt dél, mire visszaértek a palotába. 
Fausta szállt ki elsőnek, és Crispus csak most látta, mennyire 
kiteljesedett ennek az asszonynak a teste, milyen érett és 
kívánatos szépség lett belőle, de azt is észrevette, hogy sze
lídségnek, jóságnak, hűségnek nyoma sincs az arcán. Kegyet
len arc ez s az ideges és buja test olyan, mint egy szép raga
dozóállat pompás, hajlékonyán megfeszült, mindig ugrásra 
kész teste: ^gyönyörű.

Crispusnak, alighogy kibújt páncélzatából, és fölvette 
könnyű lilaselyem synthesisét, máris látogatója érkezett- 
Lactantius. A hajlott hátú, fehér arcú öreg sokáig szorongatta 
kedves tanítványa kezét:

- Csakhogy itt vagy, nobilissimus! Már aggódtam ér
ted. Negyednapja hogy nem láttalak.

- Az Augustus nem keresett?
- Nem, de nem is lett volna ideje rá: a záróünnepség, 

az allocutiók megtárgyalása és elkészítése, a szenátus ülése, 
a nagy katonai szemle, a vicennalia ünnepélyes berekesztése 
minden percét lefoglalta. Holnapután pedig már visszauta
zik Nikomedeiába.



- Az Augustával együtt? - érdeklődött Crispus.
- Természetesen - felelte a professzor. Furcsállotta a 

kérdést.
- Négy nap múlva én is utazom, Polába, az ünnepi flotta

szemlére. Tehát a vicennalia befejeződött? Ezután már semmi
féle hivatalos cselekmény vagy nyilatkozat nem következik, 
ugye? - kérdezte meg a Caesar.

- Semmi - ingatta fejét az öreg. Nem tudta mire vélni 
ezt a kérdezősködést.

- Ez megnyugtató - mondta rá Crispus. - Tehát az 
Augustus nem mond le?

- Miért mondana le? Esze ágában sincs.
- Ennek kimondhatatlanul örülök - jelentette ki meg

könnyebbülten, őszintén és melegen Crispus. - Nagyon elszo
morított volna, ha lemond. Én felnőtt és érett embernek 
érzem magam, de túlságosan fiatal vagyok még ahhoz, hogy 
ezt az óriási birodalmat kormányozzam, s az ő nagyszerű 
terveit megvalósítsam.

- Nyilatkozatod, nobilissimus, dicséretes önismeretre és 
nemes gondolkodásra vall. De egyébként is meq kell állapí
tanunk, hogy Diocletianus törvényerejű intézkedése a lemon
dásról a vicennalia ünnepén, nem kötelező és nem érvényes, 
azóta, mióta megszűnt a tetrarchia, vaqyis nincsenek társ
uralkodók, akiknek a féltékenykedésétől és marakodásától 
tartania kellene. Constantinus őszentsége monarchiájában 
nincs szükség lemondásokra és adoptiókra, mert az utódlás 
kérdését az örökösödés természetes rendje, nem holmi mester
kélt rendszer szabja meg.

- Hála annak a magasságos Jupiternek, hogy még leg
alább két évtizedig fiatal és gondtalan maradhatok, hiszen 
fiatalon szép az élet, s én sokáig, nagyon sokáig szeretném 
élvezni!

A kis Radaniára gondolt, és adonisi mosoly fénylett fel 
szép ifjú arcán. Lactantius ezen is csodálkozott: még sohasem 
látta ilyennek nagyon szeretett tanítványát; szobája magányá
ban is sokáig töprengett még a fiatalembernek ezen a rejtel
mes mosolygásán, s végül ezzel zárta le elmélkedését:
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„Hátha nem is rejtelmes ez a mosolygás? Alighanem azon 
múlik a dolog, hogy öreg vagyok, és már nem értem: miért 
mosolyognak a fiatalok néha oly boldogan?"

III

Az ünnepi díszebéd után mindenki a lakosztályába 
vonult, a szokásos délutáni pihenőre. Félóra múlva elcsönde- 
sedett a palota; egy lélek sem mutatkozott a máskor oly 
visszhangos márványfolyosókon. A nagy üvegablakok fatáb- 
Iáit már délben behajtották a rabszolgák, és csak annyi rést 
hagytak köztük, hogy a folyosók és a szobák félhomályában 
éppen tájékozódni lehessen. Mindenki aludt, még a 
személyzet is.

Crispus is elszunnyadt. Az elmúlt napok boldog izgalmai 
s a mai ünnepségek még az ő fiatal szervezetét is kifárasztot
ták. Egyre tehetetlenebbül süllyedt az álom mélységeibe, a 
kismadár forró testével játszadozott, a valószínűtlenül és 
megrendítőn gyönyörű élmény szinte érzékelhető valósággá 
elevenedett ebben a makacsul szerelmes álomban: tapintha- 
tón érezte meztelen testén a lázakban vergődő női test fiatalos 
és rugalmas idomait, önkéntelenül magához ölelte az álombéli 
szerelmest, hallotta ziháló lélegzetét, és közben egy ismeretlen 
hang forró lihegése ostromolta fülét: „Szerelmem! Életem! 
Gyönyörűségem! Crispusom! Az enyém vagy! Végre az 
enyém!!" A forró test acélos erővel ráfonódott a félig öntu
datlan ifjúra, az álombéli nő vadul szorongatta testét, 
eszeveszetten csókolta és most már hangosan búgta: „Crispus! 
Szeretlek! Akarlak! Ölelj meg! Szerelmem! Adonisom!"

Az utolsó pillanatban, éppen az Adonis-név hallatára 
sikerült Crispusnak felriadnia a kábító varázslatból. Fel
riadt, megragadta a nő telt testét, megérezte dús és domború 
kebleit, és ez az ígéretes érzéki varázs - amely minden más 
férfit a szeretkezés örvényébe rántott volna - őt kijózanította:

500 



„Szentséges Jupiter! Hisz ez nem a vékony, karcsú kis Rada- 
nia izmos teste. Gonosz varázslat ez! Mi történt, mi történt 
velem?" Fulladás fojtogatta a torkát, de már tudta, mi történt: 
visszarántotta magát a valóságba, lefejtette magáról a szerelmi 
őrületében tomboló nőt.

Felugrott, magára kapta synthesisét, az ablakhoz sietett, 
kitaszította az egyik fatáblát, és kipirultan megállt, szép ifjú 
arcát eltorzította az indulat: irtózatos szerencsétlenség lett 
volna, ha nem bír szabadulni a szárnyas Hypnos isten mámo- 
rító álom-mézének bűvöletéből, s öntudatlan gerjedelmében 
magáévá teszi ezt a tébolyult fúriát! Hogy kerülhetett volna 
apja szeme elé, ha ez a nő rákényszeríti a gyalázatos szeret
kezésre, erkölcsi felfogása szerint a vérfertőzésre? Többé 
nem engedte volna ki a karmaiból, annyi bizonyos! Nézte a 
meztelen asszonyt: szép volt, kívánatos, illatos; buja csípője, 
rózsaszín melle, ragadozó szája a kősziklát is felgyújtotta 
volna. Crispus mesterségesen és aljas orvtámadás révén fel
szított izgalma lecsillapodott: erős akarata megfékezte a 
már-már felhorgadó testi szenvedélyt. Mikor eléggé nyugodt- 
nak érezte magát, odalépett a pamlaghoz, és halkan, de hatá
rozottan rászólt:

- Augusta, öltözz fel, kérlek.
Az asszony testét még mindig rázta az izgalom. Feltá

maszkodott, aztán felállt a pamlagon s vérben forgó szemmel, 
forrón lihegő szájjal, ölelésre tárt karokkal rávetette magát 
Crispusra. Fekete haja meglobogott, kárhozatos tüzekben égő 
teste lecsapott az ifjúra, mint a párduc.

- Végy el, ölelj magadhoz, szerelmem, szépségem, gyö
nyörűségem! akarlak, értsd meg: akarlak, és többé nem 
bocsátlak el!

így lihegte a forró szavakat és vallomásokat, s majd
nem mindig ugyanazt, eszeveszett és félig öntudatlan mámo
rában, gátlástalanul, szemérmetlen felkínálkozással, egy 
csontja velejéig romlott hetéra feslettségével. S mikor még 
egyszer rátapadt Crispus szájára s vad erővel rántotta a 
pamlagra. Crispus minden izmának megfeszítésével is csak 
nehezen bírt kiszabadulni a görcsösen rákapcsolódó asszony-
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test forró párducöleléséből. De az undor megszázszorozta 
erejét feltérdelt a lihegő nőt kíméletlenül ellökte magától, 
és talpra ugrott; kissé restellte, hogy már az imént nem 
utasította el erélyesen, vagy akár durván is, mert akkor nem 
kerülhetett volna sor erre az ízléstelen és undorító felkínál” 
kozásra és szégyenletes szerelmi tülekedésre. De most elég 
voltl A nő némán feküdt a pamlag végében, teste reszketett 
arcát a két tenyerébe temette, s összegömbölyödött, mint a 
sündisznó: s mintha láthatatlan tüskék meredtek volna ki 
sima és ártatlanul rózsaszínű testéből.

- Augusta - szólalt meg Crispus most már erélyesen -, 
újra kérlek, vedd föl a ruhádat, és nyugodj meg.

Az asszony fölpattant, mintha kígyó csípte volna meg, 
egy-két gyors mozdulattal magára kapta selymeit és fátylait: 
Crispus csak most látta, hogy ingerlőn áttetsző selymekbe 
öltözött, s így még meztelenebb volt, mint meztelenül. Ebben 
a selyemfátylas és csábító meztelenségében megállt a pamlag 
fejénél, szembenézett Crispusszal, keményen, dacosan, fejét 
fölszegte, szemében gyűlölet lobbant:

- Visszautasítasz?
- Nem gyalázom meg atyám hitvesi ágyát!
- De meggyalázod az Augustát! Láttál meztelenül, hallot

tad forró vallomásomat: kiszolgáltattam magam neked.
- Nem én akartam.
- Én akartam! De úgy látszik, nem vagyok neked elég 

szép, elég fiatal, elég jó!
- De jó vagy, szép vagy, fiatal vagy, Augusta, de 

anyám is vagy: nem lehetsz a szeretőm.
- Tudom, neked Britta kell, a vörös rabszolgalány! Az a 

szép neked, az a fiatal, az a jó, azzal fetrengsz...
- Britta nem az apám felesége.
- Én sémi Vén apám hozzáerőszakolt, elszakított szép 

szeretőmtől, de én sohasem adtam oda a testemet Constanli- 
nusnak! Évekig nem engedtem magamhoz. Végül állati 
szenvedélyével az ágyába kényszerített! S hiába születtek 
tőle gyermekeim, én utálom, gyűlölöm, halálosan.
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- Csillapodjál, Augusta! Lázad van, félrebeszélsz ! Haza
kísérlek a lakosztályodba. Pihenned kell. Beküldőm hozzád 
az orvost.

- Nem kell! Nem megyek! Nincs lázam! Szerelmes va
gyok, most másodszor életemben. Az első Barbatio volt, szép 
fiatal szerelmem, őt apád ölette meg. Te vagy a második, és 
én bolond hiába alázom meg magam, hiába rimánkodom a 
szerelmedért, te durván elutasítasz, halálosan megsértesz. S 
miért? Kiért? Az apádért, aki évek óta rám se hederít, megvet 
és rabszolgalányokkal szeretkezik!

- De Augusta!
- Hallgass! Sohasem tudta volna meg, hogy a szeretőm 

vagy! Te Galliában, én Nikomedeiában: ott találkozhattunk 
volna, ahol akarunk! De most már késő. Nem kellek neked? 
Jó! Neked Britta kell, igazad van: rabszolgalány illik a rab
szolgaivadékhoz! A fattyúhoz!

- Augusta! megtiltom ezt a méltatlan és gyűlölködő 
gyalázkodást!

- Hitvány fattyú, te már semmit sem tilthatsz meg ne
kem! Megöltétek első szerelmemet, a másodikat én ölöm meg! 
Most meghalsz, fattyú!

Ruhája titkos redőjéből tőrt rántott elő, magasra emelte, 
és vad erővel lesújtott a fiatalemberre. Crispus megragadta 
az őrjöngő asszony csuklóját, és a karját hátracsavarta oly 
keményen, hogy a nő karja megrándult, és a tőr meztelen bal 
vállára csapott le, jókora szúrást ejtett rajta, a sebből vér 
buggyant, leszivárgott az asszony büszkén duzzadó mellére, 
s átitatta selymeit és fátylait.

A tőr végzetesen koppant a márványpadlón, Fausta fel- 
sikoltott, aztán óvatosan és hangtalanul kiosont a nobilissi
mus szobájából...



IV

Körülnézett. Mély csend, sehol senki. Már-már sikerült 
észrevétlenül besurranni a lakosztályába, félig már ki is nyi
totta az ajtót, amikor a szemközti ajtón kilépett Lactantius. 
Majdnem gyökeret vert a lába rémületében, amikor meg
látta az Augustát, dúlt arcát, véres vállát és vérrel átitatott 
selyemruháját.

- Jaj, Augusta, mi történt veled, az isten szerelmére? 
Engedd meg, hogy támogassalak, hiszen sápadt vagy, roska
dozol ... De hát mi történt veled? Hadd vezesselek a szo
bámba, hadd hívom az orvost...

Fausta erőt vett magán, fölismerte szörnyű és végzetes 
helyzetét, s egyelőre elfogadta Lactantius ajánlatát. Bágya- 
dozva megindult vele, az öreg lefektette a pamlagra, vizet 
hozott, lemosta a szépasszony vállát és keblét - a professzor 
már hosszú évek óta rendkívül közömbösen és tárgyilagosan 
szemlélte a női bájakat -, a sebet finom gyolccsal bekötözte, 
erős bort hozott, néhány csöppet sikerült beleerőszakolni az 
Augusta szájába: milyen duzzadt volt az ajka, milyen forró 
a lehelete, állapította meg az öreg hűvösen, de a vénemberek 
kíváncsiságával alig várta, hogy megtudja Faustétól: mi 
történt.

Eközben a szerencsétlen nő agya lázasan lüktetett és 
zakatolt. Már hidegen tudta mérlegelni helyzetét. Meg kell 
magyaráznia sebesülését: száz meg száz ötlet és terv kergette 
egymást agyában, de mielőtt döntött volna, hogy mi is 
lehet a legcélszerűbb és leghihetőbb hazugság, máris tudta: 
hogyan és mit kell játszania. Halkan és szinte aléltan oda
lehelte Lactantiusnak:

- Orvos nem kell.
- Ahogy parancsolod, Augusta. A sebet jól kimostam, 

nem veszélyes.
Fausta, beleegyezése jeléül, lehunyta a szemét. Orvos 

nem jön, tanú nincs, a nyilvánosságot sikerült kizárnia. És 
most az áléit Augusta lassan, kiszámítottan megelevenedett, 



fölvetette még mindig lázasan csillogó nagy, fekete szemét, és 
megtört hangon, halkan megszólalt:

- Hol vagyok?
- Az öreg Lactantius szobájában, Augusta.
- És hogy kerültem ide, egregius?
- Megsebesültél, Augusta, ide hoztalak.
- Jaj “ játszott az asszony tovább, s most már hibát

lanul -, megsebesültem ... ó, szörnyűség ... most már tu
dom ... - és elhaló hangon sóhajtotta: - Crispus...

- Crispus? - kapta föl a fejét Lactantius, és borzongás 
futott végig a hátgerincén. - Mért említed a nobilissimust? 
Mondd meg, hol sebesültél meg, és hogyan? Véletlenül? Meg
támadtak? És a saját lakosztályodban? Hiszen onnan jöttél 
ki... Mi történt?

Fausta ugyan tudta, hogy éppenséggel nem a lakosztá
lyából jött, hanem oda akart besurrani, lehetőleg észrevét
lenül, de ha egyszer Lactantius így látta, és így hiszi, annál 
jobb. Most már nyeregben érezte magát.

- Úgy van, ahogy mondod, egregius. Megtámadott 
valaki, igenis, a saját lakosztályomban, és megsebesített...

- Kicsoda? S miért? És hol volt a személyzet?
- Egyedül voltam, a személyzet aludt, a pihenő ideje 

volt éppen. Ezt az időpontot választotta az illető, hogy meg
rohanjon.

- Ki volt az? Mondd meg, Augusta. Azonnal jelentem 
s a szentséges Augustus kíméletlenül végez vele.

- Megmondom, egregius, hogy ki volt, bár fáj meg
mondanom, s talán el sem hiszed. - Művészi szünetet tartott 
s aztán bágyadtan lihegte: - Crispus.

Lactantius úgy ugrott fel, mintha kígyó csípte volna meg.
- Crispus? - hüledezett. - Jól hallottam: Crispus?
- Igenis, Crispus - vágta rá a nő gúnyosan és diadal

masan.
- Megtámadott? ... Crispus? ... - hebegte a professzor.

- De hát miért?
- Hogy miért? - kérdezte vissza Fausta, és fölkacagott.

- Csak azért, mert vad szerelmi éhségét nem elégíti ki a
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rabszolgalánya, akit az Augustus a fiatalúr ágyába rendelt, 
mindenki kell neki! Most éppen az Augustára fáj a foga.

- Rád? Szentséges atyja feleségére! - dadogta az öreg. 
- De Augusta, honnan gondolod?

A nő most már fölült a pamlagon, és harsányan elnevette 
magát:

- Honnan, honnan? Onnan, hogy a déli pihenő idején, 
mint mondtam, bejött a lakosztályomba, szerelmi ajánlatok
kal ostromolt, elutasítottam, erőszakoskodni kezdett, le akart 
tepemi, s mikor ellenálltam, vérbenforgó szemmel rám 
rohant, tőre lesújtott s ha nem karmolom véresre az arcát, 
megöl. így csak megsebesített.

- Augusta - riadt meg Lactantius -, hogy Crispus el 
akart csábítani, azt mondod? Megáll az eszem. Ez a komoly 
fiatalember? Augusta - folytatta az öregember reszkető 
hangon -, én nem csodálnám, ha viruló fiatalságod és duz
zadó szépséged megigézne minden férfit, de meggyőződésem, 
hogy tanítványomat, a becsületes Crispust, a hűség és tisztes
ség mindenképpen visszariasztaná olyan aljasságtól, hogy 
szerelmi ajánlatot tegyen apja feddhetetlen életű és fennkölt 
gondolkodású hitvesének.

- Tévedsz, egregius. Sejtelmed sincs róla, milyen sötét 
és nemtelen indulatok feszülnek ezekben a mohó nőpusztító 
fiatalemberekben! De milyen nevetséges, hogy vitatkozom 
veled! Talán kételkedel az Augusta szavában? Ketten voltunk 
a szobában: én meg ő: azt hitte, könnyűszerrel leteperhet; azt 
hitte: nincs tanú, bátran megrohanhat... De tévedett! Itt a 
tanú: a seb! Ezt a tanút nem lehet elnémítani, nem lehet meg
cáfolni, hiszen vérzik és vádol!

Lactantius csöndesen ingatta a fejét:
- Nem kételkedhetem a szavaidban, Augusta, de itt 

valami szörnyű félreértés áldozatai lehetünk valamennyien. 
Én csak annyit mondhatok, hogy Crispusnál komolyabb, 
őszintébb és becsületesebb ifjút még nem ismertem életemben. 
Komolyságára jellemző, hogy még nem érzi magát alkalmas
nak az uralkodásra, és mikor a vicennalia végén, éppen most, 
szó esett köztünk arról, hogy vajon az Augustus köteles-e
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lemondani húszéves uralkodása után, ő maga tiltakozott a 
szentséges Augustus lemondása ellen. Ez olyan felelősség
érzetre vall, hogy sajnálatos sebesülésed ügyében, Augusta, 
szigorú vizsgálatot kell indítani, s mivel igazmondásodban 
senki sem kételkedhet, ki kell deríteni, honnan ered ez a 
félreértés vagy félremagyarázás.

- Nem kell vizsgálat, nem akarok vizsgálatot! Itt a seb, 
világosan beszél, s mindenféle magyarázat és fecsegés fölös
leges.

- Igazad van, Augusta. Engedd meg, hogy én magam 
járjak végére a dolognak. S azt hiszem, már annyira magad
hoz tértél, hogy visszakísérhetlek a lakosztályodba.

~ Milyen okos és jó ember vagy te, Lactantius. Vezess 
hát a lakosztályomba, hadd pihenjem ki ennek az undorító 
és megrázó kalandnak a fáradalmait.

Lactantius, miután a császárnét átkísérte a lakosztályába, 
izgatottan sietett Crispushoz, hogy hitelesen megtudja: mi 
történt tulajdonképpen, mert Fausta előadását kezdettől fogva 
hihetetlennek tartotta, és gyanúját csak fokozta az asszony 
színészkedő, szenvelgő és kényeskedő magatartása, Mikor 
Crispus lakosztályához ért s megfogta az előcsarnok gombját, 
hogy benyisson, hirtelen világosság gyúlt agyában; eleresz
tette a gombot, kissé megtántorodott s nekidőlt az ajtó 
márványpillérének. „Szentséges Jupiter! De igen, igen, csak 
ez történhetett!"

Heliodoros regénye jutott eszébe, Demainete és Knemon 
halálosan borzalmas tragédiája ...

Összeszedte magát, belökte az ajtót, s hangosan rászólt a 
bóbiskoló rabszolgára:

- Itthon van a Caesar? Sürgősen beszélni akarok vele!
Homuncio lassan ocsúdott a délutáni szendergés kábula

tából, és némán nemet intett a fejével, egyúttal egy pergamen
cédulát tolt a professzor elé: „Polába utaztam, sürgősen el 
kellett utaznom". A „kellett" szót aláhúzta; a kapkodó írás
sal odafirkantott levélkén nem volt aláírás.

Lactantius sejtelme bizonyossággá erősödött. Ez az ifjú 
menekült, s nem kétséges, hogy miért! 0 átkozott Demainete!
48* 307 



Nyilván megsebesítette magát, hogy megvádolhassa a becsü
letes Crispust: azért hangoztatta oly makacsul, hogy nincs 
szükség vizsgálatra, itt a seb a koronatanú, s vallomása 
megcáfolhatatlan. De hogy felel érte ez a gonosz mostoha, ha 
a fiatalember netán kárt tesz magában? Gondolatnak is 
szörnyű, kétségbeejtő l Azonnal jelentkezik az Augustusnál: 
mindenáron meg kell akadályozni, hogy Crispus, az ifjúság 
bálványa, a birodalom reménysége, a győzelmes hadvezér, 
elkeseredésében és szégyenében végzetes lépésre ragadtassa 
magát. Sietett a császári kihallgatások irodájába, izgatottan 
és lihegve adta elő kérését, de sajnálattal értésére adták, hogy 
az Augustus reggel óta Misenumban van, a Classis Praetoria 
Misenensis, a misenumi tengernagyi hajóraj ünnepi dísz
szemléjén, és csak késő éjjel tér vissza Rómába.

Lactantius csüggedten megadta magát a könyörtelen 
végzetnek: drága Crispusa már Ancona felé robog a császári 
posta gyorskocsiján, még az éjjel fölszáll a tengemagyi 
hajóra, amely már két hete ott horgonyoz a kikötőben, hogy 
a chrysopolisi győztest Polába röpítse. Igaz, hogy három nap
pal korábban érkezik oda, de ez nem oszlatja el az öreg mes
ter aggodalmait: a leggyorsabb futár sem érheti utol a 
menekülőt; viszont hiába minden, megszabott végzete utol
éri mindenütt, elháríthatatlanul. Visszavonult szobájába, és 
elkezdte írni régóta tervezett filozófiai értekezését a lélek 
indulatairól és szenvedélyeiről.

A palotában lezajlott izgalmas délután történetét még 
valaki megtudta, éspedig egészen hitelesen: Ablavius. 
Ugyancsak ő volt az egyetlen Rómában, aki a legapróbb 
részletekig értesült a Radania-epizódról, s nem nehéz kitalálni, 
hogy az adatokat régi megbízható kémje, Apellas szállította 
neki: elegendő volt egyetlenegyszer nyomozni a hollóházban, 
s mindent megtudott, főleg a szomszéd lakótól, mert Radania 
szobájának vékony falán még a legbizalmasabb vallomások, 
suttogások és sóhajok is áthallatszottak. De hát ez csak éppen 
érdekes volt, csiklandós epizód, Ablavius azonban ezért is 
szívesen fizetett, mert sohasem lehet tudni, mikor veheti hasz
nát. De a palotai szerelmi csata nemcsak pajzán volt, nemcsak
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csiklandós, nemcsak hajmeresztő, hanem elképzelhetetlenül 
fontos is. Éppen ezért Ablavius gondosan följegyezte az ada
tokat sőt az ellesett párbeszédeket is, és féltékenyen elrejtette 
bizalmas okmány gyű j temény ének legtitkosabb rekeszében. 
Ezekhez a kincset érő adatokhoz pedig úgy jutott, hogy 
Crispus segédtisztje, aki a szolgálati beosztás parancsa értel
mében kötelességszerűn mindig a szomszéd szobában tar
tózkodott, hallotta hogy a Caesar szobájában- valaki szen
vedélyesen suttog, nyög, sóhajtozik ... Fiatalember volt, 
érdekelte, hogy mi történik a szomszéd szobában, s hamaro
san meggyőződött róla, hogy odaát nem szeretkezés, hanem 
szerelmi vita és viaskodás tombol; mohón itta be a nő és a 
férfi szenvedélyes szavait, az ajtó hasadékán át rémülten 
ismerte fel a nőben az Augustát, látta megvillanni a tőrt, látta 
Crispus férfias védekezését, s az elszánt fúria megsebesülését. 
Egy óra múlva, mikor baj társa átvette tőle a szolgálatot, 
szobájába zárkózott, írásba foglalta a viharos viaskodás 
tényeit és párbeszédeit, és jelentkezett Ablaviusnál: a kor
mányzó valóságos vagyont, százezer sestertiust utalt ki a se
gédtisztnek az értékes föl jegy zésekért - természetesen a 
szentséges császári magánpénztárból.

Néhány nap múlva újra elcsöndesedett Róma, az ünnep
ségek harsogása és eleven lüktetése lecsillapodott, a vicennalia 
véget ért. Matidia sértődötten utazott haza Arelatéba, Miner- 
vina boldog volt, hogy Crispust a népszerűség és dicsőség 
ragyogásában láthatta, élvezhette mesteri lovaglását az 
Equirria rendkívüli versenyein. Számított rá ugyan, hogy 
Constantinus a vicennalia záróünnepségén hivatalos nyilat
kozatban utódjának jelöli Crispust, de Vecasius megmagya
rázta neki, hogy Constantinus ezzel a hallgatással csak azt 
óhajtotta hangsúlyozni, hogy szakított a diocletianusi rend
szerrel, mivel amúgy is természetes és kétségtelen, hogy csak 
Crispus lehet az utóda.

Minervina és Vecasius úgy utazott haza Treviribe, hogy 
sejtelmük sem volt a viharos és tragikus palotai délutánról.
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V

Fausta egész este nem találta a helyét, és csak akkor 
nyugodott meg valamennyire, amikor megtudta, hogy Crispus 
hirtelen Polába utazott. íme, itt a bizonyíték bűnössége mel
lett: menti a bőrét. Viszont Lactantius kételkedése megza
varta: hátha más sem hiszi el az asszonyi furfanggal és gyűlöl
ködéssel kieszelt mesét? Hátha maga Constantinus is fölveti 
a kérdést: ugyan mért kívánta meg a ragyogó Crispus az 
öregedő Faustát, hiszen akár a fia lehetne? S mi szüksége 
volna épp a mostohaanyját elcsábítani, hiszen annyi szép 
fiatal lányt kaphat, ahányat akar, ezenfelül császári beleegye
zéssel megkapta a szűz Brittát, az udvar legremekebb rab
szolgalányát! S mért akarta volna megölni az Augustát? Vajon 
minden nőt meggyilkolnak a fiatalemberek, aki nem hajlandó 
az ágyukba feküdni? Ugyan, ugyan - mondhatja majd a 
császár -, együgyű mese!

Aztán elhessegette a kételkedést, mert eszébe jutott a 
megdönthetetlen bizonyíték: a seb! És még sok minden jutott 
az eszébe órákig tartó gyötrődése és vergődése közben. És ha 
elhiszik a meséjét, mi lesz a következménye? Milyen büntetés 
vár Crispusra, sőt rá is, hiszen könnyen fölmerülhet a gyanú, 
hogy kacérkodott a fiatalemberrel, és ezzel fölbátorította. 
Szentséges Helios, hiszen akkor megtörténhetik, hogy a 
Caesart száműzi, őt pedig kivégezteti az Augustus, hiszen 
akkor, régen... úgyis végezni akart vele, és ő csak a legra
vaszabb asszonyi mesterkedéssel és hetérához méltó érzéki 
csábítással tudta elhárítani a halált - az utolsó pillanatban! 
Kétségbeesésében úgy érezte, hogy most fejére száll a régi 
átok, s most egyszerre bűnhődik majd a régi összeesküvésért s 
a mostani merényletért. Minden idegszála megfeszült, hiszen 
elindította a gyilkos sziklatömböt, mint Dione, a titánleány, 
s Hekatéra! hátha a gyilkos szikla visszagördül, s éppen őt 
sújtja halálra! Egyre jobban belelovalta magát a kétségbe
esésbe, agya lázasan dolgozott; úgy érezte, hogy hajszálon
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függ az élete, s pillanatok alatt meg kell találnia a mentő 
gondolatot...

És megtalálta. Mintha villámfény lobbant volna a fejében, 
eszébe jutott Lactantius közlése: Crispus érdeklődése a vicen- 
nalián esedékes lemondásról. Egyszerre kaján vigyorgásra 
torzult az arca: érezte, hogy megnyerte a csatát, hiszen ez a 
sebnél is hatalmasabb érv! Lehet, hogy ha odavágja, nemcsak 
a fiú pusztul bele, hanem az apja is! Annál jobb! Az egyik, 
az apa, halálra sérti gőgjével és megvetésével; a másik, a fiú, 
látta meztelenségét, tébolyult szerelmi őrjöngését és erősza
koskodását; visszautasította, mint egy rimánkodó ringyót: 
ezért lakolnia kell! Egyszerre végez mind a kettővel, s így 
nemcsak bosszúját elégíti ki, hanem az utódlás kérdését is 
megoldja: a legveszedelmesebb vetélytárs, a fattyú, elpusz- 
tul, s megnyílik az uralkodáshoz vezető út a törvényes örökö
sök, az ő két kisfia, Constantius és Constans előtt... S ha egy
szer ő kormányoz a fiai nevében, gyerekjáték lesz kiirtani az 
utolsó fattyút, a kis Constantinus Caesart is.

Éjjeli tizenegy óra lehetett, mikor belépett az Augustus 
hálótermébe, már szinte jókedvűn. A császár, a fárasztó nap 
után már éppen lefekvéshez készülődött: az öltöztető rab
szolgák épp akkor vitték ki mellvértjét, sisakját, kardját. 
Megkönnyebbülten föllélegzett, nagyot nyújtózkodott. Ebben 
a pillanatban lépett be Fausta.

Az Augusta, mint mindig, most is gondosan előkészítette 
bevonulását, s még gondosabban, mint máskor: az élete forgott 
kockán ebben az éjszakai órában. Egyelőre csak annyi volt 
bizonyos, hogy mindenkit megelőzött. A többi már az ő dolga.

Constantinus meglepetten nézett rá: az asszony talpig 
feketében állt előtte, sápadtan, lehajtott fejjel: a ruha kivá
gásából kifehérlett elefántcsont melle, amint ráesett az ötven 
öblös olajlámpa fénye. A belépés határozottan hatásos lett 
volna, ha Constantinust még érdeklik az efféle színpadias 
műfogások; Fausta bájai azonban már évek óta hidegen hagy
ták. Csak nézte a nőt, s megmagyarázhatatlanul olyan érzés 
ták. Csak nézte a nőt, s olyan érzés támadt benne, mintha 
a végzet fekete démonának szárnysuhogását hallaná.
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- Mért vagy feketében? - kérdezte a császár.
- Gyászolok.
- Gyászolsz? Kit ?
- Magamat. Majdnem meghaltam. Ide nézz! - Lemez

telenítette a vállát, letépte a kötést, a seb vérzett.
- Mi ez? Megsebesültél? Hogyan?
- Meg akartak gyilkolni.
- Ki?
- A fiad!
Constantinus elsápadt, tenyerével az asztalra csapott, 

erélyesen csattant a hangja:
- Lehetetlen! Nem igaz! Erre semmi oka sem lehetett! 

Mért akart volna meggyilkolni?
- Mert megkömyékezett, az ágyába akart kényszeríteni, 

én ellenálltam, segítségért kiáltottam, félt, hogy elárulom, le 
akart döfni, megsebesített, én irtózatos erővel hátralöktem, és 
kimenekültem a szobájából...

Constantinus elkapta az árulkodó szót:
- A szobájából? Hát a szobájában történt a merénylet? 

Mi kerestél a szobájában?
Fausta összerezzent: erre a kérdésre nem számított. De 

az életéről volt szó. Hirtelen és hetykén felelt a kérdésre:
- Mióta kérik számon egy anyától, hogy mit keres a 

fia szobájában?
Constantinus érezte, hogy kissé túllőtt a célon: Fausta 

soha a legkisebb gyanúra sem adott okot. De azért tovább 
faggatta, szárazon, hidegen:

- Jó, jó, de ő hívott be, vagy magadtól mentél hozzá?
- Mindegy, ö hívott; azt mondta, hogy megmutatja az 

új arcképét, amelyet Ludius festett róla. Engem érdekelt, be
mentem hozzá; erre szó nélkül rám rohant, letépte a ruhá
mat ... a többit tudod.

Elhallgatott, diadalmasan nézett az Augustusra, aki csen
desen ingatta a fejét, és nyugodtan, kissé gúnyosan tette föl 
az újabb kérdést:

- És mivel magyarázod ezt a hirtelen fellobbanást?
- Mivel? - kacagott fel könnyedén Fausta. - Tudta és 



látta, hogy évek óta elhanyagolsz, és azt gondolta magában, 
hogy mielőtt visszamegyek Nikomedeiába, kiaknázza a kínál
kozó alkalmat, az én parlagon heverő fiatal testem szerelmi 
szomjúságát, s legalább a vicennalia utolsó hetében kedvére, 
és felelőtlenül kéjeleghet és őrjönghet velem.

- Nem értem - szólalt meg hidegen a császár -, hiszen 
ott van neki Britta, azzal bőségesen kitombolhatja magát, mi 
szüksége volna egy négygyermekes és őszintén szólván kissé 
öregedő családanyára?

Faustát mintha vipera csípte volna meg.
- Sértegetsz? - sziszegte - és nem veszed észre, hogy te 

magad öregszel, félsz az ágytól, félsz a testemtől, inkább 
szenteskedel azzal a képmutató Sopatrosszal. Az eksztázisba 
és a csodatevésre menekülsz, de tudd meg, hogy a hitvesi 
ágyban nem segít semmiféle misztikum, csak a cselekvés! 
Éppen erre gondolhatott a fiad is. Száz szeretőm lehetett 
volna a legutóbbi meddő évek alatt, megcsalhattalak volna 
fűvel-fával, de én tisztán megőriztem magam. Te persze észre 
sem veszed a hűségemet, az áldozatomat. És még azzal is 
megalázol, hogy Brittát emlegeted, a vörös rabszolga-ringyót, 
pedig éppen ő az oka, hogy a fiad rám rohant szennyes ger- 
jedelmével, és annak is, hogy ellened áskálódik, és alig várja, 
hogy a helyedbe ülhessen.

- Mit beszélsz? - rivallt rá Constantinus dühösen. - 
Hazudsz! A fiam énellenem? S méghozzá egy rabszolgalány 
uszítására ! Megőrültél ?

Fausta ujjongott magában; úgy érezte, máris győzött, 
pedig még nem is vágta oda a legcsattanósabb bizonyítékát.

- Nem őrültem meg - felelte nyugodtan az asszony -, s 
arra kérlek, őrizd meg hidegvéredet. Vajon mért menekült el 
innen Crispus két nappal a kitűzött időpont előtt?

- Mit mondtál? Elmenekült?
- Igen. Ma délután, rögtön a merénylet után, elme

nekült; mert ezt a váratlan elutazást csak menekülésnek mi
nősíthetjük. íme, a bűnösség második bizonyítéka! Első a 
seb, második a gyilkos menekülése, de van harmadik is! - 
tette hozzá az asszony fenyegetőn.
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- S a harmadik? - kérdezte Constantinus kissé unottan.
- A harmadik - felelte Fausta lassan, kiszámítottan, ra

vaszul -, a harmadik az, hogy a fiad épp ma, a vicennalia 
záróünnepségei után, melegen érdeklődött Lactantius profesz- 
szomál: vajon a vicennalia ünnepén köteles vagy-e lemon
dani, s valóban lemondasz-e?

A mérgezett nyíl célbatalált.
- Micsoda? Erről beszélt? - Constantinus felugrott, arca 

vérvörösre gyúlt, hirtelen haragjában ütésre emelte karját, 
de mivel hirtelenében nem tudta, kire sújtson le, percekig 
feldúltan és izgatottan topogott, rázta az indulat, szája reme
gett, s végül annyira, amennyire erőt vett magán, s rárivallt az 
Augustára: - A lemondásomról beszélt? A saját fiam fene- 
kedik ellenem? A fiam, akire mindig olyan büszke voltam, 
akinek a hűségében megbíztam, a fiam? De mi oka volt rá? 
Miért? Miért?

És most már leborult az asztalra és öklével kétségbe
esetten verte a homlokát.

- Miért? Miért? - visszhangozta Fausta a kérdést. - 
Azért, mert a vörös rabszolgalány császárné akart lenni I

- Hát a saját fiam is! - kiáltott fel dühösen a császár. - 
Hát itt mindenki áruló?

Fölkapta a csengőt, és megrázta:
- Lactantius mestert, azonnal! - adta ki a parancsot a 

besiető szárnysegédnek.
Fausta megérezte, hogy a vetése jó talajba hullott. Dé

moni mosollyal meghajolt:
- Augustus, én teljesítettem kötelességemet - mondta, 

és távozott. A császár ügyet sem vetett rá.
Lactantiust munkájából riasztotta fel a szárnysegéd. 

Kissé komor és kedvetlen volt, és nem tévedett, mikor arra 
gondolt, hogy ez az éjszakai kihallgatás folytatása a délutáni 
rejtélyes eseményeknek.

- Egregius - szólította meg az Augustus hidegen -, be
szélt veled a Caesar a vicennaliáról?

- Igenis, szentséges Augustus, beszéltünk róla.
- És mit? - kérdezte tovább a császár.
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- Elméleti, helyesebben jogi kérdésről beszélgettünk.
- Pontosan miről?
Az öreg professzor reszketett: megérezte, hogy életre- 

halálra megy ez a játék. Érezte, milyen gyámoltalan a gya
korlati aljasságnak ebben a csúf játékában, s igyekezett egy
szerűn, becsületesen és az igazsághoz híven beszámolni a 
végzetes beszélgetésről. Bár ne tette volna! Sajnos, az öreg 
élete fogytáig sem tanulta meg, hogy a hazugság a társada
lom legerősebb tartópillére, s az egyetlen módszer, hogy el
viselhetővé tegyük az életet. Lactantius őszintén felelt:

- Pontosan arról, hogy köteles-e lemondani az Augus
tus a vicennalián, és hogy érvényes-e ma is az a diocletianusi 
rendelkezés...

- Elégi - szakította félbe az Augustus. - Elmehetsz!
Lactantius, őszintén szólván, nem tudta, mi történik vele, 

miért oly indulatos az Augustus, és főképpen mi történik 
majd Crispusszal. Hát csak nem bűn az, hogy egy közömbös 
jogi kérdésről beszélgettek?

A világtól elzárkózott öreg filozófus egyáltalán nem 
gondolt arra, mennyire nem mindegy, hogy ki, kivel, és mi
kor folytat eszmecserét egyébként teljesen ártalmatlan és kö
zömbös jogelméleti kérdésekről.

Constantinust elöntötte a hirtelen harag, szeme vérbe bo
rult, már nem gondolkozott, ösztöneinek a martaléka lett. 
Dühösen megrázta a csengettyűt:

- Zabastl - parancsolta a besiető Taliónak.
Legalább tíz percbe telt, amíg Taliónak sikerült előte

remtenie. A hóhér nyugodtan kockázott cimboráival a rab
szolga-szálláson, s mint mindig, ha nem kellett gyilkolnia, 
igen derűs és kedélyes hangulatban volt.

- Zabas - szólította meg Constantinus -, azonnal in
dulsz Polába, s mihelyt megérkezel, felbontod ezt a paran
csot. - Átnyújtott neki egy hivatalosan lepecsételt tekercset. 
- Azt a személyt, akinek a nevét ebben a parancsban találod, 
huszonnégy óra alatt kivégzed. Megértetted?

- Megértettem, szentséges Augustus, reggel indulok.
Átvette a parancsot, táskájába dugta. Hogy kiről lehet



szó, nem érdekelte, s akkor sem érdekelte volna, ha a saját 
édesapjának a neve szerepel a parancsban.

Másnap Hosius kihallgatáson jelent meg a császárnál. 
Hosiust elhozta magával a vicennaliára, Sopatrost Nikome- 
deiában hagyta. Most tehát Hosius volt a csalhatatlan tanács
adó. Bejelentette, hogy két nap múlva fényes délben kialszik 
a nap fénye, Róma a hírre a rémület lázaiban gyötrődött, s 
negyednap kiderült, hogy Zabas épp az elsötétedés pillana
tában végzett Crispusszal. A teljes napfogyatkozás, magya
rázta az Acta Diurna, kétségtelenül égi jel volt, amely iga
zolta és szentesítette a császár szigorú ítéletét az áruló ellen. 
Köztársasági érzelmű öregek Brutusra gondoltak, az első 
konzulra, aki kegyetlenül ki végeztette saját fiait, mert össze
esküdtek a törvényes uralom ellen. A közvélemény engedel
mesen belenyugodott az árulóra kimért ítéletbe, de Polában 
kínos jelenetekre került sor. Utius ezredes, a városparancs
nok - aki annak idején Minervinát kalauzolta -, kénytelen 
volt készenlétbe helyezni az egész helyőrséget, mert a nép 
valósággal forrongott, mikor értesült a császár kegyetlen íté
letéről.

Mindazonáltal Zabas, ha kínos ellenérzéssel is, teljesí
tette kötelességét: ez volt az első áldozata, akit sajnált. Ko
rántsem dolgozott olyan biztonsággal, mint máskor; mikor a 
kötelet a bilincsbe vert gyönyörű ifjú nyakára hurkolta, kissé 
remegett a keze, s már-már hajlandó lett volna odacsapni az 
egész mesterségét s megtagadni az engedelmességet, ha 
Utius erélyes vezényszava észre nem téríti.

De Constantinus - Hosius tanácsára - tökéletes munkát 
akart végezni. Mert Hosius diadalmasan hangoztatta:

- Szentséges Augustus, ugyebár jó eleve megmondtam, 
hogy könyörtelenül végezni kell mindenkivel, aki lázadhat 
ellened. S íme ez lett a vége bizalmadnak és jóhiszeműséged
nek I Most azonnal végezni kell a lázadó Crispus egész kör
nyezetével, s ha mind kiirtottad, akkor sem szabad elfelejte
ned, amit tán éppen húsz esztendővel ezelőtt mondtam 
örökkévalóságodnak: Fausta még mindig él!

Constantinus még aznap parancsot adott Crispus szárny



segédjének, aztán a nyomorult Homunciónak s végül a kis 
Brittának kivégzésére. Egyikük sem tudta, miért kell meg
halnia.

Fausta diadalmaskodott.

VI

Valóságos csoda volt, hogy Lactantius megmenekült, hi
szen egy fejjel több vagy kevesebb, igazán nem számított 
Constantinusnak. Hosius ugyan mindent elkövetett, hogy a 
gyűlölt filozófust eltétesse láb alól, de ezúttal Fausta volt az 
erősebb: megértette a császárral, hogy voltaképpen Lactan
tius érdeme a türelmetlen és nagyra törő Crispus leleplezése; 
neki köszönheti az Augustus, hogy megszabadult legvesze
delmesebb és legalattomosabb ellenségétől; ha nem árulja el 
Crispus gyanús érdeklődését, a Caesar ma is él, és folytatja 
gonosz üzelmeit. Lactantius nem is sejtette, hogy éppen ez az 
elvetemült némber mentette meg, csupán azért, mert az öreg
nek a jóhiszemű fecsegése adta kezébe a leghatásosabb esz
közt, hogy bosszút állhasson a fiatalemberen, aki visszauta
sította szerelmét.

Mire Crispus halálának híre az Acta Diurnâban meg
jelent, már egész Róma tudott a szörnyű eseményről. Itt is lá
zas forrongás támadt, Volusianus kénytelen volt megerősíteni 
a helyőrséget, éjjel-nappal erős őrjáratok köröztek az utcá
kon, még a külvárosokban és a város környékén is. Crispus 
kivégzését mindenki embertelen és oktalan kegyetlenségnek 
érezte, a vicennalia-mesében senki sem hitt, csak a két aljas 
ellenség, Ablavius és Hosius fogadta megértőn az Augustus 
kemény ítéletét, és pedig külön-külön mind a kettő. Elpusz
tult a fiatal és veszedelmes örökös, a kicsinyekkel most már 
könnyűszerrel végeznek, s aztán a császári bíborig már csak 
egy lépést kell megtenni, és a bíbor azé lesz, akinek sikerül 
megölnie a másikat.
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A harmadik, aki helyeselte a gyilkosságot, természetesen 
Fausta volt. Szeretett volna széles körű propagandát indítani 
a kivégzés jogosságának igazolására, annál inkább, mert 
egyre többen suttogtak az Augusta bűnös szerelméről, és a 
végzetes jelenet részletei is kezdtek lassacskán kiszivárogni. 
És Róma népe csak akkor borzadt el igazán, mikor egyre több 
adatot hallott a fajtalan mostoha undorító és förtelmes sze
relmi őrjöngéséről.

Meglehet, hogy a kis Britta elejtett egy-egy halvány cél
zást, vagy talán fecsegett is valamit Crispusszal folytatott 
viszonyáról, de erről általánosságban mindenki tudott, csak 
senki sem beszélt. Csakhogy Britta büszke volt legmagasabb 
összeköttetéseire, s lassankint már nemcsak Caesar-szeretőjé- 
vel dicsekedett, hanem bennfentes mindentudásával, vagyis 
pletykáival is. Treviriben hamarosan az egész palota tudott 
Fausta szerelméről és Crispus tisztességes tartózkodásáról. A 
kotnyeles Palmatus felszippantotta a csiklandós pletykát, el
mondta Claritasnak, ez továbbadta Minervinának, a vicen- 
nalián pedig maga Vecasius említette meg négy szemközt So- 
siusnak, azzal, hogy jó volna az Augustát minél előbb haza- 
küldeni a nikomedeiai udvarba, mert ha még sokáig üldözi 
szerelmével a nobilissimust, könnyen romlásba döntheti. 
Sosius helyeselte a tervet, és megígérte, hogy Euporiusszal 
úgy intézteti el a szertartásrendet, hogy az Augustát azonnal 
a záróünnepség után ünnepélyesen elbúcsúztatja, és útnak 
indítja Nikomedeiába. Fausta fékezhetetlen őrülete meghiú
sította tervüket.

Constantinus már szívesen hazaindult volna Rómából, de 
Hosius,, Ablavius és Fausta szinte naponkint kedveskedett 
neki nevekkel és adatokkal, úgyhogy lassankint messzeágazó 
összeesküvés körvonalai bontakoztak ki a császár előtt. Majd
nem minden napra esett két-három kivégzés, Zabas és gár
dája már belefáradt az undorító munkába. Már olyan férfiak 
és nők is kerültek sorra, akik hírét sem hallották Crispusnak 
meg Fausténak, csak éppen ismertek valakit, aki ismerte azt 
az illetőt, aki rokona volt annak, aki egyszer életében együtt 
ivott a kocsmában Homuncióval. Hosius pedig szüntelenül 



uszította, hogy végeztesse ki minden gyerekét fiait, lányait, 
concubináit, Sopatrost, Ablaviust, Ruriciust s végül anyját és 
feleségét.

- Ezek mind árulók, ha lapulnak is. Csupa ugrásra kész 
ellenség I

- Hogyhogy? Anyám is?
- Anyád és Ruricius illustrissimus egy húron pendül.
- Hogy mersz így beszélni Helena Augustáról?
- Szentséges Augustus, azt parancsoltad, hogy mindig 

őszinte legyek hozzád: hát én őszinte vagyok. Hódolattal át
nyújtom ezt a levelet, amelyet ma kaptam a megbízható és 
hűséges Flavius Gallicanus  tói, akit barátságoddal tisztelsz 
meg ma is. A spectabilis azt írja ostiai magányából, hogy a 
világ tülekedése, gondja-baja, utálatossága és mocska nem 
érdekli ugyan, hiszen éppen ezért vonult vissza a szemlélődő 
életbe, de csöndes elmélkedéseinek békéjét szüntelenül fel
bolygatják, s egyúttal az ő hű baráti lelkét felzaklatják azok 
a felháborító botrányok, amelyeknek híre cselédek, árusok, 
látogatók révén óhatatlanul behatol magányos házába, s 
annyira sérti erkölcsi érzékét, hogy nem hallgathat tovább, 
íme, szentséges Augustus, olvasd.

Constantinus átvette a levelet, s olvasása közben egyre 
jobban elkomorodott az arca. Hogy anyjának viszonya van 
Ruriciusszal, az olyan nyílt titok volt Treviriben, hogy már a 
verebek is csiripelték, de amit Gallicanus a meztelen orgiák
ról, a sötét szobákban tomboló összevissza szeretkezésekről, 
fiatal lányok és asszonyok tivornyáiról ír, az elképesztő és 
kétségbeejtő! A legszörnyűbb, hogy Helénának már Ruricius 
sem elég, a fiatal úrifiúkat is kevesli, napról napra újabb 
gladiátorokkal, versenykocsisokkal és izmos néger rabszol
gákkal hentereg, őrjöngve, sikoltozva, eszeveszetten: egy 
bacchans-lány is elpirulna, ha látná, és Sittíus hetérái semmi 
pénzért sem vetemednének ilyen szemérmetlenségre. „Kö- 
nyörgök, szentséges Augustus - zárja a levelét Gallicanus -, 
sürgősen szüntesd meg ezt az erkölcsi fertőt, családod jó hír
neve és becsülete érdekében/'

A császár visszaadta a levelet, és úgy rendelkezett, hogy 



Helena és Ruricius azonnal induljon Rómába. Negyednapra 
meg is érkeztek, és rögtön kihallgatásra jelentkeztek. Amint 
megálltak az Augustus előtt, Constantinus csöngetett, belé
pett Talio, két fehér testőr kíséretében, s odaállt Ruricius elé:

- őszentsége parancsára letartóztatlak. Add át a kardo
dat és kövess! Aztán a testőrökhöz fordult: - Vigyétek!

Ruriciust elvezették, s ezzel el is tűnt, akárcsak annak 
idején Barbatio. Hogy hová lett, azt csak Zabas tudta volna 
megmondani.

Mikor kettesben maradtak, Constantinus sokáig némán 
nézte az anyját, lenyűgözve bámulta romolhatatlan szépségét. 
Hetvenedik évéhez közeledik, s ma is olyan fiatalosan üde, 
mint akár harmincéves korában. Dús szőke haja egy csöppet 
sem fakult, ma is aranyos fényekben ragyog, kacér mandula
szemében vért bujtogató ígéretek égnek, sudár teste szinte 
parázslik könnyű izgalmában, két kemény melle ingerlőn 
feszül ezüst övvel összefogott kobaltkék, bőujjú tunicája csil
logó selymén. Constantinus, mi tűrés-tagadás, gyönyörködött 
benne. De itt nem erről van szó, hanem a botrányról.

- Tudod, miért hívattalak?
- Tudom - felelte Helena keményen. - Az undorító 

pletykák miatt.
- A pletykák, sajnos, igazak. Gallicanus nem hazudik.
- Ö, hát a vén, tehetetlen roncs árulkodott?
- Nem árulkodott! Kötelessége volt kinyitni a szeme

met! Amit ti ketten, a cimboráitokkal, a versenykocsisokkal, 
a rabszolgalányokkal, s a körülöttetek nyüzsgő romlott és 
szemérmetlen csürhével együtt műveltetek, az felháborító! Az 
uralkodóház és a császári méltóság meggyalázása. Mert el
végre mindennek van határa! Nem szégyelled magad, anyám? 
Büszkesége lehetnél házunknak, okosságodért, szépségedért 
imádna a birodalom népe, s te feslett hetérák módjára tivor- 
nyázol...

- No és? - vágott a szavába Helena. - Mért csodálko
zol rajta? Hetéra voltam, hetéra maradtam! Ne hazudjunk 
egymásnak! Ha egyszer a mennyei Venus ezzel a hervad
hatatlan és olthatatíanul égő testtel s örök ifjúsággal áldott
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meg, mért tagadjam a szerelmet és az életet? Az élet teljes
ségét akarom! Ebben nem ismerek korlátokat, s engem senki 
se fegyelmezzen, még te se! - Titokzatos szeme haragosan 
szikrázott, és szenvedélyesen hullámzott a melle. Keményen 
csattant a kérdése: - Hová tetted Ruriciust?

- Eltűnt. Mondj le róla.
- Megöleted, mint Barbatiót, szűz feleséged leánykori 

szeretőjét? Kitelik tőled! Csak azt nem gyilkoltatod meg, aki 
legjobban rászolgált a kötélre!

- Kiről beszélsz?
- A feleségedről.
- Faustáról?
- Sajnos, az a feleséged. Megöletted az én drága unoká

mat, a legszebb, a legtökéletesebb ifjút, és ez az elvetemült 
Fausta él! Szégyen, gyalázat! Hát nem szakad meg a szíved? 
Elvakult dühödben föláldoztad gyönyörű fiadat a gonosz és 
elvetemült mostoha aljas bosszújának!

- Hallgass, anyám! Nem Faustáról van szó, hanem a te 
erkölcsi életedről! Meggy alázod a nevemet. Nem tűröm to
vább ezt a fertőt - vágta oda kíméletlenül az Augustus.

Helena gúnyosan felkacagott:
- Úgy? Nem tűröd? Hát gyilkoltass meg! Nero is meg

ölette az anyját! Úgy! Ha ilyen kényes vagy az erkölcsre, 
mért tűröd a fertőt a házadban, közvetlen közeledben?

- Miféle fertőt?
- Hát vak vagy? Hát nem tudod, mit művelt ez az aljas 

nő már Treviriben? Az egész udvar suttogott róla: hogy sze
relmével, üldözi Crispust, nem hagyja békén, környékezi, csá
bítgatja, a szobájába csalogatja; csak a fiad tisztességén 
múlt, hogy nem kezdett viszonyt vele, hanem kereken eluta
sította.

- Mért csak most mondod ezt, anyám?
- Éppen azért, mert velem együtt az egész udvar csak 

az öregedő nő utolsó fellobbanását látta benne, s mindenkit 
megnyugtatott az, hogy Crispus dicséretes módon ellenállt 
neki.

- És bizonyos, hogy mindez nem rágalom?
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- Crispus maga panaszolta el nekem, hogy mostohája 
folyton a szerelmével üldözi, s ezért ő már alig mer a palotá
ban tartózkodni: vidéki hivatalos utakra, fölösleges katonai 
szemlékre jár, csak hogy elkerülje. Azt is elpanaszolta, hogy 
egyszer Fausta szerelmes erőszakoskodásától és felkínálkozá- 
sától alig bírt szabadulni.

- Nem hiszem, anyám. A Caesar hiú és elkényeztetett 
fiatalember volt, egyszerűen képzelődött. Félremagyarázta az 
Augusta gyöngédségét.

- Mint Hippolytos az elvetemült Phaidra gyöngéd sze- 
retetét - vágta rá gúnyosan Helena. - Térj észre, fiam, szállj 
magadba, és büntesd meg az őrjöngő mostohát ártatlan Cris- 
pusunk haláláért.

Constantinus még nem hitt, de már kételkedett. Még 
nem látott tisztán ebben a szörnyűségben, de már örült, hogy 
Lactantiust nem végeztette ki - és nemsokára meggyőződ
hetett róla, hogy Helena igazat mondott, sőt, hogy az igaz
ság ennél sokkal több és sokkal borzalmasabb volt.

- Anyám - fejezte be a császár a kihallgatást -, vonulj 
vissza a lakosztályodba. Ügyedben később döntök. Egyelőre 
őrizetben vagy, és senkivel sem érintkezhetsz!

Csöngetett, két palotaőr lépett be. Constantinus intett, a 
katonák tisztelettel közrefogták Helénát, és a lakosztályába 
kísérték.

Constantinus egyedül maradt a lelkiismeretével. Helena 
vádja nyugtalanította, s már felmerült benne az a gondolat, 
hogy hátha elhamarkodottan ítélt hirtelen haragjában? Min
denesetre szemrehányást tett magának, hogy Lactantiust nem 
hallgatta végig, de legjobban az bántotta, hogy Crispust ki
hallgatás nélkül végeztette ki, mint holmi hitvány rabszolgát.

És ekkor levelet kapott Polából.
A levelet Minervina írta. A szerencsétlen anya Crispus 

kivégzésének hírére Polába sietett, kétségbeesetten nyomozta 
a Caesar halálának körülményeit, beszélt Utius ezredessel, 
megtudta tőle, hogy Crispus katonához méltó módon vette 
tudomásul a halálos ítéletet, s mikor a börtönbe vezették, 
ahol Zabasnak végeznie kellett vele, csak ennyit mondott
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Utiunsak: „Ezredes, ígérd meg, hogy mindenképpen közlöd 
anyámmal utolsó üzenetemet: gyilkosom Fausta, aki így állt 
bosszút rajtam azért, mert szemérmetlen szerelmi felkínálko- 
zását visszautasítottam/' Az ezredes, ígéretéhez híven, most 
közölte Minervinával a halott ifjú utolsó üzenetét.

Minervina megrázó levele végképpen feldúlta Constanti- 
nust: az Augustusszal forgott a világ; úgy érezte, hogy Mi
nervina levele szíven döfte: igenis, ez az igazság; Minervina 
sohasem hazudott életében! Crispus sem hazudott, mikor a 
halál révén odakiáltotta anyjának a borzalmas igazságot. A 
holtak igazsága erős igazság: az Augustus kézzelfogható ada
tok és okmányok nélkül is tudta már, hogy Fausta a gyil
kosság értelmi szerzője.

De megkapta az adatokat is. Másnap Ablavius jelent
kezett kihallgatásra, vaskos iratcsomóval a hóna alatt: az ira
tokban együtt voltak a segédtiszt följegyzései és vallomásai, 
amelyek a viharos szerelmi támadás részleteit s még párbe
szédeit is megörökítették. Constantinus megdöbbenéssel és 
kétségbeeséssel olvasta, szinte falta az írást, amely hitelesen 
leleplezte Fausta elképesztő aljasságát, a hazugságnak azt az 
undorító szövevényét, amellyel, sértett hiúságból - meg azért 
is, mert félt, hogy Crispus leleplezi szennyes felkínálkozását 
- hóhérkézre juttatta az ártatlan ifjút. Most végre teljes volt 
a bizonyosság! A segédtisztet már nem lehetett kihallgatni, 
de itt maradt a vallomása, és ez is egy halottnak az igazsága 
volt. Constantinus dacos biztonságérzete, amelyet Helena 
vádja s utána Minervina levele jócskán megrendített, most, 
Ablavius jelentése után, végképp összeomlott. A császár bele
kapaszkodott az utolsó szalmaszálba.

- És miért csak most mutatod be ezeket az iratokat? Hát 
nem látod - rivallt rá az illustrissimusra szokatlanul éles 
hangon -, hogy ha idejében jelentkezel, megmenthetted volna 
a Caesar életét? Felelj!

Ablaviusnak egy arcizma sem rebbent. Persze hogy meg
menthette volna Crispust, és Faustát juttathatta volna Zabas 
kezére, de neki fontosabb volt ez a sorrend: előbb Crispus, 
aztán Fausta, mert úgyis rákerül a sor. Az ő nagy célja érde-
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kében fontosabb volt Crispust eltenni az útból, mert erre 
aligha adódik még alkalom, és most következhetik a bestia. 
Az illustrissimus nyugodtan válaszolt:

- Szentséges Augustus, embereim csak most találták 
meg ezeket a följegyzéseket a kivégzett segédtiszt ládájában. 
Sajnos, későn. Félórával ezelőtt kaptam kézhez az iratokat, 
s azonnal siettem hozzád. A borzalmas esemény után még 
mindig idejében ahhoz, hogy a bűnös elvegye méltó bünteté
sét. Nem lenne érdektelen, ha kihallgatnád az Augustát.

- Nincs kihallgatás! Döntöttem!
Megrázta a csengettyűt s a besiető Taliónak csak ennyit 

mondott:
- Zabast!
A hóhér néhány perc múlva megjelent:
- Szentséges Augustus! Parancs?
- Zabas - rendelkezett a császár -, hat legénnyel be

mégy Fausta Augustához, s akárhogy kapálódzik és visít, 
megkötözteted, a száját betömeted, és úgy ahogy van, levite
ted a laconicumba. A többit rád bízom. Nem kell sietni.

- Igenis, szentséges Augustus.
Faustát lecipelték a palota házifürdőjének gőzkamrájába. 

A szűk izzasztó kamrában semmiféle bútor sem volt; apró 
kupolájának tetőnyílása alatt bronzlap lebegett, amelyet a 
ráerősített lánccal egyre magasabbra lehetett húzni, mind
addig, amíg el nem zárta a tetőnyílást. A fűrdőző, aki az 
izzasztó kamrát használta, tetszése szerint szabályozhatta a 
bronzlapot, s mindig annyi levegőt bocsátott be, amennyire 
szüksége volt. Fausta már ott feküdt az izzasztókamra mo
zaikpadlóján, s alighogy kivették szájából a kóctömést, ékte
lenül sivalkodni kezdett, hányta-vetette magát, mindenáron 
szeretett volna szabadulni kötelékeiből. Hadart, átkozódott, 
visítozott; eget-földet, aranyat-gyémántot ígért a legények
nek, s főképp Zabasnak, de rá se hederítettek.

- Mi történik itt? - rikácsolta. - Hogy mertek hozzám 
nyúlni? Gyilkosok! Gyilkosok!

A legények Zabas intésére letépték a ruháját: illatos és 
kívánatos teste ott hevert meztelenül a nedves mozaikpadlón;
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az alacsony boltozatról néha a lecsapódó gőzpára egy-egy 
cseppje hullott kemény és domború mellére s lágy vonalú 
hasára. A hóhérlegények szeme szomjasan tapadt az izgató 
és buja testre.

- Rajta, fiúk! - vezényelt Zabas.
A hat pribék sorban állt, s az első máris mohón rávetette 

magát a császárnéra; a nő felsiklott, vonaglott, de az izmos 
legény olyan keményen megtiporta, hogy már nyögni is alig 
bírt. A markos legények kíméletlenebbül és vadabbul gyúr
ták és markolászták az ápolt és finom testet, mint ahogy 
Fausta csak elképzelhette. A negyedik, egy tagbaszakadt 
néger, mindenáron meg akarta ismételni a jelenetét, de az 
utána következő kettő tiltakozott. A néger után Fausta bá- 
gyadozni kezdett, az ötödiknél kissé elalélt; meg is jegyezte 
Zabas gúnyosan:

- Eddig olyan jól bírtad! No mi az, elég volt? - és in
tett a hatodiknak. Ez történetesen kappadokiai volt, vad és 
állatian érzéki barbár, abból a bárgyú fajtából, amelyből a 
legtöbb naplopó és agyafúrt csirkefogó került ki. Ezekről 
keringett az a szóbeszéd, hogy alattomos csúszómászók, s 
egyszer meg is történt, hogy mikor egy ilyen kappadokiai 
állatembert mérges kígyó harapott meg, nem ő halt bele, ha
nem a kígyó. Nos, ez a barbár állat úgy rátapadt Faustára, 
hogy a nő bágyadt és áléit teste egyszerre megvonaglott, 
megelevenedett, s mintha megfeledkezett volna a halálos 
színjátékról, amelynek főhőse, szinte már élvezte is a ka
landot. Mikor a kappadokiai, némi kis lélegzetvétel után, 
másodszor fogott neki a műveletnek, Zabas nem tiltakozott, 
a látvány mulattatta, a pribékek teli torokkal röhögtek. De 
amikor a barbár harmadszor is harcbaszállt, Fausta sápadt 
arca kigyulladt, elgyötört teste megvonaglott, a beteljesülés 
csúcsán megremegett az ajka, és öntudatlanul suttogta:

- Crispus ... Crispus ...
Erre Zabas belerúgott a fáradhatatlan barbár állatba, 

aki már-már épp nekifogott volna a negyedik hőstettnek, s 
ráordított:

- Elég!



Akkor már a nyomorult nő ájultan hevert a padlón. 
Zabas intett az egyik pribéknek, s a következő pillanatban 
nagy csöbör hideg víz zúdult a meggyalázott testre. Az er
nyedt nő fölérzett, tétován körülnézett; úgy rémlett neki, 
mintha tudná, hol van, aztán föltekintett:

- Irgalom!
Zabas parancsa kurtán kattant:
- Oldozzátok föl!
Fausta nem bírt fölállni; úgy vonaglott a nedves mozai

kon, mint a félig eltaposott féreg. Zabas odalépett hozzá, és 
hasba rúgta:

- Jó volt, Augusta? Meg vagy elégedve a fiúkkal?
A legények durva röhejére Fausta kissé magához tért, 

szeme vérbe borult; megpróbált felugrani, de visszahanyat- 
lott, és eszelősen rikoltotta:

- No gyertek! Hányán vagytok még? Gyere te is, szép 
ember - visította Zabasnak -, a tiéd vagyok!

Az izmos testű, hatalmas termetű Zabas féloldalt oda
sandított rá, és nagyot köpött:

- Köllesz a kutyának, mocskos ringyó! Húzzátok föl a 
zárólemezt! Gyerünk! Zárjátok rá az ajtót!

Fausta egyedül maradt. Zabas háromszor eresztette le a 
bronzlemezt, az elítélt még háromszor szippanthatott egy 
kis levegőt, s háromszor kezdhette elölről a fuldoklást, mi
kor a zárólemezt újra felhúzták. Zabas, akárcsak Theodora 
kivégzésekor, latbavetette minden művészetét, s többet iga
zán nem lehetett kívánni tőle: Fausta háromszor fulladt meg 
ezen a kéjjel és halállal terhes napon.

Hulláját másnap odavetették a palota környékén kó
száló kiéhezett kutyáknak.

A szerelmes kis Radania végzete is beteljesedett ezek
ben a véres napokban. A kislány nem tudta mire vélni, hogy 
Crispus nem jön, holott a vicennalia egy héttel ezelőtt véget 
ért, és már nem lehetett semmi hivatalos dolga. Csak nem 
utazott haza, szerelmesének híre-tudta nélkül? Hát az ő 
áhítatos szerelme, szűzi odaadása csak futó kaland lett volna 
a Caesarnak? Tudta, hogy ez lehetetlenség. Várta, türelme



sen, makacsul; összerezzent, ha a bankban lépések koppan- 
tak az ajtaja előtt; délutánonkint pedig teraszáról kémlelte a 
Crispus utcát: hátha egyszer csak fölbukkan szerelmese.

Crispus nem jött, de egy reggel az Acta Diurna lapozga
tása közben rövid hírt talált: - „Crispus Caesar Polában hir
telen elhunyt" -, s nem akart hinni a szemének; mikor har
madszor is elolvasta, végre megértette, s abban a pillanatban 
hátrahanyatlott, a papirusz kihullt a kezéből, elvesztette az 
eszméletét. Csak Apellas tudta, mi a baja. Fellocsolták, min
denféle háziszerrel magához térítették, Alfius pedig haza
küldte; de Radania nem ment haza, hanem előbb a közeli 
Marcellus-színház árkádjai alatt megkereste a gyógynövény
boltot.

így nevezte a szurtos kis helyiséget tulajdonosa, Cani
dia, a horgas orrú vén szipirtyó. Körös-körül csakugyan 
gyógyfüvek és szárított virágok lógtak a szögeken, de nem 
ez volt az üzlet igazi jövedelemforrása, hanem a mindenféle 
titokzatos por meg főzet meg „gyógyital" meg kotyvalék: 
csupa méreg; némelyik lassan sorvasztotta el az áldozatot, 
némelyik percek alatt megölte, az egyiket borban kellett ol
dani, a másikat vízben, a harmadikat mézben - nyilván, 
hogy édesebb legyen tőle a halál.

A vénasszony a homályos, penészszagú bolt sarkában 
gunnyasztott, onnan leste a vevőket, mint a mérges pók a 
kövér legyeket. Még be sem ért a vevő a boltba, a vén Cani
dia máris tudta, mi kell neki. Mikor meglátta Radaniát, té
tova tekintetét, halványra sápadt arcát, s hallotta fénytelen 
hangját, rögtön megállapította, hogy a szép kislánynak sze
relmi bánata van.

- Szeretőd megcsalt? Elhagyott? Tönkretett? Valaki el
szereti tőled? Beszélj!

- Erős mérget adj nekem, nénikém. Sok a patkány a 
szobámba. Nem hagynak aludni.

- A patkányok, ugye? Vagy a bánatod? Annyi bánat s 
annyi patkány rágja az embereket manapság. Értelek, kis
lányom. A férfinak szántad a mérget, vagy a lánynak?

- A lánynak.
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- Akkor a legerősebbet adom: vidd ezt a bürökmér
get, borban add be neki, édes vörös borban, mert különben 
nagyon keserű. De ez a legjobb méreg, percek alatt megöli 
az illetőt. Csakhogy nagyon drága: öt arany! Van annyi 
pénzed?

- Van, nénikém. Tessék. - Átvette a viasszal lepecsételt 
kis mázas csuprot, és az övére akasztott vászonzacskóba rej
tette. - Köszönöm, nénikém.

- Köszönheted is, kedveském. Ilven erős mérge nincs 
semelyik gyógynövény-kereskedőnek. Ettől minden patkány 
elpusztul, még a legordasabb is; az, amelyik lerágná az ele
ven húsodat, szétmarcangolná a szívedet. Persze, azt az el
vetemült bestiát nem ezzel, hanem lassú méreaqel emésztet
tem volna el, ha rám bízzák. Haj ha én a kezembe kaphattam 
volna ezt a becstelen némbert! - rikácsolta a vén boszorkány.

- Kiről beszélsz? - kérdezte Radania.
- Kiről? Hát arról a ringyóról, a császárnéról. Mért 

mereszted rám úgy a szemedet, mintha semmiről sem tudnál? 
Hát nem hallottad Crispus Caesar borzalmas történetét s 
ennek a förtelmes szukának az aljasságát?

Radaniának meg kellett kapaszkodnia az ajtófélfában, 
úgy megszédült; forgott vele a világ, a gondolatok vadul 
kavarogtak a fejében, melle zihált, fojtott hangon nyögte:

* Nem ...
- Hát hol élsz, kislányom? Hisz egész Róma erről be

szél!
És a vénasszony csámcsogva, részletesen, vaskos népi 

kiszólásokkal fűszerezve tövéről-hegyére elmondta Fausta 
minden aljasságát, sötét bosszúját, és végül - kárörvendő 
vijjogás közben a császámé-ringyó hitvány életének méltó 
befejezését.

Radania bizonytalan léptekkel tántorgott hazáig, nagy 
nehezen fölvánszorgott az ötödik emeletre, végi gfeküdt az 
egyszerű pamlagon, amely tanúja volt szelíd-szép szerelmük
nek, elővette a csuprot, feltörte a pecsétjét, és - dehogy kel
lett neki édes vörös bor! - egy hajtásra kiitta a gyilkos
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bürökmérget. A vén Canidiának igaza volt: két perc múlva 
már semmi bánat sem marcangolta a „kismadár" szívét.

A viharosan robajló események embertelenül megvisel
ték Constantinus idegzetét, de hiába gyötörte magát, a tra
gédia lezajlott: sem megállítani, sem jóvátenni nem lehetett. 
Csak el Rómából, el Itáliából - ez volt az egyetlen kívánsága. 
Vissza Nikomedeiába! A régi környezet, a visszazökkenés a 
régi gondokba talán elaltatja szüntelenül nyugtalanító lelki
ismereti urdalásait és önvádjait. Már csak Helena ügyét kel
lett elintéznie. Hivatta Hosiust.

- Clarissimus - kezdte -, Helena Augusta nem mehet 
vissza Treviribe, de itt sem maradhat. Nem végeztetem ki, 
hiszen a szemembe vágta, hogy Nero vagyok, s bizonyosan 
meggyilkoltatom. Hát ne legyen igaza! Száműzöm, mégpedig 
jó messzire, hogy akármit követ el, akárhogyan él, hírét se 
hallják soha. Mit javasolsz?

- Szentséges Augustus, az egyik palotaőr, aki Helena 
Augustát őrzi, a napokban jelentette, hogy az öltöztető rab
szolgalánytól tudja, mit álmodik az Augusta, mert minden 
reggel beszámol neki az álmairól. Nos, Helena Augusta leg
utóbb azt álmodta, hogy ezüst szamárfejet lát, amelyen óriási 
szárnyashangyák nyüzsögnek. Artemidoros szerint a szár
nyashangya veszélyes és messzi utazást jelent, az ezüst sza
márfej pedig azt a várost, amelyben ezüst szamárfejet imád
nak az emberek.

- Nos, melyik az a város?
- Aelia Capitolina, szentséges Augustus, a zsidók szent 

városa, amelyet ők maguk Jerusálájimnak neveznek; a görö
gök nyelvén Hierosolyma a neve. Dicső elődöd, Titus csá
szár foglalta el, kereken kétszázötven évvel ezelőtt. A zsidók, 
Judea népe - azelőtt is nyugtalan, izgága, hangos és vesze
delmes lázadók voltak, de mióta meghódítottuk őket, még 
jobban elszemtelenedtek. Folyton fészkelődnek, összeeskü
véseket szőnek, forrongást szítanak, sehogy sem tűrik a mű
velt római nép uralmát. Magukat tartják a világ legkülönb 
népének, pedig egymással is folyton marakodnak; Krisztust, 
aki ugyancsak zsidó volt, épp a zsidók üldözték halálra; 



addig-addig ordítoztak és lázadoztak, amíg az akkori hely
tartó keresztre nem feszíttette. Erről bizonyára hallottál vagy 
olvastál, szentséges Augustus.

- Nem olvastam, de nem is érdekel. Ki győzné számon 
tartani a hitvány lázadókat, akiket úgyszólván naponta kény
telenek kivégeztetni hatóságaink? Ügy rémlik, hogy egy
szer éppen tőled hallottam valami Krisztus-Heliosról, de 
hogy keresztre feszítették volna, mint valami rabszolgát, 
arról most hallok először. Hát aki Helios, azt hogy lehet 
keresztre feszíteni? Hagyd ezeket az ostobaságokat, clarissi
mus. Inkább azt mondd meg, mért éppen az izgága és meg
vetésre méltó szamárfej-imádók közé száműzzem Helena 
Augustát?

- Azért, szentséges uram, mert az Augusta álma erre 
int; márpedig az álom az istenség figyelmeztetése vagy uta
sítása: égi jel, meg kell értenünk!

- Elfogadom a javaslatodat, s egyúttal megbízlak, hogy 
kísérd el az Augustát, illő módon szállásold el Aelia Capito- 
linában, bízd a városparancsnok gondjaira: úgy emlékszem, 
hogy a Bostrában állomásozó III. legio Cyrenaica egyik 
zászlóalja a város helyőrsége; a parancsnok nevét tudd meg 
Volusianustól, ő küldjön nevemben megfelelő utasítást neki 
is, a tartományi helytartónak is. A háromsorevezős Galateia 
hadihajó itt horgonyoz Ostiában, azon indultok, pontosan 
három nap múlva. Ha Aeliában elhelyezted az Augustát, le
mégy Alexandreiába, tájékozódói Areios felől, vajon meg- 
szűnt-e a nikaiai határozat után odalent a felekezeti gyűlöl
ködés, az örökös vallási marakodás? Részletes jelentéseidet 
várom.

Hosius meghajolt, és távozott. Úgy támolygott ki a folyo
sóra, mintha fejbe kólintották volna. A császár most indul 
vissza Nikomedeiába, ott lesz mellette az aljas szélhámos 
Ablavius és a sötét Sopatros, és éppen ő, Hosius marad ki a 
játékból! És éppen most, amikor kezd tisztulni a hatalomhoz 
vezető út! Nem sok kell már hozzá, hogy a császár minden- 
denkit kiirtson, aki most vagy később veszélyeztetheti mo
narchiáját, elsősorban ezt a két szélhámost, aztán persze
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valamennyi gyerekét és rokonát, még a nőket is: őszintén 
szólván Constantia is fölösleges a világon ... Mindegy, most 
mennie kell, de gondoskodik róla, hogy legyen megbízható 
embere, sőt megbízottja Nikomedeiában... Pénzkérdés az 
egész: Nikomedeiában, Jucundusnál van pénze, de mindjárt 
holnap átutaltat félmilliót Alexandreiába, a Didas-bankház- 
nak. így. Kissé megkönnyebbült, már bizakodni kezdett, ma
gában és a pénzében. Ablaviusnak, sajnos, mérhetetlenül sok 
a pénze, őt csapdába kell csalni, ravaszul behálózni vagy be
ugratni valamibe, majd meglátjuk; azt az éhenkórász Sopat- 
rost pedig majd a nikomedeiai ügynököm söpri el az utáni
ból. Persze, több ügynök kell, meg kell vásárolni jó néhány 
besúgót, de le kell pénzelni legalább egy tucat rabszolgát: ezt 
majd Jucundus intézi illendő jutalék fejében.

Harmadnap a Galateia dagadó vitorlákkal kifutott Ostia 
kikötőjéből. Alig ért ki a nyílt tengerre, dolgozni kezdtek az 
evezősök: száznyolcvan rabszolga görnyedt, erőlködött és 
izzadt, a pompás óriáshajó egyenletes sebességgel siklott dél 
felé. Hosszú volt a hajóút, mert majdnem mindig a partok 
közelében kellett hajózni: megkerülték a görög partokat, el
haladtak Kréta és Cyprus mellett, s végül Antiocheia és 
Tyrus érintése után befutottak a palaestinai Kaisareia pompás 
kikötőjébe. Innen a császári posta külön kocsiján utaztak 
Aeliába.

Hosszú volt a hajóút, de egy csöppet sem unalmas, 
mert a negyedik napon Helena megkérdezte Hosiust:

- Unatkozol, clarissimus?
- Meglehetősen, Augusta.
- Nemigen van megfigyelnivalód, ugye?
- Hogy érted ezt, Augusta?
- Hát nem kémnek küldött velem az Augustus?
- Hogy gondolhatsz ilyent?
- Ö, Constantinus az utóbbi időben nagyon vigyáz az 

erkölcsökre. Főképp az enyémre - tette hozzá, és könnyedén 
elkacagta magát, aztán folytatta: — Tehát nem vagy kém. 
Ennek örülök. Hát akkor mi vagy?

- Ütitárs. Az a kötelességem, hogy gondoskodjam rólad.
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- Minden tekintetben? - kérdezte Helena kihívón, a 
gyakorlott hetéra kacér mosolyával.

- Igenis, Augusta, minden tekintetben. - A kalandor 
szimatot kapott, mint a kiéhezett fenevad, orrcimpái megre
megtek, kegyetlen szürke szeme sötéten villant, mint vihar 
előtt a zivatarral terhes barna felleg.

- Clarissimus, én nem szeretem a köntörfalazást. Meg
mondom neked: nappal is unatkozom, de még jobban unat
kozom éjjel, az ágyamban. Ha igazán minden tekintetben 
gondoskodni akarsz rólam ...

Hosius tapintatosan megelőzte az Augusta ajánlatát:
- Vacsora után hódolattal jelentkezem a hálófülkéd

ben.
- Értelmes ember vagy, Hosius - dicsérte meg Helena 

-, s remélem, csakugyan kellemesen fogsz elszórakoztatni.
Mikor Helena fedélzeti szobájának tejüveges ablakán 

kialudt a fény és a fedélzeten is minden elcsöndesedett, Ho
sius belépett a hálófülkébe. Nem is fülke volt ez, hanem 
kényelmes és pazarul berendezett szoba, amelynek lényegét 
a széles pamlag hangsúlyozta, puha párnáival és selymes 
indiai szőnyegeivel. Helena csodálatos volt és oly szép, mint 
akár negyven évvel ezelőtt: négy ügyes rabszolgalány volt a 
kíséretében, ezek minden reggel tökéletesen kikészítették, 
főképpen a haját és az arcát. Egyébként a teste oly friss, ru
galmas és izgatón tökéletes volt, hogy akármelyik fiatalasz- 
szony megirigyelhette volna. S éppilyen tökéletes volt az 
ágyban is: Hosius most úgy érezte, hogy az Isis-templom 
csodálatos és titokzatos isteni éjszakáin sem élvezte a szeret
kezésnek ezt az érett és tökéletes művészetét és buja vará
zsát, mint Helena ágyában. Ez az asszony egyik elragadtatás
ból a másikba szédítette, s miután rájuk virradt a hajnal, 
Helena az utolsó, búcsú-ölelkezés gyönyörében odasúgta a 
máskor oly zord és komor, most azonban lázasan nekitüze- 
sedett szikár és izmos fekete ember fülébe:

- Te fekete démon - dadogta vonagló szájjal -, töké
letes voltál! Isteni!

Mire Kaisareiába értek, már azt is elfelejtette, hogy
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volt valaha egy Ruricius nevű tökéletes szeretője. És tulaj
donképpen igaza volt, hiszen a szeretők jönnek és mennek, 
s minden szerelemre való nő bölcsen tudja, hogy mindig csak 
a legutolsó szerető fontos.

A szeretkezések fülledt hetei után határozottan jólesett 
Hosiusnak, hogy legfelsőbb megbízásból Alexandreiába kel
lett utaznia. Az utolsó éjszakán Helena szenvedélyesebb 
volt, mint valaha. De itt persze szó sem volt szerelemről; itt 
mind a kettő, Hosius is, Helena is, a művészetté tökéletesí
tett szeretkezés orgiáinak megszakadását sajnálta.

Azaz hogy Helena nem is sokáig: harmadnap már a 
helytartó veszekedettül csinos szárnysegédje, Valerius Lae
vinus tribunus aludt vele, s mikor rájuk virradt a hajnal, az 
Augusta fulladozva dadogta:

- Tökéletes voltál!
Ilyen tökéletes maradt Valerius még három hétig, s mi

után Hosius visszaérkezett politikai küldetéséből, megosz
toztak Helena éjszakáin. Rabjai voltak mind a ketten, mint 
mindenki más, akit érzéki varázsával lenyűgözött: ennek a 
nőnek volt valami megmagyarázhatatlan titka: sohasem volt 
ugyanaz, nem ismételte önmagát; minden éjjel új titkokkal, 
új izgalmakkal bűvölte el új meg új szeretőit.

Egyelőre azonban teljes egészében Valeriusra hárult a 
„szórakoztatás" kellemes, bár kissé fárasztó kötelezettsége. 
Hosius Alexandreiában volt, s mint ahogy a judeai főváros
ban szerelem nélkül szeretkezett Helénával, úgy az egyip
tomi fővárosban meggyőződés nélkül tárgyalt az eretnekek
kel. Három nap alatt meggyőződött róla, hogy eretnekek és 
ortodoxok egyaránt nem az igazságot keresik, őszintén, be
csületesen és áldozatokra készen, hanem a vitatkozásért 
vitatkoznak, a marakodásért marakodnak, a veszekedésért 
veszekednek. Ez a belső feszültség tartja bennük a lelket. 
Megállapította, hogy ha a nikaiai nagy kongresszus nem 
bírta megjuhászítani a hitványakat, ő bizony itt semmit sem 
tehet. Mindazonáltal hétről hétre küldözgette Constantinus- 
nak a szépen kicirkalmazott, ám neszesemmi-fogdmegjól- 
jelentéseket.
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Valami titkos sugallat arra ösztökélte, hogy menjen le 
Kynonpolisba. Elegendő pénzt vett magához, és leutazott 
fiatalságának, istenségének és egyetlen szép szerelmének rég 
nem látott városába. Talán öntudatlanul is, titkos bűnbánat
tal, vezekelni jött ide mindazért, amit a drága kis Alis ellen 
elkövetett. Ott állt a régi ház előtt, amelyből egykor Alis el
indult nászéjszakájára az istenhez, és ha most az igazi Anu
bis számon kérné tőle, hogy hová tette az élete egyetlen igazi 
kincsét, csak dadogni és hazudni tudna, felelni nem. Eh, mit, 
hessegette el magától a számonkérés gondolatát: „Nincs 
Anubis, nincs felelősség, csak harc van, siker vagy bukás! 
Csak meg nem torpanni, csak bátran és kíméletlenül előre!" 
- biztatta magát, és elszántan s keményen rácsattantotta a 
kapura a kopogtatót. Fiatal és csúnya kis rabszolgalány nyi
tott ajtót:

- Kit keresel, uram?
- Tamystha itt lakik? - kérdezte kissé bizonytalanul.
- Uram, Tamystha az úrnőm, hát persze hogy itt lakik. 

Mondd meg a nevedet, hogy bejelentselek.
- Mondd úrnődnek, hogy Chusi keresi.
Viruló fiatalasszony fogadta Hosiust, az egykori kis rab

szolgalány, aki a főpap, Totoes és Patarbemis agyán keresz
tül jutott odáig - végtelen türelem és önfeláldozás árán -, 
hogy a bankar felszabadította, és ő lett az örököse az egész 
családnak, az időközben elveszett és holttá nyilvánított Alis
nak is. Most itt élt a bankár házában - vagy ahogy mondo
gatta -, a saját palotájában, s nem kellett már főpapi ágyban 
aludnia, hogy aranyakat keressen; már nem kell pénzes oreg- 
urak keserves erőlködését és nyögdécselését tűrnie verejtékes 
éjszakákon: ma már ő válogatja meg, hogy a városka melyik 
csinos ifját vagy tetterős férfiát bocsátja ágyába egy-egy éj
szakára - nem többre -, mindig megfelelő ajándékok ellené
ben. Szerelemből soha senkit! A szerelemtől egyszer s minden
korra elvette kedvét keserves lánysága, a mocskos főpap, a 
nyálas öreg Totoes és a disznó Patarbemis - szerencsére 
mind a hármat elvitte már Seth-Typhon, a romlás erős istene,
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s őt még mindig óvja és védi Hathor, a szépség és a szerelem 
legyőzhetetlen istenasszonya.

Sok magyarázkodásra igazán nem volt szükség. A szép
séges fiatalasszony percek múlva megtudta, hogy ama szent- 
séges Anubis áll előtte, aki valamikor - ni, nem is olyan 
régen, persze - elrabolta asszonyát, a csodálatos Alist, akit 
bizonyára magával vitt Osiris kebelére, mert eltűnt, s azóta 
senki sem látta, s nem is jött vissza. De íme, visszajött Anu
bis, a régi isten, akinek a kis Tamystha már akkor is szíve
sebben lett volna a kedvese, mint a keshedt főpapnak!

Hát ha már itt van, hadd lássuk a különbséget, gondolta 
magában a szépséges Tamystha, és miután kellemesen eltöl
tő tte a napot vendégével, éjszakára is ott marasztotta. Hátha 
végre olyan éjszakája lesz, amelyért nem fizet senki, sőt ő 
sem fizet senkinek.

Ezen a csodálatos éjszakán Hosiusnak ismételten alkalma 
volt megállapítania, mi a különbség egy öntudatlanul elomló 
és olvadó fiatal s egy tudatosan tomboló szerető között. S 
bármily tökéletes volt Helena, mégis a kis Tamystha vitte el 
a pálmát.

Két hetet töltött Hosius az emlékekkel terhes Kynon- 
polisban, s úgy élvezte a kis Tamystha csodálatos szeretkezé
sét, hogy a végén meg kellett állapítania: Alis nyomába 
sem léphetett a kis rabszolgalánynak. Sajnos, meg kellett 
válnia tőle, hogy visszatérjen Aeliába, ahol a hivatalos köte
lességteljesítés várta, a végkimerülésig kötelező szerelem.

Fejedelmi összeggel jutalmazta az üde és buja kis Ta
mystha tökéletes éjszakáit; megígérte neki, hogy majd meg
hívja Nikomedeiába, a palotájába - s talán örökre! - és 
megígértette vele, hogy ezentúl mindig értesíti mindenről, 
ami őt, a nikomedeiai császár egyetlen bizalmasát, érdekel
heti. És valóban: mihelyt Hosius hazaérkezett Nikomedeiába, 
azonnal írt kynonpolisi szép szeretőjének, s innen kezdve 
nem múlt el hónap, hogy ne váltottak volna levelet. Forró le
velek voltak ezek, de a legforróbb és legbujább levelekben is 
mindig volt egy-két olyan hír, amit Hosius kitűnően értéke
síthetett.
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Egyelőre azonban vissza kellett mennie Aeliába. Minde
nekelőtt megelégedéssel vette tudomásul, hogy ezentúl csak 
minden második éjjel lesz szolgálatban: így hamarább haza
juthat Nikomedeiába, hátha nemsokára maga helyett is be
szervezhet valakit Valerius mellé. Az örökifjú nők szeretik a 
változatosságot. Egyelőre már az ezredes is nagy segítség 
volt, mert felszabadult éjszakáit arra fordíthatta, hogy töké
letesen kidolgozza már a tengeri úton kieszelt tervét, ame
lyet éppen Helena közreműködésével akart végrehajtani, 
hiszen sikerét csak az Augusta tekintélyével lehetett biztosí
tani.

- Helena - kezdte Hosius alig néhány nappal vissza
érkezése után -, fontos beszédem van veled.

- Beszélj, te rettenetes fekete démon - és belecsípett az 
izmos férfi combjába -, úgyis számon akarom kérni tőled: 
hányszor csaltál meg Alexandreiában.

- Most sokkal komolyabb dologról van szó, szépségem. 
Emlékeztetni akarlak: tudod-e, miért száműzött a császár?

- Ugyanazért, amiért innen is száműzhetne - kacagott 
Helena.

- Nono, Treviriben kissé vaskosabban, hangosabban 
zajlott az élet! Mondjuk meg őszintén: botrányos volt.

- A képmutatóknak, persze, akik maguk is éppen így 
tivomyáznak és szeretkeznek, de titokban, de a nyilvánosság 
előtt fancsali képet vágnak, és szenteskednek. Tudom, Galli
canus hazudott a fiamnak, miután ő maga megcsömörlött 
az orgiáktól, most szent életre adta fejét! Persze már nem 
férfi, tehát a jó erkölcsöt védelmezi, és prédikálja: ez az 
eunuchok filozófiája.

- Igazad van, szépségem, s bízvást megtoldhatnád azzal, 
hogy a szentséges Augustus sem volt éppen Vesta-szűz. De ő 
férfi, s a férfiak szabják meg az erkölcsi törvényeket, ö a 
te őszintén szabad életedet botrányosnak tartotta, tehát el
távolított a nyilvánosság színe elől abban a hiszemben, hogy 
amit nem látnak, az nincs.

- Pedig van! Szerencsére.
- De gondolkozzunk csak az erkölcsös képmutatók
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szájaíze szerint, hadd legyen teljes a jó erkölcs győzelme, 
s akár az ágyadban is élhetsz és tombolhatsz úgy, ahogy 
kedved tartja, csak kifelé legyen az életed szerény, tiszta, 
méltóságos és erkölcsös. Ha egy darabig ezt a módszert kö
veted, én gondoskodom róla, hogy erényeid hirét hamaro
san visszhangozza az egész birodalom. így jóváteszed a 
mesterségesen felfújt botrányokat, s ezenfelül megdicsóülsz, 
úgyhogy a botrányok bűne és felelőssége másokra hárul, 
mert te, szépségem, az erény ragyogó mintaképe, nem is kö
vethetted el azokat a förtelmeket, amikkel vádolnak!

- De én nem akarok megdicsőülni. Nincs rá szüksé
gem!

- Nekem azonban nagyon is szükségem van rá! Majd 
megtudod, miért. Egyelőre arra kérlek, szépségem, járj a 
kezemre: csodát akarok tenni.

- Csodát? - kacagott Helena. - S minek?
- Ne nevess, szépségem, nagyon komoly dolog ez. 

Olyan komoly, hogy engem is megdicsőít.
- S neked minek az?
- Le akarom tiporni ellenségeimet, mert irigyelnek, s 

meg akarom szabadítani tőlük nemcsak magamat, hanem a 
szentséges Augustusi is.

- Egyetlen csodával. Hát ilyen egyszerű a dolog?
- Igen, ilyen egyszerű, csak tudni kell a módját. A leg

fontosabb az, hogy te vállald a csodatételt, szépségem.
- Én? - csodálkozott Helena - hiszen nem értek hoz

zá! Nem vagyok én mágus vagy asztrológus.
- De varázsló vagy, nem tagadhatod. Bűbájos vagy. 

Kirke !
- Jól tudom: az ágyban.
- Most pedig majd bebizonyítod, hogy az ágyon kívül 

is tehetsz csodát, csak olyan bűvészinas kell hozzá, mint 
például én.

- Vagyis ezúttal te műveled a csodát, a dicsőséget meg 
nekem ajándékozod.

- Annak is megvan az oka. De meg sem kérdezted a 
legfontosabbat, hogy mi lesz hát a csoda?
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- Nos, mi lesz?
- Meg fogod találni Krisztus keresztjét.
- Ez az a Krisztus, akiről már sokszor hallottam, hogy 

ő a keresztények Heliosa? De sohasem hallottam, hogy ke
resztje is van, vagy volt. Mit jelent ez?

- Azt jelenti, hogy ezt a Krisztust, aki azóta a keresz
tények egyik istene, a zsidók keresztre feszítették. S ha meg 
lehetne találni a keresztjét...

- Hát elveszett?
- Nincs meg, pedig a keresztények minden aranyukat 

odaadnák érte, ha előkerülne.
- Honnan kerülhetne elő?
- A föld alól.
- Hogy kerülhetett a föld alá? Hiszen a kereszteket, 

amelyeken a gonosztevőket kivégzik, nem szokás elásni. És 
mikor történt az a keresztrefeszítés?

- Kereken háromszáz évvel ezelőtt.
- Hogy képzeled, hogy annyi idő óta nem rothadt el 

a földben a bitófa? - kacagott Helena. - Olyan csodát nem 
tudsz művelni, hogy elővarázsolod a földből azt, ami nincs 
benne.

- Éppen ez a csoda. S ha a kereszt mégis előkerül, még
pedig a te közreműködéseddel, szépségem, egyszerre jóvá- 
teszed egész múltadat, s a tetejébe a keresztények még 
szentté is avatnak.

- De mi közöm a keresztényekhez? Azon kezdem, hogy 
nem is vagyok keresztény! Hagyd abba ezt a tréfát. Nekem 
igazán nem fontos az ilyen csoda!

- Nekem azonban igen! Majd szót értek Makarios ke
resztény püspökkel, megfelelő kegyes adomány fejében a 
kezemre jár: egy héttel a csodálatos esemény előtt elásat két 
korhadt gerendát az állítólagos kivégzés helyén, széltében- 
hosszában elhíreszteli, hogy égi jelenés elárulta a századok 
óta lappangó szent kereszt helyét, egyszer kisétál veled 
arra a dombra, megjelöli néhány kővel a gerendák helyét, 
a végén pedig ünnepélyes körmenetben kivonulunk, napszá
mosokkal együtt, és te majd megmutatod, hol ássanak mé-
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lyebbre, hol jelezte mennyei álomlátásod a kereszt igazi rej
tekhelyét, mert persze álomlátásod beigazolódik, sőt mikor 
megtalálod a keresztet, s az első csodák igazolják hiteles
ségét, te, szépségem, megtérsz, Makarios ünnepélyesen meg
keresztel, a csodákat is ő szállítja, a feltámasztandó tetsz
halottat és a hirtelen meggyógyuló gyógyíthatatlan béna né
nikét, a végén pedig templomot építtetsz a szent helyen, a 
szentséges Augustus magánpénztára terhére.

- Értem, a móka mulatságosnak ígérkezik, és remélem, 
ez az új vallás sem szól majd bele az éjszakáimba! Mert ha 
igen, menten faképnél hagyom Makariost, valamennyi cso
dájával együtt!

- Ilyesmiről szó sincs. Az ágyadba senkinek sincs bele
szólása, szépségem.

- Engem már csak az nyugtalanít, hogy mit szól majd 
Constantinus a templomépítéshez, az ő magánpénztára ter
hére?

- Fizetni fog, mert a te erényed hivatalos kifényesítése 
megér neki egy templomot.

- S még egyet: neked mért fontos ez a színjáték?
- Azért, szépségem, mert ez a világra szóló csoda egy 

csapásra elnémítja az eretnekmarakodást, megteremti a ke
resztény egységet, Constantinus élete célját; engem a csá’ 
szár égig emel, megsemmisítem ádáz ellenségeimet s köztük 
elsősorban azokat, akik téged megrágalmaztak, száműztek, 
és Ruriciust gáládul eltűntették.

- Viszont jutalmat érdemelnek azért, mert téged, te 
vad fekete démon, az ágyamba szerveztek, még hozzá csá
szári jóváhagyással.

VII

Minden úgy zajlott le, ahogy Hosius kitervezte; a ke
reszt feltalálása fényesen sikerült, a szükséges csodák meg
történtek. Helena megdicsőült, és tessék-lássék megkeresz-
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telkedett, Hosius lelkendező jelentéseket küldött Nikome- 
deiába, Constantinus örült, hogy anyja megszerezte magá
nak a nagyon is kívánatos erkölcsi bizonyítványt, Helena 
pedig nyugodtan folytatta ott, ahol abbahagyta.

Csak az volt a baj, hogy a csoda túlságosan jól sikerült: 
a keresztény egyházak nemzetközi levelezése révén, hóna
pok alatt az egész birodalom tudott a váratlan és csodálatos 
eseményről, s most már a folytonosan vetélkedő eretnek fele
kezetek életre-halálra viaskodtak egymással, hogy melyik
nek sikerül több szilánkot megszerezni a keresztfából, s 
hogy Helena Augusta, a szent császárné ortodox-e vagy eret
nek? Mivel Makarios püspök ariánus volt, egyelőre az eret
nekeké volt a dicsőség. Igen ám, de a keresztszilánkokat 
Makarios olyan drágán árulta s olyan apró darabkákban, 
hogy az ezrével jelentkező vevők javarészének már csak 
alig látható szálkák jutottak. Hosius azonban segített a ba
jon: vásárolt még néhány reves gerendát, felhasíttatta, és a 
dongákat elküldte a nagy ortodox egyházak püspökeinek, 
így Antiocheia, Ephesos, Alexandreia, Karthágó, Corduba, 
Róma s a többi metroplis annyi keresztfa-darabot kapott, 
hogy szilánkjaikkal a birodalom minden keresztény egyhá
zának ereklyeszükségletét ki lehetett elégíteni, sőt a buzgó 
magánemberek e nemű szükségletét is, méghozzá nem éppen 
olcsón.

Meg is jegyezte Sopatros, mikor Nikomedeiában szóba 
került ez az ereklyeáradat:

- Helena Augusta egyetlenegy keresztet talált, s bár a 
tartományi helytartó jelentése szerint ennek a hitelességé
hez is szó fér, az Ablavius révén beérkező jelentések alap
ján látatlanban is megállapíthatjuk, hogy a birodalomban 
már eddig is sok millió apró ereklye van forgalomban, sőt 
egyelőre ismeretlen helyek, telepek vagy talán műhelyek, 
szüntelenül bőven ontják a keresztszilánkokat: mindebből 
tehát kiszámítható, hogyha ezeket összeraknák, legalább ezer 
darab szent kereszt kerülhetne ki belőle.

Ez a józan meggondolás sem vethetett gátat a métely 
terjedésének. Hosius jóslata nem vált be: a szent ereklye
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nem egyesítette a keresztényeket, hanem csak szarvakat nö
vesztett nekik. íme, most kezükben volt a megdönthetetlen 
bizonyíték, hogy istenük, a homousios Krisztus, csakugyan 
ott halt vértanúhalált a zsidók szent városában, s ennélfogva 
igaz minden hagyomány és tanítás, amely róla szól. Constan
tinus vallási türelmessége csak olaj volt a vakbuzgóságnak 
és elbizakodottságnak erre a tüzére: majdnem minden hé
ten előfordult, hol itt, hol ott, s úgyszólván mindenütt, hogy 
neki vadult keresztények felgyújtottak, leromboltak vagy 
legalábbis kiraboltak Helios-, Jupiter- avagy egyéb templo
mokat, ami azért volt igazán megdöbbentő, mert éppen maga 
az Augustus volt az államvallás pontifex maximusa: főpapja.

Az sem segített a keresztények őrjöngésén, hogy Cons
tantinus mágiának minősítette a keresztszilánkok árusítását 
és használatát, éppen úgy, mint ahogy tilos volt a mágikus 
hókuszpókuszok űzése és a varázserejű apotropaionok, vagyis 
amulettek adásvétele és használata is. Az sem segített, hogy 
halálbüntetés terhe alatt megtiltotta az államvallás és általá
ban a régi vallások istentiszteleti helyeinek és papjainak meg
támadását vagy bántalmazását. A keresztények vérszemet 
kaptak a szent kereszt csodájától, Constantinus igazságos 
mérséklete is felbátorította őket, és szította harci kedvüket. 
Meg is jegyezte Sopatros:

- íme, most láthatja szentséges urunk, hová vezet a türel
messég és a korlátlan vallásszabadság. Az lesz a vége, hogy a 
zsidó rabbi innen-onnan összetákolt zavaros tanítása, a mági
kus mesterkedések segítségével háttérbe szorítja az egyetlen 
magasrendű filozófiát, Helios vallását; babonáival, csodáival 
és hazug legendáival elhomályosítja Jamblichos isteni rend
szerét. S majd a végén azt is megérjük, hogy kezébe kaparintja 
az államhatalmat.

- Lehet, hogy igazad lesz, Sopatros - szólalt meg halkan 
Lactantius. A professzor egy szót sem hitt el Hosius jelenté
séből; sokkal józanabbul gondolkozott, semhogy elfogadott 
volna olyan átlátszó meséket, amelyeknek az ellentmondásaira 
még a gyökeresen műveletlen Helena is rögtön rátapintott; 
ugyancsak helytelenítette a fanatizált keresztények erőszakos
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kodásait, de kénytelen volt elismerni, hogy Sopatros gyanúja 
alapos. Nem helyeselte ugyan, hogy a kereszténység politikai 
hatalomra tör, de ha csak ezen az áron érheti el győzelmét, 
miért ne? Ehhez persze keresztény császár kellene, márpedig 
Constantinus következetes és meggyőződéses Helios-hivő, 
és elképzelhetetlen, hogy kereszténnyé legyen, hiszen ezzel 
megtagadná egész valláspolitikáját.

És ebben a pillanatban a keresztény filozófus előtt fel
rémlett Hosius démoni alakja. Tudta, vagy legalábbis meg
érezte, hogy Hosius, ez az istentelen keresztény, tűzzel-vassal 
a hatalomra tör; tudta, hogy veszedelmes ember, mint minden 
gátlástalan szélhámos - de azt is tudta, hogy ez a gyanús 
egyén, akinek fogalma sincs a kereszténységről, nem keresz
tény császárságot, hanem álkeresztény szélhámosságot ala
pítana. „Akkor már inkább Jamblichost!" - gondolta tárgyila
gosan, de mivel keresztény volt, magában rögtön bocsánatot 
kért ezért a szentségtörésért.

Ez a nagyszabású vallási szédelgés, a nikaiai zsinat 
kudarca, a felekezetek szüntelen burjánzása jobban izgatta 
a császárt, mint uralkodásának minden eddigi fáradalma. 
Sokszor mondogatta: „Könnyebb legyőzni három császárt, 
mint összebékíteni két marakodó eretneket/' Elkeserítette 
a keresztények engesztelhetetlen makacskodása, és sokszor 
keservesen panaszkodott legjobb barátjának, Volusianusnak, 
aki néha hivatalosan meglátogatta, hogy ez a vallási feszült
ség megmérgezi az életét:

- Akár hiszed, akár nem, a keresztény marakodás az 
oka, hogy a testi bajok ennyire elhatalmasodtak rajtam. 
Minden ilyen izgalom után erősebbek a fájdalmaim; reumám 
már nem is egyszerű reuma, mondja a derék Aetios, hanem 
a legsúlyosabb ízületi gyulladás: sokszor láz gyötör, és az 
orvosnak semmiféle gyógyszere sem bírja megszüntetni, de 
még csillapítani sem. A legkeservesebb pedig az, hogy ijesz
tőn gyengül a szervezetem, és sokszor szinte megfullaszt a 
szívem. Kelet két legtudósabb orvosa, ez az Aetios, meg a 
másik udvari orvosom, Zenon, mindenféle kotyvalékkal töm, 
de hiába. Pompásan ismerik és idézik Hippokratest és Gale-
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nust, csak éppen gyógyítani nem tudnak. Olvastam valahol, 
vagy hallottam, hogy az orvos inkább a lélek vigasztalója, 
mint a test gyógyítója, mert a természet a legjobb orvosi

- Nézd, Constantinus - szólalt meg Volusianus, aki a 
régi benső barátság jogán is minden merevség és szertartásos
ság nélkül érintkezett az Augustusszal -, ne hibáztasd az 
orvosokat, mert tulajdonképpen magad vagy az oka betegsé
gednek: mindig elhanyagoltad a kezdődő betegség gyógyítá
sát; sohasem értél rá gyökerében elfojtani a bajt. Ovidius 
nem volt orvos, de már az iskolában megtanultuk bölcs 
orvosi tanácsát: „Principiis obsta": csírájában öld meg a bajt, 
mert ha elhatalmasodik, minden orvosság hiábavaló. Abban 
viszont igazad van, Constantinusom, hogy a lelki izgalmak 
károsan befolyásolják, megrendítik, s meg is rontják testünk 
egyensúlyát. Márpedig neked éppen elég izgalomban volt 
részed az életben.

- Különösen az utóbbi években - jegyezte meg a csá
szár, aztán hirtelen elhallgatott. Volusianus vajon mit mond
hatott volna erre a félreérthetetlen célzásra? Fölemlegesse az 
utóbbi évek gyilkosságait, a szerencsétlen kis Licinianustól 
kezdve Brittáig, az ártatlan rabszolgalányig? Vagy a nagy
reményű és remek Crispustól a nyomorult Homuncióig és az 
elvetemült Faustáig? Constantinus még mindig komoran 
hallgatott, s Volusianus nem tartotta volna tapintatosnak, ha 
fölriasztja, amikor tán éppen a fia körül járnak gondolatai. 
Végül mégiscsak Constantinus törte meg a csöndet: - Aetios 
azt ajánlja, hogy menjek Prusába; nagyszerű kénes vize 
bizonyosan meggyógyít. Megmondom őszintén, Volusianusom: 
nem hiszek benne. Elhiszem, hogy némileg enyhíti majd 
fájdalmaimat, mint akár Aquae Bormonis, akár Aquae Sex
tiae kénes forrásai, de a baj folyton kiújul, sőt súlyosbodik. 
Ha megfogadom a tanácsát, és elmegyek Prusába, akkor is 
kedvetlenül megyek, sőt egy kissé reménytelenül.

- Ne mondd ezt, Constantinusom, hiszen már az is jó 
lesz, ha Prusa hatásos vize, a fürdő kényelme, nyugalma, a 
gondos orvosi kezelés enyhíti a bajodat.

- Igen, régebben enyhített a reumámon az ilyen kúra,
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de most nemcsak a betegség súlyosabb, hanem öregebb is 
vagyok.

- Ne öregítsd magad, Constantinusom, hiszen hol va
gyunk még az öregségtől: ketten együtt sem vagyunk még 
száztízévesek! - Elnevette magát, a császár is elmosolyodott, 
de közben lemondón legyintett. - Csak sohase legyints, Prusa 
csodát tesz veled, majd meglátod, hiszen emlékszel, hogy 
csodát tett a meddő asszonyokkal is.

- Igen, a vörös doktor; de nem a vize!
- Veled sem csak a vize műveli a csodát, hanem a für

dőhely hangulata is; hogy úgy mondjam: a genius loci. A jó 
társaság, a kellemes ismeretségek, főleg az örökös uralkodói 
gondok és izgalmak helyett a tökéletes pihenés. Menj csak 
jó reménységgel, Constantinusom, s maradj ott legalább két 
hónapig: a jövő hónapban meglátogatlak, jó?

- Két hónapig? - csodálkozott el a császár. - Nem 
hiszem, hogy két hónapra szabad volna elhagynom a helye
met; hiszen ha nem érzik az erős kezet, a fegyelmezetlen és 
nyugtalankodó elemek nyomban fészkelődni kezdenek.

- És ha a császár súlyosan megbetegszik, hogy egy időre 
megbénul a keze?

- Erre gondolnom sem szabad. Szükség van rám: gyó
gyulásra legfeljebb rövid időt szánhatok. Szüksége van rám 
Heliosnak, hiszen az ő küldetésében és nevében szerveztem 
meg, és kormányzom a birodalmat.

- Szerencsére oly tökéletesen és keményen megszervez
ted, hogy a polgári és katonai hatóságok akkor is érzik a 
kezed irányítását és szorítását, ha történetesen egy kis ideig 
lazábban fogod a kormányt. Sandario, Brellicus, Ablavius és 
Corfulenus áll majd addig a kormányrúdnál és vigyáz, 
egyesült erővel. Az esetleges keresztény marakodásokat 
nyugodtan rábízhatod Sopatrosra, s még inkább Ablaviusra; 
neki úgyis az az álláspontja, hogy egyék meg egymást. Kü
lönben pedig az első és legfontosabb dolgod elmenni és meg
gyógyulni.

- Jó, jó, megyek - ígérte buzgón a császár -, de csak 
egy hét múlva: Euporius nem enged előbb, mert legalább
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ennyi idő kell hozzá, hogy együtt legyen az ezerfőnyi kíséret. 
Ennél kisebb kísérettel pedig nem utazhatom, mondja; és be
látom, hogy igaza van.

- Igaza van, de legalább jól válogassa össze a kísére
tet. Mulatságos és jókedvű emberek legyenek benne, és szép
asszonyok minél többen. Marius például iqen jókedvű férfi, 
szellemes, okos, vidám és mókás; remekül elszórakoztatna; 
egy-két hétig a consistorium is meglenne nélküle. És talán 
Thamar is lemenne vele.

- Ezt semmiképpen sem szeretném, barátom - mondta 
rá Constantinus csöndesen és kissé szomorún -, kínos volna 
a férjének is, neki is, de főképp nekem. Nem zavarhatom 
fel az életét, a nyugalmát. Nagyon jól tudja, hogy én minden 
nőt elhagytam és kirekesztettem az életemből, aki szeretett, 
s végül megöltem azt, aki ellenségemnek furakodott be az 
ágyamba. Sem a Minervinával töltött éveket, sem a Thamarral 
és Matidiával átélt boldog órákat, sem egyéb futó szeretke
zéseket nem lehet és nem szabad fölmelegíteni. Vannak át
szellemült szavak és boldog percek, amelyek csak egyszer 
csendülnek meg és ragyognak fel az életünkben, s aztán 
örökre elhalnak, megfakulnak. Nincs olyan isten, aki feltá
masztaná ezeket a halott szavakat és perceket. Thamart 
egyetlenegyszer sem láttam, mióta Nikomedeiában vagyok; 
nem szeretem a színpadias és érzelmes jeleneteket, mert 
ahány van, mind hazug: maradjon otthon Thamar. Nekem 
már, úgy érzem, nem kell senki sem.

- Majd Prusa után másképpen beszélsz.
Constantinus vacsorára is ott marasztalta a tábornokot: 

a vicennalia tragédiái óta nem szeretett esténkint egyedül 
maradni; ha nem volt éppen kéznél valamelyik bizalmas 
barátja, mint ma, akkor Jamblichos műveiből olvasott vagy 
olvastatott föl az udvari emberekből összeválogatott kisebb 
társaságnak, s az ilyen felolvasások néha a késő éjszakába 
is belenyúltak. Az udvari emberek, őszintén szólván, unták 
ezeket a kenetes vallásos estéket, s bár Jamblichos Pythago- 
ras-életrajza szép és élvezetes írásmű volt, már mindenki 
torkig telt vele; az egyiptomiak misztériumairól oly elvont,
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ködös, sőt zűrzavaros fejtegetésekkel volt agyonzsúfolva, 
hogy sokan elaludtak mellette. Ha Constantinus rajtacsípett 
valakit az ilyen szentségtörésen, többé nem hívta meg; az 
pedig boldog volt a mellőzésért. Többen szerették volna ki
érdemelni ugyanezt a büntetést, sőt egyesek odáig merész
kedtek, hogy leplezetlenül ásítoztak, vagy halkan, de azért 
hallhatóan horkoltak, csakhogy a császár észrevette a tur
pisságot: ezentúl többnyire személyesen olvasott föl. De 
mivel nem tudott görögül, ilyenkor Marius adta meg a töb
biek álmosságának az árát: legalább kétnapi munkáiéba ke
rült, míg latinra fordította a következő császári felolvasásra 
kiválasztott fejezeteket. Titokban meg is fenyegette Marius, 
persze tréfásan, az udvari embereket, hogy aki még egyszer 
elszundít a Jamblichos-áhítatokon, azt vagy személyesen veri 
agyon, vagy legalábbis rábízza a derék Zabasra, hogy kitűnő 
módszerei segítségével legalább három napig ne engedje 
aludni. Csodálkozott is Constantinus, hogy egyszerre milyen 
figyelmes lett a hallgatósága; Mariusnak pedig mostantól 
fogva nem kellett többé fordítania.

Ha nem volt jelen jóbarát, akivel hajnalig elbeszélgethe
tett, vagy ha unta már a felolvasásokat, mindenféle címen 
kuruzslók, jövendőmondók és állítólagos csodatevők férkőztek 
be hozzá, és szabad estéit és éiieleit ezeknek a társaságában 
töltötte. Sopatros rendezte ezeket a misztikus éiszakákat, 
amelyek Constantinust többnyire felizgatták, de néha kielé
gítették és megnyugtatták. Sopatros legremekebb mutatványa 
az volt, hogy vásárolt a rabszolgapiacon egy hasbeszélőt - 
nem volt éppen olcsó, 150 000 sestertiusba került, de sebai, 
Constantinus fizette -, és ez az Eurinas jóval többet ért ennél 
az összegnél, hiszen kivételesen ritka művészetének jóvol
tából az Augustus ezentúl egyre sűrűbben kapott isteni 
kinyilatkoztatásokat, rendszerint éjjel, amikor kettesben volt 
Sopatrosszal, vagy akár félálmában, amikor is a derék Euri- 
pas ott ült az ágya mellett, némán, s időnkint a lámpákat 
gondozta, vagy hólében hűtött vizet adott a császárnak, ha 
inni kért.

Constantinus szerette az ilyen rejtelmes éjszakákat, mert 
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ilyenkor közölte vele az istenség a parancsait, utasításait és 
jóslatait, rendszerint halk, kissé fojtott, de mindig érthető 
suttogással. Sopatros legalább hetenkint rendezett egy ilyen 
sugallatos éjszakát, s ilyenkor alaposan betanította az egyéb
ként műveletlen artistát a mondókáira. Hogy pedig meg
könnyítse a dolgát, minden alkalommal kis pergamente
kercset adott a kezébe: ebbe latin nyelven, de görög betűkkel 
mindig belejegyezte az éppen esedékes istenszózatokat.

Ezek a gondosan és tervszerűn előkészített isteni meg
nyilatkozások állandóan a révület és átszellemülés állapo
tában tartották Constantinust, még akkor is, ha vezeklésre 
utasították gyilkosságai miatt. Egyik éjjel az égi hang csak 
ennyit mondott: „Nincs bocsánat!" - s mikor a császár fél
álmában felnyögött, a szózat halkan, szinte huhogva három
szor egymásután kimondta a „Crispus" nevet. Másnap az 
Augustus megkérdezte a filozófust:

- Mester, tudod, ugye, az én nagy bűnömet?
- Tudom, szentséges Augustus.
- Az éjjel égi szózatot hallottam: a Crispus nevet, s 

valami kurta fenyegetést; hát a Fúriák sohasem némulnak 
el? Hát mivel engeszteljem ki őket? Mondd meg végre, van-e 
bocsánat az én bűnömre?

- Szentséges Augustus - felete sötéten Sopatros -, erre 
a bűnre nincs bocsánat.

Máskor a mennyei hang parancsot adott Jamblichos 
tanításának terjesztésére, a Helios-templomok hathatósabb 
támogatására, az állami istentiszteletek pompájának emelé
sére s két ízben egymás után nyomatékosan felhívta a csá
szárt, hogy az Eusebios- és Hosius-féle keresztény szélhámoso
kat távolítsa el az udvarból, a keresztények vallási egységét pe
dig erőszakkal teremtse meg: általában csökkentse az állami 
támogatást, az izgága eretnek-felekezetektől pedig egészen 
vonja meg. Másnap Sopatros, a császár kérdésére, teljes 
mértékben helyeselte az isteni tanácsot, de kevesellte:

- Az istenség rendkívül kegyes hangulatban van, úgy 
látszik, ahelyett hogy utasítást adna a marakodó keresztény 
felekezetek gyökeres kiirtására, hiszen ezek már nemcsak
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egymásra acsarkodnak, hanem az államnak is esküdt 
ellenségei.

- Kiirtani? - szólt közbe a császár. Csodálkozott hogy 
az átszellemült újplatonikus bölcselő ilyen kegyetlen taná
csot ad neki.

- Igen, tudom, hogy ez korszerűtlen javaslat, szent sé
ges uram, mert felvilágosult uralmaddal összeférhetetlen 
a vallásüldözés; ámbár én az említett kíméletlen módszert 
nem is vallásüldözésnek minősíteném, hanem óvatosságnak 
és felelősségnek, a birodalom boldog és nyugodt jövője érde
kében, amelynek alapjait megvetetted. De hagyján, ne irtsd ki 
őket, szentséges uram, csak fogadd meg az istenség tanácsát 
azzal a módosítással, hogy a keresztényektől, akár eretnekek, 
akár ortodoxok, megvonsz minden néven nevezendő állami 
támogatást. Akkor mutassák meg az erejüket és az igazsá
gukat, ha nem az állam pénze hizlalja őket, hanem a maguk 
erejéből boldogulnak. Mégiscsak felháborító, hogy az állam 
maga támogatja az ellenségeit. Ne üldözd őket, jó! Éljenek és 
gyarapodjanak, amíg nem nyúlnak az államhoz, de a maguk 
erejéből! Építsenek templomokat, de a maguk erejéből! Tart
sanak annyi papot meg püspököt, amennyi kell nekik, de a 
maguk erejéből!

- Egyetértek veled, Sopatros, de bizonyára ismered a 
mediolanumi kiáltványt, amelyben megígértük a kereszté
nyeknek is az állami támogatást: ez köti a kezemet.

- És őket mi köti, szentséges Augustus? Liciniust azért 
verted le, mert megszegte a mediolanumi megállapodást, és 
vajon a keresztények nem szegik-e meg lépten-nyomon? Hi
szen már ott tartunk, hogy az államvallás templomait és pap
jait bántalmazzák, vagyis nemcsak hogy nem üldözöttek 
többé, hanem már üldözők! Hódolattal kérdezlek, szentséges 
uram: nekik szabad?

- Nem szabad - mondta rá az Augustus csöndesen és 
nyugodtan -, de nem vagyok hajlandó törvényszegéssel meg
torolni a törvényszegést.

Ez igazságos elv, állapította meg magában a filozófus, 
nem tiltakozhat ellene. Bízott benne, hogy újabb isteni 



sugallatok mégiscsak előbb-utóbb jobb belátásra bírják a 
császárt. Ehhez azonban idő kell. Ezért a mennyei hang két 
nap múlva közölte vele, hogy amíg Prusában tartózkodik, 
hallgatni fog, mert nem akarja uralkodói gondokkal zaklatni 
és ezzel lassítani gyógyulását.

Éjfélre járhatott az idő a legutolsó beszélgetés után, és 
Constantinus, hogy még ne maradjon egyedül, Sopatrost is 
ott marasztalta a késői vacsorára, s meghívta asztalához Cor- 
fulenust is, aki aznap épp szolgálatban volt mellette. Csön
desen beszélgettek, főleg Prusáról, amikor valahonnan, nem 
messziről, kakaskukorékolás riadt be a csöndes tricliniumba. 
Valamennyien összerezzentek, a rabszolgák parancs nélkül 
is meghintették borral az égő lámpákat, a társaság minden 
tagja az asztal alá loccsantotta borát, Constantinus pedig 
bal kezéről lehúzta rubinköves arany pecsétgyűrűjét, és 
áttette a jobb keze gyűrűsujjára. Aztán valamennyien meg
csókolták az asztal márványát: ezzel a szokásos szertartás
sal hárították el a rontást, amit különben ez a baljóslatú 
kakaskukorékolás okozhatott volna.

Másnap korán reggel jelentették az Augustusnak, hogy 
az éjjel ismeretlen tettesek pergamenre írt verseket szögez
tek ki a császári palota egyik oldalkapujára, amelynek nem 
volt őrsége. Marius először el akarta titkolni a merényletet, 
de Corfulenus kardoskodott, hogy meg kell mutatni az 
Augustusnak; intézkedjék ő: kinyomozzák-e a tettest, vagy 
egyszerűn ne vegyenek tudomást a versikéről, amely - vi
rágnyelven ugyan - de félreérthetetlenül gyilkosnak nevezte 
Constantinust. Marius kötelessége volt jelentést tenni a vers
ről; bevitte, és fel is olvasta az Augustusnak:

Saturnus, ime, nem hoz új aranykort, 
E talmi kor Nérót ad újra, gyilkost.

Összegöngyölte a tekercset; meg sem várta, hogy a császár 
mond-e rá valamit, hanem legyintett, elbiggyesztette a szá
ját, és megvetőn csak ennyit mondott:

- Átkozottul rossz vers!
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- Igazad van, Marius - kapott a szón az Augustus -, 
rossz, idétlen és szellemtelen. Ha tudnám, ki a tettes, nem 
a merényletért fojtatnám meg, hanem azért, mert ilyen rossz 
versben merészelt megsérteni. Nem törődünk vele, nem nyo
mozunk! Ezt a silány irkafirkát pedig dobd a tűzbe, nyoma 
se maradjon.

Nem nyomoztak, hiába is nyomoztak volna, mert csak 
Ablavius tudta, ki a tettes, hiszen ő bérelte fel a gúnyvers 
megírására azt a Porfyrius nevű talpnyaló fűzfapoétát, aki 
jó pénzért mindenféle versezetet megírt; ha megfizették, égig 
magasztalta, vagy a sárga földig lerántotta a császárt, vagy 
akárki mást, a megrendelő tetszése szerint. Rengeteg pénzt 
keresett „alakos" verseivel, amelyeknek hosszabb-rövidebb 
sorai virágcsokrot, oltárt, oszlopot, kutat, vagy akármi mást 
ábrázoltak. Voltak olyan versei is, amelyek visszafelé olvasva 
is ugyanazt az értelmet adták: ez a tehetségtelen versfaragó 
minden ízléstelenséggel megpróbálkozott, s nem firkálhatott 
olyan idétlenséget, hogy ne akadt volna valaki, aki jó pénzért 
megveszi. Marius pedig hiába mondta - igen ügyesen és ra
vaszul, hogy a császár dühét eleve leszerelje - átkozottul 
rossz versnek, mert ő maga is tudta, hogy ez a két sor 
Porfyrius legsikerültebb alkotása.

És éppen aznap délelőtt jelentkezett nála kihallgatásra 
a mézesmázos kaisareiai Eusebios, aki császári engedéllyel 
visszatérhetett száműzetéséből. Boldog volt, hogy hőn sze
retett püspöktestvére, a nikomedeiai névrokon nem jöhetett 
haza; a kövér és malacosan rózsaszínű talpnyaló sokat várt 
mai kihallgatásától, főleg azt, hogy hátha idekerülhetne az 
üres püspöki székbe, amikor is sokkal közelebbről és sokkal 
eredményesebben nyalhatná az isteni Constantinus szentsé- 
ges talpait. A császárt azonban - épp ma, a vers hatása alatt 
- egyáltalán nem Eusebios ábrándja foglalkoztatta, hanem 
a gyilkosság, a maga örökös lelkiismeretfurdalása. Eszébe ju
tott az égi szózat, erről Sopatros elutasító válasza, és meg
ragadta az alkalmat, hogy a keresztény püspököt is megkér
dezze, vajon van-e bocsánat az ő legborzalmasabb bűnére.
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A rózsaszínű gömböc, amennyire a haja megengedte, hét
rét görnyedt és hódolattal mondta:

- Ö hogyne, szentséges Augustus, a mi egyházunk a 
bocsánat egyháza, és éppen ezért illő jóvátétel fejében min
den elképzelhető bűnt megbocsát, s annál inkább, mert a 
császárok sokkal több és jogosabb mentséget hozhatnak fel 
bűneik igazolására, mint a közönséges halandók.

- Nos, milyen jóvátételt kívánnál tőlem a bűnbocsá
nat fejében?

Constantinus meg volt győződve róla, hogy az alatto
mos talpnyaló újabb adományokat, kiváltságokat és esetleg 
személyes előnyöket akar kizsarolni tőle. Eusebios azonban 
ennél sokkal többet kívánt: olyasmit, amiben a többi mind 
benne foglaltatik:

- Megtérésedet és megkeresztelkedésedet, szentséges 
Augustus.

- Úgy? - csapott rá az Augustus éles hangon. - Semmi 
többet? Tőlem, Helios hívétől, az államvallás főpapjától, a 
Pontifex Maximus tói? Csak ennyit? Persze, ezt akarnátok, 
ti szemérmetlen konclesők? Elég! - Csengetett. - Mehetsz!

A csengetésre belépő rabszolga kitárta az ajtót, Euse
bios hódolattal és megsemmisülten kidöcögött. Egy csa 
pásra akart megnyerni mindent, s egy csapásra veszített 
el mindent. „Vajon hol követtem el a hibát?" töprengett, 
miközben lefelé cammogott a lépcsőn. Mintha fentről, a csá
szári előcsarnok irányából könnyű, ám kaján kacagás gyön
gyözött volna a fülébe.

Fölnézett. Odafent Sopatrost látta elsuhanni, aki a ki
hallgatás alatt - természetesen láthatatlanul - ott lappangott 
az előcsarnok egyik arannyal hímzett, nehéz vörös bársony 
függönye mögött...

Másnap az uralkodó és ezerfőnyi kísérete, Euporius leg
főbb felügyelete alatt, útra kelt Prusa felé; a császári háló
kocsi mellett jobbról-balról a páncélos testőrség egy-egy 
pompás díszszázada lovagolt.

Még aznap, a déli órákban, éktelen asszonyi rikácsolás 
verte fel az ebédutáni pihenőt élvező főváros csendjét; so-
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kan az ablakokba siettek, az utcákon és tereken hirtelen 
összecsődültek a gyerekek, a kíváncsiak, a naplopók, s ha
marosan az aedilisek is kióvakodtak az utcára, legalább 
körűlszimatolni, hogy ki az az elvetemedett gonosztevő, aki 
megzavarja déli nyugalmukat, amit bőségesen megérdemel
tek, miután a délelőtti semmittevésbe halálosan belefáradtak.

Egy vénséges vénasszony bicegett végig az utcákon és 
tereken, görcsös botja hangosan kopogott a kövezeten. Ö 
maga se jobbra, se balra nem nézett, bal kezét ökölbeszorí
totta, bele-belebökött vele a levegőbe, ráncos arca rángatózott, 
fejét szüntelenül és indulatosan rázta, gyér hajszálai 
ijesztőn fölfelé meredtek; néha megállt, fölvetette aszott ma
dárfejét és elkezdett rikácsolni:

- Gyilkos, kurafi! Gyilkos, kurafi! Constantinus, gyil
kos kurafi I

Ez volt az egész szövege, többet nem tudott.
A rendőrök közömbösen hallgatták a rikoltozását, még 

nevettek is az eszelős vénasszonyon, de, mikor az uralkodó 
nevét becsmérelte, kezdtek fölfigyelni. „Hohó, ennek fele se 
tréfa, itt már a mi bőrünkről van szó!" Bevitték az asszonyt, 
letartóztatták, kikérdezték. A centurio értelmes ember volt; 
megállapította, hogy bolond, a felségsértésért nem felelős; 
a tiszt már csak azt akarta megtudni, hogy hová való, mert a 
falujába szerette volna toloncoltatni, hogy megszabaduljon 
tőle. Egyetlen értelmes szót sem lehetett kivenni a bolond asz- 
szonyból. És talán sohasem derítette volna ki a rendőrség, hogy 
kicsoda, ha történetesen valami hivatalos ügyben nem jön 
Nikomedeiába az Augustus megbízásából Talio. Jelentették 
neki a súlyos felségsértést, és az ezredes, mikor eléje vezették 
az asszonyt, az első pillantásra fölismerte: Memmia volt, a kis 
Crispus szoptatós dajkája, az egykori egészséges és pirospozs
gás fiatalasszony, Memmia mamácska. Nem volt túlságosan 
nehéz megállapítani, hogy beleőrült az imádott „kis" Crispus 
meggyilkolásába.

Constantinus még mindig Prusában pihent és gyógyult, 
amikor megérkezett Vecasius levele; ebben közölte Marius 
hivatalos kérésére, hogy Memmia, Agilo kocsis felesége, a
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kis Crispus egykori szoptatósdajkája, a Caesar kivégzése 
után egy hónappal - miután Minervinától értesült a tragédiá
ról -, eltűnt és azóta semmit sem hallottak róla. így indul
hatott meg a nyomozás, így derült ki hónapok múlva, hogy a 
drága, jóságos Memmia elméje megzavarodott, s egyszer 
csak elindult megkeresni szíve gyermekét, Crispusát. Meg
tudták, hogy járt Rómában, onnan Polába ment, s onnan 
nekiindult, hogy legalább a gyilkost megkeresse. Végre ide 
ért, nem találta a gyilkost, nem állhatott bosszút rajta; egyet
len fegyvere maradt: a gátlástalan gyalázkodás! „Gyilkos 
kurafi! Gyilkos Constantinus!" - ez volt szegényes bosszúja.

Valahogy, az adatok összesítése után, kiderült, hogy a 
„vénasszony" alig ötvenéves. Imádott Crispusának a meggyil
kolása öregítette meg hirtelen, az emberfeletti fájdalom vette 
el az eszét. Memmia, a jóságos parasztasszony, a szeretet 
vértanúja lett.

... Mikor négy hét múlva Constantinus, frissen és 
egyelőre gyógyultan, visszatért Prusából, maga elé vezettette 
az eszelős asszonyt. Memmia sokáig és merőn nézte az 
Augustusi: emlékezete is mintha felvillant volna egy pilla
natra, aztán eltorzult az arca, magasra lendítette botját, s 
felvisított a hangja, mint a vércse-vijjogás:

- Gyilkos!
És görcsös botja irtózatos erővel lesújtott az Augustus 

szentséges fejére.
A következő pillanatban a hűséges dajka, Memmia, hol

tan rogyott a vérző fejű Augustus bíborcipős lábaihoz...
Memmia megőrülése és halála úgy megrendítette a csá

szárt, hogy hetekig elzárkózott mindenkitől; folyton az a 
gondolat gyötörte, hogy ha a filozófia megtagadta szörnyű 
bűne megbocsátását és csak a hájas Eusebios volt hajlandó 
a bocsánatra, de persze megalázó ellenszolgáltatás fejében, 
akkor nyilván Sopatros hangja tükrözi a közvélemény állás
foglalását és a népből származó, hűséges dajka esete is 
amellett szól, hogy nyilván sok százezren vannak birodalom- 
szerte, akik gyászolják Crispust, és megvetik s elítélik gyil
kosát. A császárt csak a szózatok és látomások mentették
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meg a végső kétségbeeséstől. Sopatros természetesen gon
doskodott róla, hogy Constantinusnak mindig legyen olyan 
„túlvilági" sugallata vagy feladata, ami teljesen elfoglalja, 
mert mindaddig szüksége volt rá, amíg meg nem oldja az 
államvallás kérdését, mégpedig a keresztények mellőzésével, 
Jamblichos szellemében.

Alig három héttel Memmia tragédiája után, egy reggel, 
izgatottan közölte a császár Sopatrosszal, hogy furcsa álma 
volt: szép növésű, egészséges asszony térdelt a trónszéke 
előtt, fekete haját bástyakorona szorította le, két kezét ri- 
mánkodva tárta a trón felé; akkor látta Constantinus, hogy 
csapzott, szennyes, rongyos, színehagyott ruhája cafatokban 
lóg róla; csak nagy nehezen értette meg a nő zokogó könyör
gését: „Takard le meztelenségemet, szüntesd meg szégyenke
zésemet, öltöztess fel, szentséges Constantinus!"

Sopatros, amint a császár a bástyakoronát említette, azonnal 
tisztában volt vele, hogy az álom az Augustusnak azt a régi 
vágyát tükrözi, amelyet az udvari emberek körében több 
ízben hangoztatott: új fővárost szeretne alapítani. A bástya
korona, amely a képzőművészetben és* a császári pénzeken 
és érméken mindig valamely nagyváros szimbóluma volt, 
ezúttal nyilván Nikomedeiát jelképezi, amely már nem méltó 
az óriási birodalomhoz, tehát új ruháért könyörög.

A következő hetekben lázas tanácskozások folytak. 
Előbb Thessaloniké neve került szóba: ez katonai szempont
ból alkalmas lett volna fővárosnak, de Constantinus elvetette 
az ötletet, Licinius gyászos emléke miatt. Kalchedont is katonai 
szempontok ajánlották, és itt már el is kezdtek dolgozni a mér
nökök, hogy az új város területét kimérjék. S íme, ahogy dol
goznak, hirtelen hollók csaptak le a levegőből, a mérőszala
gokat csőrükbe ragadták, és sebes iramban az ősi Byzantion 
felé repültek. Égi jel volt ez is: Kalchedonról többé szó sem 
lehetett. Valaki fölvetette Róma nevét, mire Constantinus 
Delphoi jóshelyét kérdezte meg, vajon maradhat-e Róma az 
új birodalom fővárosa. A Pythia azt felelte, hogy „Róma 
uralmának vége". Egyik éjjel azonban úgy rémlett neki, 
mintha titkos szózat Tróját említette volna. Nem hallotta
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tisztán, de azért engedelmeskedett az égi hangnak: táborno
kok, Apollo-papok és mérnökök kíséretében kirándult Trója, 
vagyis az ősi Ilion dombjaira, a hősök sírjaihoz; a hely min
den tekintetben alkalmasnak látszott; Constantinus személye
sen rajzolta le a terepet, s nem sokkal utóbb meg is kezdő
dött a munka. A városfal bástyakapui hamarosan el is 
készültek, s már hozzáfogtak a palota és a középületek 
alapozásához és az út építéséhez, amely összeköti a fővárost 
a hellespontosi Rhoiteionnal, a tervezett hadi és kereskedelmi 
kikötővel.

Szépen haladt a munka, ezer meg ezer rabszolga dolgo
zott lázasan a kopár dombokon, amikor - érthetetlen okokból 
- hirtelen abbahagyták az építkezést.

Sopatrosnak ugyanis sehogy sem volt ínyére Constanti
nus helyválasztása.

- Szentséges Augustus - vetette föl a kérdést -, miért 
tartod éppen Iliont alkalmasnak arra, hogy főváros legyen 
belőle?

- Sopatros, csak nem feledkeztél meg róla, hogy Ilion 
római őseink szent városa? Aeneas innen indult új hazát 
szerezni, a nagy Julius Caesar nemzetsége Julustól, Aeneas 
fiától származott; maga a diktátor is elzarándokolt ide, és 
kevéssel meggyilkolása előtt elhatározta, hogy itt alapítja 
meg az új és hatalmassá növekedett birodalom fővárosát. 
Főleg az a gondolat vezette, hogy innen könnyebben ellen
őrizheti és féken tarthatja az ősi ellenséget, a parthust, mert 
ezek a perzsák egyre konokabban acsarkodnak ellenünk ma is.

- Szentséges uram, fékentartásukra elegendő annyi, ha 
a főváros itt van, a Keleten, de védettebb helyen, mint Ilion.

- Te mit javasolnál?
- Nem vagyok katona, szentséges Augustus, de a magam 

filozófus-fejével úgy gondolom: alkalmasabb volna, védelem 
és támadás szempontjából egyaránt, egy erős tengerparti 
város. Emlékeztetlek arra is, hogy Kalchedon kiépítését 
hollók akadályozták meg.

- Ez igaz - bólintott a császár.
- Márpedig a holló Apollo szent madara; holló mutatta
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meg azt a helyet, ahol Apollo, vagyis Helios megalapította 
Byzantiont; hollók ragadták el a mérőszalagokat kalchedoni 
mérnökeidtől és Helios szobra ma is ott áll Byzantion leg
szebb, aranyban ragyogó temploma, a Helios-templom előtt. 
Az is meggondolandó: tanácsos-e az új fővárost olyan város
kában alapítani, amelyben keresztény püspök van, az az 
Orion, aki már Nikaiában is véres szájú uszítónak bizonyult? 

Constantinus elgondolkozott.
- Érveid helytállók, de elkéstek. Állítsam meg a mun

kát? Most? Bontassam le a kapukat? Hova tegyem az ott 
felhalmozott rengeteg anyagot? A háromezer rabszolgát?

- Rendeld őket, szentséges uram, az újonnan megálla
pítandó terepre. Ha későn is, de jobb későn, mint soha.

Éjfélre járhatott az idő, Constantinus elszunnyadt, Euri- 
pas a lámpákat gondozta éppen, amikor titokzatos-halkan 
felhangzott a mennyei szózat, háromszor egymás után:

- Byzantion ... Byzantion ... Byzantion ...
Még aznap éjjel döntött, mihelyt a mennyei szózat el

hangzása után magához tért. Behívatta Sopatrost:
- Mester, a hét végén indulok Byzantionba a mérnökök

kel. Velem jössz.
- Igenis, szentséges Augustus.
- Sandario is velünk jön. A Chryseon Keras partján 

kényelmes palotája van Sandariónak, valamennyien elférünk 
benne: az Arany szarv-öböl a Hellespontos legszebb helye, 
bár Byzantion, a templomok és középületek kivételével, olyan, 
mint valami elhanyagolt vidéki városka. Ha oda telepíteném 
az új fővárost, az isteni szózat értelmében, megszámlálhatat
lan milliót kellene költeni rá. Mindegy. Ha az istenség így 
parancsolja, így lesz.

Majdnem két hetet töltöttek Byzantionban. A második 
hét végén a katonák elkészültek a terepszemlével, a mérnö
kök a felméréssel. Végül a katonai szempont döntött: Byzan
tion a Hellespontos legjelentősebb stratégiai pontja; aki itt 
befészkeli magát, ura az átjárónak a Fekete-tenger és a 
Földközi-tenger közt. Ezenfelül fontos bástyája a Helios- 
tiszteletnek, egy kissé háttérbe szorulnak majd a folyton
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marakodó keresztények, főleg a mohó és kapzsi püspökök és 
papok, és fel lehet építeni a Helios-kultusz legerősebb bás
tyáját.

Végre sor került rá, hogy kijelöljék a város kerületét, és 
megfelelő szertartásokkal megállapítsák a falak vonalát. 
Nagyszámú díszruhás papság és katonaság kíséretében indult 
meg a császár - arany- és bíbor-pompában -, hogy a kezé
ben tartott ezüst lándzsával mély vonalat vájjon a földbe, és 
így jelölje ki a falak helyét a mérnökök terve alapján, 
amelyet két chartularius kifeszítve hordozott előtte. Az egyik 
mérnök nemsokára észrevette, hogy a császár a mérnöki 
vonalnál jóval távolabbra és szélesebbre veszi a város kerüle
tét, odalépett hozzá, a térképre mutatott, és alázatosan meg
kérdezte:

- Meddig megyünk, szentséges uram?
Constantinus megállt, és átszellemült arccal ezt felelte 

a kérdésre:
- Addig, amíg meg nem áll az, aki ott megy előttem.

Kísérői arra néztek, de semmit sem láttak, s ebből arra 
következtettek, hogy mennyei jelenése volt: az istenség járt 
előtte, s voltaképpen az szabta meg, hol épüljenek az új vá
ros falai. Ezzel a felismeréssel egyszer s mindenkorra biz
tosították az új város szent jellegét; nem egyszerű várost 
alapított tehát az Augustus, vagyis az istenség, hanem örök
kévaló szenthelyet, amely a birodalom jövendő nagyságának 
és dicsőségének misztikus hordozója lesz. Éppen ezért szer
tartásos pontossággal végrehajtották mindazokat a szent 
cselekményeket, amelyekkel Romulus, a hagyomány szerint, 
Rómát megalapította. Olyan szertartások voltak ezek, ame
lyeknek mágikus erővel kellett biztosítani az új főváros 
sorsát. Az államvallás papságának, a Helios-, Mithras- és 
Augustus-papoknak élén, asztrológusok, mágusok és jóspapok 
tömegének segédletével maga Sopatros végezte az alapkőle
tétel szertartásait, olyan ősi varázslatok, ráolvasások, szim-
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bolikus áldások és imádságok kíséretében, amelyeknek a 
titokzatos jelképes jelentését sokan már nem is értették.

De annál szentebbnek és hatásosabbaknak éreztek min
den szót és minden mozdulatot.

Hosszú eszmecsere folyt aztán arról: mi legyen az új 
főváros neve. Sopatros a Platonopolis nevet javasolta, azért, 
mert az új platonizmus legnagyobb filozófusa, Plotinos ezen 
a néven akart fővárost alapítani tervezett eszményi államá
nak. Constantinus viszont határozottan hangsúlyozta, hogy ő 
római fővárost alapít, nem filozófus-várost; eleinte az ősi 
város nevét is meg akarta őrizni az új névben: Új Róma, 
Második Róma, Byzantion-Róma, Keleti Róma - ezekről a 
nevekről vitatkoztak. Maga Constantinus arra gondolt, hogy 
a régi Róma titkos, mágikus jellegű szent nevét adja a fővá
rosnak, de a papok a titkos név latin alakját: Flora, éppúgy 
tilalmasnak tartották, mint a név görög változatát: Anthusa.

- Pedig mind a két név jelentése: virágváros, szimbolikus 
értelmezése szerint: virágzó város, tehát mágikus erővel 
avatta volna örökké virágzóvá és megronthatatlanná a várost 
- jegyezte meg Constantinus.

- Szentséges Augustus - vágta el a további vitát Sanda- 
rio -, javasolom, hogy legyen az új főváros neve Constantino- 
polis, vagyis Constantinus városa; szentséged alapítja, s ha 
saját nevéről nevezi el, már a név varázsával is biztosítja 
örökkévalóságát.

Így lett a római birodalom új fővárosának a neve 
Constantinopolis. Az alapkőletétel utolsó szertartásaiba már 
ezt a nevet szőtték bele a papok, s az ünnepségek végső 
cselekményeként felállították az új város horoszkópját. 
Valens, a Kelet leghíresebb asztrológusa hámozta ki az ala
pítás időpontjából, az állatkor jegyeinek és a csillagképeknek 
viszonyulásából, együttállásából és elhajlásából a város 
jövendő életét és sorsát.

Valens felállította a horoszkópot és azt olvasta ki belőle, 
hogy az új főváros 696 évig fog fennmaradni. Ezen az udvar 
részben felháborodott, részben gúnyosan nevetett:

- Életemben sem láttam még ilyen kétbalkezes asztroló-
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gust! - csúfolódott rajta a vacsoránál Sandario. - Hallotta, 
hogy a Constantinus név a szilárdságot jelenti, a város meg
dönthetetlen erejét és örökkévalóságát s ahelyett, hogy ezt 
hirdetné, 696 évről papol. Nem tud olvasni a csillagokban! 
Nem csodálnám, ha Constantinus urunk elüttetné azt az 
ostoba tökfejét!
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HETEDIK RÉSZ

A BUKÁS

I

égy esztendőbe telt, amíg Constantinus városa fel
épült, és megint virágzó és napfényes május mo
solygott az Arany szarv dombjaira, amikor már az 
új főváros vörösréz tetői, a paloták és templomok 

aranykupolái és márványcsarnokok fehér, zöld, vörös és 
rózsaszín oszlopai kápráztatták a gyalog, kocsin vagy hajón 
érkező telepesek, jövevények, vendégek és követek szemét. 
Ekkora fényt, gazdagságot és pompát nem látott még a világ, 
állapították meg főképpen azok, akik már látták Trevirit, 
Rómát és Nikomedeiát, és megesküdtek volna rá, hogy 
ezeknek a csodálatos ragyogását a világ semmiféle városa 
sem múlhatja felül.

Az építészek és szobrászok, akik ezt az új Rómát megal
kották, büszkék lehettek művészetükre és fantáziájukra, hogy 
megteremtették a világ legkáprázatosabb csodáját, amely 
szépségben, pompában, ragyogásban, méreteiben és arányai
ban jóval túlszárnyalta Deinokrates remekművét, Alexand- 
reiát. Az új városnak jellegét, lényegét és szellemét legérthe- 
tőbben kifejezte az a sugárkoronás Helios-szobor, az az 
aranyozott márványcsoda, amely már messziről lenyűgözte a 
tengeren érkező idegeneket. A porfíroszlopon álló szobor
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voltaképpen Apollót ábrázolta, a sugárkorona Heliosszá 
avatta, a nép pedig, Kelet és Nyugat egyaránt, Constantinust 
látta benne. A szobor jobbján álló aranyozott Tyche szobor 
a régi főváros, Nikomedeia emlékét idézte.

Már az egész udvar átköltözött Nikomedeiából az új 
fővárosba, s ez a helyváltoztatás a legkínosabb volt Brelli- 
cusnak, Thamarnak, Corfulenusnak és Taliónak, aki végre 
nyugodtan élvezhette Marciéval fiatal boldogságát, amely 
csak egyszer jut ki az embernek életében.

- Miért kellett ilyen nyakrafőre átköltözni, hiszen még 
nincs is készen a város: a mozaikrakók, az aranyozok, a fes
tők, a kőfaragók még javában dolgoznak. Miért ez a siet
ség? - méltatlankodott Thamar.

- Azért, kedvesem - csillapította Marius -, mert 
Constantinus urunk végre „otthon" akar lenni!

- És ezért minket kizavar az otthonunkból!
- Nyugodj meg, kedveském. Az a fő, amit ő akar. 

Otthont keres, vagyis őszintén szólván: nyugalmat. De azt 
őszentsége, sajnos, már soha és sehol sem találja meg. Mi 
pedig, esküszöm neked, még Constantinopolisban, a félig 
kész idegen városban is boldogok leszünk. Nem a nikomedeiai 
villa volt a mi boldog életünk titka.

- Egy kicsit a villa is - ellenkezett szelíden Thamar -, 
hiszen hol nyűgöz le még egyszer a hely varázsa úgy, mint 
akkor, ott, a villában az én ostoba, szomorú éjszakámon.

A viruló, pompás asszony halvány arca Idgyulladt, fejét 
Marius vállára hajtotta.

- Ott, kedvesem, ahol mi ketten együtt vagyunk - 
felelte Marius.

- Igazad van - suttogta az asszony -, ott, ahol kettes
ben vagyunk.

Eleinte persze kényelmetlen volt, hogy a palotában, 
pompás lakásukban is, még mindig iparosok dolgoztak. De 
éjjel csend volt és nyugalom, s az éjszakák Mariust is kár
pótolták a sokszor emberfölötti nappali munkáért. Csak Talio 
nem panaszkodott az átköltözés miatt, hiszen a fiatal háza
soknak mindegy, hogy az aranyozok bearanyozták-e az osz-
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lopfőket, vagy nem. Az ő életüket, egyelőre legalább, beara
nyozta egy láthatatlan aranyozó-művész, akit az érdekeltek 
ilyenkor úgy neveznek, hogy „szerelem".

Ki szívesen, ki zúgolódva, végül mégis mindenki átköl
tözött az új fővárosba, ahová egyébként naponta ezrével 
tódultak a nem éppen mindig szépszerével betelepített ipa
rosok, hajósok, rakodómunkások és parasztok, úgyhogy az 
új fővárosnak hamarosan félmillió lakosa volt. Constantinus 
a napi jelentésekből látta, hogy - sajnos - egy „új Róma" 
alapítása nem olcsó mulatság. A népnek lakás kellett, ingyen 
gabona, olaj, bor, főképpen ha nem volt munkája, bár álta
lában mindenki dolgozhatott, aki akart, mert a halászat ren
geteg embert foglalkoztatott, és a nagy forgalmú kereskedelmi 
kikötőben is mindig szükség volt rakodómunkásokra és nap
számosokra.

Régen is forgalmas kikötő volt Byzantion, de most, hogy 
a birodalom fővárosa lett, megtízszereződött a forgalma. Itt 
került piacra a Fekete-tengerről hozott méz, rizs, állatbőr, 
sózott hús és rabszolga, s ugyanitt fordult meg a sokféle, 
idegenbe szállított áru, olaj, bor, szövet, iparcikk. Itt kor
látlanul garázdálkodtak a gazdag nagykereskedők; ezek 
bizony ittak, dőzsöltek, lakmároztak, és semmit sem törődtek 
vele, hogy az embertelen munkában gömyedező rakodó
munkások hogyan élnek, s miből tartják el éhező és csene- 
vész gyerekeiket.

Ez azonban az ő gondjuk, nyugtatták meg lelkiismere
tüket a császár tanácsadói, akár keresztények voltak, akár 
nem: az állam úgyis túlságosan dédelgeti ezeket a naplopó 
munkakerülőket, az állami munkanélküli-segéllyel, az olajjal, 
borral, kenyérrel! Ez persze mérhetetlenül sok pénzbekerült, 
akárcsak az új főváros építése és szépítése, úgy hogy a kincs
tár pénzügyi nehézségei hamarosan súlyos gondokat okoztak 
a császárnak. A saját szentséges magánpénztára viszont a 
legnagyobb rendben volt.

Éppen az átköltözésnek ezekben az izgalmas napjaiban 
vendéget kapott Sopatros. Nem ismerte ugyan közelebbről 
ezt a Kanonaris nevű újplatonikus filozófust, de persze
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kénytelen volt szívesen fogadni, hiszen a jövevény is Jamb- 
lichos átszellemült híve volt. Sopatros saját lakásán szállá
solta el a filozófust, s még nem is sejtette, mekkora 
veszedelmet zúdított a nyakába ezzel a szakmai vendéglátás
sal. Egyelőre semmi baj sem volt. Sopatros azonban sehogy- 
sem tudta megmagyarázni magának, hogy mi a csudát ke
res Constantinopolisban, még hozzá a város felavatása előtt, 
ez az ismeretlen vándorprédikátor? Csalhatatlan ösztönnel 
versenytársat szimatolt benne. Márpedig, ha csakugyan ve- 
télytárs és talán az Augustus kegyeibe akar beférkőzni, ak
kor jó lesz résenállni, és mihelyt lehet, kiütni a nyeregből 
ezt a kellemetlen idegent.

Dehogyis volt vetélytárs a jövevény! Ügyetlenebb és 
hebehurgyább embert még csak elképzelni sem lehetett ennél 
a nagyszájú és szenvedélyes embernél: csak öt percig kellett 
beszélnie s máris megutáltatta magát mindenkivel, de nem
csak magát, hanem Jamblichost is. A keresztények kaján 
örömmel nézték, hogyan semmisíti meg Sopatros eddig elért 
eredményeit a másik Jamblichos-tanítvány; nem azzal, hogy 
más tanítást hirdetett volna, hanem azzal a visszataszító 
módszerével, hogy durván, gorombán, fölényesen vitatko
zott, vagyis helyesebben: megmart mindenkit. Sopatros né
hány beszélgetés után megállapította, hogy ez a fekete sza
kállas, lobogó tekintetű, szenvedélyesen hadonászó, mindig 
rikoltozó Kanonaris inkább dühös kutya, mint filozófus: ma
gatartása, módszere, stílusa legalábbis erre vall. Mindez ki
derült már az első sétán, amelyet vendégével tett az új fő
városban.

- Látod, mester, még nincs készen a város, de lázas 
iramban épül, és már ragyog a forum, a vár, a császári pa
lota, a templomok és oszlopcsarnokok márványpompája. Ott 
az Apollo-, Artemis- és Aphrodite-templom; Helios és Se- 
lene, a Nap és a Hold temploma és a császár egyeztető val
lási elgondolására jellemző három „istenség"-templom: a 
Sophia, a Dynamis és az Eirene, a Bölcsesség, a Hatalom, s 
a Béke szentélye. Egyébként azt is első pillantásra megálla
píthatod, hogy a város tervszerűn Róma másának épül, mert
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ha figyelmesen szemlélődül, minden római középület, fürdő, 
palota, cirkusz, templom, forum, bazilika megvan itt, csak 
éppen mind újabb, ragyogóbb és pazarabb, mint a régi Ró
mában, amely bizony kissé már elaggott, és nem alkalmas 
birodalmi fővárosnak. Különben könnyen megítélheted, 
mennyivel különb Constantinus városa Rómánál, ha csak 
egyetlen pillantást vetsz az új főváros szobordíszére.

- Erről már hallottam - vágott közbe Kanonaris -, 
őszentsége a könnyebb végén fogta meg a dolgot: Görögor
szágból és a szigetekről, így mondják, mintegy húszezer 
szobrot szállíttatott ide, köztük a régi görög mesterek remek
műveit. így aztán könnyű lehet ragyogó fővárost alapítani!

- Vedd úgy, mester, hogy ily módon az Augustus ren
geteg műkincset megmentett a pusztulástól.

- Mint ahogy a rabló is megmenti a milliomos vagyo
nát attól, hogy a tulajdonosa elherdálja!

- De Kanonaris mester! Logikai hiba csúszott az okos
kodásodba, hiszen, hogy nem éppen ízléses hasonlatodnál 
maradjak, ebben az esetben a „rabló" azonos a tulajdonos
sal: ugyanis nem tagadhatod, hogy a birodalom Constanti- 
nusé, mindennel együtt, ami benne van; tehát mindegy, hogy 
például Myron „Diskobolosa" Athénben van-e, vagy Constan- 
tinopolisban. Senki sem nevezheti rablónak azt az embert, 
aki átrendezi a lakását, és a karosszékét, mondjuk, az egyik 
szobájából átviteti a másikba.

- Mesteri szofizma! - csúfolódott epésen Kanonaris. - 
Tehát eszerint az ő tulajdona a fejed is: elveheti és áthelyez
heti, ahová akarja.

- Éppúgy, mint a tiedet, kedves mester - vágott vissza 
Sopatros. - De most nem filozófiai vitát folytatunk, hanem 
várost nézünk! Látod a pompás csarnokokat, palotákat, bér
házakat? Az ott, az utca hajlatában, korunk legmagasabb épü
lete: száz láb a magassága. Szédítő! Nyolcemeletes!

- És ez itt, a kis téren, hány emeletes volt, mielőtt le
feküdt volna a földre? - kérdezte kajánul Kanonaris, és rá
mutatott egy romba dőlt palotára.

- Ez csak kétemeletes volt, az egyik szenátor építtette,
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és nagyon sürgette az építészt mert a császárral egyidejű
leg akart ide költözni, hogy az első legyen, aki fürödhet az 
udvar fényében. Sajnos, a palota összedőlt, valami húsz rab
szolgát agyoncsapott az összeomló épület. A szenátor még 
nem volt benne.

- Mindjárt gondoltam - jegyezte meg Kanonaris.
- Az építészt azonban letartóztatták.
- No természetesen az építészt, nem pedig azt, aki sür

gette és hajszolta - vágta oda mérgesen Kanonaris. - Mért 
volt olyan sürgős Constantinusnak, hogy négy év alatt fel
épüljön ez az óriási város?

- Eredeti terve az volt, hogy az új fővárost a harminc
éves uralkodói jubileum évében avatja fel, de bizalmas ta
nácsadója, Ablavius, rábeszélte, hogy már a huszonöt éves 
évfordulón tartsa meg a városavatás, a dedicatio, ünnepsé
geit. Ez az oka a hajszának. Megvallom, én nem helyeslem, 
de engem nem kérdeztek meg, sajnos.

- Talán a szenátort sajnálod? - kérdezte kihívón a ven
dég.

- Dehogy sajnálom - tiltakozott Sopatros -, majd épít
tet másikat! Én az áldozatokat sajnálom meg a sok kárba- 
veszett munkát és anyagot, mert sajnos, nem ez volt az egyet
len szerencsétlenség.

- Minden túlzott erőfeszítésnek és hajszának ez a vége! 
így séta közben is látom, hogy az építkezésben nem a tar
tósság, szilárdság, megbízhatóság volt a fő szempont, hanem 
a sietség, és még valami: a külső dísz, a cifraság, a homlok
zatok színes márványai és üvegmozaikjai, a falak és oszlo
pok aranyozása, ritka és rendkívül drága építőanyagok hal
mozása meg a hajsza, az oktalan és tébolyult hajsza. Minden 
munkának megvan a ritmusa; ha siettetik, elsietik; nem nagy, 
hanem elnagyolt lesz az alkotás. Ezt nem érti a gazdád, So
patros.

- Ehhez nem szólhatok hozzá, mert ez nyilván politika.
- Igen, a bűnt és a kontárkodást mindig a „politika" 

bűvös varázsigéjével mentesítik a felelősségtől. Pedig nevén 
kell nevezni a gyermeket; felelőtlenség, kontárság, bűnl
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Persze meg kellene mondani neki, de itt, úgy látszik, senki 
sem meri kinyitni a száját. Mért nem beszéltek? Mért nem 
beszélsz legalább te, a filozófus?

- Mert ez is politika, mester - felelte csöndesen So
patros.

- Nem politika! Gyávaság! - harsogta Kanonaris.
Egy kőfaragó utánuk nézett, és rosszallón csóválta a 

fejét.
- Politika biz ez, mester - makacskodott Sopatros. - 

Az önvédelem politikája.
- És az ott fent? - mutatott Kanonaris távolabb egy 

ragyogó kupolára, amely vörösen szikrázott a májusi nap
sütésben.

- Az? Az a tizenkét apostol temploma.
- Hogyhogy? Keresztény templom? Hát Constantinus 

még azt is megengedi nekik, hogy templomot építsenek? S 
épp itt, az új fővárosban?

- Nem kell megbotránkoznod rajta, hiszen maguk a ke
resztények is úgy kérték az engedélyezését, hogy bazilikát 
építsenek Krisztus-Heliosnak és a Zodiacus tizenkét jegyé
nek - magyarázta Sopatros.

- Ha Jamblichos igaz híve vagy, mért tűröd ezt? - 
kiáltotta mérgesen Kanonaris. - Hisz csak a vak nem látja, 
hogy ez ravasz fogás: a keresztények minden áron be akar
nak furakodni Constantinus kegyeibe, hogy aztán belülről 
rágják halálra a Helios-vallás fáját, mint a fúróféreg. Hogy 
engedhetted meg ezt, Sopatros mester? Hát majd holnapután 
hallgasd meg az előadásomat a hippodromban : majd ott meg
mondom én a magamét erről a szégyenletes megalkuvásról!

- Ne felejtsd el, Kanonaris mester, hogy egyes újplato- 
nikus filozófusok szerint szabadjára kell engedni a kereszté
nyeket, hadd gyalázzák és marják egymást, felekezeteik hadd 
játsszák külön-külön az ..egyedül üdvözítő" vallást, hiszen 
így egészen bizonyosan elpusztul valamennyi. Az Augustus 
azt mondja, hogy minden erőszak csak az ő malmukra haj
taná a vizet.

- A propagandájukat kell megfojtani! - rikácsolta dü-
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hősen Kanonaris. - Ne tulajdonítsanak maguknak minden 
jót, ami történik, ne sajátítsanak ki minden politikai és hadi
sikert, ne lopják el a Helios-vallások minden tanítását és 
szertartását, főleg pedig: álljanak sarkukra maguk a Helios- 
vallások, és magyarázzák meg a népnek a kereszténység meg
tévesztő, ám átlátszó és könnyen leleplezhető fogásait és mód
szereit. Nem üldözni kell őket, hanem legyőzni! Az első do
log ezt hangosan kimondani, császár és rabszolga előtt egy
aránt!

- Mondani lehet, főképpen így, négyszemközt, de ki
mondani!? Hova gondolsz? Constantinus békességet akar, s 
ha valaki túlságosan hangos, gyorsan betapasztja a száját, 
mégpedig a legbiztosabb módszerrel: úgy hogy a fejét elvá
lasztja a nyakától.

- Hát majd én kimondom! Majd én megmutatom, hogy 
nem mer hozzányúlni a fejemhez! Elvégre hol élünk? A bar
bár perzsák között?

- Nem, Kanonaris, a művelt római birodalomban.
- Azért mondom! Jogállamban.
- Igen - fejezte be az eszmecserét Sopatros -, jogál

lamban, de Constantinus őszentsége uralma alatt!
- Hát annak is vége lesz egyszer!
Sopatros összerezzent ijedtében. Kanonaris kijelentését 

fenyegetésnek érezte, és egyelőre jól az emlékezetébe véste.
Este elvitte vendégét Constantiához, aki szűkkörű vacso

rára hívta meg őket. Kettejükön kívül csak két vendég volt: 
Strategios és Eusebios - mégpedig a nikomedeiai püspök 
kényszerű távollétében a kövér kaisareiai, aki azonban se 
nem tudta, se nem akarta helyettesíteni püspök testvérét a 
csúf nobilissima ágyában. Vacsora közben mohón tömte ma
gát, löttyedt tokája ezúttal zsírosán megfeszült, apró birka
szeme tőle telhetőleg kidülledt, s a világ minden testi gyö
nyörűségét kiélvezte; többet ér ez, gondolta magában, mint 
akár a világ legszebb nobilissimája, az öreg tudniillik - igen 
helyesen - haszontalan időpocsékolásnak tartotta üvegen ke
resztül nyalogatni a mézet. Inkább evett.

De vacsora után is várt rá élvezet. Beszélgetés közben
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a jóslás művészetére terelődött a szó, és Kanonaris váltig 
hangoztatta, hogy az újplatonikus filozófusnak, mint Jambli- 
chosnak s mestereinek is, feltárja az istenség a jövőt, bizo
nyos misztikus szertartások után, átszellemülések, sugallatok 
révén. Strategios a kézzelfogható valóságot szerette, a csengő 
aranyat, a kacagó nőt és a pompás lakomák ételtől-italtól 
roskadozó asztalait, mivel sokkal jobban ismerte a világ vala
mennyi vallását, hogysem bármiféle misztikumban és hó
kuszpókuszban hitt volna - éppen ezért élénken ellentmon
dott Kanonarisnak. Ez viszont annál jobban belelovalta magát:

- Majd mindjárt bebizonyítom neked, egregius! - han
goskodott. Kisietett a tricliniumból; mint afféle rendkívüli 
lény, engedelmet sem kért a háziasszonytól, s nemsokára 
egyik rabszolgájával tért vissza, aki könnyű zsákot hozott 
utána. Kanonaris intett, a rabszolga távozott, s a mester ké
résére a nobilissima a többi szolgát is kiküldte, s mikor 
magukban maradtak, Kanonaris megszólalt: - Maradjatok 
csöndben, és ne zavarjátok megjegyzésekkel a szertartást.

Kibogozta a zsákot, fehér vászonruhát és vászonsarut 
szedett ki belőle, felöltözött, fejére fehér szalagot övezett; az
tán babérfából faragott összehajtható háromlábú asztalkát 
vett ki a zsákból, érthetetlen varázsszavakat mormolt, a há
romlábat az egyik lámpa lángjánál meggyújtott illatszer
szemcsék kellemes füstjével körültömjénezte, s végül fémtá- 
r.yért tett az asztalka közepére; karimáján látszott az ábécé
nek fekete vonalakkal ráfestett huszonnégy betűje. Lehúzta 
Abraxas-jelekkel televésett varázsgyűrűjét, vékony láncra 
erősítette, és titokzatos szavak kíséretében a tányér fölé tar
totta. A feszült várakozás izgalmában egyszerre csak meg
szólalt Kanonaris, szertartási ünnepélyességgel kongó, el
nyújtott hangon:

- Titokzatos istenség, bárki vagy, mondd meg nekünk: 
ki lesz isteni császárunk méltó utóda?

Erre az egész társaság valósággal megmerevedett a ré
mülettől, de hirtelen koppanás hallatszott, az asztalka meg
billent, hol az egyik, hol a másik lábára állt, és aszerint, hogy
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merre és mekkorát fordult, a varázsgyűrú hol az egyik, hol 
a másik betű fölé került...

Az asztalka már négy betűt kikopogott s aki éberen 
figyelt, a félhomályban is elolvashatta és összerakhatta az 
isteni válasz betűit: ABLA ...

Sopatrcs azonban ismerte ezt a bűvészmutatványt, s jó
nak látta végetvetni a hókuszpókusznak, mielőtt veszedel
messé fajulna az asztaltáncoltatás: úgy tett, mintha nyújtóz
kodni akarna, és bal lábával erősen megrúgta az asztalká
nak éppen a padlón nyugvó lábát; a bűvös asztal felborult, a 
fémtányér leesett, és nagyot csattant a márványpadlón, sőt 
ijedtében Kanonaris mester még az Abraxas-gyűrűt is leej
tette.

Kínos csend támadt, s megszólalt a varázsló:
- Ha nem történik ez a véletlen szerencsétlenség, meg

tudhattuk volna, amit akartunk, de már elriasztottuk az is
tenséget: a szertartást nem szabad megismételni.

- Sajnos, oly gyorsan forgott a tányér, hogy alig lehe
tett összeolvasni a betűket - rotyogta jóllakottan Eusebios. 
- Én ezt olvastam ki : ALT A ...

Ezután sorra találgatták a rejtélyes nevet: BALA, EBLA, 
ABIE - és vetekedtek abban, hogy minél jobban eltorzítsák 
a világosan felismert név betűinek sorrendjét. Persze mind 
tudták, hogy az asztalka Ablavius nevét akarta kikopogni.

Sopatros fejében rémítő világosság gyúlt: hiszen ez az 
ember Ablavius ügynöke! Hiszen azért oly dühös mindenért, 
azért bírálja oly kíméletlenül a császárt, hogy lejárassa, és 
ez a komédia is arravaló volt, hogy Ablaviust népszerűsítse. 
Ablavius? töprengett, hát ilyesmiben sántikál őfényessége?

Ezt is jól megjegyezte Sopatros.
Másnap Kanonaris óriási tömeg előtt megtartotta nagy 

garral beharangozott előadását, amely ugyan, címe szerint 
„az istenség gondviseléséről" szólt, valójában pedig mind
össze két tárgy körül forgott: első felében a kereszténységet 
támadta, durván, útszéli hangon, szenvedélyesen és dühösen; 
ha Porphyrios hallhatta volna, halálra szégyellte volna magát. 
Az előadás második része, ugyanilyen modorban Constanti-
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nust támadta, de egyetlenegyszer sem ejtette ki a nevét, bár 
minden mondatából félreérthetetlenül rá lehetett ismerni az 
Augustusra.

Ablavius ügynökei gyorsírással jegyezték az előadást, és 
a szöveget bemutatták a kormányzónak, aki egyáltalán nem 
akadt fenn rajta; hiszen a keresztényeket szabad bírálni és 
támadni, másrészt pedig akármit beszélt a szónok a „felsőbb- 
ségről", meg „főhatóságról", meg „hatalmasságokról", meg 
„zsarnokokról", Constantinus nevét nem is említette. A beszéd
ről tehát nem tett jelentést a császárnak, minek is terhelje 
ilyen semmiséggel? Kanonaris az ő fizetett ügynöke, Abla- 
viusnak tehát nem érdeke, hogy a császár tudomást szerez
zen a vakmerő támadásról.

Ellenben Sopatros még aznap este pontosan tájékoztatta 
az Augustusi az asztaltáncoltatásról is, az előadásról is. Más
nap Kanonaris meghívást kapott császári kihallgatásra. Büsz
kén ment el: íme, bátran megmondta a magáét, és a császár 
mégis hívatja! Valószínűleg megjutalmazza szókimondásáért. 
Mikor beért a palotába, a fény, pompa és ragyogás elkáp
ráztatta: ilyenről nem is álmodott.

Olyan szertartásosság forgatagába került, hogy egyre 
mélyebben meggyökerezett benne a gondolat, hogy a csá
szár az ő tiszteletére állított a folyosókra, a termekbe és osz
lopcsarnokokba annyi katonát, testőrt, díszruhás udvari tiszt
viselőt, az ő kedvéért hemzseg annyi lándzsás őrség és benn
fentes, puha heréit. A fogadóterem előcsarnokában ugyan
csak bizonyosan a császár parancsára várta egy aranyruhás, 
fekete pálcás úr, hogy bizalmasan közölje vele: a császár 
megszólítása: felséged, szentséged, örökkévalóságod, istensé
ged - egyúttal pedig gondosan betanította a vidéki filozó
fust az okszerű és szabályos adoratio mindennél fontosabb 
műfogásaira. Ezekután egyet koppantott, és bebocsátotta a 
filozófust a fogadóterembe.

Kanonaris majdnem hanyattvágódott meglepetésében: a 
császár keleti szőnyegekkel borított emelvényen ült a bíbor- 
pámás arany trónszékben, vállán a bíborpalást, alatta 
arannyal átszőtt selyemdalmatika, fején szikrázó rubintok-
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kai kirakott aranydiadém, lábain drágakövekkel és gyön
gyökkel díszített selyemcipő, bal kezében Helios földgömbje, 
jobbjában a sassal koronázott jogar. Körülötte néhány ud
vari főtisztviselő, arannyal hímzett bársonydalmatikában, a 
császár előtt az emelvényre térdelő Marius, mellette két no
tarius, a császár kétoldalán két hű ezredese, Corfulenus és 
Talio, az irigylésre méltó arany nyaklánccal páncélja fölött. 
A császár mögött az emelvényen huszonnégy cataphractarius, 
csillogó páncélban és nehéz fegyverzetben, lent az emelvény 
előtt, valamint körös-körül a falak mentén és az ajtókban, 
százhúsz candidatus, hófehér egyenruhában; puha fehér bőr
páncéljukban, ezüstlándzsájukkal és pajzsukkal olyanok vol
tak, mint hófehér márványból faragott atlétaszobrok.

Ünnepélyes csönd borult a teremre, még a lélegzés nesze 
sem hallatszott - Kanonaris belépett, a pompa elkápráz
tatta ... most kel föl a császár, elébe siet, megöleli, és kegye
sen megszólal... De mi ez?... Mintha megdermedt volna 
az egész terem ... mindenki mereven áll... a császár is moz
dulatlanul ül trónján ... megközelíthetetlen túlvilági ragyo
gásban és fenségben, mint egy földreszállt isten.

Egyszerre valahonnan három koppanás hallatszik, Ka
nonaris fölnéz, nem látja a szertartásmestert - Euporius lát
hatatlanul is ura és mestere a ragyogó és lenyűgöző pompá
nak -, de látja, hogy a kardok és lándzsák tisztelgésre len
dülnek, a fényességes, kegyelmes és méltóságos udvari em
berek mélyen meghajolnak: íme, a császár szóra nyitja aj
kait:

- Kanonaris, hitvány lázadó - szárazon, közömbösen, 
de egyúttal keményen és könyörtelenül kattant az Augustus 
hangja -, vakmerőn uszítottad ellenem fővárosom népét, 
titkos éjjeli összejövetelen förtelmes mágiával kutattad, ki 
lesz az utódom: most elveszed méltó jutalmadat. Vigyétek!

Kanonaris, a nagy hős, rémülten összerezzent, beszélni 
akart, de máris ott termett mellette két katona, s még ma
gához sem tért, máris kint volt az előcsarnokban. Aztán kis 
szobába tuszkolták, ott várta már Zabas és két pribékje. Ka
nonaris azt hitte, hogy kihallgatásra hozták.
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- Uram - fordult Zabashoz -, meg kell mondanom, 
hogy abban a hippodromi beszédemben csak hatalmasokról 
beszéltem, nem is említettem a szentséges Augustus nevét, de 
még csak nem is gondoltam őistenségére ... - Egyszerre csak 
megdöbbentette Zabas jéghideg és kissé gúnyos tekintete, ve
szélyt szimatolt és hadarni kezdett: - Ezenfelül, uram, az a 
förtelmes mágia, amiről őszentsége beszélt, csak társasági 
tréfa volt... az asztal az ABLA betűket kopogta ki, mikor 
azt kérdeztük, ki lesz az Augustus utóda, de hát kétségte
len, hogy a félbemaradt szó nem más, mint ABLATOR, 
vagyis olyan ember, aki elemei vagy elvisz valamit... mond
juk ki: tolvaj ... s ebből derül ki, uram, hogy csak tréfa le
het ez a jóslat, amely azt mondja, hogy őszentségének tolvaj 
lesz az utóda... Uram, érted ezt?... Ez véresen gúnyos ki
csúfolása minden trónkövetelőnek ... Uram ... ugyebár meg
érted ...

- Mit akarsz tőlem? - kérdezte szokott szakmai meg
vetésével Zabas.

- Azt, uram, hogy megérts ... hogy megmagyarázd 
őszentségének ... hogy ez csak tréfa volt...

Zabas összefonta karjait a mellén, így felelt:
- Ez viszont, komoly, uram. Én tudniillik a hóhér va

gyok.
A fenegyerek Kanonaris összeesett.
Még aznap este „áthelyezték" a fejét...

II

Másnap éjjel teljes holdfogyatkozás jelezte, hogy ha 
nem is halálos, de nagy és fontos események következnek. 
Sajnos, nem volt itthon Hosius, hogy hitelesen megmagyaráz
hatta volna az égi tünemény jelentőségét. Hosius egészen bi
zonyosan úgy magyarázta volna az égi - s meglehetősen ritka 
- jelenséget, hogy Constantinus életében, s valószínűleg ép
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pen érzelmi életében, jelentős fordulat várható, ugyanis a 
hold, akár Selene a neve, akár Luna, elsősorban az érzelme
sek és érzelgősek, s mondjuk meg őszintén: a szerelmesek 
intennője. Hosius könnyűszerrel megmagyarázta volna, hogy 
valamint a hold hosszú időre elsötétedik, és kisvártatva újra 
teljes fényben felragyog, akként Constantinus életét is sötét 
felhők ámyékozták be vigasztalanul, végre azonban most 
megtörik az ellenséges démoni hatalmak gonosz acsarkodása, 
és feltündöklik a nap, az életkedv és életakarat sugárzó és 
melegítő napja. De Hosius nem volt itt és Constantinus csak 
az elsötétedést látta, s nem a sóvárogva várt fény felragyo
gását.

A főváros hivatalos felavatásának ünnepségei halálosan 
kifárasztották. Az afrikai, indiai, sericai és egyéb távoli né
pek követségeinek fogadása és ajándékaik ünnepélyes át
adása elviselhetetlen teherként nehezedett rá. Hát még az ün
nepi játékok! A színházi előadások, a gladiátor-viadalok, a 
cirkuszi kocsiversenyek! Főképp a kocsiversenyek! A hip- 
podrom, a római Circus Maximus mása, már több mint száz 
éve központja volt Byzantion életének, mint ahogy az ma
radt az új Constantinopolisban is. A négy nagy párt, a fe
hérek, vörösök, zöldek és kékek pártja valóságos élethalál
harcot vívott egymással, s nemcsak a győzelemért, hanem a 
közéleti befolyásért és a politikai hatalomért is. Általános té
boly volt ez: előkelők és proletárok, férfiak és nők, szabadok 
és rabszolgák egyetlen gondja és szenvedélye volt, hogy me
lyik párt győz a kocsiversenyen. A fehérek és vörösök ha
mar elvéreztek; már hosszú évtizedek óta csak a két legerő
sebb, legnépszerűbb és legjobban megszervezett párt viasko
dott egymással : a kékek és zöldek. Egyesek inkább nem alud
tak, csak hogy jó helyet foglalhassanak le már hajnalban; 
az izgalmas fogadások a pártok irodáiban; a szenvedélyes 
viták a versenykocsisokról és a győzelem eshetőségeiről, néha 
pedig a vad és véres verekedések még a verseny lezajlása 
után is tartottak, és az ellentétek gyakran személyes gyűlö
letté és ellenségeskedéssé fajultak. A sokszoros győztes ver
senykocsisok dicsősége, népszerűsége és keresete legendás
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volt, egy-egy híres zöld vagy kék párti győztes a nép bál
ványa, a legremekebb nők szeretője s ebben a kék párt büsz
kesége, Crescens, semmivel sem aratott több sikert, mint a 
zöld párt hőse, Euthymios, ámbár ez keresztény volt; játék
szenvedély, versenybeli csalás, kapzsiság, nőhódítás terén nem 
volt különbség Helios-hivők és keresztények közt, sem orto
doxok és eretnekek közt. Ebben Constantinopolis népe 
egységes volt, megbonthatatlanul; legfeljebb a kék és zöld 
párt közt lehettek ellentétek, s talán éppen ez a magyarázata, 
hogy a kocsiversenyek előtt és alatt minden egyéb marako
dás szünetelt, viszont időközben, a legközelebbi versenyig, 
bőven kitombolhatták magukat a vallási és politikai szenve
délyek. A város életének mégis a hippodrom volt a közép
pontja, úgyhogy Constantinopolisnak bízvást lehetett volna 
a jelképe és címere az a fehér márvány talpazaton álló bronz
szobor - a hippodromhoz vezető széles sétaút két párhuza
mos oszlopcsarnoka között -, amely az ezerszeres győztes 
kék párti versenykocsist, Porphyrios Ephesiost ábrázolta, 
kékre zománcozott széles övvel a derekán, aranyozott pálma
ággal jobbjában, hófehér talpazatán pedig ezzel az aranyozott 
felirattal: „Porphyrios Ephesiosnak, az ezerszeres győztesnek, 
a kék párt büszkeségének, a hippodrom hősének."

Constantinus sem a kocsiversenyeket, sem a gladiátori 
viadalokat, sem a színjátékokat nem kedvelte különösebben; 
néha mégis meg kellett jelennie a játékokon is csakúgy, mint 
a hivatalos avató-ünnepségeken, bár mindenféle ünnepélyes 
kivonulástól húzódozott: szerepéhez hozzátartozott a fény, a 
pompa, az ünnepélyes ragyogás, és ezt kedvelte is, de legfő
képpen otthon, a palotában. Legszívesebben úgy mutatta 
volna meg istenségének teljes tündöklését, ha nem ő vonult 
volna ki, hanem a főváros népe vonult volna végig a palotán 
s ő csak ült volna a bíbortrónuson, méltóságosan, átszellemül- 
ten, túlvilági révületben, szikrázó díszeinek, drágaköveinek 
és diadémjának mennyei káprázatában.

De tudta, hogy ilyesmiről szó sem lehet: bizony ki kell 
vonulnia, meg kell jelennie az ünnepségeken, díszüléseken és 
katonai szemléken; öltözetét mindig Euporius állapította meg,
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a szertartásrendet is; kíséretét is az utolérhetetlen főszertar- 
tásmester válogatta össze. A derék Euporius valószínűleg 
szörnyethal, ha az Augustus olyan ötletet pendít meg, hogy a 
főváros népe bent a palotában vonuljon el szent színe előtt. 
De ilyen szentségtörést - Jupiter óvjon! - a szentséges 
Constantinus semmiképpen sem javasolhatott.

Mindazonáltal nagyon szerette volna, ha minél előbb 
vége szakad a túlméretezett ünneplésnek, és ki is vonta 
magát minden ilyen nyilvános szereplésből, hacsak tehette. 
Legutóbb azonban Marius ügyes javaslattal állt elé; vonja
nak össze két ünnepséget: a hivatalos városavató ünnepélyt és 
a főiskola újonnan alapított könyvtárának felavatását és meg
nyitását.

- Elfogadom - bólintott rá az Augustus -, de sokkal 
jobban örültem volna, ha mindjárt az ünnepségek elején 
eszedbe jut ez az okos javaslat. Sok unalomtól megmenekül
tem volna!

így is összezsúfolódott sok minden. Az egyik nap eltelt 
a külföldi követek fogadásával; ezek a küldöttségek rend
szerint tolmácsokat is hoztak magukkal, de Constantinusnak 
is voltak tolmácsai: a barbár nyelvekre Flavus és Nevitta, az 
afrikai nyelvekre Ferik, a közel-keleti nyelvekre Strategios. 
Érdekes volt a követek fogadása, kissé a császár hangulata is 
földerült a keleti követek káprázatos selyem- és bársony dísz
ruháin és pazar ajándékain. Az aranyfestésű tálcákat és dobo
zokat, az óriási porcelánvázák sárkánydíszeit, csodálatosan 
színes madarait, a gyönyörűen festett finom porceláncsészéket 
és tálakat, a hártyavékony rongypapír-sávokra festett lehelet
szerű virágokat, fákat, madarakat és furcsaruhás emberi 
alakokat éppoly elfogódottan csodálta az egész udvar, mint 
az indiai selymeket, elefántcsont-műtárgyakat, aranyéksze
reket és csodálatos illatszereket, vagy akár Perzsia selyem
fényű és bársonyos tapintású szőnyegeit és az afrikai berbe
rek finomművű filigránékszereit.

De Constantinus unatkozott, s közben a keletiek szünte
lenül hajlongtak és fecsegtek, hódoló áradozással, a császár 
lábai elé halmozták vég selymeiket, szőnyegeiket s egyéb
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kincses ajándékaikat pergett a tolmácsok nyelve, az Augustus- 
nak zúgott a feje, Euporius bámulatos művészettel mozgatta 
a tarka tömeget - és mikor véget ért a zsibongás, Constanti
nus föllélegzett. Másnap aztán újra kezdődött a hajsza: előbb 
a főiskola felavatása, utána a hivatalos avatóünnepség a 
fórumon. A főiskola ünnepélyén az épület, a professzorok és 
hallgatók bemutatkozása, a mindenféle próbaelőadás, szava
lat, sportverseny ugyancsak mérsékelten szórakoztatta az 
Augustusi, viszont a könyvtárban egészen fölelevenedett; 
el volt ragadtatva a rengeteg könyvtekercstől; nem szeretett 
olvasni, csak egészen hiányosan ismerte a latin irodalmat, 
a görögöt meg sehogy sem, s éppen ezért - mint minden 
irodalmilag műveletlen embert - vonzotta és lenyűgözte a 
könyv misztikuma, az irodalom és tudomány sok-sok titka, 
ami előtte örökre titok marad. Ha fizetett emberei felhívták 
a figyelmét valamire, felolvastatta magának valamelyik rab
szolgával a görög könyvek tartalmát, s nagyjában elmondatta 
magának a professzorokkal, de rögtön abbahagyatta a fel
olvasást, mihelyt nem érdekelte a tartalom; filozófiai tárgyú 
könyvek egyáltalán nem kellettek neki; csak egyet olvasta
tott fel magának, kisebb részletekben, Cicero könyvét 
Az istenek természetéről. Ez a vallásbölcseleti mű lekötötte 
érdeklődését, s ebből tájékozódott, persze hiányosan és egy
oldalún, a stoikus és epikureista felfogásról az istenek léte
zését, lényegét, a világ isteni kormányzását és az isteni 
gondviselést illetőleg.

Nem sóvárgott ugyan az ismeretlen szépségekre és a 
bölcsesség titkaira, amelyeket a könyvtár rejtett, de a lap
pangó szépségek és bölcsességek varázsa mégis lenyűgözte. 
A könyvtáros, Coponius Felicio, töpörödött, kissé görbe hátú, 
alacsony, sovány, madárfejű öregecske, folyton ritkás hosszú 
szakállát simogatta és húzogatta, miközben az Augustusi vé
gigvezette a könyvtár polcai és könyvtartó hengerei közt. Ha 
egy-egy tekercset levett a polcról, megmutatta a szépen eszter- 
gályozott zárógomb feliratát és leolvasta róla a könyv címét: 
Constantinusban ilyenkor néha régi és elmosódott emlékek 
ébredeztek tétován ... mintha ezt már hallotta, vagy talán
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olvasta volna valaha? Coponius figyelte a császár érdeklődésé
nek ilyetén felvillanásait és egy-egy rövid s találó mondatban 
ismertette a könyv tárgyát vagy tartalmát is: Constantinus- 
nak nem kellett elárulnia tájékozatlanságát az öreg Coponius 
tapintatosan átsegítette minden buktatón; csak egy feladata 
volt: bólogatni. Végül olyan látszata volt a látogatásnak, 
hogy a császár kitűnően ismeri a görög és latin irodalmat. 
Az öreg színtelen és fátyolozott hangon magyarázott lelkesen 
és szerényen; pontosan tudta, hogy miből mennyi elég, de azt 
is érezte, hogy a császár nagyon hálás az ügyes vezetésért. 
Mikor aztán a könyvtár kincseit, régi ritka és díszesen festett 
könyveit is megmutatta, az Augustus elégedetten bólintott, s 
mintha enyhén el is mosolyodott volna.

Coponius professzoron eddig lötyögött a tóga, de most a 
büszkeségtől mintha megfeszült volna vézna testén a hosszú 
és súlyos ruhadarab.

Másnap megjelent a könyvtárban Talio ezredes és bár
sonnyal bélelt lapos sárgaréz-tokban átnyújtotta Coponius 
Felicio professzornak a polgári érdemek jutalmazására ala
pított kitüntetést, a mellen viselendő tenyérnyi ezüst tölgy
fakoszorút.

Ebből is látszott, milyen kellemesnek találta Constanti
nus azt az órát, amelyet a könyvtárban töltött. Annál kelle
metlenebbnek érezte az utána következő két órát, a rengeteg 
sallangos szónoklatot, a polgári hatóságok és a papi testületek 
hódolatát, a katonai díszfelvonulást, a kürtösök és síposok 
fülhasogató indulóit és a szöges bakancsok fenyegető csat
togását. Csak a fiúk és lányok vegyeskarának éneke és tánca 
üdítette fel: huszonkét fiú és ugyanannyi lány adta elő Ho
ratius Százados énekét: csupa olyan hajadon és ifjú, akinek 
apja-anyja élt. A friss hangok csengése, az ünnepélyes zene 
és szertartásosan lassú tánc, a fehér fátyolruhák könnyű leb- 
benése és a fiúk selyemtunikáinak suhogása feledtette 
Constantinusszal a lelkén rágódó régi bánatokat és az új 
birodalom alapításának és építésének gondjait... Képzele
tében Augustusi látta, az első császárt, aki éppen 347 évvel 
ezelőtt ugyanígy élvezhette a fiatalok ünnepi hálaénekét és
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táncát Róma százados ünnepén. Mariusnak remek ötlete volt 
ez az ünnepi előadás, mert ezzel is hangsúlyozta, hogy az új 
egységes birodalom szervesen kapcsolódik Augustus császár 
egységes birodalmához, és a közbeeső zivataros, sötét és ta
pogatózó századok után a régi imperium Romanum egyenes 
folytatása.

Szinte jólesett neki, hogy Optatus, az ünnepi szónok, a 
főiskolán a latin nyelv professzora, ugyancsak az augustusi 
folytonosság gondolatából indult ki; okosan fejtegette 
Constantinus felismerésének történelmi jelentőségéit, az .új 
főváros alapításának és felavatásának eszmei, politikai, ka
tonai, gazdasági és vallási fontosságát. Kellemes szónoklatát 
érdeklődéssel hallgatta a császár, hiszen a szónok pontosan 
az ő felfogása értelmében magyarázta a történelmi folyto
nosság elvét s főképpen mértéktartón és ízlésesen, nem a pa- 
negirikusok fellengős és cikornyás körmondataiban, hanem 
a klasszikus cicerói hagyomány stílus-tiszteletének szelle
mében. Jólesett hallgatni a metrikus próza kellemes hullám
zását, és Constantinus még azért is hálás volt Optatusnak, 
mert gondosan és tudatosan mellőzte a szokványos ünnepi 
beszédek émelyítő és rossz ízű tömjénezését és ripacskodó 
színfalhasogatását. Jutalmul megengedte a professzornak, 
hogy személyesen jelentkezhessék a palotában, meghallgatni 
szentséges elismerő szavait.

A fárasztó ünnepség után Ablavius nem ment haza, ha
nem Mariusnál jelentkezett, hogy eszközöljön ki számára 
rendkívüli kihallgatást. A déli pihenő után fogadta is az 
Augustus.

- Nos, illustrissimus, milyen volt Optatus ünnepi be
széde - fordult hozzá a császár -, mit szólt hozzá a főváros 
népe?

- Szentséges Augustus - felelte a kormányzó olvadó 
mosollyal, mivel már tudta, hogy Optatus meghívást kapott 
a palotába -, tökéletes volt! Nazarius is elbújhat mellette, 
Eumenius is, a többi hivatásos ünnepi szónok is. Szentséged 
szándékait még senki sem értette meg ily mélységesen; nem is 
magyarázta még senki ily tökéletesen.
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- Közlöm veled, illustrissimus, hogy kihallgatásra ren
deltem a kiváló professzort, és ki akarom tűntetni.

- Nála jobban senki sem érdemli meg szentséged ke
gyességét.

- Tehát helyesled elhatározásomat, illustrissimus.
- Teljes mértékben helyesnek és igazságosnak találom 

szentséged kegyelmes elhatározását.
- De én igen magas kitüntetést szántam neki.
- Megérdemli minden császári kegyelem teljességét, 

öt megnyerni már nem is császári, hanem birodalmi érdek. 
Igaz, hogy máris érti és szónoki művészete csodálatos erejé
vel támogatja elgondolásodat és terveidet, de azért tanácsos
nak tartanám még szorosabb kötelékkel magadhoz kap
csolni őt.

- Hogyan? - érdeklődött Constantinus.
- Szentséges uram - kezdte Ablavius tulajdonképpeni 

mondanivalóját, amiért kihallgatásra jelentkezett -, ennek 
magyarázatául el kell mondanom, hogy ez a remek Optatus 
voltaképpen csak fél ember a felesége nélkül!

- Hogyhogy fél ember? - kérdezte Constantinus közöm
bösen. - Hát Optatus nem egész ember?

- Nagyszerű tudós és rokonszenves szónok, szentséges 
uram - magyarázta Ablavius -, de embert csak a felesége 
faragott belőle.

- Miféle csodafeleség ez? Hiszen Optatus ember magá
tól is: elegendő bizonyság erre az ünnepi beszéde!

- Ez csak annyit bizonyít, hogy kiváló szónok, de meg 
kell mondanom, hogy Flaviana nélkül még szónok sem lett 
volna belőle, olyan gyámoltalan, sőt élhetetlen ember. Ren
geteg a tudománya, de sohasem tudta érvényesíteni a maga 
boldogulása és érvényesülése érdekében. Képzeld, szentséges 
Augustus, nevelője és tanára volt a kis Licinianusnak, és még 
csak egy főiskolai katedrát sem tudott kimesterkední 
magának.

- De hiszen főiskolai professzor!
- Igen, de csak a felesége jóvoltából, szentséges uram. 

Flaviana ugyanis egyszer csak megelégelte a férje gyámolta-
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lanságát fölment Liciniushoz, és valósággal rátámadt: „Én 
Optatus felesége vagyok. Ismered őt, hiszen tanára a nobilis- 
simusnak: kiváló tudós, elismert szónok és még mindig csak 
házitanító, mint valami hitvány rabszolga. Annyi üres fejű 
professzorod lábatlankodik a tudomány útjában ott a főisko
lán, hogy igazán elkelne már köztük végre egy kiváló tudós. 
Azért jöttem, hogy megkérjelek: nevezd ki őt professzornak, 
mégpedig haladéktalanul, elsősorban a főiskola jóhírneve ér
dekében!"

- És Licinius? - érdeklődött a császár.
- Kinevezte.
- És lehet így beszélni egy uralkodóval?
- Azzal a Danubius-menti barbárral lehetett, de azzal 

is csak Flaviana beszélhetett így.
- Miféle jogcíme volt efféle kiváltságra?
- Egészen rendkívüli és káprázatos szépsége. Kappado- 

kiai nő, szentséges uram, és ez mindent megmagyaráz: ami
lyen állatian csúfak és kibírhatatlanul durvák a kappadokiai 
férfiak, oly gyönyörűk a nők. Egy régi útleírásban ezt olvas
tam róluk: „Oly csodálatosan szépek, mint az istennők". Ha 
meglátod Flavianát, ezt mondod magad is, szentséges uram.

- Valóban kíváncsi vagyok rá! Optatus után őt fogadom. 
Intézkedjél.

Constantinus meghökkent: mi ez? Talán Volusianusnak 
volt igaza, amikor ezt jósolta: „Majd Prusa után másképpen 
beszélsz!" Máris érdeklik a nők, vagy csak ez az egy, mert 
oly kivételesen szép és oly kemény akaratú, bátor, sőt vak
merő? De Ablavius máris fölriasztotta töprengéséből:

- Igenis, szentséges Augustus. De kegyes engedelmed- 
del folytatom Flaviana kihallgatásának történetét. Licinius 
azonnal behívatta Hortariust, a császári jegyzők főnökét, 
kiállíttatta az okmányt Optatus kinevezéséről, s mikor ket
tesben maradt Flavianával, minden különösebb bevezetés 
nélkül egyszerűen le akarta tepemi; derékon kapta, és már 
vitte volna a szomszédos cubiculum pamlagára, hiszen tudod, 
szentséges Augustus, milyen mohó és telhetetlen volt Lici
nius: még vén korában is folyton kakaskodott, és minden nő
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kellett azaz hogy kellett volna neki, hiszen mindnyájan em
lékszünk még a szerencsétlen kis Glaphyra történetére ... 
Nos, Licinius ezúttal pórul járt: Flaviana úgy ellökte magá
tól, hogy a császár hátratántorodott, és ha nem fogódzkodik 
meg a nehéz trónszékben, hanyattvágódik. Még jóformán 
magához sem tért a megdöbbenésből, s máris csattant Fia' 
viana hangja:

- Mi történt veled, Augustus? Elvesztetted a fejed, 
szentséges császár, hogy kocsmai hetérának véltél, és felsé
gedhez méltatlan módon le akartál tepemi? Megfeledkeztél 
róla, hogy fiad tanárának. Optatus professzornak a felesége 
vagyok, tisztes római matróna, nem pedig éhes férfiak szabad 
prédája! Ezt jól jegyezd meg, császár!

És felháborodottan kiviharzott a teremből, mint egy 
gyűlölettől izzó gyönyörű fúria. Licinius tanácstalanul nézett 
utána; így még senki sem merészelt szembeszállni vele! S 
méghozzá ily erélyesen és gorombán! Elfogassa, megbüntesse? 
De ezzel világgá kűrtölné a szégyenét! Ej, hadd fusson! Saj
nálta, hogy durva támadásával elriasztotta ezt a szépséget; 
ha kíméletesen közelít hozzá, talán meg is adja magát, hi
szen kevés Lucretia van a világon, aki a császárnak is ellenáll. 
Mindegy! Késő bánat! Üsse kő, akad még szépasszony Niko- 
medeiában, aki szívesen lefekszik a császárral akkor is, ha 
őszentsége történetesen jóval túl van a hetvenen.

így füstölgött magában a vén - s mint Constantia pél
dáján megtetszett -, jóformán tehetetlen szoknyavadász, 
Flaviana pedig egyenesen a császári irodába sietett, átvette 
az okmányt, s nyílegyenesen hazament, vissza se nézett a 
rokkant és fogatlan oroszlán átkozott barlangjára.

Ablavius pedig a császári parancs értelmében „intézke
dett'7. Elérte azt, amit akart: Flavianát bejuttatta Constanti- 
nushoz; ha sikerül a terve, s az évek óta magányosan élő 
Augustus tüzet fog, a remek nő úgy lenyűgözi majd, hogy 
sem kedve, sem ideje nem lesz törődni az ő kisded játékaival, 
kajánul és tervszerűen épülő hadállásaival.

Optatust kegyesen fogadta a császár, megdicsérte szép 
szónoklatáért, és jutalmul százezer sestertiust utaltatott ki 



neki. A professzor hálából megígérte, hogy szép könyvet ajánl 
majd a császárnak Constantinopolis múltjáról s jelen fényé
ről és nagyszerűségéről. Constantinust azonban már nem a 
professzor érdekelte, hanem a felesége: kegyelemben elbocsá
totta Optatust, és intett, hogy bocsássák be Flavianát. Az asz- 
szony szertartásos lassúsággal lépett be, a háromszoros 
adoratiót szabályszerűen végrehajtotta, Euporius koppantá- 
sára fölnézett, és megállt az Augustus trónszéke előtt.

Amíg Flaviana idáig eljutott, a császárnak bőven volt 
ideje megfigyelni őt: magasan övezett hosszú borvörös tunica 
volt rajta, efölött művészi redőkben leomló hímzett kék 
palla, amelynek finom vászonszegélyét a nyakán egyszerű, 
sima ezüstcsat fogta össze, csigákban legyűrűző könnyű 
szőke haját finom borvörös fátyol fedte. A császár a szakértő 
szemével pillanatok alatt végigtapogatta, megbecsülte és 
szinte fölitta az asszony testének legrejtettebb szépségeit is. 
Lenyűgözte a fejedelmi termet, a tökéletes nyak, a gyönyö
rűn ívelő váll, a büszke mell hullámos hajlata, a hibátlanul 
szabályos, bár kissé kemény vonalú hosszúkás arc, és a két 
fekete szem, a szőke haj és az egészséges piros arc kereszt
tüzében. Ha lírai költő látja, bizonyosan azt mondja róla 
versében, hogy olyan, mint egy megelevenedett Aphrodite- 
szobor. És Constantinus úgy látta, hogy csakugyan van benne 
valami szoborszerű: a keskeny száj, az erélyes áll, a mosoly- 
talan arc, a büszkén fölvetett fej és a királyi testtartás arra 
vallott, hogy ez a káprázatos asszony - ha nem is szobor - 
kemény, mint a márvány.

Constantinus már rég nem élvezett nőt, s mikor Flavia
nát meglátta, sőt végiggyönyörködte, hirtelen nem talált em
lékeiben olyan asszonyt vagy leányt, akivel összehasonlít
hatta volna: a melegséget, Minervina melegségét, hiába ke
reste volna benne, a haja Helénára vallott, a melle Matidiára, 
nyoma sem volt benne Claritas öntudatlan odaadásának, sem 
Thamar lappangva izzó és perzselő tüzének. Csak egy bizo
nyos, állapította meg a császár a villámgyors, de alapos 
szemle végén: káprázatosán gyönyörű.

Flaviana, kissé mereven, meghajolt:
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- Hívattál, szentséges Augustus.
- Meg akarom mondani neked, Flaviana, hogy férjed 

ünnepi szónoklatával rendkívül meg voltam elégedve. Gon
doskodni fogok róla, hogy mindig illő megbecsülésben le
gyen része, és minden támogatást megkapjon tudományos 
munkájában. Holnap megkapja rendeletemet Coponius Fe
licio, hogy a könyvtárban zavartalan külön munkahelyet biz
tosítson neki.

- Hálásan köszönöm kegyességedet, szentséges Augus
tus. \

- Ügy tudom, Flaviana, hogy férjed sikereit elsősorban 
magadnak köszönheted: te tetted professzorrá.

- Szentséges Augustus, csak nem tőle tudtad meg az 
átkozott emlékű Licinius merényletét?

- Nem. Egyik tanácsosom jelentette, hogy milyen bátor 
fellépéssel kényszerítetted Optatus kinevezésére. És azt is, 
hogy milyen erélyesen utasítottad vissza a tolakodását.

- Nem tolakodás volt az, szentséges Augustus, hanem 
durva támadás. Azt hitte a vénember, hogy egy császárnak 
minden szabad, holott véleményem szerint sokkal keveseb
bet engedhet meg magának, mint más: éppen azért, mert 
császár!

Ezzel Flaviana - minden eshetőségre - védőpajzsot fe
szített maga és az Augustus közé.

- Okosan viselkedtél, Flaviana, okosan beszélsz. Úgy 
veszem észre, értesz a dialektikához. Tanultál te valamit?

- Szentséges Augustus, bár mindössze huszonnégy 
éves vagyok, férjem négy év alatt megtanított a retorika 
egész anyagára, és most boldog vagyok, hogy egyetlen mon
datomból felismerted retorikai képzettségemet. Hódolattal 
köszönöm kegyes elismerésedet.

Mivel a legokosabb nőt is lefegyverzi az a csalhatatlan 
módszer, ha a hiúságának hízelegnek, Flaviana, a művelt 
rétor, megenyhült, és lebocsátotta a kettejük közt meredező 
védőpajzsot.

- A retorikai készségedet értem és nagyrabecsülöm,
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Flaviana, de mondd meg azt is, honnan vetted a bátorságot, 
hogy szembeszállj a császárral?

- Az undor acélozta meg karomat és az az ösztönös ér
zés, hogy irtózom az állatemberektől.

- De hiszen mindnyájunkban megvannak az állati ösz
tönök.

- Mondjuk inkább így: természetes ösztönök - je
gyezte meg az asszony -, s ezek valóban nem kifogásolha
tók mindaddig, amíg emberhez méltó módon nyilvánulnak 
meg; ellenben undorítók, mihelyt állativá fajulnak.

- Megint okosan különböztettél, Flaviana, csak egy té
nyezőt felejtettél ki az okoskodásodból.

- Melyiket, szentséges Augustus? - kérdezte meglepet
ten az asszony.

- A szépségedet. A csodálatos és mondjuk így: felhá
borító szépségedet. Bizonyos fokig minden szépség elvisel
hető és élvezhető, de van a szépségnek olyan foka, amelynek 
láttán csak a művelt és belsőleg fegyelmezett emberek tud
ják megfékezni magukban a fenevadat. Ilyen a te szépséged 
is, Flaviana.

... Előbb az okosságomnál fogva, most a szépségem
nél fogva vonz és húz magához, villant át Flaviana fején, s 
elvégre ez is derékonkapás, ha mindjárt tapintatosabb mód
szerrel is. Tudom, mit akarnak a férfiak. Mind ugyanazt. 
Még szerencse, hogy vannak, akik finomabb módszerrel 
akarják. S ezért még hálásak is lehetünk...

Halványan elmosolyodott; egész beszélgetésük alatt most 
először engedett föl kissé az arca merevsége.

- A szépségem? Te is megláttad a szépségemet, szent
séges Augustus? Megláttad, és nem annak a magasztalásával 
kezdted a beszélgetésünket. Ezért különösen hálás vagyok 
neked. Mert igazad van, ha nem ezt tartod egy nőben a leg
nagyobb értéknek. Egy régi görög bölcs azt mondta, hogy a 
„testi szépség állati tulajdonság, ha nem sugárzik mögüle 
az értelem". Ha megláttad testem mögött az értelmet, akkor 
elhiszem, hogy szép vagyok, ha nem is oly „felháborítón" 
szép, mint végtelen kegyességedben említetted, szentséges
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Augustus. És hadd idézzem a filozófus Seneca szép parado
xonét: „A test csúfsága nem csúfítja el a lelket, viszont a lé
lek szépsége megszépíti a testet is." Én hízelgek magamnak 
azzal, hogy a testi szépségemet, ha valóban szép vagyok, en
nek a belső kisugárzásnak köszönhetem.

- Flaviana, túlságosan józanul gondolkodói a szépség
ről, főképpen a magad szépségéről. Hozzá kellene szoknod, 
hogy a férfiak előbb a testet látják meg, és sem arra a bizo
nyos görög bölcsre nem gondolnak, sem Senecára. A szépség
hez hozzátartozik, mégpedig elválaszthatatlanul, az érzéki 
varázs, az elragadtatás, a titokzatos vonzás és vonzódás. Hát 
nem az ilyen rejtelmes erők sodortak téged is Optatus kar
jaiba?

- Nem, szentséges Augustus, hanem a józan meggondo
lás. Optatus kislánykorom óta a tanárom volt, rokonszenves 
férfi, nálam tíz évvel idősebb. Bámultam a tudományát, meg
vesztegető előadásmódját; rokonszenves volt az egyénisége 
is; nála különb férfit abban az időben el sem tudtam kép
zelni. Sokszor mondogatta, hogy én vagyok a legtehetsége
sebb tanítványa, s ez is tetszett nekem; általában, mondjuk 
így, meghatott, hogy ez a tudós tanár ily sokra becsül en
gem, a gyereklányt. Igaz, hogy óriási becsvágy forrt ben
nem, nagy terveket szőttem: hogy én is tudós leszek, mint ő; 
majd együtt dolgozunk, egy asztalnál, szemben egymással, 
mint hű szövetségesek, de mindez persze ábrándozás volt, 
gyökértelen rajongás. Az első valamirevaló férfit a serdülő 
lányok úgy fogadják, mint az eszményképet, s nem tudják, 
hogy ez a lelkesültség vagy rajongás vagy szerelem tulaj
donképpen az érzékeik ébredése. Én sem tudtam. És ekkor 
történt, hogy egyik vizsgámon, amikor éppen az írásbeli dol
gozatomat fogalmaztam, belépett a szobába Optatus, hogy 
megnézze, halad-e a munkám, és ha esetleg szükséges, segít
sen. Fölém hajolt, belenézett az írásomba, tenyerébe fogta a 
fejemet, és a jobb arcomon megcsókolt. Éreztem a csókja 
forróságát, letettem a nádtollat, és csodálkozva fölnéztem rá. 
Ez a csók és ez a pillanat lett a végzetünk. Feleségül vett, s 
ennek a ténynek közvetlen következménye volt a nászéj sza-
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ka, a maga rideg és kiábrándító valóságával és megrázó csa
lódásával. Ez pedig korántsem az az eszményi és tiszta csók 
volt, ott az írásbeli dolgozat fölött, hanem a nemi ösztön 
kíméletlen kielégítése, a gyanútlan leánytest megalázó meg- 
becstelenítése, az eszményinek elképzelt szellemi együttmű
ködés helyett. Optatus tovább is tanított, de valójában min
dig csak a testem izgatta, szellemi életem soha. Én pótoltam, 
amit ő elmulasztott, rendületlenül tanultam, valósággal fal
tam a tudományt, s lett belőlem ami lett. Optatus csak a tes
temmel foglalkozott már, azt kívánta, azt gyötörte, s mikor 
megérezte, hogy egyedül hagytam, és ezt a testi „munkát" 
nem vállalom, abbahagyta a meddő szeretkezéseket. Boldog 
voltam, hogy kijózanodott, én pedig, testem sokszoros meg- 
gyalázása után, befelé fordultam, s elmélyült lelkiélettel akar
tam és akarom jóvátenni azt, amit a testi élettel lelkem ellen 
vétettem. Beavattattam magam az Isis-misztériumokba.

- Ez baj, Flaviana, mert az egyik végletből a másikba
estél, holott olyan józan nőnek, mint te vagy, valóságos ön
gyilkosság misztikus kultuszokba menekülni az élet való
ságai elől. Rajongtál egy férfiért, s visszariadtál tőle, mikor 
ő a valóságos életet akarta élni veled, s most egy misztikus 
kultuszba menekülsz, ahol az élet valósága helyett a halálos 
irrealitásba szédítenek. Nem méltó hozzád, Flaviana! Sem 
magasrendű értelmedhez, sem káprázatosán szép és viruló 
testedhez. , I 1

- Megvesztegető az okoskodásod, szentséges Augustus, 
és engem már azzal is megtisztelsz, hogy vitatkozol velem, 
de nem ismerhetem el, hogy „magasrendű értelmemnek és 
viruló testemnek" a szeretkezés az igazi életformája.

- Annyit azonban el kell ismerned, hogy a misztikus 
rajongás meg éppenséggel nem lehet az életformád.

- Elismerem, szentséges uram, de mit tegyek, hová me
neküljek?

- A szerelembe - mondta rá Constantinus nyugodtan.
- A szerelem ravasz és sok értelmű szó, szentséges 

Augustus. És nekem főképp a regényes és érzelgős jelentésé
hez nincs semmi érzékem. Annyian, de annyian súgták, duru-
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zsolták és lihegték a fülembe ezt a szót, hogy én minden 
„szeretlek" és „imádlak" szó mögött a „kívánlak" és „akar
lak" testi és nyers valóságát érzem, és ettől megriadok és 
megkeményedem.

- De ilyen fiatalon és ragyogón legalább próbát kellene 
tenned az élettel - puhította Constantinus.

- Szentséges Augustus, hallgasd meg az életem történe
tét, és aztán mondd meg, alkalmas vagyok-e én arra, hogy 
valakivel, aki méghozzá talán rokonszenves is nekem, őszin
tén és forrón, átszellemült testi szerelemben egyesüljek? Én 
az égbe nyúló Argaios-hegy oldalában születtem és nőttem 
fel, hófödte jeges csúcsok tövében s már kisgyerek korom 
óta tudtam, hogy az Argaios kialudt vulkán. Szentséges 
Augustus, én már kialudt vulkánnak születtem.

- Ezt csak úgy képzeled - szakította félbe Constanti
nus -, mert a kialudt vulkánok mélyén is örökre izzik a láva, 
és csak a természet csodája, vagyis a megfelelő ember kell 
hozzá, hogy lángra lobbantsa.

Flavianában hirtelen valami furcsa gondolat villant fel, 
de nyomban elhessegette magától.

- A kialudt vulkánok nem támadnak föl - jegyezte meg 
Flaviana meggyőződés nélkül. - Mi mozdíthatja meg a jéggé 
fagyott embert és világot?

- A szerelem - mondta újra Constantinus, és jelentős 
pillantást vetett a fiatalasszonyra.

- De hiszen az Argaios tövében, a hideg és rideg szik
lák alatt, a hó és jég birodalmában, már csírájában meghal 
a szerelem. Ezt a szót odalent Kappadokiában ki sem ejtik 
soha; vagy félnek tőle, vagy nem ismerik. Rideg élet az oda
lent, rideg világ, ne csodálkozzál rajtam, Augustus. Rideg 
világ, rideg emberek: ki beszélne ott szerelemről? Hát én 
honnan hallottam vagy tanultam volna? Apámnak vendég
lője volt Mazaca mellett, a Melas folyócska partján, afféle 
halász tanya; ő maga volt a halászmester, egyúttal kitűnő 
szakács, az egész város a mi vendéglőnkbe járt sült halra és 
ízes hallevesre. Egyszer aztán, az ilyen vén vulkánok tövé
ben sohasem lehet tudni miért, a folyócska kiapadt: nem volt
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hal, meghalt a vendéglő, éhkoppon maradtunk. Apám nem 
nyugodott bele a szerencsétlenségbe, dolgozni akart, fölkere
kedett velünk, elmentünk Nikomedeiába, majd ide Byzan- 
tionba, és itt apám a tonhal-halászatból nemcsak megélt, ve
lünk együtt, hanem meg is tollasodott. Végül arra is módja 
volt, hogy taníttasson... a többit már tudod, szentséges 
uram. Persze, hamarosan legyeskedni kezdtek körülöttem a 
fiatalemberek és a férfiak, köztük gazdagok, előkelők, sőt 
kalandorok is, szegény és ábrándos szerelmesek is, nekem 
egyik sem kellett. így lettem Optatusé, szerelem nélkül és 
szűzen, egy ifjúkori, vagy inkább gyerekkori tévedés követ
kezményeként. Most itt állok, szentséges Augustus, mindent 
őszintén elmondtam neked, és mondd meg ezek után, hová 
menekülhettem volna máshová, mint az Isis-misztériumokba? 
És mondd meg, ha már oly jóságos vagy hozzám és így meg
értettél engem, hová meneküljek?

Constantinus fölkelt a bíbor-trónszékből, lelépett az 
emelvényről, megfogta Flaviana kezét, és csöndesen így fe
lelt a kérdésre:

- Hozzám.
Flavianát mintha villámütés érte volna; megfogta a csá

szári jobbot, megszorította, és ezt a szorítást Constantinus 
minden szónál őszintébb és forróbb vallomásnak érezte. Nem 
ölelték meg és nem csókolták meg egymást, de mind a ket- 
ten érezték, hogy valami nagyszerű élmény részesei: Cons
tantinus most elengedte az asszony kezét, és kissé hátralépett: 
Flavianát most még ragyogóbb szépségnek látta, mint az 
imént, az isteni testet túlvilági fénnyel öntötte el a lélek va
kító sugárzása.

A nagyfeszültséggel terhes csöndet végre a császár törte 
meg:

- Flaviana, szeretnélek minél gyakrabban itt látni ma
gam mellett, tehát ha nincs ellenedre, kinevezlek a főiskola 
tanárának, s mivel görögül is tudsz, beosztalak a görög leve
lezés császári irodájába, s ennek a „sacrum scrinium epis
tolarum Graecarum" irodának a vezetésével is megbízlak. 
Jó?
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Flavianát megdöbbentette, s valósággal megrendítette a 
császár kitüntető kegyessége, úgyhogy alig tudta megfogal
mazni válaszát, s mikor végre felelt, akkor is valami furcsa 
meghatottság fojtogatta a torkát:

- Minden úgy jó, ahogy te akarod, szentséges Augustus.
- Örülök, hogy most már mindig mellettem maradsz. 

Ha holnap eljössz, megkapod a kinevezésed okmányát, amely 
biztosítja számodra a perfectissimus-rangosztály címét és ja
vadalmait. És hogy bármikor, minden körülményeskedés 
nélkül beléphess hozzám, vedd ezt a diptychont.

Elefántcsont-táblát vett elő a keskeny fali ébenfaszek
rényből, és az ezüst stílusával gyorsan néhány sort vésett a 
tábla kemény viaszába.

- Olvasd - nyújtotta oda a táblát az asszonynak. Fla
viana elolvasta a szöveget: ,,Flaviana perfectissima, a sacrum 
scrinium epistolarum Graecarum vezetője, bármikor, minden 
admissionalis-engedély nélkül beléphet hozzám, magánlak
osztályomba is." Ilyen diplomája eddig csak Taliónak volt, 
senki más nem léphetett be a császárhoz bejelentés nélkül. 
Ez a kegy olyan ragyogó bizonysága volt a császár kivételes 
bizalmának, hogy mihelyt az udvarban híre ment, mindenki 
halálosan megirigyelte, legjobban Ablavius, aki úgy érezte, 
hogy terve a kelleténél jobban sikerült.

Constantinus egy csöppet sem csodálkozott, hogy már 
másnap délután megjelent Flaviana, tájékozódott a munka
köre felől, sőt Marius, a császár parancsára, be is vezette a 
görög levelezés irodájába. Flaviana megismerkedett jöven
dőbeli munkatársaival, elbeszélgetett velük, közben megfor
dult az irodában Strategios, Sopatros és a kaisareiai Euse- 
bios, s valamennyien megcsodálták a perfectissima választé
kos görög beszédét, szellemes társalgását, kifogástalan re
torikai és filozófiai tájékozottságát. A sikeres bemutatkozás
ról Marius másnap részletesen beszámolt az Augustusnak.

Harmadnap is eljött az asszony, negyednap pedig, mi
vel éppen szerencsés nap volt, elfoglalta hivatalát. Éttől fogva 
minden délutánját az Augustusszal töltötte, és nemegyszer 
késő estig együtt voltak. Constantinus régóta nem érezte ma-
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gát ilyen boldognak, de mindig beérte annyival, hogy gyö
nyörködött az asszony káprázatos szépségében és okosságá
ban, és soha egy ujjal sem nyúlt hozzá. Flaviana hálás volt 
neki a tartózkodásért s ezért a néma imádatért, egyúttal 
azonban mint jó megfigyelő azt is észrevette, hogy az Augus
tus gyötrődik ebben a kései s annál emésztőbb rajongásban. 
Constantinus már eddig sem volt közömbös neki, csodálta 
politikai éleslátását, szervezőképességét, erélyességét, és jó
zan ítélőképességét, ezenfelül őszintén ragaszkodott hozzá, 
s egyre mélyebben érezte, hogy jobban, mint Optatushoz. 
A férje már évek óta nem zavarja testi kívánságaival; ezért 
hálás volt neki, s meg is mondta: nem veszi rossz néven, ha 
férje máshol elégíti ki vágyait. Most aztán elhatározta, 
hogy visszanyert tisztaságát, újra szűz testét önként felajánlja 
ennek a kivételesen rokonszenves, tartózkodó, udvarias és 
gyöngéd embernek, aki nemcsak uralkodónak kivételesen te
hetséges és tökéletes, hanem - ámbár jócskán túl van az öt- 
venen - férfiúnak is remek, sőt különb mindenkinél. Nem ke
rült sok fejtörésbe, hogy milyen alakban, milyen szavakkal 
s mikor tegye meg nyilatkozatát: ez a jól megfontolt lépése 
józan és természetes volt, nem szennyezte be semmiféle ha
zug és hamis érzelgősség.

Valahányszor estig maradt a császár lakosztályában, 
mindig bort ittak, kettesben, csöndesen, mértékletesen, és mé
zes süteményt mártogattak bele. Flaviana szerette a Smyrna 
melletti Pramnos fanyar és erős borát meg az illatos, zama
tos és ugyancsak tüzes Tmolos-hegyi muskotályt. Constanti
nus nem volt borivó, de Flaviana kedvéért szívesen megivott 
egy-két pohárral, s különösen a tmolosi muskotályt kedvelte 
meg. Egyik este, jó későn - Flaviana szándékosan húzta az 
időt -, a harmadik pohár muskotály után észrevette, hogy a 
férfi tekintete a szokottnál is szomjasabban tapad rá, s ek
kor megszólalt, nyugodtan, tárgyilagosan, de kedvesen:

- Szentséges Augustus - kezdte, és a császár karjára 
fektette jobb kezét -, hallgass meg, mondanék neked 
valamit.

- Szívesen hallgatlak, Flaviana - mondta rá az Augustus 
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-, de előbb én kérlek valamire: ne szólíts engem ilyen hiva
talosan; szólíts nevemen, hiszen úgy érzem, hogy helyén van 
köztünk ez a bizalmasság. Engem már évtizedek óta senki 
sem szólít a nevemen, mintha nem tartoznám senkihez ... 
Flaviana, én nagyon egyedül vagyok! - És most tenyerébe 
fogta az asszony két kezét, és gyöngéden megsimogatta.

- Constantinus, köszönöm, hogy ilyen jó vagy hozzám, 
most már én is érzem, hogy nem vagyok egyedül, aminthogy 
ezentúl te sem leszel egyedül, soha többé. Én már veled ma
radok, és hogy érezd hűségemet és ragaszkodásomat, Cons- 
tantinusom, én önként és egész szívvel neked adom a teste
met is, mert tudom, hogy a legméltóbbnak adom. Neked és 
soha többé senkinek!

Constantinus meglepetésében felugrott, arca kigyulladt, 
izgalmában a melle zihált, egy pillanatig oly tétován állt az 
asszony előtt, mint egy félszeg szerelmes ifjú; egyszerre csak 
tudatossá vált benne az élmény, odalépett Flavianához, szelí
den átölelte, magához vonta, megcsókolta haját és homlokát, 
s miközben a tökéletes Venus-fejet simogatta, s karjaiban 
érezte az isteni testet, amely odaadón hozzátapadt, halkan 
suttogta fülébe a tőle telhető legszebb vallomást:

- Kislányom! Gyönyörűségem!
Ilyen forró és ilyen egyszerű szavakat sohasem hallott 

Flaviana az egyetlen férfitól, akivel eddig testi közelségbe ke
rült: Optatus szerette a túlságosan sallangos és cifra szava
kat, másrészt pedig a testi érintkezés gyors lebonyolítását. Ez 
a gyors szeretkezés azért tetszett Flavianának, mert így ha
mar túlesett rajta; viszont sehogy sem volt ínyére hogy Op
tatus némely éjszaka megismételte a szeretkezést; erről ugyan 
hamarosan leszoktatta Flaviana, mert ellenérzését ez a gépies 
és rideg újrázás úgyszólván az undorig fokozta. Optatust 
nem érdekelte, vajon Flaviana leikével és érzelmeivel is részt 
vesz-e az egyesülésben, őt csak a saját kielégülése érdekelte; 
amíg Optatus vadul lihegve ölelte és szorongatta, hogy ki
csiholja a maga kéjét, soha egyetlen kedves vagy gyöngéd 
szó nem hagyta el az ajkát: önző, rideg és egyoldalú szeret
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kezes volt ez, Flavianának sem a teste, sem a lelke nem vett 
részt benne.

Az asszony, keserves tapasztalatai után kétszeresen 
érezte, hogy a szeretkezésben nem tudja kielégíteni a férfias 
férfit, tehát mikor átmentek a cubiculumba, odasimult Cons- 
tantinushoz, és kissé szégyenkezve bújt a mellére:

- Constantinusom, a tied vagyok; tiéd a lelkem és tiéd 
a testem is, de kérlek, ne várj sokat tőlem: járatlan vagyok 
én a szeretkezés művészetében. De akármilyen ügyetlen le
szek, azt akarom, hogy tudd és érezd: csak a tied vagyok, és 
egészen a tied.

Constantinus magához szorította, s most először forrón 
és hosszasan szájon csókolta, s ezt a csókot Flaviana éppoly 
forrón és átszellemülten viszonozta. A férfi úgy bánt az ágy
ban a gyönyörű testtel, mintha pihegő aranytollú madarat 
ölelne, mintha szüzet szorítana magához, szűzi nászéjszakán: 
szeretettel, gyöngéden, kíméletesen, bár forró és remegő iz
galommal; Flavianának tetszett, hogy a férfi nem rontott rá 
mohón, nem tiporta állati szenvedéllyel, hanem gyönyörűség
gel simogatta, teste minden porcikáját szinte külön-külön íz
lelte, élvezte, alig bírt betelni gyönyörű melleivel, vállaival, 
szájával, lassan vette birtokába a káprázatos szépséget, és 
Flaviana is szívesen adta magát, mert mindenképpen azt 
akarta, hogy kielégítse Constantinust testileg, és ezzel örö
met szerezzen neki. Constantinus lassú kortyokban élvezte és 
kissé késleltette is a beteljesülést; érezte, hogy életében így 
még sohasem élvezett nőt. Kedves szavakat suttogott Fla
viana fülébe, közben is csókolgatta, dédelgette, simogatta, 
Optatus mohó és gyors kielégülést hajszoló szeretkezései után 
szokatlan volt az asszonynak ez a bágyasztón hosszú ölelés, 
úgyhogy mikor Constantinus egy lélegzetvételnyi szünetben 
forró csókkal tapadt a mellére, Flaviana halkan és gyöngé
den a fülébe súgta:

- Készen vagy, drágám?
Nem tudta, hogy a kérdés valóságos hideg zuhany a 

férfinak, éppen ebben a pillanatban; Constantinus viszont 
tudta, hogy ezt a félszeg kérdést a gyöngédség sugallta, a ta-
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pasztalatlanság és főleg a készség, hogy ezt a magányos fér
fit, aki őt megbecsüli és kétségtelenül imádja, minél tökéle
tesebben kielégítse. Constantinus hálás volt Flavianának ezért 
a gyöngédségért; boldogan vette birtokába minden éjszaka 
a tündöklő testet, mindig új szépségeket fedezett föl rajta. 
Flaviana ugyan nem érezte a testi kéj őrjítő elragadtatását, 
de a maga módján mindig átszellemült gyönyörűséggel él
vezte Constantinus izmos ölelését, simogatását, forró és még
is mindig áhítatos csókjait.

így teltek egymás után éjek és évek, békességben és 
harmóniában; a világszép asszony egyre jobban szerette a 
császárt, a császár pedig egyre jobban becsülte az asszonyt. 
Oly sokat jelentettek egymásnak, hogy a régen oly rideg, 
makacs és önfejű Constantinus sok fontos ügyben kikérte 
az okos és hűséges Flaviana tanácsát. Olyan viszony volt ez, 
amelyet a pletykára éhes és rosszmájúságra hajlamos udvari 
közvélemény is helyeselt és rokonszenwel kísért; sőt mi 
több, maga Optatus is helyeselte felesége szereplését, hiszen 
Flaviana úgysem volt már valóságos felesége, de ezenfelül 
az asszonynak köszönhette, hogy a császári viszony hatodik 
hónapjában megkapta Constantinnstól a patriciusranqot, ami 
a legnagyobb és legirigyeltebb kitüntetésnek számított. És 
másfél év sem telt bele, Optatust kinevezte a császár kon
zulnak, s ez a közjogi méltóság nemcsak hogy pompázatos 
címmel járt, hanem már díszt, hatalmat és pénzt is jelentett. 
Constantinus mindenesetre úgy intézte a dolgot, hogy Opta- 
tusnak ne legyen gondja a hatalom gyakorlására.

Optatus meg volt elégedve sorsával, és csak azt szerette 
volna megkérdezni a császártól, hogy mi a csudát élvez az ő 
csodálatosan szép feleségén, aki oly tündökletesen ragyog, 
mint a hajnali napfény az égbe nyúló hegyek örökké hóborí
totta csúcsain, de éppoly hideg, mint a jéghegyek. Constan
tinus már túl volt a hevesebb évek gyors járatú szeretkezé
sein, tehát könnyűszerrel megmagyarázta volna Optatusnak, 
hogy a napfényben szikrázó havas hegycsúcsnak is van va
rázsa. A professzor azonban még sokkal fiatalabb volt, hogy- 
sem megérthette volna ezt a bölcsességet.
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Constantinus sok egyében kívül azt is köszönhette az 
isteni Flavianának, hogy rászokott a borivásra, és ez még 
sok őszinte, meleg és derűs órát szerzett neki életében. Oko
san, derűsen és meggyőződéssel inni a bort: a szép és teljes 
élet egyik legnagyobb titka. Erre a bölcsességre a szépség 
asszonya tanította meg a császárt. De Flaviana szépségével, 
okosságával, hű ragaszkodásával az évek során úgy magá
hoz láncolta Constantinust, hogy ő lett az egyetlen nő, akit 
nem taszított el soha, nem is gyilkoltatott meg, hanem mély
séges és sugárzó szerelemben élt vele utolsó pillanatáig.

III

Ablaviusnak sehogy sem volt ínyére, hogy befolyása 
jócskán csökkent már Sopatros hatalmaskodása és mágikus 
mesterkedései miatt is, most meg éppen alig állt szóba vele 
az Augustus, mióta beleesett ennek a körmönfont szépasz- 
szonynak a hálójába. Hiába, Sopatros maszlagolta, Flaviana 
az orránál fogva vezette az öregedő császárt s még szerencse, 
hogy az a szélhámos Hosius odalent ül a zsidó fővárosban, 
a vén Helena tunicáján. Flavianát, sajnos, nem háríthatta el 
az útjából; szépségével egészen lenyűgözte Constantinus ér
zékeit, különben is olyan volt, mint az elefántcsont-golyó: 
kemény, és sehogy sem lehetett beleharapni. Egyetlen meg
oldás maradt, eltenni a láb alól Sopatrost.

Eszébe jutott Nevitta: vajon hogy végezte a kémszolgá
latát, s miféle adatokat sikerült összeszednie - vagy koholnia 
- a szemtelen Sopatros ellen. Másnap órákig tanácskozott 
Nevittával, és alapos megfontolás és vita után összeállította 
vele a vádakat a túlságosan elhatalmasodott filozófus ellen.

Sopatros, szerencsétlenségére, épp ezen a héten pazar 
lakomát rendezett. Mivel a császár bizalmából korlátlanul 
adhatott ki utalványokat, az efféle vendéglátások költsé
geit végeredményben Constantinus fedezte. Sopatros, a Jamb-
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lichos-féle rajongás, átszellemülés, jövőbelátás és csodatevés 
filozófiájával összeegyeztethetőnek tartotta a fényűző és 
drága lakomákat és a velük összefüggő vad ivásokat és sze
retkezéseket, viszont becsületére vált, hogy ő maga sohasem 
ivott, nem malackodott, csak nézte a tivornyát, gyönyörkö
dött benne és élvezte a szép nők és izmos fiatalemberek 
szerelmi játékát, sőt nyilvános szeretkezését. Az ilyen dorbé
zolásokat szeretője, a csiklandóan izgató és veszedelmesen 
csinos kis Ampelis kedvéért rendezte, aki vele együtt jóked
vűn, de mindig finoman és tartózkodón szórakozta végig a 
legtombolóbb orgiákat is, mert nagylelkű pártfogóját és sze
retőjét, Sopatrost, csak pompásan berendezett és buja kis 
lakásában fogadta, amelyet a filozófus azért rendezett be 
neki, hogy kettesben élvezhessék a maguk külön orgiáit.

Ezt a mai lakomát azért rendezte Sopatros, mert az 
isteni Ampelis, a pantomim-művészet csillaga, egy kissé meg 
akarta leckéztetni Crescens versenykocsist, a kék párt büsz
keségét, aki milliókat keresett, de a nők annyira elkényez
tették, hogy az ünnepelt Ampelist úgyszólván ingyen, nyo
morult kétszázezer sestertiusért akarta az ágyába csábítani.

- Ezért a borravalóért - méltatlankodott a divatos mű
vésznő - vásároljon magának úrilányt vagy patricius asz- 
szonyt, de engem hagyjon békén. Én vagyok olyan gazdag, 
mint ő! Ha éppen engem akar, mondd meg neki, Koprias - 
üzente az elbizakodott kocsisnak: - az én árfolyamom egy
milliónál kezdődik.

És valóban megkapta az egymilliót, sőt ennél sokkal 
többet, Sopatrostól, persze Constantinus szentséges magán
pénztárából; a sánta Koprias ugyanis földije volt a thessalo- 
nikéi Sopatrosnak, rögtön közölte vele» a „művésznő" árfo
lyamát, amikor a filozófus „valami jobb nőt" kért tőle, és az 
üzletet mindjárt nyélbe is ütötték. Ampelisnek volt palotája, 
ékszere, ragyogó ruhatára; most mindezt „kiegészíthette", 
sőt, oly pompás fogatot is vásárolhatott, hogy barátnői majd
nem megpukkadtak irigységükben. De éppen ezért rendez- 
tette ezt a különleges lakomát a kis bestia, hogy Crescenst 
is, művésznő-versenytársait is pukkassza.
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Ez teljes mértékben sikerült; ilyen lakomát még senki 
sem rendezett Constantinopolisban : kék lakoma volt ez, a 
kék párti „csillag", Crescens tiszteletére. A ravasz kis Ampe
lis ezzel az ötletével végképp meg akarta szégyeníteni a 
pökhendi és zsugori versenykocsist: kiadta az útját neki és 
a kék pártnak is, hát most fulladjon bele a kékségébe I Kék 
volt minden étel, kékre fényezték a ritka halakat és húspásté- 
tomokat, kék mártásban úsztak a pecsenyék, kék tollakat 
tűztek az egészben sült pávapecsenyébe, kékek voltak a páva
nyelvekből művészi módon formázott pompás íriszek, kékek 
voltak a sütemények, kék szőlő és kék óriásszilva pompázott 
a kristály gyümölcstálakon, a virágvázákban pedig üveg
házi ibolya, viola, nefelejcs, Írisz- és enciáncsokrok árasz
tottak fűszeres illatot. S végül, hogy teljessé legyen a meny- 
nyei kékség, a meghívó kikötötte, hogy minden vendég kö
teles kék ruhában megjelenni.

Nevitta volt a lakoma legfontosabb s egyúttal lég vég
zetesebb vendége; mindenen ott volt a szeme; figyelt, mint a 
hiúz, az agya lázasan dolgozott; estére kimerítő beszámolót 
tartott Ablaviusnak: az ételekről, italokról, a drága gyümöl
csökről, legfőképpen a Mauretaniából szállított óriás-szőlő- 
fűrtökről: egy-egy fürt akkora volt, mint egy kétéves gyerek, 
a bogyói akkorák, mint egy csecsemőököl; vagyonba került 
a lakomán felszolgált három fürt, de meg kellett venni: a kék 
szőlő nélkülözhetetlen volt a kék lakomán; de éppígy beszá
molt a vendégekről is: Strategiosról, Jucundusról, Crescens- 
ről, Valens asztrológusról, sőt azt is elmondta, hogy a lakoma 
vége felé ismeretlen vendég érkezett, leült az egyik táncosnő 
mellé, kellemesen s kissé kézzelfoghatón elszórakoztatta, de 
a lány sokat sikoltozott, mert hol az asztal alól, hol a háta 
mögül folyton rejtelmes morgást, kacagást, rikoltozást és ku
korékolást hallott. Csak Sopatros tudta, hogy az ismeretlen 
vendég Euripas: nem merte otthonhagyni, mert attól tartott, 
hogy elárulja magát. A táncosnők, jelentette Nevitta, csino
sak voltak; Myrtale, Korinna, Musarion, Chrysis és Cheli- 
donion remek; némelyek nyíltan szeretkeztek, mások a tár
saság kellős közepén úgy tudták végrehajtani a szeretkezést,
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hogy a többiek észre sem vették másról, csak a beteljesülés 
kéjes sikolyáról és fojtott lihegéséről. Ampelis, akit Marga
rito, azaz Gyöngyike néven becézett a társaság, a legizgal
masabb volt valamennyi közt, egyúttal azonban teljesen hoz
záférhetetlen; de fitos orra, kívánatos szája és örökké mo
solygó nagy szeme valósággal felkorbácsolta a férfiak érzé
kiségét; persze tiltott gyümölcs volt, legalábbis addig, amíg 
valaki el nem hódítja Sopatros tói, mondjuk kétmillió árán. 
Ablavius pedig ezt gondolta magában: „Hátha olcsóbban is 
megkaphatnám, esetleg ingyen is, mint annak idején Kyp- 
rist? őszintén szólván kissé unom is már ezt az Enniát!"

... Ugyanekkor Constantinopolis népe már hetek óta éhe
zett. Gabonát, olajat, bort ugyan most is naponta osztatott a 
császár a munkanélkülieknek, de az ingyen élelmiszeradagok 
mennyisége egyre csökkent, végül egy-egy család fejadagja 
akkorára zsugorodott, hogy legfeljebb egy ötéves gyermek
nek az éhségét csillapíthatta volna. A császári palotában nem 
folyt semmiféle dúskálkodás, sem pazarlás, sem ivás, sem 
orgia, ezt tudta a nép; de tudott Sopatros és néhány hozzá 
hasonló ember tivornyáiról is. A papok és a hatóságok azzal 
csillapították az izgatott lakosságot, hogy egész hajóraj hozza 
már a gabonát Alexandreiából; ám az éhség negyedik heté
ben már izgatott tömegek kavarogtak az utcákon, a fórumon, 
sőt a császári palota előtt; teli torokkal ordítoztak a lázítók, 
és a bujtogatók azt a hírt terjesztették, hogy az alexandreiai 
gabonaszállítmány már rég megérkezett volna, ha Sopatros, 
az idegen varázsló meg nem babonázza a hajókat; ugyanis 
bizonyos, rebesgették, hogy természetfölötti hatalmával meg
bénította a szeleket, s azért nem bírnak indulni. Sopatros 
pedig azért akarja fokozni az éhínséget, hogy megbuktassa 
Constantinust, mert folyton kedvez a keresztényeknek, tömi 
őket pénzzel és kiváltságokkal, és ezzel a városra vonta He
lios haragját. Ugyanekkor hirtelen meghalt Constantia nobi
lissima - szívszélhűdés következtében, mint Aetios doktor 
kétségtelenül megállapította -, s Ablavius ügynökei szélté- 
ben-hosszában azzal kürtölték tele a várost, hogy Sopatros
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mérgeztette meg, mert a nobilissima keresztény volt, hiszen 
még a szegény száműzött Eusebios püspök keresztelte meg.

Ablavius pontosan abban az időpontban jelentkezett ki
hallgatásra, amikor az éhező és felizgatott nép elkeseredésé
nek hullámverése már-már a császári palota kapuit döngette. 
Az illustrissimusnak ugyan egy csöppet sem fájt a nép éhe
zése, de a lázadás és elkeseredés tüzén meg akarta sütni a 
maga pecsenyéjét: bosszút állni Sopatroson, mert aljas „rá
galmaival" kicsikarta az Augustustól az ő pótolhatatlan bi
zalmi emberének, a nagyszerű Kanonarisnak kivégzését, ami 
jó időre visszavetette a császári bíborra irányuló terveit. Hát 
ő most majd megmutatja!

- Szentséges Augustus - kezdte -, főbenjáró kormány
zati ügyekben óhajtok jelentést tenni.

- Beszélj, illustrissimus.
- Sopatrosról van szó, a csodatevő filozófusról, aki meg

mentette szentségedet Kanonaris alattomos áskálódásaitól és 
vakmerő s felségsértő szidalmaitól.

- Nos, mi a baj Sopatrosszal?
- Kanonaris lényegében a mi vallásunk ellen lázított, 

tehát szentséged kormányzati elvét, a vallási békességet 
akarta felborítani. Halállal bűnhődött bölcs ítéleted alap
ján. Sopatros bűne ugyanaz: esküdt ellensége a keresztény
ségnek.

- Ez magában véve nem bűn. Helios-hivők és kereszté
nyek vitatkozhatnak, meggyőzhetik vagy megcáfolhatják egy
mást: a vallási egyenjogúság és a gondolatszabadság elve ezt 
megengedi. A bűn ott kezdődik, ha áskálódnak, lázítanak, 
merényleteket követnek el egymás ellen, pusztítják egymás 
templomait, vagy éppen egymás életére törnek. Ez törvény
sértés, egyúttal lázadás. Ezt kíméletlenül megtorlóm! Talán 
Sopatros is ilyesmivel vádolható?

- Erősen tartja magát a hír, hogy Constantia nobilissima
nem természetes halállal múlt ki, hanem mérgezés áldozata 
lett. ' !

- Orvosunk, Aetios, megállapította, hogy a nobilissimát 
szívszélhűdés ölte meg.
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- Viszont a másik orvos megvizsgálta azt a borospoha
rat amelyből a nobilissima utoljára ivott; Zenon a pohár 
alján talált maradék borban bürökméreg nyomait fedezte föl. 
Utánajártam a dolognak: aznap délután Sopatros járt nála, 
bort ittak, és Sopatros volt az utolsó látogatója.

Constantinus meglepetten kapta föl a fejét:
- És mi oka lett volna erre a merényletre Sopatrosnak?
- Constantia volt a keresztények legfőbb támasza és 

pártfogója nálad, szentséges Augustus.
- Csak nem akarod azt mondani, hogy húgom keresz

tény volt? i I I ! 1 ' •1 '
- Értesüléseim szerint Eusebios nikomedeiai püspök 

meg is keresztelte. Legalábbis a kaisareiai Eusebios ezt állítja.
Az Augustusnak kellemetlen volt ez a tárgy; nem akarta 

tovább feszegetni Constantia és Eusebios viszonyát. Intett 
Ablaviusnak : 1

- A mérgezés vádját megvizsgáltatom. Folytasd jelen
tésedet.

- Szentséges Augustus, bemutatom azt az elszámolást, 
amelyben Zosimio összeállította, hogy Sopatros hány milliót 
utaltatott ki eddig a szentséges császári pénztárból és ki min
denkinek. Bemutatom Nevitta részletes jelentését Sopatros 
legutóbbi lakomájáról, a résztvevő urakról és művésznőkről, 
a csinos Ampelis részére kifizetett milliókról, és a fejedelmi 
lakoma, valamint a rákövetkező orgia költségeiről, amelyek 
együtt jóval meghaladják öt legio teljes harci fölszerelésének 
és ellátásának vagy akár a császári palota tisztviselőinek, 
egyéb személyzetének ellátását és fenntartásának egyévi 
költségeit. Minderre vonatkozólag hódolattal átnyújtom Zo
simio összehasonlító kimutatását.

A császár belenézett az iratokba, arca elkomorult:
- Ez a Sopatros is megcsalt - jegyezte meg keserűn, és 

az iratokat az asztalra dobta. - Hát mindenki megcsal? - 
kiáltott fel.

- Nem mindenki, szentséges Augustus - mondta rá hal
kan Ablavius, és hódolattal meghajolt. Aztán folytatta vád
beszédét: - Akkor csalt meg először, amikor följelentette Ka-
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nonarist, és elhallgatta előtted, hogy ő is jelen volt az asztal- 
táncoltatáson, sőt ő kezdeményezte, és a felségsértő kérdést 
is ő sugalmazta.

- Sopatros! - ámuldozott a császár. - Sopatros is áruló? 
Megáll az eszem! - Hirtelen megrázta a fejét, és nehezen 
palástolt izgalommal kérdezte Ablaviustól: - Van erre tanúd?

- Kettő is - felelte szemrebbenés nélkül az illustrissi
mus -, szentséged két példásan hűséges és megbízható híve: 
Strategios és a kaisareiai Eusebios.

Constantinus lehorgasztotta a fejét, és néhány percig 
gondolatokba merült. Aztán fölnézett és megszólalt:

- Látom, még vannak nálad iratok. Ezek is Sopatrosra 
vonatkoznak?

- Sajnos, igen. - Átnyújtotta a vékony papiruszteker
cset az Augustusnak. - íme, szentséges uram, Abammon 
egyiptomi jóspap levele Sopatroshoz. Parancsolod, szentséges 
uram, hogy felolvassam? - kérdezte Constantinustól, aki 
azonban nem vette észre, milyen démoni láng lobbant az 
illustrissimus szemében. Ablavius kiszámított fokozatosság
gal adta elő vádjait, s pontosan tudta, hogy ez az utolsó lesz 
a döntő csapás. Meghajolt, és átvette az iratot a császár
tól. 1 ]

- Olvasd - rendelkezett az Augustus.
És Ablavius olvasta, hatásvadászón, tervszerűn lassított 

ütemben:
„Tiszteletre méltó testvérem, Sopatros! Kérésedre, a 

mágia és jóslás kaldeus, asszíriai és egyiptomi ősi szabá
lyai és szertartásai szerint kifogástalan tökéletességgel meg
kerestem az égiek válaszát kérdésedre: vajon ki lesz a most 
uralkodó byzantioni császár utóda. Elvégeztem a szertartáso
kat, de mondhatom: kár volt elvégeznem, mert egy héttel 
előbb megkaptam már az istenség válaszát, mikor Dalmatius 
Caesar kérésére elvégeztem ugyanezeket a mágikus erejű és 
hitelességű szertartásokat. Az istenség most is ugyanazt kö
zölte velem. Az utód Dalmatius Caesar! Én nem ismerem, de 
a jóslat közölte velem, hogy jelenleg Cyprus szigetén visel 
háborút. Igyekezzél tehát, Sopatros testvérem, megtalálni az 
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utat a jövendő császárhoz, Dalmatiushoz. Áldja meg az a 
magasságos Helios minden lépésedet/'

Ez volt a halálos döfés. Tehát Dalmatius is, a saját uno
kaöccse! Tehát nemcsak az idegenek irigylik hatalmát, ha
nem a legközelebbi rokonai is! Hányszor biztatta, sőt buj- 
togatta Hosius, hogy irtsa ki valamennyit! Ês ő irgalma- 
zott. De most egyszer s mindenkorra véget vet a gyilkos ás- 
kálódásnak! Alig várta az estét, hogy beszélhessen egyetlen 
hű barátjával, Flavianával.

Az asszony, éppen ma, csak vacsora után jött be hozzá. 
Ez az időpont máskor mindig nagyon boldoggá tette a csá
szárt, mert tudta, hogy imádott kedvese ilyenkor éjszakára is 
vele marad; de ma nem az ígérkező átszellemült órákra gon
dolt, hanem a sötét gondokra, amelyek körülötte suhogtak, 
fenyegetőn. Azzal kezdte, hogy közölte Flavianával a kor
mányzó jelentését.

- Amit elmondtál, kedvesem - szólalt meg Flaviana -, 
abban igen sok a gyanús elem, de ha higgadtan vizsgáljuk a 
jelentést, nyilvánvaló, hogy sok benne az igazság. És sajnos, 
meg kell állapítanom, hogy ennek az Ablaviusnak a leglénye
gesebb vádjai igazak. Ezek a számadások - mutatott rá Zo- 
simio összeállítására - megtámadhatatlanul hitelesek. Már
pedig ez a Sopatros ezért az egyetlen gyalázatos orgiáért 
megérdemli a kötelet: becstelenség így dőzsölni, mikor a nép 
éhezik! Constantinopolis népe téved, ha elhiszi, hogy Sopat
ros megállította a szeleket, és megbénította a hajókat: az 
igazság az, hogy aljas nyerészkedés céljából nem engedte ki
futni a hajókat Nikomedeiából, hogy ellened uszítsa a népet, 
s majd az ő cinkosa mentse meg a fővárost az éhhaláltól, 
úgyhogy a hajók váratlanul megérkeznek ide a kikötőbe. 
Hogy az Abammon-levél igaz-e, vagy csak a mágus csalása, 
hirtelenében nem tudnám megmondani, hiszen azt sem tu
dom, ki az a Dalmatius. De ha egyszer ez az Ablavius ilyen 
levelet talált Sopatros iratai közt: nincs mentség. Ha tanácsot 
kérnél tőlem, kedvesem, én ezt javasolnám: küldj futárhajót 
Alexandreiába, hogy a gabonaflotta azonnal induljon, itthon 
pedig hirdettesd ki, hogy az áruló varázslót kivégeztetted, és
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a hét végére befutnak a gabonával megrakott hajók Con- 
stantinopolis kikötőjébe. Ezt javaslom, mert ezt követeli a 
politikai bölcsesség.

- És Dalmatius? - kérdezte a császár, akit mindig halá
losan izgattak és nyugtalanítottak a bitorlók.

- Ne törődj vele, kedvesem. Először is nem bizonyos, 
hogy bitorló-e, s attól, hogy mit hazudik az az Ablavius nevű 
szélhámos ennek a Sopatros nevű szélhámosnak, Dalmatius 
még teljesen ártatlan lehet. Egyébként is mit tehetne ellened?

- Egy légiója van odalent Cypruson.
- Neked meg harminc légiód, kedvesem. Meglátod, moc

canni sem mer. S ha megmoccan, összetaposod. Egyelőre vé
gezz Sopatrosszal. Legjobban szeretném, ha egy füst alatt vé
gezhetnél Ablaviusszal is, mert úgy érzem, hogy ez a legalja
sabb ember a környezetedben. De eljön az ő ideje is. Csak 
nyugodj meg, kedvesem, és bízzál bennem: én melletted ma
radok, és résen állok.

Harmadnap Constantinopolis népe ujjongó lelkesedéssel 
élvezte végig Sopatros kivégzését és ötödnapra, az alexand- 
reiai hajók megérkezése után a kiéhezett város mohó gyö
nyörűséggel falta az egyiptomi búzából sütött illatos és ropo
gós kenyeret.

IV

- Odalent a hatalmas Cyprus szigetén, Kilikia és Syria kö
zött, olyan események zajlanak, amelyeken nevetni kellene, 
ha nem volnának kissé gyanúsak - kezdte Constantinus egyik 
délután, mikor Flaviana bejött hozzá.

- Már a minap is említetted, kedvesem, sőt ha jól emlék
szem, bizonyos Dalmatiusról volt szó. Ki az? - érdeklődött 
az asszony.

- Istenné avatott dicső atyám, Constantius, második fele
ségének, Theodorának a fia, az idősebb Dalmatius, fiatalon 
meghalt, s annak a fia ez az ifjú, akit nemrégiben neveztem
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ki Illyricum kormányzójának. Éppen tegnap kaptam a jelen
tést, hogy Sandario egy légióval leküldte Cyprus szigetére, 
hogy ott leverjen valami lázadást. Erről minden órában várom 
a részletes jelentéseket.

- Tehát ez a Dalmatius lesz az utódod, kedvesem? - ka
cagott Flaviana. - Ez a fiatalember, akit Sandario, a hű barát, 
megbízhatónak tart. S milyen jellemű ez az ifjú?

- Én bizony nem ismerem, de Concordius, Vecasius, So
sius és Volusianus azt jelenti róla, hogy igen tehetséges ka
tona, kormányzónak is kitűnően bevált; és mind megegyeznek 
abban, hogy szerény és feltétlenül megbízható emberem.

- És te, kedvesem, legalább egy pillanatig, mégis kétel
kedtél benne!

- Sokszor fájdalmasan kellett már tapasztalnom, hogy a 
rokonság a legveszedelmesebb fajzat. Egyik tanácsosom, Ho- 
sius, aki jelenleg Júdeábán teljesít szolgálatot anyám, Helena 
Augusta mellett, már idestova harminc éve uszít, hogy végez
tessem ki minden rokonomat, mert szerinte ahány rokon, egy
től egyig született ellenség. Ezért gondoltam, hogy hátha ez 
az ifjú rokon megirigyelte a bíboromat, és máris jóslatokat 
keres, hogy jogcímet szerezzen a bitorlásra! És Cyprus nem 
rossz hely: onnan a Földközi-tenger keleti sarkából könnyen 
fellázíthatja a kis-ázsiai tartományokat, Syriát, Judeát, Egyip
tomot! Ez járt a fejemben.

- És most, Sandario és a többiek jelentéseiből láthatod, 
hogy tehetséges és derék fiatalember, akit éppen birodalmad 
nyugalmának és békéjének biztosítására küldtek oda a szi
getre. Abammon jóslata vakmerő hazugság: Sopatros valószí
nűleg jól megfizette, no persze a császári pénztárból!

Flaviana elnevette magát, aztán megfogta Constantinus 
kezét: j

- Most láthatod, mennyire megérdemelte ez a jellemtelen 
Sopatros a sorsát. Valóban nem a rokonaidat kell kivégez
tetned, hanem az ilyen alattomos és haszonleső embereket, 
mint ez volt! Mondtam már, hogy ez az Ablavius is gyanús 
nekem, és én bizony, figyeltetni fogom. Azért a Hosiusért
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sem merném tűzbe tenni a kezemet. Azt mondod, Constantinu- 
som, hogy Corduba püspöke volt. És azelőtt?

- Senki sem ismeri a múltját.
- Ez már gyanús. Még gyanúsabb, hogy úgy fenekedik a 

rokonaidra. Én majd rajta tartom a szememet, csak jöjjön 
haza! Az ilyenektől akarlak óvni, kedvesem.

Ebben a pillanatban Sandario segédtisztje lépett a szo
bába, azzal a jelentéssel, hogy a tábornok, Cyprus ügyében, 
sürgős kihallgatást kér. A császár bólintott. Sandario testes 
iratcsomót helyezett az asztalra.

- Beszélj, Sandario - intett neki az Augustus.
Már öt perc múlva bizonyos volt, hogy a jelentés hosszúra 

nyúlik, s ezért Flaviana a tizedik percben kéréssel fordult 
Constantinushoz:

- Szentséges Augustus, kegyeskedjél megengedni a tá
bornoknak, hogy ülve tegye meg jelentését, hiszen az iratokat 
is használnia kell.

- Igazad van, perfectissima - bólintott a császár.
Sandario hálás tekintettel köszönte meg Flaviana figyel

mességét, és katonás merevséggel helyet foglalt az asztal vé
gében, aztán elkezdte részletesen ismertetni a Cyprusból érke
zett jelentéseket.

... Cyprusban, Venus szent szigetén, van egy Kalokairos 
nevű görög rabszolga, a császári tevecsordák felügyelője. Itt 
a szigeten tízezer császári teve élt, és legelészett a Pediaios 
folyó termékeny és üde partjain, az égbe nyúló Aóos hegység 
tövében elterülő salamisi síkságon a Lapethos-Soli-Tamasos 
városok háromszögében. ,

... Nagyhatalom volt ez a Kalokairos: négyszáz rabszolga 
dolgozott vagy henyélt a keze alatt: legeltette vagy vásárra 
hajtotta a tevéket, összeállította a teherszállító karavánokat, 
amelyek javarészt bort, fát, gyümölcsöt és a hegyekben bőven 
bányászott rezet szállítottak a kikötőbe. Kalokairos óriási ter
metű és hatalmas erejű rabszolga volt, félelmetes tekintéllyel, 
és kegyetlen erőszakkal uralkodott a tízezer tevén és a négy
száz rabszolgán, de a síkság parasztjai és a hegyek bányászai 
és birkapásztorai éppúgy féltek tőle, mint a saját tevehajcsárai.
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Mióta egyszer az egyik tevebika, üzekedés közben úgy neki- 
szilaj odott, hogy az egész csordát megriasztotta, és tucatszám 
rugdosta össze és sebesítette véresre a nőstényeket és a borja
kat, Kalokairos a megvadult állatot a nyakánál fogva elkapta, 
és egyetlen ökölcsapással úgy homlokon sújtotta, hogy a ko- 
ponyacsontja betört, és a bősz bika döglötten zuhant a földre.

... Ez az egyetlen ökölcsapás legendás hírt szerzett neki. 
A rabszolgák már nem felügyelőjüknek, hanem vezérüknek 
tekintették, és szentül hitték, hogy nemsokára a hatalmas Ka
lokairos lesz a felszabadítójuk. És hamarosan dagadni kezdett 
a legenda: a vezér egyszer azt álmodta, hogy a seprők, ame
lyekkel a rabszolgák a karámokat takarították, kihajtottak, 
meglombosodtak, s végül kivirágzottak. A legközelebb Salamis 
kikötőjébe induló karaván vezetője, Agabos ostoros rabszolga, 
levelet vitt az Apollo-templom jóspapjának, öt aranyat fizetett 
neki, s arra kérte, hogy fejtse meg a levélben leírt álom jelen
tését. A pap illendő hókuszpókuszok után megfejtette az ál
mot, és lepecsételt levélben küldte el Kalokairosnak. A megfej
tés ez volt: „Alacsony sorsú férfi hatalomra tesz szert, és ma
gas helyre kerül." Kalokairosnak sem kellett több: megígérte a 
rabszolgáknak, hogy felszabadítja őket; megindulnak az urak 
és a gazdagok ellen, kifosztják őket, és utána úgy élnek majd, 
mint a távoli hyperboreusok, örök jólétben és boldogságban, 
Apollo védelme alatt. Nemcsak a négyszáz rabszolga esküdött 
hűséget neki, hanem a nagybirtokok és a bányák rabszolgái 
is, úgyhogy Kalokairos néhány hét múlva ötezer emberrel in
dult hódító útjára.

... Először is a kikötőben sorra eladatta a tízezer tevét, 
aztán fegyvert vásárolt meg mindenesetre egy bíborpalástot; 
ezt fölvette, kikiáltatta magát Cyprus királyának, s mindenek
előtt Soli várát és Tamasos városkát foglalta el. Berendezke
dett uralkodásra, megerősítette a várat, bőven ellátta élelmi
szerrel, aztán sorra elfoglalta és kifosztotta a környékbeli bir
tokokat és kisvárosokat. A csekély császári helyőrségek sem
mit sem tehettek ellene: futárhajók repültek mindenfelé segít
ségért, elsősorban Constantinopolisba és Alexandreiába. Sala
mis kikötőjében majdnem egyszerre szállt partra Dalmatius és
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a III. Cyrenaica legio hatezer harcosa és kétezer főnyi műszaki 
csapata. Kisebb erő is elegendő lett volna a gyakorlatlan és fe
gyelmezetlen lázadók leverésére, de ez a legio, amely villám
gyorsan ott termett a sziget védelmére, már a puszta jelenlété
vel eldöntötte a lázadás sorsát.

... Dalmatius megfontoltan és céltudatosan cselekedett; 
megvárta, amíg visszaérkeznek mindenfelé szétküldött hír
szerzői, és csak gondos előkészítés után indította meg csapatait 
nyugat felé, a Pediaios folyó síkságára. A légionáriusok ének
szóval meneteltek, abban a meggyőződésben, hogy egyetlen 
csetepatéban könnyűszerrel szétverik a gyülevész rabszolga
hadat. A síkságon azonban egyetlen rabszolqa-katonát sem 
találtak, úgyhogy tábort kellett ütni és gondolkodni azon, ho
gyan foglalják el az időközben félelmetesen megerősített 
Soli várát.

... Három hétig vesztegeltek Soli alatt, miután az egész 
környéken írmagja sem maradt már a lázadóknak; ők maguk 
viszont semmihez sem foghattak, mert nem voltak ostrom
szereik. Ezekben a fásult napokban érkezett a táborba egy 
perzsa mutatványos és engedélyt kért Dalmatiustól, hogy igazi, 
valódi, hamisítatlan kakasviadalt mutathasson be a kato
náknak. Az engedélyt megkapta, s először is a tábor közepén, 
a fővezéri sátor előtti kis téren mutatta be kakasai harci 
készségét.

... Dalmatius tudta, hogy a görög-perzsa háborúban The- 
mistokles végignézett egy kakasviadalt, amelyben perzsa és 
görög kakas mérkőzött egymással, és a viadalnak az lett a 
vége, hogy az óriási perzsa kakast véresre verte a kisebb 
termetű, de izmos és szívós görög kakas. Themistokles ezt az 
eredményt jó előjelnek tekintette, és a következmények igazol
ták a kakasjóslatot. Dalmatius is érdeklődéssel szemlélte a 
viadalt, amely ugyancsak görög és perzsa kakas közt zajlott 
le, és megint a perzsa kakas volt a vaskosabb, a görög pedig 
alacsonyabb és gyengébb. De itt is megismétlődött a görög - 
vagy a mostani értelmezés szerint - római győzelem: a perzsa 
kakas csúfos vereséget szenvedett. A katonákat kimondhatat



lanul föllelkesítette a perzsa veresége, mert már Salamisban az 
a hír járta, hogy Kalokairos perzsa segítséget vár.

... A mutatványos a tábor számos helyén bemutatta még, 
persze a ketreceiből előszedett újabb és újabb kakasokkal az 
izgalmas viadalt, amely - csodák csodája - mindig a görög 
kakas győzelmével végződött, nem is végződhetett másképp; 
tudniillik görög közönség előtt mindig erős és izmos görög és 
agyonhizlalt tohonya perzsa kakasokat eresztettek össze. A 
légionáriusokat a sorozatos görög-római győzelmek úgy fel
lelkesítették, hogy szinte lázasan kívánták már a biztos győ
zelemmel kecsegtető döntő mérkőzést a lázadókkal. Kalokairos 
„király" vára azonban bevehetetlennek látszott. Törte is a fe
jét Dalmatius, vajon meddig győzhetik még élelmiszerrel a 
várvédők, hiszen a városba egyetlen lélek sem juthat be, úgy
hogy kívülről nem kaphatnak semmiféle támogatást! És mégis 
rendületlenül tartották magukat.

... Hogy mi volt enn ek a kitartásnak a titka, azt később 
attól az Agabos nevű karavánvezetőtől tudták meg, aki annak 
idején az Apollo-papnál járt Salamisban. Ez a lázadó egy éjjel 
megjelent a római táborban, Dalmatius elé vezettette magát, s 
elmondta, hogy a várban maholnap kitör az éhínség, mert 
fogytán vannak a készleteik; azt is elárulta, hogy eddig is 
hogyan tarthattak ki az ostromgyűrűvel körülzárt várban: 
Soliból földalatti folyosó vezet az Aóos hegy oldalába, egy vad 
és sűrű őserdő kellős közepébe, ahonnan már csak egy ugrás 
a kis hegyi falu, Arsinoe. A lázadók ide jártak, itt vásároltak 
birkát, kecskét, baromfit, gabonát, bort - jócskán volt pénzük 
az eladott tevékből - igen ám, de egyszer csak kimerült a falu, 
mert nemcsak hogy a parasztoknak nem maradt már semmi
jük, hanem szerezni sem tudtak máshonnan; a lázadók egy 
darabig még a sovány vadászzsákmányon tengődtek, nyilván
való volt azonban, hogy már nem sokáig bírják. Ekkor Kalo
kairos „csökkenteni" kezdte a létszámot: először összeszedette 
a fegyvereket, kiválasztotta leghűbb cimboráit, ezeket fölfegy
verezte, s ezekkel naponta kivégeztetett néhány tucat lázadót; 
az asszonyokból csak az idősebbeket pusztíttatta el. Így még 
jó ideig tartották magukat, s még mindig volt néhány napra

4°7 



való készletük. Azonban a „király77 zsarnokoskodni kezdett; 
mindig bíborpalástban feszített hatalmaskodott s ha egy nőt 
megkívánt elvette, pedig öt kiválasztott nője volt már úgyis: 
ezeket ellátta minden jóval, szinte hizlalta. Egyszer aztán 
kedve szottyant Agabos szeretőjére, a tenyeres-talpas, kiadós, 
pirospozsgás és kemény húsú Mamaia leányzóra, s el is vitette 
a maga szállására; a hitvány nő persze szívesen ment, hiszen 
tudta, hogy ezentúl naponta jóllakhatik. Agabos tehát mérgé
ben átszökött az ellenséghez, hogy tönkretegye Kalokairost.

- Szentséges Augustus - fejezte be Sandario -, remélhe
tőleg hamarosan megkapjuk a történet folytatását és befejezé
sét. Mihelyt a futárhajó megérkezik: talán három nap múlva, 
azonnal jelentkezem.

- A kilikiai kalózokról olvastam valahol ilyen rémtör
ténetet - jegyezte meg Flaviana, mikor a tábornok távozott. - 
De hagyján, hiszen ha áruló akad, nem kétséges a győzelem; 
én inkább újra felhívom a figyelmedet, Constantinusom, arra 
a feneketlen aljasságra, amellyel ez a hitvány Sopatros be 
akart ugratni holmi véres kalandba, hogy a zavarosban ha
lászhasson.

- Flaviana, szépségem - hajolt hozzá az Augustus -, 
gyönyörű geniusom, bár az istenség kegyelméből előbb talál
koztunk volna! Oly fájdalmas éreznem, most az életem végén, 
hogy mennyivel jobb és nemesebb uralkodó és ember lett 
volna belőlem, ha korábban összefonódik a sorsunk!

- Nekem pedig Seneca jut eszembe a te meleg és jóságos 
szavaidról, kedvesem. Én nagyon szeretem őt, s naponta elol
vasok egy-két fejezetet valamelyik művéből. És épp tegnap 
olvastam azt, amit az imént eszembe juttattál: „Ne sajnálkoz
zunk azon, hogy nem találkozhattunk előbb, inkább örüljünk 
annak, hogy ha későn is, de egyesülhettünk/' Én úgy érzem, 
hogy megkaptam az élet legszebb ajándékát - fejezte be a sza
vait Flaviana, és megsimogatta az asztalon pihenő férfikezet.

- Én pedig, kislányom, az egyetlent.
Csak negyednap jelentkezett újra Sandario: elhozta Dal- 

matius záró hadijelentését; Agabos, aki mesterlövész volt, a 
várkapu kémlelőnyílásán olyan biztos kézzel röpítette be a

408



nyilát hogy vállon találta Kalokairost; a lövés megbénította a 
vezér jobb karját. Ez volt Agabos egyéni bosszúja. Aztán elve
zette a legio két századát Arsinoe faluba, onnan a titkos alag- 
úton át a várba. A lázadókat egy szálig lemészárolták - még 
a pirospozsgás Mamaia is az életével fizetett a háromnapos 
jóllakásért, és csak egy lázadó esett foglyul, Kalokairos: béna 
jobb karja ernyedten lógott le, nem harcolhatott.

Dalmatius a kikötővárosba, Salamisba vitette a fogoly lá
zadót, jó magas keresztfát ácsoltatott neki a kikötőben, hogy 
az egész nap ott nyüzsgő vagy dolgozó rengeteg ember jól 
láthassa a bitorlót. Ráadatta a császári bíbort, aztán felhúzatta. 
Könnyű tengeri szél lebegtette meg időnkint a bíborpalást 
redőit, a saját erejétől és tekintélyétől megkótyagosodott rab
szolga nyomorultul vergődött a kegyetlenül izzó nap tüzében, 
s talán utolsó világos pillanatában még hallotta Agabos gúnyos 
felkiáltását a kereszt tövében:

- Kellett neked, Mamaia, mi? Bitang! Igaza volt annak 
a hétszer szent Apollónak, mikor azt jósolta, hogy magas 
helyre kerülsz! Hát most aztán jó magasra kerültél!

És durván elröhögte magát.

V

Miután Dalmatius teljesítette megbízatását, és a Cyrenaica 
légiót hazabocsátotta. Constantinopolisnak vette útját, hogy 
mielőtt hazatér Illyricumba, bemutassa hódolatát hatalmas 
rokonának, a császárnak. A rokonszenves, szerény és mindig 
mosolygós fiatalember nemcsak Constantinusnak tetszett meg, 
hanem Flavianának is. Meg is jegyezte az asszony, Dalmatius 
Caesar látogatásának másodnapján;

- Látod, Constantinusom, ezt a derék, jóképű és őszinte 
fiatalembert rágalmazta bitorlónak az a sötét Ablavius.

- Megint csak azt mondom: bár korábban kerültél volna
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mellém, kislányom, hogy mindig fölismertem volna a te nyu
godt ítéleted révén, kik az igazi ellenségeim.

Egy pillanatra csönd támadt. Flaviana tudta, hogy a 
császár Crispusra gondol; nem akarta tovább bolygatni ezt a 
kérdést, hát megint Dalmatiusra terelte a szót:

- Ügy látom, ez a fiatalember nemcsak rokonszenves, 
hanem tehetséges is. Nemhiába gondolt rá Sandario tábornok a 
cyprusi lázadással kapcsolatban!

- Sajnálom, hogy nem ismertem meg előbb - mondta rá 
a császár -, mert Hosius folyton a rokonaim ellen hangolt, 
vagyis inkább uszított. Szerencsére fiatal, hát még gondoskod
hatott! róla, és felhasználhatom képességeit.

- Látod, kedvesem - jegyezte meg Flaviana szelíden -, 
én nem a távoli rokonaid elhanyagolásáért hibáztatlak, hanem 
inkább azért, mert a saját fiaidat és lányaidat nem ismered, 
vagy alig ismered. Matidia rendszeresen beszámol a kis 
Constantinus Caesar fejlődéséről... de mit beszélek én itt kis 
Constantinusról, hiszen már tizenkilenc éves?! És ugyanennyi 
Constantius is, Fausta másik fia pedig, Constans tizenhárom 
éves! A két lánya is eladósorban van. Az apjuk Augustus, és 
ők a messzi Nyugaton élnek, távol tőled, az egyik ilyen, a má
sik amolyan beosztásban, ki vigyáz rájuk, ki neveli őket?

- Vecasius - felelte a császár kissé szégyenkezve.
- Tudom - mondta nyugodtan az asszony -, sőt azt is 

tudom, hogy Constantinusra a derék Matidia vigyáz, de 
ismerd el Constantinusom, hogy a gyerekeid helyzetét végle
gesíteni kell.

- De hogyan? - kétségeskedett az Augustus.
- Mivel a galliai helyzetet legalaposabban Vecasius is

meri, azt ajánlanám, kedvesem, hogy hívd meg ide Vecasiust, 
és vele tanácskozzál a gyermekeid jövőjéről.

- Ez jó gondolat - helyeselt Constantinus -, de talán 
Volusianust is meg kellene hívni, sőt Concordius tábornokot is, 
a helybeliek közül pedig Ablaviust.

- Csak azt ne ! - tiltakozott szokatlanul hevesen Flaviana. 
- Constantinusom, kedvesem - és szinte könyörgőn nézett a 
császárra -, Ablaviust semmi esetre se !
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- Jó, jó, kislányom - egyezett bele Constantinus -, úgy 
lesz, ahogy kívánod.

- De én azt is megmondom, kedvesem - kezdte újra 
Flaviana -, hogy legjobban szeretném, ha csak Vecasiust hív
nád meg, és csak vele tanácskoznál, ö a legkülönb jogászod, 
sőt családodnak is a legrégibb barátja és bizalmasa. A többivel 
is lehet beszélni, de csak utána. Ezt javaslom.

- Ügy lesz - jelentette ki a császár -, és szólj, kis
lányom, Mariusnak, hogy küldje el a meghívót Vecasiusnak.

Flaviana, a hatodik érzékével, sugallatosan megérezte, 
hogy a császárt meglehetősen felizgatta a beszélgetés, amely
nek hátterében nemcsak Minervina és Matidia alakja sejlett 
föl, hanem ott komorlott Crispus és Fausta árnyéka is. Meg 
kellett nyugtatni a férfit, akit őszintén szeretett:

- Constantinusom, kedvesem, ha nincs kifogásod ellene, 
ma éjjel veled maradok.

- Kifogásom, drága kislány? Hálás vagyok a jóságo
dért, te gyönyörűség! - Átnyúlt az asztalon, és megsimogatta 
Flaviana elefántcsont karját. - Menjünk, kislányom!

- Még ne, kedves - csöndesítette az asszony - hadd jöj
jön előbb a Tmolos-hegyi. - Csöngetett, s belépett az ügyeletes 
rabszolgalány, a csúnyácska, de kedves modorú, készséges és 
mindig vidám Philista. - A Tmolos-hegyit.

- Igenis, perfectissima - csicseregte a lány bizalmasan, 
és máris hozta az Ennio-csiszolta űvegkancsót és két kristály
poharat; mind a kettőt teletöltőtte, mosolygott, bókolt és nesz
telenül távozott.

Kiitták a bort, s mindkettejüknek izzott a vére, mikor le
feküdtek. Flaviana olyan kedves, olyan türelmes és olyan jó 
volt ezen az éjszakán, hogy Constantinus alig bírt betelni gyö
nyörű testével és olvadó odaadásával. A csodálatos asszony 
ennek a lelki odaadásnak is művésze volt, úgyhogy Constanti
nus ezen a kivételes éjszakán alig hagyta aludni szegénykét.

Mégis boldogan ébredtek mind a ketten.
Két hét múlva megérkezett Vecasius - egyedül. Elutazása

kor szóbahozta Minervina előtt a császári meghívást, de a 
szomorú asszony csak rázta a fejét:
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- Nem, drága jó Vecasiusom, nem! Veled akár a világ 
végére, csak oda nem! Az én szép nagy fiam gyilkosá
hoz? Soha!

Minervina, mint mindig, ha Crispusra gondolt, elsírta 
magát. A hű Vecasius megsimogatta az imádott asszony dió
barna haját, amelybe már sűrűn vegyültek ezüstös szálak, 
aztán a két őszülő fej összehajolt, és bizony az okos és erős 
Vecasius szeme sarkában is megcsillant a hűség és a szeretet 
könnycseppje.

A császári postának Constantinopolisban éppen a fórumon 
volt a végállomása: ott várta Vecasiust régi barátja, Marius 
Brellicus. Évtizedek óta nem látták egymást, de leveleikben oly 
élénken élt régi barátságuk, s oly elevenen lüktettek ifjúkori 
emlékeik, hogy ott a végállomáson oly természetesen üdvözöl
ték egymást, mintha csak tegnap váltak volna el: két ilyen elő
kelő és díszruhás spectabilis nem ölelkezhetett, nem tapogat
hatta egymás hátát, nem rikkanthatott örömében, s éppen itt a 
szájtáti császári tisztviselők szemeláttára! De látták volna 
csak őket otthon, a palotában: hogy ölelték, csókolták, ropog
tatták egymást; alig tudtak megszólalni, mert folyton elcsuk
lott a hangjuk, sőt Vecasiusnak torkán akadt a szó, amikor 
otthonában is meglátogatta Mariust, és megpillantotta a me
leg mosollyal eléje siető Thamart. A szépséges Thamar is 
jóval túl volt már a negyvenen, de régi szépsége töretlen 
fényben ragyogott, sőt megérett, kiteljesedett; termete ma is 
karcsú és sudár, teste friss és rugalmas: Vecasius ma sem 
tudja, hogyan történt, de zömök termete valahogy megnyúlt; 
átölelte a csodálatosan szép asszonyt, és jobbról-balról nagyot 
csókolt bársonyos, barnapiros arcán. De nem is gondolt 
olyasmire, hogy ő tulajdonképpen nem Thamart csókolja, 
hanem a maga elröppent ifjúságát, amely most Thamar töké
letes ifjú arcában, íme fölhajnallott előtte, a sugárzó és nyo
masztó emlékek sűrű ködein keresztül.

De mindez későbbi élmény, mert a két jó barát egyelőre 
sem gyalog, sem kocsin nem bír kiszabadulni a fórumon va
dul tolongó és viharosan ordítozó tömeg vasgyűrűjéből. Ma
rius ismeri a sarki nagyvendéglő kedélyes tulajdonosát -
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általában ismeri azokat a kocsmákat ahol jó bort mérnek -, 
s mivel a kocsmáros éppen az ajtóban ácsorog, és izgatottan 
figyeli a tömeget, megkérdezi:

- Nocsak, Arbetio, mi történt itten?
- Gyilkosság, méltóságos uram - felelte a kocsmáros 

nevetve.
- Gyilkosság? A fórumon? Fényes nappal! Ugyan, 

Arbetio, te mindig mókázol meg ugratsz! Inkább mondd meg, 
hogyan keveredhetnénk ki innen?

- Sehogyan sem. Én azt mondom: ne menjetek ki ha
nem inkább gyertek be hozzám. Olyan ötesztendős maroniai 
borom van, méltóságos uram, hogy a halott is föltá
madna tőle.

- Hát akkor gyerünk be - adta meg magát Marius.
Alighogy leültek, máris ott illatozott előttük, bő szájú 

agyagkorsóban a zamatos maroniai. Arbetio három zöldmá
zas agyagpoharat tett az asztalra és töltött. Szótlanul kóstol
gatták a híres bort, Marius meg is rágta, mert a lelkét is 
érezni akarta, aztán lassan, élvezettel szürcsölgették, s közben 
felvillanó szemmel, boldog mosollyal, elismerő bólogatással, 
áhítatosan rebegték:

- A, remek! Hát ez igen! Csoda! Isteni! Csupa tűz!
- Ugye mondtam? Egy pillanatnyi türelmet, méltóságos 

uraim, azonnal visszajövök.
Kisvártatva vissza is tért, bal kezében jókora kerek ke

nyeret hozott, jobbjában pedig zöldmázas mély agyagtálat, 
mindent letett az asztalra, és biztatni kezdte vendégeit:

- Olajban főtt füstölt tonhal, méltóságos uraim; ha tet
szik itt az ecetes hagyma is hozzá; itt a friss, ropogós héjú 
alexandreai búzakenyér! Parancsoljatok!

- Ez már döfi! - lelkesedett Marius. - Ez a pompás 
borkorcsolya!

- Essünk hát neki! - hajolt a tál fölé Vecasius vidáman, 
mert neki Treviriben ritkán lehetett része ilyen csemegében: 
a tonhal Constantinopolis híres és jellegzetes különlegessége 
volt; a főváros halászai ebből éltek, hal-nagykereskedői ebből 
gazdagodtak. Vecasius hát élvezni akarta ezt a finomságot:
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belenyúlt a tálba, kivett egy ujjnyi vastag szeletet, az olajban 
jól megmártogatta kenyerét, és lelkesen falatozni kezdett. S 
miután jól megágyaztak a maroniai csodabornak, nagyot it
tak, Arbetio kétfelé törölte konya bajszát, beletúrt torzonborz 
szakállába, és megszólalt:

- Megígértem, hát el is mondom, mi az oka ennek a 
megveszekedett csődületnek. Azért emlegettem az elébb gyil
kosságot, mert itt kivégzés lesz ma délben!

- Kivégzés? - csodálkozott Marius. - Nyilvános 
kivégzés?

- Azért nyilvános, hogy elriasszák az embereket a szinte 
már járványos házasságtöréstől. Mert házasságtörő asszonyt 
végeznek ki.

Marius harsányan elnevette magát:
- Mivel akarják elriasztani az embereket? Azzal, hogy 

egyetlenegy nőt kivégeznek?
- Kevés - jegyezte meg Vecasius.
- Csepp a tengerben - tódította Marius. - Mert ne fe

lejtsd el, cimborám, Arbetio, hogy a házasságtörés leküzd
hetetlen járvány marad mindaddig, amíg másnak is van 
felesége.

- És itt nálatok újabban kivégzik a tetteseket házasság
törés miatt? Igen? Te szentséges Jupiter, hisz akkor nálunk a 
fél várost ki kellene irtani!

- Itt is - tette hozzá Marius -, de mégsem akarjuk, 
hogy az új főváros kihaljon! Tízezer házasságtörés közül 
egyet botrányosnak minősítünk, a részeseit kivégeztetjük, a 
többiek pedig folytathatják ott, ahol abbahagyták. Foly
tatják is!

- Nos, Arbetio, hát mért nem mondod el annak az el
vetemült asszonynak a történetét? - sürgette a kocsmárost 
Vecasius.

- Mert nem engedtek szóhoz jutni - mosolygott a kocs- 
máros. Koccintottak, ittak; Marius letette a poharát, és meg
szólalt:

- Beszélj, cimbora, hallgatunk.
- Úgy történt - kezdte Arbetio -, hogy egy aranyifjú,
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bizonyos Scudilo nevű tribunus, kikent-kifent majom, hír
hedt szoknyavadász, állandóan kissé idősebb asszonyokra, 
főleg özvegyekre vadászott, hogy kifizettesse velük az adós
ságait, s ennek fejében hajlandó volt őket bizonyos ideig ke
gyeiben részesíteni. Meg kell adni: csinos fiatalember volt, 
huszonöt éves, izmos, szép szál gyerek, bolondultak érte a 
nők, mint valami divatos gladiátorért vagy táncosért. Koprias, 
a tökéletes kerítő, mindig megkapta az utasításokat a léha és 
főleg pénztelen ifjútól, hogy melyik vagyonos asszonyt sze
rezze meg neki, persze zsíros sáp ellenében, amit majd 
ugyancsak a szépasszony vagyonából kell kizsarolni. Az ifjú 
bámulatos szerelmi képességeinek jóvoltából sokáig remekül 
folytak ezek az üzelmek: a fiatalember folyton kifizette az 
adósságait, folyton újabbakat halmozott; általában az újabb 
nők fizették Scudilo lezajlott szerelmeinek költségeit. Ezúttal 
egy dúsgazdag és kivételesen szép, fiatal, még alig harmincöt 
éves özvegyre vetette ki hálóját: ez az Eudokia nem akart 
parlagon heverni, szerelemre vágyott, és kapva kapott Kop
rias javaslatán, aki a kívánatos - főképp óriási vagyonáért 
kívánatos - Eudokiának a főváros legremekebb aranyifját, 
Scudilót ajánlotta kegyeibe. A megállapodást nyélbeütötték, 
Scudilo kifizette adósságait, Eudokia bőven elhalmozta pénz
zel és szerelemmel, és szinte őrjöngött boldogságában, hogy 
megszerezte magának az elképzelhető legremekebb és legtö
kéletesebb szeretőt.

- Micsoda erkölcsi fertő! - jegyezte meg felháborodot
tan Vecasius, mert azt képzelte otthon, hogy legalább itt a 
fővárosban, a tiszta életű Augustus szemeláttára nem történ
hetnek ilyen gyalázatosságok.

- Ebben él a főváros gazdag és úgynevezett előkelő 
társadalma - tette hozzá Marius -, és nyilván jól érzi magát 
benne. Én még egyetlen házasságtörőt sem hallottam panasz
kodni holmi „erkölcsi fertő" miatt. A fertőt általában azok 
kifogásolják, akik bármi okból kívül rekedtek rajta.

- Mint Ablavius őfényessége - kottyantotta közbe Ar- 
betio, de nyomban a szájára is ütött. - Azazhogy - mentege-
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tőzött dadogva - tulajdonképpen ... vagyis ... hiszen nem is 
erről van szó ... tudniillik ...

Marius a szavába vágott:
- Hagyd abba a dadogást Arbetio! Akármi történik, mi 

egész tekintélyűnkkel igazoljuk, hogy ki se ejtetted őfényes
sége tiszteletre méltó nevét. Inkább hozz még egy kancsó 
bort, aztán folytasd az épületes történetet.

- Igenis, méltóságos uram - készségeskedett a kocsmá- 
ros. - Térült-fordult, bort hozott, töltött, koccintottak:

- A szépséges Eudokia egészségére - emelte fel a poha
rát Marius.

- Arra már nem lehet, uram - ingatta a fejét Arbetio. 
- S hogy mért nem, azonnal megtudod. Valaki, akinek fenn- 
költ nevét az imént ügyetlenségemben kiejtettem, a maga 
módján megkömyékezte Eudokiát: Jucundus bankár útján, 
akinek most már itt van a bankja, ötmilliós utalványt küldött 
neki, azzal a bizalmas üzenettel, hogy ezt újabb és még kiadó- 
sabb utalványok követik majd, ha a szeretője lesz. Uraim - 
tette szívére a kezét a derék kocsmáros -, én egy szóval se 
mondtam, hogy kiről van szó, Hercules engem úgy segítsen! 
ez csak afféle pajzán miletosi mese, mintha az a huncut Aris- 
teides írta volna! Elég az hozzá, hogy a szépséges és szere
lemre vágyó Eudokia a hírhozót az ajánlattal és az ötmillió
val együtt úgy kidobta, mint a rongyot: a szépasszonynak 
csak Scudilo kellett, aki a másik nagyúrral homlokegyenest 
ellentétben nem hozta, hanem vitte a pénzt; de megszolgált 
érte derekasan, Eudokia pedig irtózatosan boldog volt, egé
szen addig, amíg ebbe a boldogságba bele nem ütött a 
mennykő. A nagyúr ugyanis figyeltette Eudokiát, hiszen 
annyi kémje meg titkos ügynöke van mindenütt, mint a nyű, 
és hát hamarosan meg is kapta a jelentést, hogy győztes ve- 
télytársa senki más, mint az ellenállhatatlan szépfiú, Scudilo. 
Nos, a házasságtörésre hozott törvények, amelyek persze az 
özvegy matrónákra is vonatkoznak, természetesen érvényben 
vannak akkor is, ha a hatóság nem ragaszkodik végrehajtá
sukhoz. Az a nagyúr azonban, akinek nevét már több ízben 
nem említettem, ezúttal ragaszkodott hozzá; följelentést tett
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Strategiosnál, a bíróság elnökénél, s hogy nyomatékot adjon 
beadványának, hárommilliós utalványt mellékelt hozzá.

- Kétmilliót mindenesetre megtakarított - szólt közbe 
Marius.

- Strategios kapott rajta, elrendelte a nyomozást, a gya
núsítottak letartóztatását, ám csak az egyik került kézre: a 
szépfiú, mert Eudokia bátrabban viselkedett; abban a pilla- 
naban, amikor le akarták tartóztatni, bevette a pecsétgyűrű
jében elrejtett mérget, s néhány perc múlva meg is halt. A 
nyomozás annál kényelmesebben folytatódott most már, s ki 
is derült, hogy Scudilónak igazi szeretője is van, mégpedig a 
milliomos nagykereskedő és hajótulajdonos, Medullinus ka
cér, fitos és folyton ficánkoló felesége, Serenia; ennek volt a 
legtöbb pénze, ebbe volt Scudilo a legszerelmesebb. Nos, a 
nyomozás ennek a viszonynak minden legapróbb részletét ki
derítette. Medullinus rabszolgáit kínpadra vonták, s mikor 
nem vallottak, következtek a rabszolgalányok, a nagyúr meg
olajozta a nyelvüket: vallottak mint a vízfolyás. Olyan förtel
mes részletek kerültek napfényre, hogy a legedzettebb bün
tetőbír ák is belepirultak. Végül Strategios úgy ítélt, hogy Scu- 
dilót kétrendbeli, a kacér Sereniát pedig egyrendbeli, folya
matosan elkövetett házasságtörésért nyilvánosan s méghozzá 
meztelenül ki kell végezni.

- Nos, ha ez ma lezajlik, egy időre megint szabad a vá
sár! - jegyezte meg kaján mosollyal Marius. Felemelte poha
rát, koccintottak az ezután következő szerencsésebb Sereniák 
egészségére. Arbetio elnevette magát:

- Akik bizonyára okosabbak lesznek, mint ez a fitos kis 
bestia. Ez tudniillik azzal védekezett, hogy varázslattal meg
rontották, és éjjel, álmában erőszakot követtek el rajta. A 
bírák halálra kacagták magukat ezen az ostoba védekezé
sen ...

- ... amelyből - vágott a szavába Marius - csak az éj
szaka volt igaz.

Persze a forumi csődület nem ritkult, hanem inkább da
gadt, a tömeg már úgy zúgott, mint a viharos tenger, a ven
déglős pedig megjegyezte:
55 Égi jel II. 417



- Méltóságos uraim, nemcsak a fórumon, hanem a kör
nyező mellékutcákban sem lehet közlekedni. Mint a megszál
lottak, úgy lesik a látványosságot: ilyen még nem volt Cons- 
tantinopolisban ! Jobb volna megvárnotok a végét. Tisztelet
tel javasolom: ebédeljetek nálam. Vendéglőm, a „Római Far
kas", megtiszteltetésnek veszi, ha táplálhat benneteket. Ma, 
történetesen, ropogós malacpecsenyével.

A malac pompás volt, a forum hangos, a látványosság 
lenyűgöző. A nő nem volt valami szépség, nem akadt rajta 
különleges látnivaló; ellenben a szépfiúnak határozottan si
kere volt, s mikor a nőt rákötözték széles és izmos testére, 
leírhatatlan volt az izgalom: a férfiak durván röhögtek, a nők 
sikoltoztak, s mikor végre Zabas pribékjei szétválasztották 
őket, egy kislány alig hallhatón, átszellemülten és sóvárgón 
odalehelte a barátnője fülébe:

- Jaj, de kár érte! Jaj de kár!
Zabas egy főszertartásmesterhez méltó elmeéllel és szak

mai biztonsággal dolgozta ki a látványos kivégzés részleteit, 
nem feledkezett meg a tömeghatás egyetlen eszközéről sem: 
óriási volt a siker. Öreg tisztviselők, polgárok és katonák, 
akiknek dús emlékei voltak a Galerius, Maximinus és Lici
nius idején végrehajtott kivégzésekről, habozás nélkül elis
merték, hogy Zabas e nélkülözhetetlen szakma utolérhetet
len mestere, sőt művésze, és ha szabad ebben a vonatkozás
ban e kissé más jellegű és értelmű szót használni: világbaj
noka.

A pompás ebéd és a nagy forumi élmény után végre 
hazakerült a két spectabilis. Ekkor esett - a viszontlátás örö
mére - ama nevezetes csók, de Thamar ettől egyáltalán nem 
olvadt el, hanem pihenésre kényszerítette a két derűsen ma
gyarázó és fecsegő férfiút: megérezte rajtuk az édes-erős és 
nemes zamatú maroniai bor tüzét.

Vacsora után hármasban beszélgettek éjfélig s nem ne
héz kitalálni, hogy a régi kedves emlékek fölelevenítése köz
ben, annyi boldog és boldogtalan, annyi napfényes és borús 
esztendő élményeinek felidézése során minduntalan felhang
zott az asztalnál Minervina, Constantinus, Fausta és Crispus
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neve, és sok szó esett a kivételesen szép és okos Flavianáról. 
Thamar hallotta Mariustól, hogy a remek nő kivételesen jó 
hatással van az Augustusra, ami nagyon is ráfér, hiszen az 
utóbbi időben sokat veszített régi határozottságából és ke
ménységéből, és az a hitvány csepűrágó Sopatros úgy meg
szédítette, hogy folyton látomásai voltak: mennyei szárnyas 
geniusokat látott, égi jelek tündöklése közben láthatatlan lel
kek karának az énekét hallotta, és éjjelente szüntelenül meny- 
nyei szózatok nyugtalanították, sőt befolyásolták és irányítot
ták. Bizony, jó emberei fájdalommal látták, hogy az egykor 
oly határozott és erős férfi mindenféle misztikumok áldozata 
lett.

- Én szomorún láttam ennek a kezdődő összeomlásnak 
a jeleit - szólt közbe Marius -, igyekeztem is kiragadni eb
ből az érthetetlen szellemi ernyedésből, és néha-néha sikerült 
is. Én voltam az egyetlen, aki még Crispusról is mertem be
szélni vele.

- És ő? - vetette közbe izgatottan Vecasius.
- A közelgő tricennalia tervezett ünnepségeiről számol

tam be éppen, és ő félbeszakított: „Marius, nem kell tricen
nalia 1 Bár vicennalia se lett volna!" Megdöbbentett, hogy még 
mindig úgy sajog a régi sebe; megembereltem magam, és hir
telen merész elhatározással így szóltam: „Szentséges Augus
tus, könyörgök, ne háborgasd a holtak hamvait!7' „Hogy ér
ted ezt?" kérdezte. „Szentséges uram, ne kísértsen szüntelen 
a drága Crispus árnya, mert ámbár az elvetemedett mostoha 
bűnös szenvedélyének és aljas rágalmainak esett áldozatul, 
végeredményben nem halt meg hiába: halála engesztelő ál
dozat a birodalom egységéért, mint ahogy történelmünkben 
három Publius Decius Mus dobta életét áldozatul az alvilág 
könyörtelen isteneinek a győzelemért. Ne sirasd többé dicső 
fiadat, szentséges Augustus, hanem inkább légy büszke rá! 
Veled osztozik már ő az új augustusi monarchia megalapítá
sának dicsőségében!"

- Ezt így megmondtad neki? - riadt fel Vecasius.
- Meg én! Gondoltam: vagy megvigasztalom, vagy át-
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utal Zabasnak, lesz, ami lesz! Nos, Thamar, mit szólsz hozzá? 
Élek.

- Hála annak a szentséges Adonájnak! De nekem többé 
ne játssz az életeddel, mert ha bajod esik, én megölöm ma
gam!

- Hát el tudnád pusztítani annak az imént emlegetett 
magasságos úristennek ezt az isteni alkotását? - nézett a sze
mébe Marius, és magához vonta a hajlékony párductestet. - 
Nem, nem, ehhez nem volna szíved! Hiszen már akkor sem 
volt... tudod.

Thamar még most is elpirult annak a „vigasztaló0 éj
szakának az emlékére, közelebb simult Mariushoz, az arca 
kigyulladt, és ő mosolyogva búgta:

- Ö, te gonosz!
Vecasius suttyomban és hangtalanul nevetgélt magában, és 

arra gondolt, hogy ennek a boldogságnak voltaképpen ő az 
értelmi szerzője. De aztán tovább faggatta Mariust.

- Hogy neked nem lett semmi bajod sem, azt látom: 
Constantinus nem végeztetett ki. Hanem mit csinált?

- Megnyugodott. Most már megmondhatom: bizonyosra 
vettem, hogy sikerül és eredményes lesz a szókimondásom, 
így okoskodtam: az a szélhámos Sopatros megtagadta tőle a 
bocsánatot, mikor a gyilkosságért enyhülést és feloldozást ke
resett; a másik szélhámos, a kaisareiai Eusebios, mondhatom 
ostobán-mohón, azonnali megkeresztelkedést kívánt tőle a 
bocsánat fejében: ezt a keresztény csepűrágót kidobta. Lát
tam, hogy nem misztikus, nem is kenetes szemforgatásra, 
avagy szemfényvesztésre szomjazik szegény beteg lelke, ha
nem józan, őszinte, emberi szóra! Ezt a szót mondtam ki én. 
Ezt a szót kívánta.

- No és nem tudod, hogy az, amivel megnyugtattad, sze- 
menszedett szofizma? - kérdezte enyhe mosollyal Vecasius.

- Hogyne tudnám! - nevetett Marius, és mindjárt koc
cintottak is. - Csakhogy ebben az esetben a cél volt fontos, 
nem pedig a retorika! És azt is bízvást hozzátehetem, hogy 
az embereket jobban megnyugtatja, jobban gyönyörködteti 
és tökéletesebben boldogítja a szép hazugság, mint a józan,
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de rideg valóság! Emlékszel, ugye a lírai költő hírhedt so
rára, amelyet oly sűrűn idéznek érzelgős és többnyire műve
letlen kislányok: „Vaskos valónál szebb a szép illúzió."

- Szép, szép, drága Mariusom, de meg kell mondanom 
könyörtelen tárgyilagossággal: ez is szofizma.

Thamar sokallotta ezt a nyakatekert vitatkozást, általá
ban nem szerette az elvont szócséplést - ő legalábbis így ne
vezte az olyan beszélgetést, amelyből egy szót sem értett. Föl
kelt, kinyújtózott, nádszál-termete megfeszült, mint az íj. Bá
gyadtan és kissé fátyolos hangon mondta:

- Ne haragudjatok, én lefekszem, de ti azért csak ma
radjatok.

- Menj csak, szépségem - bólintott Marius -, mert bár 
vérzik a szívünk érted, jobb, ha visszavonulsz. Mi most el
kezdjük tisztán inni a lampsakosit, és esetleg olyasmikről be
szélgetünk, amik nem valók ilyen fiatalasszonynak.

Mikor egyedül maradtak, Vecasius szólalt meg elsőnek:
- Milyen gyönyörű a feleséged, Marius! És milyen 

fiatal!
- Igyekeztem őt tartósítani - mondta rá Marius nevetve. 

- Azt akarom, hogy mindig olyan maradjon, amilyen akkor 
volt, azon a bűbájos nikomedeiai éjszakán ...

- Milyen varázseszközzel művelted ezt a csodát, Ma
rius?

- A szokásos varázsvesszővel, Euphrosynos doktor bácsi 
receptje szerint. A hosszú, szép és jó élet titka az optimizmus; 
ehhez pedig csak egészség, jó kedély, derű és persze jó bor 
kell. A virág élni akar, a szépasszony is, mert örökké virág
zani akar; ehhez pedig kettő kell: napfényben füröszteni és 
locsolni. Így tartom én Thamart. Ezért maradt szép és fiatal, 
akárcsak Helena Augusta.

- No azért az Augusta kissé túloz: benne van a hetven
ben és ma is olyan friss és szőke, mint akár harminc évvel 
ezelőtt. Nem öregszik meg soha. Pedig nincs szebb, legalábbis 
a házasságban, a fiatalos lángolások után együtt kihunyni, 
együtt megöregedni.

- Megöregedni egyáltalán nem szép. Látod, Thamar
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nem öregszik, mert a nő általában olyan marad, amilyennek 
a férfi megalkotja. Lehet, hogy Praxiteles megöregedett, s ta
lán meg is halt, de knidosi Aphroditéje ma is fiatal és csodá- 
latos, és nem öregszik meg soha! Thamar is azért gyönyörű és 
fiatal, mert én ilyennek teremtettem meg, és mert mindennap 
újra megteremtem. Constantinus mellett bizony megöregedett 
volna.

- Igazad lehet: Constantinus nem művésze sem a toli
nak, sem a szerelemnek, mint te, drága barátom. S miután 
ilyen szépen megmagyaráztad nekem a női örökifjúság tit
kát, meg kell vallanom, én is kontár vagyok a szerelemben. 
Minervinát én ma is gyönyörűnek látom, ámbár tudom, hogy 
őszül és hervadozik, de csalhatatlanul érzem, hogy szerelmünk 
épp oly friss és romolhatatlan, mint akár Helena híres és köz
mondásos szépsége. Mindegy, Mariusom, az a fő, hogy meg
úsztak a zsarnokok uralmát, és annyi vihar után békés kikö
tőbe értünk.

- Constantinust említetted, Vecasiusom. Nos, el kell 
mondanom neked, hogy ő is megtalálta a maga békés kikö
tőjét. - Marius ezután elmondta Optatus professzor történe
tét, Constantinus szerelmét a szép és okos Flaviana iránt, és 
az asszony rokonszenves szereplését és jó hatását az öregedő, 
betegeskedő és hanyatló császárra. Aztán így folytatta: - Ez 
a nő oly kivételes, teste és szelleme oly tökéletes, szépsége 
oly lenyűgöző, hogy valahányszor látom, Praxitelesre kell 
gondolnom. Constantinus halálosan beleszeretett, a nő azon
ban olyan tartózkodó és finom komolysággal fogadta a csá
szár félénk hódolatát, hogy viszonyuk csak lassan melegedett 
föl. Hogy végül is szeretője lett az Augustasnak, az is azon 
múlt, hogy előbb erős vonzalom és benső barátság szövődött 
köztük, bizalmas beszélgetéseik során kezdték nagyrabecsülni 
egymást, s végül Flaviana önként, mintegy baráti ajándékul 
odaadta magát Constantinusnak; ami annál értékesebb, mert 
a nő éppoly hideg, amily gyönyörű: semmi érzéke sincs a 
testi szerelem iránt. De becsületes és őszinte vonzalmát Cons
tantinus iránt minden alkalommal bebizonyítja azzal, hogy 
gyöngéd szeretetével, simogatásával, félénk és szelíd csókjai-
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val illúziókat kelt az Augustusban, és megszépíti egyoldalú 
szeretkezését és magányos élvezetét.

- Bámulatos és tiszteletre méltó nő - bólintott elisme- 
rőn Vecasius -, mert az ő szeretkezése nem egyéb, mint szí
vesen vállalt önfeláldozás, a barátság győzelme a test ellen
érzésén, sőt irtózatán. És többet mondanék: ez már nem is 
győzelem, hanem a magasrendű, átszellemült testi szeretke
zés hősi méretű művészete.

- Én ugyan azt vallom, hogy nincs hideg nő, csak ügyet
len férfi, mindazonáltal Flaviana magatartása tetszik nekem. 
Constantinus végre, jó későn, megtalálta azt a nőt, akire már 
harminc évvel ezelőtt szüksége lett volna! De ma is valósá
gos áldás ez az asszony. Nyugodt ítélőképessége, erős logi
kája és józan valóságérzéke mindig megtalálja a helyes dön
tést: lehűti a császár oly sokszor fellobbanó hirtelen harag
ját, elsietett utasításait, elhamarkodott ítéleteit. Flaviana az 
eszményi császári tanácsos, mert ez a fő szerepe, s emellett 
igazán jelentéktelen, hogy szeretője is a császárnak; amint
hogy nem is az, hanem több annál: jó barát.

- Alig várom, hogy megismerkedjem vele - mondta rá 
Vecasius, mert ez a rendkívüli nő, Marius közlései után, na
gyon érdekelte.

- Holnap Drepanonba hajózunk Constantinushoz, ott 
majd találkozol Flavianával. Csak aztán bele ne bolondulj I - 
nevette el magát Marius.

- Hát Constantinus Drepanonban van? Nem is mondtad.
- Ott. A meleg fürdő kénes iszapjában gyógyítgatja ízü

leti gyulladását. De csak tegnapelőtt utazott oda, már nem 
írhattam meg neked. Sebaj, holnap odamegyünk.

Másnap friss hajnali széllel röpítette ki őket a pontusi 
császári flotta gyors járatú libumája, az Iris. Elhaladtak 
Kalchedon mellett, a part mentén siklottak tovább, majd el
hagyták a „vörös szigeteket", a könnyű reggeli ködfátyolon 
át fölsejlett előttük az Astakenos-öböl jól ismert északi partja, 
Pantichion és Dakibyza kikötője, de az Iris egyenesen átvá
gott az Astakenos nagyképűn hullámzó vizén, és váratlanul 
gyorsan befutott Drepanon kikötőjébe. Mivel pedig a kénes 
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meleg fürdő jó messzire volt a várostól, felültek a császári 
posta gyorskocsijára, amely a vendégek kényelmére a ki
kötő és a fürdő közt közlekedett, és délre megérkeztek a 
fürdőbe.

Constantinusnak úgyszólván egész napja azzal telt, hogy 
fürdőben ült; iszapba csomagolták, mozdulatlanul feküdt, iz- 
zasztották, dörzsölték, aztán dömöckölték és gyúrták, végül 
kényelmes ágyba fektették, s ott már Flaviana gondozta, 
etette, ápolta, egyetlen fiatal és igen rokonszenves, ügyes, 
nesztelenül suhanó és halk szavú rabszolga-házaspár segít
ségével. A császár a kúra után rendszerint csak estefelé öltö
zött fel; ma is hat órára tűzte ki a két spectabilis fogadását.

- Vecasius, üdvözöllek 1 Jólesik még egyszer látnom va
lakit régi jó híveim közül. Ülj le ide. Itt szabad vagyok, 
Euporiust otthon hagytam. Marius ülj le te is.

- Magam is szívből örülök, hogy megismerhettelek, Ve
casius. A jelentéseidet én olvasom fel őszentségének - szó
lalt meg Flaviana.

- De, Flaviana - tiltakozott a császár a hivatalos meg
szólítás ellen -, ők nem idegenek, tudják minden gondola
tomat, neked sem kell titkolóznod előttük.

- Köszönöm, kedvesem - fordult az asszony a császár 
felé felszabadultan -, úgyis az őszinte és nyílt baráti érint
kezést szeretem, s ellensége vagyok minden szertartásosság
nak és feszességnek, mert az ilyesmiben mindig ott lappang 
a hazudozás vagy legalábbis a képmutatás.

- Perfectissima - hajolt meg Vecasius az asszony felé -, 
megtiszteltetésnek veszem, hogy te olvasod fel szerény jelen
téseimet, és amennyiben nem tévedek, bizonyára te fogalma
zod a szentséges Augustus válaszait: ezek pedig a latin stí
lus oly cicerói tisztaságával, lendületével és ritmikus hullám
zásával gyönyörködtetik az olvasójukat, hogy valamennyit a 
retorika mesterművének merném mondani!

- Vecasius - mosolyodott el Flaviana -, kedves vagy 
hozzám és előkelőn udvarias; köszönöm, de meg kell mon
danom, hogy szakszerű s éppen ezért kiváltképpen értékes és 
jóleső elismerésed jó részét át kell hárítanom Marius Brel-
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licus spectabilisre, mert a császári leiratoknak több mint a 
felét ő fogalmazza.

- Marius barátom stílusművészetét jól ismerem, s mégis 
azt merem mondani, hogy írásművének stílusa eléri a perfec
tissima stílusának tökéletességét.

- A perfectissima ugyan reám hárítja az őt jogosan meg
illető elismerés egy részét - szólalt meg Marius csalafinta 
mosollyal -, de ha már az ő szellemében, nyíltan és őszin
tén beszélünk egymással, akkor én leleplezem magamat és 
Flaviana perfectissimát: az én fogalmazványaim csak azért 
méltók Flaviana perfectissima írásműveihez, mert minden so
romat ő javítja ki, ő simítja át, ő csiszolja tökéletesre.

. - Ne szerénykedjél, spectabilis - tiltakozott Flaviana -, 
hanem inkább mondjuk ki, hogy stílus vitánk eldöntetlenül 
végződött. - Észrevette ugyanis, hogy Constantinust nem ér
dekli a stílus, és nagyon jónak látta, ha végre áttérnek a lé
nyeges kérdésre, amiért a császár idehívta Vecasiust. Ezért 
így folytatta: - Ma különösen jó napja van az Augustusnak, 
tehát nyugodtan megtárgyalhatjuk azokat a lényeges kérdé
seket, amelyek őt érdeklik, és amelyekre vonatkozólag Veca- 
sius spectabilis véleményét is meg akarja hallgatni.

- Igen, Flaviana javaslata helyes, térjünk a tárgyra - 
szólalt meg Constantinus. - Marius, olvasd fel, mit írtunk 
annak idején Vecasiusnak.

- Marius, elhoztad a másolatot? - kérdezte Flaviana.
- Igenis, perfectissima. Máris felolvasom.
A felolvasás után elsőnek Constantinus szólalt meg:
- Hallottátok: mindenekelőtt arról van szó, hogy fel

nőtt gyermekeim, s elsősorban fiaim, ide költözzenek-e az ud
varba. Nos, Flaviana?

- Nekem az a véleményem, hogy igen. Két leányod van: 
mindenesetre férjhez kell adnod őket, és ez éppenséggel nem 
családi, hanem politikai kérdés. Treviriben ki törődik a lá
nyaiddal? Ki törődhet más, mint Vecasius és Matidia? S ők 
ugyan mit tehetnek?

- Ha minden tőlük telhetőt megtesznek, akkor sem pó
tolhatják az apát - legyintett Marius.
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- De ez még nem minden - folytatta Flaviana -, ott a 
három fiú! Ha politikát említettem, akkor igazán ezeknél kez
dődik a politika. Igaz, hogy kiváló tanáraik vannak, az is 
igaz, hogy katonai nevelésüket Concordius tábornok irányítja, 
azért mégsem helyes, hogy katonai és közéleti szereplésre 
érett császári ifjak ne az apjuk mellett tanulják meg a kor
mányzás és uralkodás művészetét.

- Igazad van, perfectissima. Ha őszentsége ad a véle
ményemre, én is azt javaslom, hogy mind az öt gyermekét 
költöztesse ide Constantinopolisba - jegyezte meg Marius.

- Szentséges Augustus - szólalt meg Vecasius -, én jól 
ismerem a galliai helyzetet, s benne természetesen a nobilis- 
simusok és nobilissimák valóban nyugtalanító kérdését. A két 
nobilissima kétségtelenül szerencsésebb körülmények közt él
hetne itt Constantinopolisban, szentséges apjuk mellett, mint 
ott az idegenben szülői szeretet és irányítás nélkül. És sze
mélyes érintkezésből tudom, hogy mind a két fiatal lány na
gyon kívánkozik atyjához. Azt hiszem, őszentségének is öröm 
és üdülés volna két ilyen szép és viruló fiatal teremtést érezni 
maga mellett.

- Constantinus? - fordult Flaviana kérdő és kérő tekin
tettel az Augustus felé.

- Igen, Flaviana, helyeslem - bólintott Constantinus -, 
és a mulasztást pótolni fogom. Marius, intézkedjél, hogy Con
cordius tábornok a két nobilissimát rangjukhoz méltó kísé
rettel indítsa útnak Constantinopolisba.

- Igenis, szentséges Augustus - felelte Marius -, és ké
rem kegyes döntésedet, mi történjék a három nobilissimusz- 
szal?

- Ugyanaz - mondta rá Constantinus. - Ha valameny- 
nyien helyesnek tartjátok, hogy itt éljenek a kezem alatt, ak
kor feltétlenül az a kívánságom, hogy ők is haladéktalanul 
ide költözzenek.

- Engedd megjegyeznem, szentséges Augustus, hogy 
Constantinus nobilissimus e pillanatban fontos hivatalt visel: 
Gallia s általában az egész Nyugat kormányzója, és csak ak-
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kor távozhat helyéről, ha előbb kegyeskedel kinevezni az új 
galliai kormányzót.

- Marius, intézkedjél: - szólalt meg az Augustus - Gal
lia kormányzójának kinevezem Volusianus tábornokot, az 
itáliai főparancsnokságot Terentius Titullus tábornok veszi át, 
úgyhogy Constantinus Caesar a másik két fiúval együtt azon
nal jöhet, mihelyt átadja hivatalát.

- Kegyes engedelmeddel, szentséges uram, megjegyez
ném még, hogy fiaid egyénisége teljesen különböző: Constan
tinus Caesar művelt, szelíd, jó tehetségű, de kissé érzelmes és 
gyenge akaratú ifjú, Constantius viszont gőgös, szenvedélyes, 
erőszakos fiatalember, és minden szavából kitűnik, hogy sem 
Constantinus Caesart nem szíveli, sem édesöccsét, Constans 
nobilissimust, aki ugyan alig múlt tizenhárom éves, de máris 
nyilvánvaló, hogy nem szeret tanulni, nem tűri a fegyelmet, 
kissé felületes, és csak szórakozásra áhítozik: él-hal a vadá
szatért. Szentséges uram, hódolattal javasolom, hogy mind
egyik mellé, szentséges felügyeleted alatt, olyan nevelőket, és 
tanácsadókat kegyeskedjél rendelni, akik hajlamaikat helyes 
irányba hajlítják, és jellemüket tökéletessé alakítják.

- Aranyat ér a tanácsod, Vecasius - mondta elismerőn 
Flaviana. - Csak a te felvilágosításaid után látjuk tisztán a 
helyzetet. Most már csak az a kérdés: elengedi-e Matidia a 
fiát?

- Ez nem kérdés, Flaviana - vágta rá az Augustus -, 
Constantinus az én fiam!

Flaviana örült az Augustus határozottságának: íme, ez az 
a Constantinus, akit elképzelt és akart magának, s úgy érezte, 
hogy ezt a nagyszerű és sajnálatosan hanyatló, kivételesen 
nagy férfiút neki sikerült újjáteremtenie. Boldognak, nagyon 
boldognak kellett volna magasztalnia magát, ha nem nehe
zedett volna rá még egy nyomasztó gondolat, amelyet Cons- 
tantinusnak, megállapodásuk szerint, végül mégis föl kellett 
vetnie. A császárt, éppen ma, úgy megelevenítette a gyógy
kezelés, oly frissnek érezte magát, hogy bátran, sőt elszántan 
fölvetette a legnehezebb kérdést:



- Most mondjatok véleményt: kit jelöljek ki utódom
nak?

- Szentséges Augustus, erről még korai volna tanács
kozni - tiltakozott köteles hódolattal Marius.

- Spectabilis - mondta rá csöndesen a császár -, ha nem 
is vagyok halálos beteg - felelősségem tudatában kellő idő
ben kell intézkednem a birodalom jövendő sorsáról. Mert ne 
feledjétek: nem a fiaim, hanem a birodalom sorsáról van szó. 
S ezért én vagyok felelős. Az önként kínálkozó megoldás: a 
három fiú kedvéért három részre osztani a birodalmat. Vajon 
helyes volna ez?

Flaviana szólalt meg elsőnek:
- Constantinusom ! Te, aki megteremtetted az egységes 

birodalmat, föl sem vetheted ezt a kérdést! Én mindjárt fele
lek is rá: nem!

- Az én meggyőződésem is ez - bólintott Vecasius. - 
Sőt én tovább megyek: javasolom, szentséges Augustus, hogy 
az egyszer s mindenkorra egységes és megbonthatatlan biro
dalom Augustusává jelöld ki legidősebb fiadat, Constantinus 
nobilissimust, s amikor a kegyetlen Párkák, isteni rendelés
ből, túl az emberi kor végső határán, egyszer mégis elvágnák 
szent és drága életed fonalát, legyen az egységes birodalom 
egyetlen uralkodója, nevednek méltó örököse, fiad, Constan
tinus.

- Ha engem megkérdeznél, Constantinus, hogy mit szó
lok hozzá - szólalt meg Flaviana -, én azt mondanám Ve
casius megfontolt és bölcs javaslatára: Úgy legyen!

Constantinus engedelmesen visszhangozta:
- Úgy legyen!

VI

Úgy is lett. Constantinus parancsait végrehajtották, fiai 
megkapták kormányzati beosztásukat: a legnagyobb hatal
mat Constantinus Caesar, a kijelölt utód kapta kezébe; ő lett
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a Kelet kormányzója; Ablavius kárpótlásul az egyiptomi kor
mányzói méltóságot foglalta el, és engedélyt kapott, hogy 
időnként Constantinopolisban tartózkodjék, azon a címen, 
hogy az ifjú Constantinus Caesarnak állandó tanácsadója le
gyen a Kelet ügyeiben.

Constantinus négyheti gyógykezelés után hazatért a fő
városba, látszólag frissen, pihenten; uralkodói kötelességeit 
is rendszeresen teljesítette, csak Flaviana vett észre valami 
törést testi és lelki erejében: ezt azonban csak azok figyelhet
ték meg, akik szerették, a hanyatlás lassú és rejtett, úgy
szólván láthatatlan volt; Flavianával egyidejűleg Marius és 
Vecasius is fölfigyelt bizonyos tünetekre, de mindezt csak az 
asszony elemezte és rendszerezte alaposan, aminek aztán az 
lett az eredménye, hogy ezután Constantinusnak minden lé
pését, minden mozdulatát ellenőrizte, kedvesét óvta és irányí
totta, és túlzott gondoskodásával elért annyit, hogy az Augus
tus magabízóbb lett, és néha atyai jósággal mosolygott az asz- 
szony oktalannak érzett aggódásán. Flaviana azonban, mint a 
császári udvar főtisztviselője és bizalmasa, feltűnés nélkül 
tartózkodhatott az Augustus mellett, és azon sem akadt fenn 
senki sem, hogy nemsokára a császár gyermekeivel is bizal
mas viszonyba került, sőt megbarátkozott velük, és nevelésü
ket is okos tanácsokkal irányította. Ezenfelül felvilágosította 
őket apjuk állapotáról, s kioktatta elsősorban a lányokat, 
hogy minél kíméletesebben és gyöngédebben bánjanak vele.

Megfigyeléseit közölte a két spectabilisszel is; azok is 
észrevették egyet-mást, de nem hitték, hogy a császár álla
pota meglehetősen súlyos. Flaviana azonban nemcsak a maga 
megfigyeléseit, és következtetéseit közölte velük, hanem a két 
udvari orvos véleményét is: a szakadatlan hadi fáradalmak, a 
politikai és katonai küzdelmek a bitorlókkal és főleg a zsar
nok keleti császárokkal, s nem utolsó sorban az örökös val
lási huzavona és villongások, főleg a keresztények visszata
szító marakodásai, úgyszólván felőrölték őszentsége testének 
ellenálló erejét; reumája már nem izomfájdalom, hanem ideg
gyulladássá fajult, s nemsokára embertelen fájdalmakat okoz 
majd a császárnak; az orvosok mérsékelten meleg, inkább
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langyos kénes fürdőket ajánlanak, emellett fájdalomcsillapító 
szereket; erős, tápláló és tiszta borokat, víz nélkül, de nem 
nagy mennyiségben; mindenekfölött szükségesnek tartják 
megkímélni őszentségét a legcsekélyebb izgalomtól is, sőt a 
bonyolultabb államügyek intézésétől is mentesíteni kell. Vé
gül kijelentették az orvosok, hogy ilyen életmód mellett a csá
szár elélhet akár kilencvenéves koráig is.

- Én gondoskodom róla - folytatta Flaviana -, hogy a 
palota személyzete, a két nobilissima irányításával, pontosan 
végrehajtsa az orvosi utasításokat, mégpedig úgy, hogy ne le
gyen feltűnő az Augustusnak; persze, én magam ellenőrzőm 
majd ezt az észrevehetetlen kezelést. Mivel pedig az orvosok 
szerint meg kell kímélni őt minden izgalomtól, én elkezdtem 
gondolkozni, és rájöttem, hogy az ő ideggyöngeségének s ez
zel belső válságának és nyugtalanságának legfőbb oka az a 
sok látomás, jelenés, álom és mennyei szózat, amivel bizo
nyos szélhámosok megszédítették.

- Igazad van, perfectissima - szólt közbe Vecasius -, és 
ebben a főbűnös az a bizonyos Hosius, aki elsőnek zavarta 
meg urunkat egy természeti tünemény rossz szándékú misz
tikus értelmezésével. Mikor látta, hogy őszentsége fogékony 
a misztikum iránt, hiszen már galliai Apollo-látomása óta az 
istenség küldöttjének érzi magát, csőstül jött a mennyei jele
nés, látomás, szózat és álom. Igazad van, perfectissima, meg 
kell szabadítani őt a szélhámosoktól.

- Nos, én már meg is kezdtem - szólalt meg újra Fla
viana. - Mióta Constantinus hazajött Drepanonból, gyakran 
vele maradok késő estig s megvárom, amíg elalszik; sokszor 
velem van Helena nobilissima is. Mindig ott van a császár 
hálószobájában egy Euripas nevű rabszolga; időnként jár-kel, 
megvizsgálja és gondozza a lámpákat, s ilyenkor mindig foj
tott beszéd hallatszik a másik szobából. De sohasem értettük, 
hogy mit motyog a rabszolga, s kivel beszél; mert ha csak 
úgy magában dünnyög, akkor jó lesz vigyázni: hátha félbo
lond, s még utóbb kárt tesz bennünk. Egyszer aztán Helena jó 
korán elbújt a császár hálószobájában a nehéz függöny mögött, 
és a kellő pillanatban tisztán meghallotta Euripas hangját, mert
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csak ő beszélhetett; ott állt a függöny előtt, a szája nem moz
gott, csak a hangja hallatszott, és folyton ezt a mondókát da
rálta: „Crispus", „Nincs bocsánat", „Byzantion". Mikor Euri- 
pas kiment, Helena visszasietett hozzám, és beszámolt a rej
telmes suttogásról nekem pedig vakító világosság gyűlt az 
agyamban, s rögtön tudtam, miféle ember ez.

- Hasbeszélő - mondta Vecasius.
- Úgy van - bólintott Flaviana -, de mért mondja eze

ket a régi időszerűtlen szavakat? Azért, mert csak ezekre ta
nították meg. Nem volt nehéz kitalálni az összefüggéseket, és 
ebben Marius spectabilis is derekasan segített; Euripas buta 
rabszolga, tovább darálta a leckéjét akkor is, amikor már 
nem volt gazdája, aki naponta új mondókára tanítsa; és ki 
más lehetett a gazdája, mint Sopatros, ő akarta Constantinust 
szüntelenül ebben az újplatonikus révületben tartani s ezek
kel az égi szózatokkal irányítani.

- Le kell csapni a fejét - legyintett Vecasius.
- Ennek a nyomorultnak? - mondta rá Flaviana -, hi

szen teljesen ártatlan; fogalma sincs róla, mit cselekedett és 
miért. Mi inkább arra használtuk fel, hogy kiábrándítsuk 
Constantinust az égi szózatokból: betanítottuk Euripast né
hány „szózatra" és fényes nappal, ebéd közben, néha pedig 
vacsoránál odaállítottuk ezt a tökkelütött fickót, s megkérdez
tük az Augustusi, hallott-e már mennyei szózatot? Elrévedt és 
bólintott. Helena figyelmeztette, hogy most vigyázzon, mert 
mindjárt megszólal a túlvilági hang; egyúttal pedig intett a 
hasbeszélőnek. Constantinus egyik ámulatból a másikba esett, 
mikor egymás után felhangzottak rejtelmes, fojtott suttogás
sal mindenféle jól ismert és közkeletű varázsszavak: „Arse- 
verse, Abraxas, Bescu, Rerebescu, Arurara, Bazagra." Máskor 
meg ilyenek: „Cinbeu, Diarungo, Aritmo, Araitto", vagy 
egyéb értelmetlen szavak: „Lix tetrax, phrix, phrax." Ele
gendő volt két-három ilyen „mutatványos" ebéd vagy vacsora, 
hogy az Augustus egyszer s mindenkorra kiábránduljon min
den néven nevezendő mennyei szózatból!

Jót nevettek Flaviana elbeszélésén, aztán megkérdezte 
Vecasius:
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- És hol van most ez a hasbeszélő?
- Megvan - világosította fel Marius -, mégpedig a per

fectissima kívánságára az én házamban. Ha otthon vidám cim
borákkal borozunk, pompásan elszórakoztat bennünket os
toba, együgyű, nevetséges tréfáival: ezekre nem kell betaní
tani, hiszen artista volt. Nagyon tetszik neki Thamar, hát egy
szer az ô nevével mókázott; úgy kezdte, mintha katonazene 
szólna, s közben ütemesen pattogtatta ezt a szöveget: „Rama- 
thamarrama tamtaratantara", és ennek mindennemű bolondos 
változatait.

-Ügy gondoltam - jegyezte meg Flaviana mosolyogva 
-, jó lesz egy bolond ennyi okos ember közt. Nem lehessen 
tudni, mi mindenre használhatjuk.

Miután a perfectissima visszavonult, a két spectabilis 
megállapodott abban, hogy estefelé betérnek egy félórára a 
„Római Farkas"-ba, előételnek bekapnak egy kis olajos ton
halat, s úgy mennek haza Mariushoz, mivelhogy Vecasiust ma 
estére Thamar meghívta vacsorára. Arbetio hiába kínálta őket 
borral; ezúttal az olajos halra sört kívántak: a vendéglős ger
mán módra főzött, pompásan habzó és hólében hűtött barna 
sörrel oltogatta szomjúságukat, úgy hogy jó egy óra múlva 
Marius kijelentette:

- Becsületesen megágyaztunk a vacsorának meg a bor
nak. Mehetünk!

Thamar szebb volt ma este, mint bármikor; úgy tündök
lőit valóban, mint a szakszerűn ápolt virág, és Vecasius ilyes
miket gondolt magában: ez az asszony Marius remekműve, 
valóban ő teremtette meg! Eszébe jutott jó barátjának két ha
sonlata, a hárfaművészről meg a szobrászról, abból a régi-régi 
időből, amikor ezt a gyönyörű, de akkor éppen halálosan bá
natos asszonykát „megvigasztalta". Elmosolyodott.

- Vecasius, öreg cimborám, talán te is az úgynevezett 
régi szép időkre gondoltál, mint én?

- Eltaláltad, Marius. Pontosan arra az estére, amikor 
ezt a fekete kislányt feltámasztottad. Pygmalion vagy, bará
tom! Mit Pygmalion? Praxiteles!

- Meg vagy elégedve a szobrommal?
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- Mestermű!
- Nem sínylette meg az elmúlt harminc esztendőt? - 

huncutkodott tovább Marius.
- Sőt megszépült és megérett, mint minden praxitelesi 

remekmű. - Rabszolga jött be, és bort töltött, Vecasius föl
emelte a poharát, és koccintott Máriusszal. - A remek
műre! ... De mért beszélsz harminc esztendőről, hiszen mi tíz 
évvel ezelőtt is találkoztunk! A vicennalián!

- Az ám! - kapott a fejéhez Marius. - Csakhogy én ak
kor nagy hajszában voltam, mindössze három napot tölthet
tem Rómában, s abból is csak egy este jutott arra, hogy ket
tesben kedvűnkre mulathassunk. Ez persze nagyon jólesett 
nekem, mint mindig, ha a remekművet otthon hagyhatom, 
és barátaim társaságában kissé szabadjára ereszthettem ked
vemet.

- Hát eresztetted is, Mariusom, méghozzá reggelig.
- Én bizony csak annyit tudok, hogy bacchusi gyönyö

rökben úsztam egész éjjel, s mikor hazafelé röpültem a háló
kocsiban, két nap, két éjjel egyfolytában aludtam. Aztán az 
otthoni hétköznapok valahogy kimosták a fejemből azt az is
teni római éjszakát.

- Ô, azt az estét, annak az éjszakának a hangulatát nem 
lehet elfelejteni soha! Ott kezdtük, Alafredus híres vendéglő
jében, a Campus Martius oszlopos, fedett sétacsamokával 
szemben; a vendéglőnek ez volt a cégére: „Az új templom
hoz." Emlékszel, mennyit nevettél rajta, hogy kocsmát temp
lomról neveznek el? Mindegy, a fokhagymás ürücomb isteni 
volt, a borsos palacsinta Apiciushoz méltó, A Mons Albanus 
tizenöt éves bora maga a cseppentett áhítat. Alafredus tudta, 
hogy vendéglője a nemes ízek és a tüzes borok fejedelmi 
temploma.

- A, most jut eszembe - kapta föl a fejét Marius -, 
ott szavalgatta népi hangú, csipkelődő s nemegyszer csiklan
dós versikéit a római nép déldelgetett költője, Salustrius; egy- 
egy divatos dalocskáját, ha teleszívta magát albanusival, az 
asztalunknál el is énekelte. Igen, hogyne emlékezném rá! Meg 
arra, hogy huncut versei még a legmogorvább embert is ka-
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cagásra csiklandozták, s miközben körülötte mindenki vonag- 
lott a nevetéstől, ő maga komoly maradt, s egy arcizma sem 
rándult meg! Ö, Salustrius, római nép nagyszerű mulattatója, 
én nem felejtlek el soha!

- És az új templomi üdvözülés után milyen isteni volt a 
hajnali séta a Janiculuson - emlékezett Vecasius -, a zengő 
csillagok alatt! Amint fölértünk a tetőre, élvezhettük a ki
vételesen ritka látványt, a rendszerint sötét római éjszaka he
lyett a vicennalia örömére kivilágított Rómát: fáklyalángok 
tündöklő tüzében! Felejthetetlen éjszaka!

- Most már mindenre kezdek emlékezni - melegedett 
föl Marius. - Kacskaringós és rejtélyes kerengés után, mi
után hősiesen legyőztük a minduntalan utunkba kerülő kis
kocsmák zsírban sült pompás kolbászait és csapnivaló sa
vanyú vinkóit, a sors bölcs rendeléséből végre valahol Traia- 
nus vásárcsarnoka közelében lyukadtunk ki, és minden útba
igazítás nélkül azonnal ráhibáztunk a legkívánatosabb haj
nali kikötőre, a germán Tuisco sörkocsmájára. Italiában, s fő
képpen Rómában, a legnemesebb borok fővárosában, sört inni 
valóságos szentségtörés. De akárhogy szégyenlem magam, ez 
a szentségtörés most jólesett.

- Ámbátor barbár földön, Treviriben éltem, s élem vi
dékies életemet, most is a Róma-rajongás tölti be minden na
pomat, minden percemet. Úgy érzem: Róma az én igazi ha
zám, és csak tévedésből vetődtem a messzi Északra, mint 
ahogy Platon gyönyörű mítoszában a kettéválasztott férfi-nő 
ember két fele olthatatlan szerelemmel sóvárog örökké a má
sik után! Nem panaszkodhatom, Mariusom, mert Minervina 
nekem az egész világom, de Róma külön világ, szebb és erő
sebb és vonzóbb, mint az egész világ!

- Ha most így, az együttes visszaemlékezésben, kissé 
szétfoszlik a múltak köde - folytatta Marius a római emlékek 
idézését -, magam is megindul tan, sőt némi rajongással gon
dolok vissza a nagy római élményre, de mindig attól tartok, 
hogy ebben több az ábránd, mint a valóság. Azt hiszem, Ve- 
casiusom, hogy fiatalkorunk rajongásai és átszellemülései 
visszahozhatatlanok; Rómát is szeretjük és imádjuk, de vala-
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hogy mindig arra kell gondolnom, hogy nem magát a várost 
keressük benne, hanem eltűnt ifjúságunkat. így merül fel áb
rándjainkban Róma képe is, ha őszülő fejünk hétköznapi 
gondjai mögül fölhajnallik az örök és örökké fiatal Róma 
napja.

- Igazad van, Marius - lelkendezett Vecasius -, és meg 
kell mondanom, hogy mit élveztem legjobban ebben a te rög
tönzött kis panegirikusodban: azt, hogy a te ösztönösen ere
deti fogalmazásodban hallottam, a perfectissima javításai és 
simításai nélkül!

Erre vidáman és harsányan hahotáztak, és újra koccin
tottak. Thamar egy pillanatra bekukkantott az ajtón:

- Ö, be vígan vagytok! Csak legyetek is, mert még leg
alább egy órába telik, amíg elkészül a vacsora.

- Nem baj - nyugtatta meg Marius a kedélyes emberek 
engedékenységével, és rámutatott az öblös kancsóra -, ne
künk még úgyis sok a dolgunk.

Mikor kettesben maradtak, Marius szólalt meg elsőnek:
- A perfectissimát említetted, Vecasiusom. Valóban töké

letes nő, nemcsak rangja és címe szerint, hanem barátnak és 
embernek is eszményi, Constantinusnak pedig valósággal 
mentő geniusa. De azt hiszem: későn érkezett. A vaskosan 
érzéki és erőszakos Constantinusnak már harminc évvel ez
előtt ilyen nőre lett volna szüksége, hogy a maga józanságá
val féken tartsa és szabályozza ennek a rendkívüli férfinak 
a szertelenségeit és szenvedélyeit. Ennek a hideg nőnek, aki 
a maga módján mégis kielégíti Constantinus érzékiségét, so
kat köszönhet a birodalom.

- Ez a nő, ahogyan én onnan Treviriből megítélhetem, 
minden hasbeszélő nélkül csodákat művelt. A vallási rajongás 
és a folytonos révületek helyett okosságával rákényszerítette 
a maga helyzetének józan felismerésére és mérlegelésére. Az 
ő hatásának köszönhető, hogy Constantinus ma, ahogy én 
onnan Galliából látom, tárgyilagosabb, nyugodtabb, szenve- 
délytelenebb.

- Ezt jól láttad onnan messziről is, pajtás - mondta rá 
Marius -, s én innen a közelből megállapíthatom, hiszen nap-
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ról napra tapasztalom, hogy Constantinus, éppen az asszony 
jótékony befolyása alatt, számot vetett már eredményeivel és 
tévedéseivel, és ez óriási haladás. Világosan látja, hogy mit 
ért el: az anarchikus négyes uralom helyett visszaállította a 
monarchiát, s ezzel éppúgy megmentette a birodalmat, mint 
Diocletianus a maga idején szükségessé vált tetrarchiával : 
Augustus és Diocletianus után harmadik alapítója lett a biro
dalomnak. Viszont e tagadhatatlan történelmi érdeme ellenére 
ma már beismeri, természetesen Flaviana hatása alatt, hogy 
valláspolitikája megbukott.

- Megmondhatom, hogy én is kezdettől fogva kételke
déssel szemléltem fáradozásait a vallási egység érdekében. 
Bár véleményem szerint a vallás fölösleges kölönc az emberi 
haladás nyakán, mégis azt mondom: ha egy vallás van, nem 
baj, de mihelyst több van, nemcsak egyesítésük, hanem össze- 
békítésük is lehetetlen.

- Igen, ezért bukott meg a vallási egység gondolata - 
fűzte tovább a szót Marius. - A valóság megmutatta, hogy 
nem volt feltétele a birodalmi egység megteremtésének a val
lási egység, mint Constantinus gondolta, mert íme, a biro
dalmi egység megvan, holott a vallási egységtől messzebb va
gyunk, mint valaha. De Constantinus tétele, hogy egészen 
dialektikusán szemléljük, még fordítva sem igaz, mert a val
lási egységet még a birodalmi egység sem tudta megterem
teni.

- Ez tökéletesen igaz - jegyezte meg Vecasius -, sőt én 
onnan Galliából úgy látom, hogy a császár az egység illú
ziójának az áldozata lett: ő jóhiszemű és jó szándékú tár
gyaló fél volt, a keresztények kezdettől fogva azzal a hátsó 
gondolattal settenkedtek körülötte, hogy befonják, s engedé
kenysége, türelme és becsületessége jóvoltából fölébe kere
kedjenek, s a maguk innen-onnan összetákolt babonáját csúsz
tassák be, mindenféle ügyes fogással, a Helios-vallás helyébe.

- Ezt is helyesen figyelted meg, Vecasiusom, hiszen már 
ott tartunk, hogy a keresztények az üldözők s az államval
lás hívei az üldözöttek. Ennek pedig Constantinus gyengesége 
az oka. Úgy járt a keresztényekkel, mint Odysseus a szelek
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királyának, Aiolosnak a zsákjával: társai kinyitották, és ez
zel rászabadították a tengerre a leggonoszabb és legviharo
sabb szeleket.

- Az öreg Haedonius professzor mondta nekem a minap 
Treviriben, hogy véleménye szerint Constantinus elérkezett 
élete harmadik korszakába: először minden tekintetben ki
váló, sőt eszményi uralkodó volt, aztán kíméletlen és dühöngő 
gyilkos lett belőle, s végül akarattalan, befolyásolható, eszte
lenül pazarló, tehetetlen gyönge báb.

- Ez így van, Vecasiusom és ez valóban annyit jelent, 
hogy a nagy férfiú, mindnyájunk ifjúkori eszményképe, meg
bukott.

- Sajnos, ez a bukás valóban megtörtént. Még szerencse, 
hogy az utolsó pillanatban bekapcsolódott az életébe Fla
viana.

- Elkésett - legyintett Marius. - Mi itt, a közvetlen kö
zelében, jóval többet láttunk, tehát jóval reálisabban ítélhet
jük meg az egyéniségét és a jellemét. Hagyján, hogy eleinte 
minden erővel, kíméletlenül küzdött a saját uralmáért, hisz ez 
végeredményben azonos volt a birodalmi egység megvalósí
tásával. De nem hiszem, hogy igazolni lehetne öncélú gyil
kosságait, például Licinianus, Bassianus, Crispus megölését. 
„Ezt is az egység érdekében tette", mondhatná valaki. De hi
szen ha ez jogos volna, akkor egy uralkodónak még az unoka
testvéreit is ki kellene végeztetnie a birodalom biztonsága és 
egysége érdekében!

- Én nagyon szeretem őt - szólt közbe Vecasius -, és 
nagyon sajnálom. Téveteg, tapogatódzó, befolyásolható em
ber, következetlen és bizonytalan volt mindig, jóhiszemű és 
ingatag; püspökök és önző törtetők játékszere; és legnagyobb 
és legvégzetesebb tévedése immár jóvátehetetlen: a nehezen 
kivívott birodalmi egységet feláldozta az egyre jobban elha
talmasodó, sőt már hatalmaskodó keresztény egyház győzel
mének!

- És miért? - szenvedélyeskedett Marius. - Attól tar
tok, hogy ha egyszer behunyja a szemét, a birodalom megint 
részeire hull. Hiába jelölte ki örökösének Constantinus Cae-
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sart, a másik kettő nem hagyja magát, majd meglátod. Vagyis 
félős, hogy a vallási egység hajszolása miatt az egyik feleke
zet fölülkerekedik, s éppen ennek a következményeként ősz- 
szeomlik a birodalmi egység is. Három ennyire ellentétes jel
lemű fiú máris három császár s a nyomukban keletkező zűr
zavarok és a lépten-nyomon felbukkanó bitorlók végképp 
megsemmisítik majd Constantinus urunk nagy alkotását, az 
egységes augustusi monarchiát. Ez pedig a teljes bukás.

- Élete művének dicsőségén, azt hiszem, nagyon sokat 
rontott a gyilkosságaival - jegyezte meg Vecasius. - Nagyon 
jól tudjuk, hogy a gyilkosságra nem kell ok, csak ürügy; nem 
kell tény, csak magyarázat, s nála sokszor még a magyará
zatot sem kapta meg a birodalom népe.

- Az igazság ez, gondolom: a saját hatalma érdekében 
vetette latba tehetségét, hadvezéri tudását és szervezőképes
ségét, de a visszahúzó erők legyűrték, és ő, akaratlanul és ön
tudatlanul, olyan új világ születését segítette elő, pusztán 
gyöngeségével és engedékenységével, habozó és kiegyenlítő 
politikájával, amely nemcsak felvilágosodott eszméit csúfolta 
meg, hanem élete nagyszerű alkotását, az egységes augustusi 
római birodalmat is újra felbomlasztja.

- így valóban igazat kell adnom neked, Mariusom: ez 
bukás és sajnos: történelmi jelentőségű, végzetes bukás.

- És ezen már Flaviana józansága és okossága sem se
gíthet - fejezte be az eszmecserét Marius.

De éppen ideje is volt befejeznie, mert nyílt az ajtó, be
lépett Thamar, és nyomában az úri lakomákon elengedhetet
len kéz- és lábmosó rabszolgák, aztán a konyhafőnök, a tá
lalómester, a szeletelő művész, s végül az étekfogó rabszolga: 
óriási ezüst tálcán, méltóságos testtartásban, kimért lassú lép
tekkel közeledett, és ritmikus mozdulatokkal lesiklatta a már
ványasztalra a tálcát, amelyen öblös ezüst tálban gőzölgött a 
vacsora fénypontja, a Marius-féle halleves.

Ez a bámulatos fogás talán még a hírhedt Apicius művé
szetét is elhomályosíthatta volna: legalább ötféle java hal főtt 
benne, tengeri pókok, csigák, kagylók és rákok társaságában, 
s olyan borsos, hagymás és fűszeres lében, hogy Marius, mi-
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helyt az illata megcsapta az orrát, odaszólt a bortöltögető rab
szolgának:

- Egy kancsó maroniai muskotályt, a kilencévesből!
Egy óra hosszat szórakoztak a csodálatos hallevessel, 

amely minden inkább volt, mint leves: úgy megsűrűsítették 
a hal- és rákfoszlányok. Valami soha nem látott fűszer is úsz
kált a tálban: kúpalakú csípős fűszer, olyan erős, hogy Ma
rius is csuklani kezdett tőle. A maroniai szerencsére megmen
tette a méreghaláltól.

Halálról annyira nem volt szó, hogy a hallevestől és a 
vacsora egyéb fogásaitól, legfőképpen pedig a maroniaitól úgy 
megelevenedtek, hogy még akkor sem akartak lefeküdni, 
amikor Thamar, sűrű bocsánatkérések után visszavonult cubi- 
culumába. Nem is feküdtek le, hanem Marius ősi szokása 
szerint megvárták a reggelt, akkor bújtak ágyba, az igazán 
kellemes, sőt bízvást mondhatjuk: fejedelmi „bemelegítés" 
után. Mert Mariusnak, a remek házigazdának és cimborának, 
csak két gyógyíthatatlan baja volt: reggel nem tudott föl
kelni, s este nem tudott lefeküdni.

Mint a kedélytelen tudósok és a kedélyes borivók álta
lában.

Végre elkövetkezett az az időpont, amelyben mégis föl 
kellett kelni, hiszen nélküle megállt volna az iroda s ezzel a 
palota, sőt Herculesre! talán a birodalom szívverése is. Mint 
ilyen éjszakák után rendszerint, ma is ecetben főzött apró ha
lat reggelizett karikára vágott hagymával s ropogós búzake
nyérrel s mi egyebet ihatott volna rá, mint hólében hűtött víz
zel vegyített könnyű bort! Frissen és jókedvűn érkezett a 
hivatalába.

De a jókedvét hamarosan elrontotta Sandario tábornok, 
aki gyászos hírrel rontott be hozzá:

- Ez kellett nekünk! Minden pillanatban esedékes a perzsa 
hadüzenet.

- Hogyhogy? - riadt fel Marius. - Hiszen a perzsa kö
vetek részt vettek a tricennalia ünnepségein, fejedelmi aján
dékokat hoztak Shapur királytól s hetekig tartó vendégeske-
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dés, sőt dőzsölés után alig egy hete indultak haza! Vajon mi 
történhetett?

- Voltaképpen néhány barackmagon botlott el és bukott 
meg a perzsa-római, amúgy is kutya-macska barátság. Csak
hogy azok a barackmagok voltaképpen milliókat érő drága
kövek voltak. És mondhatom, hogy ha háborúra kerül a sor, 
nem a katonák a hibásak benne, hanem a tintanyalók.

- Talán csak nem a tanárok meg tudósok?
- Mit tudom én? - pattogott Sandario. - Tanár, tudós, 

filozófus nekem mind egykutya! - Igaz, azt hiszem, filozófus 
a gazember, afféle vándorprédikátor. Ezek, tudod, bejárják 
az egész birodalmat, s néhány garasért jólétet s örök üdvös
séget csaholnak a hiszékeny embereknek. Főleg Keleten pré
dikálnak szívesen, mert ott még sohasem hallották ezeket az 
újplatonikus meg keresztény zagyvaságokat. Ez a filozófus, 
Metrodoros a neve ...

- Tudom - vágott közbe Marius -, három hete volt 
kihallgatáson, és néhány drágakövet hozott uruknak aján
dékul, azzal, hogy ezeket Csandragupta király küldi a hatal
mas nyugati császárnak, de csak mintának, mert egész lá- 
dáravaló ilyen értékes követ küldött az Augustusnak hajón. 
Mikor az Augustus kigyönyörködte magát a mesebeli kincs
ben, Metrodoros lehajtotta fejét, és gyászos ábrázattal jelen
tette a császárnak, hogy... igen, de a perzsák elfogták a 
szállítmányt, és Shapur király máris kincstárába vitette a me
sés drágaságokat!

- Most értem csak - kapott a homlokához Sandario -, 
mért zaklat engem az Augustus hetek óta egy esetleges perzsa 
háború tervével: bosszút akar állni Shapuron! Csakhogy idő
közben a perzsa kémek jelentették királyuknak Metrodoros 
rágalmát, s most már Shapur is bosszúhadjáratra készül.

- Hát rágalom volt az egész? - csodálkozott Marius. - 
Hogy vetemedhetett ilyesmire Metrodoros, a kiváló tudós, aki 
nehéz matematikai kérdéseket foglalt könnyen megjegyez
hető epigrammákba, igen ügyesen.

- Verstől és matematikától függetlenül szélhámos és 
tolvaj ez a kiváló tudós.
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- Metrodoros! - csapta össze a kezeit Brellicus. - Meg
áll az eszem!

- Ez az éhenkórász, vándorlás közben, eljutott Indiába, 
ott is prédikált, a papoknak megtetszett zűrzavaros handa- 
bandázása, jól tartották, barátságukba fogadták. A te híres 
Metrodorosod ezen a réven szabadon járt-kelt a Buddha-temp- 
lomokban, s mindenütt kiszedett egy marékra való drága
követ az istenszobrokból meg az oltárokból. Mikor már egy 
zsákra való drágaköve volt együtt, Constantinus nevében el
ment ama Csandragupta királyhoz, aki drágaköveket küldött 
szentséges urunknak, ugyancsak egy zsákra valót: ebből át
adott néhányat a császárnak, a többit mind ellopta, és helyette 
föltálalta a perzsa mesét. És most itt a háború!

- Nem ijedünk meg ugyan a háborútól, de hogy egy tol
vaj miatt háborúskodjunk, az mégiscsak gyalázat. Én java
solom majd őszentségének, hogy magyarázzuk meg ezt a 
rablóhistóriát a perzsa kiálynak, és adjunk neki diplomáciai 
úton elégtételt, ezenfelül pedig küldjük el neki a tolvaj fe
jét, a rablott kincsekkel együtt.

- Igen, de hol van ő, a kincsekkel együtt? - kérdezte a 
tábornok.

- Polluxra! Nemsokára megkerül, csak bízzuk Abla- 
viusra.

- Elhiszem, hogy előkeríti a tolvajt s a kincseket; a filo
zófusfejet el is küldhetjük Shapumak, de hogy a kincsekből 
előkerül-e valami, és átjut-e Ablavius szűrőjén, azt csak a 
szentséges égi tolvaj, Mercurius tudná megmondani. Azért ne 
siessetek nagyon azzal a diplomáciai jegyzékkel! Nekem min
denesetre mozgósítanom kell, ez a parancs.

Ennek a parancsnak a következménye volt három nap 
múlva az az éktelen zsivaj és üvöltözés, amely az újonnan 
szervezett constantinopolisi legio táborát fölverte. Ezt a lé
giót kipróbált régi harcosokból állították össze, úgyhogy a 
legtöbben már az utolsó évüket, a huszadikat szolgálták, és 
alig várták, hogy megkapják az elbocsátó diplomát és ezzel a 
„honesta missio"-val együtt a végkielégítést, hogy valamelyik 
kisvárosban egy darabka földet vásároljanak, vagy iparra 



adják a fejüket, hiszen az ember voltaképpen csak harminc
nyolc éves korában kezdi az életet, mikor a katonáskodástól 
megszabadult.

- Hogy annak a kénköves büdös alvilágnak a három
fejű ronda kutyája marja ki a máját annak a pimasz perzsa 
királynak, hogy nem bír nyugton maradni! Hogy annak a 
magasságos Jupiternek a legkacskaringósabb mennyköve 
csapjon bele valamennyi lótejivó lótolvaj perzsába, hogy 
írmagjuk se maradjon! - dühöngött és káromkodott elszántan 
Aurelius Justinus, a hispaniai VII. Gemina Pia Felix legio 
közkatonája, akit jutalmul ebbe az új légióba osztottak be. 
- Hej, ha otthagytak volna Hispániában, most nem kéne 
háborúba menni !

- Maradhass, Justinus - szólt rá az óriástermetű Valerius 
Germanus, a II. Italica legio signifere, aki örült a kitüntetés
nek, hogy Északról, a Rhenus mellől a napsugaras Arany
szarv mellé kerülhetett -, ne káromkodj, mint a jégeső, hi
szen eggyel több háború már meg se kottyan neked! Együtt 
kezdtük ezt az istenverte katonáskodást, együtt szenvedtük 
végig az itáliai hadjáratot, aztán engem visszavittek a Rajná
hoz, téged Hispániába, s most megint összekerültünk, s még
hozzá épségben. Látom, még érdemrend is van a melleden.

- Van, de azt sem tudom, miért kaptam, hisz én semmi 
vitézkedést nem követtem el. Van, hát van, ennyi az egész.

- Én megmondom, miért kaptad: hősiességedért a Saxa 
Rubra mellett vívott csatában.

- Hol van az a Saxa Rubra? - csodálkozott Aurelius 
Justinus.

Most meg Valerius Germanus csodálkozott el.
- Hol? Hát nem tudod? Róma mellett, nem messze a 

Milvius-hídtól, ahol az a véres csata befejeződött. Erre csak 
emlékszel?

- Nem én, testvér, akkor se, ha agyonütsz - felelte 
röhögve a közkatona. - Annyi csatában vittem vásárra a bő
römet, hogy se szeri, se száma: majdnem húsz esztendeje 
már, hogy folyton gyilkolok. A nyavalya tudná megjegyezni 
annak a sok városnak, falunak folyónak meg mezőnek a ne-
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vét, ahol csatáztam, vagdalkoztam és döfködtem, és mindig 
olyan szerencsém volt, hogy győztünk. Saxa Rubra? - töp- 
renkedett néhány pillanatig. - Lehet.

Ugyanekkor nevezetes látogatója volt a császári palo
tának, a legerősebb keresztény felekezetnek az egész Keleten 
tisztelt vezére, az „eretnek" Areios. Volt idő, amikor kiközö
sítették; volt idő, hogy Athanasios, a mindenható Ablavius 
kebelbarátja, kiüldözte Alexandreiából, volt idő, hogy vásári 
propagandát űzött józan s minden misztikumtól megtisztított 
keresztény tanítása érdekében; eljött az idő, hogy magához 
Constantinushoz intézett beadványt a vallások és népek egye
sítése érdekében - persze úgy, hogy az egész világ ariánus 
legyen -, és végre elérte, hogy az uralkodó visszahívta a 
száműzetésből, visszavétette az egyházba, sőt kihallgatáson 
fogadta; ehhez a személyes találkozáshoz nagy reményeket 
fűzött Areios is, az Augustus is: hátha ez az utolsó kísérlet 
sikerül és mégiscsak megteremtik a vallási egységet is.

De kit érdekel már ez, annyi kísérlet és kudarc után? 
Hiszen már a legkiválóbb államférfiak is látják, hogy vallási 
egység ürügyén előbb-utóbb valamelyik erőszakos felekezet 
kaparintja kezébe az államhatalmat!

És volt valaki, akit ez a kihallgatás még a két résztvevő
nél is jobban érdekelt s éppen az, aki legjobban, legféltéke
nyebben vigyázott az államhatalomra, hiszen maga akarta a 
kezébe kaparintani: Ablavius.

... Mikor Areios, szemlátomást elégedetten, távozott a 
császári kihallgatásról, kötelességszerűn tiszteletét tette Abla- 
viusnál, az új egyiptomi kormányzónál, hiszen most már az ő 
székhelye, Alexandreia is Ablavius hatáskörébe tartozott. A 
beszélgetés alatt a rabszolgalányok édes bort szolgáltak fel, 
egy-egy pohárral Areiosnak is Ablaviusnak is.

Alig távozott Areios, s alig tett húsz lépést, összeesett az 
utcán; járókelők bevitték egy tágas utcai latrinába, márvány- 
padra fektették, de akkor már véres hab pöfögött ki a száján 
s negyedóra múlva halott volt.

Este Flaviana ezt mondta a császárnak:
- Ezért még megfizet valaki!
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VII

Flaviana nem volt keresztény, és Areios tragédiája is csak 
azért háborította fel, mert ez az esemény elhervasztotta 
Constantinus utolsó reményét, és napokra elkedvetlenítette; az 
asszony igyekezett ugyan megnyugtatni, főképp okos érvekkel 
próbálta bizonygatni, hogy a vallási kérdéssel ne törődjék 
többet, mert ez semmivel sem fontosabb, mint hogy vajon a 
kék vagy zöld párt győz-e a legközelebbi kocsiversenyen.

- Igen, kislányom - jegyezte meg az Augustus -, lé
nyegében igazad van; csak az a nagy különbség a kettő közt, 
hogy sem a kékek, sem a zöldek nem akarják kezükbe kapa
rintani az államhatalmat, a keresztények azonban igen, és 
ebben ortodoxok, donatisták, ariánusok, s valahányan vannak, 
mind egyformák. De csak a keresztények! A Helios-papoknak 
vagy a Mithras-patereknek, vagy az Augustalisoknak eszük 
ágában sincs elfoglalni a császári hatalmat. És ezek az Euse- 
bios-fajták egy pillanatig sem nyugszanak.

- Kedvesem - mondta rá Flaviana -, nyilvánvaló, hogy 
nem a vallások vetélkedése a hiba, hanem a papok hatalmi 
vágya, ez pedig megmaradna akkor is, ha egy emberfölötti 
hatalomnak sikerülne megvalósítania a vallási egységet. Bár 
minden vallás tele van misztikus szertartásokkal, mítoszokkal 
és irreális tanításokkal, amelyek a józan logika és kritika 
érveire pillanatok alatt összeomlanak, ez magában véve nem 
a legnagyobb baj. Inkább szégyen. Aki ilyen mesékkel akar 
játszadozni, csak űzze kisded játékait: ez nem árt a társa
dalomnak, amíg nincsenek papok. Ezek nyergelik meg az 
emberi hiszékenységet, ezek élnek belőle, ezeknek kell a misz
tikum, a csoda, a jövendőmondás, hogy így biztosítsák kere
setüket, gondtalan életüket, egy szóval így mondhatjuk: ha
talmukat. Hogy pedig a hatalom csak akkor igazi hatalom, ha 
korlátlan, azt a papok is tudják s nem csoda, ha az állami 
hatalom teljességét akarják meghódítani. Ha mi előbb talál
koztunk volna, Constantinusom, igyekeztelek volna rávenni, 
hogy a vallásoknak biztosíts ugyan teljes szabadságot és 



egyenjogúságot, de azzal a feltétellel, hogy papjaik nem 
lehetnek.

- De a mediolanumi megegyezés? - szólt közbe a 
császár.

- Éppen az adott a keresztényeknek szarvakat! Éppen 
abból hiányzik az a kikötés, hogy papjaik nem lehetnek. 
Ha nincsenek papok, megszűnik a vallás, megszületik a tár
sadalmi béke! De ezen most már hiába elmélkedünk, mert 
itt vannak a tények, itt van a könyörtelen valóság, a legjóza- 
nabb és legkeményebb érvek is visszapattannak róla. Ne 
emészd hát magad, kedvesem, a vallási egység ábrándjával, 
hiszen Euripas esete mutatja, hogy ezek miféle eszközökkel 
dolgoznak, hanem inkább vesd latba minden erődet, hogy 
gátat vess a papok további elhatalmasodásának.

- Mit tanácsolsz? - kérdezte tétován Constantinus, és 
máris sejtette, hogy az imádott asszony lehetetlenséget fog 
kívánni tőle.

- Azt, hogy tartsd távol magadtól ezeket az önző, nagy
szájú és hazudozó püspököket, s egyetlen szavukat se hallgasd 
meg! Vannak hűséges és jó embereid, megbízható barátaid: 
Volusianus, Corfulenus, Talio, Marius, Sandario, bár Veca- 
siust is itt tartanád! és itt vagyok én. Igazán nincs szükséged 
marakodó, haszonleső és talpnyaló keresztény papok ta
nácsaira.

- Igazad van, kislányom, megfogadom a tanácsodat.
- Majd meglátod, hogy többé nem fog izgatni ez a kér

dés. A vallási problémát papok nélkül oldjuk meg, majd meg
látod. Areiost pedig felejtsd el. Megígérem, hogy megfejtem 
a tragédiát, és az eredményről hamarosan beszámolok neked, 
Constantinusom.

- Mondd, hogy „kedvesem", azt úgy szeretem hallani - 
sóhajtott fel a császár, mert valóban a gyöngédséget nélkü
lözte legjobban. Régebben csak a nők teste érdekelte, szerel
mük, érzelmességük, gyöngédségük nem kellett neki, mindig 
kitért előle, sőt visszautasította; menekülése előtt, az egyik 
nikomedeiai sétán ki is fejtette a véleményét erről Volusianus- 
nak. Most, a testi tüzek után, elkövetkezett a lelki szomjúság
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a gyöngédségre, jóságra, szeretetre. Ezt hozta meg neki 
Flaviana, ezért volt drága kincse ez a kivételes asszony.

- Kedvesem - simult hozzá Flaviana -, én igazán 
szeretlek.

Ezen az estén sokáig voltak együtt: Constatinus rég nem 
érezte magát ilyen nyugodtnak, megbékéltnek, boldognak. 
Flaviana éjfélkor hazavitette magát gyaloghintóján, Constan
tinus lefeküdt, s már félálmában olyan jó érzés ömlött el 
rajta, mintha élete és uralkodása minden problémáját meg
oldotta volna ez a boldog este.

... De ez a belső nyugalom nem tartott sokáig : már más
nap megérkezett a gyorsfutár Aeliából, hogy Helena Augusta 
váratlanul elhunyt; aztán egy hét sem telt bele és megérkezett 
Hosius, de nem Constantinopolisba, hanem Kalchedonba: ott 
várta Palmatus, akit a gyorsfutárral idejében értesített. Csak 
akkor szándékozott bevonulni a fővárosba, ha előbb részle
tesen tájékozódott a titkártól az elmúlt hónapok eseményeiről. 
Kapott ugyan rendszeresen híreket Aeliába is, azonban Palma
tus tájékoztatása sokkalta pontosabb, érdekesebb és színesebb 
volt, mert az udvari és városi pletykák is bőven szerepeltek 
benne. Azt is Palmatustól tudta meg, hogy a potrohos kaisa- 
reiai Eusebios éjjel-nappal írja Constantinus életrajzát, és 
gyártja a legendákat a császárról, a csodákat, a jövendölése
ket, a mennyei látomásokat, sőt nem átallott olyasmit beleírni, 
hogy a császárnak álmában megjelent Krisztus, és beszélge- 
getett vele. Egyetlen ember olvasta eddig ezt az írásművet: a 
nikomedeiai Eusebios; Palmatus előtt így nyilatkozott róla a 
kemény és karakán, mindig szókimondó nikomedeiai: „Csupa 
hazugság és hamisítás, silány tákolmány, undorító talpnya
lás!" Azt is megtudta a titkártól Hosius, hogy a kaisareiai 
kihallgatáson jelent meg az Augustus előtt, s átnyújtotta neki 
az életrajz egy díszes példányát, a császár azonban nem fo
gadta el, és ezzel bocsátotta el a hájas hízelgőt: „Csak vidd 
vissza, Eusebios, nekem nem kell! Még nincs életrajzom, 
mert egyelőre élek, tehát ne siettess. És tudd meg: mélységesen 
megvetem az olyan uralkodót, aki megíratja az életrajzát, hogy 
még életében élvezhesse dicsőségét. De megvetem azt is, aki
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megírja/' Aztán odaszólt Euporiusnak: „A püspök távozni 
óhajt/'

Mikor Hosius végül mégis bevonult a fővárosba, mindent 
tudott, mintha mindig itthon lett volna. A császári kihallgatá
son oly megindító gyászbeszédet tartott Helena Augusta 
tündöklő erényekben gazdag, önmegtartóztató életéről és ár
tatlanul vállalt példás vezekléséről, angyali jóságáról, és bő
kezű jótékonykodásáról, hogy könnyekig meghatotta az 
érzelmességre hajló udvari embereket, és talán maga Constan
tinus is elérzékenyült volna, ha nem jut eszébe a Ruricius- 
botrány, minden förtelmességével együtt.

Hosius szaggatottan, megrendültén adta elő az Augusta 
halálát; éjjel halt meg, hirtelen, jámbor imádkozás közben; 
csak azt nem mondta meg a derék püspök, hogy kivel és ho
gyan imádkozott; arról is hallgatott, hogy az Augustát mérték
telen és túlzott elragadtatásának kellős közepén ölte meg a 
szíve, amely - mint ezúttal kiderült - mégsem volt oly romol- 
hatatlan, mint a szépsége. Makarios püspök hófehér ruhába 
öltöztette a holtában is gyönyörű „hitvallót", fejére meny
asszonyi fátylat tűzetett, előbb azonban egy éjjel titokban 
bebalzsamoztatta, úgyhogy holtteste évek múlva is épségben 
volt, mikor hivatalosan is szentté avatták. A megható beszá
moló után Constantinus elrendelte, hogy a holttestet Aeliából 
szállítsák Rómába, s ott temessék el, mert úgy gondolta, hogy 
ott alig ismerik viharos életét, s valószínűleg könnyebben 
elhiszik szentségét, mint például Treviriben.

Flaviana a kihallgatás alatt feszülten figyelte Hosius 
minden szavát, minden mozdulatát, minden szemrebbenését, s 
halálos bizonyossággal megállapította, hogy ez az ember 
hazug, erőszakos, szélhámos, képmutató kéjenc, alattomos, sőt 
talán gyilkos is. Mindenesetre aljas, gátlástalan, bár óvatos 
és ügyes gonosztevő. Flaviana másnap magához kérette valami 
hivatalos ürüggyel.

- Clarissimus - kezdte az asszony -, a hivatalos ügyeken 
kívül szeretném megkérdezni tőled, mi a véleményed Areios 
tragédiájáról?

- Sajnálatosnak tartom, perfectissima.
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- Elképzelhetőnek tartod, hogy valaki a császári kihall
gatás után félórával mérgezés tüneteivel meghal?

- Nehéz elképzelni, perfectissima, de mivel mégis meg
halt, két esetre gondolhatunk: vagy mérget vett be, mielőtt 
a kihallgatásra ment, vagy akkor vette be, mikor távozott a 
kihallgatásról, talán elkeseredésében.

Hosius csapdát sejtett, azért köntörfalázott, s azért be
szélt akkora ostobaságokat, hogy Areios megmérgezte magát, 
mielőtt még beszélt volna a császárral. Flaviana most még 
bizonyosabban tudta, hogy elszánt gonosztevővel van dolga: 
tehát ez az ő embere, erre számíthat, hogy vállalkozik az ellen
sége ledöfésére, azért merte megígérni Constantinusnak, hogy 
megfejti Areios tragédiáját. Hogy pedig Hosius halálos ellen
sége Ablaviusnak - akit Flaviana az első perctől kezdve 
gyanúsított a gyilkossággal -, azt már a titkos adatok, érte
sülések, jelentések tucatjai s főleg Flaviana személyes megfi
gyelései világosan bizonyították. Tehát folytatta a barátságos 
kérdezősködést:

- Lehetségesnek tartod-e, clarissimus, hogy Areios a 
kihallgatás után nem távozott azonnal, hanem előbb bement 
valakihez?

„Hohó, hiszen ez valóságos vizsgálóbírói kihallgatás, 
legyünk óvatosak !" biztatta magát Hosius, és legelbűvölőbb 
és legcsábosabb hódítói mosolyát sugározta az asszonyra, s 
úgy felelt:

- Oly kellemes tárgyalni veled, perfectissima, hogy iga
zán szeretném a legteljesebb mértékben kielégíteni érdeklő
désedet, de sajnos, csak most érkeztem, és úgy érzem, hosz- 
szasabban és bizalmasabban kellene megbeszélnünk ezt a 
sajnálatos esetet...

„Ez a viharvert, karvalyorrú vén varjú, lám, az ágyába 
akarna beszervezni bizalmasabb megbeszélésre! Nyomorult! 
No megállj!" Félbeszakította:

- Ez annyit jelent, hogy nem tudsz felelni a kérdésemre?
- Pillanatnyilag, perfectissima, igazán nem mernék...
- Jó, hát majd én segítek: Areios a kihallgatás után 

Ablavius lakosztályában, azaz hivatali helyiségében töltött
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egy félórát ami azért természetes, mert mint fontos alexand
riai személyiség jelentkezni akart az új kormányzónál. És 
ezek után mi a véleményed? Öngyilkos lett Areios, vagy meg
mérgezték?

Hosius agyában egymást kergették a gondolatok: hiszen 
ez a nő a császár szeretője... ez aligha akarja csapdába 
csalni őt hiszen éppúgy nem keresztény s nem ariánus, mint 
ahogy Constantinus sem az ... de hiszen akkor itt csoda törté
nik ... Flaviana, vagyis mondjuk meg nyíltan: a császár 
kiszolgáltatja neki kényre-kegyre halálos ellenségét és"elszánt 
vetélytársát... igen, a harc eldőlt, ezt az alkalmat meg kell 
ragadni... megragadja ... végez a bitang krétai szélhámos
sal, bármi áron. És mintha máris vállán érezné a bíbort, ha
tározottan felelt Flaviana kérdésére:

- Megmérgezték.
És? - ütötte a vasat tovább Flaviana. - Kicsoda?

- Kiderítem, perfectissima! Vállalom! - fogadkozott lel
kesen Hosius, és elbűvölőnek szánt mosolya megint végig- 
nyálazta az asszony tökéletes és tiszta arcát. Flaviana szeme 
olyan hidegen vágott a bérgyilkos ragadozó-arcába, hogy jéggé 
fagyott rajta az aljas vigyorgás. Hosius azt sem tudta, hogyan 
támolygott ki a perfectissima szobájából.

Otthon pedig azonnal munkához látott s lázasan, szen
vedélyesen, ádáz gyűlölettel és könyörtelen elszántsággal 
vetette bele magát a hajszába: a nagyvadra. Innen kezdve ő 
mozgatta az eseményeket s méghozzá oly kegyetlenül szédítő 
iramban, hogy a hajsza csak tragédiával végződhetett.

Ablaviusnak végre el kellett foglalnia az egyiptomi kor
mányzói méltóságot, s éppen útra készült, mikor a szép 
Ennia, s talán így kellene mondani: a még mindig szép és 
egyre csintalanabb és kacérabb Ennia - aki fürdött a milliók
ban és a csinosabbnál csinosabb fiatal szeretőkben - unat
kozni kezdett, és valami változatosságra vágyott. Kapóra jött 
neki a szívből utált, de rendkívül hasznos férfiú egyiptomi 
utazása, és csak úgy foghegyről odavetette neki, nyafkán, bá
gyadtan, kislányosan:

- Mi lesz végül is azzal a bíborral?
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Ablavius égre-földre esküdözött, hogy meglesz, meg
hozza, hiszen azért utazik Egyiptomba, hiszen egyetlen vágya, 
hogy az ő gyémántocskája Augusta legyen, azért is halmozza 
neki a százmilliókat... Folytatta volna, de Ennia a szavába 
vágott:

- Aranyam van elég! Nekem a bíbor kell!
A szeplős és kopaszdi vörös nagyúrnak egyetlen életcélja 

volt kielégíteni ennek a szenátori ringyónak a kívánságát és 
szeszélyét. Tehát alighogy megérkezett Alexandreiába, vagy két 
hetet hivatalos ügyeire áldozott, aztán első dolga volt szórni a 
pénzt, ügynökökkel népszerűsíttetni magát, s mikor a talajt 
kellőképpen meg trágyázta arannyal, megvásárolta Bes jós
isten papjait, hogy ha az isten nagy ünnepén elindul majd 
a körmenet Alexandreiából, végig a Níluson, kérjenek az is
tentől jóslatot, vajon ki lesz Constantinus utóda, s erre az 
isten majd felelje azt, hogy Ablavius. A papok még soha éle
tükben nem láttak annyi pénzt, mint most, és Ablavius 
kedvéért még abba is beleegyeztek, hogy a szent bárka, amely 
az isten csengőkkel teleaggatott szobrát viszi lefelé a Níluson, 
álljon meg Kynonpolisban és Bes isten ott adjon jóslatot a 
kormányzónak, mint Ablavius előre megfogalmazta: a biro
dalom jövője érdekében.

Ablavius kényelmes ember volt: sem Ennia, sem Bes 
őistensége kedvéért nem volt hajlandó vállalni, hogy hónapo
kig hajókázzon az istennel Abydosig, hanem úgy intézkedett, 
hogy jöjjön,az isten hozzá: azért a pénzért, amit kapott, 
bízvást megteheti. Kynonpolis pedig csodatevő Isis-szobra és 
temploma révén, nemkülönben Anubis isten tisztelete révén, 
a legalkalmasabb hely volt a szent hajó első állomásának.

És vajon Kynonpolisban hol máshol szállhatott volna 
meg a kormányzó, mint a városka legpompásabb palotájában, 
amely történetesen a dúsgazdag és szépséges Tamystha tulaj
dona. így is történt: Ablavius szívesen látott és pazarul ellá
tott, sőt elkényeztetett vendége lett a gazdag háznak.

Tamystha akkor már megkapta Hosius levelét; tudta, 
mit kell látnia, hallania és tennie, tehát azzal kezdte, hogy 
mindjárt az első napon engedte elcsábíttatni magát, s mire a
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szent hajó megérkezett, minden titkát tudta Ablaviusnak, és 
mindent azon nyomban hűségesen meg is írt Hosiusnak. A 
Bes-papoktól nem sajnált még száz aranyat, ennek fejében 
elismervényt szereztek Ablaviustól, sajátkezű aláírásával, hogy 
alázatosan és hódolattal köszöni a szentséges Bes isten jós
latát, amellyel őt jelöli ki a római birodalom urának. Ta- 
mystha levele, az elismervénnyel együtt Hosius bizalmas fu
tárja táskájában külön gyorslibumán azonnal elindult Cons- 
tantinopolisba.

Hosius diadallal mutatta be Tamystha leveleit és az 
elismervényt Flavianának, és ki tudja milyen jutalmat és 
kitüntetést várt. Flaviana azonban hivatalos hangon csak 
ennyit mondott:

- Beváltottad az ígéretedet, clarissimus. Mindenről beszá
molok az Augustusnak. Ezek után nem kétséges az sem, hogy 
ki mérgezte meg Areiost: ugyebár? A bűnös elveszi méltó 
büntetését.

Magában pedig ezt gondolta: „Utána te következel !"
Ablavius kivégzése ugyancsak nyilvánosan történt, s az 

izgalom és érdeklődés mondhatni még nagyobb volt, mint 
a házasságtörők népünnepély-szerű kivégzésén. A forum még 
zsúfoltabb volt és a „Római Farkas" - ami még a főváros 
avató ünnepségén sem történt meg - ezen az egy délelőttön 
ezer denariust fiadzott.

Constantinus ugyan eleinte kissé húzódozott: Ablavius 
kivégeztetését a kormányzat szégyenének érezte, de eszébe 
jutott, hogy egyszer régen Volusianus óvta: ne adjon túlsá
gosan nagy hatalmat egyesek kezébe... igen, ez akkor volt, 
mikor Italia vicariusává kinevezte... igen, éppen Ablaviust! 
Lám, mennyire igaza volt a hű barátnak! S ő még most is 
habozik?

Végül is Flaviana érlelte meg benne az elhatározást:
- Constantinusom, én igazán nem vagyok vérszomjas 

természetű, de itt nem egy ilyen nyomorult kalandorról van 
szó, hanem arról, mit követel a politikai bölcsesség. Hiszen 
erről egyszer már beszéltünk, kedvesem, emlékszel? Én a te 
nyugalmadért és biztonságodért, ha kell, az egész világot
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hajlandó vagyok feláldozni. S meggyőződésem, hogy ezzel a 
birodalom érdekét is szolgálom. Hogy efféle kalandorok a kö
zeledbe, sőt bizalmadba férkőzhettek, annak az oka ...

- ... hogy te nem voltál mellettem, kislányom - vágott 
a szavába Constantinus.

- És az is, kedvesem - folytatta Flaviana -, hogy senki 
sem vizsgálta meg előzőleg az efféle kalandor múltját. Ennek 
a nyomorult Ablaviusnak az egész hitvány életét csak a mos
tani vizsgálat adataiból látjuk tisztán, meg az ő vallomásai
ból: sajnos, utólag. S van még olyan embered itt, aki még 
Ablaviusnál is aljasabb, aki már harminc éve démoni gonosz
sággal mérgezi az életedet, s ugyancsak a bíborodra vágyik 
titokban.

- Ki az, kislányom? - riadt fel Constantinus.
- Az, akinek a múltja még a másikénál is sötétebb: 

Hosius.
- Hosius? - döbbent meg a császár.
- Igen, Hosius - felelte határozottan Flaviana. - Nem 

kell sokáig várnod, kedvesem s az ő életrajzát is a kezedbe 
adom. De akkor aztán éppen úgy el kell pusztítanod, nyilvá
nosan és könyörtelenül, mint ahogy elpusztítottad Ablaviust s 
előtte a többi hitvány bitorlót!

- Kislányom, hisz ez borzalom! Hiszen én vulkánokon 
táncoltam, hiszen én fenekedő orgyilkosok közt éltem! He
lios csodája, hogy megmaradtam.

- Ezt a csodát barátaid és hű embereid tették, a Volu- 
sianusok, Taliók, Corfulenusok, Sandariók, Mariusok és Veca- 
siusok és a milliók, akik hűségesen harcolnak érted, dolgoznak 
a földeken és a műhelyekben, a sok névtelen Ferik meg Vet- 
rasinus meg Marcia: ezek a támaszaid és erősségeid, nem az 
önző, haszonleső és képmutató illustrissimusok és cla- 
rissimusok.

- Ma éjjel maradj velem, édesem - fogta meg az 
imádott asszony kezét Constantinus.

- Veled maradok, Constantinusom, kedvesem.
... Ez az este és éjszaka felfrissítette a császárt és kissé 

felszította sokszor lankadó erejét.
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... Éjjel üstökös tűnt föl az égen, Constantinopolis népe 
az utcákon nyüzsgött, csodálta az égi tüneményt; éjfél után 
ők is fölébredtek a város zsibongására, Constantinus kitárta 
a széles üvegtáblákat, a város éjszakáját csak a csillagok 
szikrázása és az óriási üstökös csóvájának opálos derengése 
világította meg.

Ott álltak az ablakban; nézték a csodálatos égi tüne
ményt: ez valóságos üstökös volt, nem égi jel, hanem termé
szeti jelenség, minden belemagyarázás, minden misztikum, 
minden mágikus jelentés nélkül. Egyszerű üstökös, mint 
ahogy a haló is egyszerű fénytünemény volt, amíg égi jellé 
nem magasztosították.

Constantinus megdidergett, jelentkeztek kínzó fájdalmai. 
Flaviana lefektette. Az Augustus teste lázasan remegett, 
mintha zokogás rázta volna.

- Hát hiába éltem? - sóhajtotta félálmában.
Flaviana megsimogatta a lázas fejet hűvös kezével:
- Nem, kedvesem, nem éltél hiába - susogta biztatón -, 

fölötted már az üstökös virraszt.

Vége
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FÖLDRAJZI NEVEK

Rövidítések :

A = Ausztria, Alb = Albánia, Alg = Algéria, ar = arabul, Béig = 
Belgium, bőig = bolgárul. Búig = Bulgária, C = Ciprus, cs = csehül és 
szlovákul, CsSz = Csehszlovákia, E = Egyiptom, EAK = Egyesült Arab 
Köztársaság, F = Franciaország, fr = franciául, G = Görögország, 
gör = görögül, holl = hollandul, Holl = Hollandia (Németalföld), horv = 
horvátul, Horv = Horvátország, Izr = Izrael, J = Jugoszlávia, Jord = 
Jordánia, kín = kínaiul, m = magyarul, M = Magyarország, N — Né
metország, Nbr = Nagy Britannia, ném = németül, O = Olaszország, 
ol = olaszul, Sp = Spanyolország, SzU - Szovjetunió, T = Törökország, 
tör = törökül.

Régi név Mai név

Adrianopolis 
Aelia Capitolina

Edirne, T, m Drinápoly 
Jerúsálajim, Izr és el-Kudsz, Jord

Alba Augusta, Alba Helviorum 
Alexandreia
Alpis Cottia, hegy
Anio, folyó
Ankyra, Ancyra
Aóos, hegy
Aquae Albulae
Aquae Bormonis

m Jeruzsálem 
Alba (Aps), (Ardèche), F 
el-Iszkandarija, E, m Alexandria 
Mont Cenis, (Nyugati Alpok), F 
Aniene vagy Teverone, Itália 
Ankara, T 
Tróodos, C 
Aeque Albule vagy Bőgni, O 
Bourbonne-les-Bains

Aquae Sextiae
(Haute-Mame), F 

Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône), F
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Régi név Mai név

Arai, folyó
Aiduenna, hegység
Arelate
Argaios, Argaeus, hegy 
Argenteus, folyó 
Argentoratum 
Ariminium
Armenia, ország
Arretium
Arsinoe
Arsinoe
Astakosi öböl
Atesis, folyó
Attalia
Augusta Taurinorum 
Augusta Vindelicorum 
Augustodunum
Baetica, tartomány
Baetis, folyó
Bagacum
Bagai
Bononia
Bosporos, tengerszoros 
Bostra
Brigantio
Brixia
Burdigala
Caesarea
Carnuntum
Castra Vetera
Chryseon Keras
Chrysopolis
Clusium
Colonia Agrippina 
Constantinopolis 
Corduba
Cularo
Dakibyza
Dioclea

Divitia

Drepanon
Dubrae
Durostorum
Dyrrachium
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Saône, F 
Ardennes, F - Belg 
Aries (Bouches-du-Rhône), F 
Erciyas 3916 m, T 
Argens, F
Strasbourg, F, ném Strassburg 
Rimini (Umbria), O 
Örményország, T - SzU 
Arezzo (Toscana), O
Polis, C
Medínet el-Faijúm, E 
Izmiti öböl, Izmit körfezi, T 
Adige, ném Etsch, O 
Antalya, ol Adalia, T 
Torino (Piemonte), O 
Augsburg (Bajorország), N 
Autun (Saône-et-Loire), F 
Andalucía, m Andalúzia, Sp 
Guadalquivir, Sp 
Bavai (Nord), F 
Ksar Baghai, Alg 
Bologna (Emília), O 
Bosfcr, m Boszporusz, T 
Buszra as-Sám, EAK (Szíria) 
Briançon (Hautes-Alpes), F 
Brescia (Lombardia), O 
Bordeaux (Gironde), F 
Cherchel, Alg
Deutsch Altenburg, A 
Xanten (Westfalen), N 
Aranyszarv, T
Oshûdar (Istambul), T 
Chiusi (Toscana), O 
Köln, N
Istanbul, T
Córdoba (Andalucía), Sp 
Grenoble (lsére), F 
Gebze, T
Titograd környéke (Crna Gora) 

vagy Donji Dolac (Horv), J
Deutz (Köln Rajna-jobbparti ré

sze), N
Hersek, T
Dover (Kent), NBr 
Szilisztra, Bula
Durrës, Alb, ol Durazzo



Régi név Mai név

Eboracum
Edessa
Emesa
Ephesos
Epora
Eridanus, folyó
Euphrates, folyó

Fidenae
Florentia
Fretum Gaditanum, tengerszoros 
Gallia Cisalpina
Germe
Gessoriacum
Haemus, hegység
Hebrus, folyó
Hispellum
Illiberris
Illyricum, ország
Isaura
Kaisareia
Kalchedon
Kilikia, Cilicia, tart.

Ktesiphon
Kynonpolis
Lampsakos
Laphetos
Larius, tó
Legio Septima Gemina
Lentia
Libyssa
Lissus
Lugdunum
Luna
Margus, folyó

Maronia
Massicus, ager

Massilia
Matrona, folyó
Mauretania, ország
Mazaca, Kaisareia 
Mediolanum 
Melas, folyó

York, NBr
Uria, T
Homsz, EAK (Szíria)
Ayasoluk, T
Montoro (Andalucia), Sp
Po, O
tőr Firat, ar Frat, m Euirátesz,

T - Szíria - Irak
Villa Spada (Róma), O
Firenze (Toscana), O
Gibraltárt szoros
Italia Settentriondle, m Felső O 
Soma, T
Boulogne (Haute-Garonne), F 
Balkán, bolg Sztara Planina 
bolg Marica, gör Euros, tör Meric 
Spello (Umbria), O
Elvira (Granada), Sp
Szlovénia; Dél-Horv és Észak-Alb
Bozkir, T
Kaisariye, romhely, ízt
Kadiköy (Istanbul része), T
Kisázsia DK-i része, Adana kör

nyéke
Irak: Ták-e-Keszrá 
el-Kesz, EAK (E)
Lapseki, T
Lápithos, C
Lago di Como, O, m Comói tó
León (León), Sp
Linz, A
Gebze mellett, T
Lesh, Alb, ol Alessio
Lyon (Rhône), F
Carrara (Toscana), O 
ném March, cs Morava, m Morva,

A - CsSz
Maróneia, G
i: Mondragone (Campania), O
2. Monte Massico, O
Marseille (Bouches-du-Rhône), F
Marne, F
Észak-Marokkó és Nyugat-Alg 
Kayseri, T
Milano, O
Karasu, T
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Régi név Mai név

Miletos
Moesia, ország
Moguntiacum
Mosella, folyó
Myos Hormos
Myrlea
Mysia, tartomány

Naissus
Nicaea (Gallia)

Nikaia
Nikomedeia 
Nomentum
Nova Carthago
Novaesium
Noviomagus
Olbia
Olympos
Ostia
Padus, folyó
Pediaios, folyó
Perimulicus sinus, öböl 
Pharsalus
Philippopolis
Phrygia, tartomány

Pindus, halom
Pola
Pontos Euxeinos, tenger 
Praeneste
Propontis, tenger
Prusa
Puteoli
Rhenus, folyó

Rhodanus, folyó

Rhoiteion
Rigodulum
Roma
Sabatinus lacus, tó 
Saena
Salamis
Salonae

Balad (Palatia), T
Êszak-Szerbia és Êszak-Bulg 
Mainz (Hessen), N 
ném Mosel, ír Moselle, F - N 
Abu-Sâr el-Kïbli, EAK, E 
Mudanya, T
Kisázsia nyugati vidéke, Canak- 

kaié és Balikesir között, T
Nis (Szerbia), J
Nice (Alpes-Maritimes), F, 

ol Nizza
lznik, T
Izmit, T
Mentana (Lazio), O
Cartagena (Valencia), Sp 
Neuss (Westfalen), N 
Neumagen (Trier), N 
Antalya mellett, T
Ulu dagii, 2543 m, T
Ostia Antica (Róma), O 
Po, O
Pidiás, C
Sziámi (Thai) öböl
Farsala, G
Plovdiv, Búig
Kisázsiában Afyon és Kütahya 

vidéke
Pincio (Róma), O 
Pula, J, ol Pola 
Fekete-tenger 
Palestrina, O 
Márvány-tenger 
Bursa, T, ol Brussa 
Pozzuoli (Nápoly), O 
ném Rhein, ol Reno, fr Rhin,

holl Rijn, m Rajna; Svájc - A 
- N - F - Holl

Rhöne, ném Rotten, Rhone,
Svájc - F

Kumkale mellett, T
Riói (Rajnavidék-Pfalz), N 
Róma, O
Lago di Bracciano, O 
Siena (Toscana), O 
Hâgios Sérgios, C
Solin (Split, Horv), J
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Régi név Mai név

Sangarios, folyó
Savaria
Savus, folyó
Saxa Rubra
Segusio
Sequana, folyó, 
Serdica
Serica, ország 
Sicca
Sidon
Sirmium
Smyrna
Soli
Soracte, hegy
Subzupara
Syrallum
Syria, ország 
Tamasos
Taunus, hegység 
Telo Martius 
Thessaloniké 
Thracia, vidék 
Tiberis, folyó 
Tibur
Tmolos, hegy 
Tolosa
Tonsus, folyó
Treviri
Trogitis lacus, tó 
Turres
Vaccanae
Verona
Vesontio
Vienna 
Viminacium
Volsinii
Volubilis

Vosagus, hegység

Sakarya, T
Szombathely, M 
horv Sava, J, m Száva 
Prima Porta (Róma), O
Susa (Piemonte), O
Seine, F, m Szajna
Szofija, Búig, m Szófia
Kína
Szűk el-Arba mellett, Tunézia
Szaída, Libanon
Sremska Mitrovica, J
Izmir, T, m Szmírna 
Karavóstasi, C
Monte Soratte, 691 m, O
Clavan (Dimitrograd), Búig 
Corlu, T
Szíria, EAK
Péra, C
Taunus, N
Toulon (Var), F
Thessaloniki, G, m Szaloniki
Thrácia (Balkán), Búig - G - T 
Tevere, O
Tivoli (Lazio), O
Boz dagi, 2128 m, T
Toulouse (Haute-Garonne), F 
bőig Tundzsa, tör Tunca, Búig - T 
Trier (Rajna-vidék), N
Sugla gól, T
Pirot (Szerbia), J
Baccano (Lazio), O
Verona (Venezia Euganea), O
Besançon (Doubs), F
Vienne (lsére), F
Kostolac mellett (Szerbia), J
Bolsena (Viterbo), O
Kszar-Faraún (Mulaj-Idrisz), Ma

rokkó
Vosges, F, m Vogézek
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