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BÉLA: JERUZSÁLEM ELVESZETT

Mi, szegény északitáliai telepesek: fazékkészitők, nyerge
sek, meg az irnokok rendjéből valók - s közöttük én, Cal
lixtus is, ki e sorokat írom itt, - csakhamar megtudtuk,
hogy a fiatal Titus elfoglalta Jeruzsálemet és földig rom
bolta Jahve isten templomát. A hihetetlennek tetsző hírt
transpadaniai fuvarosok hozták a városba és teli szájjal
harsogták el értesüléseiket a piacon. Estére hivatalos je
lentés is érkezett Rómából agyőzelemről.

A piacon és a pretorium előcsarnokában fáklyákat
gyujtottak és több példányban kifüggesztették a császári
üzenet másolatát, amely száraz, hivatalos stílusban meg
erősítette a fuvarosok híradását.

A helyőrségi táborban egész éjjel zengtek a kürtök
és a katonák a fiatal imperátor egészségére ittak az öröm
tüzek körül.

Vidéken nem is tellett több ovációra, akármilyen nagy
volt az esemény. Igazán ünnepelni csak Róma tud s a vá
ros léhütőinek lesz miért tobzódniok néhány hétig, 
így gondolkodtak a provinciákban, de azért mindnyájan
hasonlót éreztünk ahhoz, mint amikor kötelékeitől

szabadítják az elalélt rabot. Fellélegeztünk. A mi vidé
künkről sok legényt elvittek tavaly a judeai hadsereghez,
sőt veteránokat is, akik morogva és szitkozódva engedel
meskedtek a behívó parancsnak.

Vespasianus éppen albanumi gazdaságában időzött,

amikor a futárt eléje vezették. Úgy öltözködött, mint a
legegyszerűbb latiumi paraszt. Tulajdonképpen így érezte
jól magát: hegyestetejű szalmakalappal a fején, térdig
érő, kopott tunikában és ócska saruval inas lábain, A fu
tár is csak a hadijelvényekre vésett császári képmásról
ismerte fel urának napégette, torzonborz arcát. Amint el
olvasta kedvelt Titusának jelentését a régen várt győze

lemről, bort hozatott, hűtött korsókban és parancsolta,
hogy igyék kedvére a futár is. Arca egy rebbenéssel sem
árulta el, mít érzett ebben a pillanatban az albanumi kert
veteményes ágyai, öntözőkútjai között, jó messze Róma za
jától s a Palatinus sötét termeitől. Csak mintha szigetté
lett volna hirtelen a kert, magas sziklafalakkal védett,
aminek partjain megtörik és elcsitul a birodalom minden
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lármája, sikoltása, hörgése és lihegése: úgy állt most ott
a császár vaskos mozdulatlanságával, fékezve a surranó
időt, a rövidnyelü kapára támaszkodva, mint a laresszob
rok egyike a családi szentélyben.

Akik körülötte álltak és tisztes távolbóllesték őt: rab
szolgák és munkafelügyelők, azután néhány díszruhás pa
lotabeli úr, izzadtan, ahogy a futár nyomában loholtak
idáig, keveset érezhettek abból, ami egy villanás-időre

megállította a mindig tevékeny öreget. Érezték-e, hogy
szemei előtt Róma most egyben oltárrá változott és azzá
lett a föld is, amit ez a sárosöklű nép erős kezében tartott.
Ezen a vérrel és furfanggal tapasztott oltáron hús-vér va
lóság volt most a szentélyi bálvány: Vespasianus, a csá
szár, akinek sasai legyőzték a héberek láthatatlan iste
nét is.

- Nézzétek! - kiáltott hirtelen - a sasok! - és me
zítelen karjával a távolba mutatott, honnan ibolyaszínű

ködön át ideragyogott a Capitolium fehérsége, mint egy
darabka leterített gyolcs és megtükröztek a fényben az
aranylemezekkel takart tetők. Három sas himbálódzott
esetlenül és riadtan a párás levegőben. Csak a magasban
feszültek ki szárnyaik, de körvonalaikat gyorsan elmosta
a messzeség, hová nem ért el a császár tekintete sem.

- Hep, hep! - kiáltott kétszer és bütykös mutató
ujját a föld felé fordítva nevetett.

A szolgák zavartan mosolyogtak, de az urak tenyere
tapsra csattant. Valóban: "Hierosolima est perdita!" Jeru
zsálem elveszett. üdvözlégy Cézár, aki legyőzted a látha
tatlan istent!

*
A transpadániai prokonsul irnoka zakhintosi gorog

szabados volt, akinek atyját még uram, Pilatus, Judea egy
kori prokurátora szabadította fel. Ezen a vidéken kevés
literátor dicsekedhetett a görög filozófia s irodalom tisz
tább ismeretével, mint éppen ez a szabados. S amikor
uram, keserű száműzetésben meghalt, ő is Transpadániába
költözött és itt ragadt a provinciában sok hírnévvel, de an
nál kevesebb javakkal.

Ahogy híre jött Titus győzelmének, egyszerre felforrt
ő is. Fiatal tűz és nyugtalanság bolygatta meg. Vissza
akart térni Zachintosba, az ibolyával szegelt rétekre, hon
nan Mummius vad katonái, amikor feldulták Görögorszá
got, rabságba hurcolták a nagyapját.

- Most már nyugodtan utazhatom. Befejeződött min-
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den - mondta ezen az utolsó estén, mielőtt örökre eltűnt

szemeim elől. Kár, hogy ezt az órát nem érhette meg
urunk, Judea egykori prokurátora, akivel életének utolsó
esztendejében hozott össze balga végzetünk. Régi házané
péből ketten maradtunk csupán, te, Callixtus, - és én.
A többi csúful veszett vagy szerencsétlenül. Ma van har
minc esztendeje, hogy atyám is a tengerbe veszett. Csak
a prokurátor evickélt szárazra, hogy feleletet találjon arra
a kérdésre: "mi az igazság?" Talált-e választ, Callixtu
som? Hep I Ő ordította előszőr világgá Titus légióinak győ

zelmi jelszavát. Most már megnyugodhatik havasi sirjában,
az Alpok lavinái alatt ...

Aztán nagykésőre, hogyamécsek csonkig égtek tor
nácunkon és az éjszaka lassan tejfehér hajnallá mosako
dott, szólalt meg ismét. Ekkor már sok bor volt benne,
mézes és fűszeres.

- Róma befejezte háborúit a régi világ istenei ellen.
Róma azért jött, hogy ledöntse Baalt, Istart és Zeust. A
Capitolium immár egyetlen börtön, bukott istenek fo
golytábora. Nos, Jahve, ez a zordon, makacs úr is ide ke
rült. Ő az utolsó a bukott világ gyászmenetében. Sok jó
légionárius vére volt az utolsó áldozat az ő oltárán. Nincs
továbbI Nem támadhat több véres isten, kinek számára
utat készít Róma. Azt mondják, hogy ezután az igazság
uralma következik. De mi az igazság? - barátom. Kér
dezd meg a legutolsó zsoldost és bölcsebb feleletet ad,
mint Sokrates vagy Seneca: a kardjára üt. Ra pedig tisz
telettudóbb, a Palatinusra mutat és azt feleli: CézárI

Nincs tovább I Csak Róma békéje van. Ez az egyetlen
"van", amit állati módra tűr millió és millió ember s ami
nek három betűjében raboskodik életünk értelme. A fel
bolygatott embervadon megnyugodhatik már, ha tud. A ki
öntött folyamok visszatérhetnek medrükbe s mi, görögök,
főniciaiak, szíriaiak, kelták és germánok, mint a vihartépte
fa levelei, eltenyerelhetünk a vérrel átázott avarban. A
római kéz volt az, amely megrázta és megtépázta ezt az
emberfát. Most már minden levél lehullott, minden kor
hadt ág letörött. Mozdulatlanul és csupaszon mered az ég
nek és várja, hogy jöjjön valaki, aki zöld lombbal takarja
be ismét, vagy tűzre vesse. Érzed, Callixtus, milyen meddő

mozdulatlansággal dermedt ez a hajnal is? Oltsd el a tor
nácon a mécseket, barátom és emeljük poharunkat arra,
akire felvirrad majd e hajnali percnek ismeretlen napjaI...

Kézai Béla.
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