
tgyadják szavazatukataz Úr 470. évében Arvandus halálára az
atyák. Az utolsó pillanat az Imperium életében, amikor úgy érzik, még
ők állnak emberi gyarlóságok, bűnök, provinciák fölött. Nyugat-Róma
nak nincs egyetlen provinciája többé, üszkös falai mutaJtják: nincsen se
rege, mely elrettenthetaié a barbárokat. Rómának nincs pénze, imbolygó
árnyék maga a császár is, báb, hatalom nélküli, ikigúnyolt figura. csak a
Senatus ül ősi helyén, bíborszegélyű fehér köntöst hordanak az egymás
ra irigykedő arisztokraták. S mégis, Rómának ez laz egyetlen fegyvere: a
Hang. A bűvös szavak, amelyeik mint olvasztott érc sisteregnek a csend
serpenyőjében, amikor bevezetik Arvandust - Gallia egykori pre-
fektusát,

A törvényszolga odalép a vádlotthoz. Letépi köntöséről a bíbor sze
gélyt, melyet csak patricius férfi viselhet. Letépi válláról köperrvét is.
Allj fel, lépj bíráid elé, rangodtól megfosztott Arvandus.

Az Atyák előbb rangját veszik el. tgy könnyebb itélni, nem felleb
bezhet a császárhoz, mint minden patricius, ősi jogaik szerint. Plebejussá
vált, a Senatus akaratából s az ítélet úgy szól : bűneiért, istentelen mi
voltáért, császár gyalázásért, az ellenséggel való összeesküvésért a Haza
ellen: halállal kell lakolnia. Az ítéletet harminc napot követőleg kell vég
rehajtani. Harminc nap minden római polgárt megillet, hogy halálra ké
szülve,rendezze világi dolgait.

Már állnak az Atyák s Gallia elítélt kormányzója még mindig nem
érti, hogy komolyra fordult a dolog. Valami történt, amire sem ő ...
talán senki sem számított, egyetlen órára ujból rómaiak lettek a rómaiak.
Végignéz rajtuk: ezer szállal kötötte Arvandust a szenátorokhoz a vér
köteléke, a patricius gőg. Most jeges közönnyel hallgatják az ősi formu
lákat, amelyeket már régóta nem használnak a mindennapi beszédben.
Arvandust már senki sem kérdi: mi a véleményed? Mit válaszolsz ? Mit
remé1sz? Az arcok márvánnyá fagynak, amikor lassú lépésekkel, mint
valami félíg isteni, félig földi színjáték szereplői kivonulnak a Senatus
ból az Atyák.

KERESÖ

]<';hes vágyam ideges, nyűgös gyermek:
Rekedt sírással nyöszörög utánad,
mint anyamellre, úgy tapadna Rád.
Tétova két kar: hogyha rád találna,
megnyílnának a lelakatolt termek,
s enyhülne ez a néma, tompa vád.

Gyermekszemem még csak egy síkban láthat,
de értelmemet egyre tetten érem:
tűnő arcodnak már utánakap.
Elomlanak majd mellőled a tárgyak,
s pirospozsgásan, édes tejfehér.cn
a keresőnek átadod magad.
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