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Két sátor és két
vakond a gót
háborúban
Dalmácia illatos tájain. Jusztiniánusz ügynöke belép a frank hadve
zér sátorába. Kereskedő álcáját viseli. 535-ben vag yunk, napos, sze
les, viruló dalmát délelőtt.

Valahol ott a hegyek közt nézelődik egy hatalm as angyal. Nem
tudjuk, mit néz, mit keres, honnan tudnánk, hiszen nem is látható
emberi szemnek. Bokájánál az egyik sátor. Edward boldogan lök
dösi nyelve hegyével protézisét, figyeli a homloka mögött megjele
nő ügynököt, amint a sátorba lépett, azt fogja mondani termé
szetesen, amit Jusztiniánusz szájába adott volt.

Itt a hegy és angyal bokájánál dől el - legalább felerészt - az
itáliai hadjárat, azaz a gót háború bizánci sikere. Az érdem itt [usz
tiniánuszé. A puha arcú margarétás császáré. Who never sleep.
Avagy newer slept. Aki utál kimozdulni bizánci fészkéből. Mint
egy igazi nő. Noha testében hímnemű és po tens. Bár kissé göm
bölyded. És abban is hasonlít az asszonyokra, hogy szívesebben
küldi zsákmányért a férjét. Min thogy maga botladozzon a fényes
slafrokban. Az jobban tud, és főképp jobban szeret belehatolni a
világba.

A más ik sátor, amelyikről szó lesz, Nápoly alatt fog állani, az
a férfi-férfié, Belizáré. A győzelmek emberéé. Edward alig várja,
hogy kitalálja Belizár taktikai t űnőd éseit. Álmait, félálmait, medi
tációit . Amiket gondolt vagy gondolhatott volna. Abban a forró
sátorban. Mielőtt bevette Nápolyt. Nápoly mindenképp kell. Be
kell venni. Így lesz szabad az út az ősi Rómához. Edward ezt
nem érti pontosan, csak elfogadja. Mer t így írják a West Poin t-i
Military Academy tankönyvben, az Ancient and Medieval Warfare
címűben. Amit Edwardnak Sára fia küldött Pasadenából.

Óriási a két pasi! A ravasz-nőies, meg az egyeneshátú férfias
hadfi. Ketten együtt olyanok, akár az agy. A teljességre törő jobb
bal félteke. Összedolgoznak. Köztük a Corpus Callosum. A híd.
Ez néha Theodóra császárnő. De néha nem. Zseniális hármas.
Másképp hogyan is lehetne huzakodni a góttal. Több, mint tízez-
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res az emberfölény ott. 150 ezer gót. Ellenében két légió bizánci
katona. Az annyi mint kétszer hatezer, mondjuk.

Tehát az első sátor az angyali bokáknál. Azt mondja az ügynök
a frankok vezérének: nem szükséges nagy véráldozat. Ó, nem. Er
ről szó se legyen, csupán annyi kell, hogy a frankok tartóztassák
fel egy kicsit a gótokat, akik Róma felé mennének. Sikeres csaták
se fontosak. Csak feltartóztatni őket. Késleltetni. OKÉ. Mindezt
persze nem ezzel a nyegle racionalizmussal mondja a követ, aho
gyan itt Edward, a nyugalmazott ügyvéd kigondolja a Parlament
könyvtárában. Szöszmötöl. Próbálja transzparenssé tenni, amit ott
mondott az ügynök, és leegyszerűsíteni. Erre a ronda napi be
szédmodorra. A követ mézes alázattal elrejti a lényeget. Hadovál,
mondanánk most. Rejtett gőgű meghunyászkodással beszél, ami
től a régi római férfiak, az igaziak, elhányták volna magukat. Ám
aki új római, vagyis bizánci, az már ilyen, mint a követ. Virágos
a szövege. Mázos, édes a mosolya. Miközben halk kicsike bóko
kat nyögdicsél. És fel-felkiáltoz finoman meg sóhajtoz kedvesen.
Ahogyan illik a világ legcsiszoltabb birodalmának követéhez.

Néhány kísérővel, néhány öszvérrel érkezett. Egyik öszvér hó
fehér. Behurcolják a selymeket. A frank vezér lábához közel a bí
bort. Az aranyló zöldet is. Majd a mély vöröst, a sáfrány sárgát,
végezetül az indigó kéket. Megvan itt a sorrend finoman kitalált
civilizált rendje. Ne csak úgy össze-visszásan, ahogy a pécsi vásá
ron. Úgy rakják, hogy a sátorba beeső napfény arra a selyemgon
gyölegre essen, amibe a legtöbb aranyat szőtt vala bele az indiai
mester. Megmunkált puha bőröket. Prémeket. Arannyal futtatott
vérteket. Míves rövid kardokat, sokat.

- Ne légy szűkmarkú - mondta volt Jusztiniánusz császár a
kincstámoknak, mikor összekészítették az ajándékokat. - Isten
országáért adjuk. Az égi és a földi Jeruzsálemért mindent.

Kicsap a gyönyörű árukból a fényűző ledérség. A veszettül ké
nyeskedő pompa. Imádnivaló és émelyítő. Letaglózza a sátorban
állókat. Meg ülőket.

No, most akkor jöhet a szag. Mert a császár, who never sleep,
veszettül tud szenvedni a bűztől - de orgisztikus örömet okoz
neki a kellemes illat. Gondolja más ugyanígy. Ezért minden aján
dékához csatlakoztat csiszolt szelencéket. Benne illatokat. Szentül
hiszi, megvesztegetéseinek sikere az illatoknak köszönhető. A
konstantinápolyi diplomataképzőkben tanítják a császár kreálta
módszert. Meg az időzítést. Lényege: mikor már a mézes bókok
kal végeztünk, az ajándékokkal pedig elkápráztattunk, nos, ak
kor! Elő az illatárral. De miképpen? Hát, az arra kijelölt bizánci
időzített pillanatban, titkon megnyitja a legbódítóbb tartalmú sze
lencét. Mert szó és ajándék csak megingat. Ám ingás közben ló
dul az illat, ez odalöki a delikvenst, ahová az ügynök akarja.
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Támad a jázmin és a balzsam. Lendülnek a lelkek a hús és az
izzadságszag tetejére. Az angyal térdehajlatáig. Frankok és orr
cimpák remegnek.

Jöhet a fülek öröme. A madárral; A vezér lába elé teszik a
bronzkeretes ládát. Felnyitják. Csodálatos madármuzsika röppen
ki belőle. A háttulál1ók azt hiszik, idomított énekesmadarat küld
tek. Pedig zafírhalom van. Az ügynök hajlog és pöntyög.

- Boldog és idvezült lesz valahány bizánci polgár, ha megtud
ja, hogy örömet szerezhetett a dicső frank vezérnek.

Marad a fehér öszvér is. Mindig küldenek a vesztegetés mellé.
És az ügynök mindig elmondja, hogy ennek ősapján vonult be az
Úr Jeruzsálembe. LEHET UTÁNA JÁRNI. De íme, már a tiéd a
jeruzsálemi örökség, így hozzánk tartozol.

Megkönnyebbedett a poggyász. Megy az ügynök társaival to
vább. Itáliába. Van még dolog. Csapszékekben, árokparton, kocs
mákban, vásárokon és a vendégfogadókban. Ismerkednek. Politi
zálgatnak. Elhintik, hogy átvonul majd erre Belizár, de semmi
gond. Nyugodtan alhat minden tanya és város. A sereg Afrikába
megy. Valóban vonulnak komótosan. A gótok katonái sehol.
Amarra nyúvasztják őket a frankok.

A császár meg otthon vágyakozik a selyem párnáin. Vágyako
zik. Idevonhatni Rómát Bizánc kebelére. Szoros kötésbe. Fényesre
csiszolni dicsét, mint Cézár idején. Ez a Gyöngy Arcú császár
megalomániás. Akar épületeket, törvényt, teológiát, utakat, fala
kat és halál nélküli halhatatlanságot. A végtelent is. A szent vá
rost is. Ez utóbbiért izzad most Belizár a 12 ezerrel. Ez mind is
tenharcos. Zavartalan az út Nápolyig, ide bebocsájtást kémek.
Azt mondja Belizár küldönce, pihennének egyet az afrikai utazá
suk előtt. Nem lehet. Mondják Nápolyban, megsejtették: hossza
dalmas lenne ez a vendégség. Visszajön a küldönc. És a percben,
mikor átadja a hírt, miszerint Nápoly nem fogadja őket, Belizár
lova megbotlik.

Akkor táborverés. A táborhelyet kijelölő centuriókat és mérnö
köket, mint rendszerint, előreküldték,ha lesz bebocsájtás, ha nem.
Kijelölni a tábor helyét, hosszát, széltét és kapuit. Az elrendezés
elvei azonosak, a sátraktól a sánc hatvan méterre. Ezen a távon ki
és bevonulnak a katonák. Behajtják a marhát meg a zsákmányt.
Állandóság van. Rend. Ez fontos. Megnyugtat. Mindig a megha
tározott helyen van a fővezéri sátor. A két főút találkozásánál.
Egyik oldalán a gyülekező hely, a fórum, amit Sára Appelplatz
nak mondana. És annak fog mondani, majd ha olvassa Edward
kéziratát Jusztiniánuszról. A fővezéri sátor másik oldalán a ques
tori hivatal. Meg a készletek tárolására a nagy sátor. Aztán sátrak
a tribunusoknak, légióként hat. Sátrak az extraordinálisok lovas
alakulatainak. Bőrsátrak a katonáknak. Állanak, ahogy városban a
házak az utcák szélein.
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Készül a tábor. Belizár lova már három lábon áll. Szegény. Nap
és Hold küldötte. Belizár lehajol a sérült lólábhoz, szánakozva si
mítja, rápillant a közelben heverő eltört égetett agyag esőre. Dur
va és éles. Talán ebbe léphetett. Vízvezeték csatorna szétmálott
darabja. Lehet. Mert a közelben ott egy castellum aquae. Víz
elosztó kútház. Valaha. Fala most már tört és romos. Gazzal félig
benőve. A ló hálás. Ha lehet hinni nedves nagy szemének. Belizár
kantáron vezeti. Bicegve mennek.

A fővezéri sátorban két sajátos esemény. Mondhatni csodálatos.
A lélek nem látható színpadán. De hiszen az angyal sem látható!
Pedig ott van. Oly halk, észrevétlen kis jelek. Mind kapunk jele
ket, kellő időben és kellő helyen. De színtelen csendességük miatt
elsodródnak. Elvesznek. Elhalnak. Belizár esetében az első hajna
Ion élesek voltak az enigmatikus üzenetek. Egyik: villanásnyi
álom a vakondokról. Feketék, bársonyosak. puhán mozognak,
bújkálnak ki és be, ki és be, ki és be abba az égetett agyagcső da
rabba. Amelyikbe belelépett a ló. Batamannak hívják, Theodorától
kapta volt a darai győzelem után. A fővezér a castellum aquae
omló kövein üldögél álmában. Nézi a két játékos állatot. Könnye
dén szedi a levegőt, és pontosan tudja, íme itt a megoldás. De
hogy minek a megoldása, arról nem beszél az álom.

A másik jeihez nem tartozik vakond. Se kép, se kő, se eltört
vízvezeték csöve. Csupán egy erős gondolat. Miszerint nem a ná
polyiak késztetik rostokolásra. Hanem a Magasabb Erő. Mint a
villámcsapás. Olyan éles és erős ez a gondolat. Mint a villám Ma
rius idején a légiók jelvényén. Villámok, sasok körme között.

- De miért? - kiáltja félálmában Belizár. - Mit tegyek? Mi
dolgom?

Reggel szótlanul részt vesz az íjászaton. A buzogányvetésen.
Aztán megy a sátrába. Kínlódik. Hever. Némán ordít befelé, hogy
miért, miért, miért. Mi a cél ezzel a rostoklással? Kifelé olyan,
akár a sír. Nyugodt, várakozó. Befelé üvöltöz. Mit kell tennem?
Miért? Mígnem a következő hajnaion lassú hullámokban megjele
nik félálmában Karthagó. Figyel. Sejti, ez a nyom. Karthagónál is
töppedt várakozás volt. Akkor a városfalon belül ő, ahogy most a
nápolyiak. Gelimer, a vandál, táborozott kívül. Az isten szent sze
relmére se akart támadni Gelimer. Totojázott. Belizár meg küldöz
te kifelé a légiósokat, piszkálják. A rangot, a zsoldot aszerint kap
ták, hogy milyen jártasságot mutattak a vandálok nyúvasztásá
ban. A kisméretű pajzsban hely jutott öt, hat kicsi buzogánynak.
Ezek egyik vége hegyes, a másik meg tollas. A tollnál megfogni,
felemelni váll fölé, akár a fáklyát. Elröppenteni. A pontosság a
döntő. Ha mind az öt vagy hat hegyes vég beleáll egy-egy vandál
testbe, azért jutalom jár. A vandálok izgató passzivitással visel
kedtek. Őrjítette ez a passzivitás a bizánci istenharcosokat. Veszet
tül, mondhatni.
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Elképesztőek voltak a bizánci íjászok. Olyan fegyver az, ami
nek használatához mindkét kéz szükséges. Ha nyeregben ülsz, ki
zárólag térddel és sarokkal irányíthatod a lovat. A kengyel nagy
segítség. Csakhogy nőies és lenézik. Puhány. Ám Belizár fütyül a
férfi dölyfre. Gőgre. Ha könnyebb kengyelre lépve íjazni - le
gyen. Vérteseinek egyszeruen kötelezővé tette. Az íjat a lovas a
hátán viseli. Oldalán a tegez, benne a nyílvesszők. Harci vágta
közben jobb kéz hátranyúl az íjért. Előrehozza. Egyik végét a jobb
lábfejére támasztja. Erősen rányomja, ezzel meghajlítia. Közben a
bal kéz a tegezből kiemeli a nyílvesszőt. Ugyancsak a bal kéz az
ideg lazán lógó hurkát ráerősíti az íj felső végére. A húr megfe
szül. Ekkor a bal kéz az íj felső részéről az íj közepére csusszan.
Nyílvesszőt átadja a jobbnak. Jobb váll hátrahúz. Már fenn suhan
a nyíl a levegőben. Belizár ezt a hunoktól tanulta. "Akasztott em
ber". Kitömött bábú, amit targoncára szerelt akasztófára függesz
tenek. A kiképzés része. Lejtőn gurul a targonca, a lovas megro
hamozza. Vágtában kell felajzani íját. Kilőni. Egymás után hár
mat. A himbálódzó alakra. Rádobni az öt tollas kis buzogányt.
Végül kaszabolni.

Nos, az izgatóan passzív Gelimer seregét, ahogyan ott sunyí
tottak Karthagó alatt, az új római katonák teljességgel "akasztott
embereknek" tekintették. Kik most leszálltak a targoncáról, mozog
nak, járkálnak. Még a gyalogos légiósok is átképezték vértessé ma
gukat. Volt rá mód. Idő. Lehetőség. Előbb poroszkálással, majd lassú
ügetésben - ahogy az újoncokat tanítják - végül vágtában gyako
rolják az íj felajzását, a nyilazást, a buzogányvetést lóhátról - rnind
ezt Gelimer vandál táborának szélén. És belötték a nyilaikat. bedob
ták a buzogányaikat. Naphosszat így szórakoztak. Akkor aztán a
vandálok cölöpökkel vették körül a táborukat, és a bizánci buzogá
nyok fennakadtak a cölöpökön. Nem átallottak az elszemtelenedett
bizánciak ilyenkor leszállni a lóról, bebóklászni a cölöpök közé a bu
zogányért, akár a kölykök, mikor elgurul a labda.

Egyik hajnaion Gelimer, a vezérük, egyszeruen meglépett. Szét
esett ott minden. Ekkor kezdődött el az, amire Belizár azóta sem
gondol. Nem akar. Süllyeszti magába. Töröl. Még csak megtorlást
sem alkalmazott utána. Úgy tesz, mintha nem lett volna, nem
lenne az a nap. Érdekes, a katonái épp így. A maró szégyen most
előmászik. Belizár füle ég. Gyomorszája szorul. Ott fordult elő

életében először, hogy képtelen volt úrrá lenni a seregén, egysze
ruen leszarták szavait, huszonnégy órán át leszarták. Saját kato
nái. Talán az afrikai nap. Azon a reggelen, mikor Gelimer meglé
pett, a bizánci légiósok beszabadultak a vandál táborba és meg
őrültek. Mámorosan rohantak, téptek, marcangoltak. Rendben
van. Győzelem után a zsákmányszerzés mehet. De itt valami más
volt. Torz. Eltúlzott. Nem bírták abbahagyni. Napokig csinálták.
Lehullott róluk a rend. Az "égi Jeruzsálemért harcolunk" finom
hártyája. Kiszakadt. Kitüremkedett mögüle, nem az állatias, ha-
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az ördögi piszok. Belizárnak így tűnt. 6 maga semmivel sem volt
megvesztegethető,ezt mindenki tudta. De nem hajlandó eltűrni a
hozzánemértést. Semmit, ami rendetlen, hiányos fegyelmű. Ordí
tott, hogy elég. A katonái nem látták, mintha. Belecsimpaszkodtak
a hímzett vandál takarókba. Isten harcosai foggal-körömmel ka
paszkodtak a félig főtt vandál ételekbe, pedig rendesen táplálták
a légiót, de még a krumpliból főzött sárgás és sziklakemény van
dál cukordarabokat is fölfalták. A sátor mélyén elbújva vandál
nőket találtak. No azok. Szétmarcangolták.

Hol volt onnan az angyal? Merre bámészkodott? Ki tudja. Cen
turiókat, tribunusokat nem látott a végeérhetetlen hosszú foszto
gatáskor. Egyedül ordított, hörgött egy álló napon át. Cibálta a
közkatonákat. Faltak, téptek, tepertek, gázoltak, rá se hederítettek.
Ez volt a döbbenet, a hánytató, megőrültek és rá se hederítettek.

Belizár kirohan a sátorból. Hányni. Nápoly alatt vagyunk. 535.
Újból megtörténik? Ez zakatol a fejben. A dolgok szeretik megis
mételni magukat. Most kell valamit tenni. Meg ne ismétlődjön a
sátáni nap. A Karthagó alatti szégyen.

Kihányja magát. Megmosakszik. Tervezésbe fog. Egy légió az
10 cohors, vagyis hatezer ember. Minden cohorsban három mani
pulus, minden manipulusban két centuria, azaz 100-100 katona.
Kiket egy-egy centurió reguláz. Melyik, milyen? És a tribunusok?
Melyik, milyen? Olyan férfiakat választ, akik páratlan szépséggel
tudnak egyszerre lenni urak és bajtársak. Kiknek tartásában van a
nemesség. Belsőleg értendő. Ezeket istenítik a harcosok. Többnyi
re a művelt sztrategoszok között találhatók. Nagyúri birtokaikról
hozzák a maguk katonáit. Ámbár önfejűek kissé. A zsoldos az
más. A zsoldos századosok közül a híres fegyelmezőket. Akik a
provinciák legvadabb kölykeit gatyába rázzák. Az elvetemült gaz
fickókat fapofával rongyosra szétszedik, aztán megformázzák. A
jeles zsoldos sosem önfejű. Mérget lehet rá venni. A parancsot
végrehajtja, ha belepusztulna is.

- Itt tévesztettem el - nyög egy rettenetest Belizár. - Nem
támaszkodtam ezekre.

Mire a nap korongja lefelé száll, felsorakoznak a kiválasztott
férfiak.

- Két hét múlva bevesszük Nápolyt - mondja Belizár és el
hallgat. Megdöbben. Mert abban a pillanatban, amint kimondta,
két hét, két vakond jelenik meg gondolatában, a két álombeli. Fe
keték, bársonyosak. Roppant elevenek. A megdöbbenés annak
szól inkább, hogy nem is gondolt rá: pont két hét kell. De a va
kondok mintha örülnének. A két hétnek. Belizár hallgat. A válo
gatott katonák is. Rezzenetlen minden.

Az angyal mozdul. Szemhéja emelkedik. Zafír színű a szem.
A fővezér hallgat. Most jön rá, mit üzen az álom. A két fekete

vakondról. Ahogyan azok haladnak a föld alatt, úgy lehet beven
ni Nápolyt. Kiszáradt vizes csatornákon át éjjel bekúszik. Néhány
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bizánci. Kinyitja a városkapukat. Mire emeli szemhéját a város,
akkorra ott reggelizik a sok bizánci. Békésen a tereken. A szökő

kutak peremén ücsörögve.
A válogatott katonák állnak, hallgatnak. Végre a fővezér meg

szólal, sóhajt és azt mondja, hogy Filius a császárnő legjobb mert
leglassúbb nyúzólegénye. Csend ismét. Szemek se rebbenek. A
legjobb, mert leglassabban nyúzó, ismétli Belizár. Eljön ide Filius.
Eljön. Bőrsátrat kap a fórum közelében. Naponta nyúzóleckét vé
gez. Disznóbőrrel bevont bábukon. Nyilvánosan. Mindenki láthat
ja. Azt az új rómait, aki majd Nápolyban fosztogatni próbál, Fili
us kezére kell adni. Azonnal Filius kezére. Aki ott, a helyszínen
nyilvánosan megnyúzza. Parancs.

Nem tudni, honnan, de Belizár valóban szert tesz egy süketné
ma óriásra. Aki nyúzni tud. Tekintete rejtett, homloka alacsony.
Nem vesz részt a harci gyakorlatban. Egyedül étkezik. Sátra előtt

elhaladva, ha oda valaki bepillant, láthalja a felakasztott bábuk
sorát. Éjjel sokáig fény van a sátrában. Ilyenkor beborítja, ragaszt
galja disznóbőrrel a kiszemelt bábut. Reggel kiakasztja a sátra elé.
Amikor a légiósok a gyakorlótérre vonulnak, láthatják. Dolgozik.

A süketnéma sátra körül különös a csend. Az angyal nézi.
Második héten a fővezér ismét összehívja a válogatott harcoso

kat. Az a parancs, mondja, hogy minden álló nap hosszan kell
beszélni az istenharcosságról. Valahány bizánci katona, az mind
Istenharcos. Minden új római. De hisz ezt mindenki tudja Bizánc
ban. Ivókban, tereken, bordélyban vitázni szoktak az isteni sze
mélyekről, teológiáról. A köznép is. Beleértve a lila varkocsú ösz
vérhajcsárokat. Tudják. Katonáik nem egyszeruen földi célokért
ölnek. Ám. Aki valóban új római akar lenni, és ez őrült nagy tisz
tesség a provinciák szedett-vedett kölykeinek, az rettenetes erővel

vésse a fejébe: ami a zsidóság volt az ótestamentumban, az az új
római ember most. Vagyis kiválasztott. Isten keresztény kiválasz
tottja, Ez a lélek fényűzése. Ehhez hit kell. Mindenki hozzáférhet,
de senkinek sem egyéni tulajdona. Ezt taglalja Belizár, és taglalni
kell majd a századosoknak is a katonáik előtt. Nem újság. Azok a
népek ott Bizáncban örökké ilyeneket csépeltek.

Főnix érkezik a Nap oltáráról. A vállakról elszáll a Nyúzás
Képzet. Rászáll a Biztonság Képzet. Mígnem a furcsa fojtogató
csendben valaki elkezdi a Krisztus Pokolraszállása című éneket.
"Tárt szerelmű tökéletes jegyesünk / Te Szolimai Szűznek Szent
Fia / Áldalak boldogan".

Ment a beszéd a katonák fülébe az istenharcosságról. Egy hé
ten át minden nap, ment. Akikben e tudat eddig csak olyan volt,
mint a lószarral vegyes sár, amiképp az csak a felszínt takarja,
most aztán szilárdult. Mélyült, esetleg.

Belizár pedig a nyúzatás és a szép beszélgetések két hetében
sétál. Tíz gyalogos kísérővel. A városfalak mentén. De onnan
mérföldnyire is eltávolodnak. Még mindig alig beszél. Lehajtott
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fővel megy. A tíznek a gazt és bozótot kell vágni meg a cserjét.
Meg a magasra nőtt füvet a városfal mentén. Keresnek valamit a
földön, de nem tudják mit. Csak utánozzák Belizárt. Figyelik a
földet. Buján tenyészik az elvadult szeder. A fügefák. A vadviolák
dúsak. A talaj nedves. A tizedik nap rátalálnak. Használaton kí
vüli vízvezeték csatorna, terebélyes, befelé vezet a városfal alatt.
Megtisztogalják, kotrik, kotorják titokban, éjjel bekúszik egy cso
port kommandós, azaz Istenharcos, kinyitja a kapukat. Kész.

A sereg jót pihen a városban. Nem kell senkit megnyúzatni.
Afrikát elfelejtik és indulnak, mert szabad az út Rómába.

Vitiges, a gótok királya már nem a frankokkal veszkődik. Ró
ma felé indul. Csakhogy Belizár már Róma falaihoz érkezett. A
pápa megnyittatja a város kapuit. Van esze. Inkább ezeknek, mint
a gótoknak. Azok az ellenkező irányból közelegnek. Pokoli sokan.

Róma lepusztult város. A gaz benőtte már nemcsak az utcákat,
tereket, kerteket. A városfalba is belefurakodott. Porhanyósította a
köveket. Megrothasztotta a kapukat. Kidőlt, bedőlt őrtornyok

vaksin. A csatornák, a kutak, a ciszternák gyanúsak. A víz béka
nyálas. Barna. Máshol beomlottak, kiszáradtak. Mocsok. Romlás.
Szittyó a források szélén. Birkák a fórumon. Legelik a sovány fű

pamacsot.

KEDVES OLVASÓINKI
Többen érdeklődtek a Vigilia

régebbi számai iránt:
1996-ból főleg a kisebbségekkel, a társadalmi

konfliktusokkal, a szektákkal foglalkozó írásokat
és az 1956-os emlékszámot keresték.

1997-böl a Krisztusról szóló tanulmányok
és vallomások, a magyar szerzetesrendeket
bemutató írások, az egyházmegyei zsinatok

elemzése és Ratzinger bíboros tanulmánya volt
a legkeresettebb.

A Vigilia 1996 és 1997-es teljes évfolyama
korlátozott példányszámban 500, - Ft-ért

megvásárolható a Vigilia Kiadóhivatalában,
vagy utánvéttel megrendelhető.

(1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. Ih. II. emelet.)
Telefon: 117-7246, Fax: 1177-682
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