
ILlACUS
(MÁRAI SÁNDOR)

Részlet a regényből.

A Nagy Isten
Vacsorája
Az Acta diurna, vagyis faliújság - fejtegettem -, a rendeletek és
napi újdonságok kifüggesztett jegyzéke, azt hiszem, már nem elé
gíti ki az általános érdeklődést.Az Acta diurna egyhelyben áll, mint
valami szobor, ha el akarod olvasni, oda kell menni hozzá. Tudjá
tok, hogy Julius Caesar korában hivatalt állítottak fel, sok rabszol
ga-leíróval, akik több példányban leírták az Actát, amit aztán szét
küldtek a provinciákba. Erre gondoltam, amikor eszembe jutott,
hogy mondjuk Novum címmel friss, élénk újságot kellene összeál
Iítnunk, sok példányban leíratnunk és mindenkinek megküldenünk
- Rómában és a provinciákban -, aki csak kívánja.

- Illetve: aki fizet érte - vágott közbe a senior, igen finom
mosollyal.

- Ez már a ti dolgotok - folytattam. - A Novum, vagyis új
ság mindenképpen több lenne, mint az Acta...

- Csupa érdekes újdonságot közőlnel - lelkesedett a junior.
- Beszámolna a versenyekről, a játékokról - százötvenezer néző a
Circus Maximusban! izgalmas tudósítás a gladiátorok küzdelméről...

- És azt is meg lehetne írni, kik azok az előkelő férfiak és
nők, akiket a császár arra kényszerít, hogy a cirkuszban életveszé
lyes mutatványokkal lépjenek fel - mondtam.

- Hallottad? - mosolygott a junior. - Nera a jövő héten tel
jesen meztelenül akar megbirkózni egy oroszlánnal - fűztem

hozzá. - De szép lenne, ha az oroszlán hirtelen megvadulna...
- Csak semmi esztelen politikát! - tiltakozott a senior. - In

kább közölni kellene, hogy ki született, ki házasodott, ki halt meg
Rómában. Az ilyesmi mindig érdekli az embereket.

- Szerintem - mondtam - az állami és katonai híreken kívül el
sősorban az irodalom és művészet újdonságaival kellene foglalkozni.

- Pompás! - ölelt magához a senior, valósággal apai szere
tettel. - Ez igen! Beszámolni a legújabb könyvekről, amelyek
most jelentek meg Sosiuséknál... pompás! megkétszerezhetjük
könyveink példányszámát. Micsoda üzlet!

- Mondd, Iliacus - rebbent fel az ifjú Cornelius szava -, és
ahhoz mit szólnál, ha Glycera, a mi Glyceránk - tudod, milyen
ügyesen, forgatja a tollat - a divatról, az előkelő római divatról ír
na egyet-mást, a hajviseletről, ékszerekről? Ne is szólj egy szót sem...
ezt majd Glycerával kell megbeszélnünk, rendes, okos kislány...

Így maradtam coenára is Sosiuséknál. Igazán nem mindennapi
estebéd volt, több annál: születésnapi ünnep, a Novum szüle-
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tésének ünnepe. Augustus - az előétel - osztrigái frissek voltak,
mint a harmat és ízesek, mint a szerelem. De mindennél ízesebb
volt az agarum - a mártások mártása! -, amit a szőke Glycera
receptje szerint készített a görög szakács.

- Az a rabszolga, aki ilyen mártást tud készíteni - mondtam
-, megérdemelné, hogy felszabadítsák.

- Tudom - nevetett az ifjú Cornelius -, ha lliacuson múl-
nék, egy-kettőre felszabadulna minden rabszolga és persze első

sorban a mi pompás szakácsunk, Homáriósz. Csak az a kérdés,
akadna-e helyette más, aki ilyen kitűnő mártást készítene?

- Sajnos - s hajtottam könnyedén -, sok rabszolgát éppen
érdemei és nélkülözhetetlensége miatt nem szabadítanak fel.

- Homáriósz annyira ragaszkodik hozzánk - nézett rám a
szőke és sápadt Glycera -, hogy boldogtalan lenne, ha el kellene
hagynia bennünket. Különben is: Homáriósz az enyém, papa ne
kem adta a születésnapomra. Hidd el I1iacus, rosszul ismered a
rabszolgákat - és főként Homáriószt. Talán inkább ő ragaszko
dik hozzám - vagy hozzánk -, mint én hozzá. A felszabadítás
sai már én is megkínáltam, mint ahogyan téged kínálnak most a
kacsával - ugye, szeretet így, ropogósan? - és bizony egyáltalán
ne ujjongott örömében, sőt inkább elkeseredett egy kicsit. Azt
mondta, nagyon őszintén: nem szívesen hagynálak el benneteket,
minek nekem a szabadság, amikor olyan jól érzem magamat ná
latok, igazán nem éreztetitek velem, hogy rabszolga vagyok! És
amikor azt mondtam, hogy: pedig ha férjhezmegyek, Homáriósz,
az esküvőm napján felszabadítalak - akkor a jólélek felsóhajtott:
miért mondtad ezt Glycera, azt akarod talán, hogy azért imád
kozzam az istenekhez, hogy soha ne menj férjhez?

Aztán újra és újra a Novumra terelődött a szó.
A mézes számoszi bor teljesen megoldotta gondolataimat:
- Milyen nagyszerű lenne, ha a Novum szellemében is no

vum lenne: ha a jobb, a bölcsebb, az igazabb emberiesség ügyét
szolgálhatná. Milyen nagyszerű lenne, ha a Novum mindenkihez
eljutna, a szegényekhez is, akiknek szerintem olyan nagy szüksé
gük van a reményre és műveltségre. Persze ehhez az kellene,
hogya Novumot számtalan példányban terjeszthessük. Ha tud
nátok, hányszor, de hányszor törtem a fejemet azon, hogyan le
hetne mindenkinek kezébe adni a leírt gondolatot, hogyan olvas
hatná mindenki a szép verseket... Ne nevessetek ki, de egyszer,
nem is olyan régen nagyon furcsát álmodtam. Azt álmodtam,
hogya pénzverdében készülnek a könyvek. Rézbe vésik a betű

ket és a rajzokat, és a rézlapokat festékkel kenik be és így nem
kell a rabszolgáknak másolni, hanem száz és száz, ezer és ezer
példányban készülnének a szellem kincsei. Úgy ömlenének a lé
lek megnyilvánulásai a nép közé, mint most az obulusok...

A senior hangosan, de szelíd elnézéssel kacagott fel:
- Ez valóban álom, édes fiam, gyerekes álom, megvalósíthatat-
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lan álom. Tudod, hogy értek a dolgokhoz - mint szakember mon
dom neked, ez az elgondolás megvalósíthatatlan. De felesleges is az
ilyesmi, fiam. A könyvkiadáshoz - mint mindenhez a világon 
pénz kell. A kiadott pénzt és annak kamatait csak a gazdagoktól
kaphatod vissza. Ingyen nem osztogathatjuk sem a könyveket, sem
a Novumot, drága fiam, Iliacus, igaz? De egyébként sem lenne túl
sok értelme a rengeteg újságnak, a sok könyvnek. Ha sok példány
ban akarnád kiadni a híreket és a műveket, nemcsak olvasni kellene
megtanítani a nép széles rétegét, hanem általános gazdagságról is
kellene gondoskodni, hogy sokan tudják megvenni a szellem kincse
it. Azt pedig hogyan képzeled el, álmodó fiam, hogy a római biro
dalomban - vagy mondjuk az egész világon - mindenki jólétben
éljen? Hiszen ez lehetetlen! Ez egyet jelent az öngyilkossággal! Fel
bomlana a társadalmi rend! Hogy mindenki tudjon írni-olvasni? Hogy
mindenkinek legyen pénze? Hová jutnánk' Nem lenne egyetlen nyu
godt, boldog pillanatunk! Képzeld, ha a plebs uralkodnék rajtunk...

- Plebs! Plebs! hogy féltek ettől a szótól! - ragadott el a szen
vedély. - Hogy utáljátok! Miért nem inkább ettől a szótól féltek: ca
esar? Vagy talán a tömeg nagyobb zsarnok lenne, mint a császárok?

- Feltétlenül! Feltétlenül! - morgott dühösen az egyik Sosius,
könyvmoly és emberkerülö Sosius, akinek Impercoptus - Észre
nemvett - volt a családi gúnyneve.

- Ne higgyétek, drága barátaim, ne higgyétek! - védtem a
magam és föként tanítómesterem, Adrasztosz igazát. - Nem tu
dok egyebet mondani, csak azt az egyet: a műveltséget a legszé
lesebb körben terjeszteni kell! Ha a birodalom valóban nagy akar
lenni, szellemében és jövőjében is nilgy, rengeteg iskolára, könyv
re, könyvtárra, sokkal több tudásra és ezen keresztül nagyobb
emberszeretefre van szükségünk.

- lliacusl - horkant fel most il junior. - Neked nem elég
művelt a világ legműveltebb birodalma? Hogy szabad neked, a
rómainak így lekicsinyelni híres és utolérhetetlen kultúránkat?
Még megértenélek, ha mint Rómában járt lelkes barbár beszélnél
így és mondjuk il műveletlen Cerrnania vagy Britannia nevében
kérnél iskolát és könyvet. De ne haragudj, mint római ...

- Éppen azért beszélek így, mert szetetem a hazámat és aggó
dom érte.

- Római! római' - morogta az lmpcrceptus. - rend római az,
aki így beszél. Rómában alig van már római, jupiterrel Meghódítottuk
a görögöket, hogy magunk viszont a görögöknek hódoljunk meg...

- Hülyeség - fakadt ki a senior. - Ez azt jelentené, hogy ,l
büszke rómaiak rabszolg,íknak hódolnak' Mcrt a görögök...

- Igen, ez így van, a rabszolgaitok n,lgy része valóban görög.
De görög ez a bor is, amely így felhevít bennünket. Ám legyen:
igyunk egy kortyot Hellasral

- Utoljára' - mosolygott Clycera és kbllt. Menni készült. 
llionra és heves liMa, lliacusr.i! - ('S kacagott.
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- A trójai falóral - makogta Imperceptus. - A görögökre,
akiktől óvakodjatok még akkor is, ha...

Nem fejezhette be, a senior rámordult:
- Részeg vagy. Menj aludni. - És a könyvmoly kotródott,

mint az engedelmes kutya.
Én is felálltam.
- Elnézést kérek... késő van.
- Az istenek veled, édes fiam! - ölelt meg Sosius senior. -

Álmodj szépeket, de - és szívből, szeretettel nevetett - mérsé
keld álmaidat. jegyezd meg ezt az igen bölcs mondást, Iliacus fi
am: nem jó, ha túl sokan tudnak túl sokat.

- Vajon mi a veszélyesebb - szóltam távozóban -, a tudás-e
vagy a tudatlanság?

VIII.

A Novumnak nagyobb sikere volt, mint vártuk. Nem csak vidékről,

de Rómából is annyi megrendelést kaptak Sosiusék, hogy nem
győzték példánnyal. Ha másként nem is tudtam jobbrafordítani a
rabszolgák sorsát, de a Novummal legalább elértem, hogya latinul
írni tudó rabszolgák ára jelentősen felszökött és a rájuk bízott jöve
delmező munka következtében sorsuk is javult, bár igaz, hogy ép
pen az írástudó rabszolgáknak eddig sem volt rossz dolguk - po
dexük jóformán gyerekkoruk óta nem látott pálcát vagy korbácsot.

A Novum révén szarnos új másoló-rabszolga került Sosiusékhoz.
így került hozzájuk Gigas is. Gigas, az óriás. Gigas eddig a császári
könyvtárban dolgozott. Nevelőm, Adrasztosz közvetítette a gyönyö
rű írású őriast Sosiusékhoz. A császári könyvtáros - előkelő úr, rá
mai lovag - nem kért pénzt, csak néhány könyvet Gigasért. Felean
nyi könyvet scm kért, mint amit az írástudó rabszolga ért. A caesar
könyvtárosa mindenáron szabadulni akart a veszélyes óriástól.

- A legjámborabb ember - mondtam Adrasztosznak. 
Olyan gyorsan, szépen és hibátlanul ír, mint kevés rabszolga Ró
mában. játszva fordítja a görög szőveget, még a verseket is, hibát
lanul ütemezve. Nem értem, miért akart tőle ilyen hirtelen szaba
dulni a Caesar könyvtárosa, miért adta ilyen olcsón?

- Tudod, Iliacus - mondta Adrasztosz -, hogy Róma milyen
türelmes az idegen istenekkel és vallásokkal szemben. Minden is
tent tisztelünk, akiről azt hisszük, hogy segíteni tud rajtunk. Nép
nek még nem volt annyi istene, mint a rómainak. A főisteneken,

januson, [upiteren, [unán, Dianán, Marson, Vestán kívül ott van
Tellus, Ceres, Saturnus és felesége, Ops, Liber és Libera, Faunus.
Silvanus, Flora, Vertumnus, Pilumnus. Pornona. Lares és Penates,
Tutanus és Tutilina, Orbona, Febris, Robigus, Bubona, Eponam.
Pales, Forculus, Cardea, Limentinus és Limentina, Aosculanus.
Argentinus. Concordia, Pax, Honos, Virtus, Mens - nem beszél
ve az idegen istenekről. a meghódítottak isteneiről. valamennyi
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görög és egyéb istenről, akiket befogadtak a római államvallásba.
Istenekben igazán gazdagok vagyunk: nemcsak a kezdetnek és a
világosságnak, az égnek, a férfiasságnak, a földművelésnek, az ál
lami és családi tűzhelynek van istene, hanem a veszedelmes hely
zetnek, a lázbetegnek, a gyermektelennek, a szarvasmarha- és
juhtenyésztésnek, az üszög elleni védelemnek, az ajtósaroknak, de
még a küszöbnek és mennyi másnak van külön istene. Isteneink
száma szinte évről évre szaporodik - vajon ki tudná számontar
tani őket? A mi hitünk szerint minden élő és élettelen lénynek,
minden tettnek és eseménynek saját istene van. Ebben a mi határ
talan isten-tömegünkben számít-e, ha valaki kedve szerint neki
jobban tetsző isteneket tisztel, mondjuk Mithrast, Isist vagy éppen
Seraphist? Róma minden istennel szemben vendégszerető, csak
éppen a zsidók láthatatlan és nem ábrázolható egyistenét, a Név
telen Istent nem szívleli. Róma ezenfelül még külön haragszik a
zsidókra, főként azért, mert egyesek panaszolták, hogy a zsidó
kalmárok becsapják őket - emlékszel rá, hogy nem is olyan ré
gen kiűzték Rómából a zsidókat és rokonaikat, az újzsidókat! Bi
zony kegyetlenkedtek is a nyomorultakkal - nem a gazdag zsi
dókkal, mert azok idejében elillantak messzi vidékre, hanem a
szánalmasokkal, akiknek egyebük sem volt, csak a hitük -, a fia
tal, erős zsidókat a caesar besoroztatta és zordéghajlatú tartomá
nyokba küldte és számos szép ifjú zsidólány került rabszolgake
reskedők karmába. Persze idővel a kiűzetést már nem vették szi
gorúan, mint ahogyan a csapszékek és vendéglők megrendszabá
lyozásával sem törődött már senki, és azzal sem, mennyi fellépti
díjat kapnak a színészek és hogyan csapják be a rómaiakat a jött
ment csillagjósok. A könnyelmű, szeszélyes Róma könnyen meg
békül mindennel, nem sokat vesződik idegen emberekkel és iste
nekkel, megemészti őket, de...

- A Névtelen Istent, a Láthatatlant semmiképpen sem szívleli!
- Így van, Iliacus, ahogyan mondod. Különösen féltékeny Ró-

ma a legújabb zsidó istenre, akinek legalább már neve van: görö
gül Krisztosz, latinul Christus. Ez az új isten élő ember volt, taní
tott és gyógyított és vándorolt, szegény volt és vigasztalta a szen
vedőket és szabadságot ígért a rabszolgáknak, ha nem is itt, a föl
dön, de haláluk után, valami nagyon szép és boldog égi mezőn,

ahová a gazdagok nem juthatnak be. Persze a hatalmasok nem
szeretik, ha a szegényeket és rabokat fellázítják, nem csoda hát,
hogy ezt a bizonyos Christust keresztrefeszítették. Római helytar
tó adta őt a hóhér kezére, de úgy látszik, csak őt magát ölte meg
- bár tanítványai szerint Christus feltámadt, de ezt nem hiszem,
olyan mese ez, mint hogy Pallas Athéné apjának, Zeusnak a fejé
ből pattant elő -, mondom, megölték ezt a Christust, de tanításai
tovább élnek és egyre jobban terjednek. Így van. Szokratész eszméi
sem haltak meg a bölcs halála után, sőt akkor lettek igazán nagyok'

Arasztósz kis szünet után folytatta:
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- Így jutottunk el Gigashoz. Gigas ennek az új emberistennek
a híve. Másolja és terjeszti az eszméit. Amikor a könyvtáros rajta
kapta, hogy szabad idejében és éjjelenként titkos parancsokat és
igéket fordít és másol - mert ennek a Christusnak a tanítványa
görögül, igen hitvány, pongyola görög nyelven jegyezték fel mes
terűk tanításait -, először megdorgálta, majd korbáccsal, sőt ha
lállal fenyegette. Gigas megmutatta a könyvtárosnak Krisztosz
egyik mondását: adjátok meg a caesarnak, ami a caesaré, de adjá
tok meg istennek is, ami az istené - ez mind nem használt, Gi
gast alaposan megvesszőztékengedetlenség miatt és még azzal is
megfenyegették, hogy ha sokat okoskodik, úgy jár, mint az em
beristen, keresztrefeszítik. Gigas azt mondta: nekem hit kell,
uram, nem tudok úgy élni, mint az állat! Az államvallás a patri
ciusok dominiuma, a plebsnek és a rabszolgának még ahhoz
sincs joga, hogy résztvehessen a római istenek szertartásain. Ne
vetséges! A plebs csak otthon, szinte titokban tisztelheti az istene
ket, ha ugyan a gőgös római istenek leereszkednek hozzá! Nos,
uram, mondta Gigas, most már nekünk is van istenünk. Van iste
ne a plebsnek és van istenük arabszolgáknak: Christus, ő a mi
barátunk és istenünk, és nagyon közel áll a szívünkhöz, mert hi
szen éppen olyan ember volt, mint mi. Igen, ő a mi istenünk,
rnondta Gigas és az istenünkhöz jogunk van, ha százszor és ezer
szer megkorbácsoltok, az istenemet akkor is szeretni fogom és a
kereszttől sem félek, mert halálom után az én Christus uram ven
dége leszek az égben és nem leszek többé szegény, hanem hatal
masabb, mint amilyen Augustus volt. Ezt mondta a Gigas, a csá
szári könyvtáros, nem ölette meg, mert istent választott magának,
de sajnálta is, mert jó ember volt és nagyon szépen tudott írni.
Hallotta, hogy Sosiusék nagyban keresik az írástudó rabszolgákat.
Itt az alkalom, hogy túladjon Gigason, mert azért mégsem jó, ha
a császári könyvtárban olyan rabszolga dolgozik, aki az új istent
imádja, akit Róma nem óhajt befogadni. A császári könyvtáros
engem kért meg, régi bizalmasát, adjam el Gigast Sosiuséknak.
Nem fontos, mit kapunk érte, csak vigyék. Ez Gigas története.

- Érdekes.
Hallgattunk.
- Mondd, Adrasztósz - szólaltam meg végre -, sok híve

van-e Rómában a szegények barátjának, ennek a Krisztosznak?
- Állítólag nagyon sok. A keresztek és a porondok mindene

setre tele vannak velük.
- Ez igazán érdekes. A plebs és a rabszolgák eszmét találtak,

ami lelkesíti őket. Csak azt nem értem, hogy ez a Krisztosz vagy
Christus miért csak a halál után ígér annyi jót a szegényeknek? A
halál után ... halálunk után elégetnek bennünket vagy elporla
dunk. A görögöknek még volt Olümposzuk és Hadeszük - a ró
maiak már nem hisznek a gyerekmesékben. Miért nem keresik a
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rabszolgák és a szegények itt, a földön a boldogságukat? Nem a
mondavilágban, hanem az életben!

- Mit is ígérhetett volna ezen a földön szegény híveinek
Christus? Hiszen neki magának sem volt semmije, csak egy saru
ja és köntöse, azt mondja Gigas, még a fejét sem volt hová lehaj
tania. Álmodozott tehát és álmokat ígért a népnek. De egy biztos:
megmozgatta a plebset, életet vert arabszolgákba.

- Ha nem ilyen javíthatatlan álmodozó, nagyobb lehetett vol
na, mint Spartacus!

- Lehet, Iliacus. hogy egyszer még fellázad nevében a plebs
és elzavarja a zsarnokokat.

- Ha így lesz, akkor még a szép meséket sem bánom... az is
tenekre, ki hinné, hogy az álmoknak és az ábrándoknak ilyen
nagy a hatalma!

- Álmok és ábrándok viszik előre a világot.
- Sürgősen beszélnem kell Gigasszal.

IX.

Gigas egyelőre hallgatott. Bizalmatlan volt. Dolgozott és hallgatott.
A senior csodálattal szemlélte szép írását, gyors és tiszta, hibát

lan munkáját. Vidáman dörzsölte a kezét. Milyen jó vásár! Micso
da kincs ez a Gigas és milyen olcsón jutott hozzá! Arra nem is
gondolt, hogya császári könyvtáros miért adott túl a kitűnő írás
tudó rabszolgán.

Corneliusnak. a juniornak. legjobb barátomnak természetesen
elmondtarn. miért adtak túl a császáriak Gigason. Corneliust is iz
gatta a Cigas-eset, de érdekelte a különös új isten is.

- Kénánnal kellene beszélnünk ezekről az újzsidókról - in
dítványozta Cornelius és tudom, hogy közben Dinára. a szép hé
ber lányra gondolt.

Kénán imát vagy igét morrnolt. mielőtt válaszolt - mintha a
gondolataiban lapozott volna.

- Ne nevezd a férgeket újzsidóknak. Eltévedtek ők a mi igaz
istenünktől. Pártot ütöttek a világosság ellen, nem ismerik az
egyetlen utat, nem ülnek a hit ösvényén. Aki a próféták megcsú
folójának nevében beszél, olyan mint a gyilkos, aki napkeltekor
álnokul fölkel és megöli a szegényt és elszedi tőle csekély holmi
ját. Megöli a szegény lelkét és elveszi tőle a hitét, az egyetlen igaz
hitet, a miénket. A hitet, amelyet Mózes nyilatkoztatott ki az isten
nevében. Olyanok ezek, mint a paráznák, csak az alkonyt lesik,
hogyelcsábíthassák az igazakat. Hálójukba csalják a szegény lel
keket. Álnoksággal élnek és csalfa a tetszetős szavuk. Ne higgyetek
nekik, zsidók, de ti sem, rómaiak' lsten verése lesz rajtuk, szárazság
és hőség nyeli el őket, úgy olvadnak el, mint a hó. Lehet, hogy egy
ideig magasra emelkednek, de egy kevés idő telik el és már nincse
nek. Róma képében támad fel ellenük a rettenetes és egyetlen isten.
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Alásüllyednek és elenyésznek, tűzön égnek el és fenevadak lak
nak jól parázna testükkel, levágattatnak, mint a búzakalász!

Valami nagy ünnepük volt éppen ekkor a zsidóknak - azt hi
szem, Egyiptomból való szerenesés menekülésüket ünnepelték 
és Kénán meghívott bennünket ebédre. Dina, Kénán legszebb és
legfiatalabb lánya sütötte a gyenge bárányt. Cornelius nem győz

te bámulni az érett fiatal lány éjsötét göndör haját, a nemesen
ívelt - amint ő mondta - Kleopátra-orrot, az érzéki szájat,
amely olyan volt, mint a kettészelt érett gránátalma, a dús, hiába
rejtett ifjú keblet, a buja alakot, amely engem is perzselt.

Cornelius mindent elkövetett, hogy magához édesítse Dinát,
aki azonban óvatos volt és ravasz, s a világért sem maradt volna
négyszemközt Corneliusszal.

- Kedves római fiúk - mondta mézesen -, nagyon szeret
lek mindkettőtöket! Ha zsidók lennétek és vőlegényt kellene
választanom közületek. zavarban lennék. Egyformán kedvesek
vagytok mind a ketten.

- Kedvedért - áradozott Cornelius - még a ti hitetekre is
áttérnék, Dina, szépséges Dina, akinek a nyaka olyan, mint az
elefántcsont és szemed mint a hensoni halastó...

- Látom, szépen haladtok a héber költészetben! - kacagott
Dina, s inkább rám, mint Corneliusra. - de ami a vőlegénységet

illeti ... ezért nagyon meg kellene szenvedned.
- Miért? - kérdezte égő füllel Cornelius.
- Aki a mi hitünkre akar térni, annak a testével és vérével

kell megpecsételnie a hitet. Mózes leányai csak körülmetéltekhez
mehetnek férjhez.

Cornelius hiába uralkodott magán, elsápadt egy kicsit.
Mire én kaján diadallal:
- Mi az a kis vágás, Dína! Én boldogan vállalnám érted. Ha

neked és az istenednek nem kell nagyobb áldozat...
Dina kihívóan kacagott:
- Bolond pogányok vagytok... kedves pogányok!
így lettünk jóbarátok, hármasban. Igaz, Dina a kedves római fi

úkat becézve is nagyon vigyázott magára, hiszen - amint mesél
te - zsidólánynak szűzen kell a szent bársonymennyezet alá áll
nia, mert Mózes átka és halálos törvénye sújt le arra a meny
asszonyra, akinek a nászleplén nincs vérfolt.

Micsoda buja történeteket tudott Dina! Onánról beszélt, aki amikor
bement bátyja feleségéhez, a földre vesztegette el magját, hogy utódot
ne támasszon bátyjának. Milyen érzéki változatát tudta az Énekek
énekének! Miket tudott mesélni Salamon király háreméről és Szula
mitról! Dávid király zsenge szüzeiről, akik csodát tettek a több mint
százéves királlyal! Öt lány tízszer tett vele csodát. S milyen vértforra
lóan és hátborzongatóan mesélte el az ősi, az igazi Dina történetet!

Dina, Lea és Jákob leánya a szomszéd faluba sétált, hogy meg
látogassa barátnőit. Fiatal lányok szeretnek egy kicsit tereferélni.
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Ringó, szálló léptekkel ment a virágos réten, s néha lehajolt, hogy
csokrához virágot tépjen. A sétáló, hajlongó Dinát megleste Sék
hem, az ország fejedelmének fia. Szíve-teste meggyulladt az in
gerlő ifjú szépség láttán. S amikor Dina éppen megint virágért
hajolt le - a lehajló lány különösen erős vágyat támaszt az ifjak
ban -, odaugrott hozzá, s rávetette magát Dinára. mint párduc a
bárányra. Megerőszakolta a szép zsidólányt. de ez nem elég: lel
kével is megszerette és szerette volna feleségül venni. De atyja, a
nagy fejedelem hiába kérte fiának a megszeplősített Dina kezét.
Jákob fiai - Dina bátyjai - szörnyű bosszút esküdtek, meges
küdtek, hogy Dina minden elhullott csepp szűzi véréért százszor
annyi vérnek kell kifolynia. S azt üzenték Sékhem apjának:

- Nem adhatjuk húgunkat körülmetéletlenhez. Ez hitünk és
családunk gyalázata lenne. De ha körülmetélkedtek, néktek adjuk
lányainkat, mi pedig elvesszük a ti lányaitokat és egy néppé le
szünk.

A fejedelem - akinek a fia olyan szerelmes volt Dinába - el
fogadta a feltételt, ő maga és fia, Sékhem és egész népe körülme
télkedett. És másnap, mikor még mindnyájukat a seb fájdalma kí
nozta, Jákób fia fegyvert ragadtak és rajtaütöttek a fejedelem há
zán és megölték a fejedelem fiát.

Így álltak bosszút Dina elrabolt szüzességéért.

x.
S egyszer csak megoldódott Gigas nyelve.

- Beszélj, Gigas - mondtam. - Nyugodtan beszélhetsz, a ba
rátod kérdez.

- Valóban a barátom vagy? - kérdezte Gigas és megrándul-
tak hatalmas izmai és mélyenülő szeme szelíden nézett.

- A barátod, Gigas!
Suttogóra fogta a hangját.
- Gigas? Nem, már nem ez a nevem, hanem ... Lucas!
- Lucas?
- Igen, Lukas. A keresztségben a Lucas nevet kaptam, Chris-

tus apostolának emlékére.
- Mi az a keresztség?
- Megmártottak a vízben, Christus nevében mártott meg egy

ősz ember.
- Ki volt ez az ősz ember?
Gigas összeszorította a száját.
- Nem mondhatom meg. Hallgatást parancsol a néma eskü.

És a hívő rabszolga esküje szentebb eskü, mint a Vesta-szűzeké.

- Jól van, Gigas ... Lucas! Hallgass, ha így kívánja az új törvény.
- Az istenem kívánja így. - Kémlelően nézett, egy kicsit még

mindig kételkedve. - Az én istenem, a mi istenünk nagy isten,
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az egyetlen igaz isten. A szeretet istene. Engedelmességet fogad
tam neki. Örök hűséget, halálomig és a halálon túl is.

- Mi van a halálon túl?
- Boldogság és béke. Igazságot kapnak a szegények.
- Miért csak a halálon túl? Miért nem az életben?
Hallgatott, mélyen.
- Az életnek nincs boldog törvénye számotokra? - kérdeztem.
Gondolkozott.
- Az életnek? De van. Várj csak. - És egy kicsit ünnepélyesen

mondta, meghatottan. - Paulus, az én uram szolgája azt írta, hogy
a földön nincs se zsidó, se görög, se római, se szolga, se szabad,
nincs se férfi, se nő, mert mindnyájan egyek vagyunk Christusban.

- Mindnyájan? Én is?
- Mindenki az én uramé. Jók és gonoszok, urak és szolgák,

zsidók, görögök, rómaiak. Ember akkor is, ha fekete, mint az éj
szaka, vagy sárga, mint a borostyán. Ember a császár és ember a
rabszolga. Az író és a földművelő. Vagy a császár nem ugyanúgy
születik-e anyjának kínjában mint a rabszolga? A zsidó is így szü
letik és a görög és a római is, a férfi és a nő is. Az ember ember.

- Jól mondod, Gigas. Ez az én hitem is.
Gigas hosszan néz, majd felvillan a szeme. Megragadja karomat.
- Ha ez a hited... térj meg!
- Vízbemártva talán emberebb leszek?
- Könnyebb lesz a tested. Könnyebben legyőzöd testedet és

az indulataidat. Mert aki a testnek vet, a testből arat veszedelmet,
de aki a léleknek vet, a lélekből örök életet arat.

- Örök élet... és te hiszel az örök életben, Lucas?
- A hitem a mindenem, uram. A hitem a gazdagságom és a

boldogságom. Ismerd meg a hitet, uram. Gyere egyszer velem és
ismerd meg...

Így vezetett el egyik este Gigas a gyülekezetbe, ahol az ősz

ember beszélt. Arra kellett gondolnom, milyen kár, hogy ez a nagy
szeru agitátor miért csak egy messzi, életen túl lévő világ boldog
ságát ígéri a megigézetteknek! Milyen szép, amit mond - boldo
gok a lelki szegények, mert övék az égi ország és boldogok, akik
szenvednek, mert övék az égi birodalom -, de milyen kár, hogy
csak az ismeretlen életet ígéri a szegényeknek és nem a mi való
ságos életünk szépségeit, a tűrhető életet, az emberséget, a szép
békességet, telt gyomrot és vidám szívet, egy kis igazságot és ál
dott egyenlőséget!

- Legyetek boldogok, ha szidalmaznak és üldöznek benneteket
és gonosz hazugságokkal feketítenek be benneteket. Örüljetek és ör
vendezzetek, mert bőséges lesz a ti jutalmatok fenn az egekben...

Miért csak az egekben? Hiszen a földön élünk, nem az égben!
- Ti vagytok a föld sója és a világ világossága ...
Igen, só vagytok és világosság, barátaim és testvéreim, nélküle

tek nincs íze az életnek, ti gyújtjátok meg az élet fáklyáját! Ó, ha
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nem a szelíd, ősz szólna most hozzátok, elnyomottak, hanem új
Spartacus! Akkor reszkethetne Róma az igazságoktól!

Ha jámbor volt is a szó, bennem - és azt hiszem, sokakban 
nagyon megerősítette a hitet. Ha nem is az istenbe, de az emberbe
vetett hitemet. Emberi hitünket. Tudom, a gőgös római úgy hív ben
neteket, megvetően: plebs. De én tudom - és velem együtt sokan
tudják -, hogy ez a plebs a föld sója és a világ világossága.

XI.

Itt a gyülekezetben ismertem meg Pennulát, az édes kis galambot, a
gyenge szárnyacskát. aki most készült a keresztségre, s gyermekien
boldog volt, hogy Máriának fogják hívni, mint emberisten anyját.

Nagyon megszerettem ezt a tiszta kis gyermeket, ezt az ártat
lan madarat, az én kis fehér hattyú-fiókámat, aki még a kezét is
félve-remegve húzta el, ha megfogtam.

Éltünk a Tiberis partján és hallgattunk. A csillagokat néztük, a
csillagokat, amelyek tele vannak titokkal.

- Félek - mondta egyszer Pennula, s egy kicsit hozzárnbújt.
éppen csak annyira, mint amikor körtnyű. langyos szellő érinti
az embert.

- Mitől félsz, kicsikém? Hiszen nem bánt senki és ha bántani
akarna, én megvédenélek.

- De hiszen én éppen tőled félek - pihegte -, tőled és magamtól.
- Tőlem félsz? Ugyan, Pennula!
- Igen - és a hangja már ijedt zokogással volt tele -, tőled

félek, hogy nagyon fogsz szeretni és magamtól, hogy én is na
gyon foglak szeretni...

- Kis bolond! De hát ettől miért kell félni? Hiszen ez a leg
szebb, a legjobb, a legédesebb, ha szeretjük egymást!

Már könnyes volt a szeme, ez a nagy, hűséges kutyaszem.
- Ezt... éppen ezt nem szabad... az ősz ember mondta, hogy

nem szabad.
- Hogyan mondhatott ilyet az ősz ember? Hiszen ő a szere

tetet, éppen a szeretetet hirdeti!
- De más szeretetet, nagyobb szeretetet, a legnagyobbat...

Christus szeretetét!
- És ha valaki az isteneket szeréti. az embert már nem szeret

het? Ha mondjuk én szeretném Venust, a szerelem istennőjét. ak
kor téged már nem szerethetnélek?

Sírt, kétségbeesetten.
- Venus is más, Christus is más ... ezt te nem érted. Éppen ez

a baj, hogy nem érted. És soha nem fogod megérteni. És ezért
nem lehetünk soha egymásé... - Olyan keservesen sírt, hogy alig
értettem, mit mond. - Én az övé vagyok, egyedül az övé, így
mondta az apostol és... - Elfulladt a hangja.

Drága kicsi Pennula, de szörnyű volt az utolsó találkozásunk!
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