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Helena azt álmodta, hogy felébredt és egyedül járt az úton, amely
ett fut végig Salamon templomának falai mentén. Most nem volt tele,
mínt más napokon, tolongó emberekkel, nem· burkolódzott porfelhőbe,

- üres volt és csendes és fénylett, akár egy hegycsúcs. Helena újra
fiatal volt, vidáman integetett egy szembejövő férfinak, úgy integetett
neki, núntha apjának valamelyik alattvalója lenne, akivel útban a va
dászatra találkozott. S amikor a férfi így válaszolt: "Jó reggelt, kisasz
szony", szavai ezen az időtlen reggelen természetesek és magátólértető

dőek voltak.
Szemmelláthatóan középkorú férfi lehetett, s szígorú hithű zsidók

ruháját viselte és szakálla is olyan volt, mint azoké.
~ Azért jár erre, hogy a templom falainál kípanaszkodja magát?
- Nem azért, nagyságos asszonyom. Ne a ruhám után itéljen meg.

Csak nagynéha öltöm magamra, ha ereefelé jövök, hogy lássam, mit csi
nál az öreg utca. Hosszú úton voltam, bejártam az egész világot. Az
ilyesmi tágítja az ember láthatárát. A zsidók, akikkel Jeruzsálemben ta
lálkozni szokott, hígvelejű társaság. Jól tudom én, hisz valaha közéjük
tartoztam én is, és itt, odaát a sarkon, volt a boltocskám. Nem sokat jö>
védelmezett, deazért soha el nem költöztem volna, ha a rómaiak ki nem
rámolják az utcát. De higgye el nekem, mylady, én ezért voltaképpen
hálás vagyok nekik.

Helena tudta, hogy találkozásuk e napját nem találná egyetlen ka-
lendáriumban sem.

- On nagyon öreg lehet, - mondta.
- Igaza van. Es soha ki nem találná, milyen öreg.
Helena merőn figyelte, és észrevette, hogy ezen a sugárzóifjú regge

len a férfiból hiányzott minden fiatalság. Bőre síma volt, akár a bazalt;
haja épphogy nekiszürkült; teste erős és zömök; de a tekintete, 
hiába beszélt ily arcátlanul, zavartalanul, - fáradt volt és hideg, akár a
krokodilusé.

- Először az öreg Titusz fosztott ki minket és tette tönkre a bo1
tomat. Ujra felépítettem, apránként, az egészet. Aztán Mj zűrzavar jött,
-és ismét elsöpört mindent. Ekkor aztán egyszersmindenkorra elegem
volt. Kétszer tönkrementem, ez kicsit sok volt az ön odaadó szolgáiá
nak. Igy kezdtem el hát utazni, és ·azóta jó meg rossz napokat egyaránt
megértem, de sohasem néztem vissza. Ha egyszer-egyszer idejövök, így
öltözöm fel; mert szabályként tűztem magam elé, hogy bárhol is legyek,
míndenütt az ország játékszabályaihoz igazodom. Bordeaux-ban sárga
madrágot viselek, Németországban farkasbőrt. Ha látott volna a perzsa
udvarban! Alkalmazkodó képesség, ez a titka annak a nagyon is szemé
lyes jellegű üzletnek, amire a fejemet adtam. Ugyanis tömjénnel keres
kedem. Finomabb vevői senkinek sincsenek, mint nekem. üzleti könyve
imben szerepel valamennyi nagyobb templom. Tudják, hogy jóféle árut
szállítok. Magam vásárolom be Arábiában, magam rakom hajóra is. No
meg aztán szívesen kereskedik velem mindenki, s lényem, tetszik tudni,
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csupa tisztelet. Mert bármit is imádjanak, majmot vagy kígyót, ..... elárul
hatom önnek, hogy Frigiában sok mindenféle bolondériának voltam szem
tanúja, - én tisztelek minden hitvallást. Ez az én mindennapi kenyerem,
és ez a vaj is rajta. Az üzletern valóban rendkívül sajátságos egy üzlet;
és különösen mostanság nyitott szemmel-füllel kell járnom, mert minden
percben és mindenütt új kultuszok keletkeznek, és akár gomba a föld
ből, nőnek ki az új templomok. És ezért vagyok ma itt. Hadramaut ba
záraiban másról sem beszélnek, mint az új templomról, amelyet a rómaiak
Jeruzsálemben építenek, és pont annak a Galileainak. Ez egy kicsit eszem
be juttatta azokat a régi időket, visszavitt háromszáz évvel ezelöttre,
hogy pontos számot is mondjak, És ha most itt vagyok, akkor csak a
Galileai miatt vagyok itt.

- Ismerte őt?

- Voltaképpen akár azt is mondhatnám, hogy nem. Abban az idő-

ben igen jó barátságban voltam a szanhedrinnel, és ha valaki egy tá
nyérból cseresznyézett a Galileaival, az nem igen használt az üzletnek.
Hogy változnak a dolgok! Azon a napon, amikor kivégezték. itt ment el
a boltom előtt és ausgerechnet az én küszbörnön keLlett megbotlania !
Már teljesen kikészült. Valakit keríteni kellett, aki segítsen neki tovább
vinni a keresztet. Én különben egyáltalában nem helyeseltem. hogy ke
resztre feszítették. Élni és élni hagyni, - ez az én jelszavam. De azért
mégsem tűrhettem a küszöbön, vagy igen? Tehát a lehető leggyorsabban
tovább küldtem. "Na - mondtam neki - ne komédiázz, Itt nincs helye
efféle alakoknak, mint te vagy!" Egy pillanatig rámtekintett, nem éppen
haragosan. csak úgy valahogyan, mint ha meg akarna jegyezni magának,
hogy egyszer még felismerjen. Aztán így szólt: "Várj rám, míg vissza
jövök." Ez akkoriban nem sokat jelentett, de azóta gyakran gondolnom
kellett rá. És higgye el nekem, madame, volt rá időm elég. Akkoriban
ötven éves sem voltam még, és azóta soha egyetlen nappal sem éreztem
öregebbnek magamat. Különös, nem igaz? Ön nyilván azt hiszi, hogy
az én foglalkozásom előtt a vallásnak nincs többé titka, de ez nem így
van. Még mindig akadnak dolgok, amelyek furcsának tűnnek fel előt

tem. Mióta betöltöttem a százötvenediket, azóta nem számlálom többé az
éveimet. Addig elég izgalmas volt látni, hogyan hal meg mindenki, egyik
a másik után, én előttem. Aztán ez is unalmassá vált. Senki sem hinné
el nekem, és az emberek aligha kívánnának ilyen öreg emberrel boltot.
kötni. Azt hinnék, túl sokat tudok. Egy bizonyos idő után le kell szá
molni mindennel, előbb az asszonyokkal, és végül magával a pénzzel is.

- Meséljen még arról a napról.
- Nem volt kellemes nap, - mondta a kereskedő. - Oszintén

szólva, ki nem állhattam. Egészen besötétedett. Rengett a föld, de csak
épphogy. Mindazok után azonban, amik addig történtek, az emberek el
vesztették a fejüket. Azt állították, kísérteteket látnak. Hát ilyen egy
bolond nap volt az! üzlet szóba se jöhetett. Egy idő mulva aztán becsuk
tam a boltomat és elindultam szétnézní, mi is történt valójában. De rníre
odaértem, minden végetért. Épp akkor szedték le a hullákat.

A császárnő és a kereskedő beszélgetés közben lefelé haladtak az'
utcán, a térig, ahol a bazilika épült.
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~ Ha elgondolom, mennyi pénzt költenek rá, annyi idő után. De
-épp ez a folytonos meglepetés teszi a szakmárnat olyan érdekessé.

~ Mi lett a keresztből ? ~ kérdezte Helena.
~ Eldobták mind a hármat. így kellett tenni, ez az előírás.

~ Hová dobták? Emlékszik még rá ?
~ Igen.
~ Én meg akarom találni a keresztet.
~ Azt meghiszem! Bizonyára nagyban keresnek-kutatnak mindent,

amihez a Galileainak köze volt. Hisz mostanság olyan népszerű, annyira
tisztelik.

- Meg tudná mutatni nekem a helyet?
- Azt hiszem.
- Gazdag vagyok. Mondja meg, mit kér érte.
- Egy ilyen apró szívességért nem fogadok el öntől semmit, mada-

me. Megkeresem én a magam hasznát, ha eljön az ideje. Az én szakmám
ban hosszú távra kell dolgozni. Véleményem szerint tódulni fognak en
nek a Galileainak a kultuszába. Egy új vallás az úgy keletkezik, hogy az
ember maga sem tudja hogyan, Hamarosan mindenütt szent férfiak és
kegyhelyek támadnak, a régi oltárok nevet cserélnek és akkor jönnek ,a
jelenések és a zarándokutak. És jönnek a hölgyek, akik a kereszten kí
vül még másra is áhítoznak. Minél előbb jól meg kell szervezni a dolgo
kat. Néhány valódi ereklye, abszolúte megbízható kezekben, a többi már
jön magától. Akkora lesz a kereslet, hogy hiány mutatkozik majd valódi
ereklyékben. Akkor jövök aztán én, és búsásan megfizetnek. Most sem
mit sem fogadok el öntől, madame. Örülnék, ha megtalálná a keresztet,
és pláne, ingyen.

Helena hallgatta, és akárcsak mínden mást ezen a sugárzó, időtlen

reggelen, lélekben látta azt is, amit a jövendő rejtett. Látta, hogyan vál
nak piaccá is a kereszténység szentelt helyei; látta a butikokat tele rózsa
fűzérrel és emlékérmekkel, új, előtte még ismeretlen anyagokból. melye
ket szent jelképekké préseltek; hallotta, ahogy új, még soha nem beszélt
nyelveken kúfárkodnak. Látta, ahogy az egyház kincseskamrái hamisít
ványokkal és utánzatokkal telnek meg. Látta a keresztényeket, akik verik
és meglopják egymást, hogy valamelyik ócskaság birtokába jussanak.
Mindezt látta és végiggondolta, és aztán így szólt:
~ Nagy ára V'an, - majd hozzátette: - Mutasd meg a keresztet.
~ Egy földalatti ciszternába hajították. - mondta a kereskedő. ~

Ott a kapuk előtt. Nagy térség ez, kis lépcsők vezetnek le hozzá. A vá
ros e részének fő-vízellátása épült errefelé, de a ciszterna valamiféle ok
ból akkoriban már esztendőkkel azelőtt kiszáradt.
~ Merre van?
A zsidó. tétovázás nélkü1az új terrasz nyugati sarkára vezette, majd

tovább, a romhalmaz közé.
~ Nehéz pontosan megmondani, merre van, ~ vélte, - Nagyon meg

változtatták a teret.
És fáradt, bölcs tekintetével az egyre változó táj két szílárd pont

jára nézett: a Szent Sírra és a Golgotha hegyére. Gondosan kímérics
kélte a távolságot, s végül botjával' a földbe szúrt.
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- Itt ásson, - mondta, - Innen sokkal messzebb nem lehet. Asson,
amíg a lépcsőkre nem bukkan.

Helena ekkor felébredt és megállapította, hogy már öreg asszony, aki
magányosan és könnyű kábulatban fekszik a sötétben. így várta meg a
reggelt, a hála és a reménység imái közt.

Amikor kivilágosodott, elment a Sírhoz, melynél már egybegyűltek

az emberek az első nagyszombati istentiszteletre. Ismert jelenség volt
Helena errefelé, senki se vetett rá ügyet.

Továbbment az ösvényen, melyen álmában járt, felmászott a rom
halmazra, melyen a kereskedővel állt. Ahol az kampósbotját a földbe
szúrta, nyom látszott a porban, akár egy kecske hasított patajának nyer
ma. Helena óvatosan elsímította, és a saját jelét tette a helyre: kavicsak
ból kis keresztet.

Husvét után azonnal megkezdődtekaz új ásatások. Helena j0tt, nézte
a munkát és szertartásos ünnepélyességgel maga töltötte meg az első

törmelékes kosarat. Parancsait zokszó nélkül hartották végre, de senki
se törődött bele, hogy eltértek a megszekott ásatási munkától. A pallé
rok úgy látták, se vége se hossza annak a huzavonának. melyet a munka
a bolondos idős hölgy ötletei miatt szenvedett és maguk a munkások is
kedvetlenül dolgoztak, Mintha közömbös lett volna nekik, mit cseleksze
nek, verejtékezve, nekifeszülve, tekintetükkel a földön, parancsszóra; és
mintha közörnbös lett volna az is, miért dolgoznak. Akkoriban az ásatás
abba a szakaszba lépett, mely már eredményt igért. Előtünt a hatalmas
~ak alaprajza, és az emberek kezdtek büszkék lenni rá, hogy résztvesz
illek ebben a történelmi vállalkozásban. És most azt kívánták tőlük, hogy
a gondosan egybekubikolt törmeléket ujra elkubikolják, és egy kiapadt
ciszterna után kutassanak, A barakkokban és a rajztermekben morog
tak. Még Macarius püspök kedélye is elborult,. mert ha tovább tart ez a
zürzavar, még messzebb kerül a remény, hogy visszatérnek a rendszeres
ájtatosságok. De akár így, akár úgy, tovább folytatták a rnunkát, öröm
nélkül, de római fegyelemmel és módszerességgel.

A Golgotha hegyének nyugati lejtőjén ástak. Saját,' új törmelékük
alatt nagy darabjait találták a város lebontott falaiból származó régi bás
tyáknak. Alattuk a csupasz szikla volt csak; és pontosan ott, ahol Helena
megjelölte, rábukkantak a lépcsökre és arra az alacsony boltozatra,
melynél a makkabeusok idejében az asszonyok korsóikat merítették meg,
és ahol a karavánok, míelőtt a városba tértek volna, megpíhentek, meg
itatták állataikat. A lejárat fölé tetőt ácsoltak, és Helena utasítására nem
ásóval és csákánnyal dolgoztak tovább, hanem fa-lapátokkal, nehogy a
Fát, ha rábukkannának. megsértsék. A kosarak törmelékét gondosan át
vízsgálták, minden darabka fát félretettek. Ilymódon lassan dolgoztak
befelé, a mélység felé, egészen. április végéig, amíkor általános meglepe
tésre, - csak Helena nem csodálkozott, - rábukkantak a ciszternára. A
fáklyák fényében nagy, omladozó pincét láttak, melyet övig a beomlott
boltozat romjai borítottak. Ez lehet a hely, amelyet kerestek; és egyszerre
megelevenedett, kívánesi lett az egész csoport. Helena elefántcsontszéket
hozatott, és egy apáca kíséretében most minden óráját ott töltötte, csa
pongó kormos fáklyafényben és porban, és nézte a munkát.
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Több napig tartott még. A boltozat beomlással fenyegetett, úgyhogy
akár egy bányát, lépésről lépésre fel kellett ducolni. Kosárszám hordták
kifelé a törmeléket, a kosarakat átvizsgálták, majd kiürítették. Helena
imádkozott és figyelt kicsinyke trónusán. Az utolsó két napon egyre vi
lágosabbá vált, hogy a nagy fa-roncsok, melyeket keresett, sehóvá sem
bujhattak már el. De ez nem vette el a kedvét. Amikor végre az egész
terem üresen és kisöpörve feküdt előtte, Helena ülve maradt és tovább
imádkozott.

- Nem gondolja, Felség, - szólt az apáca, - hogy haza kellene
mennünk ?

- Miért? Még nem találtuk meg, amiért idejöttünk.
- De hiszen nincs is itt, Felség, Az ember nem hihet minden álom-

nak. Némelyiket a sátán küldi ránk.
- Az én álmom a jobbik fajtából való.
A pallér jött és engedélyt kért, hogy hazaküldhesse a munkásokat.
- Kint már teljesen besötétedett, - mondta.
- Idelent az nem számít.
- De mit tegyenek még?
- Keressenek.
Az idős hölgy felállt székéről, és a fáklyahordók kíséretében lassan,

alaposan szemügyre vette a boltozatot. A délnyugati sarkon botjával
megkocogtatta a falat.

- Ezt nézzék meg, - mondta. - Itt ajtó lehetett, amit valaki sebti
ben be foldoztatott.

- Igen, itt valami kétségtelenül volt valamíkor.
- És én, azt hiszem, ki tudom találni, kinek a műve volt. Míután

a követ elhengergették a Sírról, a főpap intézkedett, nehogy más valamí
is eltűnjék. Ezt az én hazámban úgy hivják. hogy az istállót elreteszelni,
miután a lovat ellopták.

- Igen, Felség. Rendkívül érdekes feltételezés. Talán holnap reggel ...
- Addig nem hagyom el a pincét, amíg nem tudom, mi van a :fa}

mögött, - mondta Helena. - Hívjon önkénteseket. Ma éjszaka nincs sok
emberre szükségünk, űgyeljen, hogy valamennyien keresztények legye
nek. Pogányokkal ilyen pihlanatban semmit sem kezdhetünk.

A falat dönteni kezdték, Helena mellette állt és imádkozott. Egy
szeru munka volt, és amikor a fal beomlott, a kövek a sötét mélységbe
gurultak. A lejárat meredek volt és nem volt benne semmi kő. Az em
berek tétováztak és visszaléptek.

- Tovább, - mondta Helena. - Odalent egy keresztet találtok, ta
lán többet is. Ovatosan hozzátok fel. Én itt várok. Még elmondanék
néhány imát.

A fáklyafényes kis csapat eltünt. Helena hallotta, ahogyan botladozó,
félénk léptekkel haladtak lefelé, majd ahogy a léptek elhallgattak, majd
ahogy visszafelé közeledtek.

A bejáratnál elsőnek a fáklyavivő jelent meg. Mögötte két férfi jött,
akik egy fagerendát hoztak.

- Még több darab van odalent, Felség.
- Hozzátok fel valamennyit. Ide tegyétek le. Hadd lássa holnap ko-
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rán reggel a püspök. Adj bőségesen pénzt az embereidnek, - szólt köny
nyú szédüléssel a pallérhoz. - Allftsatok őrséget a Fa mellé. - Aztán az
apáca kezébe fogózott, engedte hogy vezesse és így szólt: - Most már
végeztünk.

Másnap, május harmadikán, Helena a püspökkel együtt vizsgálta meg
a leletet. A darabokat az új bazilika padozatára helyezték, jelentőségük

szerint, úgyhogy darabokban ugyan, de jó állapotban, három kereszt .ke
rekedett ki belőlük; ehhez társult még egy kettőbe-tört tábla, valamint
négy szög és egy háromszögletű fadarab, A tábla egyik darabkája, 
mely ügyetlen betűkkel, az ókor három nagy nyelvén, a Legfőbbnek

címét viselte, - még az egyik hosszabb rúdon volt felerősítve.

- Erről a keresztről már tudjuk, hogy kié, - mondta Helena élénken.
Most, hogy végre beteljesedett küldetése, minden érzés kihamvadt

benne; és olyan praktikus utasításokat adott, mintha csak néhány új
bútort szállítottak volna a házba.

- A szögek a szent Keresztnél maradnak, - döntötte el. - Ez a
fadarab pedig, gondolom, a láb-támaszték.

- Nagyon valószínű, Felség.
- És most a kereszt-gerendák Hadd lássuk, hogyan illene egybe.

.Hívasson asztalost, az tud a legjobban segíteni.
De az asztalos azt mondta, ő sem ismeri ki magát; általában igen

durván ácsolták össze a keresztet, egyik darab sem illeszkedik a másikba.
- Csak Isten tudja egyedül, - mondta az asztalos, - melyik hová

tartozik.
- Akkor Isten meg is mutatja nekünk, - felelte Helena.
- Felség, drága felséges asszonyom, - szólt Macarius püspök,

mégsem várhat mindennap újabb csodát!
- Miért nem? Annak semmi értelme se lenne, ha Isten nekünk

adná a keresztet és nem akarná ugyanakkor azt is, hogy az igazit felfe
dezzük. Keressen egy beteget, egy súlyos beteget, - mondta - és pró
bálja ki rajta a különböző darabokat.

És sikerült ez is, mint ahogy minden sikerült Helenának ezen az eL
gondolkoztató utazásán. A gerendákat egy haldokló szebájába vitték,
egyiket a másik után melléie fektettékaz ágyba. Kettőnek nem volt
semmi hatása. A harmadik tökéletesen meggyógyította.

- Most már tudjuk, - mondta Helena.
Aztán nekifogott, hogy szétossza a kincseit ...

•••
; ; ; A felfedezés hírét hirmondó tüzek vitték a fővárosba, és posta

futárok hirdették keresztül-kasul szerte a keresztény világban. Minden
császári bazilikában Te Deumot énekeltek. A császárnő csendes örömét,
ahogy boldogan osztogatta kincseit, senki sem figyelte meg. Munkája
végetért. Teljességgel alárendelte magát Isten akaratának. Mások, évek
kel azelőtt még,az arénában teljesítették dicsőséges kötelességüket.
Helenának szelídebb feladat jutott: fadarabokat kellett egybegyüjtenie.
Ezért az alázatos, különös célért teremtette az Isten. És most befejezte
művét; és drága terhével vidáman hajózott hazafelé.

Károlyi András fordítása
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