
UTOLSÓ ÍTÉLKEZÉS
l r t a Passuth László

Amikor a törvényszolgák a Capitolium előtt a hatalmas érctáblákat
megdöngették, már ott szerongott Róma ráérő népe a Senatus rokkant
palotája előtt. Az Urbs míntha ősi formáiba öltözött volna, olyan ünne
pélyes hangulat töltötte be a teret. A lépcső alján a ketrecbe zárt nős

tényfarkas nyugtalanul, rekedten felüvöltött, amikor megindult az em
berek áramlása s a Forum felől csoportosan jöttelk fel a Capitolium he
gyére a fehér köntösű szenátorok.

Róma ráborult múltjára s lehet, hogy egy-egy szenátor fel1apozta
Cícero beszédét is, amelyet akkor mondott el ezen a helyen.. amikor meg
vádolta Verrest. a sziciliai kormányzót.

Az az eset, mely ma Róma Senatusának asztalára kerül, hasonlít az
ötszáz esztendeje lepergett perhez.. De most nincs Cieeroja az Urbsnak s a
gőgös, gazdag Arvandus, Gallia tartományának kormányzója csak azért
jött el - mint mondta - a Senatus idézésére. hogy megint egyszer jól
kíkacagja magát. Mert hát mi is ma hz atyák gyülekezete, mely inkább
csak: megcsúfolja ·a Senatus nevét. Ki hívta össze ezt a kétszáz bibor
.szegélyes köntösű öregembert, ki adott hatalmait kezükbe, hogy újból
Róma nevében osszanak igazságot?

Császárok árnyékai: egy-egy színte névtelen árnyék, akinek fejére
teszik a császári diadémot, a Ikatonák legfőbb urukká kiáltják, dupla zsold
s áldomás reményében. A Senatus mindig engedelmesen hajt fejet. Bi
záncban a barbár Aspar az úr, Rómában a barbár Rícimer. Mintha sem
itt, sem ott nem lennének már császárok - csak egymás szavát figyeli
keleten s nyugaton a két Patricius. S ha letelik a nyugati császár órája,
a légiók új imperatort választanak a letett helyébe, legtöbbször megölik
a régit, néha - szeszélyből - meghagyják életét. Néha nincs császár,
rnínt ahogy két éve is történt, mert Ricimernek nem volt elég pénze ah
hoz, hogy megrendezze az új császár ünnepi játékait, Igy történt, hogy
Bizánc lépett egyet: Leo császár Rómába küldte Imperátornak jó hívét,
Anthemiost, A görög ember megérkezett az Urbsba, a Senatus hódolt
-előtte, Ricimer Milanóban várta az új császár hívását; majd meggondolta
magát s ő hivta északi táborába a kevés pénzü, kevés katonájú Anthe
miost.

A császár Milanóba érkezett, hónapok telhetnek el, míg visszatér az
Urbsba. Addig magára talál a Senatus, ősi hagyományaira támaszkodva
újból játszani kezdi a Világ Urának régi, elkopott szerepét,

Arvandus, amikor Galliában megkapta az idézést, amely Rómába
hívja, tréfánaik vette, fennhéjázó szavakkal felelt a küldötteknek s meg
fenyegette a távoli atyákat, hogy majd ellátja a bajukat. Am teltek a
hetek s Arvandus mégis Rómába érkezett, berendezkedett szállásán, a
városi kincstárnok tágas házában. Arra gondolt, hogy kellemesebb az
enyhe klímájú Urbsban az élet, szebbek ,az asszonyok, fényesebbek .a kel
mék mint Galliában. Róma - még így is, szegényesen, császári udvar
nélkül: kellemes város. A piacokon árulnak távoli, keleti portékákat: még
rendeznek nagyszerű kocsíversenyeket, egy-egy gladiátor-játékra is sor
kerül, a palotákban víg élet folyik s az ősi nemzetségek otthonaikban
soha nem hiányoznak az alkalmakhoz illő, parádés lakomák.
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A galliai polgárok négy vádoló küldötta gyalogszerrel tette meg a
hosszú utat. Szegények voltak, alig telt utiköltségre s ha menetelő csapat
vezére fel is vette őket a társzekerekre, inkább szerény kéregetőknek lát
szottak, amíkorra római szállásukra értek, mínt egy egykoron hatalmas
provincia követeinek. Arvandus, amikor meglátta őket palotája erkélye
ről, hangosan fe1nevetett: koldúsokl Ezek merésze1ik őt perbe hívni, laz
ősi, elavult formulák szerínt.

A Senatus többséget az Anieius nemzetség tartotta kezében. Lehet,
hogy Arvandus nem viseltetett a családfővel, Anieius Olybríus-szal szem
ben kellő tisztelettel, mert ebben az esetben úgy határozták a szenátorok,
hogy szabad folyást engednek a vádnak s a védelemnek.

Ékszerekkel teletűzdelt köntösben vonult be a galliai prefektus, rnint.
valami fejedelem. A szenátorok, akiknek vagyonát megkopasztotta Róma
vandál kirablása, sóvár szemmel nézték a kormányzó srnaragdjaít s az
irigység ez alkalommal nem volt a vádlott jó prókátora,

Arvandus vidám kézmozdulattal köszöntötte a vele atyafiságban
lévő atyákat, Észrevette-e, hogy a legtöbben csak hűvös fejbólintással
fogadják mosolyát ? Mintha a teremben, amely Genserich Viandáljainak
nyomát viselte, tűzosóvák fekete j:ormát, széttört márványtáblákat 
ünnepélyes csend ülne. A Igidősebb szenátor reszketeg hangon mondta az
ősi formulát. A Senatus ma nem császári parancsokat hagy jóvá. Mint
itélethozók gyűltek össze, hogy meghallgassák Gallia tartomány lakóinak
Arvandus prefektus ellen felhozott vádját.

Négyen, akik Galliaból érkeztek, nem vettek jobb köntöst magukra,
nem kenték meg nárdussal ritkás szakállukat. Csak egyikük beszélt valódi
római nyelven, a többi már a provinciák kevert idiomáját használta. Ve
zetőjük azonban római polgárságára hivatkozott s a szenátoroknak is el
kellett ismerniök: meggyőző szónoknak bizonyult. Talán megérezte az
atyák türelmetlenségét, akik délfelé már az ebédre gondolnak os szeretnék
rövidre fogni a szónokok szavát.

Gallia népe nem kevesebbel vádolta Arvandust, mínt, hogy megta
gadtaaz engedelmességet a császárnak, nem is titkon, de nyiltan paktált
a barbárokikal. Hogy saját kormányzóságát biztosítsa, ő maga osztotta
ketté az ősi római provinciát: egyik felét felajánlta a nyugati gótoknak.
másik felét a burgund fejedelem kezére játszotta volna át.

A galliai szónok szava átfogta a kopás- termet, mindenki egyszerre
feszülten figyelt. A szenátorok egymásra néztek. "Verr€S ellen" hangzott
el itt is - ott is, a padsorok közt, Am az a vád, hogy Arvandus egysze
rűen eladta a római provinciát a barbároknak, hogy ő tovább maradhas
son a húsosfazéknál - ezt nem bírta el felháborodás nélkül egy római
szenátor füle. .

- Bizonyíts, barátom, mert ha nem, szavadon s Iülednél foglak !
A kedélyes Arvandus ügyvédet sem kért, ő maga mintha csak mó

kázni akart volna a távoli, szerény származású atyafiakkal. S a galliai
ernber mintha csak erre várt volna. Elővette a pergamen tekercseket.
Szép lassan kigöngyölte s illő távolból felmutatta Arvandus előtt: ugye a
te írásod, Domine! Az arc egy fokkal sápadtabb lett, mintha elhalt volna
a hetyke szó is, a prefektus csak vállát rándította s olyaniélét mondott:
ki emlékeznék mindenféle írka-fíckára ...

A galliai ember ol~asta Arvandus Iévélét Theodorik nyugati-gót ki
rályhoz, a hang betöltötte a' Senatus termét. Amikor Arvandus hetyke
módján tökfilkónak, Ricimer talpnyalójának nevezte a császárt, halk:
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mora] :szállt körül a teremben, az Anieius-ok egymásra néztek. Olybríus
úr, a családfő összezárta öklét IS az Okölből lefelé fordult a hüvelykujj.
"Rec~pe ferrum" - várd be e kegyelem dőfést - ezt jelentette a moz
dulat, ha gladiátorok küzdtek egymással s egyikük földre terült. Olybríus
hüvelykje ebben a pillanatban sommás itéletet jelentett.

Arvandus csak a némaságet érezte, a tőle elforduló tekinteteket,.
amelyek baráti bíztatás helyett a kopott mennyezetet kémlelík,

A galliai ember egész kötetnyi vádiratot hozott magával s kevesebb
is elég lett volna arra, hogy megpecsételje Arvandus sorsát. Volt-e ennyi
vád egykoron Cicero kezében, amikor hétszer emelkedett fel ebben a
teremben, hogy kimondássa a kapzsi sziciliai kormányzó fejére a ke-
mény itéletet? ;

Arvandus megérezte a légkör változását. Szava szürkébb, bizony
talanabb lett, mintha elveszítette volna biztonságát, Apró részletekbe
!kapaszkodott, gúnyolni próbálta a galliai polgárokat. De a vád lényegét
nem tagadta. Amikor a legidősebb Anicíus, az ősz szakállú Flavius hal
kan kérdezte, igaz-e, hogy római provinciát adott a barbároknak - Ar
vandus felnevetett.

- Kérdezte-e tőletek, atyák, Attila, hogy engeditek-e Gallia füvére
lépni lovasait? Meghőköl-ea gót lovas a római mérföldkő előtt? Retteg-e
a barbár, ha egy tört oszlopon megpillantja a SPQR-t? Ne nevettessétek
ki magatokat, atyák, nézzetek szembe a valósággal. Ne üljetek úgy itt,
mintha ma is Cato ideje volna ... Tudjátok-e, hogy mit tettem ... azzal;
hogy ígérgetek a barbároknak? Ha Galliának fele gót, fele burgund lesz:
kitör a háborúság közöttük. egymást kaszabolják s nem bennünket, ró-
maiakat... •

Egy percig rnintha feloszladozni kezdett volna feje fölött a fekete
felhő. A törvény még szent volt, de minden szenátor tudta, hogy a régi
provinciák már csak névleg rómaiak. Ám Gallia az az egyetlen tartomány,
amelyet Attila sem tudott elfoglalni. Még virágzanak gazdag városok,
még élnek római polgárok, az Urbs jogát hirdetik a civitasok. Az utolsó
nyugati provinciának rómainak kell maradnia.

Arvandus arca eltorzult a gyűlölettől. A római nagyúr mintha undo
rodva hallgatta volna a távoli plebejusok szavát. Mit tudják itt ezek,.
milyen föld az a Gallia, mely fölött kormánykodik? Mennyi veszély,
napról-napra való rémületek. Barbárok vágtatnak be tavasszal a pro
vinciákba, vezéreiket jó szóval ikell tartani, gyakran vesztegetni. Mit ad
Róma, mennyivel többet mint a puszta nevét? Hol vannak az egyikori
légiók, a hatalom jelképei, a szilárd szavú praetorok ... hol a császár,
akihez feUebbezni lehet? Mit tudtok ti minderről, ostoba vének, akik itt
ültök? Mit tud Olybrius, akinek féktelen gőgjét fokozza, hogy felesége
utolsó hajtása Nagy Thecdcsius császár fájának?

Polybrius hüvely/ke halált mutatott. Kiürültek a vád és védelem pad
jai, a folyosóra sétált ki Arvandus, előkelően, mosolyogva, szabadon. De
mintha jeges kör formálódott volna körülötte, míntha csak barátja, Sido
nius, a történetíró keresné jobbját. Egyetlen szenátor sem sietett üdvöz
lésére s míntha szerosabbra vonták volna körülötte a kört az Urbs tör
vényszolgáí, e néhány tucat fegyveres, melynek kapitánya a Senatus ren
delkezesére áll.

Dél is elmúlt, az atyák újból ott ülnek a padokban, majd felugranak
helyükről, párharcok dúlnak a teremben. Mint félezer éve, amikor fel
emelkedett helyéről s szavazást kért a sápadt, kopasz Cicero.
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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.

Babbos Ferenc
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