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BarÀtsÀg k´t´tte ́ ssze ûket, amely nemcsak Ázl¢s¡k, ig¢nyeik, kultÃrÀjuk azonossÀgÀn,
hanem helyzet¡k groteszk iker-t¡k´r mivoltÀn alapult, ez formÀlta ki a k¢t csalÀdtalan
f¢rfi talÀlkozÀsi mÂdjÀt ¢s idûrendj¢t. Sem a csillagÀsznak, sem az orvosnak nem volt
az egymÀshoz valÂ k´tûd¢sen kÁv¡l egyetlen mÀs k´vethetû, kiderÁthetû kapcsolata,
mindketten hivatalba l¢p¢s¡k perc¢tûl szÀmoltak ÀllÀsuk kockÀzataival. Az orvos gye-
rekk¢nt ker¡lt rabszolgapiacra, a komoly, nehezen oldÂdÂ her¢ltek k´z¢ tartozott, aki
a kezdeti traumajelens¢gek enyh¡lt¢vel testi ÀllapotÀt nemcsak zokszÂ n¢lk¡l türte,
de k¢sûbb elûnynek, szerencs¢nek tekintette, mert a vesz¢lyhozÂ t¢nyezûk egyik leg-
fontosabbja, a mÀsik nem varÀzsa nem zavarhatta ¢let¢t, a csillagÀsz pedig, aki otthon,
Rodoszban, tanulÂ¢vei alatt egyik szirttûl a mÀsikig csapÂdott a testi vÀgyak ¢s szeret-
kez¢sek hullÀmver¢s¢ben, AlexandriÀba ker¡lve hamar megtapasztalta, mennyivel
egyszerübb az ¢let az ÀllandÂ f¢lt¢kenyked¢s ¢s gyanakvÀs n¢lk¡l, mekkora m¢ltÀny-
talansÀg egy ¢rtelmes, rangos f¢rfinak vihogÂ nûst¢nyek rabja- vagy Àldozatak¢nt ¢lni
ä azt is, mennyivel vesz¢lytelenebb egy hamvas kamasz vonzalma, aki egyben mester¢t
tiszteli benne. Mire az Udvarhoz ker¡ltek, mindketten megfelelû helyre parancsoltÀk
¢let¡kben a nemi vonzÀs jelentkez¢s¢t, k´z´nnyel ÀlltÀk az ¢rdeklûdû vagy ajÀnlkozÂ
pillantÀsokat, HerÂdes udvarÀban, mÀr nem is fiatalon, nagyra tartottÀk ism¢telhe-
tetlen ¢let¡k ¢rt¢k¢t, tudtÀk, a tÀnc l¢p¢seit egy esetben nem v¢thetik el, ha meg se
kezdik, lehetûleg hÀt nem is mozdultak, ¢s azt se vÀllaltÀk, ha mÀs mozdult fel¢j¡k. A
szerelem egyik formÀja se zavarta mÀr ûket, term¢szet¡k higgadt volt, edzett¢k is ma-
gukat a fegyelmezetts¢gre, hisz szinte l¢g¡res t¢rben kellett lenni¡k, ¢let¡k mÃlhatott
egy felelûtlen megjegyz¢sen, helytelen gesztuson. Alap¢rz¢seik az idû folyamÀn elpor-
lottak, nem voltak se boldogok, se boldogtalanok, voltak, ami nem volt kev¢s, gazdag-
sÀguk ¢s tekint¢ly¡k miatt az udvartartÀsban sokan irigyelt¢k ûket, ezen n¢ha elmo-
solyodtak, mÁg Àtsuhantak az ûr´k szeg¢lyezte folyosÂkon mohaz´ld ¢s grÀnÀtv´r´s
hivatali ´lt´z¢k¡kben, ¢s szÀntÀk a fantÀziÀtlan butÀkat, akik nem gondolnak a kulcs-
pozÁciÂk vesz¢ly¢re: egyik¡kre jelene, j´vûje titkait, mÀsikukra teste rejtelmeit, valÂdi
ÀllagÀnak ismeret¢t bÁzta HerÂdes kirÀly. Ilyen terhel¢s mellett szÂ sem lehetett k´-
z´tt¡k szabÀlyos tÀrsadalmi ¢rintkez¢srûl az udvartartÀs tagjaival vagy a vÀrosbeliek-
kel, nem voltak rabok, de szabadok sem, a kirÀly Ãgy talÀlta, megfelelû lakosztÀlyokat
biztosÁtott nekik a palotÀban, mi¢rt kellene hÀt elhagyniuk, az Udvar k´rlete bizton-
sÀgos volt, amellett sajÀt ûreiken kÁv¡l a rÂmai helyûrs¢g is v¢dte.

BarÀtsÀguk lassan fejlûd´tt, aztÀn elm¢ly¡lt, volt az egymÀshoz valÂ ragaszkodÀs-
ban valami olyan t´bblet, amely a szint¢n ÀllandÂ vesz¢lyben ¢lû tÀrsnak szÂlt. A kirÀly
termeiben persze naponta talÀlkoztak, de kettesben csak Ãgy juthattak besz¢lget¢shez,
ha megszervezt¢k. KialakÁtott gyakorlatuk szerint ha a tudÂsok szakrÀlis szÂkincs¢bûl
vÀlasztott ¡dv´zlû szÂval k´sz´nt egyik¡k a reggeli talÀlkozÀskor, a mÀsiknak meg kel-
lett teremtenie az ¡r¡gyet, amely term¢szetes magyarÀzatot ad aznapi, betervezetlen
egy¡ttl¢t¡knek, a hely szerencs¢re adott volt, a palota legtetej¢n, az obszervatÂrium-
ban talÀlkoztak, ahol Dagosz, a csillagÀsz dolgozott ¢s lakott. Ki merte volna hÀbor-
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gatni ûket, Dagosz idej¢ben tudatosÁtotta mindenkiben, hogy az ¢gitestek vilÀga s¢r-
tûd¢keny, vÀratlan lÀtogatÂ nem zavarhatja meg a m¢r¢seket, az alÀja rendelt asztro-
lÂgusok mind tudtÀk, milyen k¢nyes, szigorÃ ¢s a feleletet megtagadÂ minden ¢gitest,
elûzetes bejelent¢s n¢lk¡l maga HerÂdes se t´rt volna be az obszervatÂriumba, aki
volt, ami volt, de müvelts¢g¢t ellens¢gei se mert¢k letagadni. A kirÀly tulajdonsÀgai
k´z¡l a legveszedelmesebb mindig l¢ny¢nek valamelyik pozitÁv vonÀsa volt, HerÂdes
l¢nyegesen t´bbet tudott az ¢g titkairÂl, mint egy Àtlagos k¢pzetts¢gü asztrolÂgus, ¢p-
pen emiatt lehetetlen volt f¢lrevezetni. Dagosz meg se prÂbÀlta, tudta, hogy rajtave-
szÁt, nem hazudott neki, csak a vipera fogÀt hÃzta ki, s persze nagyon meg kellett erûl-
tetnie k¢pzelûtehets¢g¢t, hogy az ¢gi jelek k´z¡l bÀrmit is ¡gyesen mitigÀljon, de
mindeddig siker¡lt. Anth¢sz, az orvos ugyanezzel a vesz¢llyel gyÂgyÁtott ¢s ÀllÁtott fel
diagnÂzist, HerÂdes mÀsok ¢s sajÀt betegs¢ge t¡neteit is megfejtette, foszlÂ teste titkait
undorÁtÂ bÀtorsÀggal fedte fel Anth¢sz elûtt a f¡rdûben, az orvos elvben sugalmazha-
tott volna Ãj rem¢nyt, valami hihetû, elk¢pzelhetû csodaf¢l¢t, de csak hitel¢t kockÀz-
tatta volna, megprÂbÀlta enyhÁteni a bajt, s nem Ág¢rt semmit, kezelte s viselte a hÀ-
rÁthatatlan büzt ä a kirÀly bomlÂ epidermisze jelz¢seit ä, s a sÃlyos szag Àt¡t´tt illat-
szereken, f¡st´lûk´n. MÁg felvillantotta orvosmosolyÀt, ¢s azt mondta a betegnek, a
betegs¢g egyensÃlyban tarthatÂ, el¢lhet vele sokÀig, Anth¢sz gyakran elgondolta, egy-
szer nem munkÀja eredm¢nytelens¢ge miatt adja halÀlnak ût, hanem irigys¢gbûl,
mert az orvos idûs korÀban ¢s her¢lten is szÀlas, f¢rfiszabÀsÃ embernek lÀtszott, alig
rÀncosodÂ, sürü hÃsÀval, Àpolt tagjaival.

Mikor a Caesar reformÀlta naptÀr tizedik hÂnapja v¢g¢n megjelent az a bizonyos
csillag, Dagosz az elsû fogadÀson kimondta a szakrÀlis k´sz´nt¢st, Anth¢sz azonnal
vissza is igazolta, k´z´lte, HerÂdes ves¢j¢nek aznapi vizsgÀlata utÀn Ãgy ¢rzi, az ¢szlelt
jelens¢g ¡gy¢ben f´ldi tapasztalatait egyeztetnie kellene az ¢g ¢szlelet¢vel, enged¢lyt
k¢rt ¢s kapott arra, hogy este felkeresse az obszervatÂriumot. Ez persze korÀn, m¢g
az epizÂd lezajlÀsa elûtt t´rt¢nt, ha bÀrmelyik¡k is sejti, mit hoz a reggeli ¢tkez¢s, de-
hogy kÁvÀnjÀk a talÀlkozÂt. Ami t´rt¢nt, azt nem lehetett se kitalÀlni, se kiszÀmÁtani,
megt´rt¢nt, mint a csapÀsok szoktak, vagy buta v¢letlenek: a reggelin¢l az elsû szÀjÀba
vett korty narancsl¢ utÀn az ¢telkÂstolÂ tisztviselû ´sszeesett, ¢s mire hozzÀhajoltak,
halott volt, erre a kirÀly az eg¢sz konyhaszem¢lyzetet, mind a hatvank¢t embert ki-
v¢gz¢sre Át¢lte. Aznap senki se reggelizett, ami ¢tel a konyhÀban volt, kiosztottÀk a
kutyÀk k´z´tt. HerÂdes sokÀig senkit se fogadott, csak az ebek k´z´tt jÀrkÀlt, ¢s figyel-
te, mikor mÃlnak ki, az Àllatok azonban, amelyek mindent felfaltak, Àjultan hevertek
a napf¢nyben vagy az Àrny¢kban, ¢s a legcsek¢lyebb jel¢t sem mutattÀk semmi
rosszull¢tnek. HerÂdes persze ennek is tudta a magyarÀzatÀt: a mer¢nylet eleve Ãgy
k¢sz¡lt, hogy a kutyÀk m¢g hajnalban ellenm¢rget kaptak, az elk¢szÁtett ¢tel vagy ital
csak emberre hathatott. A hÂh¢r mindenesetre megkapta az utasÁtÀst a kiv¢gz¢sekre,
¢s a seg¢dek hatvank¢t felp´ck´lt szÀjba nagy kÁnokat okozÂ, de lassan ´lû m¢rget
csorgattak. A kirÀly aznap egyÀltalÀn nem akart beengedni senkit, de hogy m¢g bo-
nyolultabb legyen a helyzet, minden elûzm¢ny ¢s jelz¢s n¢lk¡l egyszer csak megjelent
a hatÀrûr´k parancsnoka, az Udvar olyan volt, mint egy elÀtkozott m¢hkas, az orvo-
sokat idegcsillapÁtÂ¢rt ostromoltÀk, maga Anth¢sz k¡l´nlegesen dÃlt volt, mert a fû-
szakÀcsot szerette, K¡khaniosz g´r´g volt, mint û, az, ami t´rt¢nt, nyilvÀnvalÂ osto-
basÀg, a jÂzan ¢sz, a gondolkozÀs hiÀnya. HerÂdes ¢tkez¢skor az elsû falatot mindig
a kutyÀknak adja.

Hatvank¢t ember haldokolt a kiv¢gz¢sek udvarÀn, ¢s a kirÀlyt nem lehetett figyel-
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meztetni, a kirÀly nem t¢vedhetett soha. Hogy akkora terhel¢s alatt, ami egy ¢telkÂs-
tolÂ napi feladata, nem egy negyven¢ves f¢rfit visz el egy mÀsodperc alatt a szÁvb¢nu-
lÀs, de egy ¢leterûs tigrist is, nyilvÀn nem jutott HerÂdes esz¢be. A szÁr konyhai tiszt-
viselû ´t ¢v Âta kÂstolt meg minden italt, ¢telt, ami a kirÀly el¢ ker¡lt, csoda, hogy
eddig bÁrta. Anth¢sz dÃlt volt, kev¢sb¢ ́ r¡lt az esti talÀlkozÀsnak, mint mÀskor, semmi
nem tudta lek´tni a figyelm¢t, egyre visszat¢rt a kÁs¢rtû gondolat a lelk¢be, mi lenne,
ha lemenne a kiv¢gz¢sek udvarÀba, ¢s ¡gyes kis ¡vegpÀlcikÀjÀval, amely be van vonva
azonnal ´lû m¢reggel, v¢gigsimÁtana legalÀbb a fûszakÀcs ajkÀn, de tudta, hogy pa-
rancs n¢lk¡l senki se l¢phet abba az udvarba, ahol egy¢bk¢nt egyelûre nem mozdult
semmi, hullÀt se hoztak ki, nyilvÀn a halÀltusa idej¢t estig tartÂ kÁnra szabÀlyoztÀk.
Anth¢sz tudta, most jÂ darabig pokol lesz mindenki ¢lete idebenn, az udvarmester¢
mÀris az, a kettes szÀmÃ konyhaszem¢lyzetet berendelt¢k, Anth¢sz aznap ¢rtette meg,
mi¢rt van minden ¡gyk´rben kettûs k¢szlet az UdvarnÀl.

Ahogy az alkony leszÀllt, elindult Dagosz lakosztÀlya fel¢, ahogy szokta, vitte a macs-
kÀjÀt, sehovÀ nem ment a kirÀly szem¢lyes lakr¢sz¢n kÁv¡l az Àllat n¢lk¡l. A macska
hozzÀszokott a k´zleked¢shez, meg¡lt a karjÀn, ¢s kÁvÀncsian figyelt. Ahogy haladtak,
Anth¢sz ¢rz¢kelte, megerûsÁtett¢k az ûrs¢get a folyosÂkon, talÀlt a tisztek k´z´tt isme-
rûst, a macska, akit KutyÀnak nevezett, nagyon megn¢zte a szÀzadost, meg is szagolta
a vÀllÀt. A katona utÀlta az Àllatokat, de nem mutatta, Anth¢sz k´rnyezet¢ben semmit
se volt okos utÀlni.

A rabszolga, aki bejelentette, azonnal eltünt, ketten maradtak az obszervatÂrium-
ban, pontosabban hÀrman, mert a macska, akit KutyÀnak nevezett, Anth¢sz ¢let¢ben
embernek szÀmÁtott. Kutya ismerte a helyet, lecsÃszott gazdÀja karjÀbÂl a f´ldre, k´r-
bejÀrt, szimatolt, Dagosz k´zben az utolsÂ f¡gg´nyt is elhÃzta, hadd lÀsson be zavar-
talanul az ¡gyeletes k¢m, ha tud is ajakrÂl olvasni, nem kezdhet semmit a sz´veg¡kkel,
maguk kitalÀlta szavakat dobÀltak egymÀsnak, minden mÀst jelentett, mint amit hang-
alakja vagy jelent¢se kifejezett. Anth¢sz valÂjÀban most n¢zte meg müszerrel a csilla-
got, ami szÂbesz¢d tÀrgya volt, valÂban nem mindennapi jelens¢gnek ¢rz¢kelte û is.
Az ¢gitest mintha egy szemmel nem lÀthatÂ m¢lys¢get, mintha egy, a kozmoszba fÃrt
lyukat akart volna befedni ragyogÀssal egy mÀgikus kÃt zÀrÂlapjak¢nt. Az orvos azt
¢rezte, logikus, hogy HerÂdest nyugtalanÁtotta ez az ¢gi jel, ha jÂt hoz, ha rosszat, az
a csillag nem akÀrmi.

Dagosz elûsz´r a macskÀt kÁnÀlta meg pÀst¢tommal, az Àllat utÀlkozva bekaparta a
tÀlat, csak n¢zett a csillagÀszra szigorÃ szem¢vel. A bor a hütûv´d´rben volt, j¢gdara-
bok vett¢k k´r¡l, de a csillagÀsz a macskÀra is gondolt, ott Àllt az asztalon a kecsketej,
az Àllat mell¢ guggolt, ¢s lefetyelt.

ä JÂ kis nap ä kezdte Dagosz ä, ritka vidÀm. Eredetileg csak a csillagrÂl akartam
besz¢lni veled, de most mÀr nagyobb lesz a müsorom, mert itt ez a vÁg emberirtÀs, ¢s
ne feledd a hatÀrûrparancsnokot, mert a vit¢z felbukkanÀsa a csillagra rÁmel, a csillag
meg mindenre.

ä NyilvÀn tudod, mi t´rt¢nt ä mondta Anth¢sz. ä RÀj´tt¢l, amire a kirÀly nem.
ä Nem volt neh¢z ä mondta a csillagÀsz ä, nem volt neh¢z. Emiatt aztÀn haljon meg

mindenki. Ha nevetni akarsz, ¢n kieg¢szÁtem a k¢pet, ha hiszed, ha nem, nem halt
meg senki, ¢s rosszul sincs. A hÂh¢r ¢s a gyÂgyszer¢szek ûrj´ngenek, a m¢reg nem
hat. AzÂta mÀr ¡res a patika, hÀromszor t´lt´ttek Ãjat bel¢j¡k. JÂ, nem? HerÂdes foly-
ton jelent¢st k¢r, HerÂdest folyton ÀltatjÀk, hogy mÀr alig ¢l valaki.
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Nem is volt olyan jÂ, egyik¡k sem nevetett. A macska v¢gzett a tejjel, ¢s felemelte
a jobb lÀbÀt.

ä Adj neki m¢zet ä mondta Anth¢sz. ä Most ¢ppen m¢zet k¢r. Hogyhogy nem hat
a m¢reg?

ä Nem vagyok vegy¢sz ä felelt Dagosz, ¢s egy kiskanÀllal m¢zet csorgatott a tejestÀ-
ny¢rra. Kutya nekiÀllt, az orra arany lett az ¢dess¢gtûl, d¡h´sen letakarÁtotta a nyel-
v¢vel.

ä çllhat mindez valami ́ sszef¡gg¢sben azzal odakinn? ä k¢rdezte az orvos, ¢s ÀllÀval
a csillag fel¢ mutatott.

Dagosz elgondolkozott. ä Elvben ä mondta nagy sokÀra. ä Ez nagy ¢gi jel, azonnal
tudtam, mihelyt megjelent. Egy¢bk¢nt ez a mai nap szem¢lyes ¡nnepem is. MiÂta be-
rohant a hatÀrûrparancsnok, tudom, hogy halÀlos vesz¢lyben voltam, ¢s mert nem
hazudtam, egyelûre megmenek¡ltem. Igyunk.

Anth¢sz nem ¢rtette, mit besz¢l, Kutya igen. Kutya a legvÀratlanabb dolgokat is
meg¢rtette. A csillagÀszhoz ment, s elter¡lt a lÀbÀnÀl. Nem pihent, nem aludt, figyelt.
ögy figyelt, mint egy ember, nem gyanakodva, csak kÁvÀncsian. VÀrta a folytatÀst.

ä Tudod, hogy û k´zepes csillagÀsz ä mondta Dagosz. ä A l¢nyeget magÀtÂl meg-
¢rtette, amivel ¢n kieg¢szÁtettem, valÂjÀban nem vette komolyan, csak azt m¢ltÀnyolta,
hogy nem akarom f¢lrevezetni. Ha letagadom, hogy uralkodÂ sz¡letett, nagy kirÀly,
ma nekem is v¢gem. De nem tagadtam.

ä AnnÀl okosabb vagy ä n¢zett rÀ az orvos.
ä AnnÀl okosabb vagyok. Annyira az, hogy a r¢szletekkel nem terheltem, Ãgyse hitte

volna el, pedig nem volt jelent¢ktelen adat, hogy nem akÀrhol sz¡letik akÀrmilyen
kirÀly. A f´ld tele van birodalmakkal, vilÀgra j´hetett volna mondjuk az EufrÀtesz part-
jÀn, de nem. Ez itt sz¡letett, nÀlunk. Ez mentett meg, a hely, mert erre csak legyintett.
A hatÀrûrparancsnok persze megzavarta, de az mÀr nem az ¢n ¡gyem. °n elmondtam,
ami a csillagra tartozott, nem mindent, de sok l¢nyegest, engem nem gyanÃsÁthatott
semmivel.

ä Mit nem mondtÀl el neki? ä ¢rdeklûd´tt az orvos.
ä Amit Ãgyse hisz el. Hogy milyen k¡l´n´s figura. KirÀly, de koldus, meg az Àllam-

rezonja a b¢ke.
ä Ez vicc ä mondta Anth¢sz.
ä Nem vicc. A csillag azt jelezte, egyetlen ¢rz¢st ismer, a szeretetet. Ezzel Àlljak a

kirÀly el¢? Dehogy mondtam el.
Ittak. Kutya elaludt, horkolt is. Anth¢sz visszat¢rt a csillag¡gyre, mert nem ¢rtett

valamit.
ä Nem csaptad be, eddig ¢rtem. Nem mondtÀl el mindent, ez logikus, mert a jel-

z¢sek hihetetlenek, amellett JÃdeÀban nem sz¡lethetik kirÀly, mert mÀr van, hacsak-
nem tûle. De mit fordÁtott volna a te sorsodon a hatÀrûrparancsnok?

Dagosz nevetett. SzÁvbûl der¡lt, nem ironikusan, ¢s megint csak t´lt´tt, Anth¢sz
rÀbÀmult, mert a csillagÀsz nem szokott inni. Mindketten tudtÀk, az italtÂl megoldÂdik
a nyelv, ¢s bizonytalan lesz a l¢p¢s a politikai sakktÀblÀn. De ezen a napon, amelyen
a halÀlraÁt¢ltek egyszerüen nem Âhajtanak meghalni, ¢s abszurd programÃ fejedelem
sz¡letik, nem ¢rv¢nyes semmi r¢gi szabÀly.

Anth¢sz a borba n¢zett, nem a barÀtjÀra.
ä Ha hamisan jÀtszom, azÂta nem ¢lek, a hatÀrûr jelent¢se leleplezett volna, mert

û is tudja mÀr, amit ¢n, a szem¢ly, akit a csillag jelez, nem akÀrmilyen kirÀly. A hatÀr-
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ûr´k ugyanis csak a papÁrokat n¢zt¢k, ¢s beengedtek hÀrom idegent, hÀrom utast,
akik e miatt az esem¢ny miatt j´ttek. Egy szÁrt, egy arabot, egy egyiptomit. A ma ¢lû
tudomÀnyos vilÀg hÀrom sztÀrjÀt. A vilÀg megvÀltÂjÀnak imÀdÀsÀra megj´ttek a mÀ-
gusok.

A macska a mÀgus szÂra fel¢bredt, fel is Àllt. Emberi, borostyÀnkû pillantÀsÀval Da-
goszra meredt.

ä Tudsz k´vetni? ä k¢rdezte Dagosz. ä °rted mÀr, mi mÃlt azon, hogy nem tagadtam
le a t¢nyt? ý kapott tûlem jelz¢st, amit aztÀn a mÀgusok mondanak, csak rÀadÀs, igaz,
hogy olyan, amibe belez´ld¡l. A vilÀg tudomÀnyos b¡szkes¢gei zarÀndokoltak ide, ¢s
azonnal mentek is tovÀbb. A h¡lye barbÀr rÂmai ûr´k elk¢rt¢k az ÃtvÀmot, ¢s engedt¢k
tovÀbb a karavÀnt.

ä A mai tudomÀnyos vilÀg hÀrom legnagyobb csillagÀszszem¢lyis¢ge nem ûhozzÀ
j´tt a palotÀba jelentkezni, hanem nekivÀgott az orszÀgnak?

ä Mentek megtalÀlni, akit keresnek. A prÂf¢tÀk ¢s a zsidÂ ÁrÀsok r¢ges-r¢g jelzik,
hogy ez a nap elj´n, m¢g a helyszÁnt is r´gzÁtett¢k, de ki vette komolyan. Efrata Bet-
lehem, ha zsidÂ volnÀl, tudnÀd, milyen abszurd. Betlehem komolytalan hely, Galilea
is az. Ott mindenki makutyi a n¢phit szerint.

Az orvos nem ismerte a szÂt: makutyi.
ä Milyen Galilea a n¢phit szerint?
ä Makutyi ä mondta Kutya tagoltan. ä Olyan furcsa szÂ. Kicsit bohÂ.
Nem mertek egymÀsra n¢zni. Sokat ittam, gondolta Dagosz, azt hiszem, tÃl sokat,

mert Ãgy hallom, hogy megszÂlalt a macska.
Anth¢sz rÀgondolt az idegnyugtatÂra, amit a t´meges kiv¢gz¢sek hallatÀra lenyelt,

¢s ugyanazt gondolta.
Kutya elmosolyodott. Sose lÀttÀk mosolyogni, nem is lÀttak soha mosolygÂ macskÀt.
ä Mi¢rt j´tt a hatÀrûr´k parancsnoka ä k¢rdezte Anth¢sz. Nem n¢zett KutyÀra, nem

mert rÀn¢zni.
ä Mert ami t´rt¢nt, valahogy k¡l¡gy is. Nem ¢rtetted, mit mondtam? A müvelt vilÀg

hÀrom akkora tudomÀnyos szem¢lyis¢ge ¢rkezett ide, amit nem lehet nem tudomÀsul
venni. ý utÀnuk parancsolt egy katonai osztagot, de a rÂmai ûrs¢g nem figyelte meg,
milyen ÃtirÀnyt emlÁtettek. Nem bizonyos, hogy a szabvÀnyÃton haladnak, az se, hogy
nem Àlltak-e meg a vÀros hatÀrÀban titokban pihenni. A kirÀlynak mindenk¢ppen el
kell ¢rnie ûket, mert meg´li a nyugtalansÀg. Ok n¢lk¡l nem tesz barÀti lÀtogatÀst hÀ-
rom vilÀghÁrü ember. Most mÀr f¢lni kell attÂl az Ãjsz¡l´ttûl, aki a hatÀrt Àtl¢pû ven-
d¢gek ¢rkez¢s¢tûl kapott valami titokzatos visszaigazolÀst.

Megint hallgattak, Dagosz forgatta a kupÀjÀt. Mintha k´vet vertek volna az ajtajÀra,
Ãgy hangzott a csendben a finom kopogtatÀs, egymÀsra n¢ztek, ami t´rt¢nt, ¢ppoly
abszurd volt, mint az eg¢sz este. Soha senki nem merte hÀborgatni ezeket az egy¡tt
t´lt´tt perceket.

A csillagÀsz indulatosan kivÀgta az ajtÂt, az udvarmester Àllt a k¡sz´b´n, ¢s nagy
zavarban volt. BocsÀnatot is k¢rt, ¢s sokkal m¢lyebben hajolt meg, mint mÀskor.

Dagosz nem segÁtett neki, csak Kutya. Kutya kÁvÀncsian a k¡sz´big osont, ¢s rÀne-
vetett az udvarmesterre.

ä Uram ä kezdte HerÂdes k¡ld´ttje, ¢s nyomorÃsÀgos arccal ott pironkodott a so-
rozatos szabÀlytalansÀg miatt ä, bocsÀss meg, de a kirÀly k¡ld´tt. Senki sem akar meg-
halni odalenn, most mÀr a kutyÀk is fel¢bredtek, az udvari istÀllÂba hatoltak, rÀugrÀl-
tak a lovakra, ¢s most mindenki tÀncol.

176 ã SzabÂ Magda: Apokrif



ä Mit csinÀl? ä k¢rdezte Dagosz. Azt hitte, rosszul hall.
ä TÀncol, uram. KutyÀk ¢s lovak mind tÀncolnak. A kirÀly azt hiszi, valami t¢ved¢s

t´rt¢nt, mert az ¢telkÂstolÂ fel¢bredt, ¢s nem ¢rti, mi a helyzet. SzÁveskedj megvizs-
gÀlni, ilyenkor szokta felvinni a kirÀly esti italÀt. K¢pzeld el, uram, mi volt a teremben,
mikor bel¢pett, kez¢ben a grÀnÀtalma lev¢vel. T´bben elÀjultak.

ä NahÀt ä mondta Kutya. ä De ´r¡l´k!
Az udvarmester k´rben¢zett, mert az orvos szÀja is n¢ma volt ¢s a csillagÀsz¢ is.
ä Kiv¢telesen nem ¢rted j´ttem, uram ä mondta Dagosznak ä, hanem Anth¢sz urat

hÁvja ûfels¢ge. MagyarÀzatot k¢r arra, mi¢rt nem hatott a kiv¢gz¢sek udvarÀn a m¢reg,
mert mindenki ¢l ¢s boldog, ¢s az elÁt¢ltek mind tÀncolnak, mint az istÀllÂban az udvari
paripÀk. A hÂh¢rok, a gyÂgyszer¢szek ¢s orvosok valamennyien megsz´ktek, egyetlen
orvos nincs a palotÀban, uram.

ä Mi van itt ma ¢jszaka? ä k¢rdezte Anth¢sz d´bbenten. ä Az ¢telkÂstolÂt m¢g csak
¢rtem, kering¢si zavar, kollabÀlt, aztÀn magÀhoz t¢rt, a t´bbit nem ¢rtem. A t´bbit,
akiket valÂban megm¢rgeztek, meg a tÀncolÂ kutyÀkat ¢s lovakat.

Anth¢sz felÀllt. ä Mennem kell, udvari asztrolÂgus Ãr. Engedelmeddel, mÁg eljÀrok
ûfels¢ge ¡gy¢ben, itt hagynÀm a macskÀt.

Dagosz meghajolt. Anth¢sz elrohant az udvarmester utÀn. A csillagÀsz visszaÀllt az
ablakhoz, ¢s kin¢zett a s´t¢tk¢k ¢gre. A csillag visszan¢zett rÀ. AztÀn zajt hallott, akkor
megfordult, Kutya k¢t lÀbra Àllt, ¢s tÀncolt, kis mancsait ´sszecsapta a feje f´l´tt, Da-
gosz m¢g a zen¢t is hallotta, valahol messze pÀsztorok muzsikÀltak, ¢s hÀrfa is szÂlt,
¢s valami nem n¢lk¡li szoprÀn kiÀltott is valamit.

A macska, akit KutyÀnak hÁvtak, hÀtsÂ talpÀra ereszkedett, ¢s nagyon komolyan azt
mondta:

ä TÀncolj te is. Ma meghalt a halÀl.
°s megint felemelkedett, ́ sszecsapta a mancsait, ¢s nevetett. A csillag izzott, a tÀvoli

szoprÀn ¢les volt, mint a penge. Soha ilyen boldogÁtÂ hangot ä gondolta a csillagÀsz,
¢s elk¢pzelte a halÀlt, amikor a hatalma megt´rt ezen a valÂszÁnütlen ¢s babonÀs ¢j-
szakÀn, ¢s utolsÂt lehelt odvas, nyomorult fekhely¢n.

Kutya tÀncolt, ¢nekelt, ¢s akkor mÀr, furcsa, de û is, pÀsztorokrÂl, aztÀn hirtelen
abbahagyta. ögy ¢rezte, nincsenek t´bb¢ kettesben az Àllattal. Megsz¢gyellte magÀt.

Angyal ä ¢rz¢kelte Dagosz. ä Valami angyal van itt, lehet, hogy nem is egy. Seregek!
ä Seregek! ä mondta Kutya. ä Mit restelkedel? Dalolnak ûk is.
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