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SZÉpnRÁs

A Nagy Isten
Vacsorája
Caesarea Paletinae: lázas élet, forró nyüzsgés, rengeteg katona, ke
reskedő, olcsó és drága hetéra. Sok új ház, számtalan lebuj. Hihe
tetlenül rövid idő alatt fejlődött ki ez az ázsiai Róma, hiszen kikö
tőjét még csak Nagy Heródes építtette ki Augustus tiszteletére.

Az új amhiteatrum Rómában is megállná a helyét, de a temp
lomok, középületek - milyen tekintélyes a procuratori palota! -,
fürdők, csarnokok is. Amióta a város procuratori székhely, min
denki itt lakik, aki csak számít Galileában, Szamáriában, Júdeá
ban. Sok rómait hozott ide a háborúval összefüggő tevékenység
és sok kereskedőt a jó üzlet reménye. Caesarea nemcsak főhadi

szállás és egy nagy hadsereg utánpótlásának és ellátásának köz
pontja, hanem most már történelmi nevezetesség is: itt kiáltották
ki császárrá Vespasianust a katonái.

Marcellus és Figulus szívesen elkísér, ők vezetnek el Aemilius
Laenas házához. Előbb azonban tisztálkodni szeretnék (mit ér a
római fürdő nélkül?) - barátaim a pompás, új fürdőhöz vezet
nek. Fürdő férfiak számára - egy quadrans, nők számára 
fél as .

- Itt, a fürdőben legalább van egy kis igazság - nevet Mar
cellus . - A nők kétszerannyit fizetnek, mint a férfiak ... de kell is,
mert a cafatoknak több mocskot kell lemosni magukról, mint ne
künk.

A nagy, oszlopos, pázsitos fürdőudvaron vidáman tornászik az
ifjúság. Mennyi izmos, ifjú test feszül és hajlik, ágaskodik és re
pül! Marcellus boldogan telepedett le a kertben, s azt sem tudta,
miben gyönyörködjék inkább: a frissen hajló meztelen tornászok
ban, vagy a birkózókban, vagy a futókban? Nem lehetett elcsalni
innét, végre is otthagytam és bementem a barátságos exedrába. Itt
sokáig hallgattam a beszélgetéseket - hiába, piacon és fürdőben

tudja meg a legtöbbet az ember.
- A zsidók még ma is hisznek abban - hallottam -, hogy

uralkodni fognak a világon. Azt mondják, istenükkel megegyez
tek abban, hogy minden nép az ő uralmuk alá kerül.

- Bolondok! Valósággal öngyilkosság, hogy szembeszállnak
Róma erejével!
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- Párszor azért megfricskáz ták Rórnát. Évek óta folyik a harc
és Jeruzsálem még mindig az övék.

- Azt hittük, pár hónap és levertük a felkelést'
- A zsidók hazájukért harcolnak és függetlenségükért. Mi csak

hódítani akarunk. Az erkölcsi erő az ő oldalukon van.
- Csak nem gondolod, hogy Róma nem tudja leverni a zsidó

forradalmat?
- Nehezen, barátocskám. nehezen. Egyelőre még Titus sem

bír Jeruzsálemmel.
- Annál jobban elbánik vele a vérfertőző Agrippa-lány, Bere-

nice.
- Aki a chalcisi Heródes felesége volt?
- Igen és a bátyja, II. Agrippa szeretője.

- Nagyon szép teremtés. Azt mondják, szebb, mint Kleopátra.
- Ezt csak Antonius tudná megmondani vagy Julius Caesar!

Hogy szebb-e vagy nem szebb, mindegy. Egy biztos: legalább
olyan rima, mint Kleopátra volt.

- A zsidó nők mind veszélyesek. Forrók és buják. Az amor in
os utolérhetetlen művészei. Úgy veszik le lábukról a rómaiakat,
ahogy akarják.

- Még szerencse. hogy csak a rómaipártiak állnak szóba ve
lünk... képzeld, ha valami vad jeruzsálemi zsidólány kezébe ke
rülne az ember!

- Hamar búcsút mondhatnánk férfiasságunknak ...
- Végeredményben a római párti zsidóké a jövő. Sokan van-

nak, akik nem okvetetlenkednek. hanem okosan barátkoznak, Ró
mára építik jövőjüket...

- Tudod, hogy hívják a behódolókat a szabadságukért harcoló
zsidók? Árulóknak!

- Most is úgy van, mint mindig: a gazdagok, a haszonlesők

megalkusznak. a szegények, a földhözragadtak elkeseredetten
harcolnak. Igazában mindig csak a szegények védik a hazájukat,
a szabadságukat.

- De mi szükség volt arra, hogy magunk ellen haragítsuk a
zsidókat? Miért kellett a zsidókkal vagy akár a keresztényekkel
kegyetlenkedni? Ha Julius Caesar kedvelte, sőt kegyeibe fogadta
a derék zsidókat - akiktől bizony sokat tanultunk és tanulha
tunk - és Augustus pártfogoIta őket, miért akarunk most caesa
rabbak lenne a nagy caesaroknál?

- Talán bizony mi kezdtük a gyűlölködést, mi, rómaiak?
- Caesareából is mi űztük ki a zsidókat akkor, amikor Rómá-

ban sok zsidó és különösen zsidó nő a legjobb, legmeghittebb ba
rátságban élt a legelőkelőbb rómaiakkal. Poppaea császámé is
kedvelte a zsidókat.

- Hát azt hiszitek, hogya caesareai zsidóüldözés csak úgy
magától kezdődött? Elfelejted talán, hogy előzőleg a zelóták, a tő

rösök valósággal rettegésben tartották Jeruzsálemet és az orszá-
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got? Nem mészárolták-e le a helyőrségeket? Nem öltek-e le min
den rómait. akit csak lehetett, de még azokat is, akik rokonszen-
veztek Rómával? •

- .Bármit rnondhattok, csak azt nem, hogya római helytartók
általában valami nyájasan bántak a zsidókkal. Jól tudjátok,
mennyi zaklatást, mennyi igazságtalanságot kellett elszenvednie a
szerencsétlen népnek! Nem csoda, ha végül fellázadtak. Ez a kirá
lyi nép, ez az ősi és nemes nép végre ismét szabadságot akar!

- Ha Jeruzsálem elesik, örökre vége a zsidók szabadságának.
- Jeruzsálem nem esik el olyan könnyen. Jeruzsálem kemény

dió még titusnak is.
- Maguk a zsidó próféták is megjósolták, hogy Jeruzsálemnek

el kell veszni.
- Okos római nem hisz a jóslatokban. még ha a zsidók jósol

nak is. Catónak volt igaza, amikor azt mondta: csodálkozom,
hogya madárjósok nem röhögnek egymás szemébe, amikor talál
koznak.

Most egy különös, töpörödött kisöreg jött oda a beszélgetők

höz. Minden köszönés és bevezetés nélkül szólalt meg. Olyan
volt a hangja, mint a madáré:

- Vagy negyven évvel ezelőtt valaki, aki bölcsebb volt, mint a
próféták, megállt a jeruzsálemi templom előtt. A körülötte lévők

dicsérték a templom gazdagságát és szépségét. És akkor megszó
lait isten vándora: Eljön az a nap, amikor kő kövön nem marad
mindabból, amit itt láttok. Nagy földindulás lesz és dögvész és
éhség. Mikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi kö
rül, tudjátok meg: elközelgett a város pusztulása. Akkor akik Jú
deában vannak, fussanak a hegyekbe. Mert a bosszúállás napjai
ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit megírtak. Jaj lesz a váran
dósoknak és a szoptatóknak azokban a napokban, mert nagy szo
rongattatás lesz ezen a földön és harag lesz ezen a népen. Fegy
verek éle hullajtja el őket és fogságba kerülnek és Jeruzsálemet el
tapossák a pogányok.

Így szólt az öreg, s az egyik római megkérdezte:
- Te talán ama Christus hívei közül való vagy?
- Nem, uram, még nem vagyok hívő. A régi isteneimet már

régen elvesztettem, de újat még nem találtam. Istent keresek és
igazságot. De hiába. Eddig még sem istent, sem igazságot nem ta
láltam ezen a földön.

***
Míg Caesarea a maga forró és részeg buja életét élte - szélesen
folyt a bor, mint a Jordán, és teleszájjal adták a lányok a csókot -,
Júdeában bő zsákmányt harácsolt négy sötét lovas: a háború, a ha
lál, a dögvész, az éhség.

A kikötőbe egymás után futottak be a hajók, és ontották a ka-
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tonákat, fegyvereket, élelmet. Mindenki tudta, hogy Titus a beve
hetetlennek hirdetett Jeruzsálem ostromára készül. Caesareában
ritkaság volt, ha valamelyik zsidó vagy zsidó lány kiköpött a ró
maiak előtt, legfeljebb valami héber átkot morogtak az idősebb

zsidók a szakállukba -, Júdeában pedig egyre többen követték
Flavina, a kitűnő vezér és történetíró példáját. Flavius megtérése
jutalmául kapta a császár családi nevét, s büszkén viselte, mint
valami szép új ruhát. Pedig annakidején milyen elszántan, milyen
makacs zsidó hittel védte negyvenhét napig Iotapata városát! A
várost csak úgy tudták bevenni, hogy maga a vezér, a hős Titus
ugrott elsőnek az erődítmény fokára. Az ostromnál maga Vespa
nianus is megsebesült, mégsem fűtötte bosszúvágy: kegyelmet és
szabadságot adott a meghódolt zsidó vezérnek.

- Zsidók! - így szólt a héber nyelvű kiáltvány. - Aki nem
akar nyomorultul elpusztulni, halálnak halálával meghalni, aki
szereti atyját és anyját és feleségét és gyermekét és rokonait, aki
nek van mit vesztenie: nem harcol többé Róma ellen. Titus főve

zér minden lázadónak megbocsát, ha békét kér és békében akar
élni és Róma barátja akar lenni és nem ellensége.

Azt mondják, Titus szerelme, Borenice - aki arról álmodott,
hogy római császámé lesz - szervezte meg a papokat és írástu
dókat - a máris rómaipártikat vagy megvesztegethetőket-, hir
dessék Caesareában és szerte az országban Ezékiel és Jeremiás
próféta szörnyű jóslatait Jeruzsálem végéről. (A hátborzongató és
rövidesen valóra vált igéket Laenas héber könyvtárosai fordítot
ták latinra a maguk és a Novum számára. Futárhajó vitte a szö
vegeket és tudósításaimat a Novurnnak Rómába.)

Mit mondott hát a zsidók istene Jeruzsálem pusztulásáról?
- Akik közel vannak hozzád és távol vannak tőled, megcsú

folnak téged, te fertőzött nevű, sokháborúságú város, Jeruzsálem!
- Rágalmazók jöttek, hogy vérontásra lázítsanak és fajtalan

kodtak falaid között. Felfedték az atya szemérmét és a vérét hul
latta nőt is megerőszakolták. Volt, aki felebarátjának feleségével
cselekedett utálatosságot, a másik meg menyét fertőzte meg és
volt, aki húgát és apa a leányát ejtette meg.

- Uzsoráskodtál és csalárdul nyerészkedtél felebarátaidon és
rólam elfelejtkeztél - ezt mondja a zsidók istene.

- Vajon megállhat-e bátran a szíved és erős lesz-e a kezed
azokon a napokon, amikor leszámolok veled, Jeruzsálem? Pogá
nyok közé szórlak téged és megbüntetIek, Jeruzsálem.

- Jeruzsálem! pártoskodók a te prófétáid, olyanok, mint az or
dító oroszlán, amely zsákmányra éhes. Prófétáid lelkeket ettek, el
rabolták a kincseket és a drágaságokat és megsokasították az öz
vegyek számát.

- Eszét veszem Júdeának - mondta Jeremiás - és Jeruzsá
lemnek, ellenséget bocsátok rájuk és fegyverrel ejtem el őket.
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Holttesteiteket meg madarainak és a mezők vadjainak adom ele
delül.

- Jeruzsálem városát a borzalom városává teszem, s aki csak
átmegy rajta, szörnyűlködík és álmélkodik rettenetes pusztulásán.

- Jeruzsálem népével megetetem fiaik és leányaik húsát az
ostrom idején.

Majd így siránkozik Jeremiás:
- Szemem elkorhadt a könnyhullatástól, háborog a szívem és

minden belső részem, májam kiszakad a földre az én népem le
ányainak romlása miatt. Elalél a kisgyermek és elpusztul a csecse
mő Jeruzsálem utcáin.

- Azt kérdezték a gyermekek, amikor kilehelték lelküket any
juk kiszáradt kebelén: anyám, hol a kenyér? anyám, hol a bor?

- Ez-e az a város, amelyről azt mondták: tökéletes szépség, a
föld öröme?

- Sionnak drága fiait, akik becsesebbek voltak, mint a szín
arany, úgy törték össze, mint a cserépedényt.

- A csecsemőnek a nyelve az ínyéhez tapad a szomjúságtól. A
gyermekek kenyeret kértek és nem volt, aki adjon nekik.

- Akik pompás ételeket ettek, elpusztultak az utcákon. Akik
bíborban nevelkedtek, a szemétdombot ölelgetik.

- Judea leányai tisztábbak voltak annál, fehérebbek a tejnél,
szájuk pirosabb, mint a korall, termetük fényes volt, mint a zefír.

- Most feketébb az arcuk, mint a korom, senki sem ismeri
meg őket az utcán. Bőrük csontjukhoz ragad és testük elszárad,
mint a kivágott fa.

- Jobban jártak, akiket fegyver ölt meg, mint akik éhen vesz
tek.

- Irgalmas anyák gyermekeik húsát főzték meg, hogy az éhe
zők ehessenek, ó Jeruzsálem!

S a borzalmas jóslatok mind valóra váltak.
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