
SZOMBATH ANDRÁS Heródes-monológok
Aszerző neve írói álnév. A zsidók többsége, ha tehette, messzire elkerülte Mahérusz kör

nyékét. Haszontalan vidék volt ez. Szeplő az ígéret földjén. Annyi
élet nem volt a földben, hogy akár csak egy kecske is táplálékot ko
torhatott volna magának. Holt-tenger, holtvidék. Akit rossz sorsa
mégis idevetett, az első adandó alkalommal sietve menekült, ken
dőjét arcára húzva, anélkül, hogy akárcsak körülnézett volna. El
innen, mielőbb. Pedig a kietlenségben is van, ha nem is szépség, de
valami, ami képes rabul ejteni az embert. A földművesek és keres
kedők nagy részében azonban nem volt meg az a képesség, hogy a
szikár kősivatagbanbármi figyelemreméltót is találtak volna. Nem
így Heródes, aki Rómában nevelkedett, ahol, mint elsőgenerációs

uralkodócsemete, valósággal szívta magába a hellenisztikus kultú
rát. Filozófiát, irodalmat, szónoklattant, demagógiát, cselvetést. Volt
szeme az embert mellbevágó tájhoz. Nem szeretett Mahéruszban
tartózkodni, hisz kellemetlen éghajlatú hely volt ez, de ha mégis itt
akadt dolga, gyakorta kisétált a várfalhoz, és nézte a balra, ezer mé
teres mélységben elterülő Holt-tengert, jobbra pedig a petrai naba
teus királyság csupasz szikláit. Most, amint letekintett, azt látta,
amint három torzonborz alak caplatott a fellegvárba vezető, sziklá
ba vágott lépcsőn.A tanítványok. Kullancsok.

,,Jönnek! - bökött feléjük. - Nem mondom, kitartónépség. Róma is
az enyémlehetne, hanekem ilyen készséges szolgáim volnának! Csak tré
fáltam, ne nézz rám ilyenszemekkel! Nekem bőven elég, amit magaménak
tudhatok. Elégedett ember vagyok. Még elégedettebb lennék, haújrameg
szólalnál, deazértnegondold, hogynagyon szenvedek a némaságod miatt,
Keresztelő!" Tudta magáról, hogy szószátyár típus. Néha utálta is
magát emiatt. Azt is tudta, hogy most is, percek múlva, újra bele
szalad a késbe. Nem kellene ugyan, de ő mégis mondani fogja, ma
gyarázkodni fog, érvel, újra és újra leáll ezzel a senkiházival dis
kurálni. Illetve még azt sem. Hiszen hetek óta egyetlen szót sem
volt képes kihúzni a Keresztelőből. így aztán"beszélgetéseik" kissé
egyoldalúan alakultak. 6 beszélt, a próféta hallgatott. Néha mély
levegőt vett, mintha szólni akarna, de aztán mégsem. 6 pedig, He
ródes Antipász - a Császár és az Úr jóvoltából-, Galilea és Perea
negyedes fejedelme, azon vette észre magát, hogy azt lesi, rezdül
e már a Keresztelő. Szóra sem kellene méltatnia, amint Heródiás is
mondja nap mint nap. Okos asszony az, hallgatnia kellene rá 
gondolja, aztán mégis folytatja: "Megtehetném, hogytömlöcbe záratlak,
bilincsbe verve, mint ahogy a híveidhiszik is odakint. Még csak egy sza
vamba sekerülne, bőven elég volna egycsettintés a két ujjammal, ésmáris
odakerülnél, ahol a magadfajtát tartják jobb helyeken. Amit rólam és
Heródiásról állítottál, azért először is kitépethettem volna a nyelvedet,
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aztánvégignézethettem volna a tanítványaiddal, amint ízekre szaggatta
tom a testedet. Deén, az uralkodó, szabad mozgást engedélyeztem neked,
olyan ellátásban lehetne részed, mint bárkinek a katonáim közül. Naponta
fogadhatsz látogatókat, itt lebzselnek a váramban reggeltó1 estig. Mit kell
hallanom miattatok a feleségemtó1! Aha! Szóval mégis itt vagy. Ez a va
rázsszó! Láttam, hogyösszerezzentél! Igen, itt az ideje, hogyvégre tudo
másul vedd,Heródiás és én hitesházastársak vagyunk, és ezena tényen
nem változtat az, hogy ehhez a pórnépbó1 egyesek grimaszokat vágnak!
Igen, testvérem lánya Ő, és egy másikfivérem felesége volt, mielőtt hoz
zám került,demost márösszetartozunk. Ha pedig afőpapoknak nincski
fogása a frigy ellen, akkor neked se legyen. Illetve bánom is én, mit hiszel!
- Jóformán egy szuszra mondta el mindezt, de itt végre megállt, és
mély levegőt vett. Egy rövid ideig nézte a tenger vastag, mozdu
latlan vizét. A víztükröt, amely fölött soha nem repkednek zsák
mány után kutakodó sirályok. Szordínóval folytatta, majd fokoza
tos crescendóba kezdett: - Még én sem tehetek meg mindent, amit
szeretnék. Hiába közeledek azasszonyhoz, őazt mondja, hogyamígteélsz,
addig nem férhetek hozzá. Na, ehhez mit szólsz? Ez az igaziböjt, nem a
tied! Nem eszed, amit eléd tesznek, de tudom,hogyhaazt hiszed, nem lát
senki, elfogadod az ételta tanítványaidtól. Elváltam a nabateus király lá
nyától, kockáztatva egyháborút azapjával ezérta nőért, mostpedig bekell
érnem az udvarhölgyekkel, akikközülegy semér fel Heródiással."

Dühös volt, valahányszor dühösnek látta magát. Előre látta ezt,
kár volt próbálkoznia. Amint hátrafordult, meglátta Heródiást, aki
az oszlopok közül éppen őket figyelte. Egy pillanatig találkozott a
tekintetük, aztán Heródes a Keresztelőhöz fordult: "És vége a idio
gatásoknak! Mától senkisem teheti be idea lábát, akihozzád jön!" Azu
tán szitkozódott egyet, biztos, ami biztos latinul, ahogy Rómában
tanulta. Azt biztosan nem érti a Keresztelő ...

A Holt-tenger vize olyan sós, hogy feldobja az ember testét, ha el
akar merülni benne. Bárhogy erőlködjék is, aki süllyedni akar, min
den igyekezete eleve kudarcra van ítélve, hacsak nem kötöz a tes
tére köveket. Ezen az éjszakán Heródes is hasztalan küszködött.
Hiába hunyta le, csak nem jött álom a szemére. Kipróbált minden
praktikát, de semmi sem segített. Nehéz kupákból öntötte magába
a bort, de nem volt képes elaludni. Úgy érezte, megfullad a tenger
felől érkező forró levegőtől. Elvágyott erről az átkozott helyről. Hol
nap gyorsan ellenőrzi a felhalmozott készleteket, az élelmiszert,
vizet, hadfelszerelést és hadigépeket. Aztán elrendezi az embereit,
mit tegyenek abban az esetben, ha Aretász, a nabateus király meg
támadná az ő országát. De amint meglesz mindezzel, azonnal
útnak indul a pálmafákkal zöldellő, csodás Tibériásba. Holt-tenger
helyett az édes Galileai-tó, csupasz sziklák helyett buja növényzet,
a Keresztelő néma átkai helyett a kegyét kereső zsibongó udvaron
cok! Amint kedvenc, maga kreálta városa körül lehorgonyoztak
gondolatai, végre elnyomta az álom. Ott aludt el, és ott is ébredt, a
borospohár mellett, elfeküdt nyakkal, csipás szemekkel, fáradtan.
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Hamar kiderült, hogyateveibőlnem lesz semmi. Legalábbis egye
lőre biztosan nem megy Tibériásba. Rossz híreket kapott a nabate
usok készülődésről.Mahéruszban semmi nem úgy megy, ahogy
szerette volna. Megint azzal kellett szembesülnie, amit a legjobban
utált, hogy uralkodói mindenhatósága falakba ütközik. Semmi sem
állt távolabb tőle, mint a háború: mocskos ruhájú, rosszarcú, trágár
emberek, rombolás, vér, bűz, por, üvöltözés. Heródes Antipász,
akárcsak az apja, nagy Heródes, építeni szeretett, városokat, palo
tákat. Emberekkel népesíteni be olyan vidéket, amit azelőtt lakha
tatlannak minősítettek.Fényes udvart tartani tenyérnyi birodalma
számos pontján. Olyanokat, amelyekhez hasonlót Pilátus csak
Rómában láthatott. Most meg itt ez a háború ... Egy asszony miatt.
Akinek a szépsége valóban páratlan, de hát mégis csak egy nő.

Heródes tökéletesen tisztában volt vele, hogy ostobaságot csinál,
amikor miatta mindent kockára tesz. Végtére is egy uralkodó bár
kit megkaphat, akit csak akar. Galilea és Perea összes lánya és asz
szonya között válogathatott volna, de neki pont ő kellett. Heródiás,
az egyetlen gyümölcs, akit nem lett volna szabad leszakítania. De
hát mégiscsak ő az uralkodó! Ha nem is király, mint az apja, de tet
racha, és a maga területén csakugyan élet és halál ura. Felbőszítette

a gondolat, ha hatalmának bármi vagy bárki határt akart szabni. Ez
feltüzelte férfiasságát. Csak azért is elvette Heródiást.

Egész nap lótott-futott, parancsokat osztogatott a tisztjeinek. 6,
aki annyit értett a hadviseléshez, mint akármelyik földműves a bi
rodalmában. Mégis úgy érezte, ha nem cselekszik, helyette nem
mozdulnak a bamba tekintetű katonái. Egyszer, amikor összevont
szemöldökkel éppen átrohant volna az udvaron, meglátta a Keresz
telőt. Ott állt, ahol tegnap "beszélgettek", és rezignáltan nézte a
Holt-tenger rezzenéstelen víztükrét. Varkocsokba ragadt piszkos
haját meg-meglibbentette a szél. De odalent tökéletes szélcsend
volt. Heródes most vette csak észre, hogy bokros teendői között tö
kéletesen megfeledkezett a Keresztelőről, de amint meglátta nyu
galmat sugárzó alakját, egy szempillantás alatt felbosszantotta
magát. Ahogy ott áll bárgyú mozdulatlanságában, mintha csak a
sóbálvánnyá vált Lót lenne. Amíg ő, az úr egész nap szervez, ide
geskedik, addig a szolga meg pihen. .Remélem, meg van elégedve ó
nagypróféta! Őszintén remélem, hogysemmisemzökkenti ki csodás nyu
gaImából! Lesz itt egykis háború, dea világért se izgassa magát emiatt!"
- hajlongott a férfi előtt. Csak a szél sustorgott válaszként. Heródes
legyintett, megindult, majd váratlanul elöntötte az epe. Megpör
dült, és a Keresztelőhöz rohant: "Nem szólsz?! Nekem nem vála
szolsz? ! Hátki vagy te?! Országom legnagyobb naplopója!" A fejedelem
arca bíborvörösre színeződött, nyakán duzzadoztak az erek. "Mit
képzelsz, ki hatalmazott fel, hogy azzal töltsd az idődet, hogy másokat
minősítgess? Ez Istennek tetsző életet él, ez megbűnös! Nem nézni a ki
rályodra, amikor szólhozzád, az lenne talán a helyes viselkedés?" Ekkor
a Keresztelő feléje fordította a tekintetét. Nem a benne látszó kevés
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utálkozás bőszítette fel Heródest, hanem a nagyobb rész szánalom.
"Most megmit bámulsz, te majom?" Ezzel a Keresztelő arcába vágott
az öklével, olyan erősen, hogy annak eleredt az orra vére. Ezt látván
Heródes hátrált egy lépést, és zihálva szólította embereit: "Vigyétek
a tömlöcbe, verjétek vasra, és maradjon is ott, amíg meg nem döglik!"
Annyira felbőszült magát, hogy még a köntösét is földhöz vágta.
Hallotta, amint a Keresztelőt minden dulakodás nélkül elvezetik a
katonái, hallotta, amint odabent, a palotában bútorokat, ládákat hú
zogatnak, a születésnapi ünnepségre készülődvén,de nem észlelte
Heródiás halk macskalépteit. Az asszony vállára nehezedő kezét
sem vette észre azonnal, de amikor tudatosodott benne, egy moz
dulattallerázta magáról.

Este Heródiás olyan kihívóan viselkedett, mint már régen. Lenge
öltözékben járkált, ami fiatalos testének minden kívánatos porci
káját látni vagy láttatni engedte. Kacér gesztusaival olyan volt, mint
egy tizenéves prostituált. Fullasztóan sok illatszert kent magára, és
mielőtt ágyba bújt, gondosan kifestette magát. Heródesre az alko
hol többféleképpen tudott hatni. Ezúttal reményvesztett magányba
roskadt tőle. Félig leeresztett szemhéján keresztül közönségesnek
találta az őt, a Keresztelővel szembeni keménysége miatt megjutal
mazni akaró asszonyt. Minél jobban serénykedett Heródiás, annál
több méreg gyűlt össze a fejedelemben: "Majdmegleckéztetlek, nefélj!
Éppen egyasszony fogja megmondani nekem, hogymit csináljak? Én va
gyokafejedelem, az lesz, amit én akarok!" Amikor Heródiás mellébújt,
és felkínálta magát, a fejedelem, életében először visszautasította a
közeledését. Erre eddig soha nem volt képes. De most büszke volt
magára. És ez egyszeriben jókedvre derítette. Mintha mázsás súly
tól szabadult volna meg egyik pillanatról a másikra. És milyen
könnyen ment az egész! Úgy érezte, végre megérti az aszkéta esszé
nusokat, akik képesek lemondani a testi vágyakról. Meg lehet ezt
csinálni, és micsoda felszabadító érzés. Hangosan felnevetett, és
egy-kettőre mély álomba zuhant.

Reggelre az éjszakai szél mindent befújt sós ízű, finom porral.
Lehetetlen volt védekezni ellene. Bezárt ajtó és ablak, súlyos dra
périák nem számítottak. A szolgák órákig dolgoztak, hogy eltaka
rítsák a port. Összesöpörték, majd a vödrök tartaimát átöntötték a
várfalakon. Valódi sziszifuszi munka volt ez, ami a tökéletes értel
metlenség iskolapéldájává vált Heródes számára. Kisöpörhették
Mahérusz várát százszor is, a por úgyis visszaszüremkedett, ha
nem a kulcslyukakon, akkor az emberek cipelték be a ruháikon. Ez
a nap is sürgés-forgással telt, bár most a nagy feladatok nem rá há
rultak. Ha már így alakult, úgy határozott, hogy itt, helyben ün
nepli meg a születésnapját. Végül is a hely olyan amilyen, de maga
a palota megfelel az eseményhez. Bár életformája volt a folytonos
mulatozás, a születésnapokat nem szerette. Különösen a magáét
nem. De hát egy fejedelem születésnapja országos esemény. A leg
okosabb, amit tehet, hogy megpróbálja jól érezni magát. Délelőtt
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szórakozottan figyelte az alsóvárosból, a meredek lépcsőn felka
paszkodó ételhordókat. A ceremóniamester, egy izgága görög eu
nuch, fejhangú utasításaitól volt hangos az udvar. Heródiás is intéz
kedett, de ezúttal nem kereste közben férje tekintetét. A fejedelem
elsétált a várfalig. és hetek óta először nem találta ott a Keresztelőt.

Egész furcsa volt, valahogy hiányérzete támadt. Az embernek ak
kor is hiányzik a kutyája, ha egész nap csak ugatott. A Keresztelő

meg éppen nem volt veszett kutyának nevezhető.Már bánta a teg
napiakat. Nem kellett volna ekkora jelentőséget tulajdonítani egy
szemlátomást bolond ember viselkedésének. Sajnálta, hogy a vallási
fanatizmus, amitőlgyerekkora óta irtózott, elvette az eszét ennek a
jobb sorsra érdemes embernek. Pedig a Keresztelőnek voltak jó gon
dolatai, és kezdetben sokat beszélgettek is mindenféléről. Papi csa
ládból származott, betéve ismerte az írást, amiről a félzsidó és csak
félig vallásos Heródesnek igazából nem volt nehéz újat mondani.
Rómában nőtt fel, és ifjúkorában egészen másfajta tudományoknak
hódolt, mint a Biblia ismerete. Persze a Keresztelő, akárhonnan is
indultak el, folyton ugyanoda lyukadt ki: "Térjetek meg, tartsatok
bűnbánatot!" Olyan malom volt ez, aminek a garatjába bármit be
önthetnek. akkor is liszt jönne ki belőle. De ettől függetlenül a bib
liai történeteket szórakoztatónak, néha pedig egyenesen tanulsá
gosnak tartotta. Ám amikor Heródiással való viszonyára terelődött
a szó, megkérte a Keresztelőt, hogy erről inkább hallgasson. Ennek
aztán egy idő után az lett a vége, hogy meg sem szólalt többé.
Heródes kémei részletesen jelentettek a tanítványok látogatásairól,
és egy ízben elmesélték, hogya"próféta" a fejedelmet a Holt-ten
gerhez hasonlította, amibe hiába folyik bele a Jordán édesvize. ott
mégis élettelen sós tömeggé válik. De a Keresztelő rosszul ítéli meg
őt. Mert ajó fejedelem nemcsak szigorú, de kegyes is. Ráadásul
mindkettőtsaját belátása szerint osztogatja, és néha nem feltétlenül
érdemeik tükrében ítéli meg alattvalóit. Ebben különbözik a kö
zönséges földi halandóktól. Mintegy a perzselő déli napsütés ellen
vonult el a Keresztelő cellájába. Elhatározta, hogy most kegyes lesz.
Egyszeruen azért, mert úgy tartja a kedve. Mert ma van a szűletés

napja. Bemenni a tömlöcbe nem nagy dolog. Az ember a saját várá
ban oda megy, ahová akar. A tarkóján érezni az őrök értetlenkedő

tekintetét nem kellemes, de kit érdekel? A pórnép véleménye nem
számít. De megszólalni, az kemény dió. Legalább üdvözölhetné a
Keresztelő, már az is sokat könnyítene a helyzetén. De meg sem
szólal az átkozott! Heródes azonban most megfontoltan viselkedett,
és mielőtt indulatai burjánzani kezdhettek volna, egy mozdulattal
lesöpörte őket, mint a takarítók a sós port. Mielőtt rászánta magát
erre az útra, elhatározta, hogy nem engedi magát kibillenteni nyu
galmából. Megállt a Keresztelő előtt, és hosszan nézte elhanyagolt
alakját, az önsanyargatások nyomán korán öregedésnek indult tes
tet. Heródest a halálra emlékeztette. Egy pillanatra rémület fogta
el, mert nem tudott foglalkozni az elmúlással. de még a jövővel se
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nagyon. Ha halott volt a közelben, ő azonnal odébb állt. Meghalt,
kész, nincs többé, kár foglalkozni vele. Most már nem árthat, és a
hasznára sem válhat az embernek. Ez volt az elve. Aztán megszánta
a vénembert, aki a korát tekintve a fia is lehetett volna. Az apját ju
tatta eszébe. Micsoda frivol gondolat! De hát haldokló király és
láncra vert, hallgatásra ítélt "próféta" egyre megy. Épp az apját, aki
a legnagyobb ~azember volt, akit ismert. Saját feleségének és fiai
nak gyilkosa. Es mégis, mielőtt meghalt, az utolsó napokban any
nyira nyomorúságos és szánni való volt. Még akkor is, amikor az
utolsó napon parancsot adott a korábbi, kijelölt trónörökös meg
fojtására. Persze neki, mint egyik törvényes utódjának, nem volt
szabad sajnálkoznia. Örült, hogy végre övé lett a hatalom, ráadásul
a nagyobbik része, évi kétszáz talentum jövedelemmel, amikor test
véréé, a szenteskedő Fülöpé nem érte el a száznyolcvanat sem! De
most mégis emlékezett, hogy egykor sajnálta az öreg, fogatlan
oroszlánt. Meglepődött. Ezt akkor ott nem vette észre. Elnézte a
Keresztelőt, aki oldalára fordulva feküdt a kövön. Valószínűleg al
szik. Ez esetben érthető, ha nem köszön. Heródes végül megszó
lalt, de olyan csendesen, hogy fel ne verje álmából: "Látod, eljöttem.
Pedig megsértetted uradat." Rossz kezdés, nem ezt akarta mondani.
Nem is baj, ha a Keresztelő ezt nem hallotta. "Szóval..." Körülné
zett, és meggyőződött róla, hogy az őrök se hallják. "Rendben, teg
napelvetettem a sulykot. Deattólnem leszek kisebb, haezt belátom. Csak
ennyit akartam mondani," Közönyös arccal mondta mindezt, de köz
ben a Keresztelőt leste, és azt várta, hogy az értékelje gesztusát. Ezt
a mondatot, amit oly nehezen szült meg, és amire olyannyira büsz
ke volt. A fenébe is, ez tényleg egy jó mondat! Fejedelmi. De semmi
válasz, csak tüdőbajos szuszogás hallatszik. Heródes elkedvetlene
dett. Derékban meghúzta köntösének aranyszálakkal szőtt kötőjét,

és megindult fölfelé, ki, a tiszta levegőre. De lábai megálltak, ideg
rendszere akarata ellenére visszaparancsolta a kovácsoltvas rács
hoz. "Fogalmad sincs róla, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok! Te
könnyen prédikálhatsz, mindenfelelősség nélkül! Deén... Róma vazallu
saként nem tehetem azt, amit szeretnék. Pilátus, ez a barbár barom, akit
Rómában egyetlen jóravaló patrícius sem hívna meg lakomára, lemészá
rolja alattvalóimat. A nép lázadozik, és mindenért engem okol. Felvirá
goztattam abirodalmamat. Városokat építettem, házakat adtam nekik, nap
mint naplátom gyümölcsöző üzleteiket, de uidlnak, merta szemükben én
nemvagyok igazizsidó, csak egy jöttment idumeus fia. Pilátus megazért
gyűlöl, mertnekiígy is éppen eléggé zsidóvagyok. És akkor jössz te,ezzel
a házassági üggyel. Hát sose legyen nagyobb gondja ennek az országnak!"
Mélyet lélegzett. Érezte, ahogy a friss oxigén szétárad az ereiben,
ettől megnyugodott. "Én nem harcolok próféták ellen! Szerencséd van,
hogyvelem akadtál össze. Apám,az a veszettállat, márrégen eltett volna
láb alól. 6 a végső megoldás híve volt. Gyilkolt, az emberek lázadaztak,
erre felépítette a templomot, ésaz emberek ünnepelték. Aztán megintgyil
kolt,és újra épített. Hát ezt akarod? Ez tetszene, igaz? Vértanúnak lenni,
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mint a legnagyobb próféták!" Heródes hangosan felnevetett. .Elszd
mítottad magad, Keresztelő! Itt az lesz, amit én akarok, én vagyok a Ma
gasságbelinek karja, aki kedve szerint lesújt, vagy felemel. De szerencséd
van, mert mavan a születésnapom, magam sem tudom hányadik, és nem
is hagyom, hogy bárki is emlékeztessen rá." Heródes Antipász érezte,
amint az oxigénmolekulákhoz kötött isteni erő szétárad a testében.
Kezei ökölbe szorultak, olyan erővel, hogy körmei a tenyerébe vág
tak. "Szabad vagy! Érted? Holnap reggel eltakarodhatsz innen! És nem
várom, hogyhálás legyél, nemváram, hogyésszel felfogd, mit jelentural
kodónak lenni!" Felemelte a hangját, amikor idáig jutott, szinte kia
bált. A Keresztelő erre hirtelen megmozdult, Heródes pedig ön
kéntelenül is hátrált néhány lépésnyit. Ökölbe szorult kezeit ezúttal
védekezőnmaga elé kapta. De csak egy pillanatig tartott az egész.
A fejedelem elszégyellte magát. Körbe sandított, nem látta-e meg
valaki, amint csaknem megfutamította egy bilincsbe vert őrült. Sze
rencsére senki se jött le a zajra. A Keresztelő se ébredt fel, csak át
fordult a másik oldalára. Heródes pedig, kettesével szedve a lép
csőket, kiszaladt az udvarra. Odalenn kiverte a víz, és itt fenn a szél
jólesően hűsítette átizzadt hátát.

A délután folyamán megérkeztek a vendégek is. Szidták a feje
delmet, hogy éppen itt, a világ végén óhajtja megünnepelni a szű

letésnapját. Felkapaszkodtak az alsóvárosból felvezető meredek
lépcsőkön, és kifulladva, levegő után kapkodva, illedelmes arcot
öltve köszöntötték urukat. Heródes, mint aki végre megszabadult
egy nyomasztó tehertől, igen nagy kedvvel fogadta őket. Hango
san kacagott rajtuk, és harsány, altesti tréfákat kiáltott feléjük, amire
a vendégek kényszeredett mosollyal válaszoltak. Amint felértek, a
fejedelem saját kezűleg kínálta őket mindenféle erős italokkal. Mire
a meghívottak teljes létszámban megérkeztek, a tetracha maga is
erősen leittasodott. De jól bírta az italt, ebben apjára hasonlított.
Táncolt, énekelt és vedelt egész este. Mindenkit az asztal alá ivott,
és erre roppant büszke volt. Röhögött, amikor Pilátus kűldőttére

nézett, aki vörös képével úgy vigyorgott, mint egy túlérett tök. Leg
inkább őt kínálgatta, mert látni akarta, amint összehányja magát, eset
leg maga alá vizel a részegségtől. Akár Pilátust magát látná! A szom
szédos fejedelmek, királyságok legátusai mellett (Aretász kivételével
mindenki küldött valakit) itt voltak a hadsereg főparancsnokai,a
nagyobb városok vezető emberei, a fejedelem legfőbb hitelezői, és
persze a főpapok is. Személyesen jelent meg Fülöp, a másik negye
des fejedelem, Itúrea ura. Nemcsak ünnepelni, de leánykérés ügyé
ben is jött. Heródiás legendás szépségű lányát Salómét kívánta el
venni, és a részletekről kellett tárgyalnia féltestvérével. Teljesen
ésszerű dinasztikus házasságnak tűnt, senkinek nem lehetett egy
szava sem ellene. A Heródes famíliában mindenki mindenkinek a
rokona volt. Antipász mégis sajnálta Salóme elvesztését, aki a fiatal
Heródiásra emlékeztette őt. Titokban gyakran nézte, amint alszik,
és sűrűn tévedt, mintegy véletlenül a fürdőbe, amikor a lány éppen
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tisztálkodott. Most éppen az ő száma következett. A lány remekül
táncolt, és Heródiás gyakran kihasználta ezt, ha örömet akart sze
rezni urának, vagy ha éppen el akart érni vele valamit. A férfiak ve
séjébe látó asszonyi tekintetét nem kerülte el férjének különös von
zódása nevelt lányához. Egyáltalán nem volt féltékeny, sőt, örült,
hogy ilyen ütőkártya került e kezébe. Lányát már kisgyerekkorá
ban magához hasonlóvá tette, nem tartott tőle, hogy bármiben is
ellenkeznék az ő akaratával. Bátran alkalmazta hát nagy ívű elkép
zeléseihez. De ez a mostani tánc különleges volt. Búcsútánc. Amint
rákezdtek a zenészek, Heródes szemébe könny szökött, és mind
végig e fátyolon keresztül nézte a lány vékony ruháján áttetsző su
dár alakját. Szemtelenül hegyes, kis melleit, férfiasan izmos fenekét,
kemény combjait. Kezével fellökte a boros kupát, szolgák rohantak
felitatni a kiömlött italt. Öklével verte őket, mert zavarták Salóme
szemlélésében. A római alig bírt ébren maradni, szemei mindunta
lan lecsukódtak. A főpapok nyalogatták az édes bort, és távolság
tartást mímelve lesték a lány produkcióját. Amikor végre elhall
gattak a sípok és a dobok, és Salóme ura elé perdült, hatalmas
ovációval ünnepelte mindenki. Még Pilátus küldötte is felélénkült.
Fülöp leakasztotta a nyakából súlyos arany nyakékét, és a lány lábai
elél dobta, általános tetszést aratva ezzel. Heródes egyetlen kar
mozdulattal csendet parancsolt. Most mindenki azt várta, képes-e
túllicitálni a fivérét. Képes volt. Pedig nem akart nagyot mondani,
de teljesen megindult, szinte zokogott a gyönyörűségtől. Meg aztán
ezen a napon különösen adakozó kedvében volt. "Kérjél bármit! Bár
mit! Akár országomat is, mind neked adom!" - üvöltötte.

Moraj futott végig a társaságon. Akárcsak nagy Heródest hallot
ták volna. A római is elismerően pislogott: "Nagyotmondásban a He
ródesek felülmúlhatatlanok!" Salóme hirtelen nem tudta, mit tegyen.
A nyakéket felvette, az rendben van. De mit kérjen? Az ország, az
persze jó volna, de hát tudta, hogy ezúttal be kell érnie kevesebbel
is. Anyjára nézett, aki az ajtó mellett állva figyelte őt, és most báto
rítólag biccentett felé. 6 öltöztette személyesen, és mindig arra bíz
tatta, hogy legyen esze, és használja ki a pillanatot, mert meglehet,
hogy egyhamar nem adódik hasonló. A lány Heródiáshoz lépett.
Nem hallották, hogy mit mond az asszony, de látszott, hogy nem
sokat tanakodik. Salóm e visszatért az ünneplőkhöz, megállt Heró
des előtt, és gyermekien tiszta hangján így szólt: "A Keresztelő fejét
kérem ezüsttálcán!"

Szép, hosszú szempillái meg se rebbentek. Ízléssel kifestett fe
kete szemei vidáman tekintettek Heródesre. Büszke volt magára.
Hisz nem kívánt sokat. Kérhetett volna pénzt, aranyat, de ő csak
egy halálraítélt fejét akarta, ami a semminél is kevesebb volt. A fe
jedelem nézte a karcsú testet. Sovány, nyeszlett gyerektest! Lapos
mellei fejletlenek, a combjai alig vastagabbak az ő karjánál. Ostoba,
tudatlan, elkényeztetett gyerek! Fülöpre nézett. De nem állhatta fi
vére nyílt tekintetét. Éppen hozzád való, te se tűz, se víz ember!
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A római elismeréssel böffentett: micsoda virtus! A főpapok lehaj
tották fejüket. "Azt hiszik, nem merem megienni!" A városok vezetői

bólogattak: ésszerű kérés, nemcsak szép, de okos is ez a lány!
Heródes szemeibőla sós könny egy pillanat alatt elillan t. A dühe is
elszállt. Egy fejedelemnek nem kell beszélnie, és ez jó. Elég, ha bó
lint: így, pontosan így. Katonái ebből is megértik a parancsot. Fut
nak, intézkednek, nem kell fenni a kardot, az háborús időkbenmin
dig készen áll a használatra.

Éjszaka, hosszú idő után nyugodtan alhatott. Végre rend lesz.
Minden visszaáll a régi kerékvágásba. A Keresztelő meghalt, Fülöp
a maga holdarcával eltakarodik, és hamarosan magával viszi
Salómét is, ezt az ostoba tyúkot. Egy csapásra megszabadul tőlük.

A butaság, a butaság az, amit soha nem állhatott! Amikor egyesek
nem képesek felfogni, hogy fejedelemnek lenni ezekben az időkben

igazán embert próbáló feladat.

házasok.
együtt nézika Holdat
az éjszaka felhői miigött
a fák fekete árnyait az égen
régelhagyott partján az ismerős

tónak kéza kézben rejtélyes
összefüggésben, mint a bőrön

szétfutóráncok fénycsóvái
a Holdnak újra és újra
elindulnak a sötétben
tévelygő vonalai egymáshoz
két bizalmas tenyérnek.
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