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Ősz
A rossz ómenek Sopianae-ban ugyanúgy megjelentek, mint Savariában és Aquin-

cumban; Savariában megdöglött egy áldozni vitt kos, Aquincumban szűz lányok 
tűntek el sorban, nyom nélkül, Sopianae-ban madarak hullottak az égből és ha-

muvá lett Lucius horreuma, a megpörkölődött gabonaszemek keserves szaga megülte a vá-
rost, de Luciusnak, akinek vagyonát nem csorbította sokkal a káreset, az arcizma sem rendült.

– Legyen áldozat a pogányok istenének, hogy ha a városunkat le is rombolják, minket 
szabad polgárként hagyjanak távozni Itáliába – mondta, és Sopianae lakói, mármint, aki 
még nem csomagolt össze, és indult neki, meg-megálltak az üszkös romok előtt.

A városi gabonatároló tele volt, de aligha ők sütik fel kenyérnek, ami abban van. Talán 
a barbárok, bár beszélik, azok csak húst esznek, azt is nyersen, a nyereg alatt zúzatják össze 
pépesre, a gyerekeik arcát meg bevagdossák, farkaspofák, medvepofák, sakálpofák, hegyes 
fogú, bűzös állatok mind, lények az állat és az ember közt, a szatíroknál is rosszabbak, még 
Pán is undorodik tőlük, még Bacchus őrjöngő női is iszonyodnak a láttukon, még a farka-
sok és medvék is undorodnak a pofájuktól, és a római lovak, ha megérzik a szagukat, be-
hajtják a nyakukat és a farkukat égnek vágják.

Aztán megérkeztek.
Átcsaptak újra a folyón, egy szakaszon elsöpörtek mindent, szétdobálták a limes védőit, 

mint ahogy a játékokat a gyermekek.
Olyan sokáig várták őket, hogy amikor ideértek, semmivel sem volt valószínűtlenebb, 

sem valószínűbb a jelenlétük, mint a birtokőrző Silvanusé, akit sokan láttak fent, a szőlők 
közt, Lucius Fulvius Flagidus öreg nagybátyja, a városi tanács legöregebbje, Sylvester Luci-
us Maximus, aki a Száműzött után következett a sorban, ha a Bikaölőhöz vonultak, és ab-
ból megmondta, milyen lesz a termés, hogy összemorzsolt egy marék rögöt az év első nap-
ján a markában, azt állította, hogy minden ősszel, amikor először csípi meg a dér a mezőt, 
a Custos végigjárja a birtoka határát, széles háta meg-megvillan a fák között, kezében egy 
köteg ültetni való cseresznyefa-csemetét látni, ezért az öreg Sylvester évek óta minden ősz-
szel ültet cseresznyét, amelyek lassan körbeveszik a birtokot. Nyáron a forrásnál találko-
zott vele, amely a Száműzött és az ő birtoka közt tör elő egy sziklából, és amelynek oltárá-
hoz mindketten járnak.

Porcius fűnek-fának mesélte, hogy Pán magával vitte, alkonyatkor ért a város elé, Sava-
riából indult, ahol üzleti ügyeit intézte – így mondta, pedig mindenki tudta, hogy kölcsö-
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nért ment nagybátyjához, aki kidobta –, és a fák között megjelent neki az isten, szólította 
is, ám Porcius emlékezete elillant, mint az isten a fák közt. Hajnal volt, amikor feltápász-
kodott, megtapogatta a tagjait, de sem a ruhája, sem a pénze nem hiányzott. Kótyagosnak 
érezte magát, mintha lakomán lett volna előző nap, pedig megesküdött rá, hogy nem ivott.

Ulpia Rucáról, aki még mindig kívánatos volt, és beszélték, hogy Rufust kikosarazta, bez-
zeg Luciust a teliholdas éjjeleken látták hozzá tartani, az járta, hogy újabban Venus rendel-
te szolgálatára; ám Ulpia Ruca nyilvánosan továbbra is a Krisztus istennek áldozott, a ke-
resztet magára rajzolta az ujjával, és többen látták a keresztények imahelyére be- és onnan 
kitérni, hosszasan beszélt azokkal a férfiakkal is, akik magukat Rómából jöttnek mondták, 
és freskókat festettek az új szentélyük falára egy férfiról és egy nőről, akit ők Ádámnak és 
Évának mondanak, egy hajósról, aki a madár röptéből jósol a képen és egy másik istenről, 
aki talán Pán zsidó nevét viselheti, ámbár nem hasonlít rá, de erdőben, nagy levelű cserje 
alatt pihen és igen csúnya.

– Ki-ki a magához való istent köszöntheti Sopianae előtt – válaszolta Lucius a disznó-
szemű férfinak végre, aki negyedszer mesélte el a történetet a fürdőben, hogy miként hur-
colta magával Pán. Szó, mi szó, a bakszag, amely körüllengte, kedves és ismerős lehetett 
az erdei istennek.

De a barbárokat nem állította meg sem Pán, sem Vénusz. Ők talán nem találkoztak a ró-
mai istenekkel, vakok voltak rájuk, mint aki a napba néz, de nem látja. Végigrabolták a ha-
tár mentén, amit tudtak. Fényes délben jöttek, mint a vihar, végigvágtattak a vicusokon, 
ha asszonyt értek, megpróbálták felkapni magukhoz a nyeregbe, a férfiak sorra estek ösz-
sze a torkukba lőtt nyilaktól, a gyermekeken egyszerűen keresztül gázoltak, mint a porban 
araszoló férgeken.

A barbárok kétségtelenül egyformák voltak barbárságukban, de egymástól mégis kü-
lönböztek.

Ezek, az utóbbiak pedig az összes többitől különböztek.
– Kutyapofájuk van, a  hajukat zsírral ragasztják a  fejükre, és olyan a  nyelvük, mint-

ha ugatnának – szuszogta Rufus, akihez veteránként olykor tényleg előbb értek el a hírek, 
mint másokhoz.

A Száműzött felfigyelt.
– Sárga a bőrük? – kérdezte. A fürdő előtt álltak, a hosszú tél után a napon.
A kék szemű gyermek, akit már csak a Száműzött látott gyermeknek, szótlanul állt az 

apja mellett. Most már szembetűnő volt a hasonlóság, de közel húsz év után hogy lehetne 
már hír valami, amit akkor nem vettek észre. Minden pletykahordó szégyellte a vakságát, 
így hát úgy tettek, mintha a Száműzöttnek mindig is lett volna fia.

– Azt mondják, sárgás, mint az agyag – válaszolta Rufus, és a Száműzött hazatérve ma-
ga elé intette Fotist, aki a város egyetlen lányához sem hasonlított, legyen bár szabad vagy 
rabszolga, pannon vagy római.

– Emlékszel még az anyanyelvedre, Fotis?
A lány állt előtte, a karjában azzal a csokor késői rózsával, amelyet talán Isisnek, talán 

Venusnak, talán a Krisztus templomába, talán csak a kamrájába akart vinni, szép volt és 
fiatal, illatos és nyugodt, egy másik Fotis volt, egy idegen nő, aki úgy bújt ki a kis barbár 
lány bábjából, mint a kert legkülönösebb pillangója.

Tett egy lépést hátra, mintha menekülni akarna. De aztán felvetette a fejét.
– Emlékszem – válaszolta nyugodtan, és a szemébe nézett.
– Taníts nekem szavakat a nyelveden, Fotis. Ahogy mi is megtanítottuk neked a mi nyel-

vünket.
Fotis arcát és szabadon maradt karját könnyű pirosság futotta be, ferde szemében meg-

villant valami, de meghajtotta a fejét a gazdája előtt.
– Felszabadítalak, mielőtt elmegyek.
A Száműzött hangja tompán csengett.
Fotis másnap reggel a kezére mutatott, és mondott egy szót, amely úgy hangzott, mint 

a  lópaták kopogása. Aztán a  fejére mutatott, és mondott egy szót, amely úgy hangzott, 
mintha tej folyna körül egy fémtál peremén. Aztán a hasára mutatott, és mondott egy szót, 
amely puha volt és ízes.
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Így tanultak egész délután, végül a Száműzött kihozta a házból a kertbe az egyik kó-
dexet. Görögül írt, nehéz könyv volt, amelyet könnyebb volt szállítani, mint a régi teker-
cseket. Lucius mellett egyedül ő rendelt újra és újra könyvet Itáliából, megbízható embe-
rekkel elhozatott mindent, ami új, és néha, amikor belemerült az olvasásba, mintha meg-
állt volna az idő, mintha már olvasott volna így egy messzi városban, ám hogy az a város 
mitől volt messzi és hol volt valójában, nem tudta. Különös történetek érkeztek nemrég, 
egy idegen, messzi nép történetei, és a Száműzöttnek úgy tűnt, forgószélbe került, majd 
a pillanat kimerevedett a ritkás levegőben; egyedül volt Sopianae-ban, de közben Rómá-
ban állt, a kezével egy épület falának támaszkodva, a feje felett lila volt a tavaszi ég, és be-
burkolta a virágok édes illata.

Fotis tanácstalanul nézett rá.
– Nincs szavunk a könyvre – felelte magától, de rajta felejtette a szemét a kódexen, mint 

Ulpia Ruca kék szemű fia a mézes édességeken vagy az aszalt gyümölcsökön a piacon fiú 
korában, túl büszke volt ahhoz, hogy kérjen, de azt nem állta meg, hogy újra és újra rá ne 
nézzen.

Tízéves lehetett, amikor a Száműzött elkezdte magával vinni a szőlőbe, a kisebb útjaira, 
Savariába és Scarbantiába, Mursába, a piacra, a fürdőbe, járatta, mint a csikót, hogy lás-
sa, mi lesz belőle, és amikor a gyermek eszesnek, szerénynek és bátornak bizonyult, repe-
sett a szíve az örömtől, de nem mutatta. Várt. Várta, melyik tudomány felé hajlik és meg-
érti-e, hogy ha van is, mire jó, és mire nem jó a vagyon, és hogy melyik lányra néz majd rá.

Mindenre hajlott. Hol a költő soraival repült Trójából Rómába, hol a csillagok húzták, 
hol Róma összes kútját és épületeit akarta ismerni, hogy ráismerjen majd mindegyikre, hol 
egy óriás Sopianae-ről álmodott, amelynek templomai és fürdői messze, a barbárok föld-
jén is híresek lesznek.

És csak Fotisra nézett. Megkaphatta volna, de inkább olyannak tűnt, mint Daphnis, epe-
kedni látszott, majd őrültként rohant le a dombról, ahová a Száműzött felküldte Fotist va-
lami köntössel, hogy vigye el neki, máskor napokig a szavát sem lehetett venni.

– Nemcsak a teste vágyódik utána. De a lelke is – mondta végül Lucius, és a Száműzött-
re pillantott.

Fel kell szabadítanod – mondta magában abban a pillanatban, amikor Lucius, hogy ne 
tűnjön túl bizalmasnak, valami apróságra hívta fel a figyelmét, talán arra hogy újfajta le-
pényt kínálnak a fürdő előtt, eddig ismeretlen fűszerrel sütik össze a tésztát, és nem tud-
ni a receptet.

Lucius gyermektelen volt, Rufus is az volt, Marcus fia meghalt, azaz hacsak Porcius szám-
talan csúf lányát nem számoljuk, alig születtek gyermekek a városban. Csak az insulák za-
varos, mindenféle nyelven beszélő népe szaporodott.

– Szabad polgárok – gondolta megvetően, és Fotisra gondolt, aki rabszolga létére ma-
ga nyúlt a könyv után.

A Száműzött, aki emlékezett még Iuliára, akárhányszor ránézett a fiára, és akárhányszor 
ránézett a fiatal barbár lányra, aki, ahogy teltek az évek, előbb állatból lány, aztán lányból 
nő, majd nőből keleti istennőkhöz hasonlatos szépség lett, bólintott.

Inkább ezt vegye el, mint Porcius egy lányát. Akárhonnan jött.
Fotis most állt előtte büszkén és zavarodottan. A Száműzött felé nyújtotta a könyvet.
– Nézd meg, Fotis. Tudom, hogy a betűket ismered.
A lány a lábához ült le, és úgy nyúlt a könyvhöz.
A Száműzött lassan, félve, hogy elszalad, mint az első napon, a vállára tette a kezét. De 

Fotis maradt.   
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