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Hiába próbáltam volna a legtöbbet kihozni magamból, hogy a tör-

ténet a lehető leghihetőbb legyen, ha nincs mögöttem az a rengeteg 

szakmai segítség, amit az írás során kaptam. 

   A történet helyszínén, a mai Szombathelyen, sajnos kevés helyen 

maradtak fenn az ókori város maradványai. Mivel Aquincumhoz is 

kapcsolódik jelenet a könyvben, és köztudott, hogy a Római Biro-

dalom nagyvárosai rengeteg hasonlóságot mutattak, sokszor kop-

tattam az Aquincumi Múzeum területén lévő utcaköveket, hogy 

képzeletem szárnyra keljen. 

   Az, hogy nem tévedtem el az ókori város utcáin – bár volt, hogy 

rossz irányba indultam –, Lovász Ilona múzeumpedagógus érde-

me, aki nemcsak végigkísért a megmaradt, illetve helyreállított ro-

mok között – leglelkesebben Mithras isten templomában és a nagy 

közfürdőben –, de Kővágó Dániel, az Aquincumi Múzeum mun-

katársának együttműködésével, fejezetről fejezetre segített, hogy 

leírásaim minél jobban visszatükrözhessék a római kor hangulatát. 

   A kis terjedelme ellenére nagy kihívást, és sok fejtörést okozott 

a Danuviuson való hajózás, amelynek élményét végül Dr. Balogh 

Tamásnak, a TIT Hajózástörténeti, Modellező- és Hagyományőrző 

Egyesület elnökének köszönhetem. 

   Nemcsak Aquincum, hanem Verona utcáin is számtalanszor meg-

fordultam a forrásgyűjtés ideje alatt, hogy minél közelebb érez-

zem magam a megismerni kívánt korhoz. Itt minden alkalommal, 

ugyanolyan odaadással kalauzolt végig Dr. Gianni Tamá régész 

barátom. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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   A legnehezebb, de egyben számomra a legélvezetesebb feladatot 

a római jog világában való kiigazodás okozta. Ebben legfőbb segí-

tőm Prof. Dr. Sáry Pál, a Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudomá-

nyi Kar Római Jogi Tanszékének vezetője és Dr. Pozsonyi Norbert, 

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római 

Jogi Tanszékének adjunktusa volt. 

   Az ókori Zalalövő, azaz Salla, és Dunaszekcső, vagyis Lugio kör-

nyéke, illetve a császárkori numizmatika szakértőjeként a római 

pénzérmék leírásához Dr. Redő Ferenc régész részletes és érdekes 

beszámolói nyújtottak segítséget. 

   Napjainkban nem létezik Savaria Sosztarits Ottó régész nélkül, 

aki az ötlettől a kézirat nyomdának való átadásáig lelkesen segítet-

te munkámat a tanácsaival, és nem csak Savaria kétezer éves rom-

jai között vezetett végig, hanem az ókori város történelmében is.

   Köszönet jár a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár dolgozó-

inak, akik készségesen rendelkezésemre bocsátották a szükséges 

dokumentumokat, könyveket, amiket – röstellem –, a határidőt 

jócskán meghaladva juttattam vissza számukra.

   Szeretném megköszönni még a családomnak, hogy elviselték a 

hosszú elvonulásokat. Barátaimnak a sok türelmet, bíztatást, támo-

gatást, valamint Savaria legösszetartóbb csapatának, kollégáim-

nak, hogy önzetlenül mellém álltak, és néha helyettem/nevemben 

végezték a munkát a kézirat leadásának hajrájában.

   Végül, de nem utolsó sorban nagyon hálás vagyok Zsiga Henrik-

nek, hogy elindított az íróvá válás útján, valamint előolvasóimnak 

Bereczk Imolának, Takács Alinának, Fayer Sándornak és Kal Pin-

tér Mihálynak, hogy fejezetről fejezetre segítettek a történet és a 

szöveg véglegessé csiszolásában.
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Kedves Olvasó!

   Egy ókori római történetben elkerülhetetlen, hogy találkozzunk 

latin szavakkal. Hogy ne zökkentsem ki Önt az olvasásból, ahol 

lehetséges, körbeírtam ezeket, és csak ott használtam lábjegyze-

tet, ahol ez nem volt megoldható. Úgy gondoltam, megkönnyítem 

az olvasást azzal, ha az egyszeri leírás, illetve lábjegyzet mellett 

ismertetem Önnel a történetben többször felmerülő idegen szavak 

jelentését, hogy bármikor vissza tudjon lapozni hozzájuk. 

   Ígérem, nem kell sokszor megtennie, hiszen a szövegkörnyezet 

segít megjegyezni a jelentésüket. 

   Jó történelmi utazást kívánok Önnek az én szeretett ókori váro-

somba, Savariába!

      Náray Mia 

SZÓSZEDET
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Aquae Balissae – Daruvár (Horvátország)

Aquileia – Aquileia (Olaszország, Friuli-Venezia Giulia régió)

Aquincum – Óbuda

Bassiana – Sárvár közelében

Carnuntum – Petronell-Carnuntum (Ausztria)

Lugio – Dunaszekcső

Nicomedia – Izmit (Törökország)

Poetovio – Ptuj (Szlovénia) archaikus magyar nevén: Potoly

Salla – Zalalövő

Savaria – Szombathely

Scarbantia – Sopron

Singidunum – Belgrád (Szerbia)

Sirmium – Szávaszentdemeter (Szerbia)

Siscia – Sziszek (Horvátország)

Sopianae – Pécs

Danuvius – Duna 

Dravus – Dráva

Pelso – Balaton

Rhenus – Rajna

Savus – Száva 
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atrium – a ház központi része, díszes fogadóterem.

augustus – a tetrarchia (négyes császárság) idején főcsászári cím

barbaricum – a Római Birodalom által nem meghódított területek

basilica – az adminisztráció és a törvénykezés központja

benefi ciarius – a hadsereg kötelékéből a helytartói hivatalhoz be-

osztott különleges feladatokat ellátó katona

caesar – a tetrarchia idején alcsászári cím

caldarium – a fürdők meleg levegőjű, meleg vizes terme

canabae – a katonatábor mellett kiépült település

carruca – alvásra is alkalmas nagyméretű utazókocsi

cubicula – hálószoba

decurio – a városi tanács tagja

domina/dominus – úrnő/úr 

edictum – rendelet 

forum – oszlopcsarnokkal körbevett nyitott tér

frigidarium – a fürdők hideg levegőjű, hideg vizes terme

hetaera – kéjnő (görög) 

hypocaustum – padlófűtés

impluvium – négyszögletű esővíztároló

kalendae – a hónap első napja

katekumen – a keresztény beavatás szentségeire készülő felnőtt

laconicum – a közfürdő szárazlevegős izzasztókamrája

libertus/liberta – felszabadított ranszolga/nő

lictor – törvényszolga

limes – a Római Birodalom védelmét szolgáló szárazföldi határ-

vonal. Idővel ezt a kifejezést használták a folyam menti ripa védő-

rendszerre is.
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magistratus – hivatalnok, választott tisztviselő

paenula – utazáskor használatos, vastag anyagból készült szűk 

szabású köpeny

palla – férjes asszonyok által hordott félkör alakú gyapjúköpeny

pallium – duplán összehajtott nagy gyapjúkendő: vállra vetve és 

nyakon fi bulával összefogva viselték

peculium – különvagyon

perfectissimus – ranghoz illő megszólítás, jelentése kb. tökéletes-

séged, kiválóságod

peristylium – a lakóház oszlopokkal övezett belső udvara  

porticus – az épület főhomlokzatához csatlakozó fedett, elöl nyi-

tott oszlopfolyosó

praefurnium – a fürdő fűtőhelyisége

praetorianus – a császári testőrség tagja

princeps – itt: uralkodó fi ú leszármazottja

raeda – egyszerű utazókocsi

speculatores – katonai hírszerző

stabulum – motel 

stadium – koronként változó hosszmérték, egy görög-római stadi-

um kb. 185 méter

stola – hosszú, női ruhadarab

sudatorium – a közfürdő forrógőzös helyisége

tablinum – a ház urának az atriumból nyíló dolgozószobája

tepidarium – langyos levegőjű terem langyos vizes medencével

triclinium – étkező

vestibulum – a bejárat előtti szűk előtér

vilicus – egy birtok intézője



A II. századból fennmaradt, Savaria lakosainak nevét tartalmazó kőtábla 

(Szombathely, Városháza)
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Rufus mozdulatlanul állt a császári testőrök gyűrűjében. A ko-

ra őszi, bithyniai hőség egy izzadtságcseppet indított útjára vörös 

taréjos sisakja alól. Érezte, ahogy végiggördül simára borotvált 

arcán, majd fényes, szegecselt láncingjére hull. Hogy elterelje 

fi gyelmét az elviselhetetlen hőségről, a tucat praetorianus1 által 

körbevett testőrparancsnokra összpontosított. 

Arrius Aper összekötözött kézzel várta, hogy a Nicomedia-közeli 

sivár dombok egyikén sebtében összetákolt emelvényre vezessék, 

és a legmagasabb rangú tisztek döntsenek sorsa felől. Vértől és 

portól ragacsos arca meggyötörtnek látszott. Mélyen ülő szeme 

kíváncsian fürkészte a pazar uralkodói sátor mellett történő ese-

ményeket. Fél stadium2 távolságra álltak az ideiglenesen felállított 

bíróság helyszínétől. Tőlük balra, rendezett sorokban, katonák ez-

rei lepték el a völgyet. Néma csend ült a tájra, csak a hullámzó 

tenger morajlása és a sirályok hangos vijjogása hallatszott a szik-

lás dombok mögül. 

1  a császári testőrség tagja

2  kb. 92 méter

i. sz. 284 szeptember közepe

PROLÓGUS
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Rufus, a parancsnok tekintetét követve, feszülten fi gyelte az 

emelvény előtt gyülekező tiszteket. Hunyorítania kellett, hogy 

lássa a dombon történő eseményeket, mert a rudakra tűzött arany 

sasokon ide-oda táncoltak a szeptemberi napfény vakító sugarai. 

Ebből a távolságból nehéz volt felismerni az embereket, de a négy 

illír tábornokot nem lehetett összekeverni senkivel. Constantius 

Chlorus fehér haja kirítt a tömegből. Parancsnoki sisakját a kar-

jában tartva, néhány társával beszélgetett az emelvény lábánál. 

Hamarosan egy nagy hasú, vaskos tiszt tűnt fel a többiek mellett. 

Ez csakis Galerius lehetett. Mint általában, Rufusban most is egy 

részeg paraszt benyomását keltette, még az egyenruhát sem tudta 

méltón viselni. Nem sokkal mögötte Maximianus tábornok ro-

busztus alakja jelent meg, végül a délceg Diocles, a császár köz-

vetlen védelmét ellátó testőrség, a domesticusok parancsnoka 

érkezett aranyozott páncéljában. A tisztek felvonultak az emel-

vényre. Rufus hiába fi gyelt, túl messze volt ahhoz, hogy hallja, mit 

mondanak. 

Aztán mozgolódás támadt a légiók soraiban, és az addig rende-

zett díszalakzat megbomlani látszott. Rufus eleinte nem tudta ki-

venni, mit kiabálnak, de végül a tömeg már együtt, érthetően har-

sogta:

‒ Diocles! Diocles! Diocles! 

Aper a fejét rázta, és csalódottan csettintett a nyelvével. 

‒ Egy felszabadított rabszolga fi a – mélyet sóhajtott, majd mint-

ha azt akarná, hogy a légió minden tagjához eljusson a kérdése, 

folytatta: – Hova jut így a birodalom?  

A testőrök az emelvényen álló tiszteket fi gyelték, nem törődtek 

Aper szavaival. Csak Rufus válaszolt neki, próbálva túlkiabálni a 

Dioclest éltető katonákat.
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‒ Lényegtelen, honnan jön az ember, parancsnok! Az a fontos, 

hogy mi van a szívében és a fejében. Ha mindkettőben rend van, 

rend lesz a birodalomban is. 

Aper veréstől feldagadt arcát büszkén felszegve Rufusra meredt. 

Tekintete megvetést sugárzott.

‒ Ebben a birodalomban bármi lehet az emberből. Úrból rab-

szolga, rabszolgából pedig úr. Ha jó helyen hajolsz elég mélyre, 

akár te is viheted valamire!

Rufus meglepődött, hogy Aper a számára ilyen megalázó hely-

zetben is képes fölényeskedni. A mellette álló, idősebb katona fel-

fi gyelt a párbeszédükre. Mélyzöld szemét Rufusra szegezte, aztán 

incselkedve kacsintott.

‒ Ki tudja! Egy nap talán előtted tisztelgünk majd! – nevetett, és 

a sisakja fülvédőjétől szinte egészében eltakart, napbarnított arcán 

fehér vigyort villantott Rufus felé.

‒ Ugyan! ‒ fi ntorgott egy másik. ‒ A vonzó külső nem elég a ma-

gas pozíció eléréséséhez.

‒ Sosem lehet tudni! ‒ nevetett a harmadik társuk. ‒ Nem egy-

szer láttuk, hogy valaki a seggével jutott előbbre, nem az eszével 

vagy az erejével. 

A többiek halkan nevettek mögöttük. Tény, hogy jónéhányan ju-

tottak pozícióhoz az udvarban a magasrangú tisztviselők szere-

tői közül. Rufus, bár vagy fél fejjel volt magasabb a társainál, ő 

volt a legfi atalabb a testőrök között. A legkevésbé esélyes, hogy 

a ranglétrán előre lépjen, hacsak nem tűnik ki valamely rendkívüli 

tettével.

‒ Nem, Amantius! Nem vágyom hatalomra! ‒ felelte az elsőként 

szóló idősebb katonának, majd a mellettük felállított, őrök által 

körbevett méretes sátorra mutatott. ‒ Nézd meg, hogy végzi mind-
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egyik! Ha meg kell halnom, az csatában legyen, ellenfél, és ne 

azok kardja által, akik rám terítik a bíbort!

E mondatokat nem kifejezetten Apernek célozta, hiszen amióta 

az eszét tudja, alig volt olyan vezetője a birodalomnak, akit nem a 

praetorianus gárda tett volna el láb alól, ő mégis gúnyos megvetés-

sel nézett rá a szeme sarkából, és nagyot köpött Rufus szegecselt 

talpú cipője elé. Rufus karja ösztönösen lendült, hogy arcon csapja 

a parancsnokot, de remegve visszafogta magát. Akármilyenek a 

körülmények, Aper még ebben a helyzetben is a felettese. Amantius 

érezhette a felháborodását, mert egyetlen pillantásával nyugalomra 

intette őt, majd Aperhez fordult. 

‒ Egyet árulj el nekem, parancsnok! Miért nem voltál türelmes? 

Hozzáadtad a lányod a császárhoz, a te kezedben volt minden irá-

nyítás.

‒ Az voltam ‒ felelte Aper. ‒ Nem én öltem meg Numerianust! 

Diocles lecsitította a tömeget, és intett az őröknek, hogy indul-

janak.  

A rangidős tiszt hátranézett, kezével jelezte a többi testőrnek, 

hogy vegyék szorosabban közre Apert, majd elindultak az emel-

vény felé. Lassan haladtak, közszemlére téve a megkötözött pa-

rancsnokot. Ő büszkén lépdelt a katonák gyűrűjében. Rufus tudta, 

hogy nem sokan kedvelik. Az előző nyáron nem lehetett rábizo-

nyítani Carus meggyilkolását. Akkor meggyőzött mindenkit, hogy 

villámcsapás végzett az uralkodóval. De Carus fi ának halálát már 

nem tudja kimagyarázni. 

Felkísérték az emelvényre. Aper, fejét felszegve, feldagadt arccal 

állt a nála majd egy fejjel magasabb katonatiszt előtt. Diocles olyan 

közel hajolt hozzá, hogy szinte összeért az orruk. Halvány égkék 

szeméből gyűlölet sugárzott.
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‒ Te akartad irányítani a birodalmat! ‒ kezdte megvetően. Rufus 

most már tisztán hallott minden szót. ‒ De hallgasd a katonákat!

Aper szemrebbenés nélkül állta a tiszt szúrós tekintetét. Diocles 

őszbe hajló borostája alatt arcizmai megfeszültek, nagyot nyelt, 

azután színpadias mozdulattal a katonák felé fordult. 

‒ Az, hogy Arrius Aper testőrparancsnok napokig titkolta sze-

retett uralkodónk halálát, és menekülési kísérlete a császár halá-

lának felfedezése után, annak ékes bizonyítéka, hogy Numerianus 

császár az ő keze által halt meg! ‒ kiáltotta torka szakadtából. Kis 

szünetet tartott, lassan végignézett a légiósokon, kivonta kardját, 

az ég felé emelte, és nagy lélegzetvétel után így folytatta: ‒ Eskü-

szöm nektek, hogy cselekedete nem marad megtorlatlanul!

Rufus számára nem volt világos, melyik érzés erősebb Diocles-

ben. A düh, hogy ez az ember megölte saját vejét, a Római Biro-

dalom uralkodóját, vagy pedig a vágy, hogy a jóslat szerint an-

nak helyébe lépjen. A táborban mindenki tudott a druida papnő 

jóslatáról, amely szerint Diocles császár lesz, amennyiben megöli 

a vadkant. Megölt vagy százat, de egyik sem vitte közelebb a bíbor 

tógához. De most… Rufus szívverése kihagyott. Aperre nézett, 

majd Dioclesre. Majd vissza Aperre. 

‒ Aper ‒ mormolta a szót az orra alá. ‒ Az aper szó jelentése 

vaddisznó. 

A szikrázó páncélzatú tisztek fölött vakítóan csillogott Diocles 

kivont kardja. Aztán az eskü pózából olyan hirtelen csapott le az 

előtte álló testőrparancsnokra, hogy még az emelvényen állók 

is hátrahőköltek a meglepetéstől. Ítélt a bíróság, és az ítélet vég-

rehajtatott.

A katonák diadalüvöltésben törtek ki.

‒ Éljen a császár! – harsogták sorban, egymás után. 
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A tisztek kivont kardjuk hegyét a padlódeszkára helyezve, térdre 

borultak Diocles előtt. 

‒ Megölte hát az igazi vadkant! – fordult Rufushoz Amantius, 

és letörölte a parancsnoka nyakából arcára fröccsent vércseppeket.

Leon a Savaria-patak partján eldobott deszkák mellett játszott 

két öccsével, ezen a hűvös, eső utáni délután. A kisebbnek pisilnie 

kellett, ezért kitalálták, hogy versenyeznek, ki tud beletalálni a 

korhadt fadarabon lévő repedésbe. Barna, kócos szövetből készült 

köpenyük végét az álluk alá kapták, és a három kisfi ú nevetve 

kezdte a versenyt. A hétéves Milo incselkedve fordult feléje.

‒ Tudod, hogy mindig vörös a fejed, amikor Tariát meglátod? 

– kérdezte kuncogva, majd testvére lábára csurgatott egy keveset. 

Leon dühében ölre ment vele a csúszós falevelekkel teli talajon. 

Nem csak azért, mert levizelte. Nem értette, Milo mi élvezetet ta-

lál folyton abban, hogy a fazekasmester lányával hergeli. Kapott 

már jó pár pofont ezért. A heves viaskodás közepette nem törődtek 

kisöccsük aggódó, már-már sírásba hajló könyörgésével.

‒ Hagyjátok abba! Leon, hagyd abba! Milo! Ne csináld! ‒ kiál-

tozta elkeseredetten, amikor Leon dühtől eltorzult arccal két vállra 

fektette fi vérét.

‒ Fogd be a szád, Verinus! Ne siránkozz, mint egy kislány! ‒ vá-

gott vissza Leon.

‒ Nem siránkozom ‒ pityergett az ötéves kisfi ú, és hátrébb hú-

zódott testvéreitől. Néhány pillanat múlva hirtelen abbahagyta a 

szipogást. Ijedten bámult a túlpartra. 

Leon sejtette, hogy kisöccse nem az ő rendreutasítása miatt csen-

desedett el, ezért felnézett. A patak fallal körülvett város felőli ol-
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dalán két korabeli fi út látott közeledni a tölgyfákkal szegélyezett 

patakparthoz. A magasabb, erősebb alkatú ment elöl, peckesen, 

mintha ő lenne a vezér. Egyik kezét a háta mögé rejtette. Leonnak 

úgy tűnt, mintha valamit tartana benne. Már a magányosan álló 

cseresznyefa közelében jártak, amikor felismerte őket. Felugrott, 

és védekező állást felvéve terelte maga mögé testvéreit. Amikor a 

két jövevény a vízparthoz ért, az alacsonyabb, a golyófejű, ahogy 

Leon hívta, elkiáltotta magát, hogy a túlparton is hallják. 

‒ Idióták!

Társa helyeslően bólintott, majd nevetve fordult a testvérek felé.

‒ Mit csináltok, agyatlanok? 

‒ Mit akarsz, Furius? ‒ kérdezte dühösen Leon.

‒ Öltél már állatot, tolvajfattya? ‒ kérdezett vissza a magasabbik.

‒ Nem! Te leszel az első! ‒ kiáltotta dühösen Leon. Tudta, miért 

hívta így Furius. Hallotta a felnőttek beszélgetését, és tisztában 

volt azzal, hogy apja megvett egy olyan földterületet a közelben, 

amelyre Furius nagyapja, a Petronius család feje előzőleg ajánla-

tot tett. Petronius Vibius meg volt győződve róla, hogy Helvius 

Verus csalárd módon jutott a földtulajdonhoz.  

‒ Gyáva vagy, Leon! ‒ kötekedett a golyófejű. ‒ Ha nem épp az 

öcsédet püfölöd, biztosan elszaladsz, amint meglátsz minket! 

‒ De ha már itt vagytok, megengedem, hogy nézzétek, hogyan 

játszanak a nagyok! ‒ vette át a szót barátjától Furius, és az eddig 

háta mögött tartott kezét előre nyújtva, egy vörös szőrű, sártól sötét 

foltos, csapzott kiskutyát lógatott a víz fölé, fejjel lefelé. Leon 

felismerte benne Taria kis barátját. Szegény párát valószínűleg 

megverték, mert alig volt már benne élet. Erőtlenül, hangtalanul 

próbált szabadulni fogvatartója szorításából.

‒ Sura! – szaladt ki Milo száján önkéntelenül. Letaglózva, tátott 
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szájjal bámulta a két nagyobb fi út a túlparton. Verinus szája elé 

kapta kezét és ijedten összerezzent.

‒ Ne dobd bele szegényt! ‒ tört ki belőle, és a szeme sarkában 

összegyűlt könnycseppek elindultak lefelé, hidegtől kipirosodott 

arcocskáján. 

‒ Nem dobom, ne aggódj, te kis veréb! Az az ilyen idiótáknak 

való, mint ti vagytok. Jobbat találtam ki. Gyere, Secundus! ‒ szólt 

a barátjának Furius, majd a cseresznyefához szaladtak. 

A környékbeliek közkedvelt fája volt ez. A gyerekek a göcsörtös 

törzsén lévő három odú miatt kedvelték, mert a nyílások még a 

legkisebbeknek is könnyűvé tették a fára mászást. A fi atalok a le-

lógó ágai ölelésében keresték a pillanatnyi nyugalmat, főleg ta-

vasszal, amikor fehér, illatos virágba borult. A déli külvárosban 

lakó idősebbek pedig a mellette álló padon szoktak pihenni, hogy 

eltávolodjanak kicsit a patak mentén épült, nyüzsgő város zaja elől. 

A túlpartról Leonnak a cseresznyefa nyújtózkodó óriásnak tűnt. 

Ahogy a két fi ú a fához ért, Furius előhúzta a köpenye alatt rej-

tegetett kötéldarabot, majd szegény állat jobb hátsó lábára kötöz-

te. Secundus villámgyorsan felkapaszkodott a fa törzsén, és annak 

ég felé meredő egyik hajlékony ágát lenyomta a lábával, hogy tár-

sa könnyen elérje. Az fogta a kiskutyát, és a kötelet felerősítette 

az ágra. Aztán elengedte. A faág sebesen visszacsapódott, hogy 

ide-oda inogva visszanyerje eredeti pozícióját. Sura erőtlenül him-

bálózott rajta, fejjel lefelé. 

A két fi ú szakadt a nevetéstől.

Verinus mozdulni sem bírt. Tátott szájjal bámulta a keservesen 

vonyító, csöppnyi állatot. Milo idegesen, tehetetlenül járkált fel-

alá, Leon viszont gondolkodás nélkül, dühödten belegázolt a de-

rékig érő hűvös vízbe. 
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‒ Tudtam, hogy kegyetlen vagy, Petronius! Ha elkaplak, elvá-

gom a torkodat! ‒ kiabálta.

‒ Lassú vagy, Helvius! Vigyázz, bele ne fúlj nekem a vízbe! ‒ ne-

vetett Furius gúnyosan.

‒ Több gonoszság szorult beléd, mint a nagyapádba, te átok-

fajzat! – hallotta Leon egy nő határozott hangját a távolból. Furius 

nagyanyja közeledett gyors léptekkel feléjük, oldalán az egyik mo-

solygós rabnőjével. Az asszony dühödten próbálta nyakon csíp-

ni unokáját, de az sebesen kitért előle.

‒ Ne érj hozzám még egyszer, vén rusnyaság! ‒ vágta oda neki 

Furius magából kikelve. Aztán Secundus vállára csapott, mint aki 

jól végezte dolgát, majd hangos nevetés közepette futásnak ira-

modtak, hogy egy pillanat múlva eltűnjenek a Savaria partján so-

rakozó fák mögött.  

Leon közben átért a patak túloldalára. Felnézett a fára, amelynek 

ringatózó ágán már alig mozgott Taria kutyája. Ledobta magáról a 

köpenyét, hogy könnyebben fel tudjon mászni. Vacogott, és tud-

ta, hogy a nyugodni térő nap sem lesz már segítségére, hogy fel-

melegedjen. 

‒ Milo! Hozz kést! ‒ kiáltott öccse felé, aki Verinust hátrahagy-

va, szó nélkül elszaladt. Nem voltak messze a Savaria-patak nyu-

gati partján fekvő birtokuktól. Verinus egy korhadt farönk mellé 

térdelt, és őszinte csodálattal bámulta testvérét. Közben Furius 

nagyanyja odaért a fához, és aggódva fi gyelte Leont, aki nehezen, 

lassan haladt felfelé, didergő végtagjaival. Végre felért arra a ma-

gasságra, amelyen a kiskutya lógott, de hiába nyújtózkodott, nem 

érte el. Feljebb húzta magát és a feje feletti vastag ágban megka-

paszkodva, elkezdte rugdosni azt, amelyikre Surát kötözték. Az ág 

nagyot reccsenve kettérepedt, és félig elengedte a fa törzsét. Leon 
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a földre érve már könnyedén elérte a himbálózó állatot. Az elegáns, 

szőke nő mögéje lépett, és gyengéden a vállára tette a kezét.

‒ Jóravaló fi ú vagy, Helvius Leontius.

‒ Üdvözöllek, Marcellina – köszöntötte őt Leon elpirulva. Utál-

ta, ha így hívták, de nem tette szóvá. Örült a kedves szónak. Anyján 

kívül még nem dicsérte őt senki.

‒ Add a tőröd, Belisaria! ‒ fordult Marcellina a rabnőjéhez, majd 

amikor az átnyújtotta neki, kihúzta díszes tokjából, és Leon kezébe 

nyomta. Ő köszönésképp fejet hajtott, majd az apró fegyverrel, 

gyors mozdulattal elvágta a Sura lábára erősített kötelet, és a mell-

kasára szorította a félholt állatot. 

‒ Jól van. Már nem lesz baj. Furius megkapja, ami jár neki ‒ 

nyugtatgatta inkább magát, mint a szerencsétlen kiskutyát. 

A túlparton a szüleit látta gyors léptekkel közeledni. Anyjának 

a kezében gyapjútakaró, száraz öltözék és a cipőjébe való me-

leg gyapjúbélés volt. Milo szorosan a nyomukban haladt. Amikor 

apja Verinus mellé ért, kézenfogta őt. A kisfi únak szaladnia kel-

lett mellette, hogy tartani tudja vele a lépést. Anyja megállt a pa-

takparton, és néma fejbólintással köszöntötte Marcellinát. Leon 

visszaadta a tőrt, elbúcsúzott az asszonytól, majd Surával a kar-

jában, immáron kerülővel, a birtokukhoz vezető bekötőút mellet-

ti hídon keresztül indult a Savaria-patak túloldalára. Anyja aggódó 

mosollyal várta. 

Amint átért, apja feldúltan lépett mellé.

‒ Azt a szolgafattyat kellett volna elagyabugyálnod, nem a nyam-

vadt kutya után mászni! Mi vagy te? Kislány?  

Leon szeme villámokat szórt apja felé, de mielőtt megszólalha-

tott volna, anyja leültette a farönkre, letérdelt mellé, és körbecsa-

varta a takaróval. 
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‒ Én kis hősöm! Büszke vagyok rád! – súgta a fülébe, majd ölébe 

vette a kiskutyát, hogy a vacogó Leon tiszta, száraz ruhára cse-

rélhesse öltözékét.

Milo is odalépett, hogy megsimogassa a remegő állatot, de lát-

va apja dühödt tekintetét, meggondolta magát. Némán várt anyja 

mellett. Amikor Verinus melléjük ért, hátulról anyja nyakába csim-

paszkodott.

‒ Meg fog halni? ‒ kérdezte aggódva. 

‒ Azt nem hagyjuk! – felelte a nő mosolyogva.

‒ Azt a vakarcsot nem akarjátok hozni, ugye, Aurelia? ‒ kérdezte 

Verus csodálkozva.

Aurelia nem válaszolt. Egy gondterhelt sóhaj kíséretében vissza-

adta az állatot Leonnak. Két kisebbik fi át kézenfogva felállt, és las-

san elindult vissza a Helvius birtok felé. Leon Surával az ölében 

néhány hosszú levegővételnyi ideig farkasszemet nézett apjával. 

Verus unta meg előbb. Dühösen legyintett, majd sarkon fordult, és 

morgolódva elviharzott.

Szolgájával az oldalán Marcellina még mindig a cseresznyefa 

mellett állt. Őt bámulta. Leon intett neki. Az asszony boldog mo-

solyt küldött felé búcsúzóul, mielőtt társalkodónőjébe karolva tá-

vozott volna.

 Leon némán ült a farönkön, ölében az egyre lassabban pihe-

gő kiskutyával. Sura erőtlenül próbált feléje fordulni. Mindhiába. 

Nyaka lehanyatlott, teste elernyedt. Kósza fuvallat kapott csapzott 

bundájába, és magával vitte utolsó leheletét. 

Leon megborzongott. 

‒ A római férfi  nem könnyezik – ismételgette magában apja sok-

szor hangoztatott mondatát. Óvatosan állt fel, ölében a mozdu-

latlan kiskutyával. 



22

Ő már nem fázott.

Leon visszanézett a Savaria partjára. Az ég közben magára húz-

ta csillagos takaróját. A tovasuhanó őszi szellő összeborzolta a 

cseresznyefa leveleit, és törött ágán ide-oda lengette az elvágott 

kötéldarabot. Leon egy utolsó pillantást vetett a tájra, majd szo-

rosan magához ölelte Taria kis barátját.

Keserűséggel a szívében, karjában az élettelen Surával indult 

hazafelé, hátrahagyva a hideg szélben táncra perdülő, sárguló fa-

leveleket.



I. RÉSZ
i. sz. 303 február vége
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I.

Az ajtaja melletti falra erősített olajlámpa halvány fénybe borí-

totta szerényen berendezett szobáját. Rufus fájó szívvel nézte a sa-

rokban álló faládán pihenő egyenruháját, és a pislákoló fényben 

megcsillanó, falnak támasztott kardját. Öt nap, és vége. Letelt a 

szolgálati ideje. Öt nap, és magára öltheti polgári ruháját. Napok 

óta nem aludt a gondolattól. A császár védelmére tette fel az életét, 

amelynek jó részét az uralkodó mellett töltötte. Nehéz lesz elsza-

kadni Diocletianustól, a nicomediai palotától, a testőrgárdától. Pró-

bálta elképzelni, milyen lesz a nyugalmas élet otthon, Savariában. 

Bekerülhetne a tanácsba, ha lenne megüresedés. Szeretne aktív 

tagja lenni a közösségnek, és döntéseivel hozzájárulni a város mű-

ködéséhez. A hosszú szolgálatáért kapott pénzből és a megtakarí-

tásaiból betársulhatna valamilyen jó üzletbe. Nővére segít majd 

neki eligazodni a polgári életben.

Hirtelen ült fel az ágyában. Mintha valaki elfutott volna az ajtaja 

előtt. Szokatlannak találta ezen a késői órán. Gyorsan magára kap-

ta tunikáját, csizmáját az ágya mellett hagyva felmarkolta tőrét az 

ágya mellől, és kikémlelt az ajtón.

Nem a katonai kaszárnyában élt, mint a többi testőr, hanem a csá-

szár lakosztályával szembeni épületszárnyban, a császár közvetlen 
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védelmét ellátó testőrök tagjaként. Bár nem volt szolgálatban, el-

lenőrizni akarta a gyanús léptek forrását, hiszen most nem csak 

Diocletianus császár és a felesége, hanem lányuk és vejük – Gale-

rius, a keleti alcsászár – is a palotában tartózkodtak. 

A folyosón kihalt volt minden, úgy tűnt, az egész palota alszik, 

csak a falra festett, szárnyas alakok táncoltak vidáman. Elindult a 

császári lakosztály felé, a központi palota nyugati szárnyába. El-

haladt a rétoriskola igazgatójának és a palota orvosának szobája 

mellett. Letért a Dioceltianus rezidenciájába futó, vörös oszlopok-

kal szegélyezett folyosóra. 

Alig tett néhány lépést, a lépcsőfordulónál az ifjú Constantinus-

ba botlott, aki a nyugati alcsászárnak, Constantius Chlorusnak fi a-

ként – az uralkodók közti békesség jeléül – a nicomediai palota 

kényszerű vendége volt. Könnyed léptekkel, kettesével szedte a 

fokokat.

‒ Megint kimaradtál, nobilissimus3 ‒ fogadta őt Rufus, rang-

jához illő megszólítással. Constantinus, ahogy felért a lépcsőn, 

üdvözlésképp megszorította Rufus alkarját.

‒ Ahh, barátom. Ne is mondd! Most jövök Minervinától – kezd-

te, majd döbbenten nézett Rufus mezítelen lábára. – Te mit keresel 

így itt?

Nem sok katona részesült a nyugati caesar fi ának fi gyelmében. 

A többi testőrben a Rufus irányába tanúsított kitüntetett bánásmód 

inkább irigységet és rosszindulatot, mintsem megbecsülést és tisz-

teletet váltott ki. Ezért Rufusnak ügyelnie kellett, nehogy a Cons-

tantinussal való barátsága árnyékot vessen Diocletianus iránti hű-

ségére. 

3  a császári ház tagjait megillető cím
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‒ Nem tudtam aludni, és volt egy megérzésem, hogy jobb, ha 

körülnézek ‒ felelte a folyosót kémlelve.

Ebben a pillanatban halk léptek közeledésére kapták fel a fejüket.

‒ Nem csak te nem tudsz aludni, ahogy hallom – jegyezte meg 

Constantinus szemöldökét ráncolva.

Az uralkodói lakosztály rendjéért felelős kamarás jelent meg 

előttük, akinek keze rövid tőrén nyugodott. Rufus meglepetten 

nézett rá. Semmi keresnivalója erre. Az uralkodó ajtaja előtt kelle-

ne őrködnie!

Ahogy eléjük ért, a kamarás megtorpant az alcsászár fi a és a 

testőrségi tiszt láttán, majd tisztelettudóan fejet hajtott előttük. 

‒ Mi dolgod erre, Iucundus? ‒ vonta kérdőre őt Constantinus. 

‒ Követtem egy fura alakot, nobilissimus ‒ felelte az őr szem-

lesütve. 

‒ Milyen alakot? ‒ kérdezett vissza meglepődve Constantinus. 

‒ Beszélj!

‒ Akit az uralkodó lakrésze előtt láttam elsurranni ‒ kezdte kissé 

tétován. ‒ Már nyugodt volt minden a szobája körül, így – hosszú 

lélegzetvételnyi szünetet tartott, majd lehajtott fejjel folytatta –, 

bevallom, egy pillanatra elszundítottam.

‒ Mit tettél? Így óvod az uralkodót?! ‒ förmedt rá Rufus magá-

ból kikelve. ‒ Ezért keményen megbüntetnek!

‒ Hagyd! ‒ intette le Constantinus türelmesen Rufust, majd Iu-

cundus felé fordult. ‒ Folytasd!

‒ Valamiért felriadtam, és amikor felpillantottam, egy árnyékot 

láttam osonni a folyosón. Azonnal utána eredtem, de hamar eltűnt 

a szemem elől. 

‒ Láttad legalább, hogy nézett ki? ‒ kérdezte Rufus izgatottan.

‒ Nem – rázta meg a fejét még mindig szemlesütve a kamarás. 
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– De olyan gyorsan és magabiztosan közlekedett, hogy minden bi-

zonnyal ismeri a palotát.

Rufus és Constantinus ösztönösen összenézett. Az ifjú szeme ki-

kerekedett, majd mielőtt Rufus megszólalhatott volna, Constan-

tinus felkiáltott:

‒ A császár!

Futva indultak Diocletianus lakrésze felé. Az őr követte őket. 

Átértek a vörös oszlopos folyosón, és épp elhagyták a könyvtár-

szoba díszesen faragott ajtaját, amikor erős, szúrós szag csapta 

meg az orrukat. Kétségbeesett rohanásba kezdtek. Az uralkodó há-

lószobájának ajtaja előtt gomolygó füst kúszott a fehér márvány-

padlón, fel a falakon, szürkeségbe borítva az egész császári lak-

osztályt. A folyosó túloldalán hatalmas lángnyelvek nyaldosták a 

vérvörös, sűrűn szőtt függönyt az elefántcsont díszítéses, faragott 

ajtó előtt, amely Diocletianus lakrészét választotta el Galeriusétól.

Rufus ért oda elsőként. Egy összeégett test hevert az ajtó előtt, 

de nem volt ideje foglalkozni vele. Habozás nélkül betörte a háló-

szoba ajtaját. Visszahőkölt, ahogy hirtelen arcon csapta a forróság. 

A fojtogató, sűrű füsttől körbeölelt ágyban alig bírta kivenni az 

uralkodó elernyedt testét.

‒ Hozz segítséget! ‒ kiáltott Constantinus a kamarásra, aki azon-

nal az udvarmester szobája felé vette az irányt. A nyugati caesar 

bikaerős fi a könnyedén ölbe kapta az idős uralkodót. ‒ Az udvarra 

viszem ‒ kiáltott vissza a válla mögött, majd karjában az ájult Di-

ocletianusszal kirohant az épületből.

Rufus egyedül maradt a szobában. Letépte a falat díszítő egyik 

függönyt, ráborította a vizet a kézmosóból, majd a nedves füg-

gönyt maga köré csavarta, és elindult a folyosó végén tomboló lán-

gok felé. 
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Ahogy kilépett, Lactantiusba, a szónoklattan idős mesterébe bot-

lott. Ezüst szálakban gazdag, sűrű, fekete haja csapzott volt, lát-

szott, hogy hirtelen kelt ki az ágyából. Őt Diocletianus ősz szak-

állú, öreg orvosa követte szorosan.

A rétor idegesen kapkodta a levegőt. 

‒ Ez fi gyelmeztetés, isteni jel! ‒ siránkozott két kezét az ég felé 

emelve. Rufus nem különösebben kedvelte az afrikai férfi t. Min-

dig szépen borotvált, beesett arcán mélyen ülő, sötét szeme foly-

ton fürkészte a külvilágot.  

‒ Hagyd az aggodalmaskodást, Lactantius! Inkább segíts! ‒ Az 

égő függöny előtt heverő testre mutatott, majd az orvoshoz fordult: 

‒ Te meg menj az udvarra, ott van rád szükség! 

 Miután az öreg elcsoszogott, Rufus felkapta az ajtó előtt heve-

rő testet, és a tűz perzselő hevétől tisztes távolságba vitte, vissza, 

egészen a folyosó fordulójáig. 

‒ Ismered? – kérdezte Lactantiustól.

A rétor bólintott.

‒ Ez Galerius egyik heréltje.

Közben palotaszolgák és katonák töltötték meg a folyosót, és 

lázas tűzoltásba kezdtek. A katonák minden erejüket bevetették, 

hogy megakadályozzák a lángok terjedését. Borítottak, rombol-

tak, törtek mindent, ami lángra kaphatott, a szolgák pedig láncot 

alkotva adogatták egymásnak a vízzel teli bőrtömlőket. 

Hallották, ahogy a túloldalról vaskos faltörővel döngették a lán-

goló faajtót, amely egyszer csak nagy robajjal beomlott. Gale-

rius caesar is ott serénykedett embereivel. Üvöltve szidalmazta és 

sürgette az oltásban segédkező katonákat és szolgákat. 

Amikor Rufus meggyőződött róla, hogy a tüzet szerencsére idő-

ben észrevették, ráadásul Galerius látható élvezettel kézben is tart-
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ja a dolgokat, van elég ember az oltáshoz, és a tűz már nem terjed 

tovább, Constantinus után szaladt. Átsietett a márványudvaron so-

rakozó szobrok és különleges növények közt, a kerti pihenőhöz. 

Az uralkodó a csobogó szökőkút melletti kőpadra terített színes 

párnák és prémek közt hevert. Már magához tért a friss levegőtől 

és a palotaorvos csodás elixírjétől. Lánya és felesége is ott téblá-

bolt mellette.

‒ Ne mondd ezt, Diocles! – hallotta Rufus a főcsászár alázatos 

asszonyának elkeseredett hangját. Csak ő szólította még mindig 

Dioclesnek az uralkodót, hiszen már jóval azelőtt a felesége volt, 

hogy az illír parasztfi úból lett katona magára öltötte volna a bíbort. 

Alighogy Rufus kifújta magát, két őr és az udvarmester kíséretében 

megérkezett a kamarás. Remegő lábbal borult a birodalom ura elé. 

‒ Hol voltál, fi am, amikor kigyulladt a lakrészem? ‒ förmedt rá 

Diocletianus, mielőtt az megcsókolhatta volna köpenye szélét.

‒ Dominus ‒ kezdte Iucundus remegő hangon, fejét még mindig 

lehajtva, térden állva. ‒ Egy gyanús alakot láttam elmenni a szobád 

közelében, így utána eredtem.

‒ Nem az a dolgod, fi am, hogy elkószálj a szolgálati helyedről! 

‒ csattant fel Diocletianus zaklatottan. ‒ Csak hajszálon múlott 

az életem, és ezzel együtt a Római Birodalom jövője! Kizárólag 

Constantinus és egy testőröm lélekjelenlétének köszönhető, hogy 

nem sújtotta olyan balsors a birodalmat, amelyre gondolni sem 

merek!

Az udvaron mindenki szemlesütve állt a birodalom hatalmas ura 

előtt. Mindig tekintélyt parancsoló megjelenése még fenségesebb-

nek, még félelmetesebbnek tűnt, amikor dühös volt.

‒ Dominus ‒ próbált szóhoz jutni a kamarás. 

‒ Ne magyarázkodj! Mesélj el mindent az udvarmesternek! Ké-
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sőbb döntök a sorsod felől ‒ intette csendre az uralkodó, miköz-

ben határozott kézmozdulattal távozásra intette. 

Iucundus épp indulni készült az udvarmester és a palotaőrök kí-

séretében, amikor megérkezett a koromtól piszkos, izzadtságban 

úszó Galerius, nyomában a hűséges kutyaként loholó Licinius-

szal, a testőrgárda parancsnokával. Mély alázattal borultak térdre 

Diocletianus előtt. Ő tudomást sem véve az újonnan érkezőkről, 

Constantinushoz fordult. 

‒ Összeesküdtek ellenem. De te itt voltál! ‒ mondta, majd hálá-

san megszorította a kezét. 

‒ Nem esküdött össze ellened senki ‒ nyugtatta az ifjú.

‒ De igen, fi am. Túl elnéző vagy ‒ simogatta meg Diocletianus a 

nyugati caesar fi ának kezét, majd felállt és Rufushoz fordult. 

‒ Köszönöm neked, Naevius Rufus.

‒ Csak a kötelességemet teljesítettem, dominus ‒ felelte Rufus, 

és jobb öklét mellére emelve fejet hajtott az augustus előtt.

‒ Ők voltak! ‒ fakadt ki Galerius, akiben már forrt a düh, hogy 

uralkodótársa fi gyelemre sem méltatta érkezésekor. ‒ A kamarás 

volt és a palotában lakó társai. Minden bizonnyal. Azért menekült. 

Ő is keresztény! 

‒ Mit beszélsz, Galerius? ‒ pattant fel a helyéről felháborodva 

Constantinus. ‒ Nem menekült, hanem egy gyanús alakot köve-

tett. Lehet, hogy épp egy gyújtogatót. 

‒ Vagy épphogy ő volt a gyújtogató, és ezért menekült! ‒ vágott 

vissza a caesar megvető tekintettel. 

‒ Bárki lehetett a gyújtogató, Galerius! ‒ csattant fel Constanti-

nus most már indulatosan. ‒ Bárki! Megmagyarázhatnád például, 

mit keres a te rabszolgád holtteste a főcsászár lakosztálya előtt! 

‒ Vádolsz valamivel, fattyú? ‒ sziszegte Galerius, miközben fe-



32

nyegetőn Constantinus felé lépett. Rufus ifjú barátja arcát fi gyel-

te. Galerius szavai tőrként fúródhattak a szívébe. Köztudott volt, 

hogy anyját, apja Diocletianus parancsára kénytelen volt elhagyni, 

hogy elvegye a nyugati augustus, Maximianus fogadott lányát. A 

szép naissusi Helena. Így emlegette mindenki, aki ismerte. Még az 

uralkodó is. Néha úgy beszélt róla, hogy azt gondolhatta az ember, 

talán nem csak Chlorus volt teljesen oda érte. 

Rufus féktelen harag lángját látta lobbanni a fi ú tekintetében, és 

csak remélni tudta, hogy nem ugrik Galeriusnak itt, az uralkodó 

előtt. Szinte érezte, ahogy ujjai belemélyednek a caesar vastag 

nyakán lógó zsíros tokájába, és egyre erőteljesebben szorítja ki 

belőle az utolsó szuszt is. Az alcsászár erőszakos modora mindenki 

ellenszenvét kiváltotta a palotában. Rufus nem értette, Diocletia-

nus miért tartotta olyan nagyra, hogy neki adja a caesari címet. Az 

alázatos, feltétel nélküli szolgálatnál és az illyricumi származás-

nál biztosan több kellett hozzá.

‒ Elég legyen, Galerius! ‒ mordult rá Diocletianus az uralko-

dótársára. ‒ Vádaskodás helyett szerezz bizonyítékokat! Az életem 

forgott veszélyben. Ez már nem véletlenek sorozata! 

Aztán magához intette Liciniust.

‒ Hallgass ki mindenkit a palotában! – utasította, majd a Licinius 

mellett álló katonákhoz fordult. ‒ Kísérjétek a családomat a lak-

részükbe, és erősítsétek meg a védelmüket! ‒ adta ki a parancsot, 

majd átkarolta a veje vállát, és elindult vele az épületbe. ‒ Gyere, 

Galerius, menjünk a könyvtárszobába! Ma úgysem alszom.

Amikor a két uralkodó léptei már nem visszhangoztak a folyo-

són, Licinius Constantinushoz fordult, aki az öreg orvos és a cse-

nevész rétor között úgy festett daliás termetével, mint egy büszke 

tölgy, két száraz farönk között.  
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‒ Engedelmeddel, Naevius Rufusszal kezdeném a kihallgatást. 

‒ Menj dolgodra, Licinius! – förmedt rá Constantinus a köpcös, 

kerek fejű tisztre. ‒ Rufus velem volt. A tüzet oltotta, míg te a szo-

bádban horkoltál!

‒ Nem vagyok szolgálatban, nobilissimus! ‒ mentegetőzött Li-

cinius.

‒ Rufus sem! ‒ felelte Constantinus mogorván. ‒ Mégis első-

ként érzékelte a veszélyt. Ne köztünk keresd a bűnöst! És ne her-

gelj felesleges ostobaságokkal! ‒ hanyag mozdulattal intett a pa-

rancsnoknak, hogy távozzon. Az tisztelgett Constantinus előtt, de 

szeme a gyűlölet szikráit szórta, és sietve távozott. 

‒ Az uralkodó egyre gyanakvóbb ‒ állapította meg Rufus, nem 

törődve a parancsnok nyilvánvaló sértődöttségével. 

‒ Érthető az aggodalma ‒ felelte Constantinus nagy sóhajtás kö-

zepette. ‒ Bár ő majdnem húsz éve vezeti a birodalmat, elődei 

hosszú időn át, sűrűn váltották egymást a trónon. 

‒ Ahogy mondod ‒ helyeselt Rufus ‒, és nem sok volt köztük, aki 

természetes halált halt.

‒ Talán Carus, ha tényleg villám csapta agyon – esett gondolko-

dóba Lactantius. – Bár van, aki úgy véli, őt is Aper tette el láb alól, 

ahogy a kisebbik fi át.

‒ Numerianust Diocletianus megbosszulta. Ott voltam, amikor 

leszúrta Apert – mondta Rufus, visszagondolva a tisztek döbbe-

netére, és Diocles fénylő kardjára, ahogy Aper nyakába fúródott.

‒ Legenda már a történet ‒ ült le Constantinus a padra. ‒ Biztos 

vagyok benne, hogy a birodalmat is ezért osztotta négy részre, és 

adott területeket illír katonatársainak, mert rettegett tőle, hogy a 

bíborra esélyes tábornokok valamelyike hátba támadja, és úgy vég-

zi, mint az elődei.
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‒ Vénségére meg már mindentől retteg. A nyavalyáktól, az iste-

nek haragjától, a haláltól. Még a keresztényektől is – csatlakozott 

az orvos is a beszélgetéshez. 

‒ A keresztényektől is, hála ennek a dagadt kecskepásztornak! ‒ 

bosszankodott Lactantius. ‒ Retteg, mert Galerius elültette benne, 

hogy a keresztények az okozói a drágulásnak, a járványoknak, az 

árvizeknek és minden rossznak, ami a birodalomban történik. 

‒ Ez nevetséges! ‒ húzta félre szája szélét Constantinus, és ettől 

megjelent az arcán az apró gödröcske, ami gyerekes pajkosságot 

varázsolt markáns vonásaira.

‒ Pedig így van! ‒ sóhajtott Lactantius. ‒ Mindenféle mondva-

csinált váddal illeti őket.

‒ Diocletianus nagy türelemmel van minden vallás iránt ‒ szólt 

közbe Rufus. ‒ Békében van a keresztényekkel is. Nem rendelt el 

vérengzést, mint Decius vagy akár Nero. 

‒ Galerius elrendelte volna, ha tehetné ‒ fi ntorgott Constantinus. 

– Addig jó a birodalomnak, míg Diocletianusé a döntő szó.  

‒ Galerius egyre erőszakosabb. Tartok attól, hogy az uralkodó 

hagyja befolyásolni magát, és a keresztények ellen fordul. Az utób-

bi hetek történéseiből úgy vélem, gyülekeznek a felhők a biroda-

lom felett ‒ jegyezte meg Lactantius. 

Rufus életében most először látott őszinte aggodalmat a rétor 

szemében.

‒ Ugyan, mivel tudná meggyőzni? Mivel árthatna ez az újabb 

babona a birodalomnak? ‒ kérdezte. ‒ Eggyel több isten a Panthe-

onban nem fér el? 

‒ Hagyjuk az isteneket a helyükön és járjunk egyet! ‒ javasolta 

az orvos a rétornak.
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Lactantius végignézett az udvaron, majd öreg barátja felé nyúj-

totta karját, és elballagtak a dupla oszlopos tornác felé, amely a 

hátsó kerthez vezetett.

Constantinus Rufus vállára tette a karját.

‒ Gyere, a takarítás a szolgák dolga. Menjünk ki a szőlősker-

tembe. Enyém a legjobb borospince a környéken! A legédesebb 

bor mellé kiviszünk két tüzes hetaerát.4 

‒ Mit zagyválsz? ‒ csattant fel Rufus felháborodást színlelve. 

‒ Nemrég szerelemittasan tértél vissza Minervinától, most meg 

könnyűvérű nőcskékkel szórakoznál? Hol itt a szerelem tisztelete, 

barátom?

‒ Miről beszélsz, Rufus? Ne keverd a lélek örömét a test örö-

mével! ‒ nevetett Constantinus. ‒ Mondd, hogy nem vágysz egy 

jó kis orgiára! Vagy fi út kérsz? Azt hívjak neked? 

Azzal pajkosan megcirógatta barátja borostás arcát. Rufus hir-

telen mozdulattal ellökte a kezét.

‒ Hagyj már a badarságaiddal, Constantinus!

‒ Gyere, ne kéresd magad! A reggeli áldozatbemutatásra vissza-

érünk. 

‒ Köszönöm ‒ felelte Rufus immár higgadtan. ‒ Szerintem az 

uralkodó jobban örülne, ha ma itt maradnál a palotában. Térj nyu-

govóra inkább! Vagy szólj, ha vágyaid nem hagynak aludni, és 

küldök neked egy szolgálólányt. Nekem kiment az álom a sze-

memből. Inkább megnézem, mi a helyzet odabenn. 

Elbúcsúztak, de Rufus biztosra vette, hogy Constantinus nem 

a lakrészében tölti az éjszaka hátralévő részét. Visszament a palo-

tába, hogy leellenőrizze az oltás utáni munkálatokat. A tűz szeren-

4  kéjnő
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csére nem terjedt tovább, a takarítók serénykedtek a megégett 

falak, padlólapok, ajtók rendbehozatalán. Rufus a lakrésze felé 

tartott, amikor Liciniust látta kiosonni Lactantius szobájából, egy 

pergamentekerccsel a kezében. Gyors léptekkel indult a könyvtár-

szoba felé. Rufust kíváncsivá tette, mit találhatott a rétornál a test-

őrparancsnok, amivel így siet az uralkodóhoz. Utána eredt, hogy 

szóra bírja, de a férfi  az orra előtt csukta be a könyvtárszoba ajtaját. 

Rufus hallgatózott. Galerius dúlt-fúlt, az ő dörgő hangja hallat-

szott át egyedül a vaskos faajtón. 

‒ …püspök… a császárban pedig démont… a mennybéli akara-

ta… uralkodót is…urunk szolgájává… 

Rufusban forrt a düh. Az augustus, mint szolga? Milyen úrnak a 

szolgája? Mit akar ez jelenteni? A rétor a keresztényekkel szövet-

kezik? Mégiscsak ők okozhatták a tüzet? 

Amíg a kérdések villámokként cikáztak a fejében, kinyílt a 

könyvtárszoba ajtaja, és háttal kifelé, mélyeket hajlongva Diocle-

tianus öltöztetője hagyta el a helyiséget. Csak akkor fordult meg, 

amikor lába már a folyosó padlóját érintette. Mielőtt becsukódott 

volna az ajtó mögötte, az uralkodó észrevette, hogy Rufus a folyo-

són ácsorog. Intett neki. 

Diocletianus már isteni mivoltában állt hátratett kézzel a szoba 

közepén, fehér, aranyhímzéses köpenyében, gyöngyökkel díszített 

sarujában és drágaköves diadémmal a fején. Ezúttal nem zavarta, 

hogy veje és annak talpnyalója előtt öltötte magára fenséges öltö-

zékét. Higgadtnak tűnt, csak Galerius tajtékzott a dühtől, amitől 

a homlokán és tokáján lecsorgó izzadtságcseppek úgy hatottak, 

mintha a zsír olvadna hájas fejéről. A kerek képű Licinius pecke-

sen, elégedetten állt mellette. 
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Miután Rufus az előírásnak megfelelően térdre borulva üdvö-

zölte az uralkodót, Galerius nagy levegővétel után folytatta fél-

beszakadt mondandóját.

 ‒ A tömjénárusok pedig egyfolytában panaszkodnak, hogy nem 

megy az üzlet, mert az emberek nem áldoznak a római isteneknek. 

Márpedig a keresztények nem égetnek tömjént az istenüknek. Nem 

áldoznak azok semmilyen istennek, csak prédikálnak egy láthatat-

lan, alak nélküli, mindenki felett álló, egyetlen úrról!

Diocletianus felemelte kezét és csendre intette vejét, majd Ru-

fushoz fordult. 

‒ Te, mint a szemem és fülem a birodalomban, mit gondolsz, 

hány keresztény él körülöttem? ‒ kérdezte higgadtan. 

Rufus a kiváltságos, szűk testőri csapaton belül a speculatoresek 

parancsnokaként látta el hírszerző tevékenységét. Csak kevesen 

tudták igazi feladatát, de a könyvtárszobában tartózkodók tisztá-

ban volt Rufus igazi megbízatásával. 

‒ A birodalmat járó ügynökök jelentése szerint talán minden ti-

zedik ember a birodalomban ‒ válaszolta némi gondolkodás után.

‒ Ez túl nagy szám ahhoz, hogy a kiirtásukra törekedjünk ‒ for-

dult Diocletianus határozottan Galeriushoz. 

‒ Dominus! Érts meg! ‒ csattant fel türelmét vesztve a caesar. ‒ 

Ez már nem csak egy vallás, nem csak ideológia! Szerinted hányan 

áldoznak Jupiternek, Minervának, vagy Isisnek, vagy… 

‒ Nem tudom, Galerius! – vágott közbe az uralkodó idegesen. – 

Mondd meg te, ha tudod! De ne sorold az isteneket, hiszen többen 

vannak, mint az emberek a földön!

 Rufus lehajtott fejjel hallgatta a két uralkodó vitáját. 

‒ De ezek csak egyben hisznek. Egyben, és az nem Jupiter, nem 

Minerva! Nem Isis és nem is te vagy, dominus! Ezek nem tisz-
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telnek téged istenükként! Csak azt az egyet tisztelik, akinek a szol-

gájává akarnak tenni! Látod? Itt a bizonyíték, a Lactantiusnál talált 

iratban! – hadarta Galerius levegővétel nélkül. Kis szünet után 

még nagyobb indulattal a hangjában folytatta. – Márpedig azt hir-

detik, hogy az ő uruk szolgái mind egyenlők. Mindenki testvé-

re mindenkinek. A szolga testvére az urának! Te is testvére vagy 

akkor a kamarásnak vagy az ágyasaidnak? Tényleg nem látod, 

hogy ez a tömeg mekkora veszélyként fenyeget téged? Sőt, az 

egész birodalmat! A vesztét akarod?!

‒ Elég most már, Galerius! Tudd, hogy hol a határ! ‒ csattant 

fel Diocletianus olyan hangosan, hogy Rufus visszatartotta a lé-

legzetét meglepettségében. ‒ Nem azért emeltelek magam mellé, 

hogy kioktass, hanem azért, hogy osztozzunk az uralkodás terhein!

 Galerius vélhetően megérezte, hogy elvetette a sulykot, mert azt 

a rövid nyakát is behúzta, hogy meghunyászkodjon az augustus 

előtt. 

‒ Kerítsd elő nekem Lactantiust! ‒ fordult Rufushoz a főcsászár 

még mindig zaklatottan. ‒ Majd ő megmagyarázza, mi ez a jegyző-

könyv és milyen módon került hozzá. Ő ismeri a keresztényeket. 

‒ Parancsodra, dominus! ‒ tisztelgett Rufus, majd gyors léptek-

kel indult a külső kertbe, ahova a rétor ment sétálni az orvossal. A 

kertet üresen találta. Hallgatózott, de csak a kabócák vad koncert-

je kísérte a szökőkútból folyó víz lágy csobogását. Visszament 

a palotába, talán az öregek visszatértek már a sétáról. Senkit nem 

talált, sem az orvos, sem Lactantius szobájában. Constantinus lak-

osztályába is benézett. Üres volt. 

Parancsot adott a palotaőröknek, hogy azonnal kerítsék elő a ré-

tort az orvossal együtt. Hosszas keresés után két őr tért vissza az 

orvossal, aki épp a szobája felé tartott, amikor feltartóztatták. A 
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többiek tovább keresték Lactantiust. Az orvos elmondása szerint, 

amikor elbúcsúzott a rétortól, az az árnyékszékre indult, ahol már 

nem kívánta öreg barátja társaságát. Elmélkedni akart a történte-

ken. Egyedül. Utánanéztek, de a katonák ott sem találtak senkit. 

Rufus gyanúja egyre csak fokozódott. Hogyhogy nem találják? 

Nemrég még itt beszélgettek a kertben, a palotában kell lennie. 

Nem tudja, hogy keresik, menekülésre nem foghatta. Hacsak nem 

szólt neki valaki. De ha így is lenne, a palotából nem tudna kimen-

ni, ahhoz legalább négy őrségi pont mellett kellene elhaladnia. A 

kapun pedig végképp nem jutna ki. Hacsak az őrök nem segítik.

Rufus egy pillanatra megtorpant az eszébe ötlő gondolat miatt. 

Ha Lactantius elhagyta a palotát, akkor fél. Ha fél, annak oka van, 

és csak úgy tudott távozni, ha segítették az őrök. Akkor pedig az 

irat az, aminek látszik. Egy összeesküvés bizonyítéka. 

Miután kikérdezte az őröket, visszament a könyvtárba, hogy je-

lentse a következtetéseit az uralkodónak.

‒ Megmondtam! ‒ kiáltotta Galerius Rufus mondandója végez-

tével. ‒ Végig itt szervezkedtek a közeledben. Viperafészket csi-

náltál a palotából, kígyókat melengettél a kebleden!

‒ Fogd vissza a nyelved, Galerius! ‒ nézett rá Diocletianus gyil-

kos tekintettel, majd Rufushoz fordult. ‒ Kihallgattad a szolgálat-

ban lévő kapuőröket? 

‒ Mindet ‒ felelte vigyázzban állva. ‒ De egyikük sem látott 

semmit. Itt kell lennie a palotában!

Diocletianus hátrakulcsolt kézzel, szótlanul sétált fel-alá a könyv-

társzobában. Lélegzetvisszafojtva vártak, nem merték egy pisz-

szenéssel sem zavarni az isteni augustust. A faragott, elefántcsont 

díszítésű ciprusfa asztalról félig lelógó pergamentekercsek meg-

megmozdultak, ahogy fehér köpenye hozzájuk ért. Amikor végre 
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megállt, táskáktól duzzadt, halványkék szemét Rufusra szegezte.

‒ Hívd ide Constantinust, fi am!

Rufus nagyot nyelt, nem tudta, hogy közölje az uralkodóval, 

hogy a nyugati caesar ifjú fi a is távozott a palotából.

‒ Utólagos engedelmeddel, Constantinus a szőlőskertjében pihe-

ni ki az éjszaka fáradalmait ‒ vette elő legmegnyugtatóbb hangszí-

nét.

Galerius épp teleszívta a tüdejét, hogy becsmérelje az ifjú eme 

felháborító tettét, de a Diocletianus, mintha olvasott volna a gon-

dolatában, szigorú pillantásával csendre intette.

‒ Ne most, Galerius! ‒ mondta csalódott keserűséggel a hangjá-

ban. ‒ Nincs ma szolgálatban. Fiatal még, hadd szórakozzon!

Látszott, hogy Liciniust és Galeriust is meglepte az uralkodó ki-

jelentése. Rufus sem ezt várta, viszont mellkasából eltűnt a feszítő 

érzés, ami az utasítás után kezdte nyomasztani.

Ahogy az uralkodó megfordult, hogy az asztal mögé lépjen, kö-

penye beleakadt a lelógó pergamentekercsekbe, és azok egy pilla-

nat múlva szanaszét hevertek az asztal elé terített színpompás sző-

nyegen. 

Rufus azonnal ugrott, hogy összeszedje őket, de a császár lein-

tette. Hosszasan, mereven bámult a szétgurult iratokra. A mindig 

fenséges, tiszteletet sugárzó, isteni uralkodó egy pillanatra fáradt, 

összetört, tanácstalan öregembernek tűnt. Lassan felemelte ősz fe-

jét, jeges tekintettel a semmibe révedt, majd dörgő hangon kiadta 

parancsát.

 ‒ Hozzátok ide az írnokot!

Másnap hajnalban az uralkodó magához hívatta Rufust. 

Hiába viselte arannyal hímzett pompás, isteni öltözékét, Ru-



41

fus ugyanazt a fáradt aggastyánt látta, akit előző nap itt hagyott. 

A szeme alatti duzzadt táskákból úgy gondolta, egy szemhunyás-

nyit sem aludhatott. Diocletianus az íróasztal mögötti nyitott szek-

rényhez lépett, mely roskadozott a különféle méretű papiruste-

kercsektől. Rufus agyán átfutott a gondolat, hogy mennyi fontos 

irat veszett volna el, ha a tűz a könyvtárszobára is átterjed. Sze-

rencse, hogy felébredt, ahogy az is, hogy Constantinus épp akkor 

tért vissza éjszakai barangolásából. 

‒  Tudom, hogy leszolgáltad az idődet, Naevius Rufus. Már töb-

bet is az előírtnál – kezdte Diocletianus komótosan a mondandóját. 

– Itt az ideje, hogy hazatérj.

Rufus nagyot nyelt. Maga sem tudta, hogy a megkönnyebbülés 

vagy a csalódottság szorongatta-e úgy a torkát, hogy egy szó sem 

csúszott ki a száján.

– A legmegbízhatóbb ügynököm voltál. Hivatalosan végleg le-

veszed a katonai gúnyát. Mégis – közelebb ment Rufushoz és a 

vállára tette a kezét –, szeretném, ha elvállalnál még egy utolsó 

megbízatást. Polgári területen. – Diocletianus levett egy kisebb te-

kercset a polcról, majd egy nagyobbat az asztalon heverő halom-

ból. Átnyújtotta őket Rufusnak. – Pannonia Superior  polgári hely-

tartója jelezte a büntetőbíráskodásban jártas emberek hiányát. Rád 

van szüksége. És nem mellesleg – kis szünetet tartott, majd hal-

kabbra vette a hangját: –, tartsd szemmel a hivatal működését!

Rufus még mindig nem jutott szóhoz a meglepetéstől.

‒ A kisebb irat az ajánlóleveled a hivatalodba, a másik az egész 

birodalmat érinti.

‒ Értettem, dominus! – nyögte ki végül Rufus. Boldogság járta 

át a testét. Alig bírta felfogni a hallottakat. Mégis szolgálhatja a bi-

rodalmat. Bár távolról, de a hasznára lehet az uralkodónak.
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‒ Ne késlekedj az indulással! ‒ előzte meg Diocletianus a vá-

lasszal, mielőtt kérdését feltehette volna.

Rufus fejét lehajtva térdre borult az uralkodó előtt, hogy hódo-

latát és tiszteletét kifejezze, mielőtt kilépett volna az ajtón. Ami-

kor felnézett, Diocletianus arcán halvány mosoly tükröződött, apró 

gödröcskét formálva a szája szegletében.   

Rufus lassan csukta be maga mögött a súlyos bronzveretes ajtót, 

de azután nem késlekedett, rohant a szobájáig, ahol villámgyorsan 

összepakolt. 

Kifelé jövet furcsa nyüzsgés keltette fel a fi gyelmét. A testőrség 

sorakozott Licinius vezetésével. Valami készült. Nem volt ideje 

sokáig tűnődni, Constantinust látta közeledni, aki önelégült vi-

gyorral állt meg előtte. Rufus nem tudta levenni tekintetét az apró 

gödröcskéről a szája szegletében. 

‒ Bánhatod, hogy nem tartottál velem, drága barátom! ‒ verte 

hátba Constantinus, majd körbenézett. ‒ Mi ez a nagy készülődés?

‒ Nem tudom ‒ felelte Rufus, még mindig az ifjú arcát fürkészve, 

de hamar a körülötte nyüzsgő testőrségre tévedt a tekintete ‒, nagy 

döntést hozhatott a császár. Egy rendelettel indulok Savariába.

‒ Savariába? – rökönyödött meg Constantinus. ‒ Akkor eljött az 

ideje, hogy rendezd a kapcsolatod a sógoroddal!

Rufus nem tudta, hogy sírjon-e vagy nevessen Constantinus bo-

londozásán.

‒ Ha megtudom, hogy még mindig kezet emel a nővéremre, ak-

kor a kapcsolatunk rendezésére az egyetlen eszközöm egy ásó lesz! 

Azt garantálom!

Constantinus magához húzta Rufust egy utolsó ölelésre.

‒ Remélem, látlak még, Naevius Rufus! Rajtad kívül kevés em-

ber élvezi a bizalmam e falak között.
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– Megtisztelsz, nobilissimus. Tudod, hogy számíthatsz rám. 

Constantinus elmosolyodott.

– Ha egyszer Savaria felé járnék...

Rufus szeme felcsillant és gyorsan közbevágott.

– Akkor nem úszod meg, hogy megmutassam neked a környék 

legjobb borospincéjét. Ígérem.

Az istállószolga ekkor ért oda egy hosszú sörényű, hollófekete 

lóval. Rufus felpattant rá, és még egyszer körbenézett. Hosszasan 

intett Constantinusnak, majd maga mögött hagyva a felbolydult 

palotaudvart és a készülődő katonákat, elindult Nicomedia szabá-

lyos utcáin át a Boszporusz felé.  


