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Kr. e. 525-ben

1
A város siralmas látványt nyújtott. Mindent sár- és iszaptenger borított, az épületek nagy része
romokban hevert.  A  hordalék  borította  utcákon felfúvódott  állati,  és  emberi  tetemek feküdtek,
melyeket sűrűn elleptek az újra és újra lecsapó legyek hadai. Az égen keselyűk köröztek zsákmány
után kutatva, egyre lejjebb és lejjebb ereszkedve. A halál szaga terjengett mindenfelé. Edessza első
látásra egy teljesen halott város képét mutatta, de ez csak látszólag volt így. Ősz ide vagy oda, a nap
most olyan forrón tűzött, mint nyár közepén, ezért aki még élni és mozogni tudott, behúzódott az
épen maradt épületekbe, vagy a romok árnyékába, nehogy elevenen megsüljön. A várost körülvevő
fal folyó felőli oldala többnyire leomlott és elsodorta a tajtékzó víz, ám a nyugati kaput tartó része, a
kapuval együtt állva maradt. Annak oltalmában ülve két férfi beszélgetett. Fejüket a szokásos fehér
kendő, testüket a tunikára borított köpeny védte a gyilkos napsugaraktól. Egyikük a húszas évei
közepén járhatott, kemény, férfias arcvonásait a gondterheltség még élesebbé tette. Vöröslő szemei
mélységes bánatáról árulkodtak.

Mondd Ibas, hogy éljek ezután? – Röstelkedve törölte le újra és újra kibuggyanó könnyeit
erős, napbarnított kézfejével, de azok már fekete szakállán, kis patakocskaként, csillogva kúsztak alá.

Barátom! Nem kell szégyellned a könnyeidet! Ki ne sírna a helyedben? – kiáltott fel
együttérzéssel a fiatalabbik, talán húsz év körüli férfi. Szép metszésű arcéle, sűrű fekete haja és
nagy barna szemei  nem mindennapi  megjelenést  kölcsönöztek számára.  –  Tudod,  hogy Helima
elvesztése nekem is nagyon fáj, hisz a húgom volt!

Tudom. De a lelkiismeret-furdalás, hogy nem voltam ott, amikor szüksége lett volna rám,
egy életen át elkísér majd!

Drága  barátom.  Bárcsak  segíthetnék  neked!  –  Ibas  elkomorult  arccal  figyelte  az
Eufráteszt. – Áldás és átok egyszerre. Hogy lehetséges ez? Nézd, milyen szelíden folyik most, és
hogy rohant ránk néhány napja, dühöngő őrültként? A nyomában mindenütt pusztulás! Még nem is
tudjuk, mennyien vesztek oda!

Miért is nem voltam otthon, amikor történt? Pedig lehetett rá számítani, hogy baj lesz! –
tört fel Efrémből a fájdalmas önvád.



Ne hibáztasd magad! Mindenki tudja, hogy ősszel mindig ez történik. Sok az eső, a folyó
meg kiárad. Minden évben így van, honnan tudhattad volna előre, hogy most ilyen szörnyű lesz?

Mert  valahol  legbelül  éreztem,  hogy  ez  más,  de  én  nem  akartam  odafigyelni  a
megérzéseimre, annyira lekötött a munka! Csak az izgatott, hogy milyen lesz a fejedelem palotája, ha
elkészül!

Sógora megrendülten veregette meg a vállát. Ő is szenvedett testvére halála miatt, de tisztában volt
vele, hogy Efrémnek sokkal nehezebb. Helimát a házasságkötésük után nem sokkal megtámadta
valami kór, és lebénultak a lábai.  Efrém nélkül meg sem tudott mozdulni.  Egyedül volt otthon,
amikor betört az árvíz. Tudta, hogy most neki kell erősnek lenni, és tartani sógorában a lelket.

Tudod, most egy kicsit irigylem a keresztényeket, a feltámadásban, a halál utáni életben
való hitüket! – kiáltott fel Efrém.

Na és, mire jó az nekik? Kezdődik elölről a nyomorúság? – vont vállat Ibas.

Szerintük a holtak nem itt a földön, hanem valamiféle égi országban élnek tovább, és
találkoznak egymással. Bárcsak én is tudnék ebben reménykedni! – sóhajtotta fájdalmasan.

Ibas legyintett. Hallott már efféle szóbeszédeket, de nem érdekelték különösebben. Mindig is távol
tartották  magukat  ettől  a  furcsa  népségtől.  Ha  tudták  volna,  amikor  elhatározták  Edesszába
költözésüket, hogy itt ilyen erősen uralkodik ez a vallás, talán nem errefelé keresnek új hazát. Nem
tetszett neki a gondolat, hogy sógora még képes rá, és nagy bánatában, a kereszténységben keres
menedéket. Gyorsan megjegyezte: – Szerintem ez az egész úgy, ahogy van, csak egy jó kis mese!
Nézd, az élet megy tovább, és minden seb begyógyul.

Csak azt tudnám, hogyan éljek ezután, mit tegyek, hogy bele ne őrüljek a lelkiismeret
furdalásba? – bánkódott Efrém.

Meg kell végre értened, hogy nem a te hibád! Egyébként biztos vagyok abban, nem
sokáig  lesz  alkalmad keseregni,  sem a sebeidet  nyalogatni!  Annyi  munkánk lesz,  hogy nem is
győzzük majd! Na gyere – csapott barátja hátára –, induljunk! Lassan lemegy a nap!

Meglehetősen szomorú látványt nyújtott a két ereje teljében lévő férfi, amint csöndben, lehajtott
fejjel  lépkedtek  el  a  hallottakat  szállító  kocsi  mellett.  A  bomló  tetemek  elviselhetetlen  bűzt
árasztottak. Efrém arca elé tette kendőjét.

Mikor lesz ennek vége?

Hamarosan. Nézd csak! – kiáltott fel Ibas, amikor a folyó partján sorban tüzek gyulladtak.
– Egymás után elmennek a holtak.

Hirtelen  hangos  jajveszékelésre  lettek  figyelmesek.  Egy  női  hang  keserves  sírása,  majd  durva
kiabálás hallatszott. Egymásra villant a szemük. Szinte egyszerre mondták ki: – Gyerünk! – És már
szaladtak is a hangok irányába.

A szűk, zegzugos utcák között nehéz volt megtalálni a zajok forrását. Efrém fejét forgatva állt meg
egy kereszteződésben, amikor a kerékgyártók utcájából előtűnt egy halottakat szállító kocsi, maga
után vonszolva egy fiatal nőt, aki kétségbeesetten kapaszkodott a szekér oldalába, amely teljesen
meg volt pakolva egymásra dobált hullákkal. Néhány dühödt tekintetű férfi húzta és tolta a nehéz
rakományt, ügyet sem vetve a csimpaszkodó nőre, akinek a ruhája rongyokban lógott, és térde,
lábfeje már több sebből vérzett.



Ne vigyétek el őket! Kérlek! – kiabált elkeseredetten. Hosszú, szőke haja piszkosan,
csapzottan hullott sűrűn ömlő könnyeitől és sártól maszatos arcába.

Hó! – kiáltott a kocsit húzókra Efrém, és karba tett kézzel lecövekelt az út közepén. Azok
megálltak.

Mi bajod? – kérdezte megütközve az egyik tagbaszakadt férfi.

Agathosz! Nem látjátok, hogy mindjárt elkopnak a lábai? – mutatott Efrém a félig aléltan
lerogyó nőre.

Aztán micsináljunk vele? Hiába beszélünk neki, ő csak függeszkedik – köpött félre a
tagbaszakadt. – Nekünk nincsen időnk itten veszkődni, gyorsan el kell égetni a hullákat!

Nem égethetitek el! – sikoltotta a nő új erőre kapva, és nekiugrott a nagydarab férfinak,
apró ökleivel verve hatalmas mellkasát. Az megfogta a két karjánál és fölemelte, úgyhogy lábai a
levegőben rugdalóztak.

Né mán, hogy csipked ez a bolha! Maradj mán, te lány! A bátyáid már ott rakják a
városfal alatt a tüzet. Majd ők eligazítanak téged. Ne akadályozzál a munkában!

Tedd le! – szólt rá keményen Ibas.

Jól van, na – dörmögte Agathosz elengedve a lányt, aki a földre esett, és szívfacsaró
zokogásban tört ki.

Mi a baj? – paskolta meg a hátát gyöngéden Efrém. A nő megérezve a jó szándékot,
könnyein át föltekintett a férfira.

Meghaltak a szüleim és a jegyesem is. Ők meg el akarják őket égetni.

Mert ez így szokás. Különben felüti fejét a járvány – magyarázta Efrém türelmesen.

Nem, nem! Őket nem lehet elégetni!

Miért nem?

Mert el kell őket temetni. Megszentelt földbe kell őket eltemetni. De meghalt a pap is,
ezért várni kell, amíg másikat találunk.

És az meddig tartana? – érdeklődött Ibas.

Nem tudom. Honnan is tudhatnám?

Látod, ezért kell elégetni! Nem várhatunk, mert a holttestek fertőznek! Már így is túl
sokáig  hevertek  temetetlenül.  Muszáj  elégetni  őket,  ha  nem  akarjuk,  hogy  az  egész  város
elpusztuljon fertőzésben!

Őket nem lehet! Kérlek, uram, értsd meg! – borult a nő Ibas lábaihoz.

De miért? Legalább egyetlen elfogadható okot mondj!

Mert ha elégnek, akkor az Úr nem tudja majd testüket feltámasztani az utolsó napon.



Miről beszélsz? – nézett rá értetlenül Ibas.

Ugye megmondtam? Bolond – szólt elégedetten Agathosz.

Hát Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki feltámadt a halálból, majd feltámasztja a halottakat is.
De csak azokat, akiket a földbe, megszentelt földbe temettek.

Ó, hiszen ez egy keresztény – csapott a homlokára Ibas, majd Efrémhez fordult. – Látod,
csak baj van velük!

Igen, az vagyok! Keresztény vagyok! – kiáltotta a lány öntudatosan.

Nem tudom, egészen pontosan miben hiszel, te szegény – sajnálkozott Ibas. – De ilyen
időkben mindenképpen el kell égetni a halottakat! Talán nem bízol a te istenedben, hogy így is fel
tudja támasztani a szeretteidet? Lehet, hogy nem is olyan hatalmas az az isten. Akkor meg mért
ragaszkodsz hozzá, amikor választhatnál sok más isten között?

A nő hallgatásba merült,  de közben lázasan gondolkodott.  Tulajdonképpen igaza van ennek az
embernek, hiszen Istennek, aki a világot megteremtette, mindenre hatalma van, bármit megtehet.
Biztosan nem okozhat neki gondot, hogy a hamuból is feltámassza azokat, akiknek a testét el kellett
égetni. Elszégyellte magát, hogy éppen egy pogánynak kell felnyitnia a szemét. Komoly tekintettel
Ibasra nézett.

Igazad van – mondta csöndesen. – Az én Uramnak minden lehetséges. -– Agathoszhoz
fordult. – Ne haragudj, amiért gátoltam a munkátokat! Menjünk! Én is ott akarok lenni az égetésnél,
hogy imádkozhassak a lelki üdvükért! Csak még egy pillanat!

Ibas meglepetten bámulta a nőt, akinek most kimondhatatlan nyugalom és béke honolt az arcán.
Vajon mi zajlott le benne? Az imént még alig bírtak vele, e pillanatban pedig könnytől ázott szemei
már mosolyogtak. Csak most vette észre, milyen gyönyörű. Úgy belemerült a szépség csodálatába,
hogy csak lassan hatoltak el tudatáig a hangok. Hirtelen felocsúdott, amikor észrevette, hogy a nő
hozzá beszél.

Igen? Mit mondtál? Bocsáss meg, elgondolkodtam!

Csak azt mondtam, hogy köszönöm – szögezte rá hatalmas, tiszta kék szemeit a lány.

Mi- mit köszönsz? – dadogott. Tőle szokatlan volt, hogy zavarba jön egy nőtől. Efrém is
csodálkozva pillantott rá.

Megmutattad nekem, milyen gyönge a hitem. Hálás vagyok érte – folytatta a lány.

Én? Nem értem miről beszélsz? – vörösödött el Ibas.

Hát nem érted? Pogány létedre tőled kellett megtanulnom, hogy milyen az igazi hit, az
igazi bizalom. És neked is köszönöm, hogy nem röstelltél  segíteni rajtam a bajomban – fordult
Efrémhez, majd kecsesen meghajtotta fejét és elindult a kocsi felé.

Várj! – kiáltott utána kétségbeesetten Ibas, majd gyorsan megkérdezte: – Hogy hívnak,
és hol laksz?

Halvány mosoly volt a válasz.

Kérlek, könyörgök! – nézett ráesdeklőn a férfi.



A lány hosszasan gondolkodott,  majd sietősen odavetette.  –  Zuzanna a nevem. A kerékgyártók
utcájában lakom. – Gyors léptekkel, a közben már súlyos rakományával elinduló kocsi után szaladt.

Ibas úgy állt ott, bámulva a semmibe, mint akit leforráztak. Vállára nehezedő kéz súlya térítette
magához. – Szerelmes vagyok – nézett kétségbeesetten Efrémre.

Látom – morogta Efrém. – De ez egy keresztény! Mi jó sülhet ki ebből?

Nem tudom – ingatta a fejét Ibas, miközben bambán vigyorgott maga elé.

Ahogy lassacskán baktattak a gyorsan sötétedő utcákon, sorra gyúltak a város körül a
tüzek.

Milyen jó  neki,  nézett  Efrém az álmodozó Ibasra,  aki  mit  sem látott  a  máglyákból,  a  leomlott
házakból, sírva ténfergő, szüleiket kereső gyerekekből, gyermekeik után kutató szülőkből, észre sem
vette, hogy bokáig járnak az Eufrátesz itt hagyott iszapjában, és nem érezte a halál szagát. Szíve
összeszorult, amint a háza felé közeledtek. Nem más, mint egy halom kő és vályog. Szemeibe újra
könny tolult, amikor Helimára gondolt, akit maga alá temetett a rázúduló folyó alatt összeroppanó
ház. És ő nem tudott segíteni. Éppen a fejedelem palotájának építkezésén dolgozott. Talán, ha otthon
lett volna, megmenthette volna Helimát. Úgy érezte, beleőrül a töprengésbe.

Talán, ha otthon vagy, már te sem élsz!

Tessék? – torpant meg a meglepetéstől.

Ibas komoly tekintettel nézett rá.

Amikor a házadhoz értünk, az jutott eszembe, hogy ha itthon lettél volna, lehet, hogy
megmenthetted volna a húgomat, de az is lehet, hogy már te sem élnél.

Igen – morogta Efrém zavartan.

Talán akarnak még tőled valamit az istenek. Szükség van rád. Nem gondolod?

Nem tudom. Talán. Én meg azt hittem, csak Zuzannán jár az eszed.

Ott jár. De te vagy a legjobb barátom, és az édes húgom férje. Te is fontos vagy.

Jó, hogy legalább te itt vagy nekem – veregette hátba Ibast.

Na most már siessünk, mert éhen halok, és fáradt is vagyok! – indult meg gyorsan a fiú.

Igazad van, menjünk, Ibas! Még szerencse, hogy a te házad magasabban épült, legalább
van hol lehajtanunk a fejünket!
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A lány rámosolygott, és felé nyújtotta kezeit. Gyönyörű volt. Arca, mint a piros rózsa, szemei, mint a
környező kék tavak tavasszal. Ibas, gyere, hívta bájos, csilingelő nevetéssel, amitől kivillantak apró,
fehér fogai. Ő hozzálépett, átölelte a derekát, és megsimogatta derekára omló dús, szőke haját.



Olyan finom volt az érintése, mint a kisbárány gyapjáé. Lassan fölé hajolt, hogy megcsókolja, és már
majdnem összeért az ajkuk, amikor valaki erős hangon rákiáltott: – Ibas!

Ki zavar ilyenkor? – gondolta méltatlankodva, amikor egy kéz erősen megragadta a vállát
és újból a nevét kiáltották: – Ibas! Ébredj már te álomszuszék! – Lassan kinyitotta szemeit,  és
hunyorogva nézett fel. Efrém állt fölötte.

Tehát csak álom volt az egész – dünnyögte maga elé.

De nem akármilyen álom lehetett – dohogott Efrém. – Úgy csücsörítettél, mikor feléd
hajoltam, mintha meg akartál volna csókolni.

Meg bizony, de nem téged! Hanem Zuzannát! Mert vele álmodtam, az ám!

Gondoltam. De most igyekezz, kelj fel, mert a fejedelem értünk küldött!

Minek?

Majd ő megmondja, ha ott leszünk. Mozogj már!

Na nem bánom! Kicsit megmosom az arcom, aztán mehetünk.

Szép álom volt?

Szép hát. Még annál is szebb! De te megszakítottad! Éppen a csók előtt!

Sajnálom.

Ne szomorkodj már sógor! Leszel még te is boldog – próbálta felvidítani, látva Efrém
savanyú ábrázatát.

Remélem, igazat  szólsz  –  ingatta a fejét  kételkedve.  –  Mi lesz már,  az egész kutat
kifürdöd?

Jól van, jól! Mehetünk is!

Szerinted, ez mit akar? – kérdezte Efrém az utcán.

Micsoda?

Hát, ez a kutya, amelyik szorosan a nyomomban van – mutatott Efrém a fülét, farkát
behúzva utána sompolygó, fekete, loncsos jószágra.

Hej, komám, ez az állat szemet vetett rád – viccelődött Ibas. Legalább én is számítok
valakinek – vonta meg a vállát Efrém, és megsimogatta a hálásan pislogó kutyát. Ugyan már! Tudod
jól, hogy sokan szeretnek téged. De egy kutya persze sohasem jön rosszul. Biztosan odaveszett a
gazdája. Befogadod?

Igen. Miért is ne? Barátnak fogom hívni. Nézzük csak, hallgat-e a nevére? Barát! Gyere
ide! – A kutya imádattal tekintett újdonsült gazdájára, és azonnal a lábaihoz heveredett. – Na ugye?
Megmondtam, hogy így hívják! Jó, jó! Csak nehogy azt hidd, ő az egyetlen barátod ebben a városban!

Megértettem, barátom! De most már szedjük a lábunkat, mert a végén még katonák
visznek a helytartó elé! A palota hamarosan ott magasodott előttük. A két építész szeme otthonosan



siklott  egyik  épületrészről  a  másikra.  A  hatalmas kupolák büszkén,  ezüstösen csillogtak a  nap
sugaraiban. Ibas elismerően bólintott.

Azért meg kell hagyni, hogy igazi mester volt, aki ezt építette.

Bizony – helyeselt Efrém. – Értette a dolgát. De azért a mi munkánk sem elvetendő –
mutatott a kibontakozó új szárnyra, amit az ő vezetésével építettek a munkások.

Az már igaz. Valódi mestermű. Hiába, sógor, te az istenektől kaptad a tehetségedet.

Ugyan! Ez közös munkánk! És nem kell majd szégyenkeznünk, ha elkészül.

Sőt! Az is lehet,  hogy a császártól is kapunk megbízást! Justinus szereti  a szépet –
ábrándozott Ibas.Szerintem jobb elkerülni a császárt, mert a végén lefejeztet, ha nem hódolsz be a
kereszténységnek. Tudod, milyen hajthatatlan vallási ügyekben!

Igazad  van,  Efrém.  Csoda,  hogy  a  fejedelem megtűr  bennünket,  és  nem kell  újra
továbbállnunk egy másik városba.Beszélgetésükben recsegő hang zavarta meg őket.

Mit  akartok itt?  –  Hatalmas ébenfekete testőr  magasodott  föléjük,  lándzsáját  Efrém
mellének szegezve.Hohó! – kiáltott rá Ibas félretolva a fegyvert.  – A fejedelem hivatott minket.
Engedj be azonnal!

Akkor gyerünk! – lökdöste be Ibast a kapun maga előtt a testőr.Csak lassan a testtel! –
méltatlankodott a férfi, mert most meg az ő hátsóját böködte a lándzsa hegye. Mi lesz a kutyámmal?
– kérdezte Efrém.

Kösd ki! – mordult a testőr - a kutyára mutatva, - egy éppen ott lebzselő szolgára.

A palota udvarában nyüzsgött a tömeg. Sokan már napok óta táboroztak itt, hogy az uralkodó elé
jussanak.  Irigykedve nézték,  amint Efrém és Ibas előtt  azonnal  megnyílt  a palota ajtaja,  és ők
eltűntek mögötte.

Ez igen! – kiáltott fel ámulatában Ibas, aki belülről még sohasem látta a királyi lakot.
Csodálattal  vette  szemügyre  a  hatalmas  oszlopsorokat,  berakásokat,  aranyozott  díszítéseket,
szobrokat és csobogó szökőkutakat. Szinte lenyűgözte a pompa és gazdagság. Rápillantott Efrémre,
akinek szemvillanásából megértette, hogy ő is ugyanazt érzi. A kaputól egy rabszolga vezette őket
néma, macskaszerű léptekkel haladva a csillogó márványpadlón. Egy kisebb szobába jutottak, ahol
egy  asztalon  és  széken  kívül  nem  is  volt  más.  Az  asztalon  olajlámpás,  papirusztekercsek  és
kihegyezett madártollak feküdtek egy tégely írófesték társaságában.

Itt várjatok – intett a szolga, majd eltűnt.

A nyavalyatörést hozza rám a macskalépteivel – borzongott meg Ibas.

Efrémnek még válaszolni sem volt ideje, amikor kíséret nélkül belépett Artaban. Egyszerű tógát
viselt, uralkodói jelvények nélkül, csupán egy vékony pálcát lóbált a kezében. Mindketten földig
hajoltak, de intésére gyorsan fölegyenesedtek.

Hagyjuk a ceremóniát! Megbízásom van számotokra.

A két férfi összenézett.

Igen, felség! Parancsolj velünk – hajolt meg mélyen Efrém.



Magatok is látjátok, mit művelt Edesszával az Eufrátesz. Szinte az egész város elpusztult.
Mindenütt csak romok – sóhajtott fel szomorúan.

Igen, felség – bólintott Efrém összeszorult szívvel.

Harmincezer ember lett a víz martaléka! Harmincezer! – Artaban hangja elcsuklott.

Rettenetes, uram! Rettenetes tragédia – szörnyedt el Efrém a számok hallatán.

Nos –  keményítette  meg hangját  az  uralkodó –,  most  nem a siránkozás,  hanem az
építkezés ideje jött el. Sírtunk már eleget. Azt kívánom, hogy te vezesd az újjáépítést!

És a palota, felség? – kotyogott közbe Ibas meggondolatlanul.

A fejedelem hidegen nézett rá.

Nem a te dolgod! Most a város fontosabb, mint a palota! Kezdjétek a városfallal! Nem
szeretném, hogy ellenségeink kihasználják védtelenségünket!

Rendben felség – felelt Efrém készségesen.

Nos, tehát amint mondtam, kezdjétek a fallal,  utána a templomot kell helyreállítani!
Szinte teljesen összeomlott. Bár ez titeket nem nagyon érdekel, hisz nem vagytok keresztények –
vetett rájuk éles pillantást. – Azután majd a házak is sorra kerülhetnek. Mikor láthatom a fal terveit?

Tétován egymásra néztek, mire Artaban rájuk mordult.

Három  nap,  ennyit  kaptok,  nem  többet!  Végeztem!  –  Meg  sem  várva,  hogy
meghajoljanak, kiviharzott a szobából.

Amint kiléptek a palotából, szembejött velük egy fekete ruhát viselő, feltűnően karcsú, sudár termetű,
elfátyolozott arcú nő, karján zöldséggel teli kosárral. Az arcát takaró kendő fölött élénken ragyogtak
égszínkék szemei. Efrém szeme futólag összeakadt a nő tekintetével, de ő gyorsan továbbment. Ibas
azonban sóbálvánnyá változott. Nem volt képes egy lépést sem tenni, úgy elmerült a kék szemek
tengerében. Efrém, aki közben már a főkapunál tartott, és kutyáját oldozta el, meglepetten nézett
vissza, mozdulatlanul álló barátjára.

Ibas! Mit csinálsz? Gyere már!

Láttad? – kiáltotta Ibas szinte magán kívül.

Mit kellett volna látnom? – kérdezte Efrém értetlenül.

Hát őt! – kiáltotta Ibas izgatottan.

Kit?

Hát őt, Zuzannát. Most ment be a palotába. Csak úgy egyszerűen bement, érted?

Nem láttam senkit – válaszolta Efrém szárazon.

Dehogynem, abban a fekete ruhában! Ugyan már, észrevettem, hogy te is megnézted.

Honnan veszed, hogy ő volt? – ellenkezett Efrém. – Az a nő fátylat viselt.



Igen, igen, de a szeme! Az senkivel nem téveszthető össze! Tudom, hogy ő volt.  És
megismert engem.

Ezt meg megint honnan veszed?

Láttam a szemén! Megismert. És nem vagyok neki közömbös.

Már nem is kérdem, hogy ezt honnan veszed – bosszankodott Efrém. –Szerintem most
minél előbb menjünk innen, és kezdjünk dolgozni a terveken!

Jó, jó, menjünk – egyezett bele Ibas, de láthatólag magán kívül volt az örömtől.

Barátom! – kiáltott fel Efrém. – Te valóban fülig szerelmes vagy! De mit kezdesz egy
kereszténnyel? Tudod, hogy az ő vallásuk tiltja a házasságon kívüli enyelgést!

Majd meglátjuk, majd meglátjuk – ismételte magát Ibas izgatottan.

Gyere Barát! Lehet, hogy veled értelmesebben tudok most szót váltani, mint ezzel a
másikkal – szólt Efrém a kutyájának, aki örömteli farkcsóválással nyugtázta, hogy megszólították.

Igen, igen, persze – válaszolt a kutyához intézett szavakra Ibas, aki lélekben még mindig
Zuzanna szemeiben merült el.

Efrém legyintett,  majd  elindult  hazafelé,  nyomában a  boldogan lihegő  kutyával  és  a  magában
beszélgető Ibassal. Tele volt a szíve keserűséggel, ezért elég nehezen viselte barátja örömmámorát.
Az is dühítette, hogy miért lett nyugtalan lett a szíve, amikor megpillantotta azt a lányt. Próbálta
nézelődéssel  kiverni  a  fejéből  rossz  gondolatait.  Csodálkozva  állapította  meg,  hogy  amíg  a
fejedelemnél voltak, az utca majdnem visszanyerte normális arculatát. Eltűnt a szemét, a hordalék és
a hullák is. A romba dőlt házak persze nem épülnek fel egyik napról a másikra, de már ez is valami.
Végre megérkeztek. Barátja kérdő pillantására a kutyára mutatott.

Készítek itt kint neki valami helyet, meg adok neki enni, utána bemegyek én is.

Ibas vállat vont, majd belépett az ajtón. Mintha forgószél rohant volna át a házon. Csak annyit érzett,
hogy valami az arcába csattan, majd erős markok szorítják a földre, és alig kap levegőt.
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Zuzanna  fejében  egymást  kergették  a  gondolatok.  Súlyos  bűntudattal  küszködött,  hiszen  most
veszítette el szüleit és a jegyesét is, akivel kicsi koruktól fogva egymásnak voltak rendelve, mégis
állandóan  az  izzó  fekete  szemű,  jókötésű  férfi  járt  az  eszében.  Éjszakai  álmatlanságában
számtalanszor felidézte az esti eseményeket, ahogyan megállította barátjával a halottas kocsit. Olyan
szilárd volt, olyan biztonságot sugárzó. Ezt Dyras mellett sohasem érezte. Ennek az idegennek meg
legszívesebben a karjaiba vetette volna magát, hogy védelmet nyerjen a borzalmaktól, amik néhány
napja történtek körülötte.

Zuzanna! Ébresztő! Mit ábrándozol, te lány? – kiáltotta már harmadszor a fülébe a kövér
szakácsnő. – Csak nem szerelmes vagy?



Jaj, dehogyis! Honnan találsz ki ilyen butaságokat? – rezzent össze, mintha tetten érték
volna.

Lennél szíves, és megtisztítanád ezeket a zöldségeket? – pakolta elé a zöld levelekkel
megrakott hatalmas tálat.

Persze, máris hozzálátok!

Na végre! Leszállt a földre a kisasszony!

Zuzanna válogatni és mosni kezdte a fűszeresen illatozó növényeket, közben gondolatai
máris újra az ismeretlen férfi körül jártak. Rá eddig így még senki nem nézett. Tulajdonképpen egy
pillanatig találkozott csak a szemük, de abban a pillantásban mi minden volt! Szinte beleborzongott.

Zuzanna! Ha készen vagy menj és hozz gyümölcsöket!

Igenis!  –  válaszolt  készséges  hangon,  de  magában  bosszankodott,  hogy  mindig
kizökkentik gondolataiból.

Az  éléskamrába  menet  visszaidézte  a  reggeli  találkozást.  Felismert,  ujjongott  magában.  Hiába
viseltem az arckendőt, mégis felismert. Pedig csak egy szemvillanás volt az egész. Mégis azt hittem,
hogy elájulok a pillantásától. Hirtelen megint feltámadt a bűntudata. Jézusom, irgalmazz nekem! Mit
tegyek? Nagyot sóhajtva, telerakta gyümölccsel a kosarat, és indult vissza a konyhára. Az udvaron
meglepetésére idősebb bátyjába, Barnabásba botlott.

Hát te, mit keresel itt? – hökkent meg a lány.

Téged! – a férfi mogorva pillantást lövellt rá.

Valami baj van?

Te nem tudod?

Mire gondolsz?

Barnabás szeme szikrákat szórt.

Arra az Ibas nevű pogányra.

Ki az, és mi van vele?

Tehát nem tudod, ki az?

Nem ismerek Ibas nevű embert – mondta Zuzanna határozottan. – De úgy gondolom, te
majd megmondod, ki az!

És akinek tegnap este elárultad a neved?

Ja, ő? Nem tudtam, hogy így hívják!

Hogy árulhattad el egy idegennek a nevedet? Miért bátorítottad?

Nem bátorítottam semmire. Honnan veszed?



Hallottam, hogyan enyelegtél vele tegnap, mialatt jegyesedet és szüleinket égetni vitték.

Rosszul hallottad. Én nem enyelegtem.

Mindenesetre többé nem emeli  rád a szemeit,  és ajánlom, hogy te se tedd! Ez egy
pogány, nem érted? Semmi dolgod vele!

És ha megtér? – kérdezte kihívóan bátyjára nézve.

Ugyan! Az ilyentől semmi jó nem várható. Hallottam róla egy s mást.

Miért gondolod? A mi Urunk nem ezt tanította nekünk. Ő mindenkinek adott lehetőséget!

Felejtsd el! Ő nem fog többet próbálkozni!

Miért, mit tettetek vele? – kiáltott fel a lány szörnyülködve.

Csak amit megérdemelt. Ettől észhez tér, és esze ágában sem lesz keresztény lányt
elcsábítani!

Elcsábítani? Semmi ilyesmiről szó sem volt. De ti milyen keresztények vagytok? Nem
szégyellitek magatokat? Szerintetek ez Jézus követése? Az a pogány tisztességesebb nálatok. Ő
ébresztett rá, hogy milyen gyenge lábakon áll a hitem. Bárcsak te is magadba néznél! – kiáltotta
kipirult arccal.

Jól  van,  na  –  motyogta  Barnabás  zavartan,  akit  meglepett  húga  határozottsága  és
keménysége. – Lehet, hogy nem cselekedtünk helyesen, de miattad tettük.

Mondd már, hogy mit műveltetek? – kérdezte a lány kétségbeesetten.

Barnabás zavartan gyűrögette kezében a fejkendőjét. – Kicsit eltángáltuk. Majd helyrejön.

Kicsit? Mennyire kicsit? Megőrültél? Jobban tennéd, ha megtérnél! Bizony, nem ártana,
ha bűnbánatot tartanál! Megyek, és megpróbálom jóvátenni, amit elrontottatok! Így akartok Jézus
Urunknak híveket szerezni?

A  lány  beviharzott  a  konyhába,  faképnél  hagyva  a  leforrázott  Barnabást.  A  férfi  egy  darabig
toporgott a palota udvarában, majd némi lelkiismeret furdalással a szívében, lógó orral elindult
hazafelé.

Rabbula! – kiáltott Zuzanna a szakácsnéra. – Itt a gyümölcs, amit kértél. Most el kell
mennem egy órára!

Ugyan hová? – tette csípőre kezét a termetes asszonyság. Fontos elintéznivalóm van, de
sietek vissza.

Azt ajánlom is! Még nem vagyunk készen az ebéddel! Szükségem van rád! Úgyhogy siess!

Repülök! – kiáltotta és már szaladt is. Hová, hová ilyen gyorsan? – állította meg karját
kitárva a kapuban az őr.

Beteghez megyek, engedj utamra, hogy mielőbb visszatérhessek! – próbálta dühösen
lefejteni a derekára fonódó karokat.



Én is lennék beteg, ha te ápolnál – élcelődött az őr, magához húzva a lányt.

Leszel majd beteg, ha nem leszek itt időben, és Artaban ebédje késik! Jól van már, még
viccelni sem lehet veled? – állt félre sértetten. – Menj csak!

A lánynak az udvarból kilépve jutott eszébe, hogy nem is tudja, hová megy? Hol lakik ez az Ibas?
Ekkor tűnt fel az úton Kelszosz, aki a palotában kisebb kőműves munkákat szokott végezni. Zuzanna
szeme felcsillant. Kelszosz pogány, biztosan ismeri Ibast. A férfi elé sietett hát.

Üdvözöllek Kelszosz! Meg tudnád mondani nekem, hol lakik Ibas?Ibas? – hökkent meg. –
Mi dolgod neked vele?

Nem tartozik rád. Megmondod, hol lakik, vagy sem?

Persze, hogy megmondom – sértődött meg Kelszosz. – Az építészek utcájában a negyedik
ház az övé.

Köszönöm! – kiáltotta Zuzanna, és már szaladt is tovább.

Micsoda egy beképzelt liba, köpött ki Kelszosz, és szuszogva kapaszkodott tovább felfelé
a palotához vezető úton.

A lány végre az építészek utcájába ért. A negyedik ház épségben állt, nem ártott neki az árvíz.
Takaros  kis  épület  volt,  hátsó  része  szokás  szerint  a  sziklafalba  vájva.  Ahogy közelebb lépett,
fenyegető morgásra lett figyelmes. Ijedten hőkölt vissza, amikor a földről feltápászkodott egy jókora
bozontos, fekete kutya, hatalmas fogait mutogatva. Önkéntelenül is felsikoltott, mire megjelent az
ajtóban a férfi. Zuzanna szíve hevesebben kezdett dobogni. Kezével kellett leszorítania, mert úgy
érezte, mindjárt kiugrik a mellkasából. A férfi meglehetősen kelletlen pillantást vetett rá.

Mit akarsz itt? – mordult Zuzannára, közben nyugtatóan simogatva a kutya fejét.

Hallottam, mi történt a barátoddal.  Szeretnék érte bocsánatot kérni,  és segíteni,  ha
tudok!

Nincs  szükségünk sem a segítségedre,  sem a bocsánatkérésedre!  A legjobbat  azzal
teszed, ha elkerülsz minket!

Efrém! Ki van itt? – hallatszott Ibas hangja a házból.

Senki  barátom,  senki.  Csak  a  kutya  rendetlenkedik.  Mindjárt  megyek,  csak
megnyugtatom  –  azzal  hátat  fordított,  és  bement  a  házba.

Zuzanna csak állt, mintha földbe gyökerezett volna a lába. Úgy érezte, elsüllyed szégyenében és
fájdalmában. Csalódottan és szomorúan indult visszafelé a palotába.
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Efrém némi lelkiismeret furdalással lépett be a házba. Talán mégis be kellett volna engednie a lányt?



Mindegy, vont vállat, végül úgyis az lesz, amit az istenek akarnak. A sorsát végül is senki sem
kerülheti el.

Volt itt valaki? – kérdezte Ibas.

Á, senki. Ez a kutya minden erre járó embert megugat. Mutatni akarja, hogy milyen
fontos, és valóban úgy néz ki, hogy remek házőrző.

Leült az asztalhoz, és szemügyre vette eddigi munkáját. A papiruszon kezdett kibontakozni a városfal
képe. Attól félt, nem lesz elég a három nap a tervezéshez, hiszen módszeresen körül is kellene járni a
várost, hogy jó munkát végezhessen. Ráadásul nagy szüksége lenne Ibasra, de ebben az állapotban!
Lopva  barátjára  pillantott.  Szegénynek  jókora  sötétlila  duzzanat  fedte  el  a  bal  szemét,  szája
felrepedve, fején hatalmas dudor. Borzasztó látványt nyújtott.

Hogy érzed magad? – kérdezte együttérzéssel.

Fáj a fejem – tapogatta meg Ibas óvatosan a fején lévő púpot –, de remélem, hamar
elmúlik! Szerintem nem komolyak a sérüléseim.

Azt csak az istenek tudják – ingatta a fejét Efrém. – Délután benéz az orvos.

Mikor beszéltél vele?

Amikor egy kicsit elszundítottál.

Ó, az nagyon jó lesz! Hátha gyorsan helyrehoz, hogy minél előbb segíthessek neked a
munkában!

Én is remélem!

Hogy  nézek  ki?  –  pillantott  Ibas  fürkészőn  barátjára,  miközben  vigyázva  újra
végigtapintotta  sajgó  arcát  és  fejét.

Efrém gyanakodva kérdezte: – Miért fontos ez?

Hát khmm… azért, mert arra gondolok, hogy Zuzanna talán...

Nem értelek! Ezek után még látni szeretnéd?

Hát persze, hiszen szerelmes vagyok, elfelejtetted?

Nem felejtettem el – morogta.

Nahát! Tudod jól, hogy nem ő tángált el, hanem az a két hatalmas fickó.

Szerintem csak baj lesz abból, ha nem felejted el végleg.

Elfelejteni? Te megőrültél? Soha. Most még jobban akarom őt! Küzdeni fogok érte.

Egészen addig, amíg félholtra nem vernek?

Akár addig is – vont vállat Ibas.

És ha ő nem szeret téged?



Az nem lehet!

Miért nem?

Te nem láttad a szemét, ahogy rám nézett reggel a palota udvarán. Nem közömbös
irántam, az biztos!

Önbizalomnak nem vagy híján – mosolygott Efrém.

Pedig remegek a gondolattól, hogy talán mégsem fog eljönni! De ha eljön, milyennek lát
majd? Mondd már meg, hogy nézek ki?

Őszintén?

Persze, persze, csak mondd!

Hát, szerintem jobb lenne, ha mostanában nem kerülnél a szeme elé!

Olyan rettenetes vagyok?

Ez az igazság. Az egész képed egy vérző, lila húscafat. Nincs is emberi ábrázatod.

Istenek! Akkor tényleg jobb, ha nem lát! De mi lesz, ha idejön? Ugye nem engeded be?
Semmiképpen ne engedd be!

Már megtettem – mondta Efrém csöndesen. – Nem engedtem be.

Szóval itt volt, és te nem is szóltál? És elküldted? Hogy voltál képes?

Talán inkább hívtam volna be, hogy így lásson? Örökre megutált volna.

Igazad van, bocsáss meg, barátom! Jó, hogy nem látta csúfságomat – látta be, majd
felderülve hozzátette. – Szeret. Most már biztos, hogy szeret. Különben nem jött volna ide.

És ha csak szánalomból tette? Vagy udvariasságból? Netán keresztényi szeretetből?

Ibast úgy látszott, hogy nem lehet megingatni meggyőződésében, így Efrém újra munkájához fordult.
Teljesen  belefeledkezett  a  tervezésbe,  Ibas  meg  a  borogatás  enyhítő  hatásának  köszönhetően
hamarosan elaludt. Efrém a kutya dühös morgására lett figyelmes. Csak nem a lány jött vissza,
villant át agyán a gondolat, és izgatottan állt fel az asztaltól, hogy kinézzen.

Még az ajtóhoz sem ért, belépett rajta a reggeli két hívatlan látogató. Ebből semmi jó nem sülhet ki,
gondolta,  és  hátrálni  kezdett,  kezével  alkalmi  fegyvert  keresgélve  maga  mögött,  miközben
megpróbálta szóval tartani a két férfit.

Mit akartok itt már megint?

Jól  tudta,  hogy egyedül semmi esélye a két jól  megtermett,  izmos férfival  szemben.
Ibasra nézett, aki a hangos beszédre felébredt, de a félelemtől mozdulatlanná merevedett, csak
tágra nyílt szemei forogtak kétségbeesetten.

Mi csak bocsánatot kérni jöttünk – nyomkodta zavartan a kezében tartott friss, meleg
cipót Barnabás.



Hogyan? – hökkent meg Efrém, még ijedtségét is feledve egy pillanatra.

Nagyon megbántuk,  amit  a barátod ellen elkövettünk – intett  fejével  a még mindig
mozdulatlan Ibas felé. – Él még? – suttogta ijedten.

Persze. De ez nem rajtatok múlt. Jó ideig eltart, mire felépül.

Nagyon sajnáljuk – horgasztotta le fejét a fiatalabbik. – Nem akartunk ilyen nagy bajt
okozni.

Pedig okoztatok! Nekünk sürgős munkát kell elvégezni Artaban parancsára. Ha nem
leszünk készen, a fejünk bánja.

Mondd meg, mit  segíthetünk,  és mi megtesszük! Ez a legkevesebb azok után,  amit
műveltünk – örült meg a jóvátétel lehetőségének Barnabás.

Tényleg segítenétek? – kérdezte meglepetten.

Igen. Természetesen – bólogatott szaporán a másik férfi.

Egyébként mit szorongatsz a kezedben? – mutatott Efrém a cipóra.

Ja, ez? Zuzanna küldte. Cipó. Jó meleg. Ő sütötte.

Milyen finom illata van – lehelte Ibas elhaló hangon.

Szóval, él – sóhajtott fel megkönnyebbülten Barnabás Ibas hangját hallva.

Tulajdonképpen azt sem tudjuk, miért kapta tőletek szegény barátom ezt a verést – szólt
közbe Efrém. – Csak annyit mondtatok, hogy tartsa távol magát Zuzannától. De mi dolgotok nektek
vele? Kérlek, üljetek le, mielőtt beszélgetni kezdenénk! – mutatott a földön heverő gyékényekre.

Mi Zuzanna testvérei vagyunk. Tudjátok, a szüleink meghaltak. Elsodorta őket a víz és
mindketten belefulladtak. Most már nekünk kell Zuzannára vigyáznunk. Féltjük őt, ezért lettünk
nagyon dühösek, amikor ma reggel meghallottuk Agathosztól,  hogy tegnap este ő – mutatott a
megszeppent Ibasra – kierőszakolta, hogy Zuzanna elárulja a nevét és, hogy hol lakik.

Hidd el nekem, hogy a barátomat nem vezette rossz szándék! Csupán annyi történt, hogy
lenyűgözte őt a húgotok szépsége és kedvessége. Ezen csak nem csodálkozol, ugye?

Hát… nem. De akkor sem illendő első találkozásnál ilyen messzire menni egy idegennek!
Tulajdonképpen semmi személyes oka nem volt annak, hogy helybenhagytunk – fordult Ibas felé. –
De amint ti is tudjátok, mi keresztények vagyunk. Mások a szokásaink, másként élünk, gondolkodunk,
mint ti. Bár az is igaz – tette hozzá szégyenkezve –, velünk is előfordul, hogy nem tudunk uralkodni
az indulatainkon, mint ahogy ma reggel is történt. De igyekszünk megbánni, és megváltozni. Ezt
kívánja tőlünk Krisztus.

Szóval ezért kértetek bocsánatot? A hitetek követelte így? – csodálkozott el Ibas.

Igen. És persze valaki figyelmeztetett minket erre a kötelességünkre – pirult el János.

Zuzanna! – ejtette ki Ibas mély áhítattal a lány nevét.

Igen, Zuzanna. Ő igazi jó keresztény. Éppen ezért féltjük nagyon a más hitűektől. A mi



erkölcseink nem engedik meg a házasság előtti szerelmeskedést. Zuzannára sokan szemet vetettek
már, olyanok, akik nem akarták megérteni ezt. Zuzanna csak keresztény emberhez mehet feleségül!
Így  kívánja  a  hitünk.  A  ti  hitetek  nem  egyezik  a  miénkkel,  és  ez  egy  házasságban  hamar
nehézségeket okozhat.  Mert remélem, hogy ezzel a szándékkal kerülgetted a húgomat,  és nem
valami disznóságon törted a fejed, ugye? - fordult Ibas felé, aki teljesen összezsugorodott az ágyban,
hiszen volt némi lelkiismeret furdalása ebben a dologban. – Szóval – folytatta Barnabás – lehetünk
barátok, ha rendes, jóravaló emberek vagytok, de Zuzanna és te – mutatott Ibasra – nem lehettek
egymásé. Hacsak…

Hacsak? – kapott az alkalmon Ibas.

Hacsak feleségül nem veszed, miután megkeresztelkedtél.

Azért ezt meg kell gondolni – figyelmeztette Efrém Ibast.

Bizony, meg kell gondolni, méghozzá alaposan – helyeselt János. – A keresztség nem csak
kimondott szó, gyors ígéret, hanem egy új, teljesen megváltozott életet is jelent. Nem könnyű, de
megéri!

Na, ideje indulnunk! – állt fel Barnabás. – Őszintén kívánom, hogy mielőbb épülj fel! –
mondta Ibasnak. – És még egyszer tiszta szívből bocsánatot kérek tőled.

És én is. Nagyon bánom, hogy ezt tettem veled – lépett az ágyhoz János.

Ibas megilletődve rázott kezet vele. Miután elbúcsúztak, a két testvér elindult kifelé. Ibas utánuk
kiáltott.

Azért addig is beszélhetek Zuzannával?

Egyszer  találkozhattok,  hogy tisztázzatok mindent,  aztán dönts!  –  mondta komolyan
Barnabás, majd elmentek.

Sűrű csend maradt utánuk. Efrém még mindig az ajtóban állt, szemével követve a távolodó férfiakat.
Ibas agya lázasan dolgozott. Most komoly probléma előtt állt, és fogalma sem volt, hogyan fogja
megoldani.  Egyrészt  megnyugtatta,  hogy  már  nem  ellenségesek  vele  ezek  a  fickók,  másrészt
nyilvánvalóan  hatalmas  akadályok  tornyosultak  Zuzanna  iránti  szerelmének  beteljesedése  elé.
Nagyon tetszett neki a lány, de elvenni? Ez a lehetőség eddig meg sem fordult a fejében.
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Ibas bajban volt. A két kezén sem tudná megszámolni, ahány lány megfordult már az ágyában fiatal
kora ellenére. Volt köztük ilyen is, olyan is. Jól elvolt velük néhány napig, egy-két hétig, de ennyi elég
is volt mindből. Ő ettől többre egyelőre nem is vágyott. A lányoktól csupán a testüket kérte, mert az
volt a véleménye, hogy a lelküket nyugodtan tartsák meg maguknak. Végül arra jutott, hogy két
választása van. Vagy megszerzi Zuzannát, vállalva az esetleg minden eddiginél nagyobb verést, vagy
elfelejti és könnyebb zsákmány után néz.

Furcsák ezek a keresztények,  nem? –  szakította félbe elmélkedését  az ágya szélére
telepedő Efrém.



Azok bizony, furcsák.

Mi bajod? Nagyon elmerengtél.

Igen. Tanácstalan vagyok.

Hát, van még időd végiggondolni ezt a dolgot. Ne dönts elhamarkodottan!

Nem fogok. Ne félj, nem ugrok bele egy házasságba egy kis kaland kedvéért!

Akkor hogy döntesz? Mi lesz a Zuzanna iránti szerelmeddel? Vagy lehet, hogy nem is
szerelemről van szó?

Ez az, amit nem tudok eldönteni – kesergett Ibas. – Feltétlenül beszélnem kell vele!
Nagyon kívánom, az biztos, de lehet, hogy ettől több nincs is a dologban. Fogalmam sincs.

Együnk rá egyet, már rég elmúlt ebédidő – javasolta Efrém. – Aztán majd meglátjuk.

*

Lassan felvirradt a vasárnapi hajnal. Az ég alja már lüktető piros fényben úszott, de a várost még
sötétség ülte meg. Az Eufrátesz magába itta és visszacsillantotta a világnak a mélyvöröstől narancsig
változó  színorgiát.  Csönd  honolt  mindenfelé.  A  látóhatár  mögül  akkurátusan,  méltóságteljesen
előbukkant a nap aranyló korongja. Ebben a pillanatban eltűnt a vörös minden árnyalata, és mindent
elborított  a  színarany  ragyogás.  A  város  legmagasabb  pontján  büszkén  álló  palota  kupolái
felcsillantak a bőven záporozó napsugarakban. Nem telt el sok idő, és egész Edessza fényben fürdött.
A folyó is, elfelejtve előző színeit, sugárzó táncba kezdett, sokszorosan visszatükrözve környezetének
az  éltető  nap  csókját.  A  csodás  látványt  csupán  az  előző  napok  máglyáinak  nyomai  rontották
némiképp.

A  városfal  keleti  oldalának  romjai  alatt  sokan  gyülekeztek,  kisebb  nagyobb  csoportokban
beszélgetésbe merülve,  de még mindig érkeztek újabb és  újabb emberek is.  Nemsokára élénk
mozgolódás támadt, és a sokaság utat nyitott egy egyszerű fehér tógába öltözött ősz hajú, fehér
szakállat viselő, egyenes tartású öregembernek. Amint elment közöttük, az emberek meghajoltak, ő
pedig kedves mosollyal az arcán intett mindenkinek. Zuzanna alázattal térdet hajtott az öreg előtt, és
megcsókolta a kezét. A pap arca felderült a lány láttán, és örömmel üdvözölte.

Légy áldott, kislányom!

Isten hozta, Izsák atya! Olyan jó újra látni! Isten áldja meg, amiért eljött hozzánk!

Köszönöm,  köszönöm!  Nekem jutott  a  legnagyobb  öröm,  hogy  itt  lehetek  köztetek,
báránykáim – nézett szét szeretettel a gyülekezeten –, de most készüljünk a szentmisére, mert a nap
már felkelt!

Az emberek takarókat terítettek a földre, és elhelyezték rajta adományaikat. Kosarakban hozták a
kenyeret,  a bort,  a gyümölcsöt,  zöldségféléket,  a gabonát és még sok minden mást is.  Amikor
végeztek az előkészületekkel, lélegzetvisszafojtva várták, mit mond a pap.

Kedves testvéreim Krisztusban – emelkedett szólásra Izsák. – Tudom, hogy nagyon nehéz
napokat éltetek át mostanában. Szerte a környező vidékeken keresztények ezrei  imádkoztak és
imádkoznak ma is értetek. Sok szenvedést viseltetek el, és még nincs vége, hisz a romok alól még
újabb és újabb holttestek kerülhetnek elő. Egy azonban nagyon fontos! Mindebben a nyomorúságban



veletek van, velünk van a mi Urunk! Ő olyan Isten, aki soha nem hagy bennünket magunkra, hisz
közénk jőve maga is vállalta a szenvedést és a halált. Most, kedves testvéreim, tekintsünk szívünk
mélyére, mi az, amiben vétkeztünk, amivel megbántottuk Istent és embertársainkat!

Egymás után léptek elő  az  emberek,  és  vallották meg nyilvánosan bűneiket.  Amikor  már nem
jelentkezett senki, Izsák atya összekulcsolta kezeit és lehajtotta a fejét.

Bánjuk meg mindannyian a bűneinket!

Rövid csend után kiterjesztett kézzel imádkozott Istenhez, kérve a bűnök bocsánatát. Amikor véget
ért az ima, mindenki kelet felé fordult, és kitárt karokkal zsoltárokat énekeltek Krisztusnak. A levegő
megtelt  a  gyönyörű  dallamokkal.  A  dicséret  hangjai  messze-messze  szálltak  fölfelé.  Az  arcok
kipirultak,  mosollyal,  örömmel  teltek  meg,  felülemelkedve  a  kiábrándító  valóságon.  Az  ünnepi
hangulatot a pap szavai tették még emelkedettebbé.

Most hallgassátok meg, testvéreim az evangéliumot Lukács könyvéből!

Mindenki mély áhítattal nézett a könyvre, amelyet magasra emelt, majd olvasni kezdett. "Vagy az a
tizennyolc, akire Síloében rádőlt a torony, és megölte őket? Azt hiszitek, hogy vétkesebbek voltak
minden  más  embernél,  aki  Jeruzsálemben  lakik?  Mondom  nektek:  Nem!  De  ha  nem  tartotok
bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek!"

Újra magasba emelte az evangéliumos könyvet, majd megcsókolta, és intett, hogy üljenek le.

Az emberek letelepedtek gyékényeiken, a még mindig ázott, nedves földre.

Gyermekeim! – járatta körbe szemeit Izsák. – Nem véletlenül szolgáltam most nektek az
evangélium ezen soraival. Jézus Urunk bizony életünk minden helyzetére mond nekünk igazságokat,
és megtanít helyesen gondolkodni. Ti azt mondjátok, Isten büntetése, hogy el kellett szenvednetek
ezt a nagy tragédiát. Nincs olyan család Edesszában, amelyet ne ért volna veszteség, amelyikben ne
lenne gyász. Kérdezhetitek újra, miért büntet a Mindenható? De látjátok, a mi Urunk tanít minket.
Az Isten nem ilyen. Nem az ő büntetése ért benneteket. Nagyok, hatalmasak a természet erői, amik
működnek a világban Isten kegyelméből. Az eredeti bűn miatt elromlott a világban az, amit Isten
jónak  teremtett.  Mi  nem  tudnánk  ezt  helyrehozni,  de  Urunk,  Jézus  Krisztus  megtette.  A  mi
feladatunk, hogy kövessük őt, ne csak a feltámadás örömében, hanem a kereszt szenvedésében is.
Legyünk Jézus igazi tanítványai! De kérlek, ne magatokat okoljátok, és ne is a pogányokat! Az
ilyesmi nem vezet semmi jóra, inkább viszálykodást, ellenségeskedést szít. Gyászoljatok, de tudnotok
kell,  hogy  szeretteitek  már  jó  helyen  vannak!  Reményünk  szerint  már  színről-színre  látják  a
Mindenható dicsőségét, aki letöröl szemükről minden könnyet. És a miénkről is letörli majd. Ezzel a
reménységgel  és  embertársaitok  iránti  szeretettel  éljétek  tovább az  életet,  amit  Jézus  szerzett
nektek. Őrizzétek meg szívetekben a békét és az örömöt!

A pap hosszasan lehunyta szemét. Az emberek megrendülten ültek. Néhányan hangosan felsírtak,
másoknál csak az arcukon végigfolyó könnyük árulkodott arról, mi zajlik a lelkükben. Az emlékezés
csöndes percei után a pap ismét felállt.

Testvéreim az Úrban! Keljetek fel,  és hálával  ajánljuk fel  adományainkat,  ételünket,
italunkat az Úr asztalán, amit most e szép terítők jelképeznek e teremtett asztalon – mutatott körbe
a földön.

Miután mindenki felállt, felfelé fordított tenyérrel fölemelte karjait, és Isten áldásáért fohászkodott.
Ezután kezébe vette a kenyeret, majd a bort is, és égre emelte.



Most lett a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé! – kiáltotta zengő hangon, s ekkor az emberek
letérdeltek. Izsák megtörte a kenyeret, és evett egy falatot, majd ivott a kehelyből egy korty bort.
Ezután felszólította a híveket: – Gyertek testvérek az Úr asztalához, vegyétek és egyétek Krisztus
Urunk testét és vérét!Az emberek felálltak, majd szép rendben a paphoz mentek, aki újra és újra tört
a kenyérből, s adott mindenkinek, és odanyújtotta a kelyhet is, hogy igyanak. Amikor már mindenki
részesült az áldozati lakomából, közösen elénekeltek egy himnuszt, majd újra letelepedtek, hogy
együtt elköltsék a reggelit. Hamarosan felszabadult beszélgetéstől lett hangos a környék.

Izsák észrevette,  hogy egy köpenyébe burkolózó,  arcát  takaró alak  elindul  a  város  felé.  Korát
meghazudtoló fürgeséggel pattant fel, és utána sietett.

Hová igyekszel ilyen sebesen, hogy a szeretetlakomára már nincsen időd? – fogta meg
gyengéden az elillanni szándékozó idegen férfi vállát.

Kérlek, eressz utamra! Én nem vagyok közétek való.

Miért mondod ezt? Hiszen velünk ünnepelted a szentmisét!

Csak a kíváncsiság vezérelt ide. Én pogány vagyok.

És mondd csak, mire voltál kíváncsi?

Mindenre. Sokat hallottam már a hitetekről, de még nem láttam, hogyan tisztelitek az
isteneteket.

És most, hogy már láttad, mit gondolsz?

Nem tudom. Én mást hallottam a szertartásaitokról. Meg vagyok zavarodva.

Talán csak nem azt hallottad, hogy gyermekek vérét isszuk? – mosolygott rá a pap.

Honnan tudod? – döbbent meg a férfi.

Ugyan fiam, hisz mindenki tud erről a butaságról! Ez már több száz éve terjeng rólunk
ellenségeink körében. Most magad is láthattad, mi ebből az igazság. De mondd csak, valóban csupán
ez iránti kíváncsiságod az oka, hogy itt vagy?

Igazán más is van – ismerte be az idegen. – Napok óta történnek velem dolgok, amiket
nem értek. Két nappal ezelőtt megismertem egy keresztény családot. Nagy hatással voltak rám.
Igazán nem tudom megmondani, miért. Csak azt tudom, hogy rájöttem, valami nagyon hiányzik az
életemből, és úgy érzem, nekik megvan az a valami.

Lehet,  hogy igazad van.  Ha gondolod,  gyere el  hozzám, szívesen beszélgetek veled
mindenről.

Izsák atya, Izsák atya! – szakította félbe a párbeszédet egy dallamosan zengő hang.

Zuzanna, leányom! Gyere csak! – mosolyodott el a pap.

Ó, atyám, bocsáss meg, hogy megzavartam a beszélgetést, de alig várom már, hogy szót
válthassunk. Ki vagy? – kémlelte kíváncsian a férfi  szemeit.  – Valahogy olyan ismerősnek tűnsz
nekem.

Nem hinném, hogy ismered őt, nem tartozik a közösséghez – simogatta meg a lány arcát



a pap.

De igen, ismerjük egymást – engedte le kendőjét az arcáról a férfi.

Ó, Uram, te vagy az? – pirult el Zuzanna.

Izsák meglepetten figyelte őket. – Szóval ti ismeritek egymást?

Csak alig – felelte a lány. – Majd mindent elmondok atyám, ha eljössz hozzánk. Ezért is
jöttem most ide, hogy meghívjalak, és ha igent mondasz, már tovább is állok!

Persze, hogy igen! Még ma felkereslek benneteket.

Köszönöm!  Most  nem is  zavarok  tovább.  –  Efrémre emelte  tekintetét.  –Mondd!  Ha
befejezted Izsák atyával, beszélhetnék veled néhány szót? – kérdezte félénken.

Nem is tudom – habozott a férfi.

Nem kell félned, szóba állhatok veled!

Lányom, mindjárt átengedem neked őt, de addig kérlek, kicsit várakozz távolabb! – kérte
kedvesen a pap.

Amikor a lány távolabb sétált, Izsák karon fogta Efrémet.

Mondd, lesz hozzá merszed, hogy majd megkeress? Huzamos időt fogok Edesszában
tölteni. A romos templom melletti lakban lesz a szállásom.

Azt  hiszem igen.  El  fogok  menni  hozzád,  bár  nagyon  sok  munkával  bízott  meg  a
fejedelem. Majd elfelejtettem – csapott a homlokára –, a fejedelem! Erről is akartalak kérdezni. Nem
ő ül ott az egyik gyékényen, és reggelizik együtt az egyik testőrrel és az aranyművessel?

De igen, ő az – felelte teljes nyugalommal Izsák.

Na de, hogy lehetséges ez?

Miért? Nem tudtad, hogy Artaban keresztény?

Persze, hogy tudtam, de mi köze ennek ahhoz?

A pap felnevetett.

Hogy mi köze? Isten előtt mindnyájan egyenlők vagyunk, és ő ezt nagyon jól  tudja.
Rendkívül bölcs ember, és jó keresztény.

Úgy látszik, nagyon sokat kell tanulnom, mert semmit sem tudok!

Ez már jól hangzik, fiam. De most menj, ne várakoztasd Zuzannát! És ne felejtsd el, hogy
várlak!

Igen! Viszontlátásra!

Efrém fejében teljes volt a zűrzavar. A keresztényekről való ismeretei eleve hiányosak voltak, de
most úgy nézett ki, hogy többnyire nem is helytállóak. Még most is megborzongott, amikor a misén



történtekre gondolt. Soha nem érzett még ilyen igazi, őszinte bűnbánatot. Lehet, hogy valamilyen
varázslat vagy szemfényvesztés áldozata lett? Nem, ez sem jó magyarázat. Ha csak varázslat lenne,
nem érezné ezt a különös békességet a szívének mélyén, minden válaszra váró kérdése ellenére.
Szeme a nem messze sétálgató, és néha-néha feléje pillantó Zuzannára tévedt.

Essünk túl rajta – sóhajtotta.

Köszönöm, hogy hajlandó vagy szóba állni velem – mosolygott félénken a lány, amikor
odaért hozzá.

Csupán  kíváncsi  vagyok,  miről  akarsz  velem  beszélgetni?  –  nézett  rá  látszólagos
nyugalommal, de lába reszketésének alig tudott megállt parancsolni.

Most, hogy jobban szemügyre vehette, el kellett ismernie, hogy Ibasnak igaza van. Ez a lány tényleg
nagyon szép. Dús, mézszínű haja fehér fátyla alatt lágy hullámokban omlott alá, ragyogó keretet
adva szép,  finom vonalakkal  megrajzolt  arcának.  Bőre,  mint a hamvas őszibarack.  A búzavirág
kékjében pompázó, hatalmas szemei tisztán fénylettek. És az alakja! Karcsú, rugalmas, mint egy
párduc, és ott,  ahol kell,  éppen megfelelően domború is.  Nem csoda, hogy sógora megkívánta.
Egyszerre  azon  vette  észre  magát,  hogy  hosszú  másodpercek  óta  a  lány  telt  kebleit  bámulja.
Rettenetesen elszégyellte magát. Mit művelek itt, hisz most veszítettem el Helimát! Amikor ismét a
lány arcára tekintett, nyilvánvalóvá vált, hogy ő is észrevette szemeinek elkalandozását, és most
meglehetősen zavartan toporgott.

Hm. Szóval elmondod végre? – kérdezte nyersen, s közben minden erejével azon volt,
hogy visszanyerje önuralmát.

Igen,  persze,  nem akarom rabolni  a  drága idődet.  Tudom, hogy fontos munkát kell
elvégezned. Mondták a testvéreim – válaszolt Efrém néma kérdésére. - Szóval csak azért akartam
veled beszélni, hogy bocsánatot kérjek a tapintatlanságomért!

Nem értelek – nézett rá a férfi szemöldökét felhúzva.

Tudod, tegnap, amikor elmentem hozzátok, hogy meglátogassam a barátodat…

Ibast – segítette ki Efrém.

Igen, Ibast. Tudnom kellett volna, hogy nem szívesen láttok azok után, amit a bátyáim
műveltek. Kérlek, bocsásd meg nekem az érzéketlenségemet! – kérlelte esdeklő szemekkel. – És
most, hogy alkalmunk van beszélgetni, szeretném neked megköszönni, hogy segítettél rajtam azon a
borzalmas estén! – Kezét finoman Efrém karjára tette, amitől a férfi egész testén remegés futott
végig. – Sosem fogom elfelejteni a jóságodat.

Bárkiért megtettem volna, bár nem gondolom, hogy rendkívülit cselekedtem – nyögte a
férfi elfúló hangon. Efrém pillantása egy pillanatra belefúródott a kék szemek tengerébe.

Zuzanna összerezzent, lesütötte a szemeit.

Kérhetek valamit tőled?

Persze, kérj csak!

Meglátogathatnám Ibast? Szeretnék tőle is bocsánatot kérni, és jóvátenni valahogyan a
bajt, amit okoztam neki!



Efrém arca hirtelen megkeményedett, mint a szikla. Száraz, pattogó hangon válaszolt.

Persze, látogasd meg, amikor csak akarod! Nos, ha végeztünk, én most mennék is, mert
sok a dolgom. Gúnyosan meghajolt és elsietett, magára hagyva a könnyeivel küszködő Zuzannát.
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Magában dühöngve, szinte rohant hazafelé. Összes keserűségét az úton heverő, folyó által elsodort
tárgyakra zúdította, jókorát rúgva mindenbe, ami csak elébe került. Hogy gondolhatta csak egyetlen
pillanatig is, hogy ez a lány vonzódik hozzá? Hogy tévedhetett ekkorát? Miféle varázslat ülte meg az
érzékeit, a gondolatait? Hirtelen eszébe jutott a keresztények miséje. Hát persze! Nyilvánvaló, hogy
valami mágia zajlik ott! Elvették a józan eszét! Biztosan be akarják hálózni maguknak! Miért is
akarna különben az a pap olyan nagyon beszélgetni vele? Aztán máris maga előtt látta Zuzanna
elszomorodó  arcát.  Olyan  őszintének  tűnt!  És  hogy  elpirult  zavarában,  amikor  hosszabban
megnyugodott rajta a tekintete! Ilyen jól megjátszaná magát? Igen, igen! Ilyen jól! A mutatványosok
között lenne a helye! Hiszen egyértelmű, hogy Ibas érdekli! De akkor miért viselkedett úgy, mintha
hozzá vonzódna? Képtelenség az egész! Vagy nagyon csapodár, vagy egy angyal! Egész bensőjét
felkorbácsolta a harag, és a bűntudat, amit a lány iránti vágyakozása miatt érzett. Ki kell őt vernem a
fejemből  egyszer  és  mindenkorra,  határozta  el  keményen,  de  nem  sikerült,  mert  gondolatai
állandóan Zuzannánál állapodtak meg. – Mi van velem? Rontás ül rajtam? – kiáltott fel hangosan.

Majd én segítek rajtad, szép idegen – búgta egy érzéki hang.

Efrém meglepetten nézett körül. Az egyik félig leomlott ház épen maradt oldalának árnyékából telt
idomú, szemrevaló nő lépett ki. Fehér karját, lábait aranykarikák ékesítették. Szemmel láthatóan
nem volt idevalósi, hiszen fehér bőre és szőke haja élesen megkülönböztette az itteni nőktől. Fehér
bőr, és szőke haj! Mint Zuzannáé.

A nő újra megszólalt édeskés hangján:

Gyere! Majd én megvigasztallak!

Efrém számára nyilvánvaló volt, hogy afféle rossz nővel van dolga, de a fehér bőr és szőke haj,
valamint a történtek annyira felkavarták, hogy minden józanságát elveszítette.  Nagyot nyelt,  és
sóvárgó pillantást vetett a nőre.

Akkor jössz? – kérdezte az sokat sejtető mosollyal.

Megyek – válaszolta rekedten, és belépett utána a romos házba.

Amikor újra az utcán volt, még rosszabbul érezte magát, mint az előbb. Soha eddig nem tett ilyesmit.
Borzasztó lelkiismeret furdalás gyötörte. Bosszút akart állni Zuzannán, de fordítva sült el a dolog.
Hogy is gondolhatta egy percig is, hogy háborgó lelke ettől megnyugszik? A nő karjaiban is egyre
csak Zuzannára tudott gondolni. Ez az egész egy rémálom! Úgy érezte, most képtelen hazamenni
Ibashoz. Egy újabb probléma! Ibas szerelmes Zuzannába, és a lány is valószínűleg így érez Ibas iránt.
Nem állhat közéjük! Eddig erre miért is nem gondolt? Elhatározta, hogy nem lakik többé sógoránál.
Most azonnal nekilát, és újjáépíti a házát. Nem, az nem jó. Holnapra készen kell lenni a tervekkel!
Inkább egy viszonylag jó állapotú, lakatlan házba fog beköltözni. Nem is tétovázott tovább, elindult,
hogy  szemügyre  vegye,  mit  kínál  a  város.  Utcáról-utcára  bandukolt,  de  semmi  eredmény.



Szemlélődéséből ismerős hang zökkentette ki.

Efrém, barátom! Hol jársz erre?

János volt az, Zuzanna fiatalabbik testvére. Első pillanatban Efrémnek összerándult a gyomra az
idegességtől. Időbe tellett, míg eszébe jutott, hogy nem ellenséggel van dolga.

Üdvözlégy János! – válaszolt meglepetten, hogy itt látja a férfit. – Éppen házat keresek
magamnak, mert az enyém teljesen odalett.

Hát nem Ibasnál laksz?

Igen,  ott  lakom,  de  csak  átmenetileg.  Mindketten  felnőttek  vagyunk,  jól  jönne  a
függetlenség.

Nagyon megértelek. Mi is csak addig lakunk együtt, amíg Zuzanna férjhez nem megy.

Efrém fülig vörösödött. – És mikor lesz az?

Azt senki sem tudja. Majd ha lesz megfelelő kérő.

Aha.

Most jut eszembe! – kiáltott fel János örömmel. – Én tudok egy üres házat, ahol jól
ellakhatsz, és máris beköltözhető. Igaz, van rajta még munka, de az nem sürgős.

Remek – csillant fel Efrém szeme. – És hol van a ház?

Hát ez az! Nem messze tőlünk, az aranyművesek utcájában.

És a lakói?

Elköltöztek Egyiptomba.

Hála az isteneknek. Még szerencse, hogy nem az ár vitte el őket.

Akkor megnézzük?

Hát persze!

Efrémben felébredt a remény, hogy új életet kezdhet.

Mondd csak!  –  fordult  János bandukolás közben Efrémhez.  –  Valóban ott  voltál  ma
hajnalban a misén?

Igen. De honnan tudod?

Honnan, honnan? Mit gondolsz? Hát Zuzanna mondta. Ha már így említetted a misét –
köszörülte zavartan a torkát Efrém –, űznek ott a papjaitok valamiféle varázslatot?

Hová gondolsz? Mi, keresztények, éppen hogy mindenféle varázslatot bűnnek tartunk.
Hogy varázsolnának akkor épp a papjaink?Jó, jó, de én úgy hallottam, hogy az a Jézus, akit imádtok,
nagyon sokat varázsolt.



Egyáltalán nem! Ő sok csodát tett az emberekért, hogy segítsen rajtuk, de sohasem
varázsolt.

De akkor hogyan tett csodákat?

Úgy, hogy ő Isten Fia. Neki hatalma van az elemek fölött, a betegségek fölött, sőt a
gonosz lelkek fölött is. Nincs szüksége varázslatra. Ő mindig segített mindenkin, aki hozzá fordult.

Akkor te biztos vagy abban, hogy engem semmilyen varázslat nem érhetett a miséteken?

Teljesen biztos vagyok. Ha te valamit varázslatnak érzel, ami benned történt, azt sok
minden más okozhatja. – Egyszerre megállt. – Tessék! Ez az! Látod, már itt is vagyunk – mutatott egy
viszonylag jó állapotban lévő házra. – Egy építésznek nem lehet gond rendbe hozni, és addig is
lakható. Mit szólsz hozzá?

Efrém a szakértő szemével mustrálgatta az épületet.

Nem is olyan rossz! – kiáltott fel elismerően. – Tetszik. Örülök.

És csak úgy beköltözhetek? Ha úgy döntesz, hogy kell, máris elviszlek az aranyműves
rokonaihoz, és megegyezhettek!

Rendben. De téged vár már a családod.

Ó, ne törődj most ezzel! Itt laknak a közelben, akikre a ház eladását bízták. Odakísérlek,
a többi pedig már a te dolgod.

Nagyon köszönöm, János! Az életemet mentetted meg!

Azért ne vidd túlzásba – nevetett a fiú. – Tudod, ha nem lennél pogány, téged szívesen
elfogadnálak sógoromnak. Kár, hogy a barátod vetett szemet Zuzannára és nem te! Na de Isten útjai
kifürkészhetetlenek! Igaz?

Efrémnek újra arcába szökött a vér. Lázasan törte a fejét valami közömbös válaszon, de János már
meg is állt.

Megérkeztünk! Itt lakik Dorkász – mutatott egy takaros kis házra. – Hahó, Dorkász! –
kiabált be.

Szinte azonnal kijött a házból egy vékonydongájú, kistermetű, középkorú férfi.

János, kedves testvérem, mi járatban?

Ez a barátom, Efrém, szívesen megvenné a rokonaid házát!

Gyertek be, beszéljük meg! – szívélyeskedett az aranyműves.

Nekem sajnos most nincs időm, várnak otthon a testvéreim, és Izsák is épp az imént
ment hozzánk. Magatokra hagylak, remélem, megegyeztek!


