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Róma és a belső csend 
 

 

Időszámításunk elején járunk Rómában, valamikor a százas években és akárcsak most, közel 

a téli napfordulóhoz. Már 3 napja zajlanak Saturnália ünnepi eseményei, melyek az idén külö-

nösen nagy számú látványos elemmel örvendeztetik meg a nagyérdemű közönséget. 

 

A Tiberis árterében, a Circus területén még a mai mértékekhez képest is hatalmas a tolongás. 

Madártávlatból egy hangyabolynak tűnik. Ám közelebbről szemlélve úgy négyszázezer ember 

zsúfolódott össze az arénában és az azt körülvevő vásárban. 

 

Rengeteg portékáját kínáló kufár, talpig tógában és leplekben grasszáló társaságok és félmez-

telen, félelmetes tekintetű, rabszolgák tolonganak a tömegben. Mellettük széles gesztusokkal 

magyarázó szónokok gyakorolják emelvényeiken az ékesszólás művészetét. 

 

Odabent az aréna küzdőterén Szaturnusz tiszteletére, a népek örömére egymást érik a gladiá-

tor küzdelmek és fogatversenyek.   

Jelenleg az oroszlánok vannak porondon és rettenthetetlen trákokkal és egyéb barbárokkal 

küzdenek. 

 

Aldo, Éda és Szigfrid a harc kimenetelét csak sejtik, ugyanis a gigászi épület egész pince és 

alagútrendszere beleremeg a fel-felhördülő, rigmusokat skandáló tömeg kiáltásaiba. 

Aldo és Szigfrid két germán rabszolgafiú, akiket csecsemőkorukban ragadtak el a római légió-

sok, és oroszlángondozóknak adták őket. 

Éda, legkedvesebb barátjuk, előkelő lányka és mindig szívesen tölti az idejét a fiúkkal és 

oroszlánjaikkal. 

 

Aldo már a zajokból tudja, hogy az állatok hamarosan berobognak a tágas barlang-ketrecbe. 

Füttyent Szigfridnek és pillanatokon belül készen állnak. 

Éda figyeli két barátját. A fiúk csendes mozdulatokkal igazgatják a szalmát, könnyeden hord-

ják a friss vizet. Egyszeriben óriási, nyikorgó robajjal felemelkedik a súlyos csapóajtó és az 

aréna porondjának homokja kezd peregni a széleken le a mélybe - az aranyló „esőt” napfény 

ragyogja át. 

 

Mintha a fényből jönnének… 

Robusztus testek ugrálnak lefelé, tizenkét hatalmas oroszlán közeledik a ketrecbarlang felé. 

Megint győzedelmeskedtek, a barbárokból nem sok maradhatott. 

 

A nyílás újra bezárul, és ahogy a reteszek kattannak hirtelen szokatlan csend lesz. A beszű-

rődő üdvrivalgás csupán tompa nesszé halkul, a pincében készülődő, sorsukra váró harcosok 

szintén elnémulnak és egy pillanatra leteszik fegyvereiket. 

A pompás állatokat királyoknak kijáró tisztelettel figyelik. 

Aldo a fehér oroszlánt vizslatja - ő a legfélelmetesebb, roppant méretei és különös színe miatt.  

 

Aztán a pillanat elillan és újból zajos lesz az alagsor. A fenti tömeg pedig szünetre vonul, az 

árusok a környező tereken már előre dörzsölik a tenyerüket. 



 

 
 

Éda most a fiúkkal tarthat, ezen az ünnepen ugyanis szabadon barátkozhatnak a rabszolgafiúk 

a lánnyal. Miután feladataik végére érnek, most szabadokként mozoghatnak és bele is vetik 

magukat a forgatagba. De nem sokáig élvezhetik szabadságukat.  

 

Sikoltozásra, óbégatásra és ha lehet, még nagyobb zajra figyelnek fel. 

Fegyveres légionáriusok rohannak csapatokban, félrelökve minden útjukba kerülőt. 

- Elszabadultak az az oroszlánok! Meneküljetek! 

 

Szigfrid és Aldo összenéznek, megfogják Éda kezét és önfeledten rohanni kezdenek, éppen az 

aréna irányába, nem pedig el onnan. 

Hamarosan megtudják, hogy egy baleset folytán kidőlt az oroszlánok ketrecének ajtaja, és, 

mire a por elült a Circus alatti katakombákban, az állatok is eltűntek. 

 

A gazdájuk máris busás nyomravezetői díjat tűzött ki, és jól bezárkózott, onnan adta az utasí-

tásokat és a gyorsan telő idővel, egyre emelkedő nyomravezetői díjat ígérgetett.  

- Jaj, csak nehogy levadásszák őket! – sopánkodott hangosan. 

 

A gyerekeknek sem kellett több, rövid megbeszélést követően, máris sietve kutattak a nyo-

mok után. 

Édának közben egyre inkább feltűnik, hogy milyen csend és nyugalom lett. 

 

- Álljatok meg! – Aldo és Szigfrid egyarán értetlenül néztek Édára. – Hát nem halljátok 

a csendet? 

- Tessék? 

- Már egy ideje hallom, hogy nem hallok semmit! Nézzetek csak körbe, sehol egy lélek. 

Mindenki elbújt az oroszlánoktól rettegve. 

- Nahát, tényleg! – álmélkodik Aldo! 

 

Eközben már kiértek a sikátorokból, itt már több volt a bokor és cserje, melyek mennyei illa-

tukat csak úgy ontották magukból. 

- Érzitek? Mirtusz cserjék! – mondja Éda, miközben szemét egy pillanatra lehunyva 

mélyet szippant a levegőből. 

 

A csend, a csodás illatok megállásra késztette a gyerekeket. A helyzet elfeledtette velük a haj-

szát, megálltak. Különös nyugalom szállt le rájuk. 

Talán egy negyedóra is eltelt, mikor egy csapat légionárius elrobogott mellettük közben ezt 

hajtogatva: 

- A Föld nyelte el őket, egyik szakasz sem bukkant a nyomukra! 

 

- Te Aldo, lehet, hogy a barlangokba szöktek? – Szigfrid fejével az aréna távolban ma-

gasodó sziluettje felé biccent. 

 

- Tényleg! Minek is jöttek volna fel, bölcsebbek ennél, főleg a fehér király, Amand. 

- Gyerünk vissza! 

 

A gyerekek a következő pillanatban ismét visszafelé rohantak. Kis idő múltán fáklyákkal a 

kezeikben neki is indultak egy keleti alagútnak. 

Meglepetésükre, már rövid kocogás után csak saját neszüket hallották. Olybá tűnt, hogy a föld 

közepén vannak, olyan síri csend lett. 



 

 
 

De nem gondolkodhattak rajta sokat, mert a meglepetések egész sora várta őket, mintegy fo-

nál, amit csak követniük kellett. 

 

Nem, nem az oroszlánok. Először egy kövek közé szúrt, leégett fáklya. 

Utána egy oldalmélyedés; benne mindenféle ruhadarabok, szép rendben elhelyezve. 

Aztán pedig egy régies, vésett felirat, fent az igen alacsony boltozaton, a fejük felett: „Gnothi 

seuaton” = ismerd meg önmagad. 

Igen Éda még olvasni is tudott, sőt görögül is kiválóan tudott. Ilyenek ezek a nemesek. 

 

Ahogy Aldo tekintete lassanként a plafonról az oldalfalra süllyedt, mintha fényt pillantott 

volna meg.  

- Világít a kő? Ez nem valószínű. – gondolta. – Gyere, Szigfrid, nyomd a sziklát. – kérte 

az erős fiút. 

 

Csodálkozásukra azonban a szikla magától behúzódott.  

Mögötte melegen derengő gyertyafény és egy mosolygó, idősebb alak jelent meg. 

Éda köszöntötte és mintha régi ismerőse, öreg barátja lenne, elmondta neki mi járatban van-

nak, hogy többek között a fehér oroszlánt keresik. 

 

- Galina vagyok. Örülünk, hogy betértetek hozzánk. S bár szívesen látunk Benneteket, 

lehet, hogy elébb a Nektek szánt feladatokat kell bevégeznetek. 

Amit kerestek az Szaturnusz kapuján túl van, ahová Nektek mindig is volt belépése-

tek. Ne a kintet kémleljétek, már mindent tudtok, csak meg kell találnotok, bent. 

 

Aldo, Éda és Szigfrid előtt bezárult a fal, megfordultak és elindultak vissza. Hamarosan a Cir-

cus alagsorában, a munkahelyükön voltak ismét. 

Mondanunk sem kell, hogy az izgalom nem hagyott alább. Gazdájuk, még mindig bezár-

kózva, menedéke résein ki-ki kukucskálva osztogatta zaklatott utasításait. 

 

Időközben, miután az oroszlánokat nem lelték, tovább engedték a programokat. Gyorsan fe-

ledtetni akarták az emberekkel a kis incidenst, és már a fogatverseny veszett dübörgése rázta a 

mennyezetet. 

 

Éda felnézett és a ketrec bejárata felett egy faragványra lett figyelmes. 

Talán egyeseknek ijesztő, neki mégis most annál ismerősebben, egy koponya tűnt fel. 

Egy felirat közepén: Lépd át a múlhatatlan kapuját és mit örökké kerestél, megleled! 

- Fiúk! – szólította Aldot és Szigfridet. – Nézzük meg odabent, a ketrec mélyén, a bar-

lang részben, bent a közepén. 

 

Először Aldo, majd utána Szigfrid és Éda is beléptek az ajtón. 

Nyugodtan lépkedtek, beljebb, a ketrec hátsó részén tátongó hasadékon is át. 

Szemük hamar hozzászokott a körülményekhez. 

S bár az aréna zaja ide is jócskán beszűrődött, mégis lassú szuszogást hallottak. 

Néhány lépés múlva ott álltak a békés, csendes fehér oroszlán előtt. 

 

Megtalálták. 

A legnagyobb sötétségben, végig ott volt, velük. 

Várt rájuk. 

 

A csendben, a legnagyobb nyugalomban, TE is megtalálhatod! 


