
A Bartha Miklós szoborpályázaton a ki 

— És ha ujhól menekül ? 
— Újból üldözni fogom. 
— És ha apósához, a hatalmas armen királyhoz 

futna? 
— Követni fogom Armeniába. 
— De hiszen mindössze három légiód van. Azok 

pedig százezreket tudnak ellened csatába vinni. 
Lucullus ajkai körül ismét megjelent a gőgös 

mosoly. 
— Három római légióval többet érek, mint ők 

százezer harcosukkal. 
Tamara elgondolkozott. 
— Miért ktizdesz tulajdonképpen? — kérdezte 

később. 
Lucullus csodálkozva pillantott reá. Mintha nem 

értette volna a kérdést. 
— Rómáért, — mondotta azután és ebben az egy 

szóban benne volt minden. 
A leány nem kérdezősködött tovább. Ismét reá-

tapasztotta ajkát Lucullus ajkaira. 
— Vissza fogsz térni hozzám? 
— Ha nem esem el, úgy bizonnyal visszatérek. 
Tamara megnyugodott az Ígéretben. Vagy leg-

alább is úgy tett, mintha megnyugodott volna. Lucul-
lus azután tovább vonult és ő csak időről-időre hallott 
csodálatos, fantasztikus híreket róla. A római bevál-
totta igéretét. Reátört a pontusi birodalomra s elfog-
lalta és azután üldözte a királyt tovább. Ázsia belse-

Ri ich f é n j képe 
elre elfogadott minta. Istók János múvő,' 

jébe. Hiába bíztak a havas hegyekben, a megáradt fo-
lyamokban, ő átkelt rajtok. Hiába küldtek óriási had-
seregeket ellene, összetörte őket. Maroknyi emberé-
vel oly tetteket vitt véghez a Keleten, amilyenekről 
Xagy Sándor óta senki sem hallott. Még élt, még har-
colt és a legenda már varázskört rajzolt alakja köré. 
A phrigiai hegyek között, Nikomedia síkjain és Bythi-
nia erdeiben azt suttogták, hogy a macedóniai világ-
hódító új alakban tért vissza és halad régi útján, az 
Indus felé. 

Tamara égő szemekkel hallgatta ezeket a híreket, 
de nem szólt semmit. Éjnek idején azonban odaállt az 
ablakhoz és mialatt az enyhe szellő körülcsókolta érett, 
asszonyos idomait, vágyakozva nyújtotta fehér, erős 
karjait kelet felé, ahol Lucullus harcolt. Nem tudta 
feledni a rómait, sem ajkának csókját, sem szellemének 
különös, merész gőgjét. Vágyakozott, hogy újból be-
szélgessen vele és újból ölelhesse. És várt, hogy Lu-
cullus visszatér hozzá, amint megígérte. Atyja meg-
halt, a kis ország reája maradt, ő intézte az uralkodás 
iigyeit, de közben várt és minél hosszabb lett a vára-
kozás, annál türelmetlenebb, annál forróbb lett Ta-
mara lelke. 

Azután egy napon új hír jött Lucullusról. A győz-
tes hadvezér hirtelenül visszatért Rómába. Miért 
hagyta abba merész terveit, senki sem tudta. Eltűnt, 
amint a hellén istenmondák héroszai eltűnnek, váratla-
nul, hirtelenül, magyarázat nélkül. Csak Tamara sej-
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