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Theodora
Volt pedig a világ ura, Theodora mintegy húszéves az Úr 528. esz
tendejében és uralkodott hatvannégy tartomány és kilencszáz
harmincöt város fölött. Ült színarany trónján, császári bíborral a
vállán, fején arany koronája, s mindeneknek, kik elébe járultak,
meg kellett csókolni a lábát. Még a nagy Belizárnak is, s voltak
idők, amikor a császárnő hatalmasabb lett a császárnál. Építtetett
magának egy palotát a Boszporusz partján, annak ázsiai fényű ter
meiből kormányozta a világot. Haeron felső emeletein fogadta a
kedvenceit, a mélyben pedig börtönök sorakoztak, ezek sikátorai a
Boszporuszra nyíltak. Prokopiosz szerint itt teljesedett ki Theodora
világbosszúja. A bíboros meg azt mondja, rettenetes bíró a világi
akban, de még rettenetesebb az egyháziakban, nagy szorgalommal
űzte, süttette, égette, kerékbe törette és karóba húzatta azokat, akik
megfelejtkeztek a keresztények istenéről. Vénusz szemétdombját,
Embolont, ahol született, elsöpörte, a Szent Pantaleon-templomot
építette a helyébe. Úgy halt meg, mint Mater Ecclesiae, negyvené
vesen, boldog kora nyári reggel, 548-ban tavaszi napéjegyenlőség

idején.
Erről ennyit kedves barátném, és most elmegyek masszíroztatni

a hátamat, legközelebb ereszkedjünk majd mélyebbre. Most menjen
aludni, és bárhogyan alakul, úgy olvassa majd ezt az opuszt, ked
vesem, mint egy hosszúra kerekedett széljegyzet sorozatot. Valami
hez, ami megírhatatlan, határtalan és legyőzhetetlen bennünk, de
azért ábrándozni lehet lesz felőle.

Volt Theodora életében az a szép szál, de boldogtalan [oannes!
Az a reménykedő és naiv kocsiversenyző.Hekebolosz fia. Roppant
szomorú a vége, talán nem is illene beszélni róla, különös áldozata
az asszonyi világbosszúnak. Tűnődtem ezen eleget, ezen a világ
bosszún, amiről az elfelejtett bíboros útinaplójában olvastam volt,
azon a boldog kora nyári reggelen, tavaszi napéjegyenlőségidején.
Világbosszú; ízleltem a szót, míg tangerozta Adél zsábás derekamat
a Szent Lukács-fürdőkádjában.

Ennek is - mármint az asszonyi világbosszúnak - köze van a
szerelemhez, persze közhely, mert mindennek van köze a szerelern
hez, a teremtéstől fogva. Nem szégyen. Közhelyet Anatole France
is mond eleget. Igen kedvelte őt. Emlékszik? A Miasszonyunk bohóca
című írása miatt kedvelte édes barátném. France szerint a szerelem
nek azzal tett legnagyobb szolgálatot az egyház, hogy bűnné avat
ta. Úgy áll a dolog, kedvesem, hogy amíg a galileai próféta meg
nem jelent a színen, addig önöket nem igazán számították az em
beri nemhez, bocsánat, hogy ezt kimondtam, pedig egy magamfajta
szárított fügefejű nyugdíjas ügyvéd lehetne tapintatosabb. De így
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igaz. Még a szent törvénykönyv is asszonyi állatként emlegeti ke
gyedéket.

Mígnem feltűnt két rejtelmes hősnő, a két Mária. Egyiket a Ga
lileai szentté tette a szüzessége és anyai szenvedése miatt, a másik
Máriának pedig a vaskos szerelmi bűneit megbocsátotta. Csak úgy!
Korszakalkotó tett. Nem beszélve a kövekről, amik elmaradtak.
Ezért lett olyan hódító a galileai próféta vallása, mert e kétféle női

szereteten épült, az anyain és a megtisztított földi szerelmen, és e
két áramlástól erősen felszökkent az ősegyházban az asszonyi állat
hatalma, miséztek, térítettek. beszéltek, hódítottak Önök - végül
ez már egyenest rémisztően hatott a férfiak szívére. Olybá kellett
venni, nekünk férfiaknak, szinte megijedek most is, hogy éppúgy
tekinti s szereti önöket a galileai férfi, akár bennünket, de ez még
mind semmi. Kitetszett, hogy önök, kedves barátném, mintha job
ban értenék azt a bizonyos bűvölő ellenállhatatlan melegséget, azt
az erőszak nélküli türelmes egyszerűséget, és mi csak bámultunk
szorongva. Ma se mindig értjük önöket. No de akkor! Gondolhatja,
micsoda félelmet keltett az Önök furcsasága, az, hogy az asszonyi
állatság mögött felfedeztetett valamiféle női megmagyarázhatatlan
ság. nohát attól megrémültünk. Hitbeli féltékenység, mondjuk így,
és villámgyorsan eltiltottuk önöket, amitől még el bírtuk tiltani,
elsősorban az oltártól. Nem sokat késlekedtek szigorú és aszketikus
hajlamú férfi társaim: kezdték viperának, démonnak nevezni önö
ket és kimondták bűnnek a szerelmet. De már későn: Teljesen és
tökéletesen már nem lehetett minden úgy, mint volt. És azt hiszem,
ehhez a múlthoz, mint gyökérhez az ág, úgy tartozik a világbosszú.
Mert ezek után, ha bármely hatalomhoz jutott egy nő - miként
Theodora császámé -, elégtételt vett a világon az ősi kisemmizé
sért.

Kocsiversenyen látta meg. Talán a boldogtalan ifjú, ez a [oannes,
a győztes pózában akart volna bemutatkozni anyjának, a császár
nőnek. Mint említettem, ennek a [oannesnek édesapja Hekebolosz
volt, és Gibbon történész nagymester szerint az apa a halálos ágyán
megmondta volt [oannesnek, hogy valódi szülöanyja maga a csá
szárnő, aki egykor, még ifjan, Hekebolosz ágyasaként funkcionált.
Mások szerint azonban ez az ifjú fantaszta lett volna. Olyan, mint
itt minálunk az ál-Istvánka: Horthy István egykori kormányzóhe
lyettesnek - aki repülőgépével lezuhant a keleti fronton - ál-fia.
Fel-feltünedeznek ilyenek. Emlékszik, milyen fess férfi volt az a
repülőtiszt, a konnányzóhelyettes? A frivolabb cserkészlányok
gyűjtötték a fényképét, azt szerették, amelyiken sújtásos atillaban.
rókaprémes kacagánnyal a vállán és hollófekete - talán némi bril
lantinnal - hátrasimított hajjal magasodik apjának, vitéz nagybá
nyai Horthy Miklósnak a karosszéke mellett. Az ő fia volt a kis
golyófejű Istvánka. Nos, az ál-Istvánka pedig azt állítja (ma már
van vagy ötvenéves), ö az igazi, és akit kimenekített a família Nyu
gatra, mikor az oroszok közeledtek 1944-ben - az nem az igazi.
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Maga nem gyűjtötte a kacagányos repülőtiszt képét? Ha igen, ak
kor bizonyára széftépte. mert emlékszem sírós arcára akkor, amikor
bejött a zsidótörvény, és Maga toporzékolt, azt kiabálta: "hát akkor
én már Erdélyhez nem formálhatok jogot?" Theodora kivégeztette
Joannest.

Itt megint többfelé válik a történet. Egyesek szerint - Gibbon
így írja - Theodora féltette hatalmát [oannestől, buta ár
mánykodónak és fantasztának mondta ki a fiút, noha tudta, hogy
a saját szülötte. Ismét mások szerint csak akkor tudta meg, hogy a
saját gyermekét küldte halálba, amikor már megtörtént a kivégzés.
Prokopiosz volt az, aki a császárnő fülébe súgta a rettentő hírt, de
addig várt, amíg meg nem hozták a fiú halálhírét és csak akkor...
Ez beleillik a gyűlölködő és képmutató Prokopiosz-képbe.

Kerubok szárnyaiban szatírok nyitják fel smaragdszín szemüket.
Theodora a közlés percében - úgy látszott - meg se rebbent. A
szatír mintha csak pislantott volna, majd visszaeresztette gyorsan
a szemhéját.

Az a távolságtartás! Annyira értette, tudta, befelé, kifelé egya
ránt. A palotában, a cirkuszban, bárhol tudott elhelyezkedni a tér
ben, a viselkedés mesternője volt, egyszerre fenséges és gyengéd,
artisztikusari pompás, súlyos és finomari könnyed, keményszemű
is, amikor a parancsát megtagadóknak lenyúzatta a bőrét, és söté
ten humoros is persze, amikor éjek éjszakáján felköltette Bizánc
néhány előkelőségéta legédesebb álmukból. Szolgáival a Szent Pa
lotába kísértette őket. Az álmukból felzavart urak a halálra készü
lők imáját mondták. De a fényes terembe jutva kiderült, csupán a
császárnő fényes lábbelijét kell megcsókolniok, és ezzel valamiféle
játékos komédia részeseivé váltak. Az udvarhölgyek talán fogadást
kötöttek, hogy hány ajak érinti hajnalig a császárnő cipellőjét vagy
ilyesmi. Node mindez csupán külsőség. A viselkedés nagymestere
befelé is elhelyezkedik a maga legbelsőbb tereiben. Távolítja, ami
ről nem akar még tudomást szerezni, mert még nem elég erős a
szívarémhír fogadására. Így távolíthatta Theodera a tudomásul
vételt, egy álló hétig nem látszott rajta, hogy felfogta volna: saját
gyermeke volt [oannes.

A kocsiverseny azokban a hetekben teljesen megbolondította a
keresztényeket. Korábban ugyanis a szélsőségesen szent papok a
tisztátalanság vermének mondták a cirkuszt, miegymásnak, és ettől

a vallásos nézők lelkesültsége kicsit lelohadt. Elmentek azért sokan,
de oldalozva, sompolyogva. Ám egy ideje az embereket nem lehe
tett eltántorítani. Iparkodtak szegények illendően távol maradni és
keresztényhez illően viselkedni, mégis - ha lovakról és kocsiver
senyekről volt szó - azon nyomban megbokrosodtak, és mámoro
san tódultak befelé a hófehér, bűnös tojásba!

A szélsőségesen szent papok már-már kutyaszorítóba kerültek.
Bárányaik vadulása és saját szent dörgedelmeik hiábavalósága mi
att kezdtek megszégyenülni. Keresgélni kellett valamit a régi ira-
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tokban, igazolandó, hogy a cirkusz a démon seggelyuka. Csakhogy
a szent könyvek nem akartak nyilatkozni. Maga a legszentebb Bib
lia, mintha nyelvet öltött volna, mert valahányszor felütötték, min
dig az Illés szekerénél nyílott ki. Mintha itt lenne nyitja a dolgok
nak. Pont a tüzes szekér? Hogy jön ez a versenykocsizáshoz és a
versenyláztól felhevült bizánciakhoz? Hívtak segítségül teológust
Rómából, s megérkezett tavaszi napéjegyenlőségidején egy derűs

vasárnapon az odüsszeuszi lelkületű pap, kit úgy iskoláztak, mint
később a jezsuitákat, s aki születésénél fogva rabbinista aggyal ren
delkezett. Az is lehet, maga volt a Szentlélek, mert ő mondta ki az
igazságot. Vannak ilyen dolgok. Hatalmas és unalmas szófűzések

kel kezdte, a szóáradat arra kellett, hogy az álmosságtól már kóka
dó fejekbe könnyedén becsusszanjanak a különösségek, amik
egyébként fennakadnának a szélsőségesen szent papok logikáján.

Kerubok szárnyaiban szatírok nyilják fel smaragdszín szemüket.
Majd hirtelen lezárják.

- Itt van előttetek a Nagy Jel! - kiáltott a római teológus.
- Azt kérditek, mit jelent az, hogy szüntelen odakap ujjatok,

ahol Illés szekeréről van szó a Bibliában! Megmondom. Azt jelenti,
hogy a bizánci aréna fehér tojásában megismétlődikIllés tüzes sze
kerének végtelen futása. Kicsiben, elaprózva. Lévén az Örök Egy
ben minden együtt, együtt a tűz, a szekér, a vér, a karó és a méta,
a győzelem, a végtagtörés és a péppé zúzódás, a delfin, a Castor és
Pollux fején lévő sapka. Ebből az Örök Egyből valami idóvelivé vá
lik, a dolgok elő-előjönnek, magukat ismételve, de mindig kicsit
vagy nagyon másképp. Ahogyan a jól elkészített ürühúsból hol ez,
hol amaz a fűszer illatozik elő rágás közben, noha az egész: ürüsült.
Előjött Káin és Ábel drámája Ézsau és Jákob ügyében és azóta ezer
szer. Ádám Jézusban, Sophia Máriában. A jellemek, a drámák, a
históriák és fenomének épp így, de sose hajszálra pontosan. A fő

az, hogy Illés tüzes szekerének nagy futása szétdaraboltan ismétlő

dik a ti arénátokban. Legyetek rá büszkék és fogadjátok kevélység
nélküli szent alázattal. Mert az a kéjes szárnyalás ott a pályán és a
lelátók boldog sikolya azt jelzi, kedves jó atyák, hogy már nem
egyedül Illésé, hanem ezreké lehet az elragadottság és elragadta
tottság. Zöldeké, kékeké, versenyzőké, nézőke, patríciusoké épp
úgy, mint a rabszolgáké, mint a lovaké és a csillogó küllőké.

Ettől kezdve megszűntördög lyukának lenni az aréna, bevonult
a cirkuszba a pátriárka, a legájtatosabb hívő is bízvást megbok
rosodhatott, ha indult a futam.

A császárnőnek legalább egy könnyű talpsimogatással eltelt
órácska kellett ahhoz, hogy be merjen lépni a cirkuszba. Szomo
rúbb napokon ehhez jött a jázminszagú fürdő. Ha nem jól készült
fel, akkor a páholyba lépéskor elkapta szívét a vasmarok. Mert kű
lönösségek, amolyan látomásfélék is mutatkoztak.

A Palotából a föld alatt vezetett az út a cirkusz császári páho
lyába. Csavaros bélrendszerek, csigalépcsők, kiöblösödő és keske-
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nyűlő folyosók tekeregtek itt; a páholy maga úgy meredt bele a
cirkusz ovális légterébe, mint egy védtelen félsziget a morajló ten
gerbe. Rengeteg fej és szem sugarában, a tekintetek metszetében, a
tömeg, a kiszámíthatatlan állat közegében a páholy - de nem tő

lük félt a császárnő, ez a Nika lázadáskor is megmutatkozott. A
császárnő három kislánytól félt. A látványuktól és ami érzést keltett
a látvány. Feltűntek az amphiteatrumban, virágkoszorú a fejükön.
Úgy álltak a bejáratnál, pontosan úgy, ahogyan ők hárman álltak
valaha, testvérek, Komita, akit Indarónak is hívtak, Anasztázia és
ő, Theodora. Ez a virágkoszorús álldogálás volt életfordulója, attól
a naptól kezdte foggal és körömrnel tépni, mami kezdte, aki gú
nyolni merte, akkor határozta el, egyszer s mindenkorra, hogy
győztes lesz és véges-végig nyertes. Mondhatnánk itt mi, kedves
barátném, okosan és nem kevés rokonszenvvel, hogy az alakmin
tázó történés boldog-boldogtalan folyamata kezdődőtt: egy cirku
szos gyermek nyolcévesen úgy dönt, hogy kezébe kaparintja sorsát.

Ez a virágkoszorús ácsorgás az apa halála után történt. Addig is
visszaéltek Theodora gyermek létével, de a kislánynak nem volt
erről tudomása. Még tetszett is neki állni a medve nyakán, az ügető

állat durva szőrzete csiklandozta a talpát és a lelátókról apró tár
gyakat, édességeket dobáltak. Bizonyos látószögből vicc volt az
egész. Az sem rontotta a kedvét és az ártatlanságát ezidőn, amíg
apa élt, hogy ostoba erotikus jeleneteket is el kellett játszania a nyílt
színen az állatokkal. Imitálni mozdulatokat az állatok hasa alá
csimpaszkodva, a közönség röhögött, szennyes és vörös pofák ha
joltak előre a lelátón. A kislány is nevetett, érezte a mozdulatok
groteszkségét és azt, hogy az állatok idétlen moccanatai furák, de
a jelenet durván rafinált pervertáltsága még nem igazán jutott el
hozzá. Talán mert apja és a védettség-érzés, ami az apából sugárzik,
mint a várfal, körülölelte. Lányok és apák között néha megvan az
a patakparton ücsörgés hangulatához hasonló csendes biztonság.
Boldogító örök helyzet. Megjelenhetnek azután is a nő életében bi
zonyos férfiak, akik mellett ráérezhet erre a régi mennyei bizton
ságra, férfiak, akikből kitetszik és akikben megmozdul a hős. Ere
jük egyenlő a védőével. a védelmével. Pedig lehet, hogy a férfi csak
egy foghíjas tevehajcsárnak pofázott vissza vagy kofának és nem
viselt aranyló vértet. Mégis beiktatta magát a nő és a veszély, meg
az elmúlás közé. Ó Isten! Ezek a Szent Györgynek észlelt férfiak
mekkora mély sebeket tudnak ejteni, akaratlan, a nőn, akár a sár
kány húsában a dárda, ha nem váltják be a védés szent ígéretét,
amit ők személy szerint talán nem is ígértek.

Nézze, kedves barátném, én azokban a hitleri időkben - éppen
pingpongozni készültünk - nem tudtam Magát jobban megvéde
ni. Csak annyit tudtam tenni, hogy az erdőtanácsesék verandáján
sarkon fordultam, kamasz mancsommal megfogtam a Maga kezét
és köszönés nélkül lementünk a széles kőlépcsőn, megkerültük a
hatalmas virággruppot és kiléptünk a kapun.
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Az erdőtanácsoséknál jókat lehetett pingpongozni a verandán. A
virággrupp telis-teli volt petúniával, mézes illatuk szállingózott,
mint a Tereczkey és Schulhof Rebeka birtokán a petúniáknak. Maga
a tizedik esztendeje körül járhatott, már túl azon a cirkuszsátor
alattiélményen, amikor megérezte, hogy itt valamennyien egy bor
da vászonba vagyunk beleszőve, de akkoriban erről még nem be
szélt, nem lévén még ilyenekre szava. Az erdőtanácsesék fia osz
tálytársam volt az egri cisztereknél. Náluk a petúniás virágágy mel
lett észveszejtő jókat játszottunk. A tanácsosné haját hirtelenszőkére
festette a fodrász, amúgy kiváló háziasszony lehetett, mert azok a
lekváros kenyerek - mindig másféle lekvár és igézőbbnél igézőbb

ízek -, amiket ott ozsonnáztunk, említésre méltóak. Egyik délután
eljött velem Maga is, barátném. A verandán álltunk, válogattunk a
parafa ütők között, ropogtattuk a celluloid labdákat, az erdőtaná

csosné engem félrehívott, és csak annyit mondott, hogy fIne hozz
ide máskor zsidógyerekeket". Kővé váltam. Nem éreztem semmit,
kővé pedig attól a felismeréstől váltam, hogy tehát ez így működik.

Vagyis az az ez, amiről az újságok már írtak, és apáék étkezés köz
ben emlegették például a numerus clausust, vagyis megszabják az
egyetemi hallgatók között, hány százalék legyen zsidó és nem zsi
dó. De ez oly távoli volt, nem vonatkozott ránk, észbe nem vettem.
Aztán ez így mutatkozott meg az erdőtanácsosné verandaján. Aha.

Mi mást tehettem. lementünk a lépcsőn, elhaladtunk a petuni
~któl illatozó hatalmas és kerek virágágyás mellett. Szótlanul men
t~nk. Maga nem szólt semmit. Gyanútlanul jött, mint a báránya
levágásra, gyanútlanul, amint a madár a hálóba. Ez fájt a legjobban.
Ámbár, talán nem volt gyanútlan, talán éppen azért nem kérdezett
semmit tőlem akkor, végigmentünk a poros főutcán, nem kérdezett
semmit. Meglehet tapintatból. Miféle Szent Györgynek észlelt? Ám
bár miféle erőm lehetett volna nekem akkor? Semminő. A nők va
lóban sérült madarakká válhatnak, aztán önvédő maszkokat fabri
kálnak, ilyet-olyat, keménvet vagy nyafkát, ismét máskor - aho
gyan Theodora tette kislánykorában - kifejlesztik magukban a ha
talommániát, akár valami újfajta aszfodéloszt, és részeivé válnak az
imént emlegetett világbosszúnak.

Akkor kezdte a készülődést a világbosszúra, amikor apjának,
Akáciusznak karját letépte a medve. Az, amelynek nyakán táncolni
szokott volt a leánygyermek, vagyis a halál az aréna alatti bar
langnál a medve állkapcsát használta. Mire a gyermek Theodora
odaérkezett, már a mozdulatlan férfit látta, viaszsárga arc a piszkos
fekete földön. Surrogva elszállt a védelem.

Kappadókiai János döntött az új arctotroph vagyis medveőrző

kinevezéséről.Theodera anyja gyorsan feleségül ment a medveőr

ző segédhez, bízni lehetett abban, hogy ez a férfiú kapja meg az
állást és a vele járó 500 aranyat. Ámbár az aréna alatti barlan
gokban és a bordélyházakban azt beszélték, hogy Kappadókiai Já
nosnak saját jelöltje van, ez elrémítette a kislányok anyját. Kieszelte
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azt a bizonyos toporgó kéregetést: a három kislány álljon oda fel
koszorúzva az aréna bejáratához, kántáljon, rimánkodjon, énekel
jen, keservesen dalolgasson és könyörögjön az állásért Kappadókiai
Jánosnak. Miközben árad a nép kifelé vagy befelé az aréna tojásba.

Ez a kántáló, rinyáló helyzet, ez amegalázó virágfejűség, ez a
három kis hülye volt a császárnő látomása. Belépett a császári pá
holyba, az aréna bejáratához pillantott és ott látta meg önmagukat.
Nem tudta eldönteni: vajon képzelődik? A régi emlék olyan erősen

bukkant fel, hogy most kivetíti a látványt? Vagy valóban ott áll az
a három hús-vér kislány? Beöltözve, mint ők akkor? Felvirágozva,
mint ők akkor? Talán rinyálnak is? Ez idáig, a páholyig nem hal
latszik. Valaki gúnyolódik vele? Merő csúfondárosságból emlékez
tetni akarja a múltjára? A császár így titulálta Theodorát a lakomá
kon: a Kimagasló, a Pompás, a Csúcsszerű, a Mindenekfeletti Isteni
Ajándék. Valaki hascsikarást kaphatott az irigységtől és így könnyít
most magán.

Kerubok szárnyiban szatírok nyitják fel smaragdszín szemüket.
Meglehet Kappadókiai János rokonai bosszantják. Theodora

ugyanis, császárnő korában, alaposan bosszút állt Kappadókiai Já
noson, hiszen a rinyálás óta utálta, ami rinyálás, ráadásul fölösleges
volt, mert a bordélyházakban igazat suttogtak, valóban más kapta
meg a medveőrzői állást és nem Theodoráék nevelőapja.

Egy ízben ez a jelenet is megismétlődött az aréna bejáratánál,
amikor az egyik sovány koszorús gyermek rácsimpaszkodik vala
mely előkelő férfi karjára. Az meg lendületesen lerázza, mint vala
mi utálatos kutyakölyköt és repül a gyerektest messzire, bele az
épp kifelé áradó tömegbe. Ettől a látomástól szenvedett a császárnő

legjobban. Pontosan emlékezett, ő volt az hármójuk közül, aki szin
te ráugrott az arénába érkező Kappadókiai Jánosra. A vállába ka
paszkodott, hozzásimult, mint egykor apjához, és a védelemkérés
abban a másodpercben még jól is esett. Az meg elhajította.

Maga is így taszított rajtam, barátném. Nem, nem! Bocsánat, Ma
ga nem volt ennyire rideg. És hálásnak kell lennem, hiszen első

kérésemre megjelent az egri strandon és kihozta az Ady fiúka t a
várbörtönből. Ez 1945-ben történt. A két Ady fiú az egri főutca

járdájára véges-végig odafestette, hogy RUSZKIK MENJETEK HA
ZA! GO HOME! RUSZKIK MENJETEK és így tovább...

A ciszter templomtól le egészen a Lyceum épületéig.
A kisebb Ady fiúval is egy osztályba jártam, mint az erdőtaná

csosék fiával, a ciszterekhez. Nagy homlokú, riadt barnaszemű,sö
téthajú fickó volt, küllemre valamelyest formázta a híres rokont, a
költő Ady Endrét. Ám a kis Ady szerény volt, sose veszkődött vad
pózolásokkal. Nem úgy a bátyja, aki porcelánkék szeme, búzakék
parolija - ha jól emlékszem, páncélosoknál szolgált -, szőke, erős

szálú, göndör haja miatt külsőre mindenben elütött a költőrokon

tól. Amúgy szép férfi volt, de alacsony és két szenvedélyéről tudni
lehetett. Verseket írt ő is és illetlen kívánságokkal rohamozta a szi-
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gorúan nevelt kisvárosi úrilányokat. Érseki város volt, és ez a tény
szigorúbban hatott az illemre; míg egyebütt a háború fellazította az
erkölcsöket, itt nem. A város legfőbb pontján trónolt a bazilika,
kimagaslóan. Előtte mélyebben, mintegy szintkülönbséggel lejjebb
a palotának beillő érseki udvar, fenyőfákkalövezetten. A bazilikától
jobbra a Káptalan utca, szépséges barokk paloták sora, minden pa
lotácskában egy-egy kanonok lakott a személyzetével. A szárnyas,
súlyos kapukon lakkozott fekete batárok gördültek kifelé, befelé,
pompásan ápolt lovakkal, a bakon egyenes hátú kocsis, sújtásos
szürke atillában. Klapp-klapp, a kanonoki lovak patkócsattogása
örökös kelléke volt a Káptalan utcának. Csak a patkók hangja, nem
a kerekeké. azokon fehér gumirádlik, s a kerékzajt ezek felfogták.
Az egri úriasszonyok fogaik közott szűrve, diszkréten és halkan
megjegyzéseket tettek - de szigorúan csak ha egymás között vol
tak - egyik kanonokra. Arra, aki bizonyos estéken a hóstyára viteti
magát (hóstya = Hoch-Stadt). Minek ahhoz gumirádlis batár, iga
zán mehetne gyalog, mondták, megáll a batár egy bizonyos háztól
nem messze, a bizonyos házban egy magányos nő lakik. Nem vol
tak különösképpen felháborodva ezen az egri úriasszonyok. csak
épp a dolog hányavetisége nem tetszett, az, hogy valaki, és épp egy
kanonok, kevéssé vigyáz az illendőségre. Az úrilányoknak sűrű

szovésű fekete harisnyát kellett viselni, a blúzok és szoknyák alatt
pedig erősszálú fehérneműket.hogy a test domborulatai elő ne tűn

jenek. Mater Heintz-nek azonnal feltűnt, ha a serdülő növendékek
közül néhány hirtelen megnőiesedett, de lazábban öltözött, ilyen
kor szigorúan azt mondta: "kérjenek otthon vászon melltartót, mert
Önöknek már reng a testecskéjük, s ez a férfiakat idegesíti". A fér
fiak errefelé valóban nyugodtak voltak, talán e mindenre kiterjedő

figyelemnek köszönhetően,Ezért lett feltűnő és meglepő a kéksze
mű és hirtelenszőke Ady Bandi. Azt suttogták, fogaik között szűrve
a szót az egri úriasszonyok. hogy túlságosan merész. A bank
igazgató lánya, Komlós Kati, elvihorászta a barátnőinek, hogy ez
az illető bizony, a lila lámpa alatt, amelynek selyem burás ernyöje
inkább csak az arcokat világítja meg és az asztal lapját, megsimo
gatta a combját előbb a matrózszoknya felett, azután alatta. A ba
rátnők lángoló arccal hallgatták, és otthon továbbadták a hírt az
édes mamáknak. Ady Bandit gyanakodva fogadták a jobb csalá
dok, és a leánygyermekekkel megígértették, hogy soha, sehol a ma
ma felügyelete nélkül nem találkozgatnak a porcelánkék szeművel.

Két birgerli csizmás férfi és két fegyveres jött értük. A városban
mindenki tudta, hogy az egri várban rendezkedtek be az új rezsim
emberei, ott van a politikai rendőrség, oda vitték az Ady fiúkat.
Azon a napon találkoztam a strandon Löwl Lacival. Rám nézett,
vizsgálta az arcom és kitalálta a gondolatomat: "Ne is kérj, mert
nem megyek be a várba az Ady fiúkért. Hallatlanul mísz nekem itt
minden. Angliába készülök." Elnéztem könnyedségét, Löwl Laci
fürdőnadrágban is elegáns volt, és túl kifinomult meg kényes ah-
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hoz, hogy birgerli csizmát húzzon, és kutakodjon azok után, akik
a gettót őrizték vagy nyilas karszalaggal karjukon kísérték a zsidó
sorokat a vagonokhoz. Semmi hajlandóság nem volt benne, hogy
bármiképp együttműködjön a politikai rendőrséggel. "De hiszen
ők nem..." dadogtam... "Az Adyk csak fölfestették...rr "Nem érde
kel" válaszolta hűvösen. Újra vizsgálta késöbb az arcom és azt
mondta: "A mezökövesdi zsidó családok is visszajöttek. Már aki
megmaradt közülük. Saroltáék megmaradtak." Tudta, hogy rajon
gok Magáért, barátnőm. Este kiemeltem a szekrényből azt az
aranycirádás keretű családi fényképet, amit egyszeruen kivettem a
háború utolsó heteiben a mezőkővesdi fotográfus összetört kiraka
tából és hazahoztam. A Maguk családi fotóját. Bizalomkeltően mo
solygott rám a képről. Írtam egy képeslapot. segítenie kell, minden
délután várom az egri strandon. Boldog voltam, amikor a harma
dik napon megjelent. A haja különös volt, apró csigákból állt, a
lekopaszított, majd növésnek induló természetesen göndör haj vas
tag kis réz-kígyó tömege. Az a régi, a vállig érő, hullámzó, áradó
hajtömeg, ami csak hátul hullámzott, mert elöl, a homloknál rend
szerint lefogta egy sötétkék pánt, nos ez a haj sehol. Nem mertem
megkérdezni, merre járt, Löwl Lacitól sem mertem. Fehér kétrészes
vászon fürdőruhát viselt és kicsi volt, bár nem vézna, de gyereke
sebb, mint amilyenre emlékeztem, talán a kisfiús haja, az tette. Vi
gyorogt,un bambán.

Pedig lett volna hatalma Theodorának földeríteni, hogy 
amennyiben nem látomás - akkor kik űzik vele ezt a tréfát. Most
ez a rész következne ide a jegyzetfüzetemböl: Pedig lett volna
hatalma...

Pedig lett volna hatalmam, ott az egri strandon kifaggatni Magát
akkor: hol járt, mit látott, hová vitték a németek, dolgoztatták-e
vagy sem, bántották-e vagy sem, melyik munkatáborból jött vissza
vagy Svájcból tért meg, ahová a kiváltságosokat engedték. Nem, ez
utóbbit nem kérdezhettem, mert akkor még nem tudtuk, hogy vol
tak kiváltságosak is, akik a haláltáborokat kikerülhették. Mégsem
kérdeztem semmit, Ki tudja, miért nem! Ámbár - ahogy most utó
lag meggondolom - talán azért nem mertem kérdezni, mert Lőwl
Lacinak volt két mondata, mikor kérdeztem tőle: "Lili?" Löwl előbb
hallgatott, nézte az uszoda vizét, majd szárazon, erőltetettenszigo
rú képpel azt mondta: "Katonai bordély. Belepusztult." Löwl Lili,
aki épp oly kifinomult volt, szép és elegáns, mint az öccse. Valójá
ban ez a két mondat rémített meg, talán ezért nem kérdeztem Ma
gától semmit, pedig hatalmamban volt a kérdezés lehetősége.

Amint közeledett az egri strandon felém, apró rézkígyókkal a fején,
később, felnőtt korára a haja megbamult, közeledett. zárt arca volt,
de kedves és nyugodt, azt biztosan éreztem, hogy megőrizte belső

egységét. Nem, bordélyban Maga nem lehetett.
Napoztunk. Megbeszéltük azsAdy fiúk kihozátalát a várbörtön

ből. Maga ismerte a birgerli csizmásakat. amikor még nem voltak
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birgerli csizmák és nem voltak gettók sem, amiknek őreit most ke
resik, akkoriban együtt teniszezett a mostani birgerlisekkel.

Később, jóval később, amikor már barna volt a haja, túl az első

házasságán, amikor tojás alakú fülönfüggőit az erezett márvány
éjjeliszekrényhez kocogtatta, akkor mondta meg: persze, hogy elta
szított magától már másnap, vagy annak a gyönyörű napozó dél
utánnak végére. Mert semmit sem kérdeztem Öntől és ez fájdal
masan érintette.

Pedig hatalmában állt Theodorának az is, hogy ott a helyszínen,
Castor és Polux szobránál lefogassa a három gyermeket, a közőn

ség előtt kivallassa. kik állították oda őket, s a bűnösöket ott azon
nal kivégeztesse. Az ilyen váratlan műsorszámok kedvezően hat
nak. Egy ízben például két idegen clown jelent meg az arénaban.
szünetben. játékhajócskákat hoztak magukkal, eldugták a ruhájuk
alá, majd követelték egymástól, huzakodtak, bolondoztak. mígnem
egyikük kijelentette: ez semmi, a múlt héten a prefektus egész ha
jóhadat dugott a zsebébe. Erre a mondatra ]usztinianusz császár
felkapta a fejét. Szürke szeme foszforeszkált, nyaka megnyúlt, bő

rén átfutott a remegés. Ott helyben beküldte az aréna közepére a
prefektust, cáfolja meg a clownok szavát. A két clown lekapta fejé
ről a bohócsipkat. a ragasztott szakállt és az álarcot. Kiderült, igazi
vádlók ők, hajótulajdonosok. akik nem tudtak hivatali úton érvényt
szerezni igazságuknak. A tömeg remegve és boldogan figyelte a
valódivá vált előadást. A száraz és előkelő prefektus védekezett, s
az egészből a tömeg nem sokat értett, azt azonban igen, amikor
máglyát rakatott [usztinianusz az aréna közepén és ott helyben
megégették a prefektust. Gyönyörű délután volt, a váratlan mutat
vány izgalomba hozta az embereket, soha annyi köményes bor és
mézes lángos nem fogyott.

Vakít a fehér mészkő és márvány. A karzaton a négy bronzpari
pa, körbe márványszobrok. Mióta a ravasz római teológus kimond
ta, hogy az aréna egyáltalán nem az ördög luka és a kocsiversenyek
Illés tüzes szekerének elaprózott futásai, pici szimbólumok, azóta
a keresztény szentek is kezdtek itt tanyát verni. Békén álldogáltak
a pogány szobrok között, nyíllal átlőtt test és más testek kerékkel,
lepellel, serleggel, egyéb személyes holmikkal.

Odalenn a futamok között válogatott produkciók szórakoztat
nak, aranyozott krokodilusok vonulnak, hátukon törpék, a lilára
kékre festett struccokon szemfényvesztők lovagolnak, akrobaták.
műlovasok és szörnyetegek mutogatják magukat. A két párt szer
vezi őket, ahogyan mindent a pártok szerveznek itt, kezükben a
pénz, nélkülük szétfolyna a város, akár a túlkelt tészta. Megszerve
zik a bognárokat. a szíjgyártókat, a kovácsokat, a trénereket. az
istállólegényeket, a paszománykészítőket, a vadállat-idomárokat.
az istállófiúkat. a kuruzslókat, az orvosokat, a masszőröket és a
csillagjósokat. De nemcsak itt, a Szent Palotában is ott nyüzsögnek
a pártvezérek. a zöldek, akiket ma kedvesen liberálisnak monda-
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nánk, akkor inkább az eretnek szót ragasztották rájuk, ők kedvelik
az újításokat, a reformokat, a kék párt pedig őrzi a múltat, mint az
ortodoxok.

Kerubok szárnyai közt szatírok nyilják fel smaragdszín szemű

ket.
Mintha szeretnék a halált. Maga a méta, azaz a célkő nem egyéb:

sírkő. Mert régebben tényleg a játékok megalapítójának sírkövét
tették célkő gyanánt oda. Tiszteletére futottak a lovak. S ez a tény
rányomta bélyegét a bizánci kocsiversenyzésre, később is a felsza
badító halál szellemében játszottak és versenyeztek, futottak halotti
futamokat. Valahányszor a száguldó fogatok megkerülik a métát, a
célkövet. a főrendező mindannyiszor eltávolít két tárgyat a magas
ba helyezett rúdról. Egy tojást és egy delfint. Égetett agyagból ké
szültek, női jel az előbbi, férfi jele a másik, a kettő együtt az em
berlény; egy méta-kerülés egy létezés-körforgás. Az emberlény 
a főrendező által - porba zuhan, majd visszatér akiindulópontra.
Halál és roham, halál és roham, újból halál és roham. A bizánci
banda ezt érti, és üvöltve tombol gyönyörűségében, talán attól,
hogy érti. S ha valóban kileheli lelkét egy kocsiversenyzőott a sze
me láttára, ez természetes és fenséges. Amikor elszakad, elmetsző

dik az indulók előtt a köldökzsinór, azaz a kifeszített kötél, kirob
bannak a boltozott indító tömlöcből a kocsik, berohannak a pályá
ra, magasak, könnyűek, hintázók, kétkerekűek.A versenyzők mez
telen karral, meztelen lábbal állnak a magasban, tunikában. bőrsáp
kában, fogaik között az ostor, övükben kés. Ilyenkor dagad fel az
a lázas zúgás a tojásban. A fordulóban a kocsik megszorulnak, ezek
a szívverést elállító zónák. Itt esnek az űtkőzések, a farolasok. a
zúzódások és eltiprások, itt válhat iszamlós péppé ember és állat.

Mikor az első méta-kerülés ideje eljött, akkor figyelt fel a csá
szárnő. A belül kerülő kocsiversenyző késére ráesett a napfény. És
a fény-nyaláb, akár a nyíl, úgy vágódott vissza a késről - egyene
sen a császár páholyába. [oannes kése volt.

Tehát az első métakerülés..Theodora az elrobogó kocsik után
pillantott. Ismerős volt az az enyhén domborodó hát, a nagy váll,
mintha Hekeboloszé lenne, de ez nem tudatosodott élesen. Csupán
elfogta ettől a domborulattól a roppant szomorúság. A fejgörcs
azon nyomban elővette. A következő métakerülésnél már megke
reste tekintetével a késes versenyzőt, messziről is jól látta a szőkés

barna fürtöket, a vaskos vállat. Fájt a feje vadul. A kerülésnél bu
kott valaki, a bizánci banda háromszoros erővel üvöltött, a császár
nő figyelme szétesett. Csak este, azon a rettenetes estén látta meg
újból a boldogtalant.
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