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Született 1928·ban. Az
Angolkisasszonyok egri
intézetében nevelkedett.
író, pszichológus, testne
velő tanár. Legutóbbi írá·
sát 1998. 2. számunkban
közöltük. Részlet a szerzö
Jusztinianusz című készü
lö regényéből.

Theodora és
a megváltás
- Mikorra fölneveltél, akkorra learatsz. Mikorra már gondolkodni
tudnék, elveszed az agyam - így kezdte a napot Theodora ezen a
reggelen. 548-at írunk.

A császárnő az ijesztő cikkanásokat akkor kezdte érezni legelő

ször a hasában, amikor karóba húzták Joanneszt. Ennek a fiatal és
szép kocsiversenyzőneka halálát Prokopiosz jelentette be a császár
nőnek, leszegett fejjel, de a leszegett főből a szemek fölpillantottak,
szinte kifordulva rámeredtek egy töredék másodpercre a császárnői

arcra. Theodora elkapta ezt a pillantást, félelmet látott benne és
roppant kíváncsiságot.
- Mitől fél ez a marha? - csodálkozott magában Theodora. - Ez
még mindig nem fogta fel, hogy szükségem van rá, a titokban írt
prokopioszi írásokra. Ez az egyetlen, ami ellensúlyozza körülöttem
az émelyítő hízelgést. Voltaképp mégis jogos a félelme.

Felségsértéseket firkál titkos naplóiba.
- Mennyire jellemző ez, hirtelen másra figyelek, ha elébem kerül
valami rémisztő. Azonnal eltávolítom belső tereimben a rettenetet,
nem a "tereimből", mert a rémisztő rettenet velem marad, csupán
jó messze magamtól. Majd lassan fogom tudomásul venni. Talán
holnap vagy egy esztendő elteltén. Joannesz a teljes ismeretlenség
homályából feltűnt azon a régi kocsiversenyen, este meg a népes
vacsorán, és a régi ostoba törvény szerint, ha a díszvacsorán leejti
valaki a teli tálat, az kivégeztethető. Soha máskor nem szereztek
érvényt ennek a buta törvénynek, de én akkor igen, nem tudni
miféle hajtóerőből fakadón, én igen, miután Joannesz leejtette volt
azt a megrakott ezüst tálat.

Theodora ellenségei akkoriban széltében-hosszában azt híresz
telték, hogy saját fia Joannesz, akit Afrikában hagyott még csecse
mő korban, Hekebolosznál, a fiú apjánál. És amikor Bizáncban
feltűnt, már mint fiatal férfi, Theodora megsejtette benne a jövő

trónkövetelőjét. A császárnő tudta a pletykát, szemenszedett ha
zugságnak tartotta. De hátha mégsem. Hátha mégis. Hiszen való
ban otthagyta Hekebolosznál a csecsemőt, amikor a férfi őt, The
odorát, fiatal ágyasát, el akarta adni a kereskedőnek. Akkor őrült

gyorsan menekülnie kellett az afrikai partoknál, a hajóról, ahol
éppen tartózkodtak, és nem volt velük a gyermek. Hátha tény
leg... egyszer az életben ezt végig kellene gondolni. Azon a népes
vacsorán nem erre a fiúra gondolt, hanem Kappadókiai Joannesz
re, akkor, amikor elvitette az őrökkel az ismeretlenség homályá-
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ból felbukkant kocsiversenyzőt. Joannesz. Kappadókiainak is
ilyesmi a neve, mostanában keverednek a nevek a fejében. Talán
akkor is? Igen, azon a vacsorán Antónia éppen Kappadókiai Já
nos furiózus ellenségeskedésével traktálta a fejét, ő pedig több
mézes bort ivott a kelleténél, ámbár sohasem ártott meg az ital a
gondolkodásának. De akkor talán mégis megártott. Akkor lezu
hant az ezüst tál. Forró, fárasztó nap volt. És ő kiadta azt a pa
rancsot. Most meg nem bírja elviselni. Nem bírja magamagának
elmondani. Az idők során ez a belső terekben jól eltávolított em
lék néha közel lopakodott hozzá. Ilyen alkalmakkor titokban ké
meket küldözgetett abba az afrikai kormányzóságba, tudakolják
ki, hány fia van vagy volt Hekebolosznak és mi lett a sorsuk. Me
lyik mikor született, élnek-e, halnak-e. A kémkedés mindegyre si
kertelenül végződött. Hol leprát kapott a küldönc és elpusztult,
hol teljességgel nyoma veszett, Theodora meg gyorsan hátrataszí
totta belső tereiben, mint aki elfelejti, a rémséget. Olykor ezek a
közelébe lopakodtak, eszébe ötlött, amit ki nem tudakolt és a tes
tében nyikkant valami. A fájdalom elülte után hallani vélte a
meggyötört, megsemmisülőben lévő nedvek surrogását, amint
gyorsan elvesztik tartásukat hasában a szervek és kemény gu
banccá nehezednek. Ilyenkor napokig hallgatott. De ez a hallga
tás, most, ezen a nyári reggel nem tűrhető tovább. Ez haldoklás,
a haldoklás után majd mámoros és boldog ünnepre lesz híva 
így hitte - és el is megy oda. Ám most talán, még most, némely
dolgot át kellene tekinteni, a kezetleneket, a lábatlanokat, a bő

rüktől megfosztottakat és akik miatta lettek árvák.
Én meg itt ülök, szárított fügefejű ügyvéd és tollforgató 

Theodora haldoklása után 1449 esztendővel - keresgélem nevét
a Metropolitan Museum of Art katalógusában, Györgyey Klára
küldte nekem New Yorkból, Bizánc dicsősége a kiállítás címe, és
siratom a császárnőt. A kiállítás első fele kő reliefek, szobrok, mo
zaikok, freskók, kerámiák, ékszerek, amiket akár ő is hordhatott,
láthatott volt. Nevét nem említik. Jusztinianuszét igen. Kétszer.
Előbb a Hagia Sophia, majd a Sínai-hegy-i Szent Katalin-erőd épí
tése kapcsán. Még senki vissza nem vonta tőlünk azt, hogy meg
hívásunk a mámoros és boldog ünnepre érvénytelen lenne, a csá
szárnő meghívása is érvényes.

Ám ha nem, vagy nem egyedül, Joannesz elrekkentése miatt
betegedett halálra, akkor talán Kappadókiai miatt. Miatta gyerek
kora óta olthatatlan haragot érzett. Dühöt. Gyűlöletet. Mi mást te
hetett ilyenkor, mint visszavonult a fürdőkádba és félálomba me
nekült.
- Még emlékszem az éhségre, és arra a négyszögletes fekete ke
nyérre, mennyire emlékszem, savanykás volt. Komito és Indaro
testvérem beérte a babbal, én nem, így apánk halál után a legtöbbet
én éheztem. Októberben halt meg, októberben mindig búskomor
leszek. Kaptam egy zöld cirádás tetejű Bibliát, lapjai közül kiáll egy
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merev könyvjelző, ennek tetejére drágakövekből összeolvasztott
kismadarat forrasztottak. Gömbölyű fejű, színes madár, talán cinke,
mintha engem szemlélne, mintha azon tűnődne, összefügg-e gyen
geségem a régi éhséggel. Vagy a Kappadókiai iránt érzett nehezte
lésemmel. Rettentő fáradtság és a kegyelem reménye terebélyesedik
a szobában.

A Khrisztosz Pantokrator-kolostornak volt ötven ágyas kórhá
za, ötven orvossal, ötven ágy, ez mind semmi ahhoz az embertö
meghez képest, amely szeretett volna betolakodni a kolostorba.
Amikor kitört a pestis és álpestis (ez utóbbiba tartoztak a képzelt
betegek), akkor Konstantinápoly utcáin könyörgő menetek vonul
tak, előszeretettel mentek a csoportok Dániel elébe. Híres szent
embemek tartották, beszédében oly meghitten tudott Istenhez
fordulni, akkora bizalommal, hogy mindhiába próbált elmenekül
ni a zajból. félrevonulni, az emberek bizony felkutatták és a két
ségbeeséstől hajszoltan, elgyötörten. kiéhezetten rimánkodtak: be
széljen hozzájuk hangosan, kiáltson! Pontosabban Istenhez szól
jon a nevükben. Ez a Dániel, szemben a nyugati szerzetesekkel,
egyáltalán nem hitte azt, hogy az üdvösséghez fontos lenne az
evilági tevékenykedés. Az üdvösséghez magányos ima kell és
meditáció, távol a nyüzsgedelemtől. Csakis növényt evett, a nők

től tartózkodott, ha azok rámosolyintottak, attól kirázta a hideg.
Kedvelte a megaláztatást, kivált ha az nyilvánosan történt, ámbár
mindent megtett azért, hogy ne legyen e téren sem híres. A va
don és a sivatag volt szeretett helye. Csakhogy Jusztinianusz szi
gorúan szabályozta és a püspökök felügyelete alá rendelte a szer
zeteseket, ezek meg közösségekben tömörítették a szent népséget.
Másolóműhelyekbenügyködni, görnyedni, oktatni, gyógyítani és
jótékonykodni kellett, nem csak úgyellenni a sivatagban... He
lyes, rendnek kell lenni. Ugyanis bizonyos szerzetesek eltúlozták
a dolgokat, egyik-másik a rengeteg koplalástól álmatag emberi
roncsként bolyongott, mocskosan bűzlött, hangosan fantáziált az
égi angyalokról, fogatlan szájjal ordítozta látomásait, angyalokkal
komázásait, valahogyan nem volt tetszetős hírnöke a Dicsőség

Királyának. Az elragadtatásban kószáló szentséges férfiakat tehát
Jusztinianusz emberei összefogdosták.

Átfésülték értük a vadont és a sivatagot is, akit elértek, azt be
cipelték a Pantokrator-kolostorba tetvetleníteni előbb és gyógyíta
ni, majd valamely kolostor dolgozójává tették. Tanuljon igazi alá
zatot az a különcködő! Az ilyen nem bír élni a szent szabad
sággal, veszi magának a bátorságot a naplopáshoz és az elmocs
kolódáshoz.

A pestis és álpestis miazma Keletről érkezett. Hatására porlad-
. ni kezdenek a társadalom tartó elemei. Ilyenkor az erkölcs kifor
dulhat - de már ki is fordult - a sarkából. Mint ólajtó, amikor
túl durva a házidisznó. Ám bárhogyan is tétovázzon és okoskod
jon az orvostudomány, a pestis esetében oly betegséggel van dol-
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gunk, amely lelki természetű. Ezzel ürül ki, a pestisen át, mint
roppant tályogon az elhatalmasodott erkölcsi szenny. Valamiféle
rejtett lélek kegyetlenségéből táplálkozik. Összegyűlt, összesűrű

södött kegyetlenségekből, amik úgy felszaporodtak, hogy nem
voltak képesek kiürülni az arénákban. Sem a gyilkos útonállások
ban, rablásokban, fosztogatásokban, gennyesedő pártharcokban és
sunyiságokban. A kocsiversenyek halálos baleseteiben sem, pedig
a nép igen felajzottan várta ezeket. Ilyenkor a Sötét Erők diadal
masan láthatóvá teszik magukat. Pestis után már csak két dolog
következhet, a halál vagy a teljes megtisztulás, mert a kín addig
hevíti a beteget, míg ki nem ég a benne rejtőző kegyetlenség. Be
tegség nélkül erre nem képes az ember.

Az egyiptomi pestis az igazi. Akkor üti fel a fejét, amikor a Ní
lus medrében napvilágra kerülnek a tetemek. A Biblia és Herodo
tosz szerint - egybehangzóan állítják - egy hirtelen jött pestis
egyetlen éjszaka 180.000 asszír katonát pusztított el, és ezzel men
tette meg a bukásra ítélt egyiptomi birodalmat. Mi lehetett ez? A
Nílus medrében időtlenül ejtőző ősök teteme rohant az egyipto
miak segedelmére? Talpra ugrani nem, de miazmát lövellni még
tudtak. "Vagy az asszírok gyönyörű férfiai voltak, oly ritka kegyet
lenségűek, hogy a bennük rejlő Sötét Erők nem bírtak nyugton
maradni? Talán mindkettő?

Piros foltok jelennek meg előbb a bőrön, majd ezek feketébe
fordulnak, és máris mintha forrani kezdene az agyvelő. Iszonya
tos a fáradtság, a fej nehéz, mintha nagyra nőtt volna. A test ned
vei megbolydulnak és úgy vágtatnak mint a megőrült ménesek,
miközben hánykolódik a gyomor, mintha ki akarna jönni az
egész hasüreg minden részlete keresztül a szájon. Az érverés el
hal. Aztán megint vágtat. A nyelv fehér, vörös, fekete és elszene
sedik. Hullámzik és dühöng belül minden. Tényleg, mintha a Sö
tét Erők mutogatnák magukat, reszketnek, haragszanak, gyűlöl

ködnek ott benn. A piros és feketére vált foltok közepe izzani
kezd, felhólyagosodik, mirigydaganat lesz belőle. Adaganatokból
kibugyborékol a rothadás terméke, itt üríti ki a szervezet a Go
noszt.

A pestis olyan is lehet, mint a gyűlölet, a legveszedelmesebb
fajta nem ad jelet, néma, amiből sejthető, hogy nem csupán
"olyan", hanem szinte azonosítható vele. Így tartotta a Pantokra
tor-kolostor legjobb orvosa. A pestis-szakértő. Hozzá fordultak
nagy titokban az udvar orvosai, amikor a császárnő agyonápolt
bőrén piros foltok tünedeztek elő.

A császárnő veszettül szenvedett, semmi földi dolog nem bírta
vigasztalni, a kínt enyhíteni. Se étel, se ital, se bók, se fürdök, il
latosak, se cseresznyepálinka, se rubin, smaragd, selyem csoda,
semmi, semmi, semmi. Emberben nem bízott, senki tudásában,
senki jóindulatában, meglehet, ez volt a legrémesebb. Ha embert
látott, szolgát, urat, bárkit, fokozódott a fájdalma. Valóban el-

865



mondhatta, virrasztok, csak virrasztok, olyanná lettem, mint ma
gányos veréb a háztetőn. Ezenközben annyira megnőtt az Úr utá
ni vágyakozása, hogy az lassan erősebbé vált, mint a testi kín.
Ebben a vággyal vegyes fájdalomban el-elveszítette az eszméletét,
de csak rövid időre. Furcsa kín, amely mindamellett élvezettel jár,
semmihez sem tudta hasonlítani, amit eddig megélt.

Mégis, leginkább talán az epheszoszi élményhez hasonlított.
Epheszoszban, a romos Artemisz-templom fölötti dombon fölfe
dezték Szent János evangelista sírját. Örültek a népek, mert ez
nagyra növelte városuk tekintélyét. Hát még az, hogy Szűz Mária
itt Epheszoszban emelkedett volt egykor a mennyekbe. Iusztinia
nusz természetesen nagyszerű templomot építtetett itt, és min
denki tudta, ha nem is mondta, arra számít a császár, hogy ő is
így jár, egyszerűen fölemelkedik az égi Jeruzsálembe egyenest. A
főoltár alatt rendezték be az evangelista sírját. A császárnő akkor
látogatta meg a templomot, amikor ott tartották az egyetemes zsi
natot, 430-ban. Megnézte a főoltárt és a sírt, ahol János feküdt, kit
Jézus szeretett. Egyszer csak azt érezte, hogy testének melege
csökken, hűl, hűl, mintha már nem táplálná a testet a lélek, és
mindez kimondhatatlan gyönyörűséggel jár. Mintha valaki azt
sejtetné, hogy már minden hiábavaló, mindennek vége, és ez na
gyon jó így, de egyben azt is súgják, hogy ez az állapot még
megakadályozható. Minden befejeztetett, de ha akarod, még nincs
itt a vég. Ez a kettő felváltva jelentkezett. Élvezetes, bár félelmes,
mintha vinnék, igen, viszik, így van. Kénytelen-kelletlen azt kel
lett átélnie, hogy önmagától semmire sem képes. Ördögi volt-e ez
az erő, amely átéreztette létezését vagy angyali, nem tudta. Félt,
amit nem szokott. Hajaszála égnek meredt. Megtapasztalt valami
hatalmat, amely képes vele - a világ uralkodójával - így bánni,
miközben - ha megadta magát ennek a hatalomnak - akkor
roppant gyönyörűséget érzett. Ha ellentállt, akkor fájdalmat.
Amikor elmúlt ez az állapot, sajátságos hangulatot hagyott maga
után, lemondást, idegenkedést mindentől, ami eddig fontos volt.

Ezek a megszakításokkal járó, hullámzó órák értelmét és emlé
kezetét lebilincselték, a császárnő azon mesterkedett, hogy meg
ertsen valamit abból, ami vele történik, de a világon semmit se
értett.

Ehhez az epheszoszi elragadtatottsághoz hasonlót élt át most,
egyedül, pirosodó foltokkal a testén, a palota mozaikos hálóter
mében, flamingók, sások, vízivirág girlandok a pádimentumon, ő

meg mint magányos veréb a háztetőn.

Ha a kór a test egyetlen tájékán összpontosul, mondta a Pan
tokrator-kolostor szakértője az udvari orvosnak, az arra utal,
hogy az élet magva még nem veszített erejéből, a gyógyulás
nincs kizárva. Azt persze nem taglalta a tudós férfiú, hogy a pes
tises holtak titkos boncolása közben mi mindent tapasztalt. Az
erekben a vér koromfekete, összetömörödött, akár a kő vagy nyú-
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lósan sűrű. Oszlás nincs, ellentétben a leprával. A belekben is kő

vé változik minden, a tüdő fekete forgácsokra hullik. Az agy re
dői eltűnnek, ami volt a fejben, az pergő korommá válik. Két
szervet óhajt legjobban megtámadni a gyűlölet illetve a pestis, a
tüdőt és az agyat. Mintha ott akarna uralkodni, ahol a gondolko
dás és a szándék székel. A légzés szándékosan felgyorsítható, le
lassítható, elmélyíthető, nem úgy, mint a többi szerv, a máj, az
epe, a szív, a gyomor, ezek mennek a maguk útján, de amikor a
tüdőt támadja a pestis, akkor a szándékos akaratot veri szerte
szét, aminek egyébként természetfölötti ereje van mibennünk. Így
hát amennyiben a tüdő kezd elüszkösödni, ami nem mindig tör
ténik meg, azt jelenti, hogy a beteg ember kapcsolata a termé
szetfölöttivel elakadt. Az agy pestises megtámadottságával külö
nös a helyzet, azt mondja a Pantokratór-kolostor tudós papja,
hogy itt a szüntelen gondolkodás sokat segíthet, a beteget arra
ösztökéli ő, a gyógyító, hogy vegyen elő mindenféle emléket, és
ezeket gondolatban rágja, bontogassa, elemezze, figyelje, hadd
mozogjanak gyorsan agyának cirádái.

- Azt az egyet biztosan tudom - suttogta Theodora magá
ban -, hogy itt a lélek, miután a szárnyaltatás megtörtént, min
denekfölötti uralomra tesz szert. És oly szabadságra, amit eddig
nem tapasztaltam. Azt sem tudom, hogyan jutottam ekkora
kincshez. A lélek bennem már nem elégszik meg azzal, hogy ki
csinyes dolgokban szolgáljon az Úrnak, Mithras barlangok bezá
rásával, hitetlenek és engedetlen emberek kínzásával, nyúvasztá
sával, és ehhez hasonlók. Azonnal és mindent szeretne megtenni,
szégyenli, hogy valaha annyit törődött saját dicsőségével. És mert
vak volt, úgy hitte, tényleg dicsőség, amit annak mond a világ.
Nevetnie kell magán, mikor arra gondol, hogy mennyire szerette
agyémántot.

- Különös, az értelem megőrzi teljes elevenségét annak meg
értésére, hogy távol van az Úr, és az Úr is hozzájárul a fájdalom
fokozásához, mert sosem volt tisztabb fogalmam Róla, mint ép
pen ebben az állapotomban. Távolléte annyira fokozza bennem a
kínt, hogy életemben most először hallom saját hangos zokogáso
mat. Mintha valami elhatározásról lenne szó. Talán beleegyezés
ről.

A halál csendesen, lassan közelített. Theodora azonnal megad
ta magát. Szenvedélyesen vágyódott túlesni az egészen, roppant
fájdalmat érzett, de már mintha nem Ő, valaki más. Senkivel nem
volt életében engedelmes, ha mégis, az célszerű meggondolásból
történt, mert az érdeke, sokszor az élete úgy kívánta. De most tel
jesen. Az epedés, a sóvárgás fokozódott: meglátni azt, aki miatt
Jusztinianusz huszonöt templomot épített. Mit sem számított az
ár. Ebből a furcsa fájdalomból, ami utoljára elfogta, képtelenség
kevélységet csiholni, pontosan tudatában volt, hogy most min
dentől megfosztották, látástól, hallástól, beszédtől, mozgástól, és
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egyetértett ezzel. Magányosan meghalt, aki Vénusz szemétdomb
ján, az Embólonon született, császárnőként elsöpörte Embólont,
és a Szent Pántheleon-templomot építette helyébe, úgy halt meg,
mlnt Mater Ecclesiae, negyvenévesen egy boldog koranyári reg
gel.

A Khrisztosz Pantokrator-kolostor kórház főtudósa szerint, bár
mutatkoztak rajta piros foltok, mégsem a pestis végzett vele. In
kább az unalom és az új létforma utáni olthatatlan sóvárgás.

A császár, noha húsz éven keresztül imádta a Legédesebb Va
rázst, az Istentől Ajándékozott Felséget, ahogyan olykor nevezte,
Theodora halálakor korántsem rendült meg. Sőt, inkább felszaba
dultnak látszott. Nem kellett tartania a császárnő éles eszétől, csí
pős nyelvétől, olykor dühödt és hatalmas ordításaitól, [usztinia
nusz pótolhatta, amit addig csak aggódva tett, sorra kikezdett a
palotahölgyekkel. Más források szerint nem így volt. [usztinia
nusz számára kihalt és rideg lett a Föld. Bizonyára igaz, ezért
volt annyira szüksége apalotahölgyek tüzességére. Pazar kíséret
tel Ravennába, a San Vitale felavatására utazott, és a mozaikké
pek megrendítették.

JENEI TAMÁS eltiporva
elpusztíthatatlan
járják táncukat.

Háttal
neked, nekem
nem láthatjuk arcukat.

Zenéjük más
ütemre szól.

Mozgásuk
rendje más.

Zsebükben ott
a ragyogás.
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