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A császár

Köszönöm, barátném a krumplicukrot. Hát nem felejtette el, hogy
éppen ötven esztendeje két kiló krumplicukor mentett meg az éh
haláltól. Mikoriban mondtam el Magának a krumplicukrot? Bizo
nyára azon a húsz év előtti szerelmes nyáron. A fülönfüggőket az
éjjeliszekrény erezett márványlapjához kocogtató nyáron. Itt kül
d öm cserébe a Theodóráról készülő jegyzeteimet, pontosabban, a
császárnak, Jusztiniánusznak levélmonológját.

Bárhogyan alakul - úgy olvassa ezt az írást Kedvességed, mint
egy hosszúra sikeredett himnuszkísérletet, valamihez, ami megír
hatatlan és legyőzhetetlen . Ámbár gondolkodni lehet felőle. No
meg építkezni a dicsőségére. Vagy mozaikot rakni. De mivel ezek
hez nincsen tehetségem, inkább leírok belőle annyit, amennyit le
het. Bocsássa meg Kellemességed, ha itt-ott terjengős lennék, netán
túl emelkedett, vagy éppen fordítva: nyers. De hát ilyen vagyok
magam. is, misztikus szárnyaló, olykor pedig durva. Ami mindeb
ből kívülről látható, az egy érett fügére emlékeztető kerekded csá- ,
szári profil, aki vagyok, aminthogy tudja is. Ámbár Kedvességed
többet is tud rólam, azt is tudja, aki voltam egykor.

Tehát bocsássa meg, ha nem mindig kedve szerint írok, de
bennem szüntelen kihirdeti Valaki, hogy nekem mindent szabad,
szabad, szabad, ha él az a csillogó remény, hogy miközben sorai
mat olvassa, újból és újból szikrát vet Kedvességedben a végte
len.

Szabad, szabad, szabadI Szabad mérsékelt tébollyal gondolkod
ni és így is tervezni, szabad felkelteni a rémületet, szabad levá
gatni a kockázók kezét, mivel betiltottam a kockajátékokat, és ha
ezek után is akadtak játékosok, azokat - immár kezüktől meg
fosztva - teveháton körillhordoztatom a városban azóta. Néme
lyiknek nyelve lóg kínjában, élőhalottak tevehátra fűzve. Ezt a
nyelvem kilógató halált én nem fogom megkapni, és megraga
dom a nekem kiszabott időm, megteszem a magamét az egyház
isteni mivoltáért és a magam végtelenségéért. Mégis mit? Túl a
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kockajátékok betiltásán. Mert elísmerem, a kockajáték csak egy
parányi akadálya a tan diadalmas terjedésének, az újfajta lélek
építésnek, ámbár az a rendelet már komolyabb, amit a kockatila
lom idején küldtem el Athénba.

Akkor kezdtem gondolkodni az athéni rendeleten, amikor elő

ször megpillantottam Kellemességed hosszú tojásdad fülönfüggő

it, szinte félig fekve térdepelt a templomban, roppant alázatban, a
nagy áhítatban. Aranysárga, mézszín köpönyege szétterült csípő

jén, hátán, le cipősarkáig. Akár egy lapuló nagy madár. Közel a
földhöz megcsillantak a tojásdad függök. A látvány kiverte akkor
fejemből az athéni egyetemet és a pogányok bölcseletének gond
ját. Csak a csillámlást láttam. A nőt hátulról, Isten színe előtt, ak
kor 'úgy neveztem el magamban azt a félig fekvő alakot, hogy
Legkülönösebb Varázs. Csak később, mikor már találkoztam Kel
lemességeddel abban a művészies kis palotájában, ami inkább
csak ház volt, átrium udvarral, akkor jutott eszembe ismét egyfe
lől az athéni egyetem, másfelől Kedvességed tojásdad fülönfüggő

je. Szeretett oda, az átriumos házba okos férfiakat hívni - de he
térákat soha -, és a szellem fényűzésével ejtett el bennünket, a
férfiak egymást győzték le, ámbár kard helyett bölcselet-passzu
sokkal, nyíl helyett jogi paragrafusokkal vívtak. Volt a vendégei
között egy szárított fügefejű ügyvéd, öregecske jogtudós, nos az
oly kacifántosan csavarta a szót, amikor teológiai témákat érintet
tünk, hogy elborzadtam. Éreztem, ez a bölcselet, ami az ügyvéd
szájából dől, és ennek a bölcseletnek a paradoxonjai sértik a Te
remtőt. Áldozattá teszik. S nem volt-e már egykor áldozat? Ak
kor, ott, Kellemességed átriumos házában jutott eszembe másod
szor, hogy amint lehet, bezáratom Athénban az egyetemet. Meg
tiltom, hogy bárki jogtudományt magyarázzon azon a módon és
bölcseletet oktasson. Most is végtelen fájdalom tölt el, mert bár
nekem mindent szabad, mégis néha kétség fog el: van-e jogom
azt hinni, hogy Isten önmagával küzd, mélyebbről induló és ható
változást tesz most, végtelen csal6dásából, és amit eddig csinált,
azt újjáteremteni szeretné. Ennek pedig ne álljon útjába holmi
athéni bölcselet.

Nézze, a nő számomra fontos, és ez nekem: Kellemességed. A
katafalk is fontos mint jelkép, a halál jelképe, amit el kívánok ke
rülni, és úgy lépni át, hogy csak úgy fölemelkedjek. Volt már erre
példa. Éjt nappallá teszek, hogy ezt én is kiérdemeljem. Ami még
fontos: a végtelen. Ez utóbbin értem a Teremtőt, az egyedülit, akit
szolgálok. Megcsinálom itt Neki a földi Jeruzsálemet, és míg Ró
ma fogyaszt, ez a város termelni fog, ott a koldusok és a millio
mosok hada, itt a kézműves alkotóké: a mozaikművészek, az
üvegcsiszolók, a festők, az ékszerészek az arany-és ezüstművesek,

a zománcozók, az elefántcsontfaragók, és amikor a templomban
térdepelnek, mind lássák, nézzék saját műveiket, azt, hogy szép.
Rómában tízemeletes bérkaszámyákban az emberiség alja, itt még
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több családi ház lesz, kicsi paloták, nagyobbnál is nagyobb palo
ták, ám nehogy sok proletárt vonzzon a hely, a nagyipart szétszó
rom az egész birodalomban.

A régi istenségek menjenek a perzsa udvarba, az okosokkal
együtt, Kellemességed egykori csevegő jogtudósaira gondolok, az
istenségek hajlékai pedig legyenek bőrfeldolgozók, selyemgombo
lyítók, és ha különösképp szépek, akkor az Isten házai. De ho
gyan, de hogyan közelítsem meg Fontosságaimat, szüntelen fog
lalkoztat. Hogyan a végtelenséget és a halál kerülését? Hogyan?
Hogyan legyen a Nagy Szolgálat? Rettentő régtől fogva tűnödöm

ezen, már akkor is ezen gondolkodtam éjjelente, alvástalan, ami
kor combsebes nagybácsikám, Jusztinusz helyett tettem a császári
teendőket, amint kell. A drága vén egyre nehézkesebben vonszol
ta a lábát. Ha hinnék a hellén pogányok hülye meséinek, Philok
tetészhez hasonlítanám a drága öreget. Tudvalévő, hogy Philok
tetész anyja sírjánál kapott mélységes sebet a lábába, ami csak
bűzlött, de soha be nem gyógyult, hajózó társai ott is hagyták a
szigeten, rútul, ahol időszakosan kikötöttek volt. No, ez utób
biban nem volt az én császár nagybátyám Philoktetész-fajta, őt

ugyan ott nem felejthették volna Britanniában katonatársai. Ha
nem a sebét semmiféle gyógyászat nem tudta rendbe tenni. Míg
nem egy szenvedéssel teli hajnalon behívatta a Szent Palotába a
pátriárkát és a szenátorokat. Jelenlétükben egyszerűen leemelte
fejéről a császári diadémot, és belenyomta az én fejembe. Szólni
aligha szólt, katona volt és vén, írni, olvasni se tudott, hol ezt,
hol amazt a mondatrészt felejtette ki a mondatokból, amikor be
szélt, így érteni nem mindig lehetett. Csak a rövid parancsokat
tudta kiadni. Hanem azt tévedések nélkül és ellenállhatatlanul. A
szenátorok leborultak. A pátriárka még azon a napon átvezetett a
Szent Palotából a cirkuszba, ott ünnepeltek.

Ettől kezdve aztán tényleg megszállottan foglalkoztatott a ka
tafalk jelképezte halál elkerülése és a végtelen közelítése. Belesá
padtam, nem aludtam, amit amúgy is röviden szoktam, nem et
tem, fehéren hallgattam és vártam. Felmérhetetlen szenvedés volt
ez az üresség, ez a várakozás, de úgy éreztem, ezáltal jutok vala
miféle tartalékhoz, olyasféle tudáshoz, ami a szenvedő Isten te
remtést revideáló mozgalmában az 6 társává tesz. Mert az alap
kérdés így hangzott: létrehozhatok-e valamiket, elösegítendö az
imént említett Fontosságaimat? Mintha szerződést akarna velem
kötni. Csak rájöjjek végre, mi az, aminek fejében megkapom a ha
lálnélküliséget. Az érvényben lévő szellem bevillanását vártam
kínlódva, ezenközben a zsigereimben termelődött valami izgató
szer, talán méreg, így éreztem, feszült lettem, éber, szenvedélyes.

Mígnem egy boldogságos, kora nyári reggelen, tavaszi napéj
egyenlőség idején megtörtént! Asszaszin közeledett ágyamhoz le
begve, ahogyan az álmokban közlekednek és a légben is az an
gyalok. Asszaszin, az orgyilkos. ön, kedves Varázs, tudja, milyen

685



kényesen bánok a kezemmel, semmivel nem szennyezem soha.
Még a finom szószokkal sem. Egyedüli, amit kedvelek az ujjbe
gyeimen, a gyümölcsök hamvai. De a nedvük már ne tapadjon
hozzám, az már undorít, akkor eszelős gyorsasággal rohanjon a
szolga a tállal, a tál közepében mangólia, és mosom, mosom, mo
som csuklóig a kezem. Éppígy a vértől is megkímélem őket, ke
zeimet, ezért van szükségem Asszaszinra. Tehát a boldog kora
nyári reggelen, tavaszi napéjegyenlőség idején lebegve közelít az
orgyilkos. Március 21., amikor az egész Földön egyforma hosszú
ságúak az éjjelek és a nappalok. Amikor roppant egyensúly van
fény és árny, a jó és a rossz, a Nap és a Hold, a férfi és a női el
vek között. Ekkor közelít, már az ágyam mellett áll, és meglepet
ten veszem észre, hogy az én arcomat viseli. Nem álarc, arcom az
övé. E pillanatban lepillantok a császárra, és a fekvő alakon is az
én arcom. Kedvességed ismeri azt a tulajdonságomat, hogy tudok
egyszerre két helyen is létezni. ny esetekben azonban csak az
egyik lényem tevékeny, a másik tehetetlen súlyossággal félálom
ban van, csak pislog benne az élet. De ez más volt. Eleven lett
mindkét létező, vágtatott mindkettőben a gondolat, kicserélték
mondandóikat nagy sebességgel. Teljes egyensúlyban voltak, akár
a napéjegyenlőség. Bár szó nem esett köztük, mégis tárgyaltak fa
lakról, erődítményekről. amikkel a birodalmat körbe kell venni.
Citadella-rendszerről,amiket mindketten megszemléltünk, mintha
már állnának. Tunisztól Egyiptomon át a Fekete-tenger partján,
majd végig a Duna folyását követve lebegtünk, két Jusztiniánusz
arcú lebegő, a falak felett az űrben. Asszaszin szavakkal mind
össze ennyit mondott:

- így kell, ahogyan én szoktam. Sohasem nyiltan. Csak a ho
mályból, és halkan.

Időtlen helyzet, láttam föntről templomokat, újakat, új palotá
kat, fürdőket, magasan futó csatornarendszereket, Asszaszin el
túnt, és már magamban gyalogoltam a falak mellett a földön. Bé
vül, a falak túloldalán falvak, városok. Mennyei érzésem támadt,
hogy azok ott bévül védettek, és ezt én hoztam létre, védem őket

a külső ellenségtől azokkal a citadellarendszerekkel, amik majd
épülni fognak, ők meg békén faraghatják az elefántcsontokat, rak
hatják a mozaikot aranyló békében.

Ennek a boldogságos kora nyári reggelnek van egy másik tör
ténete, ez ugyancsak válaszolt az én gyötrelmes kérdéseimre.
Amint ott gyalogolok fölfelé a város melletti dombon, bal oldala
mon a fal, ami azóta már megépült, és amilyen mértékben épül a
többi, oly mértékben csillapul zsigereimben a mérgek termelése,
látom ám, hogy mögöttem jön valaki. Közelít lebegve, különös fe
kete posztóruhában, de olyan volt az a ruha, mintha kályhacsőbe

dugták volna az alak két karját, két lábát. Elsuhant mellettem, a
fal és közöttem haladt gyorsan, megelőzött, az volt a hátára írva,
hogy PANDEKTA. Rám se pillantott, nem látott, de arca ugyan-
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csak az én arcom. Kezében hatalmas virágcsokorral futottlebeg
ve. Kellemességed járatosabb az álmokban, nyilván érti. Funda
mentális jogokat kell lefektetnem, hogy ne csupán a külsö ellen
ségtöl, hanem a belsőtől, önmaguk bűnös hajlamaitól is védve le
gyen a Szent Görög-Római Birodalom minden alattvalója. Falakat
és törvényt.

Alig lehet elmondani azt a felszabadult érzést, ami eltöltött! A
Megtért Hívők Kolostora az elsők között volt, miután megindul
tak az építkezések. Mikor ennek a kolostornak a faláról ugráltak
le Kedvességed fogadott, lelki leányai, a prostituáltak, tudtam: ez
a világ rendje. Az isteni akarat soha meg nem érthető, de mindig
világosan sejthető. A nyomorult falusi leánygyermekek, kiket átla
gosan öt nomiszmáért eladtak volt szüleik a bordélyosoknak, és
éltek a lányok a városban, aranyló pávaként az egyik, a másik
baromként, kinek hogyan sikerült, most azonban: röpült mind.
Mind az ártatlanságből érkezett, a halál új ártatlanságába így kel
lett átlépniük röpülve, a vízbe, az ősvízbe, érintetlen apácák öltö
zékébe bugyoláltan. Kellemességed, amikor összeszedette és
visszavásárolta őket a bordélyosoktől. vajon azt akarta, hogy
tényleg apácák legyenek? Vagy csak átmenetileg küldette őket a
Megtért Hívők Kolostorába? Ezt elfelejtettem megkérdezni. Mit61
rémültek meg azok a nők annyira? Tengerbe ugrálni a zárdafal
r6l! Ez megütközést keltett bennem. Ilyen haszontalanul keresni a
megváltást! Csak úgy leugráltak! Zuhantak, lobogott, csattogott,
szárnyalt a ruhájuk, a sűrű szövésű fátyluk, egyikük vijjogott,
másikuk némán zuhant, rácsattant a tengerre, fenntartotta puffa
dó apácaruhája. Nagy, fehér, szürke virágok, növények, egyik a
sziklára esett, tört gerinccel sírt a forró napon, a többi csak ug
rott, röpködött a sereg, egymást babonázták a halálba.

Ett61 kezdve, vagyis az előbb elmesélt álmok óta az építkezés
nem ment ki a fejemb61, és elkezdtem azon a boldog kora nyári
reggelen, tavaszi napéjegyenlőség idején. Szagolgattam a szán
dékaimat. akár a nagycsütörtöki gyümölcsöket, falakat kívülre,
törvényeket belülre, csupán a fővárosba legalább huszonöt temp
lomot. Asszaszin ügyes némaságával megvesztegetni, akit csak le
het és pénzt, pénzt, rengeteget. Körülfuttatni a fullajtárokat a bi
rodalomban, hajtsák fel és hozzák ide az építészeket, Triboniá
nusz jogtud6s pedig kezdje el összegyííjteni a törvényeket, amik
eddigelé úgy szóródtak szerteszéjjel, mint a pelyva a szélben. Hol
így, hol úgy lehetett értelmezni őket, kezdjék el a glosszátorok
másolni az institúciókat, és tegyék egyértelművé a szabályokat,
akár combsebes nagybácsikám a katonai parancsokat. Ez kőtábla

ügy. Ez csipkebokor-ügy. A jognak teste legyen, corpus juris civi
lis. Felmérhetetlen izgalomban élek, amikor rám jön az építkezés.
Képek rohannak, a terek egymásra halmozódnak, a metszetek, az
oszlopok, az oszlopcsarnokok, a mozaikfalak sorra emelkednek,
hullámzanak, a festett szentek, a szakálltalan Krisztus Király-ké-
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pek halmozödnak, majd kinyílik. a képzeletemben már régen
meglévő kapu, úgy lépek be az épületbe, úgy sétálok benne,
mintha már megépült volna, hallom, ha éppen katedrális az, aho
vá beléptem, a háromszáz muzsikust, a mandolinokat, aciterákat,
cimbalmokat, a fiúkórust, a százfős eunuchkórust és a kétszáz fös
női kórust, egyszerre és külön-külön, feszül bennem valami, és
termelődik zsigereimben a méreg, egészen addig a pillanatig,
amíg valamely új épület tervei el nem készülnek. Amíg éles, ele
ven ábrándjaimból el nem kezdődik valami, amit már közönsége
sen is érzékelni lehet. Ami másnak is tapintható, látható, hallható.
Akkor aztán tudok aludni néhány órácskát. Akkor egy időre a
bensőmben is üde, tiszta, selymes valamennyi tér.

A hadi tevékenységek nem ennyire lényegesek. Csupáncsak az
eszközeimet kiszolgáló eszközök. A Nő, a Katafalk-kerülés és a
Végtelen Isten szolgálata esetemben az építéssel megy végbe, ne
kem az építés az első eszközöm. és ehhez új adófizetők, új nyers
anyagforrás, új területek kellenek, ezért kell hódítanom. De az so
se fordult elő, hogy a harctereken sétálgattam volna éber álmaim
ban, ahogyan ezt teszem a még meg sem épült fürdőpalotákban,

vízvezeték-Iabirintusokban, szíriai fémcsiszolókban, kolostori ke
rengökön és egyiptomi citadellákban. Nem, háborúkról nem me
rengek.

Emlékszik-e Kellemességed arra a napra, amikor Belizárt
Karthágó bevételére küldtük? Mint két arannyalleöntött baba, ül
tünk a Bukoleon Palota kikötőjében, onnan búcsúztattuk a hajó
hadat. Billegő bárkák kísérték a harcosok hajóit, szivárványszínú
ek, selyemuszályt húztak a vízen, a bárkákban a nézök, Cimbal
mok és orgonák szóltak, hangjukat elnyomták a hadiindulók, és
egyszercsak mindez egyesült a Stella Maris himnuszában és a
pátriárka áldást osztogatott. Nos, én akkor nem voltam ott, noha
Kedvességed mellett ültem aranyba csomagolva. Micsoda pazar
ünnep volt pedig a kikötőben, mégis ott, a trónon is elfogott a
szenvedély, az építésláz, akkoriban a Szent Palota területén lévő

létesítményeket kívántam megújítani, oly erős vággyal, ahogyan a
túl vérmes ifjak szokták kívánni a szerelmet. Legyen a paloták
belseje olyan, mint az aranyfácán tolla röptében kitárva, aranyba
mártott égi harangok legyenek, mintha nem alulról épültek vol
na, hanem felülről. Hatszáz ilyen kisebb-nagyobb palotát számol
tam össze, sétáltam közöttük - miközben Isteni Ajándékságod
mellett ültem a kikötőben az orgonaszóban - a paloták falai por
fírból, márványból, az ezüstkapuk fölött a mozaikokon pávák isz
nak a Grál-kehelyből, az előudvarokban víz zuhog az onyx me
dencékbe, a falakból tróntálló angyalok domborodnak elő. A pa
lotacsoportok között buja kertek. Pavilonok, pergolák. Rózsaszín
szökőkutak. Palesztrák, múzeumok, szépséglaboratóriumok és
páratlan rafinériával berendezett szerelmi fészkek.
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Miközben a pátriárka búcsúztatta Belizárt, rájöttem, hogy új
hangversenytermeket is kell építeni, és ügyes hangvezetö, hang
tükröztető berendezésekkel majd átvezetjük a dallamokat a fé
szekbe. Ahogyan ott járkálok a hangversenytermekben, közben
kukán ülök a trónon, megláttam három fantasztikusan szép füg
gőkertet meg egy féldrágakőből rakott padlómozaikot, amit ké
sőbb ki is rakattam Kedvességed hálószobájában, azt, amelyik vi
rágoskertet ábrázol. Megfigyeltem, hogy a legelőkelőbb paloták
termeit ezüstajt6k választják el, óriási ampolnák világítják meg,
amik drágaköves láncokon függenek. Végül benyitottam a leg
szebb terembe. Óriási nyolcszög az alapja, nyolc apszis, nyolc
boltív, fölöttük aranykupola, az apszisok egyikében a tr6n. Ami
világcsoda lett később. Elmés szerkezettel, méghozzá halkan és
roppant gyorsasággal felröppenthető a trón, és a leboruló idegen
mire fölemelkedik... sehol a trón... mert már odafönn szárnyal, és
benne a császár. Akárha mennybe emelte volna a Kegy. És tudja,
drága barátném, Isteni Ajándék, ezek a felülről lefelé lebegtetett
égi harangok, ezek a paloták, bízvást mondhatom, ott voltak ak
kor is, amikor még nem. ott is lesznek örökké. Még ha jönne is
újból egy Níka-Iázadás, és felégetné, ami itt épült és épül, azt is,
ami ma még csak ábrándjaimban áll, ez a palotasor akkor is itt
marad. Ha kétezer év múltán szakszerű ásatásokkal előbányász

szák talán, az csupán kö és por lesz, de a lényege megmarad.
Egyesek érezni fogják. A kikötőben ülve tudtam ezt.

Kellemességed, tudom, pontosan érti ezt. Csodálatos nő, égi
szeráfleány, kinek lelke, igen, így írom monológvallomásomban,
"lelke", kissé modorosan, kinek lelke felemeli az embert. Mater
Ecclesiae. Olyanokat, j6 Theodóra, amelyek Kellemességed körül
a múltban történtek volt, amelyekről a csapszékekben beszélnek,
én soha ki nem tudnék találni. Szemérmes paraszt vagyok, illir
származák, bár láttam egyet-mást. De azért azt a libás, ludas jele
netét, cirkuszoslány idejének azt a műsorszámát.; nos, azt sose
tudtam volna megkonstruálni.

Isten akkor Kellemességedet oda tette, ahová. A cirkuszba. O
tudta, miért. Szívemben ez roppant egyszerű gondolat, vagyis a
Gondviselésbe vetett mérhetetlen bízás. És ez egyszer s min
denkorra elfogadtatja velem Kedvességed múltbeli és jelenbéli
tetteit. Ludak! Bah! Pardon, ezzel a ludas műsorszámmal, aho
gyan Prokopiosznál olvasom, nem is a cirkuszban, hanem a szín
házban lépett fel. A képmutat6, hazug Prokopiosz! Szembe cuk
ros dicshimnuszokat zeng, a titkos irataiban meg gyűlölködő sár
dobáló. Megtehetném, hogy apró darabokra vágatom, mint Antö
nia tette azzal a Meced6nia nevü cselédlánnyal, ha jól emlékszem
a nevére. De miért is tenném, jókat sz6rakozom a titkos írásain,
amiket rendre lemásoltatok és megtudok belőle olyanokat, amiket
sehogyan másként. Mikor Kellemességedről ír, kicsap soraiből az
eszeveszett sóvárgás. Valamint a gyávák reszketegsége és iszo-
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nyatos hatalomtisztelete. Kökemény képmutató: még önmaga el
őtt is eltitkolja cupidói vágyait. Isten szolgája vagyok, hatalmam
nál fogva az a dolgom, hogy pusztítsam, aki az Ó útjában áll.
Akik a törvényeim előtt tiszták, azok Isten előtt is azok, akik tör
vényeim ellen tesznek, azokat megbünteti általam. No de egy
szegény, kéjsóvár író! Aki papírra teszi, miközben önmaga előtt

veszettül szégyenli, hogy Kellemességed "...a színházban sokszor
levetkőzött, az egész nép szeme láttára, s meztelenül jelent meg a
színpad közepén, csupán a nemi szervén volt kendő, nem mintha
szégyelte volna azt is megmutatni, hanem azért, mert senkinek
sem szabad teljesen meztelenül fellépnie... Ebben az öltözékben
legurult a padlóra, hanyatt feküdt, s néhány alkalmazott, akinek
ez volt a feladata, ágyéka alá árpaszemeket szórt. Ezek után erre
a célra tartott libák onnan egyenként összeszedegették a csőrük

kel és megették. Theodóra pedig nemhogy nem pirult el, hanem
éppen mintha megtiszteltetés lett volna számára ez a jelenet."

Nem ismertem Kellemességes édesapját, hanem a döbbenettől

elkerekült a szemem, mikor beszélt rola. Mert a szelíd rajongás,
amivel szavait kísérte, merőben idegen öntől. A medveápolás
mestersége, amit atyja űzött, ellenszenves nekem, szagos, morg6s,
ganajozós. Az amfiteátrum alatti barlangok és barlangjáratok
amúgy is titkolt rettenettel töltenek el. Mint a lélekmély vagy
akár a pokol sötétje, bátorság kellett ott élni is. Ha nem bátorság,
akkor tompaság. Oroszlánok, krokodilusok, medvék társasága,
megvallom, ijesztene. Kellemességed apjának minden szavára,
mozdulatára emlékszik, és traktált is ezekkel sokszor. ilyenkor
néha mart bennem valami rossz, de ezt soha el nem árultam. El
lenben az a belső arc és jellem, ami kirajzolódott szavai nyomán
a medveápoló apáról, mondhatom, nekem nem tetszik. Épp ak
kor tépette le karját a medvével, akkor tépte le karját a vadállat,
amikor a leghőbb biztonságot kellett volna adnia önnek, meg a
másik két kislánynak, holott maga, kedvesem, mindig erre az
apai biztonságadásra hivatkozott, amikor elpárásodott szemmel
beszélt a medveápolóról. A férfiélet közepetáján ugyanis karak
terisztikus változás áll be a férfilélekben. Ekkor ott új dallam kez
dődik. Ez a dallam apjánál falsra sikeredett. Falsra bizony, de na
gyon. Akkor jelenik meg ez a merőben új dallam, amikor a férfi
nek váltani kell, mert a Hős gúnyáját is kínöttük. meg a Páter gü
nyáját is. Le kell dobni eme léleköltözékeket, idejüket múlták.
Más szavakkal mondva, ezeket a muzsikákat jól, rosszul lejátszot
tuk. Nekem ez nem jelentett gondot, a Hős dallamával és gúnyá
jával engem alig látott el a természet, nem úgy, mint combsebes
és analfabéta nagybátyámat, Jusztinoszt. Háta mögött álltam sze
rényen, mikor ifjú voltam, azon igyekeztem, ne legyen feltűnő,

miszerint a katonalelkű császár nagybácsi érett fügefejű unoka
öccsébe nem szorult harci düh. Pompás együttmííködésünknek
talán ez volt egyik tartópillére, ezért nem volt rám sohasem félté-
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keny. Páter sem voltam, és ez sem hiányzott. Mintha már akkor,
szerényen álldogáló fiú koromban is csakis ez a harmadik dallam
szólt volna bennem, ami másoknál a férfilét közepén keletkezik.
És ami Kellemességed apjánál hamisan zengett.

Az okosság a lényege, de tüzes és szenvedélyes okosság, akár
a pünkösdi lángnyelvek. Megtermékenyítő, megvilágosító, ennyi
ben is a Szentlélekre hasonlít ez a harmadik dallam. Nem sápadt,
nem aszketikus, a férfias energia a közepe, így amikor azt mon
dom: "Szentlélek", nehogy a vezeklő barátok hamuszín és éhező

arcára gondoljon, éppen fordítva. És ne is a vén bölcsek reszkető

állára. A puhasággal már más a helyzet. Ugyanis ennek az új fér
fidallamnak előhírnöke az, hogy nőiesebbek leszünk, lágyabbak.
Meglehet, ez a szakasz jött el a medveőrző esetében, en
gedékenyebb lett, mint korábban, a határozatlanságát érezte meg
az a vadállat, és odakapott a karjához. A suta elnőiesedésselsem
mire se megy a férfi. Oktalanság. Igen, oktalanság. Néha szánal
mas, néha nevetséges. Embertársaiból is előhívja a vadállatot, ha
a karját nem is tépik, se haját, se gúnyáját, hanem inkább kivi
gyorogják, gyilkos persze az is. Mégis jó, ha jó ez a percnyi, év
nyi ellágyuló nőiesség. Hirtelen jobban megérthető a galileai rez
gése. Alkalmassá válik e percben vagy évben arra, hogy áldozattá
váljon. Nem lett-e áldozat a medveőrző apa! Hát ez az. Ki ho-
gyan. .

De! És most jön a lényeg. Mikor aztán szerencsésen átvészelte
a férfiember a nőiessé sutulást, lágyulást, már ha átvészelte, ak
kor beléköltözik az új dallam, amiről beszélek. Félelmetesen szép
és hatalmas szélfúváshoz hasonlít, ám nyugodalmas, ereje már
nem abban van, hogy harcos. Hanem abban, hogy befelé nevet,
mosolyog vagy röhög, de befelé, mintha már semmit se venne
annyira komolyan. Bolondosan bölcs, de kifelé a bolondosságát
kevéssé mutatja, megvédi ez attól, hogy belekásásodjon a hős po
zitúrájába és belekövesedjen a páter ruhájába. Újít és elkövetheti
azt, amit nem mert elkövetni eddig. Vége szakad benne a sza
bálynak, tesz, lép, cselekszik, de már nem mindig az előírás sze
rint, hanem önmagának. Na, látja, Kedvességed, ezt a harmadik
dallamot, a leginkább férfias dallamot nem tudta kivárni a med
veőrző, mondhatni felelőtlen nőiességgel elvérzett.

Elképzelem Virágságodat kislányként állni a szennyes ólban,
elvérzett és sápadt apja felett. Ilyenkor szűlői gyengédséget érzek,
ha lehet így mondani, hiszen gyermekem nincsen, az apai érzel
met csupán sejdíthetem. És úgy tapasztalom, ez a védő, óvó
gyengédség megsokszorozza a szerelmem. Mikoriban a tragédia
beköszöntött, Kegyességed a cirkuszban táncolt, oly titokzatos
lengedezéssel reszkettette testét, hogy megmámorosodtak tőle az
emberek, és híre az aréna porfelhőjével fölszállott. Nem láttam
ezt sem, ahogyan a ludas jelenetét sem. De kár.

691



A változások roppant lassan jönnek, talán ha évmilliókat ve
szünk, akkor lehet mondani, hogy más a mai férfi, mint a tízmil
lió éves. Nem eszik ma már példának okáért emberhúst, hacsak
nem kerül szorítóan reménytelen helyzetbe, mondjuk, amikor le
zuhan a repülögép a sivatagba. Nem követ el incesztust, 6, pon
tosabban szólva: ritkábban követ el. Ám ez a másfélezer eszten
dő•.ami engem, a szárított fügefejíí ügyvédet, amatőr történészt
elválaszt Jusztiniánusztól, olyan kicsike táv! Kedves barátnőm,

Sarolta, ahogyan írom a császárt, fáj a fogam. Fogkezelésekre fo
gok járni, ezért kevesebb jegyzetet kap majd tőlem, egyszerűen

azért, mert kevesebbet írok. Nehogy úgy vegye ezt, hogy elha
nyagolom. Vigyázzon a depressziójával! Bizonyára túl sok
krumplicukrot ettem. Maga küldte. Hálás vagyok, hogy emlék
szik! Kilencszáznegyvenötben visszavonultunk a hegyek közt,
előttünk az amerikai, mögöttünk a szovjet hadsereg, és er6ltetett
menetben gyalogoltunk, előre, csak előre, nem volt már ellátás,
semmi faszolás, tántorogtunk az éhségtől, akkor ott, az erdők

ölén, a tölgyesekben két kiló krumplicukrot találtam. Elhagyott
szekerek álltak az út szélén. Az oroszok elöl menekült magyar és
német lakosság holmijával megrakva. Talán lóháton menekültek
tovább. Széttúrtuk a csomagokat. Kerestünk legalább egy falat
kétszersültet. Gyermekpokrócba csavarva leltem a cukrot. Szeren
csésen elértük az amerikaiakat. Ledobáltuk a fegyvert, ők meg
jobbra terelték a S5-csapatot, minket, Hunyadi-páncélosokat és a
Wermacht-esapatot balra, nekünk intettek, hogy tovább előre, ám
az S5-társaságot visszafordították. Az SS-tiszt tiltakozott, csatto
gott a hangja a tölgyfák közt. Az amerikai a nyitott páncélautó
ban állt, kis időt hallgatta, majd kiemelte a revolverét, várt, az ss
tiszt érvelt, kellett hozzá bátorság. Talán a német megússza, ha
épp a nőies engedelem szakaszát éli, a férfiélet harmadik dallama
előtti fázist. De még a hős szerepét élte. A páncélautóban csak a
jenki tiszt, egy gépfegyveres katona meg a sofőr, felderít6k lehet
tek, előre szaladtak, egységük még hátul. A Wermach és az S5-ka
tonák sokan, bár már ledobott fegyverrel. Ha ez a jenki épp az el
nőiesedett engedékenység időszakát éli, elpusztul, mint a med
veörzö a tragédia napján. Az amerikai parancsot adott, a gép
fegyver belekaszált az SS-esapatba. Vánszorogtam tovább a
krumplicukorral. Igen, igen, köszönöm, hogy emlékezett, tegnap
volt a győzelem napja, nekem ugyan nem volt győzelem, csupán
a háború vége.

Öleli öreg barátja
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