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THEODORA SZENTÉLYÉBEN
Van a ravennai San Vitale-templomnak egy kis kápolnája, 
ahol még ma is uralkodik Justinianus és Theodora a beté-
vedő vándorok felett, mint ahogy hajdan a Bosporus menti 
márványpalotában uralkodtak az egész világ felett. Ott áll-
nak ők csillogó mozaikköntösükben, Ázsia drágaköveitől 
ékesen, nehéz aranykoronáikkal a félkör alakú apsis két 
szemközti falképén. Ott látni a császárnő és Justinianus 
egyedüli való arcképeit, és ezek az ezredéves képek a csen-
des homály közepette percekig tartják igézetükben az em-
ber szemét. Színeik oly ragyogóan melegek, mint aminők 
azon a napon lehettek, mikor először mondottak misét 
a San Vitaléban. Csodával határos e két mozaik épsége, 
érintetlenül kerültek ki az alattuk eltomboló vad századok 
viharából, és hátterükből hamísítatlanul árad felénk a ke-
let nehéz, illatos levegője. Egy darab Bizánc ez a kápolna, 
egy drágaköves keleti kincsesláda, mintha a tenger mosta 
volna ide a messze túlsó partról, hogy megmentse a késő 
korok tudósai és poétái számára, akik a történet poros 
pergamenjei helyett itt a valóságban dúskálhatnak. 

Az egyik fal világhírű képén ott áll kíséretével, papjaival 
maga a „legszentebb” császárnő, az Augusta Sacratissima, 
aki ajándékokat tart a kezében, s látszólag a templom föl-
szentelésénél van jelen... Elnézem ezt a hatalmas szelle-
mű asszonyt, kiről tán minden asszonyok között a leg-
több rosszat mondták e világo n, és Procopius leírása után 
aligha ismernék rá. A caesareai krónikás még Arcana 
Historiájában is bevallja, hogy Theodora arca szép és elég-



Theodora mozaikképe
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gé üde volt, bár a kelet meleg sápadtsága ömlött el rajta. 
Átható szeme mindvégig élénk maradt, s túl kicsiny alakja 
telve volt bájjal. A Ktismatában pedig hangosan hirdeti, 
hogy a császárnő nagy tündöklő szépségét semminemű 
emberi művészet utánozni nem tudná. 

A mozaik szertartásosan merev, aureolás Theodoráján 
mindebből jóformán alig láthatunk valamit. Sápadt, kes-
keny arca olyan beesett, mint a tüdőbetegeké, s óriás, lá-
zas szeme külön életet él ebben a fáradt arcban. Megnyúlt 
vonásaiban, ki tudja, egy áttombolt ifjúság emlékei vagy 
az egykori szegénység és nyomor kimerültsége rejtőzik-e. 
Nem tudom, művész volt-e az, aki ezt a mozaikot elké-
szítette, s élethű arcképet akart csinálni, vagy csak egy 
mesterember, aki az elfogadott császárnőtípust örökítette 
meg, de az tagadhatatlan, hogy a koravén, hervadt arc 
fi nom hajlású orra és összefutó, dús szemöldökei eszünk-
be juttatják Theodora paphlagoniai szemita származását. 
Ezen a mozaikképen bizony zafír-, smaragd-, rubin- és 
gyémánttal hímzett ruhája, arany sarui és minden ékes-
ségei dacára nem más a fenséges, isteni császárnő, mint 
egy fáradt hetaira, aki bíboros imperátori palásttal takar-
ja el testét, amelyet szabadon mutatott hajdan az Isten 
ege alatt, gyöngyös koronával fedi be homlokát, melyet 
annyiszor hajtott meg porig a cirkusz tomboló közönsé-
ge előtt, amely közönség később, császárnő korában tér-
den kúszott fel aranytrónjáig, s lábát csókolgatta... Most 
Theodora kicsiny, fehér kezére téved a szemem. Istenem, 
hát lehetséges-e, hogy ezeknek a kezeknek egy intése elég 
volt arra, hogy városok dűljenek romba és épüljenek fel, 
milliók haljanak meg, s a tömegből hadvezérek és pápák 
váljanak ki, hogy egyetemes zsinatok üljenek össze, s 
a lázongó nép elcsendesüljön, és hogy maga az a sötét 
szektárius Justinianus úgy imádja az Istent, mint ahogy 
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Theodora akarta? Hát csakugyan igazuk lett volna az egy-
házi íróknak, hogy a császárnő a démon ajándéka, s in-
kább kellett volna őt Demonodorának, mint Theodorának 
nevezni, vagy pedig hazugságok alapján átkozzák egy év-
ezred nemzedékei ezt az asszonyt, és elég a Procopius kér-
déses Anecdotája, hogy a történelem mindörökre ment-
hetetlenül elkárhoztassa őt? Nagy időközökkel, elvétve 
került csak egy-egy tudós, aki gyenge hangon emelt szót 
mellette, de a nagyközönség reájuk sem fi gyelt, mert régen 
vérébe ment át az a hit, hogy a császárnő ördöngös, aljas 
szörnyeteg volt, és a tömeg nem szívesen veszít el egy haj-
meresztő mesét a kevésbé borzongató valóságért... Pedig 
a caesareai krónikást Titkos történetében néha annyira 
elragadja megmagyarázhatatlan gyűlölete, hogy nevetsé-
ges hazugságokkal vádolja egykori jótevőit: Justinianust, 
Belizárt és hozzátartozóikat, kik őt alacsony származá-
sa dacára a legmagasabb kitüntetésekkel halmozták el. 
Rágalmaival a porba rántja saját magát, meghazudtolja 
egész élete nagy munkáját s azt a híres mondását, hogy 
„az ékesszólás a szónokoké, a képzelet a költőké és a va-
lóság a történetíróké”. De hát régi dolog, hogy a legendák 
és mondák alakjai nem lehetnek valódi emberek, hanem 
vagy mennyeien jó angyalok vagy pokolian rossz démo-
nok. Theodorának ez utóbbi sors jutott osztályrészeül, s 
mondája korának minden bűnét, gyalázatát őbenne egye-
sítette. 

Procopius Arcana Historiájában a császárnő legtöbb go-
nosztettét arra magyarázza, hogy Theodora mindenáron 
ki akarta irtani múltjának szégyenletes emlékét. El akarta 
felejtetni a világgal, hogy atyja, Acacius a kékpártiak cir-
kuszában közönséges medveőrző – artol ophos – volt, hogy 
anyja és nővérei – csakúgy, mint ő maga – hetairák voltak, 
az Embolon nevű hírhedt városnegyedben laktak, és az 
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arénában keresték kenyerüket. Mint ahogy a Titkos tör-
ténet mondja, a gyermek Theodora szilaj tréfáival, arcát-
lan mimikájával mulattatta a közönséget, „mert végtelenül 
szellemes és ledér vala”. Táncolni, sem énekelni nem tu-
dott, ő csak hajlongott, és bohókás dolgokat beszélt, úgy, 
hogy a tömeg hangosan kacagott hallatára. De olykor, ha 
kibontotta sötét, hosszú haját, s mint a keletnek egy bű-
vös kígyója lassan, észbontóan forogni, ingadozni kezdett, 
s a zene érintése alatt reszkető kis testéről habozva hul-
lott lábaihoz cifra köntöse, ekkor elakadt az ezrek lélegze-
te, s „amíg Theodora a színen volt, minden férfi  szeme reá 
tapadt”. Így tapadt rá egyszer Justinianus szeme is, és 
Bizanc jövendő császárja nem tudta többé róla levenni te-
kintetét. Felesége, társuralkodója, tanácsadója lett, mint 
ahogy Justinianus maga mondta: „Valóban az Ég ajándé-
ka volt.” 

Procopius Theodorának nagy bűnéül tudja be, hogy 
gyakran erőszakkal szerzett előkelő férjeket a magához 
hasonló nőknek, ahogy Comito nővérét az arméniai her-
ceggel házasította össze. A caesareai krónikás arra hajlan-
dó magyarázni a császárnő ezen törekvéseit, hogy miután 
gyilkosságokkal nem bírta kiirtani mindazokat, akik múlt-
ját ismerték, tehát beszennyezte a mások családjait, ne-
hogy bármelyik család is a szemére vethessen az övének 
valamit... Szinte szemrehányóan említi, hogy az Embolon 
negyedet elpusztította a föld színéről, s helyére a szent 
Tantaleon templomát emeltette, hogy a hetairákat össze-
fogdostatta, s a saját költségén épített Megbánás zárdába 
csukatta, és az erkölcstelenséget még szigorúbban bün-
tette, mint a gyilkosságot. Pedig ugyancsak Procopius em-
líti fel a Ktismata első könyvében a császárnő ezen ren-
delkezéseit mint halhatatlan dicsőségét. Tekintetbe véve 
azt az erkölcsi posványt, melyben Bizánc vergődött, még 
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Theodora legelvakultabb ellenségeinek is el kell ismerniök, 
hogy ezen rendelkezései éppúgy dicsőségére szolgálnak, 
mint azok, melyekkel kora asszonyainak megalázott hely-
zetén javítani törekedett. Theodora a legelsők közt volt, 
aki a szegény nyomorult nők sorsába belenyúlt, s bajai-
kat enyhíteni igyekezett. Jórészt arra használta befolyását 
– melyet a Nika-lázadás után nyert, mikor ugyanis erélyé-
vel s nagyhírű, büszke beszédével ő mentette meg a trónt, 
birodalmat és a császár életét –, hogy a törvényhozásnál 
érvényesüljön. És constitutióiban Justinianus az ő sugal-
latának tulajdonította legjobb törvényeit. Ezért kell tehát a 
Codex Justinianeusban és a Novellákban lapoznunk, ha a 
Theodora lelkébe akarunk pillantani. Jobban megláthatjuk 
ott, milyen befolyással bírt az Acacius leánya a császárság 
egyházi és világi kormányzatára, mintha csak az Arcana 
Historiában keressük őt fel. Valószínű ugyan, hogy ekkor 
kialudna Theodora feje felett a romantika vérvörös fáklyája, 
mely olyan démoni varázst kölcsönöz neki, eloszlanának 
a pokoli gőzök, melyekben félig elvész alakja, s nem lenne 
többé az a vonzó, iszonyú szörnyeteg, aki csak a mondák 
körében tud megélni, s meghal abban a percben, mikor a 
napvilágra lép... De az a kérdés, hogy vajon van-e joga a 
történelemnek így elbánni azzal az asszonnyal, akiben ösz-
szegeződtek korának jellemvonásai. És amint egymás fölé 
rakódnak e jellemvonások, mint egy királyi oszlop emelke-
dik ki Theodora alakja kortársai közül, kikben megoszlot-
tak az ő tulajdonságai, melyekről tehát következtethetünk 
a bizánci népre. Ezért nem lenne szabad őt hamis világí-
tásba helyeznünk, mert általa hamis világításban fogjuk 
látni Bizánc legnagyobb századát, melyben Justinianus és 
Theodora úgy megvetették, kifoldozták ennek az elvénhedt 
birodalomnak az alapját, hogy az minden romlottsága da-
cára még ezer évig bírt ellent állni a népek viharának. 


