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A PAPA PERUGIABAN

A HIR - A PÁRSOROS LEVÉL. amelyben Anjou Kárelv
még a benevenóti győzelem napján este értesítette apápát,
hogy legyőzte Sziciliai Manfrédot, - két nappal később, késő

este érkezett Perugiába. Nem sokkal azután, hogy a futár át
adta a levelet Ottaviano bíborosnak, a hír örömére sorra szö
laltak meg a vén longobard templomok harangjai.

IV. Kelement, a francia pápát mindössze nyolc bíboros
választotta meg, - ez volt az Egyház egész konklávéja a ki
csiny Orvietóban, ahova akkor a pápai udvar a nyugtalan és
lázadó Róma elől menekült. Amikor Hohenstaufi Manfréd be
vonult Rómába s Orvieto ellen készült vonulni, a Kuria még
feljebb költözött az Appenninek közé, Perugiába; az új pápát
itt koronázták meg a Szent Antal dómjában. Perugiában tar
totta székhelyét még most koronázása után egy év mulva is.
Volt idő, amikor mindössze öt bíboros volt vele, a Rómából
száműzött püspökség szegény és kicsinyke kúriája mindössze
öt bíborosból állott. Amikor ezek először jelentek meg
előtte együttesen, azt mondta nekik a francia pápa: 
Ime, Szent Péter széke soha sem volt közelebb ahhoz, hogy
kicsiny vidéki püspökség legyen és hozzá még nem is Rómá
ban, hanem itt Perugiában. Én magam ugyan jobban szerét
nék vidéki püspök lenni, mint pápa, azonban pápa vagyok és
így harcolnom kell, hogy ismét Rómából és ismét az egész
világ felett uralkodjam!

Harcolni ebből a kicsiny városból!
Harcolni csapatok nélkül, pénz nélkül, eladósodva pe

rugiai és szíénai uzsorásoknak. zálogba vetve jövedelmeket,
amelyek még nem is voltak a kezében -, bizony nehéz volt
harcolni.

- Szövetkezzék Szentséged a guelfekkel ! - tanácsolta
neki a száraz és kemény bíboroskancellár.

- Én pápa vagyok, tehát nem -lehetek sem guelf, sem ghi
bellin - mondta erre Ottaviano bíborosnak a pápa. - Ti
azonban rettenetes föld és rettenetes nép vagytok. Itt még a
tegnap született csecsemő is guelf vagy ghíbellínnek születik,
és előbb-utóbb még engemet is guelffé vagy ghibellinné tesztek.

Gondterhelt arccal nézte kancellárját. Nem titkolta el,
mindnyájan tudták, maga a firenzei bíboros is, hogy nem bi
zik benne és ellenségének tartja, pedig Ubaldini kardinális
tette őt pápává. minthogy ő maga ezen a pápaválasztáson nem
lehetett az: túl gyorsan és túl fiatalon lett annak idején bíbo
ros és kezdettől fogva a Kúria élén, azért féltékenyek voltak
rá és nem szerették. Azonkívül odahaza, családi birtokain,
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nemrég született leánygyermeke egy asszonytól, akivel együtt
élt; különben róla magáról is azt állították, hogy tulajdonkép
pen IX. Gergely pápa törvénytelen fia, az tette őt pappá, fő

diákonusává, a Lateráni Bazilika bíborosává, minden ügyben
követévé. IX. Gergely halála után az ő feje felett látszott le
begni a tiara. De csak rövid ideig. Megmaradt bíbornoknak,
noha mindvégig a Kuria leghatalmasabb kardinálisának; más
fél év óta az ő személyes csapatai táboroztak a Szent Péter
öröklött Tartománynak határain; egyedül ő volt olyan gazda,
hogy csapatokat tarthasson. A pápa így tulajdonképpen egyik
bíborosának kezében volt, egyetlen szál fegyver nélkül. Ezt ő

maga is tudta s egyetlen vonás sem rezzent sovány, megkin
zott arcán. A kardinális azért választotta meg, mert remélte,
hogy a beteges, gyenge, idegen szerzetes mögül ö fog ural
kodni. Az engedte, hogy ő legyen a Kuria legnagyobbja, de
túlnézett felette.

- Azért küldötte az Anjout Szicíliába - mondták róla a
kardinálisok - mert nem Ottaviano Ubaldini kardinális kard
jaira támaszkodva akar harcolni. S ez talán valóban igy volt. Az
Anjou mindenesetre bevonult Rómába, még az elmúlt nyáron,
január végénped!ig, télidőben, megkezdte hadmenetét Man
fréd uralma ellen.

KÉT NAPPAL AZ UTÁN MANFRÉD VERESÉGÉNEK HIRE
MEGÉRKEZETT: fagyos, hideg, egészen sötét hajnal volt még,
amikor Ubaldini kardinális bekopogtatott a pápa dolgozószo
bájába; tudott arról, hogy a pápa egész éjszaka ott ült írásai
mellett, fázósan takarózva prémes ruhájába; ő nem szokta
meg, hogy itt Perugiában télen sem fűtenek. A fázós, sovány
arcon valóban mindenütt a hideg látszott meg; ő maga írt,
mert jobban szerétett így írni, mint diktálva; de azonnal letet
te tollát, amint a bíborost belépni látta. Arcában, amelyben
az éberség, aggodalom és okosság vésték kemény és erős ba
rázdáikat, szavak nélkül is ott volt az a kérdés, vajjon van-e
valami hír arról, amit várnak.

- Korai óra van, Szentséged! - jegyezte meg a bíboros.
Ez egyformán jelenthette azt is, hogy milyen különös, a pápa
már ilyen korán fent van és dolgozóasztalánál ül, s azt is,
hogy még nincs ideje annak, hogy valamiféle hír érkezzék
Rómából.

Az ablak átlátszó hólyaghártyáin túl még valóban egészen
sötét volt, köd a kicsiny város szép főterén. A pápa asztalának
gyertyalángjai halványan tükrözödtek az ablakszemek tompa
fényű hatszögeiben. Az asztalon, ládákon, polcokon, mindenütt
akták és írások hevertek.

- Szentséged nyugtalan - mondta óvatosan a kancellár,
mint mindig, amikor személyes megjegyzést kockáztattak
meg. - Ime: mégiscsak az történik majd, hogy legyőzte a
Hohenstaufit és bevonul Rómába l

A pápa bólintott.
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Volt valami különös abban, ahogyan a ki nem pihent éj
szakázástól megkínzott arcelőrehajolt. S ez a különös: valami
mély keserűség volt, sötét, epés és komoly bánat; eláradt az
öreg rideg vonásokon. Ubaldini bíboros akkor már régen meg
szokta, hogy ennek a magányos keserű arcnak, feltétlenül en
gedelmeskedjék s akkor ők ketten már napok óta szavak nél
kül is megértették egymást.

A pápa látta a néma kérdést a kardinális arcában.
- Nem úgy győztem le őt, mint pápa - mondta egysze

rűen és bánkódva. - Úgy győztem le, ahogy te tanácsoltad :
szövetkeztem a gueIfekkel!

Odakünn esett; hallani lehetett az eső zuhogásat az eme
leti kis dolgozókamra durva mennyezete felett, az öreg cse
réptetőn s a zajt, amellyel az eső a tér ősi köveire hullt; a
gyertyák a falra vetítették a pápa kettős árnyékét, egymásra
keresztül kettőt s ahol a kettő összeért, az a rész sötét volt.
A falat egy feszület mögött borító takaró arany hímzései lá
gyan, vörösen csillogtak.

- És kivel kell szövetkeznem majd a guelfek és az An
jouk ellen? - kérdezte a pápa. Újra kimondta ezt a gondola
tot, mely annyit kínozta.

- A ti Itáliátokban - panaszkodott a pápa - mindenki
mást mond. Mást mondanak a ghibellinek, mást a guelfek, mást
a római bárók, mást a római köznép, mást a városok és mást
a nemzetek, mást a légisták és mást a kánonisták. Nincsen
nyugalom és Jézus Krisztus azt a feladatot adta, hogy ennek
a nyugtalanságnak közepéből kormányozzam az ő Egyházát.

A kardinális aggódva mosolygott:
- Mit mondanak, Szentséged, a guelfek?
A pápa ugyanolyan szárazon és pontosan szokott beszélni,

ahogy leveleit írta: - Hallgass csak, a guelfek azt mondják:
- Minden város maga tudja, mi a dolga, mik az ő bajai, mík
re van szüksége, azért mínden város kormányozza csak önma
gát. Válassza szabadon a maga elöljáróit, akik a népet és a
város ügyét igazgassák. A ghibellinek pedig ezt mondják:
Semmi szükség sincs annyi zűrzavarra. Miért menjen Itália
mínden városa és minden kis tartománya a maga feje után,
amikor ebből csak békétlenség jön és háború. Legyen ural
kodónk és mivel mi egymásközött úgy sem tudunk megegyez
ni, hogy a mieink közül kit válasszunk, uralkodjanak azok, aki
ket a német Hohenstaufeni házból római császárokká koronáz
tunk. Eljön a római császárság, uralkodjék Itáliában, sőt az
egész keresztény világon. A római köznép pedig ezt mondja:
- Mi nem akarjuk azt, hogy városunkban akár császár ural
kodjék, akár pápa. Róma, a Szenátus és a Római Nép uralma
volt szabad és nagy és a világ ura, éljen tehát a Szenátus és
a Római Nép. Válasszuk szabadon szenátorainkat és így mi
magunk uralkodunk! A római bárók pedig ezt mondják: 
Mire való, hogy az a piszkos köznép a dolgainkba beleszóljon
és maga kívánjon intézni olyan nehéz dolgokat, mint amilyen
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a politika. Nekünk hatalmunk és hadaink vannak és mi ma
gunk akarjuk eldönteni, hogy mít csináljon. Éljen az Anjou, ki
a szabadságot hozta nekünk és jogainkat.

Egy kéz félrehúzta a benyúló függöny ajtaját, a pápa káp
lánja jött ki, fiatal, nagyorrú, vézna francia pap, ólomszürke,
hideg és okos szemekkel s nyugtlan, sokat beszélő, nagy, rá
beszélő szájával; Elia fáradhatatlanul beszélő ajkát már sok
szor használta fel a pápa fontos kiküldetésekben.

- Szentséged, a mise órája! - mondta parancsoló enge
delmességgel és letérdelt, de már fel is kelt.

- A dómban misézem - szakította félbe a pápa. Mín
den reggel ott misézett, még virradat előtt, megelőzve az ősz

szes bíborosokat; most is ott akart misézni.
- A firenzei megbizatás ... - kérdezte Elia tovább,

ugyanolyan erőszakosan.

- Ah, igen! Elia hat hetet töltött éppen nemrég Firenzé-:
ben, ahova a pápa küldte, -tájékozódni a toscanai ghibellin vá
rosok hangulatáról. Veszélyes lett volna, ha elindulnak hátba
támadni az Anjout, mikor ez Manfréd ellen vonul. - sőt az is
megeshetett volna, hogy Perugiát támadják meg. De nem tet
ték.

- Valóban, Firenze ... - mondta halvány mosollyal a
bíboros is. Erről sokszor tárgyaltak az elmúlt két napban: Szi
cilíaí Konrád veresége idéz-e elő vajjon változást a tusciai vá
rosok között? Mind a ketten feszülten nézték a pápát, Az újra
fázós, roskatag öregember lett néhány pillanatra, vonásai is
mét mélyek és élesek.

- Manfréd helytartója - mondta titkolatlan, sötét bosz
szúsággal - könnyen átadhatja majd Hohenstaufi Konrádnak,
ha annak eszébe jut idejönni s akkor Szicilía és Apulia he
lyett az etruszk és longobard föld támadnak ránk. De most
még nem tudunk semmit a sváb hercegről!

A szobában mintha árnyak suhantak volna át. Az imént
még Anjou Károly árnyéka lebegett itt, a sápadt, lapos arc, a
mélyenülö fekete szemek pillantása, most azonban egy isme
retlen fiatal árnyék. A fiatal Konrád. Azt mondják, hogy
mindössze 14-15 éves, anyja neveli. A családnak nincsen
több férfisarja, csak Ő.

A bíboros ajka elől fehér pára szállt el. A lélegzete.
- Azt mondják, hogy anyja aligha engedné el. S gyer

mek még; aligha veszélyes.
- A dolgok nem mind egyszerre történnek. Nem azokat

a dolgokat kell látni, amik vannak, hanem melyek lesznek. 
A pápa hangja sötét és érdes lett. Milyen különös, ő soha sem
volt akkora úr, mint Ottaviano bíboros és pontosan úgy gon
dolkodik, mint egy politikus. - Az, aki odaát nyugszik a dóm
ban, bizonyára ugyanígy volt a fiúcska nagyapjával.

II. Frigyes! Még mindig II. Frigyes. A gyertyafényben
az ő roppant árnyéka lebegett. A bíboros emlékezett rá, nem
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egyszer járt nála még mint fiatal pap követül küldve. Az egy
ház még most is az ő árnyaka ellen hadakozott; az Anjouk ha
daival, délfrancia városok kölcsöneivel, egyházi átokkal, szö
vétségkötésekkel és alkudozásokkal.

Ez volt abban a pillanatnyi nehéz csendben, ami beállott
s a pápa szemei innét az éjszakából, gyertyafényböl és messze
ségből : nyugtalanul és aggódva pihentek Firenzén.

MÉG ERűSEN ESETT, amikor a pápa áthaladt a kicsiny té
ren a püspöki palotából a Szent Lőrinc bazilikába, ahol an
nakidején megkoronázták. Már virradt, de a levegő még egé
szen fekete volt s a világon minden mozdulatlan; csak a Pi
azzára hulló eső szürkesége világított.

A templom belseje is üres volt és fagyos, odabent szinte
mint valami áthatolható közeg, mint valami jégből való űr

állott a levegő. De a főoltár, ahol rnisézni szokott, már készen
várta őt, két gyertya égett két oldalán, és ott volt a templom
egyik kanonokja is, aki a korai órákban is felkelt a templom
mal szomszédos kolostorépületben. Egyébként a templom egé
szen üres volt, nem volt benne egyetlen lélek sem; így szokta
a pápa az üres székesegyház felé fordulva a még régi asztal
lapú oltár mellől a misét mondani.

AMIKOR MÁR VÉGZETT A MISÉVEL, a pápa újra kiment
a szentélybe, ahol már égtek az oltár gyertyái és a fényben
egy otromba, egészen dísztelen kőkoporsó állt az evangélium
oldalán.

"A Contiak sarja fekszik itt, akit míg élt III. Ince pápá
nak hívtak. De most, ahogy már csak por és hamu, nem kíván
más lenni, mint Conti Lothár és egyszerű keresztény. Ekkor
az egész kereszténység atyja volt. Most imádkozzatok érte."

A magasból szél és nedvesség gomolygott alá. A gyertyák
nyugtalanul lobogtak. A pápa letérdelt a poros és kopott kő

padlóra. A hatalmas előd utazás közben, itt halt meg Szent
Péter örökségének ebben a megerődített, hegyi városában.
Miért nem örökölte roppant előde nyers, erőszakos és kímé
letlen erejét ő, akinek csukott ajakkal kell élnie még saját
bíborosai között is?

Lépéseket hallott maga mögött 's a térdelés neszét. Otta
viano, a bíboros térdelt előtte, arcán nyugtalanság és öröm:
újabb hír érkezett Beneventböl, egész követség, Károly leve
lét hozta magával. Sieur Gautier, a küldöttség vezetője. Leg
először is az lépett elő, sötéthajú. sápadt nagyúr, lovaglókö
penye gőzölgött az esőtől. Egész éjszaka lovagoltak. Atadta
ura üdvözletét, hódolatát és szerencsekívánatait.

- A Hohenstaufokat levertük - mondta, - letapostuk
Szentségednek és az Egyháznak ezt az ellenségét. Fenséges
urunk halad Nápoly és a sziciliai vidékek felé.

- És Róma? - kérdezte majdnem bizonytalanul a pápa.
A francia sietett hízelegni.

VIGILIA 157



- Róma ujjong és várja Szentségedet. Szentséged egye
dül, kíséret nélkül vonulhat be a városba, örömmel várják ott
és pálmaágakkal. Amikor keresztüllovagoltunk a városon,
nem éreztük ott ezt a zord időt.

Innét a hegyek közül s a hegyiváro sokból, ahol havazik,
nyitva volt az út, le a fényes dél felé és a pápa egy pillanat
ra köntöse ujjába dugta mindkét kezét. A gyertyafényben sá
padt, kimerült arcokat látott, tolongani a francia mögött, akik
szinte megfélemlített kívánosisággal szemlélték őt.

- A levelet - mondta a pápa. Maga a kardinális hozott
neki gyertyát az oltárról, fénye vörösen imbolygott a sápadt
hajnalban. Az Anjou arról írt, hogya csata után második nap
megtalálták Sziciliai Manfréd holttestét az egyik testhalom
alatt. Körülötte tombolt legjobban a harc. Szaracénjainak egy
csoportja szorult körébe és fegyverhordozója az egyik fiatal
Annibaldi volt vele, akinek, mondják, a két Annibaldi a bíbo
ros unokaöccse. Ezt mély >sajnálattal közli mindkét bíboros
sal, jobban esett volna neki, ha az ifjút életben és kegyesen
kéznél fogva vezetheti vissza kegyelmes nagybátyjához és a
még kegyelmesebb egyházhoz. Egyébként mivel Manfréd átok
alatt halt meg, nem akarta, hogy megszantelt földbe temessék,
ezért a híd mellett helyeztette el holttestét, ahol egy köves
mező terül el és köveket szóratott rá. Mindenkinek, aki át
megy a hídon, egy követ kell a kőhalomra dobni.

IV. Kelemen letette az írást a kőkoporsó lapjára s maga
is nekitámaszkodott a kőtömbnek. Arca és szemei szárazak
voltak és égtek. A Hohenstauf-ház uralma véget ért. Ezt je
lentette a levél és nem kevesebbet. A két Frigyes le van
győzve.

- Megengedi-e Szentséges Atya - kérdezte Sieur Gau
tie r, - hogy anyanyelvén, franciául beszéljen?

- Kik azok, akik veled vannak '7 - kérdezte a pápa.
- Firenzeiek! - mondta buzgón és szolgálatkészen a

francia. Résztvettek az ütközetben és utána nyomban útban
vannak Toscana felé, hogy megküldjék a hírt övéiknek.

A sötét, ködös reggeli levegőben egy pillanatra csend
volt.

- Hogy a Hohenstaufok hívei és Szentségednek ottani
ellenségei minél hamarább megtudják, mi történt, és ha kell,
eszükre térjenek! - mondta gyorsan és sírnán a francia.
Magam éppen abban az ügyben esedezem uram nevében meg
hallgatásért Szentségedhez.

öten, hatan álldogáltak kissé távolabb, a gyertyafény .és
virradat két egymás ellen küzdő világítása kimerült, fáradt
arcokat mutatott. Most közelebb jöttek a fény körébe és letér
depeltek. A francia sorra mutatta be őket. Rosszul kiejtett
olasz szavak sziszegtek, selypítő francia hangon. Köztük kettő

ütötte meg a pápa fülét. A Donati és az Allighieri név.

Ijjas Antal
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