
Campo dei Fiori

Írta GERLEI JÓZSEF

Flórián atya irodalmi szabvány szerint való köpcös barát volt, ami azt jelenti,
hogy megfelelt a bármiféle szerzetbélieket csúfondárosan ábrázoló leírásoknak,
rajzoknak s annak a közhiedelemnek, hogy barát - barna vagy fehércsuhás, mind
egy! - minden történetben legföljebb nevetséges mellékfigura lehet.

Flórián adott is erre, s ahelyett, hogy mindenáron ki akart volna bújni ebből a
szerepből, inkább rájátszott néha, hadd lássa a jó nép, hivők és hitetlenek, az

. egész nagyvilág, hogy bírja humorral. Ráadásul rangrejtve járt, vagyis vad civil
ben, mert már jó két évtizede. lehúzták róla a barátcsuhát, amit ő - rendje szoká
sai szerint - habitusnak nevezett.

Nos, ebben a rangrejtett állapotban, szinte álcázva igazi arcát, közeledett egy ve
rőfényes szeptemberi reggelen a Campo dei Fiori felé. Első ízben járt Rómában; a
két hete tartó járkálásban fájt már a lába, s térde - teste súlya alatt - néha már be
bicsaklott. Mégis két héten át csak kerülgette ezt a virágokról elnevezett piacte
ret, s csak az utolsó nap vállalkozott arra, hogy megnézze a tér közepén Giordano
Bruno szobrát, azt a helyet, ahol Giordano testvér Ínáglyája állt.

Kezében többször megremegett a térkép, hol a szűk utcákban tolongó árusok
kíméletlenségétől,hol a felindulástól, hiszen titkolt eszményképe, soha szentté
nem avatott szentje Savonarola volt, s valahányszor az olajosképű. szikár firenzei
prior képmását szemlélte, visszavágyott abba a vad és szép korba, sóhaja pedig el
árulta, hogy a fehér habitus alatt szeretne ő is szikár és sovány lenni, de a termé
szet - a tulajdon édes természete - összeesküdött ellene.

Most tehát egy másik szikár barát várja, aki nem félt a máglyától - Giordano
testvér. Lehet ezt bánat, önvád és sűrű sóhajtozások nélkül kibírni? ...

Végül mégsem a térkép igazította el, hanem az orra. Mikor a tér torkolatába ért,
megtorpant - azt hitte, a bűztől nem tud tovább lépni. Torkát fuldokló görcs fogta
el, szeme segítség után kiáltott, aztán menedékül valósággal berontott egy tárva
nyitva álló zöldséges boltba, mely gyümölcsdombjait az útra döntötte. Jó mélyen
belehajolt egy banános kupacba, tele szívta tüdejét illatával, s mellére szegzett fej
jel így rontott ki a térre.

A boltosok éppen déli zárásra készülödtek, de a tér hosszában egy-két üzlet
nyitva maradt. Egy fiatal fekete lány, míg kívülről felrakta a spalettákat, érdek
lödve végigmérte Flórián atyát, fehér szalmakalapját, nyakába akasztott fényképe
zőgépével.

Flórián atya hümmögve meghúzta a száját:
- Azt hiszem, amerikai pénzeszsáknak néz ... Pedig ha tudná, hogy csak innen a

szomszédból, Magyarországról jövök. - S végignézett fehér ingén, fehér nadrágján,
mely fehér teniszcipőbenvégződött.- Hát még ha látná rajtam azt a szerzetesi ru
hát, amit már csak belül hordok, s amely ugyanolyan, mint amilyet Giordano test
vér visel ott fenn szoboralakján.

A szobor háttal állva fogadta.
- Ejha, Giordano testvér! - mondta Flórián atya meglepve. - Hátat fordítasz ne

kem? Nem ezt vártam tőled ... Én testvéri látogatásra jöttem, innen a szomszéd-
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ból ... És mégis milyen távolról! ... Gondold csak meg, az 1600-as évek eleje Itá
liában, túl a reneszánszon, és Magyarországon, a török hódoltság évei alatt ...
Mekkora távolság! ... Én ebből a távolból jövök hozzád, hogy .. "

A tér dugig volt sátrakkal. A ponyvák lobogó lepedőkéntúsztak a szobor lábai
nál, a zöldségek és gyümölcsök színüket és szagukat lobogtatták, melyet a csa
tornák körül úszkáló csúszós szenny és bűz sem tudott elnyomni: "Hozsánna Gior
dano Brunónak! Áldott, aki a nép nevében jő! .. ."

Flórián atya előbb sarkára állt, hogy áthatoljon a kövezetet elárasztó gyanúsan
sárga tócsákon, majd lábujjhegyen kerülgette az eltaposott zöldségeket s banán
héjat. Végül a vízcsap mellől nézett fel a szoborra, egyenesen a fejére húzott csuk
lya alá.

- Szevasz, Giordano testvér! - mondta, s észre sem vette, hogy eléggé korszerűt

len Bruno fülének ez a köszönési forma, de hát otthon civilbe bújt rendtársai is
már csak így üdvözölték egymást. - Hogy kerültél ide? ... Nem erre a talapzatra,
hanem a máglyára. Jó, makacs voltál. .. Ismertem én is, a mi zárdáink falai közt,
néhány zabolátlan tehetséget, akik engedelmességet fogadtak önként, hogy aztán
a szabadság engedetlenségét többre tartsák később ... A te szerencséd az, hogy jó
ügyben makacskodtál . .. De hát te nemcsak az engedelmességet vetetted le, ha
nem a habitust is ...

A szobor csuklyája alatt kivehetetlen volt Giordano testvér szeme. Mjntha ko
moran maga elé nézett volna. Mintha most, végső formájában égetné testét az a
bronzruha, amit életében ledobott ugyan, de velencei pörében azt mondta róla:
sújtsák bármivel, csak olyan büntetéssel ne, amely meggyalázná azt a ruhát, ame
lyet viselt ...

- Persze, akkor bíráid kőzt domonkosrendi testvéreid is ott ültek - dünnyögte
Flórián atya, s szeme lassúdadon megtelt könnyel. Majd huncutul oldalt mosolyin
tott Giordano testvérre: - Persze, máskor meg visszafizettél ... Válogatott kifejezé
sekkel illetted a "szamár szerzeteseket" ... Hát most egy ilyen kései szamár áll
előtted, Giordano testvér, és meg akar követni téged a szamarak értetlenségé
ért ... a Bibliába burkolt emberi makacsságért ... De valamit azért be kell valla
nom - ha a te korodban élek, egyáltalán nem bizonyos, hogy melletted állok, any
nyira új és szokatlan volt minden szavad, kivált ha szitkokkal és trágárságokkal
tarkítottad ... Talán azok közt álltam volna, akik a zárdában kedélyesen elvitat
koztak veled, de eszükbe sem jutott, hogy feljelentsenek az inkvizíciónak ...

A szobor egész teste ellenséges hallgatásba burkolózott.
- Eljöttem, hogy megköszönjem ... - akadt meg F1órián atya ettől a hallgatás

tól. - Hát az egészet ... Hogy például az egyház kezéből is elfogadtad a vértanú
ságot ...

A piac zsivalygásán is át csattant a csuklya némasága.
- Mondd, Giordano testvér, nem makacsságod kényszerítette ki? .. Mert bí

ráid már legszívesebben elbocsátottak volna ... De te a szemükbe vágtad, hogy ez
az ítélet nekik jobban fog fájni ... Hát fáj is azóta egyfolytában! ...

A nap már magasan állt; éppen beletalált a Campo dei Fiori izzó katlanába. A
szobor arcát a csuklya káprázó árnyékba vonta, ugyanúgy, mint mikor teste alatt
a máglya izzani kezdett. .

- Tudod, amikor az ember fiatal fejjel belép egy szerzetbe ... - mondta hirtelen
magyarázkodóan. - Szóval, amikor én is beléptem, .nem is sejtettem még, hogy
Domonkoson és Tamáson, az Aquinóin kívül, és persze, a mi kis Margitunk mel
lett itt találom Savanarolát ... és hát téged is, Giordano testvér ... El tudod hinni,
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mit éreztem én akkor? ... Mert nemcsak a szentek lettek egy csapásra öseirn, ha
nem ti is, meg nem értettek, máglyára jutottak ... Sőt: ti még inkább, hiszen ti úgy
bukdácsoltatok, akárcsak én ... Úgy kerestétek az igazságot, a szabadságot ... Hi
szen Isten is azt akarja, hogy szabadon válasszuk őt! ...

Abbahagyta, nem tudta, hol folytassa. A szobor hallgatása nagyobb hatással volt
rá, mint gondolta. Tiltakozik, egyetért, vagy csak csalódott, mert túl van már min
den megismerésen? ...

Hogy vigasztalja, Flórián atya böngészni kezdte a szobor talapzatának felírását.
- Pedig itt az áll - nézett fel rá -, hogy szobrodat az az évszázad állította, ame

lyet te megálmodtál. Mekkora dicsőség! ... És nem tudom, hallottad-e már, hogy
minden valamirevaló magyar poéta rajtad feni pennáját, a szabad gondolat
nevében ...

A bronzalakon - legalábbis Flórián atya így látta - elfojthatatlan, belső nevetés
hullámzott végig.

- Hát persze, a XIX. század, az ész százada! - váltott át oktatóra Flórián atya
hangja, mint akinek megvan a véleménye az együgyűség századáról. - De mit
szólsz, Giordano testvér a mi XX. századunkhoz? ... Gondold meg, egyetlen évszá
zadban két világháború ... Haláltáborok; Hirosima, aztán Vietnam ... Közben pe
dig az is, amit otthon Keleten szemérmesen a "személyi kultusz" korszakának hí
vunk ... A máglya primitív játéknak tetszik, a te máglyád is, a mi korunk körmön
font kínzó- és pusztítóeszközeihez képest ... Hallottál például a napalmbombá
ról, vagy arról az agyafúrt szerkezetröl, amely elpusztít minden életet, de sértetle
nül hagyja a tárgyakat, amik közt emberek laktak? ...

Szeme egyszeriben megakadt a tér szélén egy kirakaton, melyben háztartási gé
pek, kávéörlök és villanyborotvák álltak. Amennyire gömböc teste és kurta lába
engedte, roppál ott termett, mintha - némi okkal - attól félne, hogy az üzletet orra,
előtt csukják be, s aztán csak délután négykor nyitják ki újra. Bement, körüljárt,
de 'valahogy úgy, mintha Giordano Bruno szobrát egy zsineggel az ujjához kötötte
volna, nehogyelcsellengjen; időről időre ki-kinézett rá, hogy megvan-e még.

- Na, és ehhez a híres technikai civilizációhoz mit szólsz? .. Ugye, csodálod!
Meghiszem azt! Ilyet te sosem láthattál ... - mondta, s kifelé intett egy villany
borotvával, mely sehogy sem hagyta magát szétszerelni. A segéd odajött, szétszed
te, megmutatta a kezelését, de mikor össze akarta rakni, a villanyborotva' újra
megmakacsolta magát.

Flórián kézzel-lábbal magyarázta, hogy ez nem kell, adjon a segéd másikat. A
másik egyszerűbbvolt, könnyen kezelhető.Flórián atya kopott fekete aktatáskájá
ba gyömöszölte a hazulról hozott szalámi mellé, melyhez már itt vett kenyeret, a
borotva tokját pedig a szeméttartóba dobta.

- Látod? - mondta Giordano testvérnek. - Mi így pazaroljuk a papírt, általában
minden anyagot ...Lassan elsüllyedünk a szemétben, az iparéban is, amely szolgál
minket. .. Hallottad például, hogy folyóink -és tengereink elszennyezödtek .
Hogy rövidesen felborul a természet egyensúlya, és akkor az ember, az ember .
, Fizetett, s kilépett az üzletból.

- Ez is megvan - mondta magának. - Otthon is megvehettem volna, de volt még
egy kis lírám ... - S a szoborra hunyorított: - Legalább rád gondolok majd, Gior
dano testvér, ha otthon borotválkozom ...

Elindult balra, hogy körbejárja a teret, megnézze a házakat, amelyek látták an
nak idején Giordano Bruno máglyáját, azokat a lángokat ... Egyszeriben egy kis
trattoria előtt találta magát, teste pedig - ez a gyarló, kiéhezett test - különféle piz-
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zák illatának szelíd lángjain perzselődött. Nem menekülhetett; egyszeriben eltűnt

emlékezetéből a táskájában lapuló szalámis kenyér, bement és egy húsos-sajtos
pizzát kért. .

Mikor a papírszalvétával száját törölgetve újra a térre lépett, mintha egy kissé
hosszabb ideig habozott volna, hogy Giordano testvérre nézzen. Ez kétségtelen a
bűntudat jele volt, de nem tartott soká. Aszalvétát ősszegyürte,s nagy lendülettel
dobta aszemétkosárba.

- Apropó! - fordult hirtelen a szobor felé. - Ha felborul a természet egyensúlya,
szóval, ha így vagy úgy lakhatatlanná tesszük a Földet, mit szólnál hozzá, ha átköl-
töznénk valami más égitestre? Hiszen te tanítottad első ízben, hogy számtalan
sok világ létezik a Földön kívül A baj csupán az, hogy az emberi élet közép-
pontja - s számunkra a világé is - a Föld marad ...

Giordano testvért mintha indulat feszítette volna, csaknem ledobta magáról a
bronzkámzsát.

- ... Mert még húsz évvel ezelőtt is azt hittük, van valami élet, valami lehetősé

ge az emberi életnek a Holdon, a Marson vagy a Vénuszon ... Azóta tudjuk, hogy
sivár, élettelen por és kőhalmaz mindegyik ... S a levegő, amely körülöttünk is
egyre fogy, ott egyáltalán nem található ...

Flórián atya szuszogva körüljárta a szobrot, s varázsos dobozával minden elkép
zelhető szögből képeket készített Giordano testvérről. A szobor ettől a sok érthe
tetlen szemhunyorítástól, guggolástól, kattintástól úgy feldühödött, hogy csaknem
lelépett a talapzatról: különben is szét akart ütni az emberi gonoszság és ostoba
ság tájékán, sokkal nagyobb haraggal, mint amikor bírái előtt állt.

Flórián atya elégedetten végigsimogatta pocakját.
- És képzeld, Giordano testvér - folytatta csillagászati ismeretei ártatlan fitog

tatását. - Naprendszerünkön belül erre semmi remény ... Érted, ugye, semmi
remény az emberi életre ... A Naprendszer pedig a legközelebbi állócsillaghoz
negyventrillió kilométerre van ... Arra sincs hát remény, hogy megtudjuk: a te
számtalan sok világodban. vagyis a Mindenségben van-e rajtunk kívül élet ... A
Föld tehát - sokkal inkább, mint valaha - a teremtés középpontjába került, nem
fizikailag, hanem secundum intentionem. .. Te jól ismered ezt a skolasztikus ki
fejezést ... Vagyis az élet méltósága, a teremtés szándéka szerint. S végül is nem
ez a fontos?

A szobor körül a levegő fénylett, pezsgett és szikrázott.
- Egyedül vagyunk az űrben, Giordano testvér, egészen egyedül - szívta fel or

rát Flórián atya, mert váratlan könnye oda szivárgott. - És egyre nagyobb a magá
nyunk ... Tudod, a nagyokosok már kozmikus magányról beszélnek, s még büsz
kék is rá. .. Hát én nem tudom ... Pedig most lenne szükség a Miatyánkra, tu
dod, amire Jézus megtanított minket ... S amit római fogságodban magad is
imádkoztál ... Mert nem az a fontos, hogyan végez velünk az emberi butaság, ha
nem hogy otthon legyünk abban a világban is, melyet az ostobák és a gonoszok
igazgatnak.

Giordano testvér mélyen lehajtotta fejét, csuklyája arcába roskadt. Flórián atya
nem látta még ilyen alázatosnak. Igaz, talán csak tulajdon szeme játszott vele, de ő

már ilyen volt: arra vágyott, hogy azok, akiket szeret, majd a Bárány jobbján talál
tassanak azon a napon. Azt sem szégyellte, ha ezért kinevetik, s szelíd erőszak

kal vádolják. Elégedetten nézte hát Giordano Bruno szobrát, térítése újabb ered
ményét.
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