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CHRISTOPHER WOODWARD

PÁRDUCNYOMOK
„Ávilában születtem, a védőfalak ódon városában” – írta a spanyol Miguel Delibes [A cip-

rus árnya nyúlánk]1 című 1948-ban megjelent regényében. A Madridtól nyugatra fekvő kopár 
fennsíkra épült Ávila fő látványossága középkori erődítményfalának gyűrűje. Ma a város leg-
nagyobb bevételi forrása a turizmus. A látogatók felkeresik Szent Teréz2 kolostorát, és apró 
emléktárgyakat vásárolnak a keskeny utcákon, melyek alig változtak az elmúlt ötszáz évben. 
Ötven éve belterületének fele elhagyatott és gazdátlan volt, csend honolt a gránit kapunyílá-
sokban; nem szólt rádió, nem zsibongtak gyerekek, csak özvegyek és szentéletűek lépte hal-
latszott. Delibes gyermekkorának Ávilájában semmi nem emlékeztetett a város XVI. századi 
nyüzsgésére. Sokan éppúgy otthagyták házukat, mint Arles, Lucca és Nimes lakói, akik a kö-
zépkor legsötétebb éveiben behúzódtak városuk rómaiak emelte amfiteátrumába, s a közepén 
építettek új otthont maguknak.

 „Ávilában születtem, a védőfalak ódon városában – írta Delibes –, és azt hiszem, már szü-
letésem pillanatában lelkembe ívódott a város csendje és szinte misztikus elzártsága.”

Rómában járva, a városfaltól indulva, érdemes kisétálni a környékre a via Appián3. A vá-
ros előkelőségeinek síremlékei szegélyezik, és az első három-négy kilométeren meglepően ép 
az úttest, kőlapjaira könnyű odaképzelni egy légiót, és felvenni vonulása csattogó lépteinek 
ütemét. Ám ahogy egyre több a fű, kevesebb a kő, és kezd elbozótosodni az út, úgy fogy el a 
kedvünk továbbmenni. Még a büszke mérföldkövek4 is morózusak; moha fedi vésett szám-
jegyeiket. Az idő megállt, visszafordult vagy elenyészett – nehéz megmondani, melyik –, de 
Dickens számára 1846-ban egy alkonyon a világnak is vége lett:

 „Egy régi, mezei kőúton lépkedtünk, próbáltuk követni, merre vezet, mert fű borította, 
mintha sírhely volna, de merő rom volt. A távolban, roppant lábaikon akvaduktok düledeztek a 
lapályon. [...] A felettünk látatlan repkedő, a szörnyű csendet egyedül megtörő pacsirták a ro-
mokban fészkeltek, az éjszakai hajlékukról komoran kitekintő, birkabőrbe bújt szilaj pásztorok 
a romokban laktak. [...] Úgy éreztem, a nap soha többé nem kel fel, és egy utolsó pillantást vet 
akkor este a romos világra.”5

 
A romok sajátos kisugárzására, az építészeti örökség pusztulásának zsenit ihlető erejére 

azonban Lampedusa6 hercege, A Párduc7 írója a legnagyszerűbb példa. Őseinek palermói pa-
lotáját 1943-ban lerombolták a szövetségesek szicíliai partraszállását elősegítő amerikai bom-
bázók. Az ezer éve ott élő család utolsó hercege, Giuseppe Tomasi di Lampedusa a palotában 
született 1896-ban, és annak ugyanabban a szobájában aludt majdnem egészen „1943. ápri-
lis 5-ig, amikor az Atlanti-óceán túlpartjáról hozott bombák megsemmisítették az épületet”. 
Lampedusa, miután szemügyre vette a „rettenetes romokat”, sokkos állapotban tizenhárom 
kilométert gyalogolt barátja házáig, akinél aztán három napig szótlanul üldögélt porlepte ru-
hájában. Amikor 1957-ben meghalt, palermói kortársai olyan pompásnak, ódivatúnak és ön-
célúnak vélhették az életét, mint egy antik szekrény – de senki nem tudta, hogy ez a szekreter 
rejti a XX. század legjobb olasz regényét, mely talán a háború utáni európai irodalomnak is a 
legjobbja.

Lampedusa élete utolsó két évében írta meg A Párduc-ot, és mellette [befejezetlen] me-
moárját8, melyet nem közlésre szánt, hanem a nosztalgiája csillapítására. Paradicsomi gyer-
mekkora volt, emlékezett vissza. Egyetlen fiúgyermekként három udvar, lépcsőház és istálló 
ura volt. A barokk épület homlokzata hatvannégy méter hosszan húzódott az utca mentén, és 
miután ledőlt, ezerháromszáz négyzetmétert borított el a törmeléke. Így írt az otthonáról:

 „Rajongva szerettem. És szeretem még ma is, hogy tizenkét éve immár nem több mint 
emlék. Lerombolása előtt alig néhány hónappal még abban a szobában aludtam, ahol megszü-
lettem, ágyam négyméternyire állt annak az ágynak a helyétől, ahol anyám vajúdott. És abban 
a házban, talán ugyanabban a szobában szerettem volna meghalni is. [...]

A tekintet messzire kalandozhatott a homlokzat mentén hosszan egymásba nyíló szalonok 
során. És itt kezdődött számomra a fények mágiája, amely egy olyan túláradóan verőfényes 
városban, mint Palermo, még a legszűkebb sikátoroknak is képes, napszaktól függően, szí-
neket és ízeket adni. Az erkélyek elé húzott selymek olykor szertefoszlatták a fénysugarakat, 
máskor azonban egy képkeret vagy egy zsámoly aranydamasztja felerősítve verte vissza: oly-
kor, többnyire nyáron, a szalonokat besötétítették, de a zárt zsalugátereken kintről beszűrődő 
fénytömeg éreztette hatalmát, megint máskor, a napszakok váltakozásában egyetlen fény-
nyaláb hatolt be nyílegyenesen, porszemek miriádjait táncoltatva magán, és a termek falán 
mindenhol egyforma rubinvörös kárpitot fellobbantva. A színek és fények bűvölete egyszer s 
mindenkorra elvarázsolt.”

Amikor néha egy ódon palotában vagy templomban viszontlátta e tüneményt, árulásnak 
tartotta volna valami idétlen tréfával elütni a megrendülését.

A századfordulón az európai uralkodók divatos üdülőhelye volt Palermo, és Lampedusa 
egyik legkorábbi emléke, hogy bemutatják Eugénia császárnénak9, és libériás hintóban eszi 
a fagylaltot a kávéház előtt – közönséges dolognak számított kiülni egy asztalhoz. Később 
felismerte, hogy ez az elegancia az utolsó kedvtelése volt a szicíliai arisztokráciának, amely a 
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feudális rend 1812-es eltörlése óta hanyatlóban volt. A kétszáz főúri palota közül mindössze 
húszat használtak, a családja különösen pénzszűkében volt, és az 1920-as években kénytelen 
volt kiadni a palota egyik szárnyát a helyi gázszolgáltató igazgatóságának. Giuseppe dédapját 
1885-ben hirtelen elvitte a kolera, és végrendelet híján kilenc gyereke s azok leszármazottjai 
civakodtak a hagyatékán. A hercegi cím Giuseppét illette, de az örökségnek csupán a tizenötöd 
része jutott neki.

Az író apja nagy halogató és önkényeztető volt, akárcsak Giuseppe négy atyai nagybátyja 
közül három. A negyedik elismert diplomata volt, és azzal büszkélkedett, hogy ezer év távla-
tában ő az első Lampedusa, aki munkát vállalt. Az utolsó is ő volt, jegyzi fel David Gilmour 
kitűnő életrajzában10. Giuseppe, miután bátran küzdött az I. világháborúban, úgy döntött, nem 
gyakorol szakmát, vállal hivatalt, vagy tesz bármit is hanyatló családja felvirágoztatására. 
Az 1920-as éveket utazgatással töltötte, és miután 1932-ben feleségül vett egy balti német 
baroneszt, annak rigai palotája és a Palazzo Lampedusa között osztotta meg idejét.

Palermo amerikai bombázása után a legtöbb arisztokrata a központon kívülre, új lakásba 
költözött, de Guiseppe és Licy – miután Lettországot és a rigai palotát elfoglalták a szovjetek 
– a bombasérüléseket szenvedett belvárosban, a via Butera 42 első emeletén rendezkedett be. 
Az erkélyről szórakoztató látványban volt részük: végignézhették, hogyan csábítják a romok 
közé klienseiket az utcalányok. Giuseppe a palota maradványaiból kimentett egy kandallót, a 
környező romos épületekből néhány ajtót meg ablakot, és beépíttette őket új otthonukba.

A háború utáni években egy cukrászdába járt reggelizni, ahol süteményeket majszolt, és 
órákig olvasott – oly hosszan, amennyi egy Balzac-regényhez is elegendő. Aztán átment egy 
könyvkereskedőhöz. Könyvekkel és nyalánkságokkal teli méretes bőrtáskája mindig a keze 
ügyében volt. Licy megfigyelte, hogy sosem ment el hazulról Shakespeare-kötet nélkül, a 
könyvkereskedő egyszer egy Proust-ot látott nála. Délutánonként csatlakozott a helyi értelmi-
ségiek kávéházi törzsasztalához. Csendesen üldögélt, nagy néha elejtett egy találó megjegy-
zést. Szerény megjelenésű, ám jellegzetes figura volt: „magas, karakán, szűkszavú, halovány 
arcú – a déliek sötétebb bőrének enyhén szürkés árnyalatával” – emlékezett rá a regényíró 
Giorgio Bassani.

Életmódja miatt az évek során túlsúlyos, viaszsápadt lett – és Európa egyik legolvasottabb 
embere. 1955-ben elhagyta asztaltársaságát. Egy modern toronyház tövében működő másik 
kávézó lett a törzshelye, ahol aztán élete hátralevő harminc hónapját írással töltötte. Annyi 
dologtalanságban telt idő után két mozgatórugója volt e hirtelen változásnak. 

Egyrészt elment egy irodalmi fesztiválra – melyen az unokaöccse, Lucio Piccolo költői teljesít-
ményét díjazták –, és úgy találta, hogy az összes jelenlevő írónál többre vihetné. Másrészt, mivel 
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elvállalta, hogy néhány egyetemistának angol irodalmat tanít, elkezdte áttekinteni és rendszerbe 
foglalni élete olvasmánytömegét. Ám ezek csupán meggyorsították az elhatározását.

A palota pusztulása ráébresztette, hogy nyom nélkül tűnik el egy világ. Regényének hőse is 
élete végén – és szemközt azzal a partszakasszal, melyre a via Butera 42 ablakai néznek – jut 
e felismerésre:

 „...az utolsó Salina ő volt, a szikár óriás, aki most ott haldoklik egy szálloda erkélyén. Mert 
egy nemesi család jelentősége és értelme egyedül a hagyományokban, vagyis az élő emlékek-
ben rejlik; márpedig itt ő az utolsó, akinek még voltak különleges, a más családokéitól eltérő 
emlékei.”

A regény Salina herceg életének egyik huszonnégy órájával kezdődik 1860-ban, Szicília 
Garibaldi vezette elfoglalása idején. Ahogy Lampedusa akkori hercege – a dédapa, aki nem írt 
végrendeletet –, Salina is csillagász és sokgyerekes apa. A külseje azonban Giuseppe roman-
tikus képzeletének szülötte, és ahogy a borotválkozását és öltözködését leírja, mintha lenyű-
gözné a saját teremtménye. Nagyhercegem! – sikkantja Salina hálás szeretője, a család és a 
személyzet pedig ájultan nézi, hogy a daliás termetű herceg úgy gyűri össze az aranydukátot, 
mint a selyempapírt. Intelligenciája és önreflexiója az író sajátja. És mint Lampedusa, a Párduc 
is elítéli a saját letűnő osztályát, de a hatalom új birtokosaiban sem lát erényt. Egyetlen vigasza 
a csillagok örök bizonyossága.

Voltaképpen a Risorgimento11 a regény témája, és hogy Garibaldi vörösingeseinek reform-
reményeit hogyan hiúsították meg az egyesült Itália cinikus politikusai. Ama történelmi minta 
ismétlődése, melynek során görögök, punok, rómaiak, gótok, arabok, normannok és spanyolok 
szálltak partra és hajtották uralmuk alá Szicíliát, és a sziget lakói ismét csalódva reménye-
ikben, nem hisznek a szebb jövőre tett ígéreteknek. Salina így érvel az új kormány torinói 
küldöttjének:

 „Szicíliában nem az számít, hogy rosszat vagy jót tesznek-e vele: a bűn, amelyet mi szicíli-
aiak sosem bocsátunk meg, egyszerűen az, hogy egyáltalán tesznek valamit. Öregek vagyunk, 
Chevalley, nagyon öregek. Legalább huszonöt évszázad óta hordjuk a vállunkon a különféle 
eredetű kultúrák terhét, amely mind kívülről jött, egyik sem sarjadt belőlünk, egyiket sem 
teremtettük magunk; mi éppen úgy fehér emberek vagyunk, mint Ön, vagy akár Anglia király-
nője, és mégis kétezerötszáz éve gyarmat vagyunk. Nem panaszképpen mondom: a mi hibánk. 
De fáradtak vagyunk és kimerültek mindenképpen. [...]

Az álom, ezt akarják a szicíliaiak, s mindenkit meggyűlölnek, aki fel akarja ébreszteni őket, 
még ha a legszebb ajándékokat hozzák is nekik; és erős kétségeim vannak, hogy az új királyság 
túlságosan sok ajándékot tartogatna nekünk...”

A Párduc-ot 1956 augusztusában fejezte be, és kiadók sora utasította el abban a hitben, 
hogy minden modern olasz regénynek „haladó szelleműnek” és „előremutatónak” kell lennie. 
Az utolsó elutasítást 1957. július 17-én kapta, miközben tüdőrákkal feküdt egy klinikán. Hat 
nappal később meghalt. A kéziratot az özvegy tette el biztos helyre.

1958. március 3-án Licy telefonhívást kapott Giorgio Bassanitól, aki a Feltrinelli Könyvki-
adót javasolta, miután egy római barátjától megkapta a mű legépelt tartalék példányát. Előtte, 
az illető feledékenysége miatt, több mint egy évig egy portásfülke polcán hevert a csomag. 
Már az első oldalak elolvasása után tudtam, hogy nagy íróval van dolgom – mondta Bassani 
Licynek. Értem – hangzott a válasz –, de sajnos az író nemrég elhunyt.

A Párduc 1958 novemberében jelent meg, és márciusig – mindössze öt hónap alatt – öt-
venkétszer adták ki újra. „A század egyik nagy regénye – írta róla Louis Aragon –, minden 
idők egyik nagy regénye.” Lampedusa egyszer azt találta mondani, ha egy hidrogénbomba 
elpusztítaná Európát, London halhatatlanul fennmarad Dickens regényeiben, Palermo azonban 
eltűnik, mert egyetlen valamirevaló író sem örökítette meg.

Fordította és jegyzetekkel ellátta
Szilágyi Mihály

   1 La sombra del ciprés es alargada: Miguel Delibes (1920–2010) Nadal-díjat nyert, majd megfilmesített első 
regénye.  

   2 Ávilai Szent Teréz (1515–1582) a kármelita rend megújítója. Művei a spanyol széppróza és a lelkiség irodalmának 
klasszikus alkotásai. 

   3 Via Appia: a Római Birodalom legfontosabb útja, i. e. 312-ben kezdték építeni Appius Claudius Caecus censorsága 
alatt. 

   4 Római mérföld: milum = 1,48 km.   
   5 Charles Dickens: Pictures from Italy (útleírás). 
   6 Lampedusa: Olaszországhoz tartozó kis sziget a Földközi-tengerben Szicíliától DNy-ra. 
   7 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A Párduc (Ulpius-ház, 2007; ford. Füsi József). 
   8 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gyermekkori emlékek (Nagyvilág folyóirat, 2001/7; ford. Balkó Ágnes). 
   9 III. Napóleon francia császár felesége. 
 10 David Gilmour: The Last Leopard (Eland Books; London, 2007). 
 11 Risorgimento [újjászületés]: Itália egyesítését kezdeményező és megvalósító nemzeti mozgalom 1815–1861 

között. 
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