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Botka Ferenc

Nagy Lajos király – Arany János
a Toldi szerelme nyomán Itáliában

A Tempevölgy múlt évi júniusi számában már beszámoltam a Botka házaspár szokatlan vállalkozásáról; arról, 
hogy végigjárják a Toldi szerelmének olaszországi színhelyeit. Elsősorban azzal a céllal, hogy a korabeli emlékek-
kel és a krónikák adataival megismerkedve jobban megértsük Arany műalkotásának elgondolását, megszerkesz-
tését. Másodszor pedig azért, hogy kissé szabadon engedve képzeletünket – felkeressük mindazokat a helyeket, 
amelyeket feltételezésünk szerint – a hadjárat szüneteiben láthatott vagy meglátogathatott királyunk.

Így térünk be a közölt részbeszámolóban – az ő „nyomába szegődve” – Bariba és az adriai tengerpart s kör-
nyékének városaiba, váraiba: Canosába, Ascoliba, Tròjába, Melfibe és Venosába. Az írás végén jeleztem, hogy 
Salerno és Benevento érintésével a következőkben el fogunk látogatni Aversába, ahol I. Endre királyfit meggyil-
kolták, s ahol a győztes ostromot követően Nagy Lajos megbüntette a bűnösöket. Tervünk sikerült, s már csak 
a korabeli Nápoly és a király hazaútjában megtekintett Róma maradt hátra, ahol az meglátogatta a régi Szent 
Péter-székesegyházat, Veronika kendője előtt imádkozott és bűnbocsánatban részesült. – Néhány feltételezett 
„idegenforgalmi” látogatása után – „előreengedtük” őt hazatértében, hogy mi magunk meg egy „anakroniszti-
kus” kirándulás keretében megtekintsük a Vatikán közelében fekvő Szent Onufrius-templomot, illetve a hozzá 
tartozó kolostornak azt a celláját, ahol Torquato Tasso elhunyt, s ahol egy kis emlékhelyet rendeztek be tisztele-
tére. Megrendítő volt.

Költői emlékhelyek
Jöjjenek akkor az Ariosto és Tasso kultuszának szánt irodalmi zarándoklatok!
Ariosto háza a d’Esték várkastélyától háromutcányira fekszik a várost átszelő nyílegyenes út „túlsó” oldalán. 

Ez egykor már szerényebb polgárváros volt, s bizonyos mértékig ma is az. Egy élet takarékosságának az eredmé-
nye ez az otthon. A költő csak 1526-ban rendelte meg terveit Girolamo Carpinál, a herceg belső építészénél, aki 
kitett magáért: egy arányos és emeletes palotácskát épített neki – tágas boltíves bejárattal és négyszögletes, rács-
csal védett ablakokkal a földszinten. Ariosto 1529-ben, ötvenöt éves korában költözhetett ide, s itt töltötte élete 
utolsó négy évét. Tulajdonára büszke volt és megelégedett: „Kicsiny, de nekem megfelelő, nincs rajta teher, nem 
rendetlen és saját pénzemen szereztem” – írta egyik levelében.

Ebben a négy évben már maradéktalanul kedvtelésének, a költészetnek élhetett. A ház hátsó kertjében Az esze-
veszett Lóránt harmadik, javított kiadását készítette elő (megjelent 1532-ben), s kiegészítette azt még hat énekkel.

A bejárat mellett fia, Virginio által készíttetett, kissé dagályos felirat fogad: „Sic domus haec Areosta propitios 
deos habeat olim Pindarica” – „Így e házban, Ariosto házában – legyenek oly kegyesek az istenek, mint egyko-
ron Pindaroshoz”. (A papír és a kő mindent elbír. – Pindaros [520–442] az ókori költők már félig istenként tisz-
telt vezéralakja.)

A város által a 18. században megvásárolt vöröstéglás épületbe szabad a bejárás – és tilos a fényképezés. Csak 
tudnám, hogy miért? Járjuk a famennyezetes helyiségeket a földszinten és az emeleten – valamennyi kong az 
ürességtől. Valamiféle kiállításfélét csak az emelet egyik szobácskájában találunk: kisebb pódiumon egy kényel-
mes, keményfából készült karosszék árválkodik. Állítólag a költőé volt. Még csak utalás vagy célzás se történik a 
hajdani tulajdonosra. Szégyenletes!

A folyosókon lázas jövés-menés. Szállítómunkások tologatnak mindenféle modern festményeket. A földszinti 
fogadó- és az emeleti tárgyalóteremben képzőművészeti kiállítás készül. A példásan restaurált, jó állapotban lévő 
– s még mindig az utca díszét képező – épületet, jobb híján, erre a fantáziátlan célra használják. Ha a bejáratnál 
nem kapnánk egy leporellót, még Ariosto neve is elmismásolódna. Nagy Károly lovagvilágának szellemei mikor 
fogtok fellázadni ez ellen?
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Gyerünk Tassóhoz! Hátha a fenntartók ott megemberelték magukat. Ferrarában egyetlen hely emlékeztet a 
költő életére – a már a középkorban is állt Szent Anna kórház; illetve annak elmeosztálya, ahol 1579 és 1586 kö-
zött Tasso háziőrizetben volt – a d’Estéket sértő „pszichés betegsége” miatt. Nem nagy dicsőség! Bár lebontot-
ták – és a 19. század stílusában teljesen átépítették  –, nem is kórháznak. (Amelyet azonos névvel és jelentősen ki-
bővítve a város déli végébe helyeztek át, s ahol előzőleg hosszan bolyongtunk, amíg fel nem világosítottak, hogy 
rossz helyen járunk.)

Nos hát itt vagyunk, a várkastély menti főúton, és végre megtaláljuk a via Boldinit, amelyből néhány lépés 
után kitárul előttünk a volt kórházépület – új, vöröstéglás köntösben és új beosztásban. Az utca felé egy szökő-
kutas terecske nyílik, amelyet a belső udvartól egy légies árkádsor választ el. Túlsó végében az az épület, amely 
célunkat sejteti – láthatóan egy valaha egyhajós templom rózsaablakával és oszlopos, emelet bejáratával. Bol-
dogan indulunk, de zárva találjuk, láthatóan használaton kívül van. Szerencsére felfedezünk a főbejárat köz-
vetlen szomszédságában egy kápolnácska félét – Cella del Tasso felirattal. A közepén található fülkében a köl-
tő – vörösmárványra helyezett – mellszobra: udvari viseletben, fodros gallérral, fején (micsoda álnokság!) babér-
koszorú. Figyelem arcvonásait: szemben, oldalról – mintha közömbösek lennének. Ha azonban egy kissé lejjebb 
ereszkedek – hirtelen megjelennek a szomorú, keserű vonások, a megalázottság ráncai. Legalább ebben hiteles, 
s ismerjük el: mesteri! (Konganak a belső termek, egyedül a szobor áll a vártán. Készítette: Luigi Lagnani, 1895)

Közben nem fojthatom magamba a fokozódó elégedetlenséget. Mi mindent hagynak kihasználatlanul ezek 
a hagyományokban tobzódó olaszok! Mi mindenre lennének képesek Ariosto és Tasso termeiben a magyar 
kiállításrendezők! akik nem életrajzi tényeket „dokumentálnának”, hanem megkísérelnék látvánnyá alakítani a 
művek világát: a helyszíneket, a szereplőket, a tárgyakat. (Nem beszélve a lengyel kollégákról, akik a fehér fala-
kat se tisztelnék – és az életmű jellegzetes, színes jelképeit, motívumait festenék rá ezekre a felületekre.) – Itt is, 
a „kórházban” is mi mindent lehetne csinálni! Látványosan rekonstruálni lehetne Tasso cellájának korabeli, sze-
gényes állapotát. Egy másik teremben a főfalra ki lehetne vetíteni (vagy szabályosan felfesteni) az ostromlott Je-
ruzsálem metszetét; környezetében fel lehetne vonultatni az egykori katonai páncélokat, fegyvereket, a hétköz-
napi tábori élet eszközeit, nem szólva a különféle ostromgépek makettjeiről, legfőképpen azonban a főszereplők-
ről: a szelíd Herminiáról, a szép, de vad Klorindáról, a kegyetlen Argantról, s hogy a keresztények se maradjanak 
ki: a vitéz Tankrédról, s a még vitézebb, de Armida által elcsábított Rinaldóról – és a délszaki szigetről. – Az egész 
eposzt élő és élvezetes látvánnyá lehetne alakítani. A kiállítás következő helyiségében a látogatók megkóstolhat-
nák az ostromlók ebédjét és italát; a terem végében vetítőrészleget lehetne felállítani, továbbá kisebb hangtárat 
az eposz egy-egy részletének modern tolmácsolásával. Az emléktárgyak kínálatának a kialakításában szabályo-
san tolonganak a lehetőségek: képeslapok a kiállítás részleteiről, egy-egy lap facsimilében az eposz korai kiadá-
saiból, a költőt ábrázoló metszetek. Horribile dictu: a mű modern kiadása is.

Még nagyobb felfordulást lehetne csinálni Ariosto házában; annak nagyobbik részét egyfajta csodapalotává 
alakítva. Amelyben egy sajátos szellemvasúton a látogatók bekalandozhatnák Az eszeveszett Lóránt világát, a me-
sés kelettől a brit szigetekig, az afrikai sivatagtól Párizs sikátoraiig; személyes közelségbe kerülve a szépséges 
Angelicával (bábuként vagy vetítéssel – s még a varázsgyűrűvel való eltüntetését is ki lehetne próbálni), a fegy-
veres Bradamentéével és a többi hőssel. Ha feltámadna a költő, előbb biztos morogna, utóbb azonban – ifjúko-
ra képzeletéhez szegődve – maga is belemenne a játékba, sőt még ötleteket is adna a továbbiakhoz. – Nem foly-
tatom. Nem tanácsadóként jöttünk ide.

A látottak után kicsit félve kerestük fel a régi belváros szélén, a Mazzini utca végén épült (s már a 14. század-
ban állt) Palazzo Paradisót. A d’Este család tulajdonában lévő egyemeletes épület nevét állítólag egy, a Paradi-
csomban játszódó freskóról kapta: 1586-ban II. Ippolito érsek eladta a városnak, hogy a szétszórt egyetem önál-
ló épületbe költözhessen.

Természetesen átépítették, főhomlokzatát egy tornyocskával díszítették, eléje kisebb teret kerítettek. – A to-
vábbi éveket kihagyom, s csak 1801-gyel folytatom, amikor a város és az egyetem úgy határozott, hogy a költő 
háza közelében fekvő San Benedetto-templomból áthelyezik ide, a nagy könyvtárterem végébe a költő sírját, és 
a kor (kétszáz év előtti, barokkos) ízlése szerint emelt síremlékét (készítette Giovanni Battista Aleotti építész, 
1546–1636).



65Itáliai utakon

A portán az első emeletre irányítanak, ahol rövidesen kitárul előttünk a látvány: egy (öt-hat méter magas) 
mennyezetig érő márványmonumentum. Középső része fekete. Középen, két-két oszlop között, tekintélyes 
márványlap – a költőre vonatkozó tudnivalókkal és méltatásokkal. A föléje helyezett szürkemárvány timpanon 
Ariosto mellszobrát keretezi. Ilyen távolságból azonban vonásait sajnos nem tudom kivenni/megítélni. – S még 
mindig nincs vége: a timpanonra további részletek épülnek – a költő díszkeretbe foglalt címerével, körötte an-
gyalok. S az ábrák a mennyezet szélén sem érnek véget. Zöld színű freskó veszi körül az egész emlékművet, majd 
felkúszik fölé a mennyezetre, természetesen szintén angyalokkal benépesítetten.

Mit mondjak? Egyszerre impozáns és idegen, legalábbis szokatlan egy profán célokat szolgáló térségben. A bi-
zarrnak tetsző helyzeten viszont enyhít, hogy a terem nagyobbik felét, illetve falait csupa könyvszekrény borítja. 
Üvegajtói mögött a költő könyvtára, Az eszeveszett Lóránt korabeli kiadásai (a 16. században nem kevesebb, mint 
154!), – kiegészítve egy művelődéstörténeti gyűjteménnyel. Valamennyi darabja – nem kevesebb mint 200 ezer 
– pergament (vagy annak látszó) kötésben.

Ez azért a maga nemében lenyűgöző – s méltón egészíti ki az emlékművet.

Ismételten Arany és az „olaszok”
Végül is hogyan állunk Arany és a nagy olaszok kapcsolatával? Hatottak-e, s ha igen, miben Az eszeveszett Ló-

ránt és A megszabadított Jeruzsálem a Toldi szerelmére?
Bonyolult kérdés. Nemcsak azért, mert Ludovico Ariosto és Torquato Tasso hatása időben rendkívül elhú-

zódott – a harmincas évektől az ötvenes évek végéig; hanem azért is, mert a Toldi szerelme nem egységes mű; 
mint jeleztem, közel három évtizedig készült. – A feltett kérdést akkor tudjuk megválaszolni, ha sorra vesszük a 
harminc év különféle rétegeit.

A röviddel a Toldi és a Toldi estéje után – és kezdetben a Daliás időkre hallgató első részletek a népi hangvételt 
folytatják. S csak a harmadik énektől kezdve, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a téma egyre bonyolultabbá vált, 
Aranynak el kellett gondolkodni: hogyan tovább? A Toldinak és a Toldi estéjének lényegében véve egyenes vonalú 
és viszonylag egyszerű cselekményéről át kellett térni egy bonyolultabb előadásmódra, amely jobban megfelelt 
az országokat átfogó és egyre gyarapodó „mesék” és személyek, érdekviszonyok megjelenítésének.

Kezdetben, a prágai kalanddal (V. ének), amikor Lajos király a tőle adót követelő cseh királyt megleckézteti, 
Arany még mindig nem tud vagy nem akar kilépni Ilosvay Selymes Péter köreiből. „Kegyeletből” (?) átveszi tőle 
azt a részletet, amikor Toldi, inasaként önt bátorságot megszeppent urába, nagyot lépve annak sarkába; majd ezt 
követően kemény szavakkal megleckézteti és hűségre oktatja ki a cseh királyt és a mellé állt választófejedelme-
ket. Mindez azon túl, hogy legenda rossz legenda is, amelynek képtelensége Arany nyugodt, „realista” előadásá-
ban szabályosan megkérdőjelezi az előadottakat, s a mértéktartó szerkezetet is megingatja.

Arany költői megszólalása akkor emelkedik meg, amikor megszabadul Tinódi provinciális „csácsogásaitól” – s 
szabadon engedi saját képzeletét; amibe talán Ariosto is megsegítette. – Lássuk. Amikor a Prágából visszatérő 
csapattól lemaradva (V. ének) Jodok, a Toldiban megölt cseh vitéz lánya bosszúból elfogja és vára pincéjébe zárja 
a hőst; majd szerelméért könyörög – azzal az ígérettel, hogy cserében szabadon engedi – ez már akár Az eszeve-
szett Lórántba is beillene. Mint ahogy Toldi és Tar Lőrinc éjszakai párbaja a Margitszigeten, vagy a sírjelenet a 
tetszhalott Piroskával, akit szerelme csókjai életre keltenek, majd férje „meggyilkolása” miatt megátkozza őt. S a 
sírrablók is, akik Toldi távozása után megjelennek, s a rablást hősünkre fogják; folytatta flagellánsok közti kalan-
dokkal, de a nápolyi hadjárat néhány részletével is.

Mindezt átlengi Ariosto szelleme. Bár nagy hibát követnék el, ha valami közvetlen összefüggésről beszélnék. 
Talán helyesebb, ha úgy fogalmazok, hogy Ariosto eposzának helytelen, képtelen kacskaringói  a hatvanas évek-
ben meglendítették Arany képzeletét, s ebben (csupán ebben!) jár az olasz mester példája nyomán.

Lehetne természetesen jellembeli és magatartásbeli párhuzamokat is találni a Toldi szerelme és Az eszeveszett 
Lóránt hősei vagy Anikó és annak női szereplői között. Ezek aprólékos felsorakoztatása azonban félrevezető len-
ne. Mint láttuk: nem ebben van a lényeg.

Egyetlen esetben látok lehetőséget arra, hogy Arany közvetlenül mintájául vette Ariostót – s ez az olaszországi 
hadjáratot megelőző seregszámla a Rákos mezején. Az eposzok bevezetőinek ebben a részében a szerzők felvo-
nultatják harcosaikat, vezéreiket, s egy-egy mondattal megemlékeznek jellemükről, hőstetteikről, eredetükről, 
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a későbbiek bevezetéseként. Csakhogy. A Toldi szerelmében leírt hadjáratban meglehetősen kevés melléksze-
replőről esik szó, s a főszereplők is csak egy-két személyre korlátozódnak. Mindez elég sovány nyersanyag az 
igazi seregszámlához; amin Arany azzal segített, hogy a felvonulók jellemei és hőstettei helyett – azok címereit 
sorakoztatta fel. (Hosszan és élvezettel elmerülve a címertanban, s külön vázlatokat készítve a Toldi szerelmében 
leírt címerekről.)

E módszerre Az eszeveszett Lóránt X. énekének az a része adhatott példát (maradjunk csak a feltételes mód-
nál!), amelyben a brit szigetekre küldött Rinaldo szövetségeseket keresett, s a Nagy Károly megsegítésére induló 
angol, skót és walesi csapatok vezetőit a költő hasonló seregszámlán mutatta be.

Ariosto és Tasso egyenes hatásánál azonban sokkal fontosabb az, amiben Arany eltér elődeitől – a csodás és is-
teni elemek teljes elvetésében. A Toldi szerelmében hiába keresünk varázslókat, mint Alcine vagy Atalante, akik 
könnyedén valóságosnak látszó szigetet vagy várrendszert „teremtettek”, majd egy pillanat alatt eltüntettek; vagy 
tulajdonosaikat láthatatlanná tevő csodagyűrűket, netán a szerelemtől megbolondított és varázskönyvet forgató 
remetéket (lásd Ariostót); sem az erdőt engedetlenségre bájoló pogány Izmént, vagy a szerelme, Rinaldo számá-
ra délszaki szigetet varázsló Armidát, illetve a keresztény sereget segítő szerzetest; aki a Rinaldo keresésére in-
dulókat segítette (lásd Tassót). – A Toldi szerelmében minden a való világban, valóságos viszonyok között törté-
nik, valóságos szereplőkkel. (Még az isteni kezdésre sincs neki szüksége, mint Tassónak vagy Zrínyinek a Szigeti 
veszedelemben, – a dolgok kibomlását kizárólag földi indokok, a testvérbosszú indítja el.)

Ami pedig A megszabadított Jeruzsálem közvetett hatását illeti, az már az első pillanatban erőteljesebb 
Ariostóénál. Nagy tömegek mozgatásának, a haditechnika működtetésének, a várostromok módozatainak, a 
cselvetéseknek az ábrázolásával a Toldi szerelmének írása előtt Arany legfeljebb a Buda halálában szerezhetett 
valamelyes tapasztalatot. Valahonnan példát kellett venni, s nem kétséges – kitől.

Lehet Tasso esetében is felfedezni néhány párhuzamos, egymásra rímelő motívumot, helyzetet. Mondjuk egy-
fajta rokonságot a katonaként felöltözött Toldi Anikó és a szerelemből páncélt öltő Herminia, Tankréd szerelme 
között; s éppenséggel hasonlónak lehet találni azt, amikor Herminia a súlyosan sebesült Tankrédra talál, illet-
ve azt, ahogy a kobzos a sebesültnek vélt Anikót ápolni kezdte; ezt tehetjük Tankréd és Argant, illetve Nagy La-
jos tervezett párbajával is.

Mindez azonban lassan öncélú játéknak tetszhet, hiszen Arany kínosan ügyelt az egyenes átvételek elkerülé-
sére – még akkor is, amikor indokolt lett volna. Emlékeztetek a Nagy Lajos lábába fúródó nyílra Aversa alatt; ami 
szó szerint egy azonos esetet követ A megszabadított Jeruzsálemből, illetve Aeneasból. A szerzőnk inkább átalakí-
totta a valóságosan megtörténteket, hogy azok eltérjenek Tasso és Vergilius jeleneteitől.

Egyetlen esetben fordul elő, hogy közvetlenül Tasso nyomába lép, s ez Sulmona ostroma (IX. ének), amelynek 
előkészületei és leírása lépésről lépésre követi a Jeruzsálem alatti erdőirtást, fegyverkészítést és a harcokat. Mind-
két helyen a katonák faanyagot szereznek be a város közeli erdőkben, s abból faltörő kosokat, különféle kőhajító 
szerkezeteket, s egy, a vármagasságot elérő, mozgatható tornyot készítenek. (Megjegyezve: ezeket a lőpor felta-
lálása előtti harci eszközöket már a rómaiak is javában alkalmazták.)

Miért, miért nem, szerzőnk Sulmonánál eltért a saját maga által felállított szabálytól. Valószínűleg, mert előző-
leg járatlan volt a várbakok és szerszámíjak világában.

Összegezés? Nincs mit összegeznünk, legfeljebb annyit, hogy a Toldi szerelme III–VI. énekei mögött ott érezni 
Ariosto, az itáliai hadjáratban pedig Tasso tudását, ismeretét. – E szerkezeti egyenetlenség – tapintatosabban: 
többrétűség – ellenére a részletek mesterien vannak összedolgozva a kitűzött célnak (megírni a trilógia „dere-
kát”) alárendelten.

Próbálok tárgyilagos lenni. Arany eposza a mienk, de nem azon a színvonalon, mint a két olasz klasszikusé. 
Mondja el azt Aranyhoz méltóbban – a mű talányait is felvető – Keresztury Dezső a hetvenes években írt nagy 
összegezésében:

„Ez Aranynak legtalányosabb műve: részleteiben egyelőre kimeríthetetlen. Tele alig fölfejthető – s talán nem 
is fölfejthető – rejtélyekkel. Bizonyos, hogy igen különnemű, egybe szövött s mégis széttartó elemeivel inkább 
gomolygó, mint kristályos egység.” (K. D., „Csak hangköre más”, Arany János, 1857–1882, Bp., Szépirodalmi K., 
1987, 626. p.)
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Ennek a csodának a megfejtéséhez szerettük volna kalandjainkkal, kitérőimmel valami kevéssel vagy éppen 
újszerűvel hozzájárulni.

Zárás
Utolsó sétára indulunk. Nem egyszerűen búcsúzni, hanem a város rendkívüli látványosságai között bámész-

kodni: ezen a héten Ferrara ad otthont az utcai zenészek és mutatványosok nemzetközi fesztiváljának.
A Palazzo Paradisónál már említett via Mazzininél lépünk be a rendezvény kapuján – ingyen, de a szervezők 

önkéntes hozzájárulást is szívesen fogadnak.
Alig néhány lépés után pengető hangszerek hívogatnak. Piros szőnyegen, ukrán népviseletben egy Trio 

Bandurist nevű együttes pengeti a hangszert, a balalajka egyik változatát. Megérkeztek ők is Európába. Szeré-
nyen még csak a rendezvény szélén kerestek maguknak helyet, de itt vannak, és hallatják hangjukat. Kedvesek, 
aranyosak, de még nem elég felszabadultak, kissé mechanikusan adnak elő; bár dallamaik kellemesek, vidámak. 
Feleségem megsajnálja őket: egy eurót pottyant kalapjukba.

A dóm oldalában – kitárulkozó tér, a Piazza Trento Trieste már mozgalmasabb. Lépten-nyomon új kínálat hí-
vogat. Közvetlenül a dóm oldalában egy tizenkettő egy tucat beategyüttes igyekszik felhívni magára a figyelmet. 
Megyünk tovább.

A tér másik oldalán egy magányos csodabogár, bizonyos Roland tűnik ki a többiek közül. Ő is kiterített fehér 
pokrócon ül, szájában egy hosszú, kétméteres hangszer, amelyet állítólag Ausztrália őslakói használtak – messze 
hangzó üzenetekhez vagy vészjelzésekhez. Roland viszont különös, rekedt dallamokat csalogat ki belőle, még-
hozzá egy általa előre megkomponált és felvett háttérzenével. Eredeti.

A tér közepén húzódó járdaszigeten csendesebb idők járnak. Egy pulpituson selyemruhás, álarcos jósnő ül, fe-
jén hegyes süveg. Ölében jegyzetek és írószerszám – egy hozzá forduló érdeklődő szavait jegyzi. Hogy kívánatos 
ifjú hölgyről van szó, azt a szoknyája alól kibukkanó lábfejei sejtetik.

A fesztivál egyik legérdekesebb együttese a középkori dóm bejárata előtt, gazdag kapubéllet keretében és két 
márványoroszlán őrizetében a Studio Alektik nevű kvartett. Négy fiatal lány fogott össze: két gordonkás és két 
hegedűs. Kottából játszanak, de félig szabadon. Fülbemászó szalonzenével bűvölik a köréjük gyűlt, részben a lép-
csőkre telepedett közönséget. Már hogy ne tennék? Üdítők, rózsaszínű, térdig érő szoknyát viselnek – és mezít-
láb ingerkednek. Ráadásul hol? A főbejárat timpanonja alatt, amelyen az utolsó ítélet zajlik. A bűnösök – jobb-
oldalt – a pokol tüzébe hullnak, az igazak – baloldalt – boldogan csücsülnek Ábrahám kebelében. Már-már kö-
zépkori jokulátorokat képzelek helyükbe, amikor váratlanul felhangzik a Fa leszek, ha fának vagy virága dallama. 
Teljesen ellágyulunk. Feleségem megkeresi a tömegben a kalapozót és „adományoz”. – Közben oldalról egy kis-
fiú furakodik a közelünkbe, mint Munkácsy Mihály kisinasa a Siralomházban. Hogy jobban hallja a zenét? Vagy 
hogy közelebbről bámulja idomaikat? Titok.

Nehezen hagytuk el őket.
Az óváros legrégebbi utcájába sétálunk át, amelyet legfeljebb vaskos oszlopok szegélyezte árkádok szélesíte-

nek. Nagy a tolongás, mert az utca egyik oldalát elfoglalták a bizsu és nyalánkságok árusai. Van itt, mi szem-
szájnak ingere.

S a zene kedvelői sem maradnak esemény nélkül. Az egyik sarkon három ifjú: az egyik gitárt penget, a másik 
a dobot és az ütőhangszert kezeli. A harmadik egy sosem látott szerkentyűvel ügyeskedik. Egy, erre a célra kivá-
lasztott, hangrezonáló doboz sarkából hosszú nyél „nőtt” ki, annak végéből pedig spárgát feszítettek ki a doboz 
másik sarkához. Emberünk ebből igyekszik – kézzel, vonóval, ütővel – dallamokat kihozni. Modern zenét ját-
szanak – ráadásul a budapesti Omega együttes egyik számát. Ügyesek, vidámak, profik. Nejem természetesen 
nekik is pottyant egy eurót.

De hogy egy közönséges spárgából hogyan lehet dallamot kicsalni? – sem akkor, sem később nem fért a fejem-
be. Amíg meg nem kerestem a család fő-fő zeneszakértőjét (a modernét), aki elmondta, hogy házilag barkácsolt 
hangszerről van szó, egy különleges, rezonáló tealádáról és a sarkába illesztett partvisnyélről, s annak átlósan 
kifeszített „húrjáról”. A szakirodalom partvisbőgőként emlegeti (angolul broom stick), és az ötvenes évek végén 
Angliában szólaltatták meg lelkes amatőrök. – Az ember holtig tanul.
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Az utca torkolatánál ismét hölgyek kerülnek elénk, hosszú fehér ruhában, és szintén mezítláb. Ők dobok, har-
monika és furulya kíséretében táncolnak, Trizzi Ri Donna elnevezéssel, Itália és Németország lányai. Hol ketten, 
hogy magányosan lejtenek, különféle alakzatokban; ám kissé álmatagon – szellem, kedv és energia híján. Nem 
érezni, hogy élveznék, amit csinálnak. Feladatot teljesítenek.

A sarkon hatalmas – napot és csillagokat ábrázoló – plakát. Alatta fekete cilinderben ki más, ha nem a csillag-
jós. Nem unatkozik. Már ülnek előtte.

Hosszan sorolhatnám a látottakat: a városháza udvarában jeleskedő akrobatákat, bohócokat, krétaarcú, frak-
kos pantomimeket, netán a lacikonyha padjaira telepedett közönséget, köztük a mutatványosokat, akik rövid 
időre hétköznapi emberekké vedlenek vissza. Ám a jóból is megárt a sok.

Az utolsó csodabogarak egyike az érseki palota előtt telepedett le. Fatina ő, a szerelem papnője. Kissé idő-
secske: fején virágkoszorú, termetén földig érő fehér ruha (peplum?), mellén egy jókora kivágás, hogy kis híján 
kibuknak mögüle bájai. Mellette asztal, különféle bájszerekkel, előtte egy butuska leányzó, a tanácsaira figyel. 
Amíg világ a világ, mindig akadnak, akik hódítani kívánnak – azokkal együtt, akik ezt ügyesen kihasználják.

A fesztivál legemlékezetesebb alakja egy svájci zongorista, Julian Lay. Hangszerét a városházát és a várkastélyt 
összekötő, első emeleti folyosó előtt állította fel. Hajdan itt volt I. Alfonz dolgozószobája. Lélekben magam előtt 
látom a mellette lévő helyiség felhalmozott műkincseit, Bellini és Tizian vásznaival. Abszurd képzettársítás, de 
mégis van játékosságában valami jelképes. – Julian Lay Chopint játszik, nagy átéléssel és lendülettel. És neki is 
akad közönsége! Kerékpárokat támasztanak a falnak, bevásárlószatyrokkal állnak meg a közelben. Élvezettel és 
áhítattal adják át magukat a Polonaise hangjainak.

Lassan szürkül, sötétedik. A pompa és a paráznaság ellen dörgő Savonarola szobra környékén egyre többen 
gyülekeznek. Egy festett arcú pantomim mókázik. Hol szomorkodik, hol vidámra vált, hol poénkodik – termé-
szetesen csak a maga kárára. A lényeg az, hogy szájtátva figyelik, köztük mi is, akik egy szót sem értünk az egész-
ből. De magával ragad a többiek jókedve, különösen egy váratlan szellemi bukfenc után. Amikor nevetnek a tö-
rökülésbe ereszkedett gyerekek, nevet az anyuka, nevet a nagyszülő, nevetnek a szomszédok, nevetnek a kör túl-
oldalán. Mindenki nevet. Egyetlen faarcot, idegent sem látni. Gondtalanul nevetnek egy nagy közönség része-
ként. Nem is tudva, hogy ez a közös derű valamennyiüket áthatja, s ha nagyon általánosítani akarok: egy egész 
ország közhangulatának a része, amely az ide érkezőt már a határon megcsapja; s végigkíséri az élet minden terü-
letén, a rendőröktől, akik kocsiba ülnek és rávezetnek a helyes útirányra a kávés nénikékig, akik már a második 
találkozáskor ismerősként rád mosolyognak és üdvözölnek.

Otthon vagyok, de még mennyire! Ám nemsokára már az új viszontlátás pillanatára várok, hónapokig – Tol-
di szerelmével és anélkül is.


