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BODÓ CSIBA GIZELLA 
 

I. A padovai döntés /Regényrészlet /       
 

A két lovas némán állt fent a vadrózsák színesítette dombon. 

Messziről szinte mozdulatlanoknak tűntek. 
 

Tekintetük a völgynek a reggeli csendben eléjük boruló, nádas 

szigetekkel foltozott szürke vízét pásztázta. A halászfalu né-

hány szegényes, nádtetős háza, mint két kar, kanyarodott az 

egyik öbölre. 

A fiatalabbik lovas – bár nézte az iszaptól szürke tavat, a sze-

rényen nyúló dombokat – befelé figyelt. Milyen érzések és mi-

lyen erővel váltakoznak benne – nem igazán tudta megfogal-

mazni magának. 

A látvány egy pillanat nyugalmat adott. – Itthon vagyok – 

gondolta, de elég erős leszek-e az elhatározásomhoz? Elég 

erős-e? – kérdezte hangtalanul. S azt is tudta, nem csak erő 

kérdése lesz ez a Padovában meghozott döntés. 

Aztán újra csak gondolatok nélkül nézte a fény játékát – nem iga-

zán jutott el tudatáig a madarak tavaszi csivitelése –, mintha el-

vesztette volna érzéseit, csak valami homályos ürességet érzett. 
 

Hat napja még Padovában volt. Nem oly régen még az egye-

temen jegyezte a magisterek előadásait, jogot hallgatott ott, 

ahol olyan diákok is tanultak, mint Titus Livius vagy Galilei. 

Még az egyetem padján ült, melyet azon esztendőben alapítot-

tak, amikor odahaza megszületett az Aranybulla: 1222-ben.  

Az egyetem falai mellett, a Prato della Valle ovális terén sétált 

esténként hazafelé a Via Mariára. A Szent Ferenc-kolostoron 

keresztül tért be a székesegyházba – egy esti imára. S mindig 

olyan büszkeség töltötte el a lelkét, hogy ott lehet atyja jóvol-

tából Il Santo Padovájában. Il Santo, mert Szentnek hívta a vá-

ros Antalt, Szent Ferenc tanítványát, a szegények védelmező-

jét. Még csak néhány napja mindennek. S most itt áll a szülő-

földjén újra, de atyjával már csak a temető fehér kő-

kriptájában, a szálkás kereszt mellett beszélhetett.  
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Gondolataiból a másik lovas hangja téríti magához. – Indul-

junk, Imre – szólal meg csendesen Anna, a nővére. Még dél-

előtt a Rendházhoz kell érnünk.  

 

A ló prüszkölve rázza meg a fejét a hirtelen jelzéstől. Elindul-

nak Berény felé.  

Árnyas szurdokerdők ösvényein haladnak a nedves hordalék 

talajon; tulajdonképpen a nem is itt honos, inkább az atlantikus 

klímát kedvelő bükkösök sorjáznak. Szaim egy parlagi sast 

vesz észre, amint legalább másfél méteres szárnyait kiterjeszt-

ve a rét felé száll, ahol valószínűleg bőséges ürge-ebéd várja. 

Gondolat nélkül követi tekintete a széttárt szárnyakat. 

Csákvár felé haladnak. Ez ősi földeken emberemlékezet óta él-

tek. Jártak erre a poros rómaiak, de gótok is; az avarok, majd a 

magyarok jöttek: szőlőt ültettek, s letelepedtek.   

 

Nem vágtáznak, kényelmes galoppban haladnak, hiszen napok 

óta úton vannak. Egykedvűnek tűnő, de fájdalmak mélységei-

ről árulkodó tekintetével pásztázza Szaim szeme a vidéket. S 

bár lelkét üresnek érzi, mégis mintha szomjas lenne a szépsé-

gekre, a táj békéjére. – Lám, minden olyan gyönyörű, hogyan 

lehet ez? – kérdi magától, amikor tekintete a fürtös gyöngyiké-

re réved, a bokrok mellett a sárga nősziromra, amin nagy 

gyöngyházlepke pihen meg, majd  tarka szárnyaival ellibben 

mellette. 

A lösz-gyepen kecske- és birkanyáj tépdesi a növényzetet, tör-

pe cserjések göcsörtös kis fái tekergőznek napnak kínálva ága-

ikat. Egy keleti gyertyán makkocskája billeg a szélben. – Mi 

mindent túléltél, még a jégkorszak előtti, melegebb idő növé-

nye vagy, s mégis itt állsz, mintha mi sem volna természete-

sebb – töpreng el mélységes szomorúsággal. Aztán a szurdok-

erdőt karszterdő váltja fel.  

 

Megállnak egy rövid pihenőre, s hogy bekapjanak néhány fala-

tot.  Leheverednek a meleg fűre, Szaim tekintete itt is egyik 

csodáról a másikra ugrik: ürge csemegézik ágaskodva egy szál 
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kóróról; egy imádkozó sáska vagy ájtatos manó vadászik ösz-

szetett „kézzel” a fűszálak között. A buckán cserszömörce-

virág billeg, berkenye mosolyog piros bogyóival, medvefül-

kankalin bókol... – Te is  a jégkorszak reliktuma vagy – álla-

pítja meg fanyar csodálattal  magában Szaim, s szinte fáj neki, 

hogy nem tud örülni, mint hajdanán, ahogy járták a vadász-

mesterrel a dombokat, ligeteket nyáridőn. 

Bár jogot tanulni ment külhonba, odakint is sokat böngészte a 

természet nagy kincsestáráról írott kódexeket, iratokat. Tanul-

mányozta a gyógynövényeket – még itthon, gyermekkorában is 

sokat olvasgatott a pataki könyvtárban a Föld számtalan csodá-

járól. – Hogyan leszek meg mindezek nélkül? Mi vár rám? – 

 

Tüzet gyújtanak. Távolabb a zsombékost tiporva szürkemarha 

gulya legel – így messziről is erőt sugároznak a szép állatok. Le-

látni a láprétig, ahol hosszú lábú gázlómadár – üstökös- vagy se-

lyemgém lehet – meg fehér gólya emelkedik, egy piros lábú can-

kó udvarol, a víz apró szigetein meg récék táplálkoznak. 

Ők is elfogyasztják a hozott sültet, van még a fehér cipóból is, 

a kulacsban sem melegedett át a savanykás bor.  Indulnak.   

A kísérő finom puhabőr-csizmába bújtatott lába könnyedén 

bújik a kengyelbe, nadrágja is puha bőr, férfiasan üli meg a lo-

vat, s csak egészen közelről észrevehető, hogy nem férfi, kor-

ban is talán dupla esztendőt számlál, mint Szaim, de az utóbbi 

idő tragédiái mélyítették arcán a fájdalom vonásait. Szaim hu-

szonhárom esztendős. Az Úr ezerhétszáz-negyvenhatodik esz-

tendejét írják. 

 

* 

 

Szaim – azaz Szathmáry Imre – apjának édes bátyja révén ju-

tott ki a Cellini családhoz. A családfő jó ismeretségben volt a 

pápai nunciussal, s ajánlólevéllel bocsátotta útra a fiatalembert 

a padovai Santa Maria utcai egyemeletes palotába. Az ajánló-

levél igencsak megfelelő volt, hiszen Szathmáry Imre rokon-
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ságban állt a Szapolyai családdal, s hajdan Szapolyai János is a 

padovai egyetem diákja volt.   

 

A Cellini család szívélyesen fogadta a jó modorú magyar fia-

talembert, ki fiuknak, Francescónak diáktársa lesz. A nem hi-

valkodó, de kényelmes palota oldalszárnyában szállásolták el 

őt, ahol Francesco szobáján kívül csak vendégszobák voltak.  

Padovába érkezése napján vendéglátói vacsorára hívták meg, s 

itt ismerkedett meg Imre a Cellini család féltett kincsével, Cin-

tiával. Cintia elpirult, szemét lesütötte zavarában a találkozás-

kor, s maga sem értette azt a hirtelen különös érzést, amit a 

fiatalember megpillantásakor érzett. A vacsora alatt azonban 

már bátrabban hallgatta a fiú beszámolóját útjáról, s tekintetük 

többször találkozott. A köztük támadt finom rezgést még 

Francesco sem vette észre, aki szigorú fivéri szeretettel vigyá-

zott húgára. Imre már az első órában – mélyen belül – úgy 

érezte: ez a szempár ettől kezdve vele lesz minden nehéz órá-

jában, minden kétséges percében, minden örömében. Vele 

lesz, mint két csillag, s segíti lelkének az eligazodást az idegen 

földön. 

Cintia olyan szép volt, mint egy Botticelli-kép, s tizenhét esz-

tendős, amikor az ifjú Szathmáry fiú megismerte. – Cintia 

Artemis istennő megnevezése volt, s azt jelenti, hogy Cynthus 

hegyéről származó – mondta a fiú –, s te biztosan megérdem-

led e nevet. 

Imre kitűnően ismerte a latin nyelvet is, így többé-kevésbé 

megértette magát, s Ő is jól értette vendéglátóit.  

– Itt fogom tölteni ifjúi esztendőim néhányát, meg kell hát is-

mernem e várost. A várost, mely a XIII. században Ezzelino 

de Romano család uralma alá került. A család tagjai még a kö-

zépkori olasz zsarnokok között is hírhedtté váltak kegyetlen-

kedéseikkel. Sötét tragédiák és gaztettek tanúsága vésődött a 

város zegzugos utcáinak jellegzetes lábasházaira. – „…a táj 

még mindig vérzik a sebektől, miket III. Ezzelino ütött” – ol-

vasta Szaim Petrarca sorait, melyeket több emberöltővel ké-

sőbb írt a filozófus-költő. 
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Kapuk 

  

A kapu, min érkeztem, 

rég bezárta szárnyait; 

melyen majd kilépek, 

még zárt erőd, 

ködfűggönnyé válik 

előttem, a vég előtt. 

Hányszor kerekedik 

a hold közben, 

hányszor lesz aratás, 

öreg mérföldekre 

vagy szűk méterre 

a Vég-állomás? 

Pusztít-e őrjöngő szél, 

hol most az otthonom? 

Jéghegyekkel harcolok-e 

még Élet-Antarktiszon? 

Szemem bíbor nap-utat 

hányszor kísér, 

felhangzik-e még 

hajnali szerenád, 

mielőtt minden véget ér? 

 

 

Kaláris-szemek 

 

Cseppekben engedi el 

az eresz jég-kalárisát, 

tél-gyöngyeit böjti szelek 

fűzik, sodorják tovább. 

* 

Fiatal vesszőn volt egykor, 

ma palackban őrzött óbor, 

minden beérik egyszer, 

ha jó életet élt,  jókor! 
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Csillag 

 
A semmiből jöttem, 

A mindenségbe térek. 

A mindenségből jöttem, 

Várnak, hazaérek! 

 

 

Valahol ha vagy... 

  
Valahol, ha vagy 

magányos farkas, 

erdőt járó, nyugtalan, 

apróknak hatalmas, 

lehetek még Neked 

lencse végen fókusz, 

százszínű festék, 

ecsetben a mókus. 

Üres pohárba 

töltött vörösborod, 

szomorú népdalban 

nem az öregkorod. 

Palettán szivárvány, 

masinának állvány 

Tihany felett, 

kopasz dombon 

egy félénk kiáltvány: 

– Keress, öreg farkas 

a folyópartokon, 

kósza verssorokban, 

csonka várfokon. 

Keress, amíg tavasz… 

fütyül böjti szél – 

– Kereslek míg tavasz… 

addig van remény.  


