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OLASZORSZÁG KÉPEKBEN 
ÉS HANGULATOKBAN, 
SEHOL ÉS MINDENHOL

A történetek lényege az utazás, a szabad asszociáció, mikor néha 
messzebbre jutunk a vonatra várakozás öt percében, mint az 
egész előttünk álló élet alatt. A kerettörténet gyakran egy út, egy 
séta, amikor a primáris élmények elindítják a gondolatokat, s a 
kissé kaotikusnak tűnő összeállítás mindig egy műgonddal dé
delgetett rendet követ, ahol az össze nem egyeztethető élmények, 
mint egy szinesztetikus köd, elmossák a határokat, ha már deji- 
niálni akarjuk a Michelangelóból kiinduló, Goldingba torkolló, 
közben egy katartikus élményben kiteljesülő lelki vonulatot, amit 
egy visszhangzó templombelső indít e l A szabad asszociáció já 
téka arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járjunk, hogy egy-egy 
mondatot többször is elolvassunk, bár a kissé önző írásmód, a 
lelki lecsupaszítás csak az első pillanatban meglepő, s az önma
gunkon túllépés már nemcsak a lelki vonulat, hanem az élmények 
plasztikussága.

Amikor otthon van a sehol, amikor a tegnapot keresed a reg
gelben, s mikor örülsz annak, hogy még nem ért véget az éj
szaka, hogy el sem kezdődött még a nappal. Holnap már a 
vonaton ülsz, sírsz is, sajnálod, hogy itt kell hagynod a meleg 
ágyat, a kávét, a szójatejem és szőkeségem, ami már rég a szo
kásoddá vált. Nem megszokás, csak tudod mindig, hogy ho
gyan iszom a teám, hogy soha nem teszek sót az ételbe, hogy 
szerelmes vagyok a krémesbe, csábító tojásszín gyengédsé
gébe, hogy barnán iszom a sört, és rózsaszínre sülök a napon. 
Valahogy így kezdődött a búcsúzásom, mikor már majdnem 
elengedtem a bánatot a dzsessztől átitatott nyárba forduló es
tén egyedül üldögélve az asztalom mellett, de akkor kaptam
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még egy napot, hogy tovább álmodjuk közös kis szerbiai éle
tünket, hiába hatott fájdalmas másnaposán a reggel. Igen, 
ez a történet kezdete, az a nap, amikor tudatosul benned a 
hiábaakarás, mégsem igaz ez a cukormázas kényszervalóság. 
Még májusban megvettük a repülőjegyet, szigorú többes szám, 
mert egyedül nem ment volna, bezzeg most, mániákusan foglalom 
az oda-vissza utakat Milánóba, persze csak azzal a légitársaság
gal vagyok hajlandó utazni, amelyik egyszer már Olaszországban 
hagyott. Adott nekem két napot, mikor egyedül kószálhattam az 
utcán, próbálgatva frissen szerzett olasz nyelvtudásom, adott két 
napot, hogy tudjam, van még mindig valaki, aki brióst hoz reg
gelente, és megfőzi a kávém. Valahogy az utam jó lezárása volt a 
pánik, a kényszerleszállás híre. Nem volt időm azon gondolkod
ni, hogy valami nincs, elmúlt, és hogyan zuhanok az önsajnálat 
és képnézegetés édes kulimászába... De ez nem a kezdet, de még 
a vége sem, hanem valahol a köztes helyeken dobogó felismerés. 
Itthon még az édes reggeli rutin, fogmosás és a telefon, agyba ivódó 
mondatok a telefon sűrű, összeolvadó recsegésében-üdvözöljük, 
Ön a belgrádi olasz nagykövetséget hívta, várjon -  a várakozási 
idő több mint öt perc, a dallam, amit már ismersz, meg hogy nincs 
szabad időpont. így játszottam mindennap, lassan gyűjtögetve a 
reményt, hogy végül sikerülnie kell, hisz nekem ott a helyem, 
eközben vártam a külső segítséget, a kapcsolatot, aki ad nekem öt 
percet egy ablak előtt, a dokumentumok bibliává dagadtak, édes 
imádat, egy-egy fohász estelente, hogy holnap talán... Hisztérikus 
párnazokogás... Telefonok Olaszországból, telefon Budapestre, 
Rómába, Belgrádba, de mindenki tehetetlen, s közeleg az utazás 
időpontja. Rossz kezdet, de sikerült. Már Pesten várom a gépem. 
Van az a csendes nyugalom, mikor már majdnem ott vagy, s ak
kor csak ülsz és vársz. Futhatnál is, de minek, már majdnem itt 
van, már majdnem megcsináltad, s meg tudnád tenni, de ennyi 
éppen elég az öntudatlan boldogsághoz. Szeretek várni, nézni, 
ahogy az emberek vonulnak a csomagjaikkal, míg én csak ülök 
és olvasok. Bizarr önimádat, még aludhatnék is, elszenderedni 
hatalmas vörös bőröndömön, fekete csipkeölelés. Mindig ugyan
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az a kérdés, repültél-e már, félsz-e. Borzongok, jaj, Dorothy, 
hova tetted piros cipellőd, a gyermetegségem nyomaszt, bár az 
olasz nagykövetségen édesanyám is bejöhetett velem kiskorúsá
gomra és csinos kislányruhámra való tekintettel, de csak ültünk 
az udvarban, beszélgettünk és vártunk. Várok, hol van még a 
check-in, addig figyelem a felszálló gépeket, míg nem lesz sötét 
és hideg. Világutazónak képzeltem magam, azon gondolkodtam, 
hogy vajon a csomagom nem lépi-e túl a megengedett húsz ki
lót, vagy a kézipoggyászom elég kicsi-e. Most az egyszer nem 
voltam biztos abban, hogy itt a helyem, hiába utazgatok már né
hány éve egyedül, ez mégis más volt, a fekete csipkevalóságom 
felé repített a gépem. Mit nekem a buszozás Portugáliába, vagy a 
vonatút Krakkóba, amikor attól féltem, hogy eltévedek a repülő
tér sterilen visszhangzó márvány aulájában. Borzongatóan édes 
érzés eltévedni, elveszni, elveszíteni a csoportod, akikkel vagy. 
A pánik és a boldogság paradoxona kúszott a torkomba, mikor 
Madrid földalattijában eltűntek a frissen szerzett ismerősök. 
Egyedül utazom. Most is ablak mellett, felkészülve a félelemre, 
de mégsem. Még mindig az ékszereim keresem, Mary Poppins. 
Nem sípolt a kapu, míg átmentem alatta, ügyes, mondták, de az 
utolsó karkötőm még mindig a táskám mélyén, feneketlen való
ság. Magenta és csokoládébarna úszott körül, a mellettem ciká
zó fényeket figyeltem, és majdnem hangosan nevettem, mikor 
felszálltunk. Aranyszín kígyók az utak, sziszegve tekeregnek a 
talpam alatt, mögöttem egy anyuka, képregényből olvas fel, vé
resen fröcsögnek a magyar szavak, a gyermek olaszul válaszol, 
s kacag, míg a torkát vágják... Tejfehér ködben üldögélek, arco
mat a cseppnyi ablaküveghez nyomom, a pilóta a naplementéről 
beszél, legközelebb a másik oldalra ülök... Gyilkosság a fedél
zeten, vörösöm véresen kúszik a gumikígyón, nem tört el semmi, 
gyors ellenőrzés. Milánó. Szerelem. Utolsó vacsora. Scala és a 
divat. Végül túl sok az idő, amit akaratlanul is itt töltöttem... De 
ez egy másik történet, valahogy így: Milánó, Torino, Bologna, 
Firenze, Róma és Szardínia... s újra Milánó.
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MILÁNÓ





Utazgatásaim még ébredésem előtt történtek, mikor csak azt 
tudtam, mi micsoda, de azon túl, hogy csodáltam, nem éreztem 
át a katarzist, nem sírtam el magam. Soha. A madridi Prado Mú
zeumban zokogtam Hieronymus Bosch előtt, borzongtam, és 
hálát adtam, hogy láttam azt a festményt, ami kicsit megváltoz
tatta azt a képet, amelyik a madártestű démonokkal azonosítot
ta önmagát. Most akartam, akaratos és akaratlagos voltam. Egy 
vérző vörös bőrönddel a kezemben előjött az erőszak, éreztem 
a vér édes-keserű illatát, akartam Jézus testét és vérét, Ultima 
Cena -  az elköltött utolsó vacsorámról álmodtam, és akartam 
látni mindennél jobban, hiszen a várólista két hét, de... A kávé 
illata ébresztett, tökéletes eszpresszó cukor és tej nélkül. Kese
rű szerelem. Augusztus első napja, édes pihenés utáni ébredés. 
Milánó üres. Ebben az időszakban több turista van a városban, 
mint milánói, valójában több külföldi van a városban, mint olasz. 
Szomorú vereség. Metró. Duomo. Csoda. Ahogy fölmásztunk a 
szürke lépcsőn, hamvas fehéren zuhant az ölünkbe Milánó jel
képe, a Duomo (Dóm). Elkezdődött csipkevalóságom, kőcsipke 
valóság, méreteiben impozáns, de nem is ez az, ami arra kény
szeríti az embert, hogy szájtátva figyeljen. Hiába a japán turisták 
elképesztő tömege, a kapu előtt kígyózó sor, a Louis Vuittont 
lóbáló tizenévesek és nagymamák, most csak egy számít, az itt 
vagyok érzése, mikor már el merem hinni, hogy sikerült. Egy hó
nappal ezelőtt még kétségbeesetten imádkoztam egy időpontért 
az olasz konzulátuson, naponta többször átéltem a visszautasí
tást, de most akkor is megyek, törtetek előre, át a Dóm kapuján, 
és -  mi scusi signorina, nem mehet be -  túl pőre fehérségem bán-
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totta a konzervatív olaszokat, szőkeségem még csábító, de azok 
az erkölcstelen fedetlen vállak.. hogy is feledhettem, hogy még 
a barcelonai La Sagrada Famíliába sem juthattam be vállkendő 
nélkül (talán tél lehetett, mikor a katalán fővárosban jártam), hiá
ba Gaudí formabontó őszintesége... így az olasz divatfőváros 
luxus bevásárlóutcája, a Galleria Vittorio Emanuelle II mellett 
megvettem első emlékem, egy csinos kis kendőt egy tökéletes 
olaszt beszélő külföldi utcai árustól. Már mosolyogva engedtem, 
hogy átkutassák kicsiny táskám, felhívják figyelmem arra, hogyan 
illendő viselkedni egy székesegyházban, merre nézhetek. A hófe
hér csipke egyszerre csak homályos lett, meg sem tudtam szólalni. 
Szeretem a templomok sejtelmes félhomályát, ahogy a mellkaso
mat szorítja hatszáz év történelme, 1386 -  Antonio da Saluzzo, 
ahogy kopog a papucsom a márványon. Egy útikönyv adta meg 
minden kérdésemre a választ, csendes irányítás, térkép, metró, 
akár Brera város híres-hírhedt bohémnegyede volt a kívánság, 
vagy a Palazzo Reale. Utazásom előtt Szentkirályi Zoltán Az épí
tészet világtörténetéi lapozgattam, igyekeztem felkészülni arra a 
csodára, ami rám várt, de a Duomo, méltatlanul, kimaradt ebből 
a műből, csak a trecento -  az olasz reneszánsz kezdetének vi
lága hozta közelebb azt, aminek kövein gyalogoltam. Az épület 
valójában egy bizarr párhuzam, a gótika és a reneszánsz közti 
határ, hiszen a templom még gótikus stílusban, de már a korai 
reneszánsz humanista imádatában épült. A templombelsőt meg
világító, halvány vöröses fénybe burkoló ólomüveg ablakai még 
mindig áhítattal töltik el a belépőt, ahogy egyre halad az oltár 
felé, átlépve századokon, mártírok és püspökök sírjain, kápolná
jukat bámész turistaszemmel figyelve. Mindig van egy pillanat, 
mikor le kell ülnöd, el kell mormolnod egy imát, még ha nem is 
úgy hiszel, mint a középkor utáni ember, ki Istent látta a rózsa
ablakon átszűrődő fényben. Rideg valóság az ablakok története 
és célja, nyűgözd le a halandót, hogy higgyen, légy áttetsző és 
mégis titokzatos, hogy a világiasság lábaid előtt heverjen. Ke
gyetlenjáték, hogy a legszebb kilátás a milánói székesegyházra a 
La Rinachente ablakából nyílik, Olaszország legnagyobb luxus
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áruházából, ahol Dior olyan megszokott, mint a savanyú cukrot 
majszoló gyermek a maga hétköznapi valóságában. Vándorolva 
a hatalmas tömeg alatt, hűvös nyáresték arany naplementefényé
ben, természetellenesen hatott az oldaltér és a Palazzo Reale. 
Már reggel tízkor is a fáradtsággal küzdöttem, a város egy léleg
ző gombaként szórta spóráit, eltakarva a kék eget, nem engedve 
be a szelet. Milánóban szürke az ég, és nem látni a csillagokat, 
olyan galambszürke, mint a tereken sétálgató szárnyasok, kik 
tönkreteszik a szobrokat. Még néhány éve Velencében láthattam 
árusokat, akik kukoricát és egy „galambokatetetematéren” képet 
kínáltak pár euróért, most ugyanez itt -  Velencében pedig már 
büntetik - ,  ha megszánsz egy beteg kismadarat.

Vittorio Emanuelle II és Garibaldi, kiknek szobrával, róluk 
elnevezett épülettel és utcákkal egész Olaszországban találkoz
hatsz, de íme a Galleria, a fedett vásárlóutca mozaikokkal, a 
világ univerzalitásával, kávézókkal és fénnyel, olyan őszi, ki
csit szomorkás naranccsal, mint közel novemberhez. Két utca 
keresztezi egymást, mindkettő fedett, mozaikokkal kirakott, 
valójában négy háztömb geometrikus szimbiózisa, amit meg
bont a szokások tökéletlensége. -  Akkor most a sarkad tedd 
oda, ahol az a bemélyedés van, majd fordulj körbe! -  Mi, hogy 
ott, ahol a bika van, és lépjek a ..., merre is forduljak? -  Balra. 
Az útikönyvek sem írnak arról, hogy mit is tégy, hogy szeren
cséd legyen, vagy hogy visszatérj, de egy fekete, mozaikból 
kirakott bika mégsem ok nélkül üreges egy bizonyos helyen. 
Van, amikor annyira vágysz valamire, hogy mikor megkapod, csaló
dást érzel a megvalósult álom materializált lénye miatt. Jobban 
szeretted azt a „kishercegi” érzést, ami várakozásra tanít, azt a pil
lanatot, mikor annyira örülsz, vagy annyira szomorú vagy, hogy 
lélegezni is elfelejtesz. Akkor jó, ha nem vagy egyedül, van, aki 
átölel és suttog, hogy lélegezz. Lélegezz! Az első mély csecsemői 
tüdő-kitárulkozás fájdalma, zokogás, mintha csak egyedül lennél. 
Ahogy végighaladtunk a galérián, magunk mögött hagyva 
a Piazza dél Duomot és Vittorio Emanuelle II lovas szobrát, ki
léptünk oda, hol még Leonardo is hátat fordít a szerelemnek.
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A modern művészet AMOR]a. kétségbeejtően vörös, és kocka 
volt a zseni szobra mögött, kommunista segélykiáltás, hogy ad
jatok tehetséget a művészethez, ne csak nullától kilencig lás
sam a világot. A másik megdöbbenés -  de ez már a székesegy
ház tetejéről -  az utcahosszat egymás mögött sorakozó bronz 
számok Times New Román stílusban: 1 2 3 4 5 6 7 8  9, meg 
persze a kihagyhatatlan nulla, a maga pőre örökkévalóságában. 
Leonardo a Scalára néz, nyári időszámítás, megcsodálni belül
ről lehetetlen, csak próbálkozunk, egy-egy fénykép, hogy igen, 
ez lenne az.

A város szomjas, a város szürke, ha nem világítana fehér csipke
fáklyaként a Duomo, talán elvesznénk az aszfalt kipárolgásában, 
délibáb, innék valamit. Szomjam oltandó, mint tette azt a bibliai 
Éva, szakajtottam, ezúttal alma helyett narancsot a fáról, és tevé
vel örvendeztetém magam. Megszokásom, mindig újuló érzelmem 
négy gombóc fagylaltot evett, s a csinos, udvarias, öregedő pin
cér hozta a számlát... Piazza Mercanti, kilátás a székesegyházra. 
Santa Maria delle Grazié, Bramante fenséges nyerstégla bazili
kája rejti Jézus utolsó vacsoráját, Leonardo Ultima Cenáját. Már 
tiszta fejjel, egy narancstól megrészegülve kerülgettük a zárt ka
pukat, a bibliai Évát sokkolta a tudás és a valóság, vágyta a hűvös 
zöld illatokat. Milánóban lépten-nyomon vörös nyerstégla temp
lomok, kápolnák keresztezik utunkat, legyen szó a külváros sze
gényebb negyedéről, vagy éppen a belváros sétálóutcájáról. Me
legséget, közelséget árasztanak, nem érzel csodálatot, csak azt, 
hogy egy vagy velük, befogadnak, s hamvaikkal ugróiskolát raj
zolhatsz az aszfaltra. így van az, mikor nagyon vágysz valamire, 
mikor már hallod a lélegzését a falakon túl, mikor már látni véled, 
de még sincs közel, csak a zárt kapuk rácsait tépheted, a vágyakat 
óvó és elrejtő hűvösségük. Mikor bementünk a templom melletti 
kis irodába, egy kis remény csillant, hogy igen, mégis, ha csak 
egyszer életemben, de láthatom az Ultima Cenát, az oly vitatott 
vacsorát, az apostolok különbözőségét, Jézust... Míg láttam ma
gam ott állni és csak nézni, a Kedves a belépőről érdeklődött. Két 
hét várólista, mondták... Jött a fordítás, csendben szenvedtem...
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Majd egy telefon, éppen most mondta le valaki. Egy jegy, egyet
lenegy, még örvendezni sem volt időm, mikor lemondtam arról, 
hogy bemegyek, hiszen az egy, mi meg ketten. A Kedves 12.29- 
kor adta át ajegyem, s már szaladhattam végig az üvegfolyosón, 
mert 12.30-kor nyílt, s rögtön csukódott is az ajtó... Egy ideig 
nem láttam mást, csak a csendet, azt az áhítatot, amit még soha 
nem éreztem. A külvilági napfény elvakított, s még sötétebbé tet
te a homályt. Balról Jézus keresztre feszítésének három dimen
ziója, a menny, a föld és a pokol leképezése -  La Crocifissione, s 
jobbról valami, amire még nem mertem nézni. Örömodázó. Csak 
álltam, mintha nézném a másik freskót, ami mindig csak a másik 
marad. Mária könnye, Jézus vére... A bort, ide a bort, Jézus vére, 
törd meg a kenyeret, Jézus teste... S akkor megfordultam. Mikor 
nagyon vágyakozol valamire, az megszépül, édesebb lesz álma
idban. Elképzeled közelségét és hiányát, tudod, mit fogsz érezni, 
tudod, milyen lesz tekinteted. Akkor ott lassan hullani kezdtek a 
könnyeim, csak néztem, néztem, magamba akartam szívni min
den egyes mozdulatot, Jézus oldalra hajtott fejét. Álltam, tagjaim 
elernyedtek, mozdulni képtelenség. De nem volt senki mellettem, 
akinek ujjonghattam volna, akivel megoszthattam volna lelkem 
ürességét, hogy nézd, jobb ember lettem. Olyan volt ez, mint a 
mitikus újjászületés, ami fáj, de kell, könnyel és a más érzésével. 
S akkor, mikor már majdnem jött a katarzis, akkor kiléptem az 
ajtón, és magammal vittem Leonardo da Vinci lélegzetének egy 
utolsó porszemét. Ő kinn várt, s végre elmondhattam, hogy meny
nyire más, édes, tökéletes, mennyire boldog vagyok... s szomjas. 
A Sforza-kastély (II Castello Sforzesco) parkjában pihentünk né
hány órát. Letelepedtünk a tavacska mellé a fííbe, s csendesen 
szenderegtünk. Kimerített a séta, a várakozás izgalma, az első nap 
Olaszországban. Riadt ébredés, borostyán világ, nyerstéglavörös 
haragoszöld harca. Nyugalom, az árnyékban pihegő izzadság- 
cseppek, elviselhetetlen meleg. Milánóban mindig ősz van, a le
hulló falevelek nem érzékelik a napot, csak vonzza őket a mély, 
fekete anyaöl. Lesöpröm nadrágomról az öngyilkosságot. Bal
lagunk a cikázó napfényben, árnyékfátyolba burkolózva. Át a
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kastélyon, a belsőudvaron egymást kergetve. Frissítő átlátszóság. 
Biztos pont, létünk origója a Dóm tér és maga a Dóm, mindig 
innen indultunk és ide érkeztünk, hiába metróztunk az éjsza
kában -  utunkat követik a nyilak, amelyek a székesegyház felé 
terelnek, s most felfelé, lépcsőn kapaszkodva, fel egészen a te
tejéig, ahonnan beláthatod az egész várost, és valósággá válik 
Alice tükörországa. Ötven centi, néhol még ennyi sem jutott a 
csigalépcsőből, századok fanyar bűze a márványban. Labirintus, 
első állomás, s a letörtség, hogy nem mehetünk tovább, de mégis. 
A székesegyház több száz szobra mind-mind tökéletes finomság
gal faragva, kőcsipke és majdnem mélység. Lekuporodni a már
ványlapok tetejére, keresni a levegőt, tüdőnk zilálását ölelésbe 
fojtani, hogy mennünk kell tovább. Mindig eggyel feljebb, egyre 
magasabban és fehérebben. Márványszín orcám levegőért kiált, 
az utolsó emelet már lifttel. Akkor született a döntés, legközelebb 
lifttel győzöm le a magasságot. Számolgatom a perceket, talán 
már negyvenöt perce megyünk, kisebb megszakítások, hűs szel
lő, az Eiffel-torony magasságának érzése. Gyakorlatias össze
hasonlítás, hogy annak tetejére gyorsabban értem. Racionalitás 
ebben az irracionális lebegő létben. Délibáb, a párában mintha 
lebegnének a tornyok, árnyék, elolvadok a márvány jéghideg öle
lésében. Majdnem naplemente, majdnem ölelés. Mennünk kell. 
Vörösöm vérző sebeivel a busz ajtajáig bírta, akkor a repülőn 
elszenvedett sérülésektől és végső kétségbeesésében kimúlt. Ke
rekeit elvesztve már nem volt segítségemre, de kényszertárs még 
néhány napig. Vonat. Sztálinbarokk. Pályaudvar. A másik olda
lon ülő török nőnek próbálom magyarázni, ez még nem Torino, 
majd szólok. Gyatra németség, tökéletes nyugalom...
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Már-már szokásunkká vált, hogy éjszaka utazzunk, bepakol
juk bőröndjeinket és felszálljunk a repülőre, vonatra, hajóra, vagy 
éppen csak a kis piros Fiat 500-ba, ami még a hatvanas évek Dolce 
Vitáját őrizte. Élveztem a hűvös minden percét, még akkor is, ha 
vacogtam, és édes melegségembe burkolóztam. Fújt a szél, talán 
még az eső is szemerkélt, míg a narancs neonnál botorkáltunk a 
kikövezett utcákon. Csak néhány percre volt a pályaudvar, mégis, 
mintha már órák óta mentünk volna, nem éreztem az ujjaim. O 
vörösen és hősiesen cipelte a vörös tetemet, fekete csipkemin
tás hatalmas csomagom, kinek kivégzését saját kezével végezte. 
Siralomház a gépgyomorban. Szeretem a szűk, kikövezett ut
cácskákat, ahogy elfogynak a házak, és térré szelídül a bezártság 
fojtogató klausztrofóbiája -  reggelente piacra siető kofákkal - ,  a 
régi lépcsőházak dohos leheletét, az eső után befolyó víz nedves 
foltjait a falakon meg az udvart. Még csak néhány lépcső, vég
re megszabadulhatok átázott cipőmtől. Édes Chuck Taylor, hogy 
szolgál az egészsége, egy teát, hamburgert vagy alapos zuhanyt? 
Nem is csak szemerkél, nyakamra nedvesen tapad szőkeségem, a 
Kedves göndör fürtjei francia ínyenc csigavacsora. A két csillag 
egymás mellett hevert, viharvert bokacipő, az ő feketesége és az 
én kis kedves, virágokkal kivarrt selyemszalag valóságom. Éjsza
ka utazunk, titokban érkezünk, csak vizes lábnyomok, sarokba 
dobott zoknik és a nagy vörös teteme mutatja, hogy vagyunk, s a 
megszokásból hiány lesz, ha elmegyünk. Kiültem az ablakba, fel 
is állhattam volna, mégsem értem volna el a felső szegélyét. Régi 
házak, hova nőttök még, csak a füst gomolyog a magas plafonok 
alatt? Ki is eshetnék, s a macskaköveken elnyúlva rám világí-
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tanak majd a bár kiszűrődő fényei. Amerikai romantika, a félig 
behúzott zsalugáter mögött villogó neon, a közeli kocsmából szű
rődő zaj, dzsessz, élő, finoman duruzsoló, álomba ringató... Ami 
hiányzik, mikor nincs velem, az a kávé illata, amiben benne van 
minden egyes együtt töltött perc, a pécsi életünk, a szabadkai éle
tünk és az életünk itt, a sokszor változó Olaszországban. Kávéval 
ébresztett. Ébredtem, majd aludtam tovább. Néhány szelet sárga
dinnye és eperdzsemes kenyér, majd a rövid fekete, hogy ébredj. 
Ébredj! Az esti viharnak nyoma sem maradt, csak a beázott lép
csőház kicsit tépett, olcsó szappanos szaga, kis lakásom lépőkö
veit súroló Émile Zola-i naturalizmus. Már egy ideje van ez a Vö
rös Malom-asszociáció. Csapzottan haza, majd elszenderedni a 
fények villogásában, most ez a sötét lépcsőház. A belső kis udvar 
mohásan és csúszósán, aszott kis fűszálai nyirkosán tapadnak a 
kövezetre, lehetetlen küldetés. Akkor kicsomagoltuk kerékpárja
inkat az ölelő ötven drótszamárból, és nekivágtunk Torino szom
batjának. Cseppnyi kerékpárom lila volt és kicsit lapos, minden 
követ a tarkómban éreztem, de hála a majdnem karambolnak, 
megálltunk, és levegőhöz juthattunk. Mindig is ügyetlen voltam, 
de ez valami eszméletlen földöntúli bátorsággal párosult, ami 
csak azt súgta, hogy enyém az utca. Kerékpár romantika, Pó és 
Dóra. Pó Olaszország leghosszabb folyója, amit csendesen heve- 
résző meglett férfiként ábrázolnak, ki egyesül Torinónál Dórával, 
a kebleit feltáró fiatal leánnyal. E két szobor fekhelye alól bu- 
gyogó víz öleli a Piazza San Carlót. Még mindig száguldók a kis 
lila lovacskámon, Emanuele Filiberto lovas szobra, körbe-körbe, 
gyermeki ártatlanság, hangos kacaj, végre megszabadultam a 
fényképezőgép bilincsétől, a képzettől, hogy kényszeresen meg
állítani a pillanatot oly jó. Lovas szobor, ikertemplomok, vala
hogy a szárnyas, dundi kis barokk puttókra emlékeztetnek, amint 
Mária glóriáját tartják. Hol van már az állig betakart meztelenség, 
csak a fellebbenő szoknya Marilyn Monroe-ja ad valamennyi tér
det és combot a kis világnak. Egy Andy Warhol-féle pop-art asz- 
szociáció, lilán suhanó szőkeség. Hiába adtam minden erőm és 
vidámságom a körökbe, gyalogosan folytattuk utunk, valamelyik
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sarkon láncra verve két kerékpárunk. Még mindig San Carlo, 
a torinói lepel sejtelmes átlátszósága, Jézust takaró őszinte
ség. Palazzo Madama, a felbukkanó vízcseppeket kergető gyer
mek, átlátszó semmittevés. -  Sétáljunk egyet, még nincs nyitva a 
kápolna. -  Kis utcák, kegytárgyakat és angyalkákat áruló apácák. 
La Sindone mindenhol. San Lorenzóban őrzik a legjobb felvé
teleket a Jézus testét takaró lepelről. Az apró templomban csak 
jártam körbe és körbe, minden kis részletét magamba szívtam, 
perverz kis kövér angyalok rokokó bája, koponyák és kiírás, La 
Sindone. Egyedüllétem csendesen mosolyogtat, olyan közeli ez a 
kétezer év hite, csak ámulok merészségemen, hogy minden ajtót 
ki szeretnék nyitni, de csak felvételek, X-sugarak pőre valósága. 
Bátorságom tükörcserepeit szedegetem, hogy kérdezzek, olaszul 
kérdezzek, hol van az eredeti, de a Kedves már ott, édes segítség, 
a székesegyházat magyarázza és a La Sindone-kápolnát. Moso
lyog, mert mosolyt lát arcomon, örömet szerzett, nem vár semmit, 
csak ajkaim függőleges rándulását, boldogságot. Szerelem. Már 
eltűnt a test rajza, néhány éve próbálkoznak megmentésével, csak 
foszlányok maradtak a gyolcsból, de megnyugtatott, hogy van. 
Higgy, hinned kell! Ez mégsem olyan, mint amikor csak kívülről 
láthatsz valamit, a csokoládé dobozba zárva. S mégis, zarándo
kok jöttek, hogy letérdeljenek a kápolnában, gyertyát gyújtsanak 
és imádkozzanak, mintha a kétezer év hite nem is lenne elég, lát
niuk kell a Megváltó lehunyt szemeit, beesett arcát, a gyolcsra 
tapadt bordákat, vére áztatta töviskoronát. Ennyi a hit, ereklyék 
és mártírok nélkül mit sem ér, hol van már a fa alatt szunnya
dó Buddha. Talán mégsem volt már ez sem, ott szendergett előt
tem hitem alapja, választott kereszténységem, hisz én akartam, 
hogy keresztvíz alá tartsanak, választott kereszt, fűszeres tömjén, 
templomba járásom kongó léptei. Duomo, San Giovanni Battista. 
Végig a Via Garibaldin fagyit majszolva, szójatejes édes élvezet, 
már-már émelyítő tökéletes, kezemen végigcsorduló, szoknyám
ra cseppenő ragadás.

Torino, amin keresztülfolyik a folyó, a város, ami a leplet 
őrzi, ahol Kairó után a világ második legnagyobb egyiptomi
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gyűjteménye van, Film Múzeum és a Mole tehetetlen magassága. 
Még küzdöttem a fagylaltommal, gyermeki ártatlanság, édes 
ügyetlenség, túláradó öröm, mikor lenyeltem az utolsó falatot. 
Egyiptomi Múzeum. Gyomromat karmoló izgatottság. Még min
dig hasonló érzés, mint mikor tizenhárom évesen először lép
tem be a Szépművészeti Múzeumba. Egyiptom, jegy, ruhatár és 
Egyiptom. Nem kaptam levegőt, majd ziháltam, hangosan do
bogott a szívem, tapsolni tudtam volna örömömben. Majdnem 
ugyanaz az élmény, csak valahogy most más, elveszett gyermeki 
ártatlanság, vagy csak nem tudok úgy örülni semminek, mint ak
kor. Szaladtam kezet mosni. Kéz a kézben, a copfos, a szoknyás 
és a göndör... Sivatag, mindig és most. Hűs szellő a konzerváló 
párátlan fényben. A terem közepén sír, ezer meg ezer év ékszerto
jásba zárva. Magzati pózban kiterítve ártatlanságunk, vajon miért 
is nem porladtunk el, nyugalmunk lelve a sivatag homokjában, 
örök álmunk a szálló porban. Bizarr s félelmetes, hogy az a fosz
lány bőr, a gerincre tapadt semmi valaha létezett. Élt. Lélegzett, 
és gyermeket szült. Leány volt és anya. Mosolygott és énekelt, 
miközben a búzát őrölte a mozsárban. S most bámulom, ott van 
előttem, ahogy csak a férje és szerettei előtt lehetett. Könnyáztat
ta áttetsző gyolcs, elapadt a tejjel-mézzel folyó Kánaán. Tolvaj. 
Sírgyalázó. Mesét olvasó gyermek. El is bújhatnánk szegényes 
kis metaforáink mögé, keresve a nyugalom szigetét, a békének 
e csepp zajos kis próbálkozását. Bóklászva csendesen árnyékba 
burkolózva, keresve azt a pontot, ahol nincs fal, labdák patto
gása, beszűrődő világ, csak a patakocska és a fák árnyéka. Va
gyunk, itt és most, emlékezve a falut romboló bősz áradásokra, 
talán a nádasban megbúvó szegénylegényekre, csodálatos lápi 
világ lidércekkel és kertben játszadozókkal, lassan kibontakozó 
ma. Esetleg mindez csak fikció, s csak egyszerre itt termett, e 
kicsiny város szívében a nyugalomnak szakadt, elhanyagolt szol
gája múlt és jövő nélkül, csak a jelenben? Úttalan utakkal, már 
csak emlékeként a hajdani bújócskának... Jövendőt kémlelő szá
raz ágak a talpam alatt, bosszúra szomjazó parttalan csobogás, 
őszen csordogáló csendes lemondás, hát tombolj, kínjaid szám-
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láltatnak! Erőlködj, hiába hullatsz sós izzadságcseppeket az el
pusztított házakért, elmosott termés, asszonyukat sirató baromfi, 
csónakázó szerelmes már csak fák gyökereiben él, s ott sem az
zal a tisztasággal, mint rég. Ülnék én a partodra, zsenge füveden 
heverésznék, de hol van már az angolok rendje, a csipkés legye
ző a kezemből, ma már én is nadrágot hordok. Elmúlt leánysá- 
god pártás időszaka, az asszonylét meggörbítette hátad, rozsét 
cipelsz, már tisztaságod is oda, sáros szoknyaaljad összepisz
kítja a padlót, nyakadig száll a por. Ó, ti jóakarók, erőszaktevő 
kedvesek, lám, mivé lett művetek, lassan szivárog el az élet a 
nyitott erekből, vérrel áztatva a döngölt földpadlót. Nincs már, 
ki sírodat ássa, eltűntek a harcos núbiaiak, s maradtál te, kinek 
már haját kifésülni nem lehet. Levelek, jövőjüket kémlelő ágak 
alkotnak gubancos takarót fejeden, könnyüket hullatva a kairói 
bazár-erdőben. Áradj, mutasd meg utoljára, hogy élsz, teremts 
új holnapot, elmosva szelíd valód, lelkünk egyetlen zöld nyugal
mát! A Nílust hordanám hajamban, angol kalandorok, cseppnyi 
semmittevés. Néha talán megpihennénk.

Kiülünk a nyitott ablakba, és a hieroglifák helyett az utcát bá
muljuk, néha sok is már ez. Sivatagi fáradtság, Szahara-homok. 
Gyermekek és macskák múmiái, elfeledett tisztelet. Egy aprócska 
teremben az élet, összeaszott kenyér, nyoszolya, férj és feleség örök 
élete üvegbe zárva. Ébenfekete paróka ezer fürtje és az arcpirosító 
minden tettetett bája, cipők, saruk, szarkofágok. Tükör. Datolya. 
Ekkor tört rám újra a bezártság érzése, hogy ennyi a mi kis éle
tünk, néhány ezer év kővé dermedt cipója. A nappali kényszer
valóságból az éjszaka bálványvilágába gyalogoltunk, a magas, 
tükrös, fenn-lenn ébenfekete termeket csak gyéren világította 
meg a fény, a hatalmas Basztet-, Széth-, Hórusz-szobrok fensé
gesen törték át a homályt. Ahogy sétáltunk, hangosan visszhang
zott léptünk, visszahozva az imádat és monoton kántálás moraját, 
orrunkba néha az áldozat édeskés keserillata szakadt.

Feketén ugrott ránk Basztet szobra, az isteni macska a csilla
gos, széltelen egyiptomi éjszakában, a szoborterem sötétségében, 
ahol nedvesfeketén tükröződtek a falak, enyhe lidércfénnyel vilá
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gítottak a lámpácskák szkarabeuszai, csillagképek a lábunk alatt, 
mikor hűvös üresség motoz a sivatagban, s csak lépteink zaját 
halljuk. Sírhelyek eredeti kövei, rozsdamentes acélkörnyezet. így 
utazunk, zsúfolt kamrákon keresztül, a sötét szobortermek tükör
falain visszaverődő csillagok alatt, elveszve a szarkofágok labirin
tusában. A csend és séta kávét kívánt, néhány falat élő kenyeret.

Torino jelképe, La Mole Antonelliana tövében lassan iszo
gattuk feketénket, vegyes érzelmeinkkel, a tetszik-nem tetszik, 
vagy csak elfogadom érzékenységével. Asztalunk előtt elhaladva 
a következő nemzedék művészfilmjeinek rendezői és japán tu
ristacsaládok váltották egymást. Valaki a látképet akarta lenézni 
a Mole tetejéről, más a Dolce Vitát. Rajongók, csetlő-botló szak
mabeliek Mekkája a Film Múzeum a Móléban, elfeledett jelene
tek, kis titkok, kosztümök, Anita Ekberg bájai. Üveglift felfelé, 
már megint üvegkoporsóba zárva, anderseni asszociáció, Hófe
hérke és a mérgezett alma. Mikor az átlátszó falhoz préselődve 
utazol felfelé, csak akkor van magasságérzésed, amikor látod a 
törékeny gerendákat szökni az égig, arannyal futtatott boltívek, 
ámulat. Fenn szél és hideg, hajamat borzoló, bőrömet kergető, 
de látom még a lakást is, ahol a nyugalom, a terek, az utcák, a 
folyó zavaros zöldje és a park. Távolinak tűnik Egyiptom, a fil
mek elfeledett kockái, Polanski és az olasz szeretők, csak a mo
soly marad, a borzolódó kacagás. Kedves, add a nevetés ráncait! 
Minden napnak van egy pillanata, amit csak akkor éreztél fon
tosnak és jelentősnek, feledhetetlennek, amikor megtörtént, 
de néha csak úgy, akaratlanul is eszedbe jut. Majdnem elütött 
egy autó, akkor bosszantó, ma már lényegtelen. Kőhídon való 
átkelés, útban a park felé. Parco dél Valentino. A nap álmosí
tóan nyugodt, fűben heverő pillanata, mikor joghurtot eszem 
kék kanállal, ő meg kekszet majszol. Egyre hűvösebb az este, 
jó  majdnem elszenderedni karjaiban. Biztonság, zöld fűfol
tok a szoknyámon. Még mindig a lila kerékpár romantikája.
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BOLOGNA





Bologna az a hely, ahol szeretnék élni, itt jó lett volna egye
temistának lenni, éjszaka egyedül sétálni. Az a hely, ahol meleg 
van, terrakotta és mosoly, az óváros messzire nyúlik, még akkor 
is ott van, mikor eltévedünk, órákig bolyongunk nem is sejtve, 
hogy valahogy még így is közel vagyunk. Sokszor éreztem azt, 
hogy valahol otthon vagyok, itt vagy ott tudnék élni néhány évet, 
lehet ez Krakkó, Lisszabon vagy Barcelona, de ezeken a helyeken 
csak néhány villanás volt az enyém. Krakkóban a Stare Miastro, 
az óváros, a megbontatlan történelmiségével, a dzsesszpincék 
a főtéren, Pod Baranami, a Visztula, ami mellett oly sokat he- 
verésztem, de már Nowa Hutát nem szerettem, a sztálinbarokk 
erőmű valóságát, az erőltetett reneszánsz csillagelrendezést. S ott 
volt még Kazimierz -  a zsidó negyed - ,  ahol ma már a rusztikus 
kocsmákban patakokban folyik a gyömbéres sör. Lisszabonból 
az óceán hiányzik, a keskeny járdák, ahogy egy üveg portóival 
sétáltunk felfelé a meredek utcákon, a villamos, a komp, az éj
szakai városnézés, a jégkrém decemberben, mikor az óceán part
ján mezítláb futottam a vízbe. Hiányzik a leves, amit máshol 
még nem ettem, hiányzik az út, ami Spanyolországon keresztül 
vezetett, és megmutatta nekem a Sagrada Famíliát, Gaudí máig 
befejezetlen csodáját, cukorsüveg valóság és mozaik -  kicsit 
szürrealista álom Dali elefántja után. S most itt van ez a kicsiny, 
olaszországi város, aminek minden porcikáját szeretem, nem 
zavar a pályaudvar melletti park elhagyatott piszkos eleganciá
ja, a kövekkel kirakott utcák talpszaggatása, sem a szagok. Itt 
mindig mosolyogtam, még akkor is, amikor annyi erőm sem 
volt, hogy felálljak a templom lépcsőjéről, vagy mikor a rózsát
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áruló pakisztáni elmesélte élete történetét. -  Ne végy nekem ró
zsát! Ne itt és így! Legyen úgy, mint mikor tél volt, és vártál 
a pécsi állomáson, legyen úgy, mint mikor a tv-toronyról mást 
sem lehetett látni, csak a tejfehér ködöt, akkor még a hajad is 
fehér volt, pókháló-fagy a Mecsek tetején. Gesztenye-nosztalgia. 
Próbálom összerakni, miért is volt a legszebb város Bologna. 
Lassan az újra szerbiai életem után még mindig ez a tökéletes 
város, hiába volt Firenze, Róma, az az ötezer kilométer Szardí
nián, itt voltam a legnyugodtabb. Minden terv nélkül, minden cél 
nélkül sétáltunk, csak rácsodálkozások voltak, semmi rohanás, 
csak nyugalom és boldogság. Már annyi lélegzetelállító dolgot 
láttam, néha képtelen vagyok értékelni a kicsiny dolgokat, de 
itt és most, az árkádok alatt sétálni is gyönyörűség volt, hosz- 
szú szoknyámat az övembe tűzni oly természetes és egyszerű, 
nem is gondolkodtam azon, miért is teszem, csak így volt jó. 
Lakásunk, ahol e néhány napot töltöttük, pár percre volt a fő
tértől, csak sétáltunk, bár buszok cikáztak, még az állomásra is 
gyalog mentünk.

„A Haussmann-terv történetileg Róma barokk városrendezé
sére vezethető vissza. Sugárutak egybeszövődő rendszere vetül 
rá itt is a városszerkezetre, s a primer hálózat csomópontjain 
valamilyen hangsúlyos épület, diadalív, kút vagy emlékmű ad 
optikai »tartalmat« az útnak. Párizs azonban, bármennyire is ba
rokk ösztönzésű, nem V. Sixtus Rómájának másolata. [...] Alig 
van Európának számottevő nagyvárosa, ahol a 19. század máso
dik felében legalább egy sugárutat ne nyitottak volna. A párizsi 
példa nyomán keletkezett Rómában a viaNazionale, Bolognában 
a via Independenza, Torinóban a via Roma (mindhárom a város- 
központtól a pályaudvarhoz visz), Pesten az Andrássy út (az egyko
ri Sugár ú t).. .” (Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete). 
Valahonnan mindig előjön Szentkirályi, hiszen a majdnem 
hatszázötven oldalas könyve volt az egyik a néhány könyv 
közül, amelyből egyik vizsgámra tanultam. Ekkor még el
méletben minden szép és tökéletes, olvasod és rajzolod, el
képzeled és örvendezel, ha egy olyan nevet, képet látsz, amit
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már láttál élőben, érezted a szagát, megtapogattad a köveit. 
Édes tudatlanság. Ezért volt életemben másodszor Róma, elő
ször Firenze, ezért volt az ártatlanság elvesztése, már nem
csak turista voltam, hanem tanuló, jegyzetelő, vizsgáló. 
Bologna egy fehér folt volt, persze az egyetem meg a város 
jelképe, de nem volt semmi sem, amit akartam volna. Csak sé
táltunk, és befogadtam mindent, ami elém került, mert nem 
ismertem, nem úgy, mint a római Pantheont, aminek minden 
szegletét tudom, eldugott kamrácskáit, a nap útját a kazettás 
mennyezeten, a történelmét és jelenét, az alaprajzot, rotunda és 
tetraéder, arányos metszet, éjszakákon át rajzolt kis vázlataim. 
A sugárút a főtérrel ütközik, a Piazza Maggiore, vár, román stí
lusban, azzal szemben a San Petronio. Akkor már kendővel a 
táskában indultunk útnak, a táska az ő vállán, míg csendesen hú
zom elő vállamat rejtő selymem. Varázslat vasárnap délelőtt. A 
San Petronio-templom kicsit olyan, mint gyermekkorom festett 
fakockái. Az alsó emeletekre még elérnek a színes, mázas, ajtó
kat és ablakokat, derűs dór oszlopokat ábrázoló elemek, majd 
elmúlik a varázslat, marad az egyszerű nyers, natúr fa. Eltűnő 
márványbűvölet, felfelé kapaszkodva már terrakotta por húzó
dik ráncainkba, vörös lábnyomokat hagyva a gyenge lazacszín 
hűvösén. Benn újra pompa és derengő félhomály, hűvös, lép
teink kopogása. Nyakamat, meztelen vállaimat és karomat ta
karó kendő, kellemes borzongás. Kacagtató pikáns kis parado
xon. Amott a pőre Neptunus, sárkánygólemeket fojtogató szár
nyas kis kövér puttók, emlőikből kéjesen vizet facsaró, széttett 
lábakkal halakon lovagoló nőalakok. Pikkelyes metamorfózis 
néz szembe a katolicizmus konzervatív templom-bálványá- 
val. Fontana dél Nettuno -  készítette Tomasso Laureti 1566- 
ban. Délután néhány órára kiürül a város, bezárnak a boltok 
szieszta idejére. Üveges víz és valami finomság, tej nélkül. Eb
ben az én tejnélküli valóságomban csak a franciakrémes hiány
zik, a Király utca Pécsett, ahol a Caflisch cukrászdában már 
tudták, mit is szeretnék. Nap nap után édes volt itt a pihenés. 
Shakespeare-i közeg, Tőrre degli Asinelli e Garisenda. A két to
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rony, egyik peckesen áll, a másik finoman közelít. Dől, mintha 
csak a közelségre vágyna, a vörösesen ragyogó lazacszín Bolo
gna barna kapaszkodói. Narancsszín paloták, gyönyörédes rene
szánsz, mintha lebegnének kőrizalitjaikon, fa gerendáik testükbe 
olvadó töviskorona. Veronai asszociáció -  Júlia kőerkélye, tele
firkált falak, itt csak a balkon s virágokat öntöző cseppnyi nénike 
az utca másik oldalán. Kínzó szomjúság, édes ír sörök.

Ami csodálatos ebben a városban, az a stílus, az ötlet, ahogy 
a kovácsoltvas lánykaágyból asztal lészen, ahogy tíz percig csa
polják a krémes Kilkenny-t. A Kedves is hű közös Guinness- 
szenvedélyünkhöz, és csatlakozik egy egyszerű félbarnával. 
Kettecskén, az ablak mellett, mindketten Kilkenny-t kortyol
gatva, megvitatva édes meglepetésünk, hogy egy autentikus 
ír pubra leltünk a romantizmus majdnem bölcsőjében. Rézse
lyem csodálat, kedvemmel és ruhám színével harmonizáló ke- 
serédes kacagás. Labirintusváros, még egyszer nem leltük meg 
ezt a helyet, pedig néhány óra elteltével már izgató lett volna 
a happy hour, italunk mellé a felszolgált vacsora. Self service, 
csak táplálkozz, egyél, amennyi beléd fér! A hét fő bűn. Falánk
ság. Hieronymus Bosch után szabadon. Golosa-falánk, mondja 
a Kedves, míg harcoltam a jégbe zárt ananászommal. Monroe- 
eífektus a hosszú, városba olvadó selyemruhámmal, míg kér
dezem, melyik édesben nincs tej. Széttárt karok, zavart nevetés 
és megjegyzés monroe-i lebbenésemre. Zavarba ejtő, hogy soha 
nem tudom elérni azt a gyorsaságot, ami meggátolná a jeget, 
hogy kezemre, a kövekre, néha a ruhámra cseppenjen. Kény
szerképzetek innovációja. Santo Stefano, még egy csoda, az 
ókeresztény varázslatot átlépve már közelít a középkor, a zárt 
kis templomudvarok, a gondolkodó kerengők, szerencsémet kí
sértő kút, kérek egy érmét. Utunkat festett paloták kísérik, soha 
nem látott vadul burjánzó növényi ornamentika, a föld színei, 
évszázadok alatt megkopott művészi kinyilatkoztatás. Az ok
togon, ősi keresztény jelképünk, utalás a keresztségre, a szent 
nyolcas. Kápolna, nyolcszög alaprajzú, előtte kőmedence, szen
teltvíz átlátszósága, gyermekek víz alatt bugyogó zokogása.
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„A keresztény szimbolikában a 8-as szám a keletkezéshez, 
az újjászületéshez, a megváltáshoz kapcsolódott. A terem
tés után a világ a 8. napon indult örökké tartó útjára; Krisztus 
a megpróbáltatások -  passió -  8. napján támadt fel halottaiból. 
A keresztségben való újjászületés tere, a baptisterium ezért 
többnyire nyolcszög alaprajzú, s feltehetően a nyolcszöges
ség Betlehemben is a születésre utal” (Szentkirályi Zoltán). 
A sűrű képzetek katakombáiban, ahol mártírok halotti pora hál, 
ott találkozol igazi önmagaddal, ki nem fél a haláltól, de eleped 
egy korty vízért. Az a nyolcas, az édes örökkévaló a bokám fe
lett, neked rajz, a nap és a közös végtelen. Van, amit nem tudunk 
elmondani. Van, amit nem is kell. Csak hallani a lépteink kopo
gását a termek porlepte padlóján, érezni a századok illatát és a 
kávé ízét, a holnap mosolyát, az esti vacsorát, ahol megízlelhet
tem a bolognai éjszakát.
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FIRENZE





Bolognából Firenzébe vezetett az utunk, gyönyörédes Tosca
na. Fájdalmasan szép és zöld, álmaim egyetlen helye, amiben 
csalódtam. Annyira vágytam a várost, az építészetét, a történel
mét, a reneszánszát, hogy el is feledtem, nyár van és turistasze
zon. Itt voltam és láttam, de nem érintett meg úgy, mint egy egy
szerű kis sikátor Bolognában. Élmény igen, de kicsit keserédes 
szájízzel, s most, hogy a képeket nézem, és itt van velem az, aki
vel mindezt megéltem és átéltem, kicsit tisztul a köd, tisztulnak 
az emlékek, most már merem mondani, igen, élveztem a város 
minden lélegzetvételét, pedig tudom, hogyan fuldokoltam a tö
megben, hallgattam az autósok szitokáradatát, és magam is egyre 
kedvetlenebb lettem, mikor kerülgetnem kellett az emberek rit
kulni nem akaró csoportjait.

Reggel volt, hétfő, és izgatottságomban majdnem elfeledtem 
a fényképezőgépemet.

Kerékpárt béreltünk, s úgy indultunk utunkra. A kezdeti lel
kesedést követte az emberek kerülgetése, hogy nem láttam Santa 
Maria Novellát a körülötte felépített bódéktól, ahol reál fake-et 
árultak, persze a történelmi belvárosból kitiltották a hamis Guccit 
és LV-t, ahogy a Dóm téren felállított tábla is hirdette. Firenze 
nekem egy iskolai kirándulás, amelyből csak néhány pillanat a 
maradandó, itt az érzés, hogy láttam, de még egyszer végig kelle
ne járnom az utcákat, fel kell másznom a Dóm dupla kupolájába, 
hogy a magaménak érezzem.

Még mindig közel az állomáshoz, felpakoljuk kis csomagunk 
az elülső kosárba, és kísérletet teszünk egy kellemes utazásra, tu
risták vagyunk, nem az a csoportban vonuló birkafajta, de mégis
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fényképezek, mesélek, csodálok. Santa Maria Novella, ez az a 
templom, amit mindenképpen látni akartam, egyszerűen csodá
latos, márvány mozaik, tökéletesen megkomponált geometria. 
Szentkirályi mint építészeti tökéletességet emlegeti, rajzot is 
mellékel, ahol illusztrálja a körök, háromszögek és téglalapok 
összefonódását a reneszánsz humanizmussal. Ezzel jöttem, és 
ezzel is tértem haza. Bejutni lehetetlen, nem várunk. Túl hosszú 
a sor, majd visszafelé, ha sietünk a vonatra, addig is a fejben a kis 
belső udvar, a kerengő, a már megszerzett tudás.

A rómaiak öröksége, utak, amiken sehogy nem jó járni, két 
keréken a hátad közepén, tarkódban érzed a rázkódó tested, eső
ben sétálni -  gyermekkorod csúszkálós utait eleveníti fel, mikor 
még nevettél, ha lehúzott a táska.

Piazza dél Duomo, Dóm tér -  maga a belváros, itt kezdődik 
az igazi Firenze, az egyszerre, organizmusként mozgó tömeggel, 
a kéregető román cigányasszonnyal, aki már tökéletes angolt és 
olaszt beszél, a sorokkal és a várakozással.

A Keresztelő Szent János-kápolna (Battistero vagy San Gio- 
vanni Battistero) kapuinak hatása félelmetes, amikor sikerült át
törnöm a tömeget, és megközelítenem annyira, hogy kitisztuljon 
a kép, vakító arany és a hitem alapja. Bibliai jelenetek, kicsit 
bizarr módon folynak össze a táblák a szemed előtt, és az az 
érzésed, megmozdul Noé, és részegen felkiált, kiűzetés a para
dicsomból, mennydörgő Isten. Mikor már majdnem pergeted a 
filmet a fejedben, átadva lelked a felemelkedésnek, akkor löknek 
rajtad. Következő turistacsoport, Michelangelo mennyországa 
bezárja kapuit.

Firenzei Dóm, nevének hűsítő tisztasága a végtelen olasz nap
sütésben, a Liliomos Mária-katedrális (Cattedrale di Santa Maria 
dél Fiore, 1294) nyolcszög alaprajzú tere fölé kettős héjú kolos
torboltozat emelkedik. A kupolát sem nagyon értem. Hogyan és 
miért tervezte, építette Brunelleschi úgy, ahogy tette 1420-ban? 
A kupola két héja között alig több mint egy embernek való hely 
van, meredek lépcső vezet a felső kilátóhoz, a mesterséges fényt 
és a fojtogató meleget, zárt teret csak néha bontja meg egy-egy
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kisebb ablakocska-rés, ami végre hűvös szelet hoz és egy csepp 
Firenzét. Félelmetes volt látni a két kupola között feszülő ékeket, 
a néhány repedést, ami végigfut a belső héjon. Első állomásunk, 
ahonnan még lett volna visszaút, a kupola freskója alatt veze
tett, kéz a kézben a festett sátánnal, reneszánsz mezítelenség egy 
kevésbé esztétikus formában. Alattunk fémpalló, az üvegfalon 
keresztül még látható a padló márványa, még mindig nem szorít 
a bezárt két fal, a mögöttem és előttem menetelő emberek. Csen
des szenvedés, szomjúság, hiszen nem vihettünk fel folyadékot, 
látom a repedést, fény szűrődik a belső térből a vékonyka héza
gon keresztül. Csak menetelünk, lélegezni próbálunk a párás hé
zagokban, hátamra tapad a selymem, már nem kell kendő, hogy 
takarjam kilógó szárnyaim. Hallgatunk, valahogy senki nem ké
pes a beszédre, szorítja mellünk a felismerés, hogy csak előre 
mehetünk, menekülni már késő, lefelé a másik oldalon vezet az 
út, de ehhez fel kell jutnunk. Szuszogás, néhány pillanat szünet 
az ablakrések mellett. Fenn szél, levegő, Firenze borzongatóan 
hidegen. Egy csepp biztatás a visszafelé előtt. Még egy lépés, a 
Duomo mellett a harangtorony (Campanile di Giotto, 1334), ide 
már nem megyünk fel. Egyszer talán. Nyugati oldalát Donatello 
szobrai, többek közt a híres Zuccone (Dávid szobra), déli és észa
ki oldalát Giotto és Andrea Pisano szép reliefjei ékesítik.

A kerekezés előnye, hogy nem érzed annyira a meleget, ci
kázhatsz az utcákon, kacagtató zötykölődés, amikor próbálsz 
hangot adni akaratodnak, az féktelen, torokból kiszakadó zaka
tolássá változik.

A Medici-palotától (Palazzo Médici-Riccardi, 1444-1459) bal
ra nyílik a Piazza di San Lorenzo. Kicsit mintha egy kisvárosi pi
acra csöppentünk volna, csak itt kofák helyett az össz firenzei nem
zetiség felvonul, mikor már itt járunk, kicsit hűvösebbre fordul az 
idő, esteledik, éppen portékáikat pakolják, zsong a tér. Félelmetes, 
ilyenkor valahogy a szépségkirálynők jutnak eszembe, arcukon el
folyó sminkkel és kristálykoronával a fejükön -  így ékelődik a San 
Lorenzo a térbe, a város tökéletesen megkomponált, harmonikus 
testébe. A tökéletesség után itt van egy első fázis, egy kis por, egy
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kis élő. Nem Leonardo mozgó oroszlánszerkezete, ami a liliomot 
rejtette keblében, ez kicsit sántít, kicsit csapzott. Szeretem a töké
letlenséget, hogy a szőnyegkészítő asszonyok mindig hagynak egy 
laza csomót, mert csak Allah tökéletes. Minden pillanatomban van 
egy szándékos hiba, egy ránc a selymen, egy kósza tincs, egy elgé
pelt betű vagy nem pontosan húzott vonal. A többi csak jön, követi 
az elsőt, néha taszít. Tudva, hogy a márvány mögött mégiscsak ott 
a por, az anyaföld közelsége, kicsit megnyugszom, hogy nem csak 
Michelangelo nőalakjai hamisak.

A Piazza della Signora felé, apró sikátorokon vágunk át, végig 
a Via Dantén, megállva a ház előtt, ahol maga Dante született, 
lassan az a néhány amerikai is utolér minket, akik csodálkozva 
kérdezték, mit fényképezek, miért nevetek az egyik árkádos ut
cácskában. Persze, itt is itt vagyunk, egy-egy falfirka a miénk is -  
az országé, de megérteni, hogyan is vagyok én magyar ebben az 
országban, már kicsit nehezebb. Kozmopolita, kisebbség, de egy 
idő után már csak vajdasági. Igen, magyar, de a szüleim is azok, 
nem születtek Magyarországon, és nem is vegyes házasság. Per
sze „amerikábóljöttem” sem érti, de nem baj, nem is kell, elég, ha 
én tudom, ki vagyok, honnan érkeztem, és hová tartok. Talán.

Piazza della Signora, 1498. május 23-án itt állt az a máglya 
is, melyen Savonarolát és vele együtt két dominikánust eléget
tek. Bizarr párhuzam, hogy míg Savonarola a hét főbűn jelképe
ként épített máglyán, az aszketikus szemlélet világi hívságainak 
hétlépcsős piramisán az erkölcstelenség luxusát, műalkotáso
kat, művészetek és szerencsejátékok eszközeit, szépítőszereket, 
antik és humanista írásokat, maszkokat, parókákat és kosztümö
ket égetett, addig eretnekséggel vádoltan hamvadt el ugyanazon 
a téren, ahol halálba küldte a lantokat.

Egyre kevésbé zavar az emberek áradata, döntések születnek, 
hogy mit lehet és mit nem. Palazzo Vecchio, hétfő, a múzeumok 
zárva, Dávid-másolat és Medúza fejét tartó Perszeusz. Egymásba 
fonódó nőalakok, egy kicsit szoborpark, egy kicsit a vénuszi ígé
ret, oroszlánok között a játék. Jó lenne kicsit a hűs márványhoz 
érni, ahogy Rómában is kedves volt mezítláb sétálni a vatikáni
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San Pietróban, leülni a földre, megpihenni egy lépéssel a szent 
katakombák felett, utolsó kép a félhomályban.

A csoda ígérete, míg sétálunk az Amo folyó felé, a Palazzo 
Uffizi nyitott folyosója, mellettünk haladnak a századok, a meg
kövült élet egy-egy pillanata. Előttünk a folyó, selymes zöld
arany csillogás, a hidak megannyi árnyéka vetül sikamlós kígyó
testére, Ponté Vecchio, Ponté Santa Trinitá, Ponté Allé Grazié, 
Ponté alla Carraia, Ponté di San Niccolö.

A Ponté Vecchio -  régi híd, az öreg híd nekem kedvesebb, 
mert kis boltjai mint megannyi fecskefészek kapaszkodnak ol
dalára dohos lélegzetvételükkel. Az élet ráncaiban megülő idő. A 
16. században épített híd aprócska műhelyeiben már évszázadok 
óta dolgoznak az ötvösök és aranyművesek, ennek köszönheti 
hírnevét is, s tevékenykednek ma is. A keresztben is csak tizenöt 
lépésnyi híd megannyi csodát rejt, bazár, emberek csivitelő for
gataga, s a kirakatok tiarái, nyakékei, mint aprócska álmok zafír
csillogása. Hamis szerelem. Az arany papírvékony keménysége, 
sejtelmesen tekeredő testtelensége, mintha csak egy selyemsálat 
kanyarítanék nyakam köré, csillagokkal ékesítem mellkasom. 
Álomnak édes, ébredésnek vidám, míg simogatón éget a nap, 
vállamban és hátamon az aznapi séta.

Az Arno bal partján a Palazzo Pitti, s a szándékos eltévedés a 
múlt sikátoraiban, de előbb egy kis pihenő, egy csepp friss, körü
löttünk csak a pincér olasz s a szerelem a firenzei semmittevés
ben. Hétfő, múzeumok zárva, de megpihenünk a Piazza Pittin, 
elrágcsálva ebédünk, ízes és friss sült tészta Olaszország min
den illatával. Félelmetes és komor, hatalmas köveivel meredező 
épület, reneszánsz tökéletesség, de semmi emberi nincs benne, 
valahogy hatalmasra nőtt babaház, óriások játékszere, a tegnap 
óriásaié. Kicsit olyan, mintha felmásztam volna a mesebeli bab
száron, és a felhők felett ott az óriás háza, de nincs a mesebe
li lant, csak Perszeusztól kérhetném a szárnyas cipőt, Hermész 
ajándékát.

Giardino di Boboli, a kert messzire húzódó fenséges zöld, 
álom a séta, tündérek valódi birodalma, valami olyan, amit nem
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feledsz, mert lelkedbe ég a természet e csepp mesterséges tö
kéletessége. Még mindig az Amo bal partja, sétánk végtelen, 
Brunelleschi és Galilei felfedezése.

Utunk újra csak a Piazza della Signorára vezet, apró macska
kövekkel kirakott utcácskákon keresztül követve az árnyék útját. 
A régi híd és a két kék kerékpár csendesen szenvednek a napon. 
A kosárban feledett víz cseppfolyós láva, Pompeji ígérete a leve
gőben. Újra kerekezünk, kerülgetve a gyérülő turistacsoportokat, 
már-már élvezve a rázkódást, ami úgy fonódik össze firenzei ké
pünkkel, mint a márványmozaik. Kicsit olyan, mintha mindenhol 
egy téma leképződését látnánk, a Basilica di Santa Croce -  Szent 
Kereszt-templom, valamennyire a Duomo és a Santa Maria Novel
la szimmetrikus mostohagyermeke, magában hordozza az ég csil
lagait, azt a világot, amikor még sötét volt a sötét, amit azóta csak a 
a szardíniái éjszakákban fedeztem fel, mikor a parton üldögéltünk, 
vagy éjszaka kanyarogtunk a kivilágításán hegyi utakon a kis pi
ros 500-assal, ami még mindig őrzi lábam nyomát az üvegen.

Talán kicsit egyet is értek a középkori templomok építé
si módjával, mikor nem fedte fel az épület a teljes valóját a tér 
magányában, csak egyszerűen előbukkant a semmiből, kis utcák 
rejtekéből, torkon ragadva a hívőt és hitetlent egyaránt. S lám, 
ezt tették a párizsi Notre-Dame-mal, kitépve karcsúságát, fénylő 
rózsaorcáját a budoárból, ledöntve a házak áttetsző spanyolfalát, 
s egy mesterséges környezetet gerjesztve ott, ahol a Szajna fi
noman tárja fel a rózsaablakhoz vezető utat. Párizst szeretnénk, 
kettesben bolyongni, újra jövőt tervezni. A várost vágyni még 
egyszer, de majd talán decemberben, mikor elkel a melegség és 
a kasmírkendőm.

Addig még kéken száguldunk, vidám kacaj, még egy állo
más, amire vágytam. A lelencház vagy az ártatlanok kórháza 
(Ospedale degli Innocenti, Brunelleschi, 1421) ókori formaele
meivel, oszlopcsarnoka az első igazi reneszánsz homlokzat a 
művészettörténet szerint, de mégis apró porceláncsecsemői nem 
a boldog angolkisasszonyok babaházának lakói. Az árvaház vagy 
a Dóm tér egy saroképülete, a La Loggia dél Bigallo (1358), ahol
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éjszakánként sírással telt meg a lég, elhagyott csecsemők gyűj
tőhelye, cselédlányok és főúri asszonyok szégyenének temetője. 
Valahogy igazolást nyert Szodoma és Gomora, egyre több gyer
mek került lelencházba, londoni szellő: főúri fattyak, nem csak 
nyolcadik Henrik ágyékából.

Még mindig hétfő, a múzeumok zárva, Dávid haját figyelem, 
apró nyitott ablak, mezítelensége rejtély -  Szépművészeti Aka
démia (Galleria deli’ Accademia, Accademia delle Belle Arti) a 
tér délkeleti szegletének kupolás különtermében Michelangelo 
Dávidjával, amelyet a mester 1501 és 1504 között készített.

Már megint a Dóm, üldögélünk a Szent Márk téren, galambok 
körülöttünk, cukros tea a közeli boltból, még hideg, szomjamat 
oltó pillanatnyi öröm, egy hatalmas, a mellkasomat szorító csuk
lás. Ez volt Firenze, valami hideg, gondolkodás nélkül lenyelt 
szirup, ami nem ér el tudatodig, a felismerés, hogy nem tudod 
eldönteni, jó  íze van-e a köhögés elleni orvosságnak, vagy kese- 
rű-e a tea. Még mindig nem tudom pontosan, szeretem-e a várost, 
ahogy tudom, hogy már szeretem Cagliarit, de ehhez egy újabb 
szardíniái út kellett, hozzá egy forgalmi dugó, mikor csak lépés
ben haladhattunk a kikötő mellett. Már akkor kicsit szerelmes 
lettem, mikor októberben a repülőből újra megláttam a tengert, 
az akvamarin parti vizet, és találgattam, vajon ez a sziget melyik 
fele, vajon felülről, Korzika irányából közelítünk, vagy ez a meg
szokott Róma-vonal. Már akkor jó volt, amikor hámoztam ki ma
gam a kabátomból és kardigánomból, tettem fel a napszemüve
get, és csókoltam a rám váró Kedvest. Vajon Firenze mikor lesz 
szerelem? Vajon akkor volt-e, amikor vacsoráztunk az egyik kis 
étteremben, jobbomon a Duomóval, előttem a tál spagettivel, amit 
Neked adtam? Igen, akkor szerelem, mikor ketten vagytok egyek 
Firenze szívében, mikor simogat a bor, és nem számít, hány turis
ta fényképez körülötted, mert te is csak az egyik vagy közülük.
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Firenzéből újra Bolognába utaztunk, és másnap Rómába. 
Megszabadultunk halott bőröndömtől, a kuka mellett hagytuk, 
mint vöröslő koporsót, utca köveire száradt meggyszín vért. 
Döntésünk végleges, bár rossz volt elhagyni hűséges társam, 
ami végigszenvedte velem a pécsi utakat, de akadályozott min
ket, így, mint a csordától lemaradt beteg állatot, magára hagytuk. 
Új társam ezüstben villanó kis klasszikus, könnyedén guruló, 
aminek helyét majd átveszi a nagy kamuflázs, a városi dzsungel 
egyszemélyes harcosa. Első nap, mikor nem siettünk felébredni, 
nyugodtan ittuk a kávénkat és lapoztuk át a reggeli lapot, nekem 
csak a sejtés és a kérdezés, nem is értem tisztán, akkor ez a szó 
mit is jelent. Le kellene ülnöm, órákat venni, mert bár tökéletes 
szardíniái kiejtésem van, mégsem tudok eleget, ez a néhány hét 
csak a majdnem értést hozta. A vonat indulásáig még egy óra, 
akkor park és egy amerikai folyóirat, üveg, vonatjegy. Messze 
van Róma, a vonaton csendes álomba merültem, az egyenle
tes zötyögés, a finom megállások, a gyorsaság nyugtatott, vagy 
csak az, hogy ott volt mellettem ő, mio piccolo Sardo, az én kis 
szárdom, aki vigyázott az ő Evecitájára. Néha, mikor kinyitot
tam a szemem, elsuhant mellettem a táj, egy villanás, de ahhoz a 
csodához nem mérhető, amit Firenzébe utazva láttam. Toscana, 
az aprócska házak, gazdaságok, szőlősök és a zöld rusztikus ro
mantikája talán sehol nem ilyen intenzív, mint azon a vidéken, 
néha elhagyatott, indákkal benőtt kis kúriák nőttek ki a földből, 
száműzöttek és boldogtalanok igazi édenkertje, ahol felfelé ka
paszkodik a csoda, és vérvörös a bor.
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Római barátunk, Tiziano késik, talán fél órát, addig üljetek 
le valahol, igyatok meg egy kávét! Egy ókori villa falai mellett 
néhány macska társaságában kávézgattunk, egy hajléktalan a 
mellettünk lévő önkiszolgáló étterem tálcáiról szedegette össze 
az ennivalót, borotvált úriember, öltönyben, udvariasan, senkit 
nem zavarva, nem kéregetve, csendben elfogyasztotta a mások 
által otthagyott ételt, majd visszatette a tálcát, és elment. Vajon 
ki lehetett, nem is tűnt hajléktalannak, furcsa, ahogy az a férfi is, 
aki ötven méterre tőlünk aludt a reptér padlóján, majd néhány óra 
múlva rágyújtott, és hevesen gesztikulált a telefonjába.

Újra a pécsi hangulat, most már többen vagyunk, Tiziano, míg 
a sajtok között válogat, még mindig nehezen beszél angolul, bár 
ő egy évet volt ott Erasmus-diák. A kollégium vibrálása, az ottani 
illatok, míg a tésztaebéd főtt, most Róma, a lakása, de még mindig 
tészta, és végre internet, amit kicsit hiányoltam az olaszországi 
nomád élet alatt. Még megjegyzi, mennyit változtam, amióta ja 
nuárban utoljára látott, de nem is rossz ez így. Még mindig an
gyalszárny, így nem engednek be egyetlen templomba sem. Csak 
mosolygok, táskámban kendőim, egyet a vállra, a másik alkalmi 
szoknya gyanánt, ha túl rövidnek tetszik a nadrág. A dopo -  majd 
később köszönünk el, és beleveszünk a metrózok tömegébe.

La Fontana di Trevi, valami furcsa, bizarr barokk ragyogás, 
ami merész erotikával társul, mióta Anita Ekberg megmártózott 
benne a LaDolce Vitában. A film a filmben, Marcello Mastroianni 
mint szicíliai felszarvazott férj, kinek bajuszkás, kreol felesége 
éppen a Dolce Vita alatt szökik meg a festővel, míg a vásznon 
Mastroianni Anitát ölelgeti, micsoda kacagtató önirónia, a ren
dező játékos kedve, vagy csak egy kis szőkeség a szicíliai fekete 
nők között. A Válás olasz módra (Divorzio alVitaliana, 1961) és 
Az édes élet {La Dolce Vita, 1960). A Trevi-kútban való fürdőzés 
jelenete bevonult a filmtörténetbe. Róma egy félreeső szegletének 
hűs csodája, már messziről, a házak körül előkúszik a csobogás 
és az emberek hangját pezsgő buborékolássá asszimiláló vízesés 
zajgörgetése. Valahogy megint jó volt egy pillanatra levegőt sem 
venni, mielőtt befordultunk volna a sarkon, utána csak kacag
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ni, ahogy feltörik a forrás, csillogó érmék a kékesen átlátszó víz 
alatt, márvány habcsók, vad hullámlovakat-hippocampusokat 
szelídítő tritonok, haltestű férfi sellő, hosszú szakállát repíti or
kán, csendes altató a kagylókürtből. A vénuszi kagyló, melyben 
ma Neptunus áll, mese, Aqua Vergine. Sajnálom, hogy nem egy 
évvel azelőtt látogattam el megint, immár másodszor Rómába. 
Akkor igaz lett volna a futurista világszemlélet, a Trevi-kút vér
vörösre festett vize. A legenda így szól: bal váll, pénzérme és 
háttal, tettem a kötelességem, s kicsiny érmém egy koldust is 
megsegít, hiszen éjszakánként kihalásszák a bedobott érméket, 
és a római rászorulók megsegítésére fordítják.

Kacarászva kerestük az utat, ami kivezet a szűk kis utcák 
rengetegéből, egészen a Pantheonig (építették 125 körül). Még 
emlékeztem, hogy mikor néhány éve, talán már hat is lehet, itt 
jártam, az összes isten templomával szembeni étterem mosdó
jában felírtam a nevem az ajtófélfára, de a hely megszűnt, kis 
kávézó, isteni eszpresszó, pont ahogy szeretem. Pantheon, ak
kor csak kívülről, mert zárva volt, de most végre láthatom a nap 
útját a mennyezeten, menny és vízelvezetők, ha a legmagasabb 
pontján nyitott kupolába beesik az eső. Újra csak a rotunda és 
tetraéder, benn minden szegletét ismerem, lerajzoltam százszor 
talán, a benyíló kis fülkék, istenek lakhelye, s meglepetésemre 
egy felállított oltár, Jézus a kereszten. Itt van az összes isten, a 
római nagyok és a keresztény Isten, de hol marad a keresztény 
alázat, mikor mindent a magunk képére formálunk, s nem hagy
juk meg a pogány istenek utolsó lakhelyét, utolsó menedékét. 
Figyeltem, ahogy lassan kúszik a nap a plafonon, figyelmeztet, 
hogy siessünk, hiszen ma még látnunk kell a négy szökőkutat.

Útban a Piazza Navona felé megállunk Sant’Ignazio di Loyola 
templomnál. A barokk térábrázolás egy különleges példája, mi
kor felnézünk a mennyezetre, a freskók szinte áthidalni láttatják 
a valódi tér és a festett közötti különbséget. Az ég lefelé folyik, 
belekapaszkodik a valódi oszlopokba, szinte elveszik a valóság a 
festett felhőkben, majd folytatódnak az oszlopok felfelé, s ahogy 
nézed, mintha egyre magasabbra nyúlna a lég. Elveszíted a való

47



ság és tér érzékelését, csak a látvány marad, ami megcsalja érzé
keid, és nem érzed, hol is kezdődik a valódi boltozat, mi az igazi 
oszlop, és meddig tart a magasság maga. Majd a másik játék, a 
kupolabolt, aminek apró centrálisnak tűnő ablakos tornya csak a 
képzelet játéka, ahogy közeledünk az apszis felé, a torony, mely
nek ablakain beszűrődő fény világos sávban húzódik a boltozaton, 
valójában csak festett. Az ábránd, hogy a kupola középső részén 
látjuk, egyszerre szertefoszlik, amikor az oltár elé érünk, mert az 
a félgömb belső oldalán negyvenöt fokban a templom kapujának 
irányában helyezkedik el, csak a művész leleményének erőszakos 
kinyilatkoztatása, mint a Louvre Mona Lisája, kinek szemei az 
üveg mögül fiirkészőn követnek. Bizarr s félelmetes, gonosz, pu
fók kezén apró körmök, szemöldöktelen finom fátyol.

Piazza Navona, ez volt az egyetlen hely, amit a Kedves szere
tett volna látni, Borromini és Bemini csatájának egyik állomása, 
a Sant’Ágnese in Agone (Borromini, 1657) előtt Bernini kútja 
a Fontana dei Fiumi, a Nílus, a Duna, a Gangesz és a Rio delta 
Plata folyókat ábrázolja, az ismert földrészek szimbólumaiként. 
Az obeliszk a domitianusi korszakból, Egyiptomból való (i. sz. 
1. század). Kacagtató felismerés, egy kis kiírás a kutat takaró pa
neleken: Bernini előbb felépítette, mint ti megtisztítottátok volna 
(2006. október).

A Capitolium tér (Piazza dél Campidoglio), a végleges terv 
1561-ben készült el, Michelangelo munkája. A mester zsenialitá
sának még egy állomása, aminek koncepcióját néhány mondatban 
oly nehéz elmondani, mint a San Pietro dinamikáját, mikor egy
más után tárulnak fel a részletei, ahogy haladunk a baldachin felé.

Szentkirályi így ír a San Pietróról:
„Michelangelo tere problematikusabb. [Bramante téralkotá

sához viszonyítva, amelynek jellegzetessége, hogy a tér egyszer
re tárul fel a templomba lépő előtt -  L. E.] Egyetlen nézőpontból 
sem tekinthető át egyszerre az egész. Bárhonnan szemléljük, a 
belátható rész túlmutát önmagán, csak viszonylagosan befeje
zett. A térrendszer teljes megértése feltétlenül megköveteli a hu
zamosabb ideig tartó végigjárást. Az összbenyomás ennek ered
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ményeként, az egymás után feltáruló képek sorozatából alakul ki. 
A vizuális élményhez tehát állandó komponensként a változás, a 
mozgás tudata társul. És mert a formában, a térkapcsolatokban, 
a feszített arányban már eleve adott dinamikussághoz a tényle
gesen kifejtett izommunkát, az átélt mozgást asszociáljuk, a tér 
szinte emberinek érzett cselekvőkészséggel telítődik.”

Majd folytatja a Capitolium térrel:
„Ugyanez a komplex térszervezési elv érvényesül a piazza di 

Campidoglio együttesénél (a végleges terv 1561-ben készült), 
azzal a különbséggel, hogy az időbeli folyamattá szétzúzott él
ménysor lejátszódása itt egy axiális rendszer tengelyvonalához 
kötődik. A Capitolium dombján elterülő térhez enyhe lejtésű, 
lépcsős rámpa -  ún. cordonata -  vezet. Ameddig ezen fÖlhala- 
dunk, a látvány csupán várakozást ébreszt, az épületek még jó 
részt elmerülnek a dombtető pereme mögött.”

A tér szimmetriája csak axiális, az alaprajz trapéz alakú, két 
oldalánál a Palazzo dei Conservatori és a Musei Capitolini -  
Capitoliumi Múzeum, szemben a Palazzo Senatorio. A hatás lé
legzetelállító, a tér keskenyebb része csak két oszlop által kü
lönül el a cordonata torkolatától, ahogy szűkül, az az érzésünk, 
hogy domborodik, ezt a hatást Michelangelo egy csillag közpon
tú, majd ellipszisekkel formázott mintázattal erősíti. Ami külön
leges, hogy a mozaik tökéletes körszeleteknek és körnek hat. 
Örvénylő szimmetria, érzékeink egy tökéletesen megkomponált 
megcsalása.

II Monumento di Vittorio Emanuele (1885-1911) a Piazza 
Venezián kis bevezető a város forgatagába, mellette a Foro 
Romano és a másik oldalán La scalinata di Aracoeli (1384), s a 
lépcsők tetején a Santa Maria in Aracoeli, majd a két lépcső talál
kozik, így csúszik egybe a Campidogliora vezető cordonatával.

Elsurranva a Palazzo Senatorio mellett, kicsit a Monumento di 
Vittorio Emanuele mögött, feltárul a Foro Romano, a hűs tégla
falhoz dőlve csak örvendezek, nem gondoltam volna, hogy még 
egyszer látni fogom. Mikor először jártam itt, megfogadtam, 
hogy eljövök még legalább egyszer, de az oly távolinak tűnt, ho
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gyan és mikor, néha még akkor sem hittem el, mikor ott álltam 
előtte. Ott magasodott előttem az Arco di Settimio Severo, távo
labb a Basilica Iluia és a Basilica Aemilia, a Tempio di Saturno, 
I Rostri és a rengeteg macska, kényelmesen sétálgatva a romok 
között. Róma macskái, mindegyik romkertbe befészkelték ma
gukat, csendesen szenderegtek az oszlopok tetején, friss tejet rej
tett a gazzal benőtt padlózat. Mellettünk haladnak a századok, 
lassan nyugszik le a nap, a Colosseum vérben úszik, a gladiá
torok ordítása és a keresztény mártírok utolsó sikolya. Foro e 
Mercati di Traiano, Traianus oszlopa már csak egy árnyék, míg 
sétálunk lassan a lenyugvó napban. Utolsó sugarai még a Piazza 
dél Quirinalén, ahonnan talán a legszebb panoráma tárul a sze
münk elé, maga Róma és a Vatikán, de itt vannak a kormány épü
letei is, az elnöki rezidencia. A látvány oly fenséges, ahogy vérbe 
borul, tejjel-mézzel folyó Kánaán, a mézarany és a vörös szatén 
finoman nyeli el a várost, s hirtelen éjszaka lesz. Rómában soha 
nincs valódi sötét, sárgán világít a város, narancs vörösen. San 
Carlo allé Quattro Fontane, tökéletlen tojás, bezúzott orral a csi
nos revütáncos. Egy gyors hívás a suhanó autók és a négy szökő
kút között. Titokban vizet hintek égő lábfejemre, séta -  felszálló 
rőzseláng. Lámpások émelygő tömege, a sárgás víz hömpölygő 
forrás. Csak röpülünk a kockás terítő és a forró köveken sült piz
za felé, de tömeg, emberek szardínia-rendje. Elegáns vendéglő 
Róma közepén, keserű Montenegró és papírvékony pizza.

Keresztül a városon, egyet villan mellettünk a Colosseum, a 
vatikáni Castel Sant’Angelo -  Angyalvár, s a macskakövek gur- 
gulázzák a nevetést. Közeledvén a Spanyol lépcsőkhöz (Piazza 
di Spagna e la scalinata Spagna) egy-egy dobozt sört szoronga
tunk, az éjszaka közepén együtt ülünk a lépcsők sárga fényében, 
gitár és kacaj. La fontana della Barcaccia hűs vize.
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Mikor az előző éjjel elsuhantunk a kivilágított hidak és a 
narancsban úszó Castel Sant’Angelo mellett, a Tiberis jelenlé
tét csak emlékeimből hajlítottam a boltívek alá. Összeszorult a 
gyomrom és libabőrös lettem, ilyesmi történik mindig, mikor 
meghallom Dinah Washington narancskörte hangját, ami érdes, 
de mégis zamatos, dúsan fanyar. Akkor egy pillanat alatt elszállt 
a borzongás, mert megálltunk, szűk kis parkoló a macskaköves 
utcán, és elindultunk a Spanyol lépcsőkhöz. Már akkor tudtam, 
hogy másnap megint egy csoda vár. Ez a nyár tele volt varázs
lattal, de majdnem két hónap és egy újabb majdnem háromhetes 
olasz út kellett hozzá, hogy feldolgozzam az élményeket, azt a 
szellemi sokkot, amit egy álom beteljesülése vált ki. A katarzis 
minden ideológiai és irodalmi értelmében, amit most nem egy 
könyv váltott ki, hanem egy zsúfolt terem, fejem felett Miche
langelo verejtéke, vagy az Utolsó vacsora, William Golding 
A legyek ura című könyve, amit nem tudtam letenni, de elolvasá
sa után napokig zokogva ébredtem, ám egyre könnyebb lélekkel. 
Negatív gondolataim sós foltot hagytak narancsszín párnámon. 
Valami állandóság költözik a kitisztult lélekbe, olyan, mint a 
meditáció alatt a légzés, észre sem veszed, és megnyugtat, ami
lyennek lennie kell, s utána sem zihálsz, csak áramlik tüdődbe az 
oxigén. Miért is jó  Goldingot Michelangelóhoz hasonlítani vagy 
Leonardóhoz, esetleg csak ahhoz, mikor a kristálytiszta tenger
vízben rézszín medúzák között úszol, s látsz minden hófehér ho
mokszemet a majdnem húsz méterrel alattad levő tengerfenéken? 
Megtisztít, s könnyebb leszel, lebegsz, s kacagnod kell, mikor 
legjobban félsz, s a legszomorúbb vagy. Tudtam, hogy ez vár rám
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másnap, mert megint egy álmom teljesül, láthatom a Cappella 
Sistina -  Sixtus-kápolna mennyezetfreskóját.

Már érkezésünk előtt egy hónappal megvettük a jegyeket, de 
így is csak egy bizonyos napra kaptunk időpontot, ehhez igazítot
tuk a tengeren való átkelésünk. Fájt a reggel, keveset aludtunk, 
gyors számolás, még talán tizenöt percet szundíthatnánk, csak 
úgy egymás haját cirógatva. Rohanás, kocsi, metró, majd szin
te futva érkeztünk a meeting pointhoz. Végig a magas várfalak 
mellett, csak a tömeget követve, végeláthatatlan sorok. Lépcsők 
vezettek le a másik utcára, tömött sikátor, fényes napkelet. A „fél
tízes” csoport egyre nőtt, már vagy hetvenen tolongtunk a lép
csőkön imbolyogva, s vártuk a check-int. Még így, hogy a valódi 
jegy árának kétszeresét fizettük, ne kelljen várni, ma biztosan be
jussunk, s még időnk is legyen elérni az esti hajót, talán egy óra 
is eltelt, míg keresztülestünk minden vizsgálaton, kendő a háton, 
táskák tapogatása, s megkaptuk az instrukciókat a tűző napon.

Vatikán képtára, Uffizi-hangulat, a legnagyobb középkori, re
neszánsz mesterek gyűjtőtégelye, különös gonddal összeállított 
gyűjtemény, bár kicsit már megszokott tematikai összeállítás, 
meglepetést nem szerez, csak gyönyörködtet, elgondolkodtat. 
A Sixtus-kápolnához vezető úton azonban, az utolsó részlegben 
az utolsó két század kap helyet, kubisták keverednek a szürrea
lizmussal, egy csepp Dali, Rodin Gondolkodója és az őrült hol
land bálvány, Van Gogh s az orosz szobrászat furcsa absztrakt 
torzói, elgyötört, fém Isten, Mechanikus Narancs. Utunkon csak 
elsuhanunk az egyiptomi, etruszk és az archeológiái gyűjtemény 
felett, valahogy az egész olyan örömodázás, pleasure delay va
nília égboltja. Gazdagon díszített hosszú folyosókon végig, már 
káprázik a szem az arany csillogásától, a szobrok, a freskók, a 
mennyezeti kazetták tolakodó fenségességétől. Néha már kiáltani 
szeretnék, hogy állj, akarom Le Corbusier fehér, letisztult való
ságát, a ronchampi zarándokkápolna esetlen báját, elég a csillo
gásból. Angyalok között pihenünk, egy aprócska szoborkertben 
a Laokoón-csoport, Michelangelo Dávidjának ígérete. A mestert 
ez az ókori szoborcsoport ihlette csodálatos szobrának megal
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kotásakor. Minden figura mozgásban van, megfeszülnek izmaik, 
vénáik kidagadnak az erőlködéstől, görcsbe rándult lábfejek, ar
cuk kifejező, szenvedés és gyötrelem, ám a félelem mellett mégis 
ott van a harc, az élet akarata. A kertecske közepén a kút körül 
zöldellő növények, az árkádok alatt hűs árnyék, a hőség halánté
kunkon csapódott le, egy pillanatra délibáb, szédülés és a Ked
ves oltalmazó karjai. Át a szoborfolyosókon, Diana és Aphrodité 
különböző megtestesülésein, a pogány istenek kicsúfolása, majd 
falikárpitok és freskótérképek, évszázados tudomány aranyban 
és királykékben, méregzöld földvalóság. Magasból a táj, alat
tunk a tenger akvamarin foltjai, ahogy szelídíti a mélykék vizet 
a fehér homok közelsége, a csipkézett partokat, a felhő nélküli 
csodát, hiszen oly ritka, mikor nem borítja be a gépet a tejfehér 
felhővilág, majd a sziget felett repültünk, piros háztetők, az utak 
szerpentinjei, egyre nagyobb boldogság, hogy mily csodálatosan 
süt a nap, és végre újra ölelhetek.

Elhagyva a vágyakozás szigetét, sorra a tematikus termeket, 
Raffaello Athéni iskolája előtt megpihenünk, s nézd, az ott Mi
chelangelo meg Platón és Szókratész. Egymás mellett ülünk, 
csendesen örvendezünk, megigazítja egy félrehullott tincsem. 
Még mindig oly messze célunktól, de már telítődve a Vatikán 
csodáival, már előre rettegek, hogyan is lesz, mikor megpillan
tom a kápolnát. A modernitás Majakovszkij-szagú termein ke
resztül jutunk arra a szűk folyosóra, aminek lépcsői a kápolnába 
vezetnek. Közben őrök, kiírások, nem használhatjuk a fényké
pezőgépet, folyadékot, élelmet nem vihetünk be, a kendő a váll
ra, majd belépünk. Tömeg, sodródunk. Az őrök folyamatosan 
kiabálják: no photo, miközben csak bámulunk, nézünk felfelé. 
Zihálok, és egyre szorosabban fogom a kezét. Látásom néha el
homályosul, talán a könnyek, vagy csak a levegőtlen teremben 
az enyhe klausztrofóbiám. Csodálatos, átkarol, úgy visz minket 
a tömeg, valahogy most egy organizmusként létezünk, mindany- 
nyian egy csoda részesei vagyunk. Lassan résnyire nyílt a szám, 
nyakam már görcsbe rándult, de nem éreztem semmit, csak a 
tisztulást, mikor a ködből kilép a fény, s néha újra a ködbe vész,
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de lelkedben még él az emléke. Ezzel táplálkozom én is, az Utol
só vacsora könnyeivel és a kápolna vibrálásával. Itt nem volt 
önálló gondolat, önálló mozdulat, de mégis kellemes volt egy 
kicsit a föld felett járni. Már nem emlékszem, hogy mennyi időt 
töltöttünk el ott, újra és újra elemezve Michelangelo freskójának 
részleteit, rámutatva a homoszexualitására, hogy nem ismerte 
a női testet, ezért néznek ki nőalakjai úgy, mintha férfiak vol
nának két odaragasztott gömbbel. Elmesélve a történetet, hogy 
Noét festette meg először, de túl sok alakot festett és aprókat, így 
az első freskók kicsit pacaszerűek a földről nézve, hogy Ádám 
négyméteres alakját már segítők nélkül, egyedül festette három
négy nap alatt. A technika, az üzenet és az oltárfreskó, ami azon 
az oldalon van, ahol valójában az egész Genezis kezdődik, ahol 
Isten elválasztja a fényt a sötétségtől. Michelangelo különös fa
nyarságát emeli ki Isten ábrázolása, hátulról. Olyan képzetünk 
támad, hogy látjuk Isten mezítelen ülepét, pedig csak a színek 
és hosszú köntösének tapadása váltja ki ezt a képzetet, valahogy 
mintha Michelangelo azt mondaná, hogy Isten is ember. Nézd! 
Bár hite megrendíthetetlen, bűne mégis a testiség bizarr gondo
lata, mit folyamatos vezekléssel próbált feloldani. Gondolataiban 
vétkezett, mégis lelkét, testét sanyargatta. Talán önmagának is 
üzen a fal freskójával, az átmenet a menny-föld-pokol között. A 
hatás félelmetes, kegyetlen, nem bizarr, mint Bosch madárfejű 
emberei, de a mélység ábrázolása riasztó, válogatott kínzások, 
félelmetes démonok, szenvedő emberek kaotikus sokasága, míg 
fenn a tisztaság, a lágy tónusok dominálnak. Az idő megállt, 
csend. Nem szabad hangosan beszélgetni a kápolnában. Még 
mindig kezét szorítom, vörös barázdákat vájnak körmeim hú
sába, meg se rezzen, kiléptünk porhüvelyünkből, katarzis. Nem 
akarom elengedni az élményt, de hirtelen tör rám a légszomj, 
hirtelen beborít a terem, elborítanak az emberek, nem tudok sza
badulni kipárolgásuktól. Menekülnék. Egy utolsó pillantás, már 
csak kapaszkodom, át a folyosókon, a Szent Péter-bazilika felé, 
megpihenve az első nyitott ablaknál. Ereztem, hogy nem tart meg 
a lábam, beteljesült valami, amire oly nagyon vágytam.
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Letelepedtünk a San Pietro kordonnal elkerített lépcsőire, on
nan bámultuk a teret. Obeliszk, a barokk téralkotás és Mussolini 
lámpaoszlopai, amelyek vizuálisan egyenessé tették az utat, így 
adva irányt az utazónak, aki átsétál a Tiberis felett, s közeledik a 
katedrális felé.

A Campidoglio kapcsán Szentkirályit idéztem, de ahogy az, a 
San Pietro is az idős Michelangelo Buonarroti nevéhez fűződik. 
Bramante, aki az első változatot tervezte, egy statikailag igen 
problémás szerkezetet alkotott, halála után majdnem három év
tizedig stagnált építése, közben olyanok dolgoztak a terveken, 
mint Raffaello, Peruzzi vagy Sangallo. Mikor Buonarroti átvette 
a munkát, visszatért a Bramante-féle eredeti kompozícióhoz, de 
egyszerűsítette annak tervét, elhagyta a saroktornyokat, a mel
lékkupolák térbővületeit, és megerősítette a falakat:

„A méretek ellentétes irányú változása alapvetően módosítot
ta a tér összhatását. A Bramante-terv tömegszerűen zárt térvolu
menek additív jellegű együttese volt. Michelangelo tere a köz
ponti kupola uralma alá rendelt organizmus, minden egyes része 
a négyzeti tér jobb érvényesülését szolgálja.

A formák plasztikusabb alakításán, az ellentétessé feszített 
arányokon, a rangsorolt elemek társításán túl a térhatás dinami
káját még egy jelentős tényező fokozza: a kinesztetikus élmény. 
Bramante úgy tervezte meg a S. Pietrót, hogy a belépés után, 
viszonylag rövid távon áthaladva, gyakorlatilag egy nézőpontból 
a teljes térrendszer feltáruljon.”

Míg Michelangelo terét csak körüljárással, egy kis izommun
kával tehetjük magunkévá. Belépéskor hosszanti irányban feltá
rul a tengely, előttünk a baldachin, Bernini (akinek köszönhető 
a barokk téralkotás lenyűgöző példája, a Piazza San Pietro) és 
Borromini alkotása 1624-ből, hatalmas csavart oszlopai, kifino
mult megmunkálása igazi remekmű, valójában e mű adott okot a 
két építőművész közti vitára, majd később mélységes gyűlöletre. 
Balról, az oszlopok takarásában, egy nyitott oldalkápolna, ahol 
üveg mögött őrzik Michelangelo La Pietájkt (1499), a gyenge 
világításban még így, messziről is, korláttal elzárva, nyugalom
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árad a szoborból, Mária tisztasága, nőies, finom vonásai egyál
talán nem vallanak a mesterre, bár ugyanilyen tisztelettel és fi
nomsággal ábrázolja a Szüzet egyik legutolsó alkotásán, a befe
jezetlen Piétan, ahol öregkori önmaga is megjelenik Jézust tart
va, a Szűzanya mögött (a szobor Firenzében található, a Duomo 
mögötti múzeumban).

Csak sétálgattunk a márvány padlón, hűsítő mezítelenség, 
talpam már grafitszínűre gyalogoltam, hideg borzongás, amikor 
letelepedünk a földre. Csak még a katakombákat látnám, pápai 
kripták, csendben vonul a tömeg a megszokott úton, ismerős ne
vek, mégsem érint meg a szent hely, de akkor egy csoportosulás
ba botlunk, a korlát mögött emberek imádkoznak lehajtott fejjel, 
én is keresztet vetek, s kérem II. János Pál pápa áldását. Szótlanul 
megyek tovább, az ott kicsit más volt, kicsit olyan, mint mikor 
egy pillanatra csendben kell lenned, hogy befogadd a változót.

Végig a barokk téren, a fasizmus lámpaoszlopai mellett, 
egy pillanatra előbukkannak a varsói emlékek, de már a kezem 
s arcom mosom az utcai kutacska hűs vizében, nyakra tapadó 
tincsek. Este már hajó, tirrenia, a Tirrén-tenger hűs szellője, az 
akvamarin hullámok.
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SZARDÍNIA





Mikor hazatérvén mondtam, merre vesztem el a világban, csak 
azt kérdezték, hogy pontosan hol is van, akkor a csizmát magya
ráztam, Szicíliát az orra hegyén, a térdénél a szigetet, Szardíniát. 
Közöttük a Tirrén-tenger, egy más világ, óriások sírjaival, korai
tokkal és fehér homokkal, csodálatos sós vizével, ami mindenhol 
kristálytiszta és méltán híres. Woody Allén Match Pointját (2005) 
néztük, Jonathan Rhys Meyersszel és Scarlett Johanssonnal, mi
kor az első öt perc után már Chris Wilton (JRM) megemlíti, hogy 
a Forte Village-ben dolgozott, ah, extra luxury luxury resort, 
meg persze később, hogy hajózni indulnak Szardíniára. Hát mi 
is hajóztunk, de ez megint egy másik mese, a halott fényképe
zőgépem, Chloe és Joe Új-Zélandról. Talán később, hiszen ez 
majdnem a történetem szigetet elhagyó vége.

Alig értük el a hajót, ami átvitt bennünket a Tirrén-tengeren, 
rohanás a csomagokkal, a taxisokkal a veszekedés, mindegy 
mennyiért, csak vigyen. Vonattal talán fél óra Rómából, majd 
majdnem ugyanannyi, mire a fedélzeten voltunk, tirrenia. Fehér 
és kék, lifttel a hajó gyomrába, ahol várt kis kabinunk. Klausztro- 
fóbia, még mindig nem indultunk, de már remeg hatalmas teste, 
ülünk a legfelső szinten, felettünk csak a lassú félhomály, s a szél 
körülöttünk, ahogy elindult a gép, fehér habfoltok, várom a delfi
neket kicsiny bárkánk mellett. Talán a legszebb naplemente, amit 
valaha láttam, talán azért, mert nem volt szárazföld, a lenyugvó 
nap skarlátszín emlékezés, kis nosztalgia, az elmúlás ígérete, a 
befejezésé, ami valamikor akkor kezdődött, és most ért véget, egy 
kerek egész, gyönyörédes napkorong. Egy pillanatra vérré vált a 
víz, majd még egyet lobbant, s kihunyt az érzés, hol van már a sze-
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relem, csak sötétség és hideg szél. Akkor átkarolt, és lementünk a 
hajó éttermébe, sajttál -  három szelet sajttal -  három kenyérke és 
egy Tuborg, sanyarú sors, édes ébredés. Úgy aludtunk kettecskén 
kicsiny kis kabinunkban, mint két testvér, egymás mellett, mégis 
oly távol, amilyen távolra csak repíthet az álom, amint duruzsol a 
motor, érzed a friss levegőt. Tizenhat órát utaztunk. Másnap reg
gel már csak azt figyeltük, hogyan suhannak el előttünk Szardínia 
partjai, még a víz színe is más, kicsiny választott haza. Cagliari 
sziluettje, a bástya, a Castello. Előttem néhány hét, egy sziget és 
ötezer kilométer, amit a kis piros Fiat 500-assal teszünk meg, át
szelve az egészet, keresztül-kasul, fel és le, szerpentineken kanya
rogva, aprócska manufaktúrákból kecskesajtot véve, egy kisebb 
vagyont korallokra költve és minden alkalommal másik parton a 
hasamat süttetve. Nem is tudom, hogy mivel kezdjem, hiszen itt 
van Cagliari, Bosa, Alghero, Villasimius, Santa Maria Navarrese, 
Barumini, csak néhány hely, ahova valamilyen élmény fűz, egy 
történet, egy íz, egy-egy, már nem beszélek csodákról, mert ez 
itt a mágia helye, olyan elfeledett civilizációé, ami a legenda sze
rint lerohanta Egyiptomot, és a történelem előtti korban hatalmas 
kőtömbökből épített cukorsüvegei még mindig állnak, de a va
rázslat a kikötő közelében élők sokszínűsége, az ablakban szárí
tott mosott ruha, vagy csak egy haragosan gesztikuláló unatkozó 
fehérnép. Tanácstalan vagyok, hogy hogyan is építsek, hiszen 
már megérkezésem másnapján a sziget másik felébe mentünk, fel 
északra Cagliariból, ami délre néz, át a Földközi-tengeren, Tuné
zia hennával festett tenyerét csókolja a négy mór, Szardínia zász
lajáról. Legyen áldozat a bornak oltárán, Bacchus bíbor orrának 
fényesítése s a bacchanalia...

S most téged szólítalak, hiszen itt terem a fichi d ’India, a kak
tuszok édes gyümölcse, hiszen itt a sivatag, a fenyvesek, a ta
vak, a tenger és a rózsaszín flamingók, ahogy halásznak a sekély 
salinában.

Még aznap este elbúcsúztunk Stefanótól és Alicétől, koccin
tottunk az ajándék pálinkával, és jó utat kívántunk, két hét Ame
rika nekik, nekem meg érkezik az új, virágos, csinos Converese
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cipőm, édes All Star, hippik után mégis good moming Starshine. 
Egyre jobban idegenkedem a csókoktól, ha kezet fogunk vagy 
csak bemutatkozunk, már nem is elég, csókok arcra, mikor meg
érkezünk, majd mikor megyünk, de csak annak adsz, aki valami
lyen hatással volt rád, akivel beszéltél, vagy aki egyáltalán jelen 
van. Hát nem, néha nem is tudtam, hogy mit tegyek, a sok puszi 
között elvesztem, csak úgy cuppantak, s még ha én a kézfogással 
próbálkoztam volna, akkor is erőszakkal arcon csókolnak. Piazza 
Yenne, utolsónak érkezünk bele az éjszakába, de legalább a bel
város és a társaság fele, kikkel másnap kezdődik a nagy kaland, 
Bosa és a fesztivál, amikor folyik a bor, és megfesti hófehér kön
tösöd. A többórás út után, nem is tudom már, hiszen néha aludtam, 
néha a kanyargós hegyi utaktól szenvedtem, meg a forróságtól, 
mikor az út mellett kaktuszok nőnek, áthaladunk Európa legna
gyobb sivatagán. De a tenger ígérete, hatalmas hullámok és ször
fözők, ahogy behajtunk a város melletti kempingbe, szeretetérzés, 
a régi táborozós pillanatok, de ne maradjunk két éjszakánál töb
bet, félelmetes éjjeli sötét. A második érzés a tenger, Compoltittu, 
habfehéren és ötvenes faktorszámú krémmel a napsütés s a félsz, 
hogy nem merek a szikláról a vízbe ugrani, csak három-négy 
méter, látod, oda ugorj, ahol sötétkék a víz, ott nincsenek szik
lák. Ha te is, én is. Akkor gyere, és nagyot csobbantunk, kacagva 
emelkedtem ki, és úsztam tovább, már a következő próbálkozás, 
de magasabbról, barlangok meghódítása, csak figyelj a sziklákra, 
vérző kis horzsolás a lábfejemen. Még hordom hófehér bőröm, 
előbukkanó szeplőim, de vár a bronz és a skarlát.

Mikor még mesélték, nem is tudtam, mire számíthatok, de fel
vettem fehér ruhácskámat, kényelmes cipőt lábamra, és persze 
egy csepp smink nélkül készültem. Kontyomba szőlőindát tettek, 
és úgy indultunk, mi fehéren és tisztán, bosai gyermek feketében, 
a kis bambolával. Olyan a város, mintha egy utca lenne, hangos 
kiáltások és szitáló zene, feketére festett arcok, a langyos para
fa korma. Egy utolsó kép, és már a forgatag. Hét euróért fehér
piros táska a nyakunkban, féltékenyen őrizzük poharunk, amibe 
egész éjszaka folyni fog a bor, csak kiálts: Vino! S újra tele lesz.
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Tényleg a borban ama igazság, hogy akkor lettünk barátok, akkor 
öntötte ki nekem szívét a kislány, mikor már bíbor volt az ajka 
és sírós a kedve. Camevale estivo, Bacchus jól mulathatott, per
verz jelmezek és borral átitatott jókedv, mikor könnyezel, mert 
bíborszín loccsan az arcba, mikor úgy ölelnek és úgy táncolsz, 
hogy száll az ital akarattal s akaratlanul is. Az utca messzire vitte 
életörömünk, még az sem zavart, mikor az egyik ablakból néhány 
kanna vizet locsoltak a fejünkre, már úgy is borban ázott csapzott 
kis állatok voltunk. Reggelig mulattunk, leolvad rólunk fekete 
arcunk, babarózsaszín tóga, ajkainkon megült a bíbor, és hajunk
ba költözött a szőlő szelleme, az utca kövei közt megülő nedű. 
A halál elkerülhetetlen, reggel napsütéses ébredés, a finom bor 
nem hagyott fejünkben zsongást, gyomrunk édesen nyugszik, vár 
a tenger, alszunk a hófehér homokban. Már a harmadik nap, har
madik alkalom, hogy úszom, de mindig egy másik part, másik vi
lág, a betonszerű simaság, szürkés homok, majd a szikrázó fehér, 
de ez jellemzi az egész utat, azt, hogy minden változik, a táj soha 
nem ugyanaz, más színe van a víznek, s talán nem ismered azt, 
ki melletted ül. Kedves, hol vannak már a szerelmes szavak? Ál
munk Bosa kis utcácskáira repít, ahol színesek a házak, és liliputi 
ajtók nőnek ki a földből, várba fel és szűk sikátorokon le, akkor a 
kereszt mögött megpillantod elkorcsosult testét, az óváros mögött 
a majdnem lakótelep ezer s ezer emberét. Sétálni azon az úton, 
hol tegnap még vörös sárban ugráltunk, felfedezni, hogy milyen 
utat is tettünk meg az éjszakában, s kacagni elhullajtott szőlőin
dáinkon. A különlegesség olasz, vagy inkább szardíniái érzése, 
hiszen itt még mindig erős a lokálpatriotizmus, amikor a kis piros 
Fiat Cinquecento lehajtható tetején át kikandikálva a hajadba kap 
a szél, persze ilyenkor Gina Lollobrigida, a sikkes kendő és nap
szemüveg. Szőkén repülő tincsek s a napszemüvegem harmincöt 
éve, vintage romantika, míg suhan a tenger melletted.

Alghero, ahogy mindenki szereti, korallban gazdag zátonyok, 
vörösen izzó világ, s itt katalánul beszélnek, óh, Gaudí, világod 
idáig hozza alvadt karamell illatát. Szárdul ebben a városban, ami 
a legnyugatibb kikötő, meg sem szólalnak, de itt is az a nyugalom,
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az a fájdalmas lassúság, amit soha nem fogok megszokni, a dél
utáni szieszta és a hangos beszéd és gesztikulálás, mikor kérdez
nem kell, hogy ez most hogyan, nem értem. Vajon csak egy futó 
hóbort, vagy igazi gyűlölet. Algheróban korallt venni, válogatok 
a vörös csodák közül, nekem, neked s neki. Hármas kapcsolódás, 
nyakadra fűzve elfeledett életem, s nékem a kicsiny véresen vö
röslő rózsák, kikért talán Oscar Wilde pacsirtája életét adta.

Mikor erről a vidékről álmodok, vörös, kék és mustárszín ál
mot látok, s az álomnak sós az illata és néha szétolvad, mint a 
fíigekaktusz termése a szájban, vagy kemény, mint a vörös pán
cél, amit át kell harapnod, hogy tiéd legyen a hófehér hús. Néha 
fanyar, mint a mentás ricotta a főtt tésztában, és persze a mandu
la -  dolci sardi. Valahol mindig itt van, néha a szárd autentikus 
gyűrűmben, a megszokott szavakban, a szép emlékekben. Egy 
korszak, egy világ, követ görgető óriások és aprócska emberek, 
néha még talán a narancsszín tetoválás a bokám felett.

Azt hiszem, hogy hosszú utat tettünk meg, ez a néhány ezer 
kilométer semmi a történethez képest, ami mögöttünk van, hogy 
Algheróból még északabbra mentünk, s kerestünk valamit, amit 
magunk sem tudtuk, hogy mi, néven neveztük, de mibenléte titok 
maradt egészen a harmadik kérdésig.

65





NURAGHÉK FÖLDJÉN





Még mindig Szardínia, de egy kicsit még élő történelme és a 
időszámításunk előtti kultúrája. Tanulmányaim során az etruszk 
építészetet csak felületesen érintettem, valahogy nem igazán ked
ves nekem, de még annyi figyelmet sem szenteltem egy majdnem 
félmondatnak, amit Szentkirályi az etruszk építészet taglalása 
közben említ: „ ...i. e. 5. sz. végén az addig magukat biztonság
ban érző városokat erődfalakkal kezdték körülvenni, s ezeknek 
építésmódja nemegyszer jellegzetesen megalitikus. Ebben a vi
szonylag késői korban a megalitikus építés már csak Szardínia 
szigetén élt, ott az utolsó nagykőtömbös erőd (ún. nuragh) -  az 
i. e. 4-3. sz. fordulóján keletkezett. De ennek, s általában a szar
díniái nuraghoknak a megjelenése, egész rendszere annyira pre- 
hisztorikus jellegű, hogy nehezen lehet az etruszk emlékekkel 
párhuzamba vonni.”

A szárd építészet egyik meghatározó eleme a kő, amit habarcs 
nélkül alkalmaznak, ma már persze kötőanyaggal, de még megma
radt a sziget belsejében a kerítések hálója, amit csak a gravitáció és 
a tökéletes összhang tart egyben, de ezek a dolgok már csak kicsi
nyes hozadékai a valamikori megalitikus építészetnek. Egy kis za
var van Szentkirályi megfogalmazásában, Szardínia egyike a leg
régebben lakott szigeteknek, a prehisztorikus időszak körülbelül 
százezer évvel ezelőtt kezdődött, és i. e. 1800-ig tartott, majd i. e. 
1800-tól i. e. 500-ig a nuraghe korszak, majd jöttek a föníciai
ak -  punok, rómaiak, vandálok, s még csak i. sz. 534-nél járunk. 
Valahogy a többi korszak emlékei nem voltak akkora hatással 
rám, mint ez az ismeretlen nuraghe kor, hiszen utunk során szám
talanszor találkoztunk nuraghékkal, még akkor is, ha csak egy
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Ichnusát ittunk meg, hiszen a négy mór mellett ez is nemzeti je l
kép. Domus de Janas -  tündérlakok, Tómba dei Giganti -  óriások 
sírja. Mintha csak Tolkien mesevilágába csöppentünk volna, de 
ezek az elnevezések valódiak, nem gyermeki lelkem ajtócsapko
dásai. A dolmenek, szent kutak még mindig a pogány történelem 
előtti világ szinte élő hírnökei, megnyugtató helyek, ahol feltöl
tődsz energiával, mégis nyugtató a meditáció. Valahogy hasonló 
vibrálás, mintha kimennél egy kunhalomra itt az Alföldön, és 
magadba gyűjtenéd a fekete föld minden erejét. Itt még a földnek 
is más a színe, édes a bor, a Cannonau, ami az ágyúról -  cannone -  
kapta nevét. Egy ellentmondásos korszak, még a nuraghe idő
szak előtti, a sírok készítésének ideje, talán nincs is logikus ma
gyarázat, hogy egy területen élők miért is emeltek egymástól 
teljesen különböző síremlékeket. A hegyre föl és völgybe le érzé
se enyhe émelygéssel párosult, majd megpihenvén találtunk rá az 
első tündérlakra, sziklába vájt kis barlang, aprócska téglalap ala
kú nyílással, ahova csak négykézláb tudtunk bejutni. Elfeledett 
gyermeki kíváncsiság, amikor mindent kóstolni kellett, mindent 
megfogni és bemenni, bekúszni még a legkisebb üregbe is. Csen
gő kacaj, még akkor is, amikor a fejem koppant, s lehorzsoltam a 
gerincemről a bőrt. Az évezredek dohos szaga keveredett gáz
lámpánk szúrós jelen-illatával, talpunk, kétrét görnyedt valónk 
alatt csak a por, míg óvatosan araszoltunk befelé. Ki tudja, há
nyán alhatták itt örök álmukat, a bronzkor embere, keggyel vájt 
baldachin. Fügefa rejtekén megbúvó ősöreg féltés. S’Abba 
Frisca, a szárd friss víz. Kibírhatatlan meleg, egész napos kirán
dulásainkra felkészülve néha egy-egy nuraghe tövében költjük el 
rögtönzött ebédünk, miközben amerre a szem ellát, csak fák, 
utak, kiégett fenyvesek és kövek. Vad táj, csak a szelet halljuk, 
míg megszólítja a köveket, s azok visszaénekelnek, furcsa, de itt 
susognak a sziklák, búgnak sejtelmesen a negyvenhét fokba, mi
kor az autó ablaküvegén hűtöm a talpam, de nyoma beleég a for
ró átlátszóságba. Napszemüveg nélkül sehova, de néha itt a már 
tizenötösre fogyott faktor, még mindig skarlát a váll, mikor a ki
etlen pusztákon barangolunk. A varázslat itt kezdődik, hogy a
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sivatagban virág nyílik, s akkor még a szerelem is halhatatlan, de 
itthon az ősz és hiába a fény, elfeledett öröklét. Tómba dei Giganti 
Is Concias, még látszik a kövekből összerakott kör, tűz lobogása 
betölti az űrt, vajon áldozata volt csak, vagy itt melegedtek éjsza
kánként. Mintha egy óriási báb lenne, karjait ölelésre nyújtó fe- 
neketlenség. Belseje hosszan elnyúló, a végében kis padka, ki is 
egyenesedem, de nem érek fel, csúcsosodó ív, magasra lobban, 
középen a zárókő, könnyebb kőből a háromszög, megint benn, 
megint az a kíváncsiság, ami nem hagy nyugodni, kérdések, ami
ket hordozok magammal, s a válaszok, mik talán nem is igazak. 
Térdem vörösre festi a föld pora, mikor mászok kifelé. Már nincs 
tisztelet, csak néhány összerakott kő, de érzem az évezredeket, 
mintha semmi nem változott volna, csak akkor több víz volt és 
állat, s amott a bokor mögött nem állt volna a kis piros 500-as. 
Még bolyongunk a sír körül, elveszített Kedves, csak a motosz- 
kálását hallom valahonnan a távolból, ahogy megrezzennek a 
levelek, építmény ez, vagy csak a természet dobálta egymásra a 
tükör köveit, csak hamis remény, hogy visszatérsz még, rég elve
szítettük egymást. A fák takarásában szakadék, visszafordulnék, 
de vonz a mély, ahogy a növények kapaszkodnak felfelé, s mégis 
zöldellnek az eső nélküli létben. Még egyszer végigmegyek mel
lette, hosszú az út a kitárt karokig, induljunk, míg tart a nap! 
Valahol, valamelyik hegyen vagyunk, lefelé szakadékok mellett 
visz az út, messzebb egy völgyben megcsillan egy kósza folyócs- 
ka, kicsiny zöld kígyó. A táj mesés, mégis annyira távoli, hogy 
kicsit előkúszik a honvágy, zlatibori fenyvesek, s itt úgy változik 
a táj, hogy a következő pillanat már csak a sivatagos pusztákat 
hozza, messzire repítve az otthon érzését. Hol van már a kishaza 
érzése, mikor idegenül cseng a valóság, hiába beszélem csak egy 
kicsit a nyelvet, de olaszul álmodom, és nem találom önmagam. 
Szárd-olasz keveréknyelvem néha tréfás szituációkat épít, de jó, 
ha megértem az útvezető lány magyarázatát Baruminiről, csak 
néha egy-egy kérdést súgok a Kedves fülébe. Barumini -  Su 
Nuraxi, egy olyan hely, amit látni kell, megdöbbentő, lehet, hogy 
a Stonehenge-hez hasonlíthatnám, de olyan, mintha azt monda
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nád, hogy igen, és megérintettem a történelem csontjait, ott lép
kedtem, másztam, ahol azok az emberek, kik talán még a mellka
somig sem értek. A nuraghéknak gyakorlati céljuk is volt, nem
csak az erőt reprezentálták, de két-, gyakran háromemeletesek is 
voltak, s mint lakótornyok funkcionáltak, de érdekes, hogy stati
kailag egészen másként oldották meg, mint a későbbi kupolát, 
illetve süvegszerű építményeket. Egy vékonyabb kőlemezzel 
fedték a tetőnyílást, aminek nem volt zárókő szerepe, a teher el
oszlása egyenletes, s lefelé hat, így az alsó, nehezebb kövek so
raiban kereshetjük azt, aminek elmozdításával megmozdul az 
egész. -  Vigyázz -  s fogta kezem és kamerám, miközben botor
káltunk le s fel a csúszós, keskeny járatokon, labirintus, erődít
mény, csak egyszerűen nem hiszed, hogy még mindig lehetséges, 
még nem lett a föld simogatása, s a kút, még mindig van benne 
víz, visszhangzik a belé dobott kacaj, keskeny folyosó, állandó 
hőmérséklet, szinte didergek. Nézd, ott a fa belekövült a kőbe, 
egyek lettek, édes metamorfózis. Ezért fáj az elválás. Csak hall
gattam a történetet s ámultam, a kis udvaron megült a levegő, 
felettünk az ég, hercegkisasszony fogolytornyában, zöldre korro
dált bronzettik, nuraghe emberek bronz szobrocskái. S a vizet 
melegítő kemencék, kőkádak, oltárok, a friss víz istene, ott gabo
nát őröltek, s a házacskák, szinte nem is tudtam elképzelni, hi
szen most olyan a hely, mint az első esőcseppek után a száraz 
homok, mikor kagylót gyűjtöttünk a parton, s felhajtott nadrág
ban szaladtam a vízbe, s jött a hullám, kacagtam az októberi ten
ger érintésétől, s akkor, apró krátereket hagytak a lecseppenők. 
Büszkén viselt korall, ezüst tökéletesség, csodálatos szardíniái 
ékszerek, mert a Kedvestől kapott gyűrű is egyedi, egy mester 
munkája, de nem szeretem az aranyszínt, csak a hajam csillogá
sa. Ezüst és vörös. Aprólékos kidolgozás, cseppek s kanyarok, 
finomabb, mint a csipke. S megint egy egyediség, át a sziget kö
zépső területén, hol még él az emberrablás és a vérbosszú, vise
letbe öltözött lányok, lovakat szelídítő legények, úgy kiabáltam, 
hogy álljunk meg, akarom látni, élőben. Néha egy kicsit szláv, de 
ott az ékszer, mi ékesíti mindkét nemet. S’Abba Frisca parkmú
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zeum. Vízesés, évszázados tárgyak, aprócska skanzen a hegyek 
között, s végre látom, a ház meg a kecskék, itt olajbogyóból saj
tolták a sűrű, nehéz olajat, ott születik a bor. Hol parafa tálakon 
hordják körbe a sült malacot, mirtuszon tejjel édeset álmodik. Egy 
év kellett, hogy megtudjam, hogy miből készül a mirto, édeskés 
ízű likőr, ami tipikus ital Szardínián és Korzikán. Néha kökényt 
láttam benne, hiszen termése kékes, fanyar, de mégsem, mirtillo, 
ami áfonya, s ezernyi szabad gondolat, de itt van, egy korszak 
lezárult, s én is tudom, hogy hova tegyem emlékeimben. Vénusz, 
te, ki kikelsz a habokból, Aphrodité görög bája, szent növényetek 
édes gyöngyözése. Orcámra rózsákat csaló wilde-i üzenet.
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CAGLIARI





Az eddigi suhanás, a nyár csak egy-egy napot, hetet adott ne
kem a városokból, nem a normális mindennapokat, ahogy élni 
kellene, megélni egy helyet. Eddig nem mondtam azt, hogy él
tem valahol, csak a vágyakozás volt, a mágikus realizmus körül
ölelte elmém. Mindig van egy „kishaza”, ami vár, amit ismersz, 
ahova visszavágyol és vissza is térsz, mikor eljött az idő, hogy 
újraéld az elvarázsolt álvalóság normális hétköznapjait. Ingázás, 
kicsit ott s kicsit itthon, kicsit séta és rácsodálkozás, kicsit a kór
házi látogatások valóságba húzó ijedt szemei. Abbéli boldogság, 
hogy megismer, zavart mosoly, mikor szárdul beszél, néha csak 
nonnának (nagymama) szólítás, néha nekem jobban örül, mint a 
saját unokájának, íme itt kezdődnek a hétköznapok, az egyetem 
könyvtárával, ahova tanulni jártam. így vagyok én ezzel a város
sal, a szigettel, ami „kishaza” volt, mikor már októberben vissza
tértem, mikor nem volt meleg, de még mindig kísért a tengerben 
való pancsolás és a napszemüveg, az új ízek és a megszokott 
mondatok és napok, utak és mosolyok. Azóta semmi nem válto
zott, talán egy kicsit én és ő. ígéretekkel és elfeledett ígéretekkel, 
de azzal, hogy kellemes meleg van, és jó  illata van a kenyérnek. 
Olyan, mintha boldog lennék, mintha nem is hiányozna sem
mi, még akkor sem, amikor az egyetem könyvtárában a jegyze
teimet írom. Kicsit pálmák, a földre hullott datolya a Cimitero 
Monumentaléban. Sós levegő és flamingók. Róma már otthonról, 
kicsiny szobámból, ahova besüt az októberi fáradt nap, itt szárdul 
beszélő nénikék és dolci sardi, otthon burek és joghurt.

A történethez minden köthető, hogy a történet a történetben 
Firenzével kezdődött, és Rómával folytatódott már itthonról, mi-
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kor ott és itt felesleges szavakká vált az emlékezésben, mert már 
nem volt különbség, hogy Jónás rekedt a hal gyomrában, vagy 
fordítva, babitsi allúziók bibliai vonatkozásban, milyen szép is a 
wilde-i önmarcangolás, angolul olvasott Dorian Gray, Faust köré 
szőtt nárcisztikus tagadás. „When we are happy we are always 
good, bút when we are good we are nőt always happy” (Oscar 
Wilde: The Picture o f Dorian Gray). Kalandos utazás, repülőté
ren alvás, szicíliai sütemény és csendes összebújás a padlón, de 
csak sorjában, mint mondtam, Róma már itthon születik, mikor 
az októberi nap besüt a szobámba, mikor a burek és a járdára 
tapadt nedves falevél nem csak távoli. Hiányzik a tenger, az őszi 
pancsolás, mikor kagylót gyűjtöttünk. Vajon ebben a kagylóban 
volt-e gyöngy, kérdezte a Kedves, és nevetett, mikor a második 
osztrigát is hősiesen, de az undor minden arcjátékával tuszkol
tam le a torkomon. S a nyers tengeri sünös spagetti. Talán az 
ételekről is írnom kellene, arról a sor ismeretlen dologról, amit 
kóstoltam, a kukacos sajtról, a papírvékony kenyérről, a kard
halról és a műanyag zacskóban még mozgolódó rákocskákról. 
Róma most születik, ahol Tiziano tésztát főzött, és éjszaka a Spa
nyol lépcsőn ültünk. Valahogy kell valami személyes, hogy mint 
levelet feladjam, s választ is kapjak. Örvendezzek, ha mosolyog 
egy régi ismerős. Emberi interakció, életvidám pszichológia és 
a tőled kapott könyv öröme, amit végre olvasni tudok, kicsit le
tisztultabb, finomabb, nem a nyers valóság, ami csak a tudatunk 
átszűrésén keresztül válik élvezhetővé, olyan, mint egy espresso 
lungo, tiszta és fekete, allűrök és modorosság nélkül.

Cagliari volt az olasz életem normalitása, mikor végre nem 
voltam turista, úgy sétálgattam az utcákon, mintha mindig is ott 
éltem volna. Kilátás a tengerre, a szűk utcácskák, a teljesen más, 
de mégis ismerős érzése, ami elkísért, mikor éppen Stefanóval be
szélgettem a boltjában, ő kérdezett, én csak csendesen válaszolgat- 
tam, ötletek és dizájn, míg körbevezetett. Meg Guilio és Roberta 
esküvője októberben, mikor szórtam a rizst a templom előtt, kicsit 
megcélozva a díszegyenruhák tollas kalapját. Nostra Signora di 
Bonaria, Cagliari védőszentje, a hajósoké, a tengerészeké, a kisde
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det tartó fa Madonna, megannyi lépcsőfok, ami felvezet a temp
lomhoz, neobarokk, a szeptemberi pápai látogatás színhelye, de 
mikor kilépsz kapuin, ott van előtted a tenger, szinte érzed az illa
tát, s mily fenséges, mikor az ara pezsgőszínben vonul a lépcsőkön 
lefelé díszegyenruhás férje mellett. Olasz esküvő, szardíniái eskü
vő, megannyi apróság, ami kedvessé teszi, hogy új hagyományok, 
új ízek és új emberek, kik fontosak, maradnak még sokáig. A múlt 
és a jelen összefolyik, kicsit a jövőbe tekint, és nem él tovább a 
nosztalgia érzése, mert nem kell, hisz még mindig egy kicsit ott 
van, s itt nekem és nálam, ahogy a szárd hagyományos ékszereket 
viselem, egy tetoválásban a bokám felett, vagy csak az átértékelt 
otthonban, ami egyre fontosabb. A város olyan, mintha két tenye
redben homokot tartanál, a színei, a bonyolultsága és az apró rész
letek teszik egyedivé és mindig változóvá, hullámzó kacaj, domb
ra kapaszkodás, mikor nincs sík, csak lenn és fenn. A Castello, 
amely köré épült maga a város, az egyik legszebb templomot rejti, 
amit valaha is láttam, a Cattedrale di Santa Maria szerényen simul 
a belváros hangulatába, semmi kihívó exhibicionizmus, megbújik 
Palazzo Vittorio Emanuelle mellett, finom okkerszín kő, homok 
a tenyérben, de benn bonyolult márványmozaikok, bábeli zűrza
var, nyelvek helyett ornamentika, ami az oltár alatti kriptákba is 
elkísér. Homlokzata a romanticizmus fejlettebb dinamikáját mu
tatja, de benn a firenzei reneszánsz köszön vissza egy sokkal él
vezhetőbb, dúsabb formában, jellegtelen ablakok, szinte fel sem 
tűnnek, hiszen a természetes fényt teljesen kizárták a templom
belsőből, mégsem tűnik nehézkesnek és nyomasztónak, mert a 
fényt sokszorozzák a sima lapok és az arany részletek. A barokk 
építmény belső túldíszítettsége, az aranyos tobzódás, ami a Boná
riában volt, a vaj szín-fehér falak paradoxonaként, itt hiányzik, 
inkább üdít a berendezés puritán eleganciája, így érvényesül egy 
magasabb szellem, szerethetővé válik a templomtér, s a mézeska
lács házban nem a gonosz boszorka él. Nem is számoltam már, 
hogy hány templomot láttam a városban, minden öt perc sétára 
jutott egy, ilyen s olyan, hívogató és érdektelen. Belvedere, ami 
szabad fordításban szép látképet jelent, s itt, a Castellónál maga
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a külső fal, ahonnan csodálatos kép tárul a szemünk elé, a ten
ger, a kikötő, a római amfiteátrum s az alattunk elterülő város. 
Innen olyan volt, mintha Van Gogh okkerképeit egészen közelről 
néznéd, egymásra dobált színek, erőteljes ecsetkezelés, kicsit erő
szakos mozdulatok centiméterenként. Ekkor fedeztem fel a Santa 
Chiarát, teteje két hullámban hajlott, megbontotta a majdnem 
egyenes tetők szögnélküliségét. Néhány telefonba és napba telt, 
mire végre bejuthattunk. Zárva és zárva, de kedden öt után, igen, 
jöhetnek. Felpakoltuk Zoét, a Kedves aprócska, féltékeny kutyá
ját, és a Cinquecentóval elindultunk, lépcsőkön fel s le, kis séta, a 
templomocskában éppen lemezfelvétel, ők kinn, benn egy rövidre 
fogott mormolássá szelídült ima és én. Nyugtatott, s kicsit fel is 
zaklatott, hiszen mindig ott volt a tény, hogy egyszer haza is kell 
mennem, egyszer itt kell hagynom ezt az egészet, de nyugtatott, 
hogy visszavárnak, de előbb itthon kell befejeznem, amit elkezd
tem. A Szent Klára-templomtól nem messze a Piazza Yenne, kávé
zókkal, boltokkal, Carlo Felicével, szűk utcákkal, ami a kikötőbe 
visz, vagy fel a Castellóba, s a Merlot, ahol megannyi különleges 
sör, Japántól Szardíniáig, magántermelők méregdrága apró palack
jai, nekem a barack, neki valami skót, már nem is tudom. A Porto, 
a kikötő etnikailag sokszínű, nyüzsgő és hangos, egy lépéssel az 
elitnek számító utcák mögött már ott vannak a pakisztáni, szenegá
li, indiai, ázsiai emigránsok, a szegényebb réteg majdnem a város 
központjában. Az ablakokban száradó ruhák, egymásnak átkiabá
ló szomszédok, a fanyar és fűszeres illatok és az aprócska boltok 
bazári hangulatot teremtenek, mintha nem is Európában lennénk, 
hiszen szinte nem is találunk itt fehéreket. Szerettem itt sétálgatni, 
de soha nem egyedül, az Ezeregyéj szaka hangulata, észrevétlenül 
változott a művésznegyed galériáival és régiségkereskedéseivel 
kikötővé, ahol kicsit meglepetten és rosszallással néztek a betola
kodóra. Kicsit a varsói élményeimet idézték a száradó ruhák és a 
boltok előtt álldogáló emberek. Egyik nyáron Krakkóban voltam 
nyári egyetemen, ott ismerkedtem meg Karinával is, aki Varsóban 
kalauzom és lakótársam volt. Alternatív turizmus, mondta, amikor 
Európa legnagyobb orosz-vietnámi piacán sétáltunk, és elmentünk
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ahhoz a stadionhoz, amit feláldoztak a 2012-es bajnokság oltárán, 
még az utolsó képek, utolsó élmények, mielőtt eltűnik az egész. 
A lengyel lány, aki restaurátorként és festőként dolgozik, a fiatal 
Audrey Hepburn mása mutatta meg Prahát, azt a negyedet Len
gyelország fővárosában, hol a Zongorista című filmet forgatták, 
azt a helyet, ami lassan egy bizarr művésznegyeddé válik, de még 
mindig magán viseli a nyomort és a második világháború kezdetén 
ütött lyukakat a falakon. A bohémség keveredése a boltok előtt áll
dogáló férfiakkal, akik néha utánunk szóltak, a majdnem minden 
utcasarkon felállított halványkék Máriákkal s a legdrágább szóra
kozóhelyekkel, amelyek gyárakból nőttek ki, alternatív színházak 
és a villamos, ami két kocsival indul, de soha ne szállj az utolsóba, 
ahol nincs a gép vezetője, mert veszélyes környék. A játszótéren 
kiégett autó, de szemben vintage bolt és galéria. Különös vonza
lom, de mégis borzongató, s csak itthon értettem meg, hogy miért 
is szerettem a kikötői negyedben sétálni. Inspiráló, elgondolkodta
tó, soha nem unalmas, haute couture kollekció, csak emlékekből, 
giccsből, száradó ruhákból, omló falakból és a kortárs művészek
ből összegyúrva.

Egy másik, már tisztább kép a Bastione San Remy, amely fel
visz a várba, s végre ott leülhetünk, és várhatjuk a naplementét. 
Teatro Civico meg a szerencse, hogy a színházi évad befejezése 
és kezdete között rengeteg kulturális esemény van a városban, 
így sikerült egy alternatív kortárs darabot megnéznünk, mozgás- 
színház, de még néhány nappal előtte kiállítás, metamorfózis -  
színházi jelmezek, s megint csak Gulliver jut eszembe, mikor át
adja az óriásdarázs fullánkját a struldbrugoknak, a halhatatlanság 
kétes áldozatainak.

Az Elefánt-torony, La Tőrre dell’Elefante párban áll a San 
Pancrazióval, az ikertornyokat Giovanni Capula tervezte a 14. 
században. Az Elefánt-torony különlegessége, hogy egy aprócs
ka elefántszobor kapaszkodik a torony körülbelül egyharmadá- 
nál, negyvenkét méter magas az északkeleti oldalánál, az ellen
kező oldalon harminchárom méter. A város hét dombon épült, s a 
szintkülönbségek a végleteket közelítik, néha több mint hatvan
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fokos lejtőkön kapaszkodtunk a kicsi kocsival, vagy csak gya
log, nagyokat lépve és hangosan zihálva, mikor még a beszéd is 
kényszeredetten megszakad, csak a hegyre fel és a völgybe le, 
ahogy szaladni volna jó, s nekicsapódni az első emlékeknek.

Reggelente friss eszpresszó tejjel, laktózmentes, meg Gran- 
cereale, a mindennapok megszokása, néha ébredés már hétkor, 
hogy korán érjünk a halpiacra. Ez is egy különleges élmény, min
den friss, előtted a tintahal, mozgolódó rákok, hatalmas kardhal 
és sok-sok finomság, ami aznap a levesben végezte, kagylók, 
gamélák és polipok. Néha Gianpaolo fogta hal került az asztalra, 
s mindent megkóstoltam, s az ottani ízek itthon is megjelentek, 
bottarga a salátában, egy csepp luxus a hétköznapokban. A hal
piac szaga a ruhámban, kezemen a pasta nerát (fekete tészta) fe
ketére festő tinta, a tintahal nyákos váladéka.

La chiesa di San Saturnino a 6. századból, a kereszténység 
egyik első temploma Olaszország ezen területén, egy-egy kü
lönlegesség a városból, az EX-MA, a mészárszék, ami a város 
legfelkapottabb szórakozóhelyévé vált, kiállítások, koncertek, 
vagy csak egy kávé a vörös-okker épületben, ahol múzeum van, 
a bikafejek alatt táncoló fergeteges jókedv. A Grotta della Vipera 
az 1. századból s a Castello San Michele. A házból, ahol éltem, 
Cagliari Pirri negyedében, jól látszott a vár, mikor reggelente ki
nyújtóztam a teraszon. Csak egyszer mentünk fel, de nem is kívá
nok többet kapaszkodni a tűző napon, kilátás Pirrire, s nézd, ott 
a ház, az a narancs mellett, de már fügét ennék, amit Gianpaolo 
reggelente szedett a kertből. Végig a Via Román, a kikötő mellett 
lehajtott tető és lobogó haj, kócosán tűzöm fel.

Poetto, a sós tenger meg a part, kagylókat gyűjteni, az első 
úszás itt. Mellettünk a salinák s a rózsaszín flamingók. Néha 
séták a Monté Claro Parkban. Októberben nyitották meg az új 
nemzeti parkot, tengervizes medencék, ahol lassan párolog a víz, 
s megannyi különleges madár talál magának élelmet, színház a 
régi sógyűjtőben s a felszálló flamingók, fanyar rózsaszín víz. 
Olyan, mint egy furcsa álom, halvány rózsaszín borzongás, s 
csak nézed és nézed, ahogy szállnak a fejed felett.
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TENGER, TENGER, SÓS-KESERŰ





Valahogy zárnom kellene ezt a történetet, kerek egészet adni, 
de még mindig hagyni időt, teret és vágyat a folytatásra. Mesélj 
nekem a tengerről, emlékszem még a kérésemre, mikor egy éve 
Szegeden a Virágban kávéztunk a Kedvessel, aki meglepett egy 
hatalmas doboz Baci Peruginával meg fehér homokkal a tenger
partról. Ma végre sikerült elküldenem a képeket, amiket Chloe 
készített, velünk, rólunk, kicsit nekünk. Még mindig jó így néz
ni a dolgokat, kicsit emlékezni, mikor nagyokat kacagunk, hogy 
hogyan alakul az életünk, neked ott s nekem itt. Akkor is tenger, 
s minden alkalommal másik part, néha fehéren szikrázó homok, 
a sárga sivatag, Chia, kicsiny s nagyobb kövek, szikláról ugrani 
a vízbe, vagy csak a hajóról, mert nem lehet közelebb menni a 
parthoz. Mindig egy újabb táj, néha csendes, sima víztükör a kis 
öblökben, néha hatalmas hullámok, hogy észre sem veszed, míg 
siklasz rajtuk, hogy vörösen izzik már a bőr. Nórán sétáltunk, 
charmant view of Nóra -  írta az útikönyv, amit még a tirrenián 
kaptunk, támaszunk az úton töltött ötezer kilométer alatt. Nóra 
római kori települése bájos, amfiteátrummal, piaccal és villákkal, 
kilátással a tengerre, csodálatos lagúnába mosott falakkal, évszá
zadok óta bomló téglákkal. S még mindig a mozaikok a padló
kon, geometrikus formák, a restaurátorok hosszú munkája, míg 
újra olyan, mint volt, léptek koptatta ókori világ. Néha nuraghék 
tövében költjük el ebédünk, néha csak a naplementét nézzük, 
ahogy a romok mögött lassan kúszik alá a vérvörös korong. Szar
dínián találkoztam a legszebb színekkel, Chia a homokdűnék
kel, amik a sivatagot idézik, Villasimius fehér homokja, vacsora 
a többiekkel, félig nedves hajam kapucniba burkolom, s együtt
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kacagok a húsgolyók felett, mert néha itt, néha Capitana, Tőrre 
delle Stelle vagy Cartoe és Mari Pintao, de a legszebb mégis az 
az út, ami augusztus utolsó Szardínián töltött napján keletkezett, 
mikor reggel korán keltünk, s három órát autóztunk, mire Golfo 
di Oroseihez értünk, persze a kis hegyi utakon egyszer el is téved
tünk, de még időben sikerült Cala Gononében hajóra szállnunk, 
és kezdődhetett az egész napos kaland. Hatalmasakat ugrott a 
hajócska, míg az idegenvezetőnk azt magyarázta, hogy ezeken 
a sziklákon látszik csak a jégkor hagyta vonal, hiszen máshol 
a tenger szintje alatt van, itt élesen elválik a most és a volt, a 
jég és az olvadás, a fehéren izzó horizontalitás. Vezetőnk, aki 
Dorgaliból való, ahol még él a vérbosszú, az emberrablás, ahol 
majdnem kiugrottam a kocsiból, mert eredeti népviseletbe öltö
zött lovasokkal találkoztunk, azok a gyönyörű, hagyományos ék
szerek, kapitányunk bronzosra cserzett bőre s öröme, hogy végre 
van valaki, aki beszél angolul, fordíts, mondta, a Kedves fordí
tott kicsit nekem, de többet az új-zélandi lányoknak, Chloénak és 
Joe-nak. Egynapos ismeretség, azóta is tartó kapcsolat. Fehérre 
vált arcom, mikor kezem között halt meg a fényképezőgépem, de 
percek múlva Chloe megnyugtatott, hogy majd küldi a képeket. 
Először Cala Goloritze, az UNESCO által védett, nézd, mily kö
zel a tengerfenék, kristálytiszta víz s az akvamarin! Ugorj, csak 
ugorj! Nagyot csobbantam, és úsztunk, alattunk talán több mint 
tizenöt méteres mélység, barna medúzák lebegő közelsége, míg 
meghódítottuk az alagutat, árkádok alatt, hátunkon úszva néztük 
a sziklákat a fejünk felett. Fenséges nyugalom, kacagás, míg csak 
úszunk, nem is törődve azzal, hogy hiába hiszem azt, hogy meg 
tudnám érinteni az alattam lévő fehérséget, csalóka érzés, fiktív 
biztonság. Néha itt és ott, egy-egy állomás, nap és tenger, majd 
végül Cala Luna, ahol kellett a barlangokban sétálás és a hideg 
víz... Lassan esteledik, a nap már a sziklafalak mögött, még né
hány ölelés, és éjszakára már Cagliariban, mert reggel utazunk 
tovább Milánóba.
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MILÁNÓ MÉG EGYSZER 
S EGYRE TÖBBSZÖR,
DE NEM UTOLJÁRA





Mindig egy izgalmas történet, hiszen egy állandó végcél és 
kiindulási pont az életemben. Érkezés és indulás, várakozás, új 
ismeretségek és régi ismerősök a repülőtéren. Bergamo. Kicsit 
először és utoljára, talán soha többé, ki tudja, de most másfelé 
visz az út, utam és utad. A repülőtéren töltött éjszaka, a padló 
hidege, összetörtén ébredés még az elalvás előtt, agresszív ki
alvatlanság, s utána Budapesten az írók Boltjában kedves meg
jegyzés, hogy nem is látszik rajtam, hogy mennyire fáradt va
gyok. Összemosódó emlékek, a többszöri utak és megérkezések 
mozaikja, egy szeptemberbe átcsapó augusztus, az október bája 
és majdnem novembere, mikor u jjatlanban indultam, de sállal és 
nagykabáttal érkeztem. Milánó volt a kezdeteken, veled, majd 
együtt s nélküled, de adj időt, hogy megtaláljam önmagam ebben 
a veled és nélküledben.

A kezdeti rohanás után jó  volt a céltalanság, mikor csak sé
tálgattunk keresztül-kasul a városon, nem figyelve az időre és 
arra, hogy mit kellene még látni, mi a fontos. Kis útikönyvünk 
is már majdnem tanácstalan volt, hiszen hosszú utat tettünk meg 
a Dómtól eddig a pontig, mikor a boltokat jártuk és ajándékot 
kerestünk egymásnak, magunknak, csak úgy. Szeretem az otta
ni üzleteket, a Via Montenapoleonét, végre van különleges, van 
olyan, amire nem sajnálok vágyni, majd egy óvatlan pillanatban 
meg is venni.

A történet első része is így kezdődik, kettecskén, mikor met
rózunk Brerába, Milánó bohémnegyedébe látni, érezni a hangu
latát, a kávézók, design shopok színes világa, színházak, művé
szeti iskolák, galériák, vintage boltok, dizájnerek műhelyei, néha
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eltévedés a külvárosban, de mindig az az érzés, hogy tudod, hol 
vagy, még ha gyanús alakok is vesznek körül. Brera, a milánói 
bohémvilág kaleidoszkópja, de a régiségkereskedés mellé lassan 
bekúszott a szemtelenül modern éttermek japán minimalizmusa, 
a terrakotta templom előtt kitépett szívű fémtorzó hirdeti a lét 
hiábavalóságát. A kitépett szívben önmagad, a kép s az álvalóság 
helyett a holnap, ami majd enyhülést hoz, talán, tengerek szét
választotta áltökéletes boldogság. A negyedben egymást érik az 
utcai árusok a brerai képtár közelében, antik holmi, néha csak 
giccs, felesleges kacat, de találsz kincseket is elrejtve egy-egy 
dobozban. Az idős úr nyakkendőben, egy alacsony széken ülve 
rajzolgatott, mellette három kis asztalon portékája, a Kedvessel 
beszélget, míg én kincset keresek, madre perla, mondja, míg egy 
1920-as éveket idéző brosst nézegettem, igen, a húszas évek 
gyöngykagylója. Az enyém, kicsiny emlék, milánói kacaj, ahogy 
megcsillan a porcelánszín borzongás. Vintage bolt, hol Diort ta
láltam, de nem volt meg az a varázs, ami ahhoz kell, hogy valami 
az enyém legyen. Furcsa filozófia, akkor kell valami, akár egy 
fűszeres, kézzel készített szappan, ha egy kicsit szerelmes leszek, 
ha vonzódik hozzám. Szoknya-szerelem, és az enyém. Ez akkor, 
s most csak kacagok a tollboák felett, Louis Vuittont simogat
va. Sétánk messze visz, el Brerából, ahol kávé és néhány falat 
croissant, de lássuk a folyót, vizet, vagy csak úgy, vesszünk el 
a térképnélküliségben, végre kérdezzünk és bólogassunk, hogy 
igen, tudjuk, merre van a Ticinese. Ekkor már túl a folyó kere
sésén, a szabadban elfogyasztott ebéden és a villamos után való 
rohanáson, újra csak a Dóm, este vacsora Giorgiónál, de még 
nélküle, hiszen másnap érkezik vonattal.

Gyorsan múló napok, én utaztatom a nagy csomag szardíniái 
süteményem, amit indulás előtt tettek a zsákomba, óvatosan, hand 
luggage, de csak az egyiket mutatva a reptéren. Gyors búcsú, már 
késésben vagyok, az ő gépe meg még előbb indul egy másik reptér
ről, kicsit borongós idő, de majd találkozunk. Egy óra utazás a köz
pontból Bergamóig, míg ő a gépére vár, ami másfél órát késik. Ad
dig én szembesülök törölt járatommal. Kényszerleszállás, csak egy
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telefonszám a kapaszkodó, miközben néhányan kiabálnak, hisztéria, 
gondolkodás. Egy csapat ember, béreljünk kocsit, a velencei vonat 
már elment, mehetnénk Bécsbe is, de arra már nincs hely, még egy 
lehetőség, Brüsszelen keresztül Budapestre átszállással. Telefonok, 
nyugtatgatás, hogy persze, minden rendben lesz, ne aggódj.

Újra Milánó. Üdv Giorgiónak, aki robogóval jött elém, máris 
jobb, amikor egyensúlyozunk a Vespán a végtelen olasz éjszaká
ban. Helyzetvázolás és új jegy igénylése, sajnos másnapra nincs 
hely, de jó lesz két nap múlva is.

Nyakamba vettem a várost, élveztem az egyedüllét izgal
mát, felkerestem azokat a helyeket, amelyek kimaradtak, a San 
Ambrogio-templom, a Piazza Fontana és a Pinacoteca di Brera. 
A két nap alatt kétszer is megfordultam Brerában, vintage bolt, 
Camea, az anyunak Diort, de nem, inkább azt a szürke Vivienne 
Westwood-kosztümöt, csontgombokkal és a beléjük égetett 
lógóval, korona és körülötte a gyűrű. Rövid beszélgetés, újra 
a helyzet vázolása, vegyem, ne, de szerelem, akárcsak a bross, 
madre perla. Most már a csomagom súlya miatt aggódtam, húsz 
plusz tíz, az nem annyira sok, ha egy életet hozol haza és Vivienne 
Westwoodot. Aznap este megismerkedtem az új lakótárssal, né
met, de magyar felmenőkkel, s mikor kérdeztem, hogy nem vélet
lenül 1956, akkor egy igent válaszolt. Furcsa történet, keresztül a 
világon, hogy otthont leljen valahol, ahová nem is tartozik.

Utolsó nap, nem kell többé Milánó, de a képtár nyugtat, vörös 
szárnyú angyal, Gábriel, érzem suhogásod. Vannak még meglepő 
történetek itt, Giorgio elvitt az egyetemre, ahol tanul. A legmo
dernebb felszerelés, kíváncsiság és kérdések, hogy ki is vagyok, 
merre, Szerbia(?), remek, mutatok Önnek valamit. Kellemes meg
lepetés, az iskola egyik alapítója Armani, dizájn magasan és ebéd 
az udvaron, nem Paolo, még mindig nem szeretem a spriccert.

Van, amikor valaminek hirtelen kell félbeszakadnia, még 
megölelem Giorgiót, de már indul is a busz, a repülő, és újra 
itthon, illetve Budapesten egy pohár narancslével. Mindig van 
legközelebb, mindig van valaki, akinek éppen akkor te vagy az 
egyetlen, mint most én ennek a percnek, amikor elköszönök.
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