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LviGi  ONTANI  

Kultúrtörténeti vetületek 

1. A kasztráció mítoszokban és h ősi mondákban. A legyő-
zött ellenség kasztrálása háborúban. A Bibliától és Homé-
rosztól az újkori történetírásig. 

A KASZTRÁCIÓ eredete mélyen a mítoszok és a h ősi mon 
dák korába nyúlik vissza. A gy őztes — lett légyen isten vagy em-
ber —él ő  vagy halott ellenségét megfosztotta férfiasságától, 
zsákmányul ejtette erejének szimbólumát. 

Már a legősibb isteni mondákban, melyek tárgya a világ te-
remtése a háoszból, a megsemmisít ő  harcok során ez az eljárás 
a világ feletti hatalom elvesztését jelképezi. 

Az egyiptomi vallás szerint Hórusz, a fény istene, állandó 
harcában Széthtel, a sötétség démonával, e harc tet őfokán, a 
„borzalom napján" (a. m. napfogyatkozáskor), Széthnek letépi 
heréjét, miután az őt fél szemétő l fosztotta meg. Ekképpen áll 
bosszút Hórusz, az Ozírisz és Ízisz testvérpár fia Széthen 
apjáért, emennek fivéréért, akit Széth meggyilkolt. Létezett egy 
szobor, amely Hóruszt ábrázolta, kezében Széthr ő l letépett tró-
feájával. Ízisz, a „nagy varázslón ő ", az „istenanya" mindkét se-
bet kigyógyítja, ami azt jelképezi, hogy a sötétség és a világos-
ság közötti harc a természetben mindig újrakezd ődhet. Ez a 
mítosz számtalan változatban járta be a Földközi-tenger vala-
mennyi keleti országát egészen Itáliáig; Apolló, Erósz és Krisztus 
Hórusz határozott jegyeit viselik magukon, ugyanúgy, ahogy 
Ízisz később sokszorosan azonosul Déméterrel, melléknevek-
ben, kultuszokban és megjelenítésekben, ölén a kis Hórusszal 
— félreismerhetetlen hasonlóságban Máriával. 

Egy másik változatban Tüphón volt az (Széthnek újabb ne-
ve), aki Ozírisznek a diadal jeleként letépte penisét, és mivel-
hogy ez később hiányzott a szétszabdaltan megtalált Ozírisz 
testérő l, az egyiptomiak Ozíriszt dics ő ítő  meneteikben viaszból 
készült férfi nemi szervet hordtak körül. Hasonló szokások több- 
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felé is fennmaradtak, úgy Görögországban, mint a kés őbbi Ró-
mában, ahol a n ők a július 26-i ünnepen viaszból készült hím-
vesszőt visznek Vénusz templomába díszmenetben, s azt az 
istennő  keblére helyezik. 

Cipruson az Asztarté-kultusz, a természet barátságos és 
sötét oldalának egyesülési elve egy kétnem ű  lény megjelenésé-
hez vezetett, egy szakállas istenn őéhez, akit Aphroditosznak 
hívtak. Aphrodité és Asztarté között ugyancsak nyilvánvaló a 
rokonság. 

A kiherélés mélyértelm ű , jelképes megindoklást különösen a 
görög mitológiában nyer el. Hésziodosz Theogoniá-ja kimerít ően 
ábrázolja Uranosz kiherélését. Hésziodosz szerint minden dolgok 
eredete közismerten a Kháosz, ebb ő l keletkezett a Föld, valamint 
Tartarosz és Erósz is. A legels ő  nemző  pár Uranosz (=az Ég, 
mint nemző  erő) és Gaia volt, a Föld. Kettejük öleléséb ő l szár-
mazik Ókeanosz és Thetisz, de a további gyermekpórok is, a 
Titánok, a Küklópszok és a Hekatonkheires. Ez utóbbi óriások 
túl nagyok voltak atyjuknak, amiért is közvetlenül születésük 
után visszatolta őket az anyaföld ölébe. Hogy megszabaduljon e 
szörnyűség terhétő l, Gala felhívta fiait, álljanak bosszút atyju-
kon. Ettő l azonban mindannyian visszariadnak, kivéve. a furfan-
gos Kronoszt, aki hajlandónak mutatkozik a tett végrehajtására: 

Titkon elrejté őt a háttérben; élesfogú sarlót ada kezébe 
És kitanító mindennemű  fondorlatokra. 
Minekutána éjjel megjelene Uranosz: kéjtől duzzadón 
Olelé át a Földet, a mindenfelé terjedő t. 
Most kiugra rejtekéből fia, s baljával megfogó ő t, 
Ám jobbjával megragadó a sarlót, a hatalmasat és hosszút, 
Az éleset és kifogazottat, s lemetszé vele önnön atyja 
Szemérmét sebesen. Háta megé veté azt, hogy messzire 

(repüle. 
Ám az korántsem hiába hagyó el a kezet: 
Minden véres cseppet, ha a Földre hulla, 
Felfogó azt a Föld, s hónapok múltjával 
Életet ada hatalmas óriásoknak és Erinnüszöknek. 
Fegyverben csillogónak, hosszúárnyékú lándzsáik 
Villogónak. Nimfák is származónak onnan, kik dalosoknak 

(neveztettek. 
Ám a szemérmet, amint azt egykoron acéllal lemetszették 
És a tenger partjáról a zúgó árba vetették volt, 
A szemérmet soká vivé a víz, és körötte fehéren 
Emelkede ki a halhatatlan tag fehér habja. 
És felnőve benne egy leányka: elóbb Küthéra isteni 

(szigetéhez 
Közelíte, onnan a vízzel körülvett Küproszhoz, 
És felnőve, hogy mint istennő  lépjen partra, erényesen 

(és gyönyörűn, 

Érzékeny lába alatt és körül a fű : ám Aphroditének, 
Habban született istennőnek és pompásan ékes 

(KüthériszПek 
Nevezé őt isten és ember, mert a habban n őve fel, 
És Küthérához közeledett, és Küproszon születettnek, mert 

(Küproszon született, 
És a szemérmet szeretőnek nevezék őt, mert szeméremből 

[keletkezett." 

Uranosz megátkozza fiait, s megesküszik rá, hogy ugyan-
olyan sorsra juttatja őket, mint amilyennek ő  lett áldozatává. Az 
uralmat most Kronosz veszi át, az id ő , az érettség és az aratás 
istene. Uranosszal szemben ő  az aszályos, perzsel ő  napsütés 
istene, aki véget vetett atyja kiapadhatatlan es őzéseinek, s aki-
nek nemző  ereje az eső isten buja termékenységét fejezte ki. A 
Föld számára ez a megférfiatlanítás valóságos jótét, mert az ara-
tással nyugodt id őszak következik számára. Theogoniai szem-
pontból tehát Kronosz az érettség és a kiteljesedés istene, mert 
most jött el az ideje annak, amikor Uranosz nemzéseinek vége 
szakadt annak érdekében, hogy az újonnan keletkezett természeti 
erők szabadon bontakozhassanak ki. Kronosz ennyib ő l atyja egy 
jóságos és szükségszer ű  időszaknak. Ő  sem tudott azonban ele-
get tenni a reáhárult világuralom feladatának, s ez okozza vesz-
tét. Az emberek jól éltek uralkodása alatt, mert ez az arany nem- 

zetség kora volt. Kronosz maga viszont az állandó érettségt ő l túl-
éretté vált, s az állandó aratás során ő  is learattatott, a megfiata-
lodásra való képesség nélkül; maga lett az öregség és a kiélt ter-
mészet: sovány volt, aszott és kiszáradt, haja meg őszült, a sza-
kálla hosszúra n őtt, meggörnyedt, tekintete elsötétült, mogorvává 
vált. De most már bizalmatlan és kegyetlen is, elnyeli saját újszü-
lött gyermekeit, Hódészt, Poszeidónt, Hesztiát, Démétert és 16-
гбt. Zeusz nev ű  fiát azonban közvetlenül megszületése után any-
ja, Rhea elrejtette, s helyette Kronosszal egy követ nyelet le. 
Zeusz aztán rákényszeríti atyját, hogy visszaadja a lenyelt gyer-
mekeket, és hogy felvegye vele a harcot a hatalomén. Az öreg 
bkeanosz és az olümpiaiak legtöbbje is Zeusz oldalára áll, aki 
végül is győzedelmeskedik. 

Hésziodosz művébő l nem derül ki egyértelm űen, hogy 
Zeusz olymódon állt-e bosszút Kronoszon, ahogyan arra Ura-
nosz megesküdött, annak ellenére, hogy a Theogonia több he-
lyén általánosságban utalás történik a bosszúra. A mítosz sokféle 
későbbi változatai között azonban szerepel a Kronosz kiherélésé-
rő l szóló történet is, amely átszármazott a római mitológiába. Lu-
kianosz ezt, mint téves állítást utasítja el: „Nem kevésbé alapta-
lan az az általános hiedelem sem, amely szerint Jupiter megkö-
tözte Szaturnuszt, megfosztotta férfiasságától és a Tartaroszba 
taszította. Az igazság az, hogy Szaturnusz pályája a t ő lünk leg-
távolabb eső  kört írja le, hogy mozgása nagyon lassú, és emiatt 
az emberek csak nehezen észlelik. Amit azonban Tartarosznak 
neveznek, az nem más, mint az éter mélye." 

Mivel az emberek mindig és mindenhol saját képükre, illetve 
saját eszményeiknek megfelel ően teremtették meg istenségei-
ket, itt is megengedhető  a mítosznak az azt megteremt ő  népekre 
váló visszavetítése: a kiherélés szokása nem került volna be az 
isteni mondákba, ha az emberek harcban és háborúban nem hó-
doltak volna neki. 

Homérosz Iliász-óból minden gimnazista ismeri a mindig 
visszatérő  mondást, amikor is a h ős a levert ellenséget megfosz-
totta fegyverzetét ől: „és szemérmét a kutyáknak veté oda." 
A hősök az ilyen sorstól jobban féltek, mint magától a haláltól, s 
gyakran elkeseredett harcokat is folytattak valamelyik számukra 
kedves holttestért, csakhogy elragadják azt a gy őzedelmeskedő  
ellenségtől, s ezáltal megmentsék a megcsonkítástól. Többszö-
rösen érvényesül itt az a hiedelem, hogy a halott h ős lelke nem jut 
fel az égi mezőkre, ha megszégyenítik és ha temetetlenül marad, 
kutyáknak és madaraknak zsákmányául. 

A Bibliában is többször van szó ugyanezen szokásokról, me-
lyek során az ellenségr ő l lemetszett győzelmi jelképet diadalma-
san vitték haza. Dávid például Saulus királynak kétszáz filiszte-
ustól hozott efféle harci zsákmányt. Josephus, a zsidó történet-
író beszámol róla, hogy Nebukadnécár minden foglyul ejtett zsi-
dót és görögöt kiheréltetett. A szentírás értelmez ő i közül né-
hányan azt vallják, hogy Dániel prófétát és társait is ő  tette 
eunuchhá. Ugyanígy jártak el az egyiptomiak is foglyaikkal, 
avagy a kezüket vágták le. 

Ez a borzasztó szokás fennmaradt egészen a nem is olyan 
távoli időkig, és az egész történetírásban a legújabb korig ta-
lálunk újra és újra rá vonatkozó utalásokat. A híres és hírhedt 
Szicíliai vecsernye, a szicíliai halászok franciák elleni vad bosz-
szúálló felkelése során 1282-ben az örömittas gy őztesek az 
ellenségtő l tonnaszámra ragadták el a trófeát. Alciutotól és Luit-
brand deáktól származik az az anekdóta, mely szerint egy asz-
szony az umbriai hercegnek, aki Benevent ostromának során 
minden görögnek ezt a sorsot szánta, a következ őket mondta: 

„Hagyd meg nekik, ami a miénk." Még a XIX. században is utal-
hatunk hasonló borzalmakra, amelyeknek sok európai katona 
esett áldozatul Abesszíniában és Közép-Afrikában; hasonló hí-
rek jutottak ei hozzánk még a XX. században is, a Balkán- és 
a Tripoliszi-háborúból, sőt amikor 1914-ben kitört a világháború, 
akkor mutatkozott meg csak igazán, hogy a kasztrálás még min-
dig nemzetközileg elterjedt és fennmaradt „hagyomány", attól 
függetlenül, hogy a benne részt vev ő  népeket a vadakhoz, avagy 
a civilizáltakhoz soroljuk-e. 
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2. A kasztráció a vallás szolgálatában 

A kasztráció és a vallás, valamint a rítusok ősrégi kapcsolata 
sok népnél bizonyítható. „A legdrágábbat, ami van" az istennek 
áldozni, ez egészen logikus volt az els ő  vallásos elképzelések 
szerint, amelyek még közvetlen kapcsolatban állottak a termé 
szetes ösztönökkel, s ez a logikus gondolat a lehet ő  legegysze-
rűbb módon valósult meg. Ha nem magát az életet, hát feláldoz-
ták azt, ami az életet fenntartja; ételt, italt, nemz ő  erőt. A szexuali 
tás hol gátlástalan odaadásként, hol pedig teljes megtagadás-
ként szerepelt a kultuszban, még akkor is, ha a végs ő  konzek 
venciákat csak a „kiválasztottak" vonták le; az öncsonkítás itt a 
negatív végletet jelentette. Egy egész nép természetesen csak 
szimbolikusan szentelhette magát az istenségnek, és ebben az 
értelemben — Bergmann szerint — a circumcisio, a zsidók körül-
metélése, amelynek eredete jóval megel őzi az írásos emlékek 
korát, felfogható, mint a kasztráció jelképezése. 

Különféle elő-ázsiai kultuszok megkövetelik papjaiktól az 
önkasztrálást, mint a babiloni és a föníciai Mülitta-kultusz, az 
Asztarté-kultusz, a hierapoliszi Dea Syria és a phrügiai Kübelé-
szolgálat. Az epheszoszi Artemisz-rend kiherélt papjait megabyzók-
nak, a Kübeléit galláknak hívták. 

Mindennek ellenére sem az áldozathozás vallásos gyökere, 
sem azoknak a papoknak a tisztelete, akik alávetették magukat 
ennek az áldozatnak nem tudta meggátolni a népeket abban, 
hogy egészséges ösztönükre támaszkodva az eunuchokat nem-
sokára félembereknek tartsák és megvessék őket. Ahhoz a fel-
fogáshoz pedig, hogy'ezek az emberek nem teljes érték űek, ah-
hoz megint más ősrégi vallásos hiedelmek és jelképes kultikus 
műveletek járultak hozzá, amelyek a nemz ő  erőt dicső ítették 
és azt a t űz meggyújtásával hozták szoros kapcsolatba, amely az 
istentisztelet középpontjában állt; a t űzáldozat az élet gyújtó-
pontját jelképezi és misztikus kapcsolatban áll az égi fényjelen-
ségekkel. Ilyen hiedelmek el őfordulnak úgy a hindu ;  mint az 
ősi indogermán vagy szemita rítusokban, ahogyan a t űzcsiho-
lás kultuszának nyomai is mindenhol jelen vannak. Határozot-
tan jelképes összefüggést lelhetünk a t űzáldozat fellángolása és 
a nemző  erő  között a védákban is, ahol gyakran esik szó a fából 
kipattanó szikra csodájáról, és ahol a kemény, függ ő leges for 
gó fát, amelynek démoni er őt tulajdonítanak, a férfiasság prin-
cípiumaként dicső ítik és mint phalloszt sokféle veszély elhárí-
tására „apotropaionként" alkalmazzák. A t űz nemzőerejébe ve-
tett hit nyomait találhatjuk egy prenesztinikus mondában is, 
amely szerint a divi fratres apácáit a t űzhelybő l kipattanó szikra 
termékenyíti meg. 

Habár az istenségnek való teljes odaadás értelmében csakis 
az önkéntes kasztráció adhatja meg az annak szentségébe és  

isteni mivoltába vetett hit jogát és erejét, a legtöbb eunuch nem 
kívánta sorsát, hanem csak egy er őszakos cselekedet áldozata 
volt, az eunuchok nagy elterjedtsége és hamisítatlan volta mégis 
előfeltételét képezte ezek istenítésének, amint azt Attisz esete 
is mutatja. Ahogyan az indiai páriáknak saját sorssújtotta isten-
nőjük lett, akihez felpillanthattak, úgy lett Attisz is a megcsonkí-
tottak istene. 

Az Attisz-legendának, amelynek zavaró változatosságáról 
Hepding írt kiváló munkát, hazája El ő-Ázsia. A következő  fej-
tegetésekben részben Hepdingre támaszkodunk, aki viszont 
Pauszaniasz, Arnobius és Diodórosz m űveibő l merített. 

A mítosz számtalan változata között megkülönböztetjük a 
phrügiai és a lüdiai főformát; az első  önkasztráláshoz vezet, a 
második Attisz halálával végz ődik, melyet egy vadkan okoz. 
A mítosz azonban mindenhol szoros kapcsolatban áll a „Nagy 
Istennő", a „Nagy Anya" kultuszával, akit Kübelé, magna mater, 
Agdisztisz, Diudüméné, Berekünthia, Pesszinuntisz stb. néven 
imádtak, s aki mellett Attiszt (v. Atteszt) siratták megférfiatlaní-
tásáért, illetve haláláért. 

A monda lüdiai változatában Attisz, a phrügiai Kalaosz fia 
nemzőerő  nélkül jön világra és Lüdiába költözik, ahol a lüdiaiakat 
beavatja a „Nagy Anya" orgiáiba. Ezeknek iránta táplált szeretete 
azonban oly mértékben váltja ki Zeusz haragját, hogy vadkant 
küld az országba, amely sok-sok lüdiait felöklel —köztük termé-
szetesen Attiszt is. Ebben félreismerhetetlenek a rokoni voná-
sok egyrészt az Adónisz-mítosszal, másrészt a dionüszoszi szol-
gálat trákiai formáival. 

A phrügiai mondának agykövetkez ő  a lényege: Zeusz es őként 
megtermékenyíti a Földet, Gala Kübelét. Ez egy hatalmas és vad 
hímnős lényt szül, Agdišztiszt, aki mindent szétrombol, amihez 
csak kedve van, de akit az Istenek megférfiatlanítanak, mert túl-
ságosan is elhatalmasodik, és aki ezentúl már csak mint n ő  él 
tovább. A tetthez az isteneket Bakkhosz segíti hozzá furfangos 
módján, azzal, hogy leger ősebb borát vegyíti annak a forrásnak 
a vizébe, amelybő l Agdisztisz inni szokott. 

Az áldozat levágott testrészéb ő l mandulafa (gránátalmafa) 
hajt ki, amelynek (hereformájú) gyümölcse megtermékenyíti a 
pesszinunti Szangariosz folyó leányát. A leányt büntetésül atyja 
bezárja és éhhalálra ítéli, de ez isteni segedelemmel mégis 
életben marad és egy csodaszép fiúgyermeket szül, Attiszt, a 
természeti élet teljes szépségének és esend őségének jelképét. 
A fiú az erd őben nő  fel kecskék között, s pásztorként él a pászto-
rok között. Szépségével megnyeri magának Agdisztisz egész 
szívét, és ez, amikor Attisz a pesszinuszi király leányával ül 
menyegzőt, féltékeny haragjában az egész násznépre őrületet 
küld. Gallosz, az örömapa megférfiatlanítja önmagát, akárcsak 
Attisz (utóbbi egy kés őbbi római változat szerint Agdisztisz 
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iránti rövid hütlensége miatt b űnhődik). Attisz az áldozatot egy 
lucfenyő  (mandulafenyő) alatt mutatja be, s ebbe átszáll szelle-
me, vérébő l pedig ibolyák sarjadnak, s körülölelik az egész fát 
— amiért is ez a kultusz a (Iu Ć, illetve mandula)fenyőt különösen 
szentnek tarja. 

Ovidius egy másik változatot mond el: Attisz, a szép fiú 
megszegi Kübelének tett szüzességi h űségesküjét egy Szagari-
tisz nevű  nimfával. Kübelé erre megöli Szagaritiszt és megtébo-
lyítja Attiszt, aki a Dündimónósz hegy csúcsára szökik és meg-
férfiatlanítja önmagát. 

Az első  verzió szerint Agdisztisz b űnbánóan könyörög 
Zeusznak, élessze újra Attiszt, de ez csak annyit ígér meg, hogy 
annak teste sosem fog megrothadni és haja tovább fog n őni. 
Agdisztisz Pesszinuszban temeti el Attiszt, és istenként dics ő -
íti évente megrendezett ünnepségekkel, valamint a számára 
megalapított papi rend által. 

A Rhea Kübelé kultikus formáiban „Attisz teljesen úgy jelenik 
meg, mint Ozírisz, Adónisz, Dionüszosz vagy más hasonló is 
tenségek, mint elveszett, elhalálozott, vagy mint zöld kalász, 
érés előtt letépett, tehát mindig erre a vallásra jellemz ően, vi-
rágzó ifjúságában megférfiatlanítva, amit a természet az el 
múlás évszakaiban jelez és az er őszak képletesen kifejez." A 
szép évszakkal. Attisz visszatér, újraéled, istenné emelkedik 
fel, akit papaszként, tehát úrként és atyaként imádnak. 

Mindenhol jellemző , hogy Attisz az ő rültség pillanatában, te-
hát nem önkéntesen mutatja be az áldozatot. Catullus egyik 
legszebb versében megénekli Attisz sorsának tragikumát, és 
igen jell mző  vonásokkal kelti életre: Attisz a tengerek felett 
az Ida-heć~yhez oson, és belép a sötét erdei éjszakába, amely 
az istenn 5 szentélyét övezi: 

„Tébolytól megsarkantyúzottan, tévútra tél elmével, 
élesre csiszolt kő  által szabadula meg a természettől. " 

Catullus szerint Attisz a kasztrálás közvetlen következmé-
nyeként megn ő iesedett, és a csodának megfelel ően ettő l kezdve 
változik nemének megjelölése is. Ha a versszakban még: 

Stjmulatus ibi furenti rabie, vagus animi, 

akkor most így folytatja, amikor Attisz kezébe veszi a dobot, 
Bakkhosz hangszerét és felszólítja társait, vegyenek részt az 
ő rjöngésben: 

„Canere haec suis adorta est tremebunda comitjbus, " 

Attisz — notha mulier, a fél-n ő  felhívja a többieket, végezzék 
el utána az öncsonkítást és jöjjenek orgiára az istenn ő  ligeté-
be. Az ő rjöngő  gallákkal együtt a templom felé rohan, Kübelé 
lakhelyéhez. Halálosan fáradtan alusznak el ott. Az álommal 
együtt azonban elszállt a téboly is, s amikor Attisz hajnalban 
felébred, immár felfogja veszteségét, visszatér a tengerhez, 
s könnyek között emlékezik hazájára. 

„Quid enim genus figurae est, ego no quid obierim? 
Ego mulier, ego adolescens, ego ephebus, ego puer, 
Ego gimnasji fui flos, ego eram decus olei: 
Mihi ianuae frequentes, mihi limina tepida, 
Mihi floridis corollis redimita domus erat, 
Linquendum ubiesset onto mihi sole cubiculum, 
Ego nunc deum ministra it Cybeles famula ferar? 
Ego Maenas, ego Tej pars, ego vir sterilis en? 
Ego viridis algida Idae five amicta loca colam? 
Ego vitam agam sub altis Phrygiae columnibus, 
Ubi cerva silvicurtis, ubi aper nemorivagus? 
lam lam duet quid egi, jam iamque paenitet. " 

Amikor az istenn ő  meghallja ezt a keserves, panaszkodó 
hangot, kifogja fogatából a baloldali oroszlánt, amely örökre 
visszaűzi Altiszt a ligetbe. 

A Kübelé- és Attisz-kultusz egyik leg ősibb színhelye Pesszi-
nusz városa Phrügiában, illetve Pesszinuntisz. Hérodianosz így 
í г  róla: „A város Galatia határán terült el, a Szangariosz folyó-
tól délre, és nevét arról kapta, hogy közelében hullott alá az ég-
ből az istennő  képe." Az a monda is tartotta magát, hogy Ga-
&і mбdбѕz itt tűnt el, amikor az egyik partról fivére, Ílosz, a má-
sikról az ő  szerelmese, Tantalosz akarta magához vonni. Azt 
hogy láthatatlanná vált, úgy magyarázták, hogy Zeusz rabolta el. 
Pesszinuszban „a phrügiaiak ősidőktő l fogva nagy, tömeges ün-
nepeket tartottak, ún. orgionokat, a Gallusz folyó mentén, amely-
rő l az istennő  megférfiatlanított papjai a nevüket kapták. Ovidius 
a gallák nevét ugyancsak a folyótól származtatja. 

./1   

Az Attisz-kultusz fanatikus szokásfo г  ?Т . at vett fel, melyek 
gyakorlásához „orgiasztikus" zenét vertek timpánokon. Attisz 
ünnepét mindig a tavasz kezdetén tartották. Az els ő  napokon 
gyászoltak, vadabbnál vadabb jajveszékelések közepette az 
ibolyával körülfont lucfenyőt az istennő  szentélyére vitték, az-
tán pedig tombolva, őrjöngve keresték Attiszt a hegyekben. Ezek 
a böjt napjai voltak: bizonyos ételek fogyasztásától, valamint 
a nemi érintkezést ő l tartózkodni kellett. A harmadik napot ne-
vezték „vérnapnak", Attisz megférfiatlanítása és halála miatt. Az 
ünnep végét kés őbb Rómában a „lavatio" jelentette, melynek 
során a Nagy Anya ezüstbő l készült kultikus képét levitték a 
patakhoz, megmártották a vízben, és — amint arról Szent Augus-
tinus beszámol — eközben „trágár dalokat énekeltek, illetlen moz-
dulatokkal kísérve őket." 

A sokszor változtatott Attisz-monda jelképes éhelmét a 
Roscher-lexikon a következ őképpen foglalja össze (Lexikon der 
griechischen und römischen Mythologie): Agdisztisz megjele-
nése az anyaföld keletkezését jelenti. Ahhoz azonban, hogy a 
természetben létező  életforma mindenikét a saját erejéb ő l te-
remthesse meg, Agdisztisz mindkét nem nemz őerejét egyesíti 
magában. Attisz jelképezi a vegetatív életet, amely n ő ivé, te-
hát gyümölcsözővé válik; a megférfiatlanítás pedig a vegetáció 
elhalását jelenti. Az Istenanya gyásza a télen gyászoló földet 
jelképezi. Attisz azonban nem hal meg, hanem örökzöld feny ő  
formájában él tovább és minden tavasszal visszatér újra. Kübe-
lé szolgáinak kiáltásai a márciusi ünnep folyamán az elt űnt istent, 
a vegetációt hivatottak felébreszteni, újraéleszteni. A körülme-
télés hagyományában Attisz n ő i természetté lesz, az orgiasztikus 
állapotban pedig egyesül istennel. 

Attisz számtalan megjelenítése során fiatal pásztor, és per-
zsa szokás szerint szűk ruhát visel. 

Az önfeledtség mámorának és az öncsonkításnak pszicholó-
giai és fiziológiai el őfeltételeire jellemző , hogy az Attisz-kultusz 
kezdettő l fogva az őrületében önmagát megférfiatlanító ember 
miatt gyászra, jajveszékelésre és az orgiasztikus tánc mester-
ségesen felfokozott izgalmára alapszik, amihez hozzájárul még 
az önsanyargatás és az önsebzés természetellenes ő rülete is. 

Az öncsonkítás szörny ű  esztelenségét dics ő ítő  helységek 
leghíresebbje Hierapolisz volt, a „szent város", amely Szíriá 
ban terült el, nem messze az Eufrátesztő l. Védő istennője Héra 
volt, akinek valamikor a földkerekség legcsodálatosabb és leg-
gazdagabb templomát építették. Wieland, aki Lukianosz fordító-
jaként sokat foglalkozott ezzel a szakterülettel, Hierapoliszt 
jogosan nevezi a pogány világ Loretó-jónak számos nagy ünnepe 
miatt, amelyeken a legjobb színjátékokat rendezték meg, s 
amelyen az akkori világ minden tájáról összese eglettek a népek. 



a 
Vannak korok , melyeknek társadal-

mi berendezése oly mértékben gyökérte-
len és kikezdett, hogy azok léte, akik azt 
mégis fenntartják , már alig tekinthető  
valóságosnak . Ilyen kor volt a XVIII. szá-
zad második fele, amelyben a Heréltek, 
Sven Delblanc romantikus elbeszélése ját-
szódik. Az uralkodó körök minden meg-
nyilvánulása , szava és gesztusa a fölbom-
lás félreismerhetetlen jelét viseli magán. 
Az ilyen korok tökéletes, csillogó, de sem-
mire nem vonatkozó m űvészi teljesítmé-
nyeket produkálnak , s olyan fantom-m ű  
vészlényeket, melyek léte saját buborék- 

produkciójuktól függ. Ilyen Farinelli, ko-
rának legnagyobb herélt koloratúréneke-
se, aki végtelenül kifinomult trilláinak, 
fiorituráinak kristálygömbjében vegetál, 
a valósággal nem, csak egy halott uralko-
dóval tart  fenn kapcsolatot . Éjfélkor min-
dennap elénekli V. Fülöpnek, Spanyolor-
szág elhunyt királyának azt a négy áriát, 
amellyel valaha nemcsak az életkedvét 
vesztett uralkodóba lehelt er őt, de ezál-
tal a hanyatlásnak indult spanyol biroda-
lom is m űködésbe lendült. 

Az emlékező  Farinelli már nem tud 
különbséget tenni húsz éven keresztül  

taгІó „államférfiúi tevékenysége" és a 
színpadon lejátszott királyi szerepei kö-
zött; ez mutatja a legpregnánsabban, 
hogy az uralkodó körök a nép számára 
etikettbő l és udvari szerta гásokból álló 
végeláthatatlan színpadi m űvet alkottak, 
melyben az opera , a kor divatos m űfaja 
nem más, mint színház a színházban. 

A korabeli színházat és operát a 
kimunkált szabályok és mozgástörvények 
jellemezték: kísérleti m űhelyek voltak 
olyan formák kidolgozására, melyek meg-
ő rző  ereje ideig-óráig fenntartotta a hitel-
képtelen hatalmi szerkezetet. 



Természetesen az ilyen udvari színjáték 
anyagi bázisát mindig a folyamatos udvari 
előadás kényszerű  közönsége, a nép 
szolgáltatta. 
Ha a hatalom elveszti tényleges vezet ő  
és szervező  funkcióját , már csak annak 
köszönheti létét, hogy kidolgozott rituáléi 
és felosztott szerepkörei szerint — olykor 
látványos, de mindenképpen folyamatos —
előadást produkál: cirkuszt ad kenyér 
helyett . Az előadás csak az ünnepeken 
nyilvános, de a lefüggönyözött palotákban 
érezhetően állandóan folyik. 

Ezt a gondolatmenetet továbbépítve 
— a regénytő l eltérően —, a film végsőkig 
kiélezi a létfokában megrokkant, illú-
ziókban ringatózó és önmaga számára 
illúziókat termel ő  hatalmi szerkezetet, el 
beszélésében a meglehetősen elnagyoltan 
ábrázolt okkultista szálra helyezve a 
hangsúlyt : a médiumok által létrehozott 
!átomások összemosódnak a valósággal. 
Erőteljes, népi eredetű  médiumok szol-
gáltatják még azt a kétes szubsztanciát 
(teleplazma ) is, melybő l kiformálódva a 
megidézett alakok és események az éj-
szakai királyi társaság el őtt megjelennek 
és amelybe elvegyülnek. 

A film anyagszerű  kezelése lehetővé 
teszi, sőt megkívánja, hogy erre a for-
málódó , torzuló , hanyatló , újrafeszülő  lát-
ványra helyezzük a hangsúlyt. Általa Vi-
lágossá és vizuálisan is érzékelhet ővé 
válik a történet szimbolikája. 
Az illúziókból él ő  és illúziókat tápláló tár-
saság léténél még illuzórikusabb, okkultis-
ta technika után nyúl, és ugyanakkor 
önigazolását a maga által kitermelt m ű -
vészi teljesítményekben keresi. Nem vé-
letlen, hogy e kor vezet ő  művésze egy 
herélt — tehát egy olyan ember, akit éppen 
a termékenységétő l fosztottak meg. 

Farinelli — mint a kor kvintesszenciá-
ja — maga is félig kísértetként van jelen, 
a teljes megsemmisülésb ő l egy mágikus 
életelixírrel újra és újra feltámasztva. 
Így idézi meg életének, m űvészi pályájá-
nak csúcsait és bukásait . Pislákoló jelen-
léte mintegy elő legezi a pusztulást. Gluck 
Orfeuszában történ ő  erőszakos fellépése 
és bukása e folyamat első  stációja és a 
tervezett film kulcsjelenete. 

A herélt énekes (és kora) öntudatla-
nul lemond önmaga reprodukciójáról: in-
kább arra számít, hogy egyedi, tökéletes-
re csiszolt formájában fennmaradhat. Ez 
azonban csak a m űvészi és nem a bioló-
giai-társadalmi formáknak sikerülhet. A 
tökéletes m űvészi forma, mint érték, le-
válik saját koráról , amely létrehozta; egy 
társadalmi berendezés nem képes szá- 
molni az összes lehetséges tényezővel, 
sok mindent megoldatlanul kénytelen 
hagyni, ezért nem tökéletes — mulandó 

A történetben a társaság összejöve-
telét végigkíséri egy halálra korbácsolt 
szolga jajveszékelése. Furcsa módon, ez 
a kifinomult társaság , amelyik képes a 

művészi formába öntött tragédiákban átélni 
a részvét, a szenvedés összes stációját, 
tökéletesen érzéketlen marad a megkín-
zott szolga halálhörgésére, pedig amit ő  
átél, az nem szerep, hanem a saját sorsa. 
Ami nem megformált, az nem figyelemre-
méltó. A „nyers" valóság amorf. 
A herélt Farinelliben tudatosul a valóság-
tól való elszakadás , sőt hitvallássá ma-
gasztosul a természetellenesség apote-
ózisában. (Marchesi kérdései). 

A hatalmuk romjain sopánkodó , a való-
ságtól végképp elszakadt arisztokrata tár-
saság: exkirályok, trónkövetel ők stb. egy 
romos kastélyban gyülekeznek, hogy 
megidézzék —éppen azért, mert a föld-

tő l már elszakadtak — a föld szellemét. 
Amit figyelmen kívül hagynak, azt öntu-
datlan módon, korlátlanul birtokolják és 
uralják : nagy testi erejű  szolgákkal ren-
delkeznek, akikkel szemben élet-halál 
uraiként lépnek fel, s ezt a szolgák és 
uraik is magától értetődőnek veszik. 

A népi médiumok, ezek az ország te-
rületén felkutatott és összeterelt, kivé-
teles testi és lelki képességgel megál-
dott vaskos parasztlányok is természetes 
nek tartják , hogy a „hatalom majmai"-ként 

szolgálják a perverz-mágikus szertartást. 
A testükbő l áradó szubsztancia a színpa 
di fülkékben olyan fantomképeket képes 
létrehozni, amelyek uraik képzeletében 
élnek, arra viszont nem képesek, hogy a 
föld szellemét megidézzék: amint egy-
más kezét fogva teljesen mezítelenül 
erőkört képeznek, ők maguk képviselik a 
föld szellemét. Mikor kevésnek mutatko-
zik erejük , s a fantomképek kifakulnak, 
olyankor odalép Agnus , a nagytestű  és 
hírhedt nemi erővel rendelkező  szolga, 
és az erőkörbe kapcsolódva a látomást, 
mintegy „élesre állítja". A szolga hú-
gát ez idő  alatt , valahol az oldaltermekben 
egy kalandvágyé úr megerőszakolja, s 
ekkor kezdődik a látomások összeomlása. 
Amikor Agnus a csábító után ered és ledö-
fi, érződik a közelg ő  francia forradalom 
fuvallata ; az erő  önmagára ismer. Agnus 
felbátorodott társaival együtt visszaront 
a terembe , hogy az egész társasággal le 
számoljon , de a létrehozott látomásokkal 
együtt minden jelenlevő  — mintha minden, 
amirő l ezidáig tudomást szereztünk, csak 
fantomkép lett volna — visszaszívódik a 
médiumok testébe. Egyedül Farinelli testet-
len trillái szállnak — a kardok és t őrök szá-
mára megközelíthetetlenül — az üres te-
rem falai között, élesebben és áthatób-
ban, mint egy tő r hegye. 
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Július 25-én Londonba repültünk feleségemmel, mert kon-
certfellépése és BBC-rádiófelvétele volt augusztus 3-áig, mi-
közben én koprodukciós partnert kerestem tervezett játék-
filmemhez, a Heréltekhez. 

Augusztus 10-én David felhívott Rómából, s bemondta a 
mindkettőjük magyarországi vízumához szükséges adatokat. 

Kezdtem hinni, hogy valóban forgatni fogunk! 
Augusztus 16-án David Rómából telefonált: Lindsay London-

ba repült, de szeptember 8-án visszamegy Rómába, s 9-én on-
nan jönnek együtt Budapestre. 

Augusztus 28-án megjött David expressz levele Rómából, 
mindkettőjük ruhaméreteivel. 

Szeptember 1-jén 13 órára a ferihegyi reptérre az angolra 
fordított forgatókönyvekkel, s két magnetofonkazettával a for-
galmi igazgatóhoz, majd a vámosokhoz mentem, hogy 2-án 
Londonba, Lindsaynek, 3-án Rómába, Davidnek aMalév-irodák 
ba kerülhessen a küldeményem. Sürg ős volt, mert a magnóka 
zettán lévő  Hándel-ária szövegét Lindsay meg kellett tanulja, 
hogy el tudja majd jól „tátogni" a forgatás során. 

Közben egyre jöttek-mentek a telefonok, táviratok, míg vég-
re megérkeztek! 

1982. szeptember 9-én, csütörtökön Rómából, Zürichen át 
Budapestre érkeztek este fél tízkor. Együtt vártuk őket Lakos 
Anna dramaturg, s Somogyi Gyuri képz őművész-nyelvész ba-
rátunkkal, aki segített az angol nyelv ű  beszélgetésnél is. A Fo-
rumban Dunára néző  szobát foglaltunk, majd mind az öten fel-
mentünk vacsorára a Várba. Mindenhonnan kilöktek minket, 
mondván igen késő  van: 11 óra! Végül a Fortuna pincéjében 
megkönyörültek rajtunk, s valami csoporttól maradt tejszínha-
bos borlevest kaptunk —, mennyei volt. 

Utána természetesen megmutattuk a Halászbástyáról a vá-
rost, majd nyugovóra tértünk. 

Szeptember 10., péntek 
Reggel a Gondolat Kiadóba a Halottlátó cím ű  kötetem újabb 

adag javított korrektúráját kellett visszavigyem, s megkap am a 
kötet borítójának próbanyomatát . Szép lett. 

Fél 11-re Lindsayékért a Forumba mentem, onnan a film-
gyárba : ruha -, paróka-, cipő-, sminkpróbára . Fél 2-re az egész  

társaság hozzánk: Duna-parti lakásunkra jött ebédre. Közben az 
első  médium szerepét alakító Ladik Kata is megérkezett Újvidék-
rő l. Édesanyám, feleségem, s az ő  Erdélybő l éppen nálunk ven-
dégeskedő  nagynénje főzték a fejedelmi ebédet; amib ő l Lind-
say annyit evett, hogy utána lépni alig bírt, ahogy Ő  mondta: Nem 
megy a lábam ... 

Háromnegyed 4-re már Pécelen voltunk a Ráday ~ kastély-
ban, aszeánsz-jelenetb ő l úgynevezett száraz próbát csináltam 
az összes szereplővel. 

Lindsay a Hándel-áriát — kérésemre — szinte körbe repülve 
a termet énekelte: „tátogta" végig. Egy perc alatt megérezte, 
hogy mit akarok az asztal körüli „repüléssel ", s ézen a napon 
ez volt a legfontosabb. 

Szeptember 11., szombat 
8 órára a Forumban voltam Lindsayékért, Ladik Katát már 

hajnalban kivitték Pécelre a kastélyba, hogy kopasz-sminkjével 
időben elkészülhessen. 

Amikor láttam, hogy Lindsay úgynevezett halál-sminkje las-
san halad, hozzákezdtünk a médiumok jelenetének forgatásá-
hoz. Ladik Kata, mint els ő  médium, valami egészen földöntúli 
hangokat adott ki magából révülési-jelenete közben; szinte le-
kottázható, fónikus vers született a fülünk hallatára, a szemünk 
előtt a filmen. 

Lindsay s David sminkje is elkészült, s nekiláthattunk az 
ária felvételének, amelynek énekhangját a csodálatos amerikai 
kontratenortól, Russell Oberlintő l kölcsönöztük. 

Lindsay olyan transzba esett a Hándel-ária (Ombra cara, 
kedves árnyék ) hangjától , hogy a pénteken begyakorolt„ a sze-
ánszra összegy ű lt ex-királyok körülrepülése bámulatosan sike-
rült. Az egész stáb lélegzetvisszafojtva figyelte Lindsayt, amint az 
ária pózából hozzákezd nagymonológjához, amit herélt-énekes 
társának , Marchesinek mond a természetellenes éneklési és 
játszási módról. 

Csodálatos órák voltak mindannyiunk számára. 
Este 9 óra után indultunk át Noszvajra a De la Motte-kas-

télyba, ahová a stáb első  része éjjel 12-re ért oda. Azonnal neki-
ültünk a frissen sült vacsorának, majd az úszómedencében min-
denki úszott egyet. Ekkor már éjjel 2 óra volt. 

Szeptember 12., vasárnap. 
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Hajnalban arra ébredtem, hogy a délel őttre tervezett Lindsay 
öltözködési-jelenethez — félálmomban — kitalált szöveget mormol-
tam: Ó, kedves Fülöp királyom... Bárcsak élnél és hallgathatnád 
éjféli énekem... Ombra cara, kedves árnyék... Azonnal leírtam, 
s Somogyi Gyurival és Lindsayvel azonnal lefordítottuk angolra. 

Délelőtt leforgattuk a fiatal Farinelli képsorait, s délután került 
sor az öreg Farinelli öltözködési-jelenetére, s a Fülöp király 
szelleme el őtti éneklésre, s hirtelen halálára. 

Ahogy mondani szoktuk, mint a karikacsapás, úgy haladtunk 
a forgatással, igaz, ezen a napon csak Lindsay volt a kamera 
előtt. Sötétedéskor befejeztük a forgatást. 

Megvacsoráztunk, s hogy ezt a két nagy jelenetet össze 
tudjam kötni — s a stúdió önálló filmként is bemutathassa — fekete-
fehér filmre a kastély uszodájában beszélgetést rögtönöztünk 
a vízben úszkáló Lindsayvel és Daviddel. 

Lindsay vacsora közben elmondta, hogy Ő  úgy fél a víz-
tő l, hogy azt el sem tudja mondani... Végül h ősként ünnepel-
tük, amikor egy óriási krinolinba bújva beszökdécselt a meden-
ce lépcső in a vízbe. 

Művészetrő l-szerelemrő l-Farinellirő l faggattuk őket. 
A forgatás végeztével mindenki úszott egyet, s éjjel 11 el őtt 

már a lakásban voltam. 

Szeptember 13-án reggel 7-re mentem értük, hogy kikísé-
rem őket a reptérre, s megköszönjük ajándékba adott munká-
jukat. 

Mindketten megszerették Budapestét — amib ő l szinte sem-
mit sem láttak — és f ő leg a szerepüket, amiért bárhová a világon 
elzarándokolnának. 

Ahogy a gép felszállt velük, valami különös szomorúság, s 
leírhatatlan fáradtság telepedett rám. 

Néhány nap alatt összeállítottam az el őhívott filmanyagot, 
s Szabó Robi, valamint az én fotóimból egy válogatást elküldtem 
Lindsayéknek Rómága. Lindsay és David október 8-án Ró-
mából küldött levelükben köszönték meg a közös munkát. 

Lindsay levelének fordítása: 

Róma, péntek 

Legkedvesebb Domi, 
köszönet minden kedvességedért, igazán csodálatos volt, 

és boldog vagyok, hogy Neked is tetszett, remélve, hogy ha-
marosan látlak, sok sikert szeretettel Neked, Adrienne-nek, Mar-
cinak, Gyurinak és mindenkinek, akit csak látsz a szereplők 
közül, illetve a stábból, de különösen a sminkes lányoknak. 

Szeretettel, 
Lindsay 

1982 őszén az összeállított próbafelvétel filmanyagát meg-
mutattam néhány barátomnak is, s két-három Budapesten át-
utazó filmproducernek; de a tervezett másfélórás játékfilm úgy-
nevezett gyártási gondjaival, igen bonyolult szervezési problé-
máival most nem akarok foglalkozni. 

1982. december 15-én ismét útra keltünk: Rómán át Paler-
móba repültünk, ahol 1983. január 29-éig éltünk. Feleségem a 
palermói opera meghívására Mozart Idomeneo-jóban Elektra 
szerepét énekelte 9 estén át —, Marci fiunk ott tanult meg 10 
hónaposan járni, s megtaláltam tervezett játékfilmemhez az egyik 
legfontosabb külső  helyszínt: a Villa Palagóniát. Ez a szörny-
kastély (így nevezik: Villa del Mostri) Palermo mellett, Bag-
heriában áll — helyi palermói buszjárattal is megközelíthet ő  —, s 
1787-es Itáliai utazása során Goethe is írt néhány oldalt az 
ő rült palagóniai hercegr ől, s az ő  kastélyáról. Ottlétünk alatt 
szinte minden héten kirándultunk a narancs- és citromfákkal 
teli Villa Palagónia kertjébe, hogy újra meg újra végigfotózzam, s 
tervezett filmjeleneteimet „szárazon" lejárjam. 

1983. január 30-án Rómában a Palazzo Falconieriben mu-
tatták be a Balázs Béla Stúdióban készített els ő  játékfilmemet, 
a Rontás és reménység-et. (A film forgatókönyvének részletei 
olvashatók: Új Symposion, 1982. január—február (201-202. 
szám), 3 fénykép kíséretében.) 

Így végre eljutottam a Santa Cecilia Könyvtárba, ahol le-
fotózhattam Farinelli 1784-ben kiadott életrajzát, amit egy könyv-
tárban sem találtam eddig. 

A római Angelica Könyvtárban pedig egy Farinelli el őtt élt 
herélt operaénekes, Alessandro Balatri 1735-b ő l való 300 olda-
las verses útinaplóját is — Frutti del Mondo: A világ gyümölcsei —
lexeroxozhattam a római Magyar Akadémia segítségével. 

Rómában végül találkozhattam Maurizio Tiberivel, aki Le 
Voci di Roma: Róma hangjai címmel lemezt adott ki egy lemez-
klub „edizione del timaclub" felkérésére, amelyen az utolsó he-
rélt énekes hangja is hallható. A felvétel Alessandro Moreschivel 
már nyugdíjas korában, 1902-ben készült. 

Moreschi — vagy ahogy az olaszok nevezték: Angelo di 
Roma (Róma angyala) volt az utolsó kasztrált énekes a Ca-
pella Sistina kórusában, ugyanis X. Pius feloszlatta a pápai 
herélt kórust. 

1983 szeptemberében írtam Davidnek, hogy szeretném 
megmutatni nekik a film munkakópiáját, s egyben londoni fesz-
tiváljukat is végignézhetném. 

1983. október 20-án elutaztam filmünk munkakópiájával 
Londonba, s közben minden este a Sadler's Wells színházban 
ültem, ahol a Lindsay Kemp Company 3 hétig felváltva a Szent-
ivánéjit, s a milánói Scalában bemutatott Fapade-t, s Nijinskyt ját-
szotta. Minden este fergeteges sikerük volt, öröm volt nézni. 

Október 26-án délben egy órára kibéreltem — 20 fontért a 
Sohoban a Roxie Cinemát, hogy levetíthessem Kempéknek a 
filmet. Magam készítette meghívómat a színház „faliújságjára" is 
kitettem, így nemcsak a társulat tagjai töltötték meg a kis mozit, 
hanem Lindsayék rajongói is. 



Carlo Broschi Farinelli, kasztrált operaénekes 
Luigi Marchesi, kasztrált operaénekes 
Charles Edward Stuart, brit trónkövetelő  
Kopasz médium -asszony 
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PROHÁSZKA Béla 
PAP Ferenc 
MOLDOVÁN Domokos 
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David HAUGHTON 
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A Próbafelvétel a Heréltek-hez szövegét a Mozgó film/1, a 
BBs M űhelykiadványából vettük át, amely Balázs Béla születé-
sének 100. évfordulójára készült. Kiadja: BBS 1982/1984 
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HERELTEK-hez 
A forgatókönyvet Sven DELBLANC romantikus elbeszélésének felhasználásával írta: MOLDOVÁN 
Domokos 

A magyar fordítást készítette: CSATLÓS János és SOMOGYI György 

A filmben elhangzó angol szövegeket fordította: C. W. WILLIAMS és L. SCOTT 

Farinelli áriáját Russel OBERLIN énekli HANDEL: Radamisto című  operájából. 



Marchesi: Nem! Soha többé! 
Farinelli: Akkor én fogok énekelni. Ülj hát a csembalóhoz és kísérj! 
Marchesi megbűvölten, minden ellenkezés nélkül a csembalóhoz 
ül, megvárja míg Farinelli a hangszer mellé ér, s elkezd ődik a közös 
muzsikálás. 
Farinelli dalolni kezd: Ombra cara... Kedves árnyék 
Farinelli, áriájának egyik futama alatt, szinte az egész termet kör-
berepüli, majd a szeánsz egyik alvó királyát trilla-futamával fel-
ébreszti... Végül az operai pózok egyikébe merevedik, s mindad-
dig úgy áll, míg a zene el nem hallgat. 
Marchesi döbbent arcát látjuk közelképben, amint a csembalóról 
ujjait alig tudja felemelni, s szinte képtelen megszólalni. 
Marchesi: Ez nem lehet igaz... Lehetetlen... Így csak egyetlen 

mester tudott énekelni... 
Hirtelen vágással ismét az úszómedencében úszkáló Lindsay szólal 
meg: 

Öreg, kopott festményekről, metszetekrő l néz ránk szelíd arcával a 
fiatal Farinelli. Egy egyszer ű  olasz palazzina metszetét látjuk, majd 
egy úszómedence szélén Lindsay Kemp és David Haughton tor-
náznak: lábaikat ritmikusan lengetik el ő re-hátra. Kemp nagy kri-
nolinjában fél lábbal egyensúlyozva a medence lejáratához szök-
décsel. A kép lassan összemosódik az ajtón belép ő  Farinellivel. 
Farinelli a palazzina lépcs őházából fekete köpenyében, csoszogva 
— mintha álmodna —, termek során halad végig. Budoárjához érve 
lassan öltüzni kézd éjféli dalához. Miel ő tt kakadusárga paróká-
ját feltenné kopasz fejére, tükrével szembenézve motyogni kezd. 
Farinelli: Ó, kedvesem... kedves Fülöp királyom... Bárcsak élnél 

és hallgathatnád éjféli énekem... Ó, kedves, kedves ár- 
nyék... Ombra cara... Kedves árnyék. 

Parókáját a fejére teszi, s dalolni kezd. 
Farinelli: Ombra cara / Kedves árnyék énekli Farinelli hajlongva 
egy királyi koronával hímzett kanapé el ő tt. Az ária futamai közben 
egyre fiatalabb lesz, majd gyerekkori herélésének emlékei t űnnek 
fel. 
Az ária végére Farinelli rosszul lesz, s holtan terül el a kanapén. 

Egy XVIII. századi kastély freskójának figuráin pásztázik a kame-
ra, majd hirtelen vágással ismét a fedett uszodában vagyunk, ahol 
Lindsay és David úszkálva beszélgetnek: 
David: Hello! 
Lindsay: Megjött jó barátom, Marchesi. 
David: Nem vagy így egy kicsit természetellenes? (A krinolinban.) 
Lindsay: Nem én. Az vagyok, ami természetes nekem. A mulatta- 

tás számomra — természetes. Jelmezbe bújni — természetes. 
Bohócnak lenni — természetes. 

David: De nem gondolod, hogy nem őszinte? 
Lindsay: Nagyon is őszinte. Azt csinálom, ami a szívemb ől jön... 

Mint Isadora Duncan. Hű  vagyok a természethez. Min- 
dig a szívemre hallgatok — a lelkem legeslegmélyéig. 

Egy kopasz nő i médium révülő  feje jelenik meg, majd egy izmos 
férfitesthez vágódik, s artikulálatlan hangokat ad. 
Ismét a medencében vagyunk: 
Lindsay: Azt hiszem, akár én, ő  is boldog volt, mikor mulatta-

tott... Boldog volt, mikor másokat mulattatott. És bol-
dog volt, mikor őt mulattatták. Na, és boldog volt, mikor 
szeretett. Vagy nem? 
Farinelli, akár én, mókamester volt, bohóc. Persze velem 
más a helyzet, én nem vagyok kasztrált, és egyáltalán 
nem vagyok lángész. De mindennél inkább: hivatásos 
mulattató vagyok. 

A szalon nagy fehér ajtaja kinyílik, s a sárgás-kékes ködb ő l kiválik, 
s szinte beúszik Farinelli hófehér arcú szellemképe, majd megszó-
lal. 
Farinelli: Könyörgöm felség, engedje Marchesi urat énekelni! 
Marchesi a kályhának támaszkodva sértetten válaszol. 

Farinelli abban hitt, hogy a művészet minden. Én azt hi-
szem, hogy a szerelem minden. /Énekelni kezd egy ismert 
amerikai slágert / pa pa pa pa pa pam... 

David: És Te kiheréltetnéd magad a m űvészet kedvéért? 
Lindsay: Ki beszél itt m űvészetről? Én szerelemről beszélek. 
David: Hát akkor kiheréltetnéd magad a szerelem kedvéért? 
Lindsay: Hát, ha ez segítene... 
Ismét a szalonban vagyunk, Marchesi döbbenten ül csembalója 
mellett. 
Marchesi: Az utolérhetetlen Farinelli — súgja megillet ődve. 
Farinelli: Igen! Én vagyok Farinelli! 
Charles Eduard: Most már nyugodtan halhatok meg, hogy hallot-

tam a hangját. 
Feje ismét visszacsuklik az asztalra. 
Az uszodában vagyunk megint. 
Lindsay: Tényleg a szerelem minden? 

Szerintem a m űvészet a szeretet ajándéka. 
Szerintem a m űvészetünk bátorítás arra, hogy mindenki 
szeressen. Ezt mondja el Van Gogh a napraforgóival. Ezt 
mondja el Picasso a bohócaival. Ezt mondja el Schubert 
a zenéjével. Vagy nem? Ezt mondja el Van Gogh a fülé-
vel! 
Ezt fejezte ki Farinelli a heréivel... 

A szalonban vagyunk ismét, s totálképben látjuk a szeánsz ösz-
szes résztvevőjét. A kamera lassan Farinelli lázasan magyarázó 
alakját követi, amint Marchesit próbálja meggyőzni igazáról. 
Farinelli: Figyelj, Marchesi! Míg e médiumok a megholtak lelkeit 

próbálják élesztgetni, szeretnélek figyelmeztetni valami- 
re...; emlékeztetni arra, amit nem szabad soha elfe- 
lejtened. 	 . 
Az én m űvészetem természeténél fogva természetellenes 
volt. Természetellenes! Id őnként már-már arra vágytam, 
hogy egy végtagok nélküli torzóvá zsugorodjak, aki 
tolószékb ől zeng egy h ősi áriát Akhillesz vagy Nagy 
Sándor színpadi szerepében. 
Egyszer egy bécsi föllépésem során, Károly császár arra 
intett, hogy legyek egy kicsit egyszer űbb..., természe-
tesebb..:, ha-ha-ha-ha-ha... 
Vdlaszul természetellenesebb voltam, mint bármikor. 
A természetellenesség valóságos orgiájában merültem el. 
Aznap este úgy trilláztam, akár egy részeg fülemüle... 
Körülfontam a dallam arabeszkjeivel ha-ha-ha-ha..., és 
a végén sötét szívem örömt ől reszketett, mikor a császár 
fölállva sikoltozott az elragadtatástól, magával ragadva 
a közönséget úgy, hogy az egész operaház őrültekháza-
ként tombolta: Viva il coltello! Éljen a kés! 
A fortély gy őzött! Diadal! 

Marchesi közelképben, gondokkal terhes arccal megszólal: 
De..., hát nem gondolod, drága mester, hogy m űvésze-
tünkkel az igazsághoz, a természethez, az egyszer űség-
hez kellene közelítenünk? 

Farinelli: Ostoba vagy, Marchesi! Túl sok Rousseau-t olvastál. Hát 
nem tudod, hogy a mi m űvészetünk egyetlen dolga örö-
met szerezni? 

13 



Charles Edward álomittasan közbeszól: De hiszen Ön államférfi-
kéntirányította Spanyolor-
szág sorsát... 

Farinelli: Államférfi?! Kamarás voltam... Én voltam az udvari 
bolond. A herélt! Mi okom lett volna lerombolni a politika 
operaházait, s helyettük újakat építeni? Tudja meg, 
Uram, én úgy szerettem meg az én melankolikus kirá-
lyomat, baldachinos ágyában uralkodva a tavalyi ágy-
neműk között. Úgy szerettem meg őt, ahogy pocsolyá-
ban hentergő  disznóként hevert szennyes leped őin..., 
közömbösen, betegen, haldokolva... Ez volt annak a 
spanyolországisak a képe, amelyet szolgálni áhítottam. 
Es akkor jött Károly. Károly királyt sose tudtam volna 
szolgálni. 

Charles Edward álomittas hangját halljuk csak: Nem kedvelte az 
operát? 

Farinélli: Hah, lealacsonyította... 
Az uszodában vagyunk ismét. 
Lindsay: A vízben nagyon életközeiben érzem magam, mert a 

vízben, úgy érzem, közel vagyok a halálomhoz. És a m ű -
vészetem mindig ott egyensúlyozik... az élet és a halál 
között..., a gyönyör és a gyönyörnélküliség között..., 
az öröm és a tragédia között. De mindig valamiféle elra-
gadtatás..., önkívület. 

Közelképben Charles Edward szólal meg ismét: Ezért vonult Ön 
vissza Bolognába? 

Farinelli: Igen. Volt ott egy kedves villám. Gyönyör ű  kert, ahol 
a rózsáimat gondoztam... És énekeltem. Igen! Énekel-
tem. Minden éjjel b űvös erő  keltett föl ágyamból..., s 
mintegy álomban vonultam át zenetermembe, ahol a 
csembalóhoz ültem, és kísértem magam. Négy áriát éne-
keltem..., mindig ugyanazokat..., négy áriát halott ki-
rályomnak. Az árnyéknak énekeltem, ahogy ott ült tró-
nusán .. . 

Marchesi az asztalnál ülve figyeli Farinelli szavait. 
Marchesi: De hát..., ez volt a természetellenesség teteje! 

Éveken át egy fantomnak énekelni. Ez már tényleg 
merénylet a természet ellen! 
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Csillogó szemekkel válaszol Farinelli: Pontosan az! S ezek voltak 
életem legszebb órái. Sohasem 
énekeltem annyira csodálato-
san. Nappal viszont nagy fo-
gadásokat rendeztem. Fogad-
tam barátaimat, többek kö-
zött Caffarellit... Ekkor tör-
tént, bögy utoljára léptem föl 
inkognitóban .. . 

A szeánsz-asztalnál ül ő  Marchesire lassan közelít a kamera. 
Marchesi: Inkognitóban? Caffarellivel? Ez hogy történhetett? 
Totálképben látjuk aszeánsz-asztal körül összegy űlt társaságot. 
Farinelli most nagy krinolinban áll el őttünk, vörös parókáját színes 
tollbokréta ékíti; nagy lendülettel kezdi mesélni utolsó fellépésé-
nek történetét. 
Fariiielli: Caffarellivel együtt mentünk el megnézni egy új operát: 

Gluck Orfeuszát. Soha rémesebb dolgot nem hallottam. 
A kórus úgy énekelt, akár a tehenek. Szünetben bemen-
tem a színfalak mögé, és fölfedtem kilétemet. Javasoltam, 

hogy elénekelnék mindössze egy áriát, és az énekesek el 
voltak bűvölve. Lábam elé borultak, csókjaikkal és ró-
zsákkal borítottak el. Elb űvölőbben énekeltem, mint bár-
mikor. Annyira elb űvölő  voltam azon az estén, hogy a 
halál küszöbén éreztem magam. Diadalt és tapsot vártam. 
De nem jött semmi... Semmi. Csak füttykoncert, és sem-
mi taps. Elhagytam a színpadot, s azóta soha nem énekel-
tem közönség el őtt. 

Marchesi Farinelli szavait hallgatva olyan izgalomba jön, hogy 
válaszát már csak állva tudja elmondani. 
Marchesi: De mester, hát nem bizonyság-e ez is arra, hogy művé-

szetünk számára eljött az igazság és természetesség ideje? 
Akkor ünnep ragyogja be a dermedt szíveket, és az egész 
társadalmat formálhatjuk újjá — nem láthatatlan fülemü-
lékként a királyok örömtanyáin, hanem szárnyaló sasok-
ként, boldog jöv őt ígérve az emberiségnek... 

A szeánsz-asztal körül ül ők, a krinolinjában az ajtó mellett álló, 
szomorú Farinelli felé fordulnak — mintegy választ várnak. 
Farinelli: Mi gondom van nekem az emberiségre? 

Fülemülék vagyunk... fülemülék vagyunk. . . fülemülék .. . 
fülemülék... fülemülék... fülemülék... fülemülék... fü-
lemülék... fülemülék... fülemülék... 

Farinelli fájdalmasan merev arccal hátrál kifelé a teremb ő l. A szalon 
ajtaja magától kinyílik, s amikor Farinelli „szelleme" kihátrál rájta, 
az ajtó magától becsukódik. Még a csukott ajtó mögött is halljuk 
szomorú hangját: 

Fülemülék... fülemülék... 
Az uszodában vagyunk ismét. 
Lindsay és David nyugodtan úszkálnak. 
Lindsay: Csak a pillanat számít. Ezért várok én a lehető  legtöbbet 

minden egyes pžllaПattól. A mai föllépésem lehet, hogy ré-
mes  volt—,  de mindenképpen a legnagyszer űbb föllépésem 
kísérlete, hátha holnap már többre nem nyílik módom... 

David: Különben minek mennél be krinolinban egy úszómeden-
cébe? 

Lindsay: Pontosan... Mulattatni... 
David: Szórakoztatni... 
Lindsay: Szórakoztatni, mulattatni... 
David: Táncolni... 
Lindsay: Táncolni. Táncolva élni. Táncolva ünnepelni... 
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adat) világa nagyon is ide tartozik. A 
szecesszió idején — a parókáról van szó — . 

Beardsley 
a legerotikusabb, pornót súroló 

— nem minthogyha a pornó olyan rettene-

tes, halálos bűn volna! —, de rajzain milyen 
érdekes, mindig aparókás rokokó világ-
hoz nyúl. A másik nagy erotikus rajzoló 
a szecesszió idején Bayros, akitő

l több 

mappa is van birtokomban z
inte  ét oka 

rókás rokokóhoz forkuaz 
Nhogy a rokokó 

van ennek. Az egy 
már önmagában valami „természetelle- 

nes" a parókákkal, a krinolinokkal és a 

fantasztikus kosztam tek~iészete lenessé-
nelli által prop

a 
9

l 
 

get jelzi. Azonkívül a
lakkor 9gyeaaraóli , hogy a rokokó ugyanakkor 

 hogy precíz 
nevezetes, és némi jogg 
és finom és elegáns és illatos parfümös 
és — izgató dolog, hogy a precíz, finom 
modor mögött miféle sötét b űnök, buja- 

ságok, gyilkosságok, vétkek vannak. Ez is 
kó balett és mö- 

vonzó dolog, ugye: roko 	 Tan me 	is! Mond 
götte — szexuális és egyéb b ű 	 9 ma bűnök. Ugy- 	 jak ilyen trivialitáso 

hogy ez a te filmeddel kapcsolatban ter- 
	kat, hogy a férfiaknak is van mellbimbó- 

mészetesen felötlött bennem. 
juk stb. Ezzel kapcsolatban meg kell je- 

	

Na most: a „természetellenesség". 	gyez~ni, hogy a Természet, úgy látszik —, kí 

Abból indultunk ki, mert hiszen először sérletezik! A — hogy mondjam? —triviális 

erről dalol, pacsirtázik vagy kiáltozik Fa- 
nemi  közösülés és szeretkezés csupán 

rinelli is: „a természetellenesség"• A egy mostani X edik variáció. Előtte volt 
természetellenességgel hát persze, hogy sok más.  El  lehet képzelni, hogy még 
összefügg a dekadencia, a perverzió fo- mennyi lesz! Sok másféle! Ez tehát nem 

galma. Nagyon érdekes: mi is tulajdon -  az utolsó szó: a polgári vagy keresztény 
képpen a dekadencia és a perverzió? szent házasságban gyakorlandó nemi 
Csak betegség? Csak rothadás? Csak érintkezés. Variáció! Nem szentírás és 
valami kóros jelenség? Hátha a deka- nem kötelez ő ! És az a sok ember, pél-

dencia — nem éppen az ős őstermészet dóul a hermafroditák... Hermafroditák 

nek, az ős őstermészeti, nemi és egyéb vannak. Tehát látszik, hogy a természet 
szokásoknak atavisztikus újra fölrobbanó- még nem felejtette el egészen régi dol- 

sa, kitörése az emberi szervezetb ő l? 	gait és régi habitusát. 

Egyik kedvenc könyvem Steinman-
nak Az állatok nászá-ról szóló tudomá 
nyos, illusztrációkkal elláto tt  könyvecs-
kéje. Hát ott aztán az állatok, amelyek 
természetes állatok, a mai, mondjuk 
szexuális polgári szokásokhoz viszonyítva, 
hát ezek az állatok: olyan perverzek és 
olyan inverzek és olyan ő rültek szexuális 
területen, hogy no! És a Beardsley-ben 
vagy Bayros-ban , vagy másokban, eset-
leg prelegáló fickókban, ha ilyen, úgy-
nevezett  perverz vagy dekadens hajla-
mok, vagy degenerált vonások jelentkez-
nek: hátha az nem degeneráció? Vagy 
pedig kapaszkodjunk bele a latin szóba: 
de-generatio, az ősi génjeinkből, az ősi 
generációnkból örököltük ezeket a  dolgo- 
kat, 

 
 úgyhogy (túlozva talán): a hiperper- 

verzió, az talán — a leghiperebb termé-
szetesség, csak vissza kell menni a Ter-
mészetnek egy pár százezer vagy egy-
pár millió évével. Az ősidőkben: a nemek 
bizonytalansága uralkodo tt , úgy tűnik 

Vagy például az úgynevezett transz-

vesztizmús jelensége : ez aztán igazán 
ide tartozik, Farinellihez, mert hát n ő i 
szerepekben férfi, férfi szerepekben n ő . 
A transzvesztizmus: bizony megint ilyen 
ősi dolognak látszik. Ezzel kapcsolatban 
aztán persze — homoszexualitás, akár 
nő i, akár férfi, akár autoszexualitás... Ha 
jól emlékszem, Bölsché-ben is olvastam 
és másutt is effélékrő l. Egy csomó virág 
például, úgy tudom —, ha tévedek, akkor 
majd valamelyik botanikus följelent a bota-
nikai rendőrségnél — ugye, hogy egy cso-
mó virág önmagát termékenyíti meg, va-
lahogy középen van a bibe, aztán kör ű -`~ 

lőtte kalapálnak a porzók, és akkor azok':%'' 
a porzók ráhullatják a hímport arra a n ős-
ténybibére. Tehát még a virágoknál is van:; 
autoszexualitás, méghozzá nagyobb ered;;;:;: 
ménnyel, mint a hölgyeknél és férfiaknál,;:;: '= 
akik ezt gyakorolják. 

A transzvesztizmussal kapcsolatban ?:: 	 : 

Az átöltözés? Hát arról beszélhetnénk!  
Magam is átéltem ezt a transzvesztizmust.: •  
Gyermekkoromban — nyilván nem vagyok 
egyedül — százezrek és milliók csinálják, 
gyerekek. Anyám fésülköd ő  piros pon-
gyoláját kisgyerek koromban boldogan 
öltöttem magamra, és a tükör el őtt néze-
getter magam, közben mindenféle gri-
maszt vágtam addig, míg b őgve-sírva fa-
kadtam, mert megijedtem saját grimasza- 
imtól. Ez is nagyon ide tartozik: az át-
öltözés, a nemek cseréje és a horror, 	• 

meg a borzongás, a borzalom, úgy Iát 
szik, valahogy összefüggenek. 



don nemi potenciája megmarad és ezért 
bizonyos hölgyek, például Nero császár 
Poppeája, vagy egy bizánci császárn ő , 

Későbbi életemben három nagy sze- 	
Teodóra, nagyon szerette ezeket az eunu- 

	

volt: három álarcosbál! Egy alka- 	
chokat, me rt  nemi potenciájuk megvolt, de 

lepem 	 eltem, ra- 	
a hölgyek nem estek teherbe, ennélfog 

lommal i  bíborosként szerep 	 va a kétmillió sejtbő l kétmillió trónkövetel ő  

gyogó színes fotográfiák készültek rólam. 
	nem.származott, bár a Természet gondos- 

Egy másik maszkom, másik álarcosbál
-  

n: Casanova voltam. Na, ott paróka volt 
	kodik arról, hogy kevesebb trónkövetel ő  

ra 	 volna Farinellinek, 	
legyen ilyen esetekben. Nem felejtem el, 

rajtam! Elmehettem 	minden szem- 	
mikor a filmet néztük együtt, akkor ott volt 

csak hát, Isten őrizz,  D
e  hát, legalább 	

feleséged, a világhírű  énekesnő : Csengery 

pontból Farinelli legyek!  rin mert nagy , 	
Adrienne, aki jól emlékezett Poppea tör- 

afejem tetején Farinelli voltam, Tehát — 	
ténetére, és szerinte az állapotos Poppeát 

hiperezüst paróka koronázott. 	? Fel 	azért rúgta hasba Nero — vannak más ér- 
aztán Casanova. Aztán . 	tesülések is, ez Csenge ry  Adrienne érte- 

bíboros, 	 sülése —, azért rúgta hasba, mert rájött öltöztem tréfából és kedvtelésb
ő lб

zŠ kat 	 Po eának egy ilyen kaszt- 
isi gyönyörű  nő i pongyolában , 	 arra, hogy 	PP 
szagolgattam, római hever

őn hevertem; 	
rált szeretője volt. 

arról is készítettek fénykép 
eket. Úgyhogy 	 másik nagy témacso 

ofám 
bizony azt jó volna egymás mellé rakni: 

	Na most, egy 
at, Casanova pofámat és port filmeddel legszorosabb kapcsolatban: 

bíboros P érdekeseb ) , mert a dekadens királyok kérdése. A dekadens 

női pofámat. (Ez a leg  
hát ló fejem van...) Apropo 

őskor —,  o lyan  	király nálad az utolsó Stuart, Charles Ed- 
 

ősló, az első  ló, ugye, 	
ward. Ez a téma furcsa véletlen és coinci- 

vagyok,   mint egy  	Lófejem:   n ő
ies, dentia veled kapcsolatban.   Ez a téma en- 

a Darwin   cirkuszban ...  	gyon  	 •em   már réges-régóta   foglalkoztatott, úgy 

agyonf 
'   ma-   lem.   En   el   is  	1 

	

estve,   szagolom a rózsat, na  	is, mint történe- is,   mint   dekadencia,   úgy 

mulatságos.  	felejtettem, csak „titkársá- 

vettem a tő led való örömömben és a te 
tiszteletedre. 

A másik egy —úgy hiszem — angol 
hölgy, de én német fordításban olvastam, 
Eva Scott, aki egy vastag kötetben szin-
tén ilyen Chledowski-stílusban megírta 
a Stuart-ház történetét I. Jakobtól kezdve, 
akivel én rengeteget foglalkoztam ifjú 
koromban, James the First, mert magán-
tanári tézist akartam írni az ő  irodalmi 
működésérő l és egyéb történelmi vonat-
kozásairól is. Szóval ez az Eva Scott Ja 
mes the Firsttő l, I. Jakabtól az utolsó Stu-
artig, az utolsó Stuart trónkövetel ő ig 
(Charles Edward), az utolsó Stuart bíbo-
rosig, az utolsó Stuart hölgyekig gyönyö-
rűen megírt szintén mindent. 

Tehát összegezve: az Arc és álarc 
16. fejezetében errő l van szó; hozzá a 
Chledowski- és Eva Scott-könyv. 

Na, most ide tartozik, ugye, Farinelli 
életéhez —, pillanatnyilag ugyan csak a 
Pallas Lexikonban néztem utána, de a 
Pallas Lexikon: a legjobb lexikon a vilá-
gon, éned, hogyan énem, ugye? — törté-
nelmi szempontból, történelmi adatok és 
még rengeteg más, ami a XIX. század 
végéig történt, az ragyogóan van meg: 
éppen ezért ragyogóan van meg a spa-
nyol V. Fülöp király kis életrajza a címszó 
alatt és VI. Ferdinánd. spanyol király élet- 

Az   Új Symposion-ban   ezzel   a   te 	„ Tompa Mária figyelmeztetett arra, rajza. Ezek a királyok —, ezek kapcsolat- 
val kapcsolatban nagy nagy elbeszélést hogy 

, 	P 	
ban voltak Farinellivel! — ezek: jó deka- 

valamikor 79 tájt. Ma is ő
rzöm, hogy Goethe-fantáziám —Goethe életér ő l 

írt re én em, Arc és álarc — 16. fejezete dens, részeges, kéjvágyó királyok voltak, 
közöltem ,  hogy  Summa Sex Orphica — 	g y 	 pp 	kéjnek és alkoholnak és afrodiziáknak rab- 
az acíme, 	 ebrő l sem szól, mint é en er- 
nagy niitológíai fantasztikus történet, ahol semmi egy 

	
jaj. Úgy megjegyeztem magamban nem 
egyszer, sokszor, ho јy fantasztikus dolog, aztán minden szexuális vari a  Háltak mam t a Stuartról akkor št és regé

soka olvastam  hogy e~ lehetett v agy ez volt — a história? 
lehet, amit az őssejtek lehet, ta gY gY 

amit még 	nagy  P P ~~~:: 	
halak csináltak, ott aztán minden benne álarc megírása elolt is, 

Két na 	om ás könyvben —, 	9Y Ez voltatörténelem? Ezek lehettek világ- 
:•. »~ ;; 	 Csak éppen , 	 egyik Casimir 
:;•ti~'~~; 	van, kimerítően. 	ha ugyan 'Jut 

a te kezedben is voltak: az e y 	politikai csúcshelyen, ezek a kretének? 

az elkövetkező  évmilliók —, 	az  hi von Chledowski lengyel történetíró, aki  Persze itt lehetne filozofálni: akkor i tt  miért  

~ 	 ebből az emberiség számára —, 	 I  g esíteni a tör 	 hogy valóban ragyogóan t udja e y 	 nem mondom azt, ho ez az ősterme- 
észetesen. 	 g Y 	szet? Persze vigyázni kell, hogy a „de- 

:~~::: •'r :::: • ányzik, term 	
ténelmi pontosságot és a re én szeru 

ha élvezetességet; nem csúszik el link re- kadenciát" ki, hogyan képviseli? Ugye, 

	

Tudjuk, ami nagyon érdekes, hogy 	én eskedés felé, nem csúszik bele unal azért ne csússzunk itt odáig, hogy a krete- 
kora gyermekkorban herélik ki a g Y ránisszi- mas, lábjegyzetes történelmi filológiákba nizmus apológiáját adjuk! Az nem lesz jó! 

;' г ;r~г'r;r.'• egész 	belő le ilyen szop 	 y 	 1 	Tehát ezeket a királyokat: V. Fülöpöt, VI. 
• • • ' •' fickót, akkor lesz 	~ánisszimó szop -  sem. Gyön ölű  könyv, mindenkinek a ánl- 

`f 	ma szopránó vagy szop 	érettség hatom, az utolsó Stuartról a háromkötetes Ferdinándot végigtanulmányoztam. Fa 
Ha már a nemi 	 rinelli: lehetett államférfi! Hát, mit szól 

'. rána énekes. 	valószínű leg nem Róma-könyvének Italjen des Rokoko ci- 

után herélik ki, akkor 	 mó- mű  kötetében olvastam, mos újból el ő- ehhez Klió, a történelem múzsája? 

',lesz belő
le operaénekes, de érdekes 

~ ó 
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tön. Ez nem beteges dolog —, a borzalom 
a horror iránt. Ha katasztrófa van az ut 
cán, az emberek odarohannak. Els ő  pil- lanatban valóban én is, meg más is mond- 
ja: „Jaj, milyen ronda dolog odamenni, 
nézni a vén meg a hullát, meg a gennyet!" 
Pedig valahol ez nem beteges dolog! Lon- 
donban, apropó, Chesterton és Webster, 
tehát Londonban, Anglia —, hát London- 
ban a Madame Tussaud féle bábok! Azok 
pláne, még a bábokkal is összefügg- 
nek... Ha tetszik, rokonok azokkal az 
agyonfestett spanyol bábokkal, amelyek 
Krisztust, a szenteket és a vé гtanúkat áb- 
rázolják könnyekkel, vérrel, izzadtsággal, 
gennyel, parádéban. Ugye, Madame Tus- 
saud-tól Websteren át spanyol barokk 
passiók, körmenetek: ez mind egyű# van 
fejünkben, ez mind rokon ezzel a te fil- 
meddel, vérrokon, hál'istennek, ugye? 

Szóval: Webster és Erzsébet kori 
dráma, spanyol színes viaszbaba szobrá 
szat, mind kísértetekrő l, gyilkósságok ról, ő rületekrő l mutatnak be gyönyör ű  min 
takollekciót. Persze mindig az a gondola 
tom, hogy akkor valahogy, a spanyol ba-
rokk idejében, a spanyol barokk szobrá 
szat idejében, az angol 
id 	 g barokk dráma e'eben — 

repríz, hiába Žcsak Irepriz 
О
9Yes repr íz

fz friss volt! 

-- •--• - -•-• -•_-. , 

Mikor néztem próbafelvételedet, egy 
pillanatra olyan jelenetet láttam, hogy egy 
meztelen n ő  —, kopasz is volt, meztelen is 
volt — talán a darabban szerepl ő  médiu-
mok egyike, de ugyanakkor valami eroti-
kus és horror jellege is volt. Itt persze, 
hogy a horrorról kel beszélnem, amelyik 
szintén, ugye, modern — idéz ő jelben vagy 

nem idézőjelben — garnitúrához tartozik. 
Modern, modern... Hát ennek is nagy 
tradíciója van. Életem fele, nem tudom: 
első  vagy második fele, az Erzsébet-kori 
angol barokk és reneszánsz dráma; ott 
tombol a horror, ugye, Webster és Mar-
low és egy egész sereg. Nagyon sok ilyen 

(könyvet olvastam és van egy nagyszer ű  
gyűjteményem, tudományos könyv az 
összes Erzsébet-kori drámáról, mind-
egyiknek a tartalma, minden szerz ő  élete 
benne van. Na, elég az hozzá, hogy ennek 
nagy tradíciója van, ennek a horrornak. 

A horrorral kapcsolatban mindig 
szembe jut Chestertonnak egy megjegy-
zése, hogy: „The sane pleasure is hor-
rors", vagyis: a borzalmakban való egész-
séges gyönyörködés. Cheste rton böl-
csességét dicséri, és ebben a pillanatban 
is állítom, hogy nem mondta azt, hogy: 
„Jaj, milyen iszonyú szörny űség ez!" Az 
emberben van egy ilyen egészséges ösz- 

20  

, de ami a reprízeknél el őfordul: vigyáz-
- zunk! vigyázzunk! ne legyen elkommerci-

alizálva, ne legyen iparosítva, ne legyen 

túl sok horror, ne legyen túl sok szexuali-
tás, a túlzás veszélye bizony fenyeget. 
Mert mirő l van szó? Szeretjük a rettenetes 
meztelenkedéseket, a sztriptízt regény-
irodalomban, színpadi irodalomban és 
mindenben, de... 

Akkor jön — ez nagyon fontos kérdés 
— a kloaka, a koprofiliás jelleg ű  verizmus 
és naturalizmus. Szóval divat lett a horror, 
a gyilkosság, a vér, a katasztrófa, a bél-
csavarodás, az operáció közelr ő l fölvé-
ve — azután a meztelenkedés —azután ez 
a koprofiliás klozetkodás. Nagy gyönyö 
rűséggel olvastam, röhögve és kissé a 
hátam borsózott, hogy a rómaiaknak volt 
egy olyan istennő jük, akit úgy hívtak, hogy 
Vénusz Kloacina, és ennek a Vénusznak 
szobra valahol a római Kloaka Maxima 
egyik kanálisánál volt fölállítva; szóval a 
szar istennője is szerepelt! 

Na, apropó, Vénusz Kloacina! A te 
darabodban is — a próbafelvételen ez nem 
volt látható, de olvastam tervezett játék-
filmed forgatókönyvét —, egy helyen vala-
mi Arnfeldt nev ű  úr, ha tévedek, akkor 
annyi baj legyen, valami házi klozeton 



végzi szükségét és minden ezzel kapcso-
latos dolog látható. Itt azt akarom megje-
gyezni, hogy ez a fajta verizmus és na-
turalizmus igenis, úgy, mint a szexuális 
teljes naturalizmus, verizmus, igenis szük-
séges volt! ez kellett! Ez kellett. Elég 
volt abból a világból, amit még mi gyerek-
korunkban átéltünk, ugye, hogy h ű ! micso-
da pikáns hölgy ez, úgy tette egymásra 
a lábát, hogy a bokája kilátszott, a bokája 
fele kilátszott szoknyája szegélye alól. 
Hát ebbő l elég volt! Kell és kellett egy tel-
jes valóságos, rebelliózus szexuális sza-
badság. Mindent, mindent lássunk, min-
dent tudjunk, mindent valljunk be! Volt egy 
ilyen angol sláger, hogy: Eve rybody's do-
ing it, doing it... Hát ugye, ha mindenfele 
csinálják, akkor lássuk is, egye fene, ne tit-
koljuk. Éljen a valóság! Én két alkalommal 
is a trágárság érdekében cikket írtam, és 
egy interjúban is, emlékszem, hogy a trá-
gárság javára beszéltem. Ez nem azt je-
lenti, hogy most reggelt ő l estig trágár-
kodjunk! Erre vigyázzunk! De ne túlzás, 
ne kommersz legyen. Jól van, itt nálad is 
van ilyesmi, rendben van, rendben van. 
Csak félek, hogy ne merüljünk bele a hor-
rorba, meg a kloakába, meg a meztelen-
kedésbe, mert akkor aztán unalmas is 
lesz, fárasztó is lesz. 

Ha jól emlékszem, volt egy megjegy-
zésed, érdekelt az, hogy a Farinellit ját-
szó angol színész, Lindsay Kemp, els ő -
sorban pantomimekben játszott, ha igaz, 
és ha jól emlékszem. És most téged az 
izgatott, hogyan tud beszédes szerepet 
produkálni. Nem értem, mért érdekes az, 
hogyan tud a macska ugatni? A macska 
nyávogjon, a kutya ugasson. A pantomim 
legyen pantomim, az énekes legyen éne-
kes, a színész legyen színész. De bzo-
nyá гa egyetlen szavaddal meg fogsz 
győzni arról, hogy ez az érdekl ődésed 
mennyire jogosult. 

(Ebben a 25 perces próbafölvételben 
persze nagyon sok volt az ária-monológ 
és a monológ-ária, itt még nem érezzük 
a drámát.) 

Rögtön megjegyzem, hogy mikor el-
olvastam az egész forgatókönyvet, az 
bizony zuhatagosan drámai jeleneteket 
tartalmaz! Mert dráma kell. Isten ő rizz 
attól az áldrámától, álszíndarabtól, ahol 
bejön egy pasas, elmondja a monológ-
ját, kimegy. Bejön egy másik pasas, el-
mondja a monológját, kimegy. Szóval a 
dráma az nem monológok sorozata, ha-
nem cselekvés, konfliktus, ami a szö-
vegbő l kiderül egész sok helyen, már-
mint a forgatókönyvb ő l —, egészen vérfa-
gyasztóan drámai. 

Összegezve: nincs itt részemrő l pa-
rádés befejezés, mert hiszen — beszélge-
tünk. Tény (itt jegyzetemet nézem): filmed 
„jó parádé, jó barocco pomposo". Ez ne-
kem való! Neked való! Végén ez a magnó-
dumám mégis úgy néz ki, minthogyha 
egyházi beszéd volna, de kacagjunk. Tud-
niillik azt akarom megkérdezni, hogy mikor 
ezt a rengeteg perverz atmosziérájú Íele- 

netet, képet látjuk: szerelmi, gyilkossági, mű
vészeti, zenei területen, parókában, 

kosztümben, gyertyákban, kastélyokban, 
rohadó királyokkal, részegekkel — valaki 
éppen mondja is filmedben, talán éppen 
az a klozetos Arnfeldt, hogy mi a fene, ré-
szeg királyok, meg bolondok, meg herél-
tek, kinek kell ez? (Amit egyébként egy 
bélkiürülés és egy nemi közösülés között 
mond l' ha jól emlékszem a fo гgató-kö ЧΡvre 

) Tehát, ha mindezt látjuk, ezt a  

decadencet, valami vágyunk van — valami 

tisztaságra és égyszer ű
ségre. Ilyen horror, 

ilyen sztriptíz, ilyen barokk plasztika, 
ilyen természetellenesség, ilyen „ilyenek" 
nyomán... szomjúság támad az emberben 

az egyszerűség 
után, persze nem 

népdal és gyermekdal-gügyögésre vá-
gyok, hanem valami — bocsánat —, banális 
értelemben vett —egészségre, tisztaság 
ra, morálra és történelmi igazságszolgál 

tatásra vágyunk. 



MOLDOVÁN DOMOKOS 

Könyvtervezet 

KASZTRÁLT 
ÉNEKESEK 
KORA 

Heréltek (kasztráltak) Égien a kés! címmel magyar—angol olasz 
koprodukcióban játékfilm forgatásához kezdek Lindsay Kemp 
főszereplésével, Sven Delblanc Heréltek cím ű  kisregénye alap-
ján. Lindsay Kemp és David Haughton színészekkel a Balázs 
Béla Stúdió megbízásából színes próbafelvételeket készítettem; 
a film bármikor megtekinthet ő . 

A film forgatókönyvének írásához számtalan korabeli írásos do-
kumentumot kutattam fel itthon és külföldön egyaránt, amelyek-
bő l egy izgalmas, bő  válogatást adhatnánk a film forgatókönyve 
előtt a magyar olvasók kezébe. 

A film Carlo Broschi Farinelli, kasztrált operaénekes sorsán 
keresztül a mindenkori korszakváltásról szól: mi történik egy 
művésszel, amikor stílusa elavult, m űvészete a kutyának sem 
kell már, a színpadról lerúgják, kifütyülik, ahogy a történelem 
színpadáról is lesöprik az uralkodó sakkfigurákat (lásd a szeánsz 
főszereplő it: E. C. Stuart trónkövetel őt, Gusztáv királyt), akik, ha 
jelképesen is, a történelem heréltjei. 

Egy kor illúziója a semmibe vész, s a túlélés szomorúságát 
csak felerősíti, hogy mindezt Farinelli sorsa, sikere és bu-
kása: m űvészete példázza, aki az opera — ez az igen zárt, töké-
letes, de valóságábrázolásában a legfogyatékosabb m ű faj —legyőzöttjeként éli át. 

A film néhány sorban fent leírt forgatókönyve zárná a kötetet 
a filmbő l vett 100-200 fotó kíséretében. 

A forgatókönyv el őtt pedig olvasható volna az összegy űjtött 
dokumentumokból néhány részlet, olykor az egész. 

A kötet valójában négy részb ő l állna. 

I.! Egy hosszabb kultúrtörténeti bevezet őben a kasztrálás 
történetét mutatnánk be: 

Kasztrálás a mítoszban és 
a hősi mondákban: 

Széth kiherélte Ozíriszt 
Afroditosz szakállas istenn ő  (Asztrate kultusz 
Cipruson.) 
Hésziodosz „Theogoniá-ja" szerint Uranoszt fia, 
Kronosz titán herélte ki, bosszúból, anyja, Gaia 
kivánságára és a levágott nemi szervet bedobta 
a tengerbe. Ebb ő l születtek a földön a Gigászok 
és az Erynniák, a tengerben pedig Aphrodité. 
Uranoszt (egyes mítoszok szerint) fia, Zeusz 
herélte ki, akit anyja, Rhea Silvia mentett meg 
attól, hogy apja, Uranosz elnyelje, mint többi 
gyermekét. Az istenekhez hasonlóan a héroszok 
is szaporán herélgettek Homérosz szerint. 

A Bibliában: Dávid 200 filiszter hímvessz őjét ad-
ja át Saulnak, győzelmi jelként. Josephus Flavius 
szerint Nabukodonozor perzsa király minden 
zsidót és fogoly görögöt kiheréltetett, így Dániel 
prófétát is. 

Az újabb korban: a szicíliai vecsernye (1282), a 
francia uralom ellen felkelt szicíliai halászokat 
a győzők kiherélték. 

Kasztrálás a vallás az 
állam és a társadalom 
szolgálatában: 

Istennek felajánlani a legdrágábbat: önkasztrá-
lás. Ezt kívánták egyes kisázsiai, babiloni és fö-
níciai kultuszok. (Mylitta, Asztrate-Kübelé kul-
tusz. Az Atthisz-kultusz mondáit sok költ ő  dol-
gozta fel: Ovidius, Catullus, Martialis, Juvenalis. 

„... De te ne gondold tetsz ő  dolognak, ha sütővassal bodorítod 
hajadat, és lábszáradat se sz őrtelenítsd dörzskővel. 
Tegyenek csak így azok, akik Kübelé anyát frígiai módra üvöltve 
együttes énekkel dics ő ítik. 
A férfihoz hanyagabb küls ő  illik inkább..." 

Publius Ovidius Naso: De arte amandi Első  
könyvébő l. Csengery Zoltán fordítása. 

GmдJas._ 
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Kübelé papjai eunuchok voltak. 
Az ókorban a perzsiai Spada helységben volt 
egy híres herél őüzem, innen a heréltek egyik 
elnevezése: spado. 

Asszíriában és Babiloniában Szemirámisz ki-
rálynő  vezette be a herélést, ő  fiukat heréltette ki. 
Majd, hogy megtartsa trónját, férfinak adta ki 
magát, férfiruhában járt és (vékonyabb hangjuk 
miatt) kasztráltakkal vette magát körül. 

A keleti udvarokban az ókorban igen nagy számú 
kasztrált élt. Igen h űségeseknek tartották őket, 
így pl. Kürosz, Antiochosz, Mitriadész, Kleopát-
ra, Hérodész, Nagy Sándor stb. több ezer herél-
tet tartott. 

Justinianus hadvezére Narses, a keleti. gótok 
(Totila) legyőzője, a kelet-római és nyugat-római 
birodalom tényleges ura: ugyancsak kasztrált 
volt. 

Nagy Theodosius császár főminisztere: Eutro-
pius eunuch volt. 

Nero először férjhez ment Pythagoras nev ű  fiú 
szeretőjéhez, majd miután rájött, hogy feleségé-
nek Poppea Sahinának is herélt szeret ője van 
titokban, halálra rúgta Poppeát. Végül ismét fe-
leségül vett egy heréltet, Sporust, aki nagyon 
hasonlított Poppeára. 

Hadrianus kegyeltje a herélt Favorinus filozófus 
volt, róla Lukianos is írt. 

Nagy Konstantin betiltotta a kasztrálást és a 
kasztráltakkal való kereskedést, de ennek elle-
nére udvarában csupa herélt viselte a legf őbb 
méltóságokat. 

A nyugat-római birodalom széthullása után, a 
germán törzsek uralma alatt háttérbe szorulnak 
a kasztráltak, s az egyházi zene szolgálatába 
állnak. 

Bizáncban, Közel- és Távol-Keleten változat-
lanul megmaradt az eunuchok szerepe. Kés őbb 
is számos eunuch hadvezérrő l tudunk. 

Kasztrálás a magas 
énekhang megő rzésére: 

Az ószövetségben az énekesek-heréltek mindig 
együtt szerepelnek. 

Dio Cassius történetíró szerint Septimius Seve-
rus császár kegyence, Plautianus lányát, Plau 
tillát — Caracalla későbbi feleségét — 100 általa 
heréltetett ifjúval vette körül. 0k szolgáltatták a 
zenét és ők voltak az énekkar tagjai —, ez az 
első  írott emlékünk az énekharag-célú kasztrá-
lásra. 



II./ Farinelli előtt éppen 50 esztendővel élt Filippo Balatri 
kasztrált operaénekes, aki a Világ gyümölcsei címmel 
1735-ben adta ki versben írott útinaplóját (Frutti del mon-
do), amely müncheni, moszkvai és tatárországi vendég-
játékairól szól. 

Kedves, humoros, vasárnapi naiv költ őhöz illő  stílusban író-
dott. A 290 oldalas olasz nyelv ű  verses útinaplóból, amely a 
római Angelica könyvtárban található — xerox másolata pedig 
nálam —, 49 oldal olvasható magyar fordításban. A versek el-
készült nyersfordítását kézbe vette Weöres Sándor, s elképzel-
hető , hogy tervezett kötetünk számára lefordítana néhány tucat 
strófát. 

Jakob Horemans holland festő  egy müncheni házikoncerten 
1732-ben lefestette Balatrit is. A festmény a müncheni Nemzeti 
Képtárban található. Kötetünkben jól tudnánk használni ezt a 
képet is. 

Burney 1771-ben kiadott kötetébő l (Charles Burney: The present 
State of music in France and Italy) néhány részt átvehetnénk, 
mintegy felkészítenénk az olvasót Farinellihez, Burney, mint 
koгárs szem- és fültanú mindenképpen idézend ő . 

III./ A harmadik részben az eredeti Farinelli-dokumentumok 
következnének, amelyekb ől válogatnunk kellene. 

Farinelli életét kortársa Giovenale Sacchi, Velencében 1784-ben 
adta ki Vita del cavaliere Don Carlo Broschi címmel. 

Ezt az eredeti kéziratot a római Santa Cecilia Könyvtárban fotóz-
hattam le; mindössze 48 lapnyi szöveg, magyar fordításban 58 
gépelt oldal. Tehát az egészet közzétehetnénk. Néhány igen jó 
minőségű  Farinelli-metszetrő l is vannak fényképfelvételeim, ami-
vel ezt a szöveget is jól lehetne illusztrálni. 

Franz Haböck: Carlo Broschi Farinelli Gesangkunst der Kastra- 
ten, Universal Edition, Wien, 1923 

A könyv egy művész, Farinelli énekművészetét, életrajzát pró-
bálja bemutatni, számtalan Farinelli-énekelte kotta kíséretében. 
A kötetet is teljes egészében lefordítottuk, ami magyarul 200 ol-
dalt tett ki. Haböck kötetéb ő l talán néhány kottát kellene közzé-
tenni, s a kottákhoz kapcsolódó rövid magyarázó-szöveget. 

Pietro Metastasio: Lettre, Florence, 1787 

Metastasio számos Farinelli-énekelte opera szövegkönyvét írta, 
sőt együtt indult pályájuk 1720-ban: Metastasio elsö operájában 
lépett Farinelli is először színpadra. Ez volt barátságuk kezdete. 
Metastasio Farinellihez írott leveleib ől néhányat közzétennék, 
mivel így egész sírig tartó barátságuk — s Farinelli sorsa is —
dokumentálva volna. 

Corrado Ricci: Burney, Casanova e Farinelli in Bologna, Milano, 
1890 
Talán Casanova miatt is érdekes volna néhány részletét közölni. 

Alfredo Giovine: Preche Carlo Broschi di Andria e non Napoleta-
no era sopprannominato Farinelli? Bari, 1971 

Giovine Farinelli ragadványnevét kutató füzetnyi kis tanulmányé 
ból néhány érdekes részletet lehet majd idézni. Farinelli kéz-
írása, bolognai házának metszete — amit 1900 körül lebontottak 
—, s néhány ismert portréja dísziti a füzetkéi. A tanulmány ma-
gyar fordításában mindössze 12 oldal. 

IV./ Mivel a film története a XVIII. század végén játszódik, az 
opera virágkorában, amikorra kialakult egy könyvekben 
is pontosan rögzített színpadi gesztusrendszer, úgy 
gondolom, ez határozná meg a film képi világát, stílusát 
is. Ezért mindenképpen néhány részletét célszer ű  volna 
átvenni J. Jelgerhuis kötetéb ő l. 

Johannes Jelgerhuis: Theoretische Lessen over der Gesticulatie 
en Mimiek, Amsterdam, 1827 

A ma is fellelhető  gesztológiai könyveken kívül filmünkben se-
gítségünkre lesz a színpadi mozdulatok betanításában s a film-
forgatást megel őző  zenei felvételeknél Nicholas McGegan — a 
régi zene igazgatója a londoni Royal College of Musicban és a 
Washington University (St. Louis, Mussouri, USA) tanára —, aki 
több barokk-operael őadást tanított be, vitt sikerre, mint kar-
mester és gesztológus. 

Így érdekes volna esetleg t ő le is olvasni a kötetben a barokk 
hangszerekrő l, s a Farinelli-kori színpadi gesztusokról egy tanul-
mányt. 
Tudomásom szerint a washingtoni egyetem barokk-m űvészeti 
munkaközösségének Ő  is tagja, s egyben egy tervezett kötet 
írója is. 

Nicholas McGegan: A XVIII. századi operaszínpadi gesztfika 
(kézirat) 

Kasztráltak 
Viva it coltello —Éljen a kés! 
filmforgatókönyv 

Sven Delblanc romantikus elbeszélése —Csatlós János fordító 
sában —, Giovanela Sacchi Farinelli életrajza 1784-b ő l és H. Bal-
zac novellája — Kosztolányi Dezs ő  fordításában —, Goethe: Uta-
zás Itáliában, valamint Angelo di Roma — az utolsó herélt éne-
kes, a Capella Sistina volt szólistája — rokonainak visszaemlé-
kezése alapján írta: 

Moldován Domokos 
A kötet filmforgatókönyv részét 100-200 fényképfelvétel illuszt-
rálná. 

Minthogy a film zenei anyagának lemezen való megjelenését is 
tervezzük, jó volna, ha a film, a könyv, s a lemez egyszerre lát-
hatna napvilágot. 
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A kiadó előszavának rövid összefoglalúsa 

Filippo Balatri 1676-ban született Alfeaban; és Fürstenfeldben (München mellett, cisztercita kolostor) 
halt meg, 1756-ban, 80 éves korában. 1739-ben belépett a cisztercita rendbe. Hosszú, furcsa, humoros 
életrajzán kívül — amelyet sk. kéziratában őriznek Münchenben — 1737/38-ban megírt egy humoros 
végrendeletet is. Ennek kivonata: temetése egyszer ű  legyen, holttestét ne n ők mossák, nehogy herétlen-
ségén szórakozzanak; a koporsófedelet rögtön szegezzék le, de vigyázva, ne úgy, hogy a szegek a sze-
mébe menjenek; a siratóasszony virrasztásáért egy tallért kapjon, azzal, hogy nem szabad odahívnia 
más asszonyokat, hogy a halotton gúnyolódjanak, testi hibáit taglalják. Ha pedig Itáliában halna meg, 
tegyék a fejére legrosszabb parókáját, de elcsavarva stb. A hagyaték részletezése vicces: egy zenésznek 
hagyja a kottáit, azzal, hogy szerény legyen, amikor énekli a motettákat a templomban, mintha csak 
egyedül lenne; az udvaroncokra hagyja a 36-ik zsoltárt amely arra inti őket, hogy a hízelgőktől és az 
intrikusoktól óvakodjanak; inasára hagyja, amit t ő le ellopott; a szakácsn őre az előle elrejtett zsírt; az 
orvosára azt a tanácsot, hogy ne csapja be pácienseit az utolsó órájukban; a mészárosra mérlegeit, 
amelyek pontosan mérnek, s azt az intelmet, hogy a csont nem ehet ő ; a kocsisra azokat a borravalókat, 
amelyeket bizonyosan megkapott másoktól; egy papra dohányszelencéjét és egy korbácsot, egy tréfás 
latin ajánlással; kéziratait, amelyek életrajzát, utazásainak leírását tartalmazzák, egy képzeletbeli barátra 
hagyja; az életr ől elmélkedve magát — nem tudni, miért —12 évvel fiatalabbnak mondja: végrendeletének 
megírásakor 62-63 éves volt, s nem 50. Elmélkedik egy (ma is meglev ő) kép fölött, amely egy udvari 
koncertet ábrázol a nyári rezidenciában, Ismaningban. Az ábrázolt számtalan személy közt ő  is szerepel. 
Halála után majd sajnálkozva mutogatják őt a képen, aztán fokozatosan kihalnak, akik életében ismer-
ték, és végül maga a kép is lomtárba kerül. A kép ma a National Galerie-ban látható, alkotója Jakob 
Horemans holland fest ő  (a reprodukció a könyv 21. oldalán található). Balatri elpanaszolja, hogy ő t 
mindenki csak csúfnevén szólította, Signora Philippinek 
A kiadó szerint az önéletrajz többnyire ízetlen, értelmetlen, a legérdektelenebb részleteknél hosszasan 
időz. A szerz ő  irodalmi műveltségének alapja: a breviárium, a zenedarabok szövege —, ami viszont 
édeskevés. Utánozza Berni humorát, azt is gyatrán. Verselése rossz, odavetett, hanyag. Ezért csak 
kivonatosan közli ezeket a kiadó. Mégis egyes helyeken valóban költ ő i, és többször megcsillan a szerz ő  
friss humorérzéke. A m ű  történelmi tekintetben értéktelen, de számtalan érdekes anekdotát, és sok, 
főképp a müncheni és a moszkvai udvarból származó kultúrtörténeti kuriózumot tartalmaz. 
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PROLÓGUS 

A szdpránok közt éneklek én, a kapitányuk, 
akit a zene idegen országokba vitt, 
és egyedül azért éneklek, hogy jól megmutassam, 
mindenki lássa, mily bolond vagy te, világ. 

Ha annyi minden lehetett egy oly kis féregben, 
amilyen én vagyok, s aki sohase mondhatja, 
mielő tt távoznia kell e világból, 
hogy élt benne valami másra hivatott! 

Vanitas vanitatum... 
Hívságok hívsága, 
és minden csakis hívság, 
mindenekelőtt Istent szeretni, 
és csakis neki szolgálni. 
(azaz az egyházi parancsolat: 
„A te Uradat, Istenedet imádjad, 
és csak Neki szolgálj".) 

AJÁNLÁS 

Hagyjuk most a dó-re-mi-fát, 
hiszen nem harmóniákat fogok énekelni; 
csikorogni fogok, a nyavalya beléd, 
te kegyetlen világ, s ehhez nincs m űvészetre szükség. 

Minden bevezetés nélkül fogom kezdeni, 
és teljes összevisszaságban folytatni, 
rím, versmérték és értelem nélkül, 
minden elő tanulmány vagy fontolgatás nélkül. 

Nagy bolond volnék, ha — amikor veled beszélek, 
gonosz világ —, a fejemet törném, 
hogy megtaláljam a legm űveltebb verselési módot, 
hogy a magas Parnasszus visszhangja legyek. 

(Igy folytatja tovább 24 négysoros versszakon keresztül mennydörögve 
az „üres és ellenséges" világra.) 

Világ, én Uram és nagyrabecsült Patrónusom. 
Eléd járulok, hogy bemutassam ezt a m űvemet, 
amely unalmas fecsegésnek is mondható, 
olyasmirő l, ami előtted amúgy is ismert dolog. 

Bocsásd meg, ha nem tartom be szigorúan 
az irántad kötelez ő  tiszteletet, 
de a költészet néha túlzott 
őszinteségre kényszerít. 

Költő  nem vagyok, alig tudok olvasni is, 
ugye, eltűröd hát, hogy nem tudok írni, 
és nem tudom jól ellátni dolgomat. 

Méltass arra, hogy kijavítod a hibákat 
(ha már arra méltattál, hogy élni tanítottál), 
és hogy védelmedbe veszed művemet, 

mivel Neked vagyok, Uram, 
(Münchenben, Bajorföldön, augusztus huszonötödikén, hátszázharmincötben) 

legalázatosabb szolgád, Balatri. 
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I. 

SZÜLETÉS ÉS MOSZKVÁBA 

KÜLDETÉS 

MEGSZULETTEM. Az értelem megnyílásának életkoráig, 
ó, hagytál keserű  nyugalomban élnem; 
de alig értem még három lustrumor , máris hálóval 
jöttél, hogy kihalásszál. 

Úgy intézvén, hogy természetes Uralkodóm 
kikért engem (mégpedig kegyként) az apámtól, 
hogy Moszkvába küldjön, és pár órán belül 
egészen az északi földig taszítottak. 

„Ez a legényke elfogadható énekes, 
noha még „maestro" irányítása alatt áll, 
és életkora még nem adhat ihletet 
arra, hogy magával ragadjon mindenkit, aki hallja, 

Úgyhogy ennyi elegend ő  lehet arra, 
hogy kielégítse a cárt, és Moszkvában 
mutassa be zenénket, s egyik alattvalóm 
szolgálatára álljon; ez az, amit megtehetek, 

Hogy megelégedettnek lássam uralkodódat, 
s egyben Téged is, akinek az volt feladata, 
hogy több személyt is vigyél magaddal, 
akik kottából énekelnek." 

Egy lustnim: ötéves id őszak; tehát összesen tizenöt éves volt Balatri. 
A III. Cosimo Medici nagyhercegről van szó, aki 1670-1723 között uralkodott, és bigottságáról volt ne-

vezetes. 

(Apja, hogy a fejedelemnél érdemeket szerezzen, feláldozza fiát.) 

Péter, a nagy cár, ki Szkítiában uralkodik, 
kedvet kapott arra, hogy Moszkvát megtermékenyítse 
tudományok és m űvészetek magvával, s felkutattasson 
olyanokat, akik ezekben kim űveltek. 

Kiküldte birodalmának legels ő  embereit 
azzal a paranccsal, hogy vissza ne térjenek, 
mielő tt Európa legszebb városait és legcsodásabb 
helyeit meg nem látták. 

Némelyeknek kijelölte Itáliát, 
másoknak Németországot, és ismét másoknak 
Franciaországot, Angliát, és azt kívánta, 
hogy visszatérve szemináriumot tartsanak. 

Merthogy érteniük kell annak az országnak a nyelvét, 
amelyet részükre kijelölt, 
tudóssá kell válniuk valamilyen tudományban, 
tudniuk kell, mi légyen Párizs, London, Róma. 

Hogy ott mi folyik, mi szép látható ott, 
milyenek a szokások, s milyenek a törvények, 
és, ha lehet, hogyan kormányoznak a kabinetek, 
hogyan tartják párbajban 

Kézben a kardot, hogy ugranak gyorsan nyeregbe, 
aztán milyek a kiképzés, 
milyen gyakorlottnak mutatkoznak a lovasok, 
hogy mozgatják alábukat a táncban. 

Látva a szkíta herceg, hogy zenészt 
kaphat, és eleget tehet uralkodója parancsának, 
hálálkodni kezdett a nagyhercegnek, 
úgy érezte, mintha a fél világot megkapta volna. 

„Igen — fűzte hozzá a nagyherceg — de kikötéssel 
engedem át évekre ezt az ifjút, 
s ez az, hogy erősen kordában tartsátok, 
és a vallást illetően meg ne bolondítsátok; 

Szavadat kell adnod, hogy rajta leszel, 
hogy ő  római katolikus módjára éljen, 
éljen a szentségekkel, és mindenben keresztényként 
viselkedjék. Bízhatom ebben?" 

„Kötelezem magam — válaszol amaz , szavamat reá, 
és nemcsak a magamét, de a cárét is, 
és megígérem Neked, hogy ettől az órától fogva 
fiamnak tekintem ezt az ifjút; nos, vígasztalódj meg." 

(E kiküldöttek mindegyikének be kell számolnia a cár el őtt tapasztalatáról. Így került Galicin herceg Itáliába, 
azzal a speciális feladattal, hogy válogasson ki és szerz ődtessen le zenészeket a moszkvai udvar részére. De a 
legcsábítóbb ajánlatokra is a kiszemelt zenészek „összeráncolják a szemöldöküket". Galicin herceg már-már két-
ségbeesik, de Cosimo nagyherceg bemutatja neki a fiatal Balatrit, aki már herélt volt, és ezekkel a szavakkal 
ajánlja fel: 
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AZ ELSŐ  MOSZKVAI ÉLMÉNYEK 

(Miután a szokott módon panaszkodik a „világ" gonoszságán, így folytatja:) 

Így esett, hogy zsenge koromban máris kitettek 
egy hosszú és gyötrelmes utazásnak; 
elszakítva otthonomtól, s a nyugalomtól, 
mindenáron belekóstolok a nagy bajokba. (Szó szerint!) 

Amilyeneket sohasem kellett elszenvednem, éjjel-nappal 
kényelmetlenségek, felborulások, és a sok félelem 
hegyek-völgyek-folyók között, és a rémületek 
az erdők sű rűjében, amíg lakhelyemig 

meg nem érkeztem! Íme végre Moszkvában, 
ahol Isten kegyéb ő l újra leltem 
hazát, apát, gazdát; és most már túl a bajokon 
mondhatom, hogy boldog az a fiatal toszkán. 

Bemutat engem az uralkodónak a bölcs herceg 
és előadja, hogyan kapott meg engem, 
hogyan kellett szavát adnia; 
mindent megerősít a cár (ebb ől bátorságot merítek). 

Találtam római (katolikus) templomot, amelyet 
száz éve alapítottak, és éveket töltök azon a földön, 
vigaszul (mondom) azoknak, akik 
valamely művészetet gyakorolnak, moszkvai szolgálatban. 

Van néhány francia, de több a német. 
És még ha el is tűrik őket, 
a papok, s a barátok nem mutathatják magukat 
(papi) ruhában, ha vallásukat szolgálják. 

Így gyakorlom hát a szentségeket, és szabad ezt tennem, 
ső t Őfelsége egyenesen parancsolja ezt, 
és gyakran kikérdez, 
hogy vallásosan élek-e, rítusunk szerint. 

Az uralkodó kegyes hozzám, 
és leereszkedik, olyannyira, hogy fiának hív, 
de mások, ezeren, ezért görbén néznek reám, 
s ezt gondolják: ki ez a koszos kutya? 

Volt, aki nem nyúlt hozzá, amit én megérintettem, 
s volt, aki távolabbra ült, 
volt, aki szemeit forgatva rágott, 
s olyan is, aki dühösen ült ott, s nem evett. 

Én meg tűnődtem, én, a tizennégy éves 
szegény, fiatal kiskakas, 
és amikor gúnyt űzött belő lem a rókafi, 
kellő  ok nélkül, magamban gyötrődtem. 
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Elönt a büszkeség, és nem érzem magam semmivel sem 
csekélyebbnek patrónusom fiánál; 
mindenben nekem legyen igazam, ezt akarom, 
és a hozzám hasonlók közt veszekedéseket indítok el. 

Olyan fiatalok ezek, akik az udvarnál 
apródok, „szpalnyik"-ok 
és annyira arcátlanok és féktelenek, 
hogy engem halálra gyötörnek. 

Kutyának mondanak, mert keresztény vagyok, 
Muzulmánnak, mert jó katolikus vagyok, 
Pogánynak, mert igaz katolikus vagyok, 
Kárhozottnak, mert római katolikusként gondolkodom. 

A nyelvük számomra otthonossá vált 
és tizennyolc hónap múlva már elsajátítottam, 
úgy, hogy vissza tudok vágni nekik 
a megfelelő  válasszal, fenyegetéssel. 



Nem múlik nap, hogy egymásnak ne mennénk, 
először csak szavakkal, majd ökleinkkel; 
gorombán osztogatják ütéseiket, 
de én sem maradok el, s mindig „jegyet" hagyunk egymáson. 

Az egyiken akkora karmolás látszik, mint a szája, 
a másiknak az orra van betörve, s jól megdagadva, 
ismét másiknak foga van kiütve, 
s egyik sem tudja használni kezét-lábát. 

Meg is szid emiatt a cár, és megleckéztet, 
de képzeljétek, sohasem csinál bel őle nagy dolgot; 
azok, mint a piaci légy, szemtelenek, 
de én sem vagyok semmivel sem jobb, s nem ismerek törvényt. 

Ha azt mondják nekem: te pogány, ezt mondom: szakadárok, 
ha ezt: te muzulmán, ezt felelem: eretnekek. 
A szidalmakkal nem fösfénykednek, 
s éri még vadabbakat mondogatok nekik. 

Háborúskodunk tehát gazok módjára, 
s nem elég ahhoz a cár tekintélye, 
hogy elérje, hogy barátságban éljünk, 
még akkor sem, amikor engem szidnak, s őket megverik. 

Látván, hogy engem a cár inkább elvisel, mint őket, 
(minthogy tekintettel van a nagyhercegre is), 
még dühödtebbé válnak, s ett ől én még beképzeltebbnek 
és még gőgösebbnek mutatom magam. 

Ha a cár nem választ szét egymástól minket, reménytelen, 
mert nem tudja, hogy vessen véget ennek. 
Inkább lesznek tövis nélküli rózsák, 
minthogy valamelyikünk ábrázata ne lenne összekarmolva. 

(De te, én drága világom, nagyon is tudtad, 
hogyan vess véget a veszekedéseknek, 
és a moszkovita szpalnyikokat védve, 
engem tettél ki a nagyobb büntetésnek. 

Úgy intézted, hogy a cár fejében az a gondolat 
szülessen, bogy egy egészen piciny kis utazásra 
küldjön el engem, gondolván, hogy ezzel 
kedvében jár a nagyhercegemnek, s ezt el is érted.) 

Tudja azt Galicin herceg, hogy fejedelmem 
gyönyörűségét leli abban, ha udvarában 
hemzsegnek mórók, kalmükök s mindenféle 
lapos pofájú vagy göndör hajú népség; 

S kíváncsian hallgatja, ha elbeszélik, 
hogyan is élnek ők saját hazájukban, 
és hogyha éppen tatárokra vagy kínaiakra tehet szert, 
aranyban méri ki testük súlyát fizetségképp. 

Tudja, hogy amikor engem elvitt Firenzéb ő l, 
uralkodóm, örült, hogy Moszkvába kerülök, és 
megpar ncsolta, hogy saját kezemmel írjam le sorban, 
mi minden to t utcásunk fр1aZnán, 
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Egészen végig, amíg meg nem érkeztünk, 
és mindenről írjak, amit megláthattam; 
ezért azt is tudja (Galicin), mennyivel inkább megörül mai 
s én mennyivel több ismerettel leszek ékesebb; 

És ezért tárja fel a cárnak elgondolását, 
és a cár azt igen jónak találja. 
Így pottyantam le én a moszkovita mennyb ő l 
és baktatok tatár ösvényeken. 

III. 

AZ ÚT TATÁRORSZÁGBA 

Történt, hogy a cárnak követet 
kellett küldenie Tatárországba, 
a Nagykánhoz (aki gonosz népen uralkodik, 
amely nem tudja, hogyan kell élni, s viselkedni). 

Az említett követtel* kell nekem is mennem, 
hiszen a küldöttség nagy számú volt; 
így tehát helyes, ha a sok nemes úr, szolga, s katona 
között még egy szoprán is menetel. 

Ez a követ — a kiadó lábjegyzete szerint — Piotr Alexejevics Galicin harceg egyik testvére, valószín ű leg Borisz nevű  bátyja 
volt, aki korábban I. (Nagy) Péter cár nevel őjeként működött.) 

Melegen ajánl a cár engem 
kiküldött követének figyelmébe, 
s mivel úgy gondolja, hogy eleget mondott, 
máris teljesítettnek véli akaratát; 

De Te, ó haszontalan világ, oly jól működtél, 
hogy egy — mondhatni — embertelen ember 
kezei közé kerültem, aki, úgy látszik, 
csak gyászos gondolatokat forgat fejében. 

Így furcsa hangulata még nagyobb büntetés volt számomra, 
mint amennyit ez a nagy, szerencsétlen utazás jelentett; 
így kellett eltöltenem minden órát, minden napot, 
vigasz nélkül, nyugalom nélkül. 

Hogyha rámnéz, ezt csak véletlenül teszi, tüstént meg is bánja; 
hogyha megszólal, beszéde szaggatott, fojtott; 
önmagával szemben medvének, 
embereivel szemben leopárdnak mutatkozik. 

Gondolatait állami gondok foglalják le 
(minthogy valóban tagja a kabinetnek), 
azt se tudja, fokhagymát ízlel-e vagy édes csemegét, 
gálába van-e öltözve avagy mezítelen. 
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Hogyan akarja a vele utazó ifjakat 
hozzáedzeni a katonás élethez, 
s így, mivel velem sem akar kivételt tenni, 
én is mindig kemény fegyelem alatt állok. 

Lóháton, derűs ég alatt, ég ő  nap hevében, 
mindig csak sivatagokon és óriás mez őkön, 
sehol egy templom, egy ház, egy betér ő  kocsma 
kétszersült, sör —, büdös hús a kosztunk. 

Ágyunk a fű , fedelünk a csillagos ég, 
takarónk a köpönyegünk, vánkosunk a nyereg, 
iváshoz mindenkinél van egy-egy csajka a zsebben, 
étkezni a füvön ülve szoktunk. 

Keveset alszunk, mivel az évszak: a nyár, 
és most rövid az éjjel, 
nappal pedig az égő  napsütésben sülünk, 
de éjjel a harmat ad okot a félelemre. 

Ha nem lennénk ráutalva lovainkra, 
amelyeknek ki kell tartaniuk egész úton, 
akkor a követ, ami ő t illeti, volna olyan meggondolatlan, 
hogy éjjel-nappal hajszolna bennünket. 

Ilyenformán, ha mégis pihen őket csinálunk, ez csakis 
azért történik, hogy szusszanást vegyenek a szegény párák, 
és ha ő  maga nem szenvedne szintén az éhségt ő l, 
minket minden szent évben egyszer hagyna enni. 

Jaj annak, aki panaszkodni mer 
a szenvedéstő l, vagy ezt mondja: rosszul vagyok; 
egy káplárral négy katona ő rzésében 
fogságba veti, három napra, étlen-szomjan! 

(Így részletezi tizenöt versszakon keresztül parancsnokuk katonás keménységét, az elviselt szenvedéseket, ame-
lyekbe ő , a félig gyermek kasztrált, belecsöppent.) 

IV. 

MEGÉRKEZÉS ÉS FOGADTATÁS 
A NAGYKÁNNÁL 

 

; гЈ : г f 7h 

Meglátjuk (végre-végre!) egy folyó partján 
a helyet, ahol a Nagykán vár bennünket, 
és véget vetvén a z űrzavarnak, 
visszatérünk a rendhez, a megszokotthoz. 

Látok nem messze tő lünk egy várost 
kizárólag sátrakból, amelyek szépek; 
hallok a másik partról énekeket és hangokat, 
amelyek azonban inkább bosszantók, mintsem kellemesek. 

Aki énekel, inkább üvölt, s aki hangszeren játszik, 
olyan hangszert nyaggat, amilyen a háromhúrú lant; 
hangja pokolian rossz, 
s az énekszó teljesen hozzáill ő . 

- -~~`-- -- _ -  

Embereket látok, egészen más küls ővel, 
mint amilyen az enyém vagy a moszkovitáké; 
ha nem is mezítelenek, ruha alig-alig van rajtuk, 
s ami jómodorukat illeti, arról beszélni sem lehet. 

Nézzük egymást kölcsönösen, az egyik partról a másikra, 
az említett folyón át, eléggé a гcátlanul; 
és mintha csak fák lennénk, s nem emberek, 
az üdvözlést elhagyjuk, megvetjük mindahányan. 

31 



Az ő  táborhelyükkel szemközt letelepedve 
az övékéhez hasonló várost építünk fel. 
Így áztán abbahagyom az állati létet 
és nekilátok enni, inni s aludni is, gátlástalanul. 

Levetkőzöm végre, két hónap után, 
és beledobom a ronggyá vált ruhákat a folyóba; 
ugyanezt teszi mind, aki annyit hallgatott eddig, 
hogy felgerjedt vágyait mutassa. 

(Az utolsó két sor jelentése: mindenki levetk őzik, aki eddig némán t űrt; az acélja ezzel, hogy mutogassa, 
mennyire szenvedett a tisztálkodás iránti vágy kielégíthetetlensége miatt.) 

J 
Mindenki levetkőzik és átöltözik, mintegy újjászületve, 
fésülködik, mosakszik, borotválkozik, hajat nyír, 
és a legelébbvalótól a legutolsóig, 
mint egy tükör, úgy kifényesítve mutatja magát. 

Átöltözöm én is, meg is mosakszom, megfésülködök, 
lenyírom hajamat, de nem borotválkozom, 
mert tizenhat évemmel csak kivárom 
a második százat, hogy h ősködjek. 

A követ is felkészül, hogy eleget tegyen 
a feladatnak, amelyért idejött, 
hogy mihelyt a kán értesítést küld, 
átmenjen a kán táborába a meghívásra. 

Három, bő rökből összeállított csónakot 
vesznek elő  a poggyászból, 
és miután kisimították a hajtásaikat, néhány óra alatt 
olyanná alakítják azokat, mintha fából lennének. 

Számozott faváz-darabokkal belülr ő l 
adják meg a csónak alakját és a vázát, 
a kényelemnek ad helyet a bizonytalan szerkezet, 
és homokkal terhelik meg a közepét. 

Négy embert helyeznek bele, mondván, ne féljenek, 
nem borulnak fel és nem fulladnak a vízbe, 
ha nyugton maradnak, de ha táncolnak 
vagy ha csörtéket vívnak egymással, akkor vizet isznak. 

Ilyen csónakban kel át a követ 
és megy a kán sátorához, s megparancsolja, 
hogy én is kísérjem el, röviden ezt mondva: 
„Gyere, láss, majd írd le, és uradnak 

egykor majd elmondhatod ezt a feladatot, 
hiszen ez okból küldtek ide, 
s általa talán inkább sikerül háláját 
kiérdemelned elbeszéléseddel: itt a jó alkalom." 
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V. 

TATÁR ÜNNEPÉLY, 

TATÁR SZOKÁSOK 

A felolvasás befejeztekor átadja a lapot annak, 
akitől kapta volt , ez ismét annak , akitől ő  vette át, 
s ez odaviszi a kánhoz , ahol az ül. 

Hát ekkor tudtam meg csak, mi okból 
hajszoltak engem ide, erre az ünnepségre, 
s így ráadtam a fejem arra a mesterségre, 
hogy feljegyezzek minden tényt és minden cselekményt, 

s így, ha megőrzöm feljegyzéseimet , hazámba visszatérve 
és .tralkodóm elé járulva 
apránként elmondhatom mindazt, 
amit addig a napig átéltem. 

Beérve a tatár nagyúr felséges sátorába, 
látjuk őt szemtő l szembe 
a földön ülve; két vánkoson kuporog 
olyanszerűen, mint valami ereklye. 

Nem tudni, van-e lába, merthogy elrejtve, 
összehúzva tartja ruhái alatt. 
Ketten ülnek mögötte, vak аrgatván a nagyúr fejét, 
aki azt mellükön nyugtatja. 

Ahogy a kán a fejét valamelyikük mellére hajtja, 
az azonnal elkezdi vakargatni; 
majd a másik keblére teszi át fejét a kán, 
hogy most az vakargassa, becézve*. 

~ 

Keleti országokban ma is szokásos formája a becézésnek. 

Tátott szájjal bámulom 
ezt a nekem olyan új szertartást. 
Mások is ülnek még a földön kuporogva, 
gondolnád, tyúkok kotlanak tojáson. 

De senkit sem vakarnak; ebb ő l máris látom, 
hogy ez a megkülönböztető  tiszteletadás 
csakis az uralkodónak jár ki, 
úgy gondolom, hogy ez a vakargatás a 
baldachint helyettesíti. 

Meghajlik elő tte a követ, 
ő  meg csak nézi, mereven és mozdulatlanul; 
majd a követ leül egy párnára, amelyre 
az egyik vakargató mutat rá a kezével. 

Előveszi a követ megbízó levelét 
a mellzsebéből, egyik titkárunk pedig 
átnyújtja azt az egyik —úgy vélem — főembernek, 
és ez a kánhoz viszi, egészen kedélyesen. 

Kezébe fogja a kán a papírlapot, és a melléhez közelíti, 
barátsága és tisztelete jeléül 
a nagy cár iránt, majd engedélyt ad rá, 
hogy felolvassák, lassacskán, szünetekkel. 

A tolmács egész torkából ordítva olvassa 
és minden szónál lélegzetet vesz, 
hogy minden szót pontosan tolmácsoljon 
és egy szó se veszítse el értelmét. 

Ez fogja, melléhez szorítja, majd átnyújtja 
a már említett főembernek; s ezzel 
be is fejeződött a szertartás , s az egyik 
tatár felkér a távozásra, s mindenki távozik. 

Ilyenformán anélkül, hogy megtudnánk, milyen 
a tatár kán hangszíne, visszatérünk táborunkba. 
Mint a villám, futok a sátramhoz, 
hogy mindent leírjak, félnapnál hamarább. 

A rákövetkez ő  nap egész napos ünnep; 
mindkét oldalon mindegyik katona 
ugrándozik, énekel, s bemutatja minden tudását 
mindabban, ami a dolga. 

Kiáltja a tatár: „Éljen a cár, béke legyen!" 
„Éljen a kán, és a béke!", kiáltja a muszka. 
A pálinka megduplázza a hanger ő t; 
éhes fogak tépik a birkahúst. 

Mindenki mindenütt eszik, iszik, ugrándozik, 
a folyópart minden helyén nyüzsgés, 
amonnan túlról felénk kiáltanak éljent, 
éljen! — feleljük mi is nagy hangon. 

Legalább a mi táborunkban uralkodik rend 
és mindenki úr módjára van öltözve, 
rendezetten folyik a tánc, szép férfihangon 
szól az ének, s sehol sincs túl nagy szertelenkedés. 

A másikban azonban olyan dühöngés folyik, 
mintha mindnek a foga fájna; 
szél mentén is, széllel szemben is 
egyaránt mindegyre hangzik az üvöltözés. 

Énekelnek-e vagy zokognak, nekem egyformának t űnik, 
és ha táncolnak, azt elég esetlenül teszik, 
ezek a hangok az ember szívét tépik, 
szerencsés most az, aki süket és vak. 

~ 
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Bőrszínük sötét, zöldesfekete, 
szemük kerek és igen-igen apró; 
arc helyett, úgy tűnik, két párnát viselnek; 
szájikat kemencelyuknak mondanám. 

Két lyuk, kiemelked ő  orr nélkül, 
ajkuk sem duzzad ki, hogy látszódjék; 
nagy és lapos ábrázatuk: álljon félre hát az, 
aki kitalálta Harlekin csúf maszkját. 

Vannak mégis közöttük hozzánk hasonlító 
pofák is, ámde csak kis számban, és 
látom, hogy eme helyek környékén 
nincsenek szokva keresztényi nevekhez, 

mivel a bálványhit s a mohamedanizmus 
uralkodik fölöttük, akik itt összegy ű ltek. 
Úgy látom, hogy inkább hajlamosak a g őgre, 
mintsem emberiességre s nemeslelk űségre. 

Amennyiben jól látom, azokon a réteken élnek, 
kolóniákban, és a nyáj minden gazdagságuk. 
Mindaddig, míg az állat ennivalót talál, 
meg is maradnak egyazon területen belül. 

Amikor kipusztítják egy helyen a füvet, felrakják 
sátraikat, asszonyaikat, gyermekeiket a tevékre, 
és más vidékre vándorolnak, 
hogy ott pusztítsák a füvet tovább. 

Boldogok, hogy nem tudják, mi a kenyér, 
étkük pedig leginkább rizsb ő l áll; 
a tej az italuk, és csakis birkákat vágnak; 
életvitelük hát igen egészséges. 
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Fejük, mellük csupasz, karjuk és lábuk is, 
a többit gondozatlan, nyers állatprém fedi 
(ezt a csőcselékfélére értem), s kétlem, hogy Apelles 
sikeresen tudná lefesteni ábrázatukat. 

~ 

i 

г  ~ 

Nem is sejtik, mik a pástétomok, 
a ragú, a leveles tészták és más ravasz csemegék; 
a birkahús nekik a legnagyobb ínyencség, 
az orvos és a felcser meg nem gazdagodik itt. 

Nem is esznek máskor, csak hogyha éhséget éreznek, 
s nem isznak, hogyha nem szomjasak, 
nem esnek bele a hálóba, nagy igyekezetükben, 
s a veszekedések méltatlan szövevényét sem ismerik.  

VI. 

BALATRI A KÁN ELŐTT ÉNEKEL 

A nagykövet vizitbe megy a kánhoz, 
s ott most kisebb fennhéjázással fogadják, 
minthogy hirtelen eltüsszenti magát, 
s ez valamiféle üdvözlésnek számít. 

De ha ő  nem azokkal a muszkákkal beszél, 
akiket magával hozott abba a sátorba, 
nem kell félni attól, hogy valaki 
kibeszéli a gondolatát. Valamennyien együtt, 

a hatalmas sátor mélyén, a földön ülnek, 
és szívják pipájukat. 
Nem dohányoznak azonban azok, akiknek az a dolga, 
hogy gazdájuk fejét vakarják. 



Hogyha nem hoztak volna közben ételeket, 
mostanig énekelnék, amikor ezt leírom. 
De a sült birka élénk illata tette, 
hogy végre ezt mondták: „Pihenj meg." 

Két asztalt készítettek el gyors ütemben, 
egyet a kán, a másikat a követ részére; 
a kán egyedül ül, a másik mellé ültethet 
valakit a követ, van hely hozzá. 

Három lovagot, akik vele jöttek volt, 
törökülésben maga mellé ültet, ahogy az ott 
szokásos, le a földre, és elhalkul a beszéd, 
mert teli a szája mindnek. 

~ 
~ 

is, 

Halálos a csönd, csak a szemek 
járnak ide-oda, mindenfelé; 
nézzük egymást meredten, éppen mintha 
ők káposztafejek lennének, mi meg répa. 

A nagykövet utasít éneklésre, 
hogy a kánt valamivel szórakoztassa. 
Nekieresztek futamokat és trillákat, százával 
s kezdem felébreszteni a kánt. 

Ami a legjobb itt, az az, hogy 
nem kell sokat sóhajtozni utána, 
elég, ha csak ennyit mondasz: 
„Szeretnék egy kis birkahúst." 

Nos, mialatt mindenki figyelmét a jó birkahúsra 
összpontosítja, s én is már rizskörettel elláttam magam, 
ekkor (ó, kegyetlen világ!) eláll a lélegzetem is, 

mert most a főfogás: a kappan következik! 

Osszerázkódik, összekuporodik, majd elnyúlik, 
nyalja magát, nevet és mindent szemügyre vesz maga körül, 
égnek emeli tekintetét, majd rám tekint, 
s úgy tűnik, a boldogság legnagyobb fokára jut el. 

Vakarnak a vakaró emberek, ahogy csak tudnak, 
mivel énekem felfokozza erejüket 
annyira, hogy ha lágyabbra fogom a hangot, 
lelassul a kezük, s ha harsogok, csontig kaparnak. 

A sátor környékén hemzseg a tömeg, 
hogy hallgasson engem tátott szájjal, 
és habár látom a hatalmas hallgatóságot, 
úgy tűnik, nincs ott senki, oly csendben vannak. 

Orül a követünk is, s amint meglátja, 
hogy elgondolása milyen sikert hozott, 
s a kán még egyre fokozottabban adja jelét tetszésének, 
annál inkább mutatja ő  is megelégedését. 

Énekel, dalol, énekel, és sohase mondaná, 
„Elég, szegény fiú, vegyél lélegzetet már!" 
Egyenesen úgy látszik, hogy a kán most azt vette a fejébe, 
hogy kiirtja belő lem egészen a szuszt. 

Egyik főve eszi a birkát, rizzsel, 
a másik sütve, s van olyan, aki roston, 
de olyan is, aki vagdalva szereti jobban: 
birkahúsból mindenkinek jut, mindenki kaphat. 

Hoznak jó bő  birkalét is, 
és finom birkabecsináltat, 
de ami minden között a legüdít őbb, 
az a ragú, persze az is birkából.  

Kezével int a kán, hogy lépjek most elébe. 
Megyek lehajtott fővel, alázatos arccal; 
megnéz ő  engem, megcirógat, és mosolyogva közli 
a tolmáccsal, hogy énekelnem kell, ne vonakodjam. 

Átkozott ördöge, hiszen éhes vagyok 
s eszem ágában sincs most áriákat dalolni, 
annál is inkább nem, mert már mindent elénekeltem, 
amit csak tudtam — én szerencsétlen! 

Mialatt a tolmács elmondja mindazt, 
amit a kán parancsolt, ez utóbbi 
kivesz egy félig megrágott darab birkahúst 
a szájából, s az enyémhez nyomja. 

E zsíros finomság láttán, tanácstalan t űnődve, 
hogy most mit tegyek, kinyújtom a kezem 
és kiveszem az övéb ő l azt, amit hiába próbál 
továbbrágatni velem, amit megcsócsált. 

(Talán mivel azt a falatot jó zaftosnak találta, 
a jószívű  kán azt akarja most, 
hogy élvezzem én is — furcsa óhaj, 
hogy kifordítsa gyomrom egész tartalmát!) 

Amikor látja, hogy viszolygok s nem eszem meg, 
megtudakolja tolmács útján, mi az oka ennek. 
Én pedig, hogy egyszer s mindenkorra elejét vegyem 
a hasonlóknak, a legnyomósabb okot hozom fel, 

S azt mondom, hogy mivel még énekelnem kell, 
ez arra kényszerít, hogy tartózkodjam az evést ő l. 
De álnok módon nem engedi, hogy kimentsem magam, 
így szólván: „Nem te akartál éppen ebédelni?" 

„Oh, a rizs nem károsítja hangom, 
ső t erősíti a tüd őmet", mondom én most, 
„a hús azonban nagyon megterhelhet, és 
ez az egyetlen étel, ami káros." 

(Mondom én, nehogy huszonnégy órát 
kelljen tátognom nyitott szájjal s üres gyomorral 
s hogy biztosítsam, hogy nem veszi majd el 
minden falatom ízét el ő rágással.) 

Megtöltöm tehát bend őmet pukkadásig 
rizzsel, hogy aztán mindent kiénekeljek magamból. 
Időközben azonban rövid diskurzus zajlik 
a kán s követünk közt, kegyetlen téma fölött. 
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A kán ajánlatot tesz, hogy megvásárol engem 
hat fajlóért az ő  tenyészetéb ől. 
A követ, aki bolondja a lovaknak, 
rémületet kelt bennem, hátha elveszti a fejét 

és átenged engem ilyen ajánlat ellenében, 
ezért megáll a szívverésem, úgy lesem a választ, 
félig-meddig halottan, remény és kétség 
elegyes érzései közt hánykolódva. 

Tudom, hogy a követ majd meghal a vágytól, 
hogy tatár lovai legyenek, méghozzá a kán 
tenyészetébő l; ilyen ló nem látható a vásárban, 
nem kapható, a kán nem adja őket. 

Sőt azt is jól tudom, a követ durvalelk ű , 
engem meg még annyira sem tart, mint egy fabatkát, 
ezért mereven nézem ő t, remegve 
várva döntését, s hol izzadok, hol fázom. 

De hála az égnek, igazi úr módjára válaszol, 
mondván, keresztények közt nincs, nem lehet ilyen 
embervásár, és ő  nem is rendelkezhet velem amúgysem. 
Egy szempillantásra elröppen minden félelem 

a szívemből ilyen felelet hallatán, 
s annál inkább, mert a kánt kielégíti a válasz. 
Ilyen e csúf világ: most nyalogatja 
a sebet, mit rajtam ütött imént. 

Látván, hogy eloszlott a fekete felh ő , 
amely vad viharral fenyegetett imént, 
kiderül arcom, felkapom fejem, s mint a villám, 
boldog trillák s futamok törnek el ő  torkomból. 

Gyönyörködik s bosszankodik a kán, mert 
tetszik neki dalom és nem kaphat meg engem, 
kinyitja száját, s becsukja, szemét meg hol mereszti, 
hol pedig az égnek fordítja. 

(Tatár? Igen, joggal mondjuk annak, aki 
testvérét rémíti, kínozza, s meg is öli akár, 
jótetteket nem ismer vagy gúnyt űz a jóságból, 
s más ember becsülete el ő tte semmi. 

Ilyen tatár vagy te, ó, te perverz világ, 
szamár vagy, együgy ű , tökfej, ostoba, 
tudatlan, gazfickó, kegyetlen bandita, 
istentelen, a derék emberek ellensége.) 

Nagylelkű  ember ő , a tatárok kánja, 
mivelhogy elfogadja a józan érvelést, 
jóllehet tetszésével ellenkezik, 
világos elméje van, s szereti a nyugalmat; 

Egy igazi barbárt felingerelne ez, 
s engem se kért volna fel arra, hogy énekeljek. 
Vajon mit tudott volna tenni 
követünk, hogyha a kán erőszakkal vesz magá 

36 ~ 
hoz? 



Látván, mily nagyra értékelnek itt engem 
(amennyiben a tolmács ezt helyesen közölte), 
nagyon boldog vagyok, s jóvá tenném örömmel 
azt az elutasítást, amelyet elébb kapott miattam. 

A kiadó megjegyzése magyarázatot ad a „Norciából jött" kifejezéshez. 
Balatri idejében a kasztrálási m űveletez hagyományosan a Norcia városbeli 
felcserek végezték Toszkánában.) 

Amikor ezt hallja a kán, örömében elkezd danolni, 
sötét arcán fény gyullad, kipiroslik, 
s elő redugja nyelvét gyönyörűségében 
(hogy végignyaljon engem abban a pillanatban). 

Nohát, jobb se kell! valósággal bálványt csinált 
belő lem, a kis kasztráltból a nagyhatalmú kán, 
s aki kegyébe akar járni, járuljon ide lehajtott f ővel, 
s megkaphatja, kedvtelésb ő l. 
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De a kán nemcsak nem dühös s nem mutat sért ődést, 
hanem megajándékoz engem 
nyolcvan rőf aranybrokáttal, olyan finom szövettel, 
amilyent még amarra sem látott soha senki. 

De nem tartja ezt elégnek, pompás lovat is ad még, 
abból a nemes törzsb ő l, amely a kán sajátja; 
ezért aztán féltékeny rám a muszka tábor, 
irigységtől sárgán, fenyegetően néznek. 

Ezért a szép állatért, amelyet nekem adtak, 
Moszkvában 'száz aranyat is megadnának, és 
még nagyurak sem jutnak hozzá egykönnyen, ennyiért sem: 
Ezért hát kénytelen vagyok szeretni a nemes kánt. 

A hála (a te legnagyobb ellenséged, te aljas, 
gonosz, bűnös világ) oly heves bennem most, hogy 
az fáj, hogy nem maradt még egy rövid órám sem, 
hogy baráti szívvel töltsem a jószív ű  kánnál. 

Oka ennek nemcsak a kán nagylelk ű sége, 
hanem jó szíve is, amely az ajándékon túl is 
meghatott azzal, hogy megmondta, azért szeretne 
magánál tartani, mert szerelme ezt kívánja, 

amelyet asszonya iránt érez, aki nem lehet 
részese a gyönyörnek, hogy halljon énekelni, 
s magánál tudjon, a közelében végleg 
egy ilyen hangú férfit..., jaj, dehogy vagyok férfi! 

Ó, mily örömmel mennék a kán palotájába, 
még ha az oly messze is van az úrn őm otthonától, 
s a Nagykán asszonyának lábaihoz leülnék: 
trillázz csak, te kis kappan, énekelj te csak szépen! 

Zavarba hozott engem e kérdésre a válasz: 
ha azt felelem: férfi, hát ez csaknem hazugság, 
s ha nőnek mondom magam, ez csakugyan valótlan, 
és hogyha semlegesnek, ez sokkal nagyobb szégyen. 

Végül felbátorodva azt felelem neki, hogy 
férfi vagyok, és toszkán, és hogy azon a földön 
olyan kakas is akad, amely tojást tud tojni, 
s ilyenbő l lesz a szoprán, ilyen kakastojásból. 

Meg hogy Norciából* jöttnek hívják a kakasokat, 
s nálunk sok napig kotlanak a tojásokon, 
és ha kappanná lesznek, sok dics őség a részük, 
sok dicséret, hízelgés, és sok pénzt is keresnek. 

Tudni akarja, vajon a n ők is ily szépen énekelnek, 
s azt felelem, „Hát persze!" S vajon hamar meg is 
tanulhat mindenki énekelni ilyen mesteri módon? 
A lélek dolgozik bennük, felelem, ezért kiválók. 

„Mily távol élünk mi Moszkvától?" kérdi. 
„Ó, hát — felelem én — vagy százezer mérföldre." 
Osszeszorítja ajkát, úgy elcsudálkozik, hogy 
eddig vetett a sorsa egy ily fiatal toszkánt. 

Amikor aztán végre nincs több kérdése hozzám, 
rákezdek én mesélni mindarról, amir ő l ő  
— mivelhogy nem tud róla — nem is faggathatott ki, 
ő  meg hallgatja szómat, s tátva marad a szája. 

Tolmács útján elmondom, hogy milyen szép a színház, 
s hogy ott mit adnak el ő , milyen történeteket; 
beszélek neki az énekesekr ő l, nagy diadalaikról 
(és nem terheikről, nehézségeikr ő l). 

Eszembe jut, hogy elmondjam, hogy maguk a kánok 
szerepelnek olyan operákban, amelyeket el őadtak már 
(erről ugyanis tudomásom van egy librettóból, 
amelyet Bécsben adtak ki, s én valaha olvastam). 

‚1 

~ 
De nem áll hatalmamban, hogy magam döntsek ebben, 
az utazás nem rövid, és teli van veszéllyel; 
veszélyesebb bizonnyal, hogysem újra 
megengednék részemre, hogy ismét visszatérjek. 

Oly emberséges hozzám a tatárok fejedelme, 
hogy hosszabb társalgásba kezd velem, 
s mintha a muszkák csupán medvék lennének, 
hagyja álldogálni őket csendben, szót se szólva. 

Ennek következtében nincs más dolguk: pipálnak, 
miközben velem társalog egyedül a tatár kán, 
munkálkodik a tolmács, ide-oda fordítgat, 
mialatt a muszkák dohányoznak és isznak. 

Azzal kezdi a társalgást, hogy megkérdi, 
fiú vagyok-e vagy lány, és hol van a hazám, 
s hogy ott az emberek ilyen hanggal, tudással 
születnek-e vagy tán az égb ől potyognak le. 



(A diplomáciai ügyek befejeztével az orosz küldöttség a hazainduláshoz készül ődik.) 

Elbúcsúzik végül az orosz nagykövet 
az uralkodótól, akitől ajándékként 
gyönyörű  sátrat kap, amelynek szövete 
át- meg át van szőve a legjobb arannyal, 

anyaga meg teve szőre, finoman sz őtte azt 
nagy művészettel, kínai takácsa. 
Annyi rajt' az arany, lecsüng róla a sok rojt, 
oly gazdag a dísze, nem gy őzzük csodálni. 

Elérkezett már a nap, amikor sátorbontás után 
már csak nyoma látszik táborunk helyének, 
de ezt megelőzve egynéhány órával 
búcsúzni kézcsókra járultam a kánhoz. 

Kézcsókra? Dehogyis, mert amikor a kán 
kezét megragadtam, hogy rá csókot nyomjak, 
úgy rántotta vissza, mintha macska körmét ő l 
rántaná el, és reám néz villámló szemekkel. 

VII. 

BÚCSÚ A KÁNTÓL 

Mondhatni, minden tatár, mindegyik muszka 
irigykedve nézi a kis énekművészt. 
Te azonban, kegyetlen világ, te átk... (majdnem kimondtam) 
úgy intézted, hogy vége legyen a szép napoknak. 

Meglepódrem eггől, meghökkeпéséг  láгva, 
s гolmáa úryáп  közlöm, hogy mi a szándékom. 

De ő  félгeéгг i, s övéihez gúnyos 

areal beszél élénk, пehezrelő  hangon. 

Meglepődtem ettő l, meghökkenését látva, 
s tolmács útján közlöm, hogy mi a szándékom. 
De ő  félreérti, s övéihez gúnyos 
arccal beszél élénk, neheztel ő  hangon. 4  

~ 

Meghajolok ezért, egészen a földig, 
ahogy ez a muszkák honában szokásos. 
De a kán ismét csak nevet s úgy találja, 
s közli tolmács útján, hogy ezzel a tettel 

az Úristent sértem, mert ugyan hogy tisztelem 
meg akkor az Istent, hogyha földi ember 
elő tt leborulok? Így tanít a helyes viselkedésre 
egy mohammedán, jobban, mint hiv ő  keresztény. 

(A továbbiakban ismerteti a tatárok szívélyességét, megindultságát, akik könnyezve búcsúznak t ő le, s ő  
hálából szép áriákkal vesz búcsút t őlük.) 
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VIII. 

A VISSZAUTAZÁS FÁRADALMAI 

(A visszaúton a hídeget elviselni a legnehezebb. A parancsnok nem engedi felütni a sátrakat, nehogy katonái 
elpuhuljanak. Az út egy részét rázós talyigafélén teszi meg, ami éppoly fárasztó, mint a lovaglás. Meghalni 
készül, elkészíti sírfeliratát is, amikor végre felt űnik Moszkva.) 

IX. 

BOLDOG HAZATÉRÉS A GALICIN PALOTÁBA 

(Részletezi az anya-hercegn ő  kedvességét, akire a többi személyzet épp a Balatri iránt mutatott jóindulata 
miatt neheztel. Balatri kezd vigyázni a külsejére.) 

NAGY PÉTER CÁRNÁL AUDIENCIÁN 

1 

Végre rendbe tettem magam, 
hogy uralkodóm udvarába menjek; 
íme, itt vagyok már, csókolom a kezét, 
és máris úgy találja, hogy rendetlen a küls őm. 

„Hogy lehet (mondja), hogy ennyire megváltoztál? 
Miért nem vigyázol jobban magadra? 
Miért oly feketék a kezeid, 
s miért barnult meg úgy az arcod? 

Sovány vagy, elcsigázott, félemlítettnek látszol; 
nos, rajta, válaszolj, mondd meg, miért e látszat? 
Aki rádnéz, annak a vér is megfagy az ereiben, 
látván sanyarú állapotodat." 

„A herceg úr, Uram, akinek felügyeletére bíztál —
kezdem a válaszom —, úgy vélte, helyesen tesz, 
hogyha oly keményen tart engem is, mint ahogy 
a katonákkal bánnak, els ő tő l utolsóig. 

Énekelni léptem be én szolgálatodba; 
Te engem elküldtél nehéz táborozásba. 
A herceg pedig, aki önmagát sem kíméli, 
engem is katonai fegyelemre fogott. 

Mi mást akarhatott bel őlem faragni, 
mintsem legalábbis harcos tábornokot? 
Ezért látod magad előtt egy harcos arcát; 
egyéb felvilágosítással én nem szolgálhatok." 

Nevetett egyet a cár azon, amit elmondtam, 
de pontosan mélyére látott a dolognak; 
közvetlensége úrrá lesz bosszankodásán, 
bár nehezen emészti meg azt, dühös arra a medvére. 

Attól fél, hogy ezt az utat megszenvedte a hangom, 
minthogy látja, mit tett e táborozás küls őmmel, 
s hogy meggyőződjék félelme igazáról, 
úgy határoz, hogy nekem „Énekelj!" utasítást ad. 

De amikor meghallja, hogy mit sem romlott hangom, 
teljesen megvigasztalódik, ezt jól látni. 
Parancsot ad, hogy adjanak nekem 
szép summa aranyat, s jóindulatot mutat. 

Az egész utazás részletes elmondásával 
több napon keresztül szórakoztatom ő t; 
egyre hálásabb vagyok a cár iránt, 
bölcs számításból nem is magamat dicsérve, 

hanem inkább nevetségesnek mutatva szenvedésem, 
de a nagykövetről sem mondok semmi panaszszót. 
Vigyázok arra, hogy legyen humor beszédemben, 
de ne mások rovására humorizáljak. 

(Szó sincs róla, nem erényességem vezet ebben, 
ebben az ifjú korban, amely még oly tudatlan, 
inkább finom malícia, az iránti vágy, hogy 
dicséretem ellentétes értelmet kapjon.) 

Végül is a cár kegyét sikerült elnyernem; 
és mintha főnemesi származék volnék, befogadnak 
s az asztalnál a legel őkelőbb urakkal ülök, 
s mindenki részéről tisztelet, megbecsülés ér. 

Hogy rövid legyek, az ott leélt hat évben, 
amelyet állandóan a cári udvarban töltöttem, 
nem panaszkodhatom sorsom miatt cseppet sem, 
hiszen több volt az öröm, mint a szomorúság. 



Mivel ritkán hagyom el napközben az anyahercegn ő t 
aki megtanított engem is hímezni, 
hogy könnyebben töltsem a szabadid őmet, 
előadódott egy esemény, mely elárult mindent. 

A hímzőrámánál állunk, ő  is, én is, 
s még néhány kisasszony, s éngem tanítgatnak, 
s miközben jár kezünk, elkezdek fecsegni 
olasz hazámról, szórakoztatva őket. 

Aznap valamiért jókedvem volt nagyon, 
jól elszórakoztak vidám beszédemen, 
asszonyom is, ők is, s miközben a szám jár, 
rám figyelnek mind, s a hímző tű  pihen. 

Beszélek nekik az olasz szokásokról, 
elmondom, mi sok szép van szokásainkban 
(ismerem én jól azt is, amit még nem is láttam, 
bár olyasmi is van, amit nem ismerek.) 

Miközben elragadtatva hallgatják beszédem, 
belép egy vén szolga, s jelenti, itt egy küldönc 
Annámtól, ki engem látni kíván tüstént, 
késlekedés nélkül menjek oda mostan. 

BOSSZUSÁGOK, BOLONDSÁGOK 

Az első  szerelem 

(A Balatri és a szpalnyikok közti veszekedések és verekedések folytatódnak, еzёгt a cár megtiltja Balatrinak 
a Galicin ház elhagyását, csupán ének és zenélés céljából jelenhet meg a cári udvarban. A szpalnyikokon kívül 
azonban a bárinyák az udvarhölgyek is bosszúság forrása B. részére. B. leírja, hogy a bánnyák a fiatalságra 
irigyek. Sok keserűséget okoznak B.-nek a szolgák is az udvarnál, de a Galicin háznál is.) 

De haladjunk most tovább, és térjünk rá 
a bosszantó dolgokról a bolondságokra. 

(Balatri beleszeret egy angol keresked ő  lányába, a „szép Annába", aki kálvinista és szüleivel Moszkvában 
lakik.) 

Mármost, mivel a cár nagyon szeret sakkozni, 
s ez a lány kitűnő  ebben a játékban, 
gyakran hivatalos a cárhoz, és ebben 
a társaságban ismertem meg őt, s lángot gyújtott bennem. 

(Szerelmes versszakok következnek. Galicin anyahercegn ő  észreveszi a vonzalmat, s nem tetszik neki, félti 
kis védencét, akit némileg udvari bolondjának is tekint.) 

Ez az ott tartás és egy t őr szívemben 
nékem most ugyanaz, mindkett ő  halálos. 
Arcom pirosra gyúl, és hangom elakad, 
nem tudok szólani nagy-nagy zavaromban. 

Rámszól most az úrnő , hogy üljek le újra 
s folytassam beszédem, ahol abbahagytam; 
de a keserűség s a harag dúl bennem, 
annyira, hogy már nem bírok magammal. 

Elvesztem a szavam, máson jár az eszem, 
rágom a körmömet mind a két kezemen, 
s valóban paraszti megnyilvánulásképp, 
rövid pillanatra megváltozni látszom. 

Az úrn ő  azonban, aki igen éber, 
mindent megfigyel s levonja következtetését, 
ezt mondván: „A fiú szerelmes. A mi dolgunk most az, 
hogy kihúzzuk a csávából a kis szerencsétlent." 

El is kezdi azzal, hogy elkezd csúfolni, 
s hogy még biztosabban felfedje a dolgot, 
erősen odaszúr ahol legjobban fáj, 
s e szúrásokat én halálosnak érzem. 

Talpra ugrom rögtön, hogy búcsút mondhassak, 	 Addig fokozza ő  csipkelődéseit, 
az úrnő  felé mélyen meghajolva, 	 hogy így felelek rá (bolond szenvedéllyel 
ő  azonban, hogy ne szakadjon félbe 	 s elég arcátlanul): „Inkább kell nekem az Anna jelenléte, 
elkezdett mesém, ott tart s kiment engem. 	 mint itt rostokolni, bagolyként odúmban; 
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Hogyha engem a cár a fagyba hajthatott, 
tűrtem, joga van rá, hogy parancsot adjon, 
de ugyanez indok nem ad jogot arra, 
hogy intézkedhessék az ember szívével." 

Így felel az úrnő : „Nem értem beszéded, 
Olyan ez nekem, mintha kínai szólna. 
Menj hát, menj el innen, s megkapod okulásodra 
azt a választ, melyet én most nem adok meg." 

(Így vesztvén el kegyét egy anyai szívnek 
magamra maradtam döntésemre utalva; 
nem szól többé hozzám, nem keres, hol vagyok, 
s én hódolok most a semmit ér ő  szépnek.) 

A fülem hegyéig szerelembe merülök, 
s ha nem Annával vagyok, mintha nem is élnék; 
de idővel fájni kezd, hogy megfosztottam magam 
annak a kegyét ő l, aki széppé tette napjaimat. 

Ezért különféle módokon próbálom 
tudomására hozni, hogy tévedtem s hogy bánom; 
de az úrnő  nem fogadja közeledésemet, 
nem mutatja, hogy megbocsátja botlásaimat. 

Ezenközben olyan esemény történik, 
ami Annában heves féltékenységet indít el 
egy másik lány iránt, akivel többször vagyok együtt, 
de aki iránt szerelmet egy percig sem érzek. 

(A lány féltékenysége és az anyahercegn ő  duzzogásaaközepetté Balatri tanácstalanságában egy lelki atyához 
fordul, aki meginti és ráveszi, hogy kérjen bocsánatot a hercegi anyától.) 

Egy szép napon végre bátorságot merítek, 
leborulok előtte, egészen a földig, 
s alig kezdem kimondani hogy „Vinovat", 
már annál, hogy „Vino..." megakasztja szómat. 

Vinovat ugyanis bocsánatot jelent, 
de ő  nem hagyja, hogy kimondjam egészen, 
mert meg akar ebben előzni, és ismét 
megajándékoz a jóindulatával. 

(Nem ilyen békülékeny a szép Anna, aki bevádolja az anyahercegn őnél Balatrit, hogy mindenkinek teszi a 
szépet ... Ezek a szerelmi intrikák kevéssé érdekesek , de Balatri , aki ilyen vonatkozásban olyan , mint egy vén-
kisasszony , nagy fontosságot tulajdonít ezeknek a kis ügyeknek.) 

XII. 

KÜLÖNÖS TÉLI KALAND 

(Hosszadalmasan írja le , hogy egy, a cár részvételével az idegenek el ővárosi negyedében megtartott vacsora és 
éneklés után szánját , melyet ő  hajtott s melyben egyedül ült, elragadta a ló, mert részeg szolgája elfelejtette betenni a 
zablát a ló szájába . A tűzijáték rakétái megvadították a lovat , a szán felborult , s ő  a hóba esett , a ló pedig 
elvágtatott a szánnal . Ereje fogytán fahordó parasztok találtak rá , s végül is sikerült hazaverg ődnie , hajnalban; 
de mégsem maradt észrevétlen a dolog. A herceg megszidta s eltiltotta az éjszakai kimaradásoktól.) 
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XIII. 

A MOSZKVAI TARTÓZKODÁS VÉGE 
Elmélkedések és üdvös elhatározások —Búcsú a cártól 

(Nehogy újabb hebehurgya kalandba keveredjék, a herceg elveszi tüzes lovát és egy öreg, lusta lovat ad haszná-
latára. A ló oly lassú, hogy éjfélkor kell elindulnia vele a reggeli misére a szánon. 
Beszélgetések az anyahercegn ővel, aki jóindulatú csipkelődéssel akarja erkölcseiben megszilárdítani. 
A cár úgy határoz, hogy Galicin herceggel és hercegn ővel együtt Bécsbe küldi Balatrit is. Balatri örül is, nem is. 
Búcsút vesz Moszkvától, s eszmefuttatást végez az ott tapasztaltakról, az oroszok jó és rossz tulajdonságairól és 
szokásairól.) 

 

VÉGLEGES ELVÁLÁS A GALICIN HERCEGI PÁRTÓL 
KÉT ÉVI BÉCSI EGYÜTTLÉT BEFEJEZTÉVEL 

 

HAZATÉRÉS ITÁLIÁBA 

 

NYOMORÚSÁG, KESERŰSÉG A SZÜLŐI HÁZBAN 

 

A TOSZKÁNAI NAGYHERCEG, COSIMO DE' MEDICI 
SZOLGÁLATABAN 

 

APJA ÉS ANYJA HALÁLA; PÉNZÜGYI BAJOK; 
ELHATÁROZZA, HOGY ANGLIÁBA UTAZIK 

 

UTAZÁS PISA ÉS LYON KÖZÖTT 

 

NEMSIKERÜLT HANGVERSENY LYONBAN 
BALATRI OLASZUL ÉS FRANCIÁUL ÉNEKEL 

 

PÁRIZS, VERSAILLES, XIV. LAJOS 



 

LONDONI TARTÓZKODÁS 

 

LONDONBÓL DÜSSELDORFBA 

 

FÉLELMETES UTAZÁS KÖLNBŐL FRANKFURTBA 

 

A BAJOR KIRÁLY UDVARÁBAN, MÜNCHENBEN 

 

HAZALÁTOGATÁS 
COSIMO NAGYHERCEG DICSÉRETE 

UDVARI ÖRÖMÖK 

 

ÚJABB BETEGSÉG, ÚJABB UTAZÁSOK; EICHSTATT, 
WÜRZBURG ?  NÜRNBERG; BALATRI, MINT 

CSALOGÁNY A SCHONBORNI PÜSPÖK ELŐTT 

 

UTAZÁSOK, LAKODALMAK, ÜNNEPSÉGEK 
MÜNCHENBEN A BAJOR KIRÁLY DICSÉRETE 

 

BALATRI BÉCSBEN LÉP FEL. MEGPIHEN 
VELENCÉBEN, PADOVÁBAN ÉS VERONÁBAN 

 

ÚJRA MÜNCHENBEN; WITTELSBÁCH JÁNOS TÓDOR, 
A REGENSBURGI HERCEGÉRSEK ÉS FREISINGI 

PÜSPÖK SZOLGÁLATÁBAN MEGHAL A BÁTYJA; 
BÚCSÚ A VILÁGTÓL A nyersfordítás CSENGERY Zoltán munkája 
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DON CARLO 
BROSCHI 
LOVAG 
ÉLETE 

IRTA 

GIOVENALE SACCHI 
a Szent Pál Kongregáció 

tagja 

az Instituto di Bologna (Bolognai Tudományos 
Intézet), valamint a Mantovai Királyi Akadémia 

tagja, a szónoklattan professzora a Milánói 
Nemesi Kollégiumban 

Felsőbb hatósági engedéllyel és privilégiummal 

Számos énekes tett szert nagy vagyonra és nagy dics őségre. 
Egyikük sem ért el nagyobb megbecsülést és ha akart volna sem jut-
hatott nagyobb gazdagsághoz, mint Don Carlo Broschi lovag, akit 
Farinello névvel ruháztak fel; de ahhoz sem volt jogos indoka sen-
kinek, hogy arról panaszkodjék, hogy a könny ű  szórakozás foglalja 
el az érdem helyét. Hiszen annyi erény kísée kimagasló m űvésze-
tét az általa gyakorolt hivatásban. 

Andriában született, az 1705. év januárjának 24. napján, a 
nápolyi Salvatore Brosch és Caterina Barese szül őktől és nem ple-
bejusi, hanem nemesi és el őkelő  családból. Szemeim előtt vannak az 
illusztris Calatrava-rendbe való felvételekor bemutatott okmányok. 
S mivel bizonyos törvényes formalitások ezzel kapcsolatban 
elengedhetetlenek, így senki sem teheti túl magát ezeken a ténye-
ken, ha róluk beszél, hacsak nem megfontolatlan. Ugyanezekb ő l 
az okmányokból világlik ki az is, hogy gyermekkorában nem azért 
kellett alávetni őt a késnek (a herélésnek), hogy meg őrizzék hang-
jának lágyságát és így azt jobb áron értékesítsék, hanem, hogy 
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megmentsék az é etét abban a nagy veszélyhelyzetben, amelybe 
fiatalos hevessége sodorta, amikor leesett egy lóról, és még a homlo-
kán is megsérült. Családja szegény volt; ez okból sajátította el a ze-
ne alapismereteit apjától, otthon, Riccardo nev ű  fiútestvérével 
együtt. Majd, mivel e vonalon sok reményteljes kilátás mutatko-
zott, azon az úton, ahová a véletlen sors juttatta, apja beajánlotta 
Niccolo Porporához, a legtökéletesebb énekmesterhez Nápolyban, 
sőt talán egész Itáliában, ahol akkoriban nem volt sok kiváló ének-
mester. Ugyanabban az id őben Nápolyban jó hírnévnek örvendett 
három „tógát viselő " testvér, Farina volt a családi nevük, ez a csa-
lád azonban már kihalt; mindhárman nagy zenebarátok és zene-
értők voltak. Náluk énekelt gyakran a Broschi fiú, és azokkal a 
dicséretekkel együtt, amelyekben el őször részesült, megszerezte a 
Farinello melléknevet is, amely nem is kopott le róla többé élete vé-
géig. Nápolyba érkezett az akkori alkirály unokaöccse, Scortembak 
grófja, és D. Antonio Caracciolo úr, Torella hercege, a gróf jóba-
rátja, meg akarván ünnepelni ennek érkezését, a fiatal Metastasioval. 
megíratta az Angelica e Medoró 3  és ez volt ennek a nevezetes 
költőnek elsőként előadott műve. Ebben a darabban énekelt els ő  
ízben a nyilvánosság el őtt Broschi. Erre emlékezik Metastasio ele-
gáns módon abban a szonettben, amellyel együtt küldte el a spa-
nyol király udvarába Niteti című  drámáját. Igy szól az utalás: 

Appresero gemelli a sciorre il volo 
la tua vice in Parnaso, e il mii pensiere. 
(szabad fordításban:) 

Ikrekként tanultuk meg a szárnyalást a Parnasszus felé: a te 
hangod és az én gondolatom. Így kapcsolta egymáshoz a sors pá-
lyájuk kezdetén ezt a két nagyszerű  lángelmét, akár a véletlen ked-
véért, akár pedig a modern színház javára. Metastasío akkor tizen-
nyolc éves volt, vagy ekörül, Broschi pedig talán tizenöt. Zsenge 
koruk ellenére is, mindketten nagyon is felismerték egymás érmékét, 
és ettől fogva mindvégig hű  barátok maradtak öregségükig, egy-
mással levélben érintkezve és egymást kölcsönösen tisztelve. Bro-
schi hangjával és művészetével csodálatot ébresztett és hamarosan 
a vezető  színházak keltek érte versenyre és honorálták nagy 
összegű  fellépési díjakkal. Az 1722. évt ől kezdve 1734-ig fellépett 
Nápolyban, Rómában, Velencében, Bolognában, Ferrarában, Pia-
cenzában, Parmában, Luccában, Firenzében, Milánóban, Torinó-
ban; e városok nagyobbik, részében több ízben is, így Rómában 
hatszor, Velencében hétszer. Végül pedig Londonba hívta Lord 
Essex, az angol király követe a torinói udvarban, és ott hat hónap-
ra kötött szerződést ezerötszáz font sterling díjazásért. Azt mond-
ják, az ő  énekénél senkié sem volt tökéletesebb. Természett ől fogva 
igen tiszta, meleg és roppantul nagy erej ű  hangja volt; amely még 
inkább megkövetelte rendkívüli befogadóképesség ű  tüdejének fúj-
tatószerű  működését. Úgy tűnik legalábbis, hogy ezt kell monda-
nunk, mivel könnyedén, vagy mindenesetre igen kis fáradsággal 
végzett ólyasmit, ami mások részére lehetetlen, megvalósíthatatlan 
szokott lenni. Így például — egyebek közt — emlékezetes az a 
bizonyság, amelyet az 1722-ik évben tett, az els ő  alkalommal, ami-
kor Rómában énekelt: tréfálkozva kezdett versenyezni egy kit űnő  
trombitással. Az első  estéken ez a versengés mintegy észrevétlenül 
zajlott le. Talán maga a trombitás sem tör ődött sokat vele, de ami-
kor utóbb felhívták rá a figyelmét és a verseny forróbbá kezdett 
válni, a dolognak nagy híre ment, és a közönség az egyik vagy a 
másik versenyző  mellé pártolt; de végezetül az énekes —általános 
vélemény szerint — felülmúlta a trombitát és nagyobb csodálatot 
érdemelt ki. A természet ilyen ajándékához, és ahhoz a szerencsé-
hez, hogy oly kiváló énekmestere volt, határtalan szorgalma já-
rult hozzá. Így egyesült benne minden kedvez ő  feltétel, minden 
énekesi tulajdonság, s ezeket ő  a legnagyobb tökélyig fokozta. 
Trillázása tömör, kiegyenlített, vagy ahogy mondani szokták: 
gömbölyű  volt és végig azonos erősségű , jóllehet elejétől végéig na-
gyon is hosszú taamú. Felütései, el őkéi rendkívül finomak voltak, 
akár emelkedő , akár lefelé menő  hangmagasságban; tökéletesek 
a féltrillák és jól kifejezettek a gruppettók; minden a maga nemé-
ben kiváló volt. Abbahagyta ugyan az iskolai tanulást a maestró-
nál, de nem hagyta abba a továbbtanulást. Hosszú órákat töltött 
minden reggel a clavicembalo mellett, hangját gyakorolva, szor-
galmasan kutatva variációk után, és nagy figyelemmel vizsgálgat-
va, miben van nagyobb segítségére természeti adottsága. Így, min- 
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den este új futamokkal és új kadenciákkal érkezett a színházba; 
mégse tette tönkre variációival és ékítményeivel a kompozíciót, 
amint azt az énekesek nagyobbik része teszi, és minthogy ezt igen 
könnyű  megtenni; ehelyett kitűnően tudta alkalmazni hely és id ő  
tekintetében ékítményeit és kell ő  ítélőképességgel használta fel sza-
badságát. Az ellenpont m űvészetében is jártas volt, és maga is 
írt dallamokat, a hozzáért ők nem csekély elismerésére. Az énekmes-
terek igen hosszasan szoktak foglalkozni a „messa di voce"-val. Ez 
a hangerő  fokozatos növelése bizonyos jelig úgy, hogy a hang ma-
gasságát állandóan azonos értéken tartják, majd ugyanúgy csök-
kentik fokozatosan a hanger őt. Ebben a „játékban" egyedülálló 
módon megnyilvánul a természetadta képesség és a m űvészet mes-
terségbeli tökélye. Hiszen azok, akik jobban tudják a „messa di vo-

ce"-t (magyarul szószerint: a hang „beleadása"), jobban is énekel-
nek, s erre vonatkozik a régi mondás: Aki nem tudja megállítani a 
hangját, nem tud énekelni. Úgy látszik, hogy manapság err ő l az 
énekesek megfeledkeznek. Nos, Broschinál senki „messa di voce"-
ja nem volt csodálatosabb. Ő  előbb hatalmas mennyiségű  levegő t 
szívott be, majd azt oly mértékletesen adta ki magából (ezt mond-
ták a régi énekm űvészekről), hogy mindenki várakozását felül-
múlva kitartotta a hangot utánozhatatlan er ővel és édes (meleg) 
hangszínnel. Egyedülálló bizonyítékát adta ennek Londonban az 
1734. évben. A színház, ahol énekelnie kellett, a walesi herceg, a 
mostani király apja, legkedveltebb színháza volt, a kompozíció pe-
dig testvére, Riccardo alkotása. A király maga és a királyn ő  egy 
másik színházat kedvelt, ott a zene Hándel, az orániai hercegn ő  — a 
király leánya — jelenlegi maestrójának m űve volt, s ebben egyid ő -
ben kellett énekelnie Senesininek, Carestininek és a Cozzoni nev ű  
énekesnőnek, mind ragyogó nevek. Farinello a dráma kezdetén 
olyan helyen, ahol arra a zeneszerz ő  szándékosan alkalmat adott, 
egy „messa di voce"-t alkalmazott, azzal az elhatározással, hogy 
magára vonja a közönség figyelmét, jóindulatát, és ez sikerült is ne-
ki. Jobb kezét szíve alatt a mellére tette, megnyomva azt, mintegy 
elővigyázatosságból, és olyan hatalmas hangot adott ki magából 
és oly hosszasan kitartotta azt, s oly csodálatosan modulálta, hogy 
valamennyi hallgatója megdöbbent és megszégyenülten rámered-
tek vetélytársai, az énekesek, akik eljöttek ő t meghallgatni. A néző -
tér örömteli tapsvihara öt percen át tartott, és ett ő l kezdve a közön-
ség olyan tömegben áramlott a színházba, hogy a színházi vállal-
kozók októbertő l májusig tizenkilencezer font sterling adós-
ságot tudtak kifizetni. Egy „messa di voce" ekkora sikeres hatása 
talán sokaknak hihetetlen; mi azonban meg őriztünk emlékezetünk-
ben egy hasonló esetet, amely Rómában történt meg: itt Arcangelo 
Corelli egy vonóhúzással gy őzött le egy igen híres hegedűművészt, 
a svéd királynő  Gobbo nevű  hegedűsét. Corelli udvariasan a kül-
földinek engedte át az els ő  helyet, aki eltöltötte a hallgatóság lelkét, 
oly gyönyörűen és csodálatosan játszott, hogy úgy t űnt, ennél már 
nem lehet jobb, ezt nem múlhatja felül a másik. De Corelli, miután 
elhangzottak a versenytársnak tett gratulációk, egyetlen vonórá-
helyezéssel, vonóját a szólószerep kezdetén a heged űre helyezve, 
mindenki ítéletét a maga irányába fordította, és nyert. Ilyen és ek-
kora az a benyomás, amelyet a hallgatók érzékeire, vagy helyeseb-
ben szólva, vérére gyakorol egy igazi hanger ő-fokozás, egy kitartott 
hang, ama művészetnek megfelelően, ahogyan mondottam. Az ér-
zékekre ható rendkívüli énekesi adottságokat Broschi még olyan 
képességekkel is társította, amelyek az értelemre hatnak, mivel ő  
a szavakat igen érthet ően és kifejezően ejtette ki, valószerűen fejez-
ve ki bármilyen érzelmet vagy szenvedélyt, úgy azokat, amelyek 
lassúságot vagy unottságot fejeznek ki, mind pedig azokat, ame-
lyek kifejtése élénkséget, gyorsaságot, könnyedséget kíván meg az 
előadótól. Hogyha ő  a művészetéről beszélt, oly mértékben hang-
súlyozta az érzelmek kifejezésének és a szavak teljes egészükben 
való kiejtésének fontosságát, az arra való figyelést, hogyan kell ille-
delmesen kinyitni a szájat, és helyesen szabályozni a légzést, az 
ajkak meg a nyelv mozgatását, hogy úgy tűnt, az éneklés tökéletes-
ségét ezekben véli megtalálni. Bár eredetileg is csodálatos termé-
szeti és művészi adottságai voltak, nem kevésbé járult hozzá a ta-
pasztalat és a gyakorlat sem, hogy még tökéletesebbé váljék. Az 
1727. évben Bolognába hívták meg énekelni, Antonio Bernacchival, 
a nagyhírű  énekessel és nagyhírű  énekesek tanítómesterével együtt. 
A fiatal Broschi, aki els ő  ízben énekelt vele, privátim úgy vélte, 
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élmondtam, elegendő  ahhoz, hogy belássuk, hogy a mi el ődeink 
sem voltak ostobák, akik ezt az embert annyira csodálták és körül-
rajongták, és hogy érdemeit sem túlozták el azok az áradozó di-
csőítések, amelyekkel Crudeli, a költ ő  halmozta el, aki őt tömjé-
nezve a szokottnál magasabbra emelte. Mialatt ezeket az emléke-
ket gyűjtöttem össze, figyelemmel voltam arra is, hogy levonás-
ba hozzam, ha ő  esetleg kicsapongásokat követett el, olyasmit, ami 
az énekművészek életvitelében úgyszólván elkerülhetetlen. Azt 
találtam, hogy kezdetben hajlamos volt a szerencsejátékokra, de 
hamarosan magába szállt és végleg megtartóztatta magát ett ől. A 
nőkkel szemben sem volt mindenkor idegenked ő , és általában az 
volt a szokása, hogy udvarolgasson azoknak az énekesn őknek, akik 
főszerepeket énekeltek; ebb ő l aztán előnye származott. Ezáltal 
ugyanis nem alakultak ki azok a versengések, az az irigykedés, 
amelynek következtében néha a hivatásbeliek egymással hajba-
kapnak. Bármi volt is belső  indulata lelkének, ő  ebben is mérsék-
letet és illendőséget tanúsított. A színházi vállalkozók iránt min-
denkor hű  volt, és amilyen bőkezűen díjazták énekét, ő  is arra töre-
kedett, hogy éneke révén „jó üzletet" csináljanak, ill ő  nyere-
séghez jussanak. Ennek érdekében, nehogy valaha is elmulassza a 
szerepét, gondosan szabályozta étkezéseit és szórakozásait. So-
hasem hallhatta őt senki énekelni színielőadások előtt, és hogy 
még jobban vigyázzon a hangjára, angliai tartózkodása alatt, ami 
három esztendeig tartott, azt a szokást vette fel, hogy tavasszal 
visszavonult a városból és július közepéig falun élt. Így védekezett 
a városi levegővel szemben, amely, mint mondják, árt a mellnek. 
Szeretett °nagyvonalúan költekezni. Mindennek ellenére kello 
mértékben takarékos volt, s így még miel őtt elhagyta volna Itáliát, 
már előbb befektetett bizonyos tőkét egy birtok és egy ház vá-
sárlásába, fél mérföldre a Porta delle Lame-tól (szó szerint: mocsa-
ras rétek kapuja) Bolognában, s a házat utóbb fokozatosan ki-
építtette és díszesebbé alakíttatta, saját ízlése szerint; itt élte le az-
után életének utolsó éveit. Minthogy azonban távol volt, ennek az 
ingatlan vagyonnak a kezelését és minden vele kapcsolatos ügy-
intézést jóbarátja, Sicinio Pepoli gróf intézett, akinek szeretetteljes 
szívességéért a közelb ől és a távolból egyaránt igen hálás volt. S őt 
az iránta tanúsított respektusból még a gróf halála után is nagy tisz-
teletet mutatott a Pepoliak iránt, f őképpen az özvegy grófné, 
Eleonóra, a gyermekek, Odoardo és Teresa, valamint Muzio Spada 
őrgróf iránt, akive Teresa házasságot kötött. 

Az 1737-ben, életének harminckettedik évében Farinello Lon-
donban tartózkodott és ekkor élvezte legnagyobb hírnevét. Ez volt 
az utolsó év, amelyben színházban lépett fel, mivel ett ől kezdve 
hangját és egész életét a spanyol királyok szolgálatába állította, 
hogy könnyebbé tegye számukra az uralkodás gondjait, vagy he-
lyesebben: a halál gondolatának nyomását, ami a királyokat is 
éppúgy nyomasztja, mint a magánembert. E feladat ellátására a ki-
rálynő , Erzsébet hívta meg, aki nemcsak Párma államának örö 
kőse volt, hanem mintegy örökölte azt a védelmet és jóindulatot is, 
amelyben elődei, a $rmai hercegek részesítették mindenkor Fa-
rmellőt első  ifjúságától kezdve. A királyn ő  ezzel akarta pótolni a 
vadászatot, amelyhez V. Fülöp király már nem volt elég jó er őben. 
És V. Fülöp halála után ugyanilyen célból tartotta vissza őt a por-
tugál származású Barbara királyn ő , aki nem kevésbé tör ődött 
Ferdinánddal, a férjével. Egy utazás alkalmával énekelt a királynak 
Párizsban, ahol — amint erről Riccoboni számol be — az egész hall-
gatóságot magával ragadta. Abban az id őben a franciák megve-
tették az olasz zenét, de ekkor alkalmuk nyílt arra, hogy kétel-
kedjenek, nem csapták-e be mágukat. San Gaetano (Szent Kajetán) 
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Bernacchinak nagyobb a hírneve, mint valódi égéke. Ezért bizo-
nyos fiatalos hetykeségb ől elkezdte fitogtatni saját tudását, s ezt az 
idősebbik énekes nem tette. Észrevette Bernacchi, hogy a másik 
provokálja őt, és kissé felbosszantva éreztette vele, hogy még nincs 
itt az ideje, hogy ő  — Farmelli —egyenlőnek érezze magát vele, 
nemhogy fölébe kerekedjék. Ez az esemény másik két embert, akik 
addig barátok voltak, széttaszított volna egymástól, őket kettejüket 
pedig jó barátokká tette, s ez a barátság szétszakíthatatlanná vált 
később, mivel mindkettő  becsületes lélek volt, és ezenkívül alkalma 
nyílt Farinellinek arra is, hogy tovább csiszolja tudását. Ugyanis, 
miután felismerte Bernacchi fölényét a m űvészet terén, arra kérte 
őt, fogadja be iskolájába. Röviddel ezután mindketten Rómába 
mentek énekelni, s itt Broschi minden délelőtt elment Bernacchi 
lakására és megtanulta t őle azokat a legkifinomultabb árnyalatokat, 
amelyeknek akkor még nem volt kell ően birtokában. De még eny-
nyi továbbképzés után sem lehetett volna azt mondani, hogy Fari-
nelli éneke ,tninden részletében elérte volna a tökélyt. Arra töreke-
dett, ahogyan a többi énekes is, hogy bámulatot ébresszen és in-
kább az anyagi égelemben vett hallásnak nyújtson gyönyör űséget, 
mint az őt hallgató léleknek. Inkább a nehéz meghódítására töreke-
dett, mint a szépre, és szívesen fitogtatta hangját és m űvészetét. 
Szerencsés sorsa olyan helyre vitte, ahol alkalma nyílt arra, hogy 
ezt a kevesek által felismert hibáját is megismerje és levetk őzze. Az 
1732. évben utazást tett Bécsbe. Ifjúságában két más alkalommal 
is ját Bécsben, és mindkét ízben az udvarnál énekelt, egyszer sem 
sžínházban. Így kinevezték đ  császári Felsége kamaraénekesének, 
amiért igen hálás volt. Kiváló énektudása és jó modora, valamint a 
nápolyi nyelvjárás kitűnő  ismerete folytán Matteucci utódja lett a 
nápolyi Királyi Zenekarban. Hatodik Károly, aki nagyon sze-
rette a zenét, kitűnő  zeneértő  és kifinomult kritikus is volt (1.) 
(Lábjegyzet: (1) Lásd Apostolo Zeno Levelezése II. köt., 84., 136., 
164.) Minekutána több ízben hallotta énekelni Farinellót, és saját 
maga is kísérte néhányszor csembalón, leereszkedett odáig, hogy 
vele meghitten beszélgessen a m űvészetről, és azzal a jóindulattal, 
amely benne páratlan mértékben megvolt, ezt mondta neki: „Min-
den részlet Önben csodálatos. Ön éneklés közben sem nem mozog, 
sem nem marad mozdulatlan, ahogyan azt a többiek teszik. Le-
győzi a leglassúbbakat lassúságban, és gyorsaságban a leggyorsab-
bakat. A többi dolog Önben mind felülmúlja a várakozást. Ez volt 
a legbiztosabb út a csodálat felkeltéséhez.és az Ön híressé tételéhez. 
De Ön már eléggé híressé tette önmagát. Most itt lenne az ideje, 
hogy arra gondoljon, hogy jobban tessék, felhasználva azokat az 
ajándékokat, amelyekben a természet oly b őkez űen tette gazdag-
gá. Ennek érdekében helyénvaló volna, hogy az Ön léptei emberi 
méretűek legyenek, nem egy óriás léptei. Tegyen magáévá egy 
egyszerűbb és simább módszert, és magával fogja ragadni a szíve-
ket. „  A zenészek, énekesek nem azok, akiket a legkönnyebb meg-
győzni; még sokkal kevésbé azok közülük, akik tapsviharok közt 
nőttek naggyá. De vajon ki az, akit nem hatott volna meg egy ilyen 
bölcs oktatás, amely ilyen nagytekintély ű  „maestro" ajkairól hangzik 
el?Attól a naptól fogva Farinello mérsékelte stílusát, s őt csaknem min-
denben meg is változtatta. És amikor ő  maga beszélt erről Burney 
doktorral, kijelentette, hogy annak a nagy fejedelemnek az intel-
mei hasznosabbak voltak számára minden el őző  mestere oktatásá-
nál és minden versenytársa mutatta példánál. De eleget szóltam Fa-
rinello énekének alakiságairól és tökéletességér ől. Aki bővebbet 
kíván tudni, üsse fel . Giambattista M ancini Riflessioni sul canto 
figurato című  művét, mivel az ilyen dolgok elbírálása inkább illő  
egy éneket tanító maestróhoz, mint egy történészhez. Amit pedig 
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nyílt arra, hogy képességeit és sikeres tevékenységét bemutassa. 
Ferdinándnak nemcsak a zenéhez volt jó füle, hanem találó bírá-
latokat is tudott mondani, minthogy kit űnő  mestere volt: Domeni-
co Scarlatti. Ugyancsak Scarlatti volt szorgalmas tanítómestere Bar-
barának, a királynénak is; neki nemcsak igen kifinomult ízlése volt, 
hanem válogatós, igényes lévén nem volt könny ű  elvárásainak eleget 
tenni. Broschié volt a gond, hogy olyan szórakozásokat találjon, 
amelyek megfelelnek a király nyugodt kedélyének. Ett ől kezdve 
különféle újítások bevezetésére került sor. Madrid színházában nem 
voltak szokásban a zenés drámák, csupán igen ritka, kivé-
teles alkalmakkor. A nemzet meg volt elégedve azzal, hogy prózai 
komédiákat hallgasson. Nos, akkor kezd ődött el az, hogy zenés 
drámákra járjanak, és Broschi gondoskodott mindenr ől, jóllehet 
ezekben ő  nem énekelt soha. A Tajo folyó, amely az Aranjuez melletti 
királyi nyaraló-villa mellett folyik el és szélességével igen 
kellemes látványt nyújt, azon a helyen nem volt hajózható, és ezen 
felül mocsaras árterülete akadályozta az átkelést és kig őzölgéseivel 
egészségtelenné tette a leveg őt. Broschi azt indítványozta, hogy 
töltsék föl és tisztítsák ki a folyó medrét; ugyanakkor megépítettek 
öt pompás hajót; igen díszeseket, hogy azokon a királyi személyek 
az udvarral együtt tetszés szerint vitessék magukat akár felfelé, akár 
lefelé hajózva a vízen, vagy sétáljanak a parton. Iderendelték a leg-
tapasztaltabb tengerészeket a cartagenai királyi tengerészett ől, és a 
tengerészek elhelyezésére és a hajók védelmére egy szép hajóépít ő  
üzemet építettek és egy kápolnát is emeltek, amelyet Monsignor 
Migazzi szentelt fel, aki jelenleg bíboros, és akkor Terézia (Mária 
Terézia) császárn ő  követe volt a spanyol udvarnál. A javasolt 
intézkedések meghozatala után évről évre olyan ünnepségeket ta-
láltak ki, amelyek alkalmasak voltak a király szórakoztatására. 
Broschi kiválóan megfelelt egy színház igazgatására, mivel tökéletes 
zenei ismeretein kívül a festészetben is jártas volt, és maga is gya-
korolta e művészetet; néha tollrajzokat készített. Találmányok vo-
natkozásában is termékeny volt, ő  maga találta fel a színpadi gé-
peket mennydörgés, villámlás, es ő , jégeső  utánzására; és a híres 
bolognai gépész az ő  irányításával képezte ki magát. Vallásossá-
gában is rendkívül buzgó volt és nem engedett meg semmi olyasmit 
a színházban, ami az erkölcsöt sérthette volna. Az általa el őírt ren-
delkezések értelmében senkinek, még a f őurak osztályabelieknek sem 
volt megengedve a belépés azokba a szobákba, ahol a színészek 
öltözködtek. Megkövetelte, hogy a n ői ruhák legyenek decens 
módon hosszúak; és a színházon kívül is ő  maga őrködött az 
énekesek és énekesn ők viselkedése felett. A balett, a tánc teljesen ki 
volt küszöbölve, mint az el őadás szellemileg legkevésbé értékes 
s egyszersmind az érzékeket legjobban felizgató része. A felvo-
násokat azonban rövid buffó-jelenetek szakították meg. Kés őbb 
újra megengedték a baletteket, Farinello távozása után, amikor 
a színház üzletté vált, mert ezt megel őzően a király költségét terhelte 
egyedül a színház nyitvatartása, és nem léphetett be más, mint a király 
és a királyi család szolgálatában álló kinevezett tisztvisel ők, 
a külföldi nagykövetek, a legválogatottabb személyiségek, és külön 
kegyként még egynéhányan. Hogyha színház egyáltalán ártatlan le-
het, akkor ez az volt az ilyen bölcs irányítás alatt. De kétségtelen, 
hogy egyetlen más színházban sem lehetett jobban élvezni az ének 
szépségét; men itt sohasem volt hallható az a zajongás, amely oly 
gyakori ma a többi színházban, s ami talán része a vidámságnak, de 
plebejusi dolog is egyben, és mindenképpen ellenkezik a színházi 
előadások céljával, legyenek azok komolyak vagy vidámak; a ko- 

napján érkezett Madridba, s e szent iránt különös tisztelettel visel-
tetett; a király els ő  tapasztalatai vele szemben annyira kedvez ők 
voltak, hogy elhatározta, állandóan maga mellett tartja, ennélfogva 
akkora évdíjat határozott meg részére, amely megfelelt annak az 
összegnek, amekkorát Londonban kapott hat hónapon át. Királyi 
rendelettel adott erre utasítást; ez a rendelet Farinellót „familiári-
sának" (belső  udvarnoknak) kiáltja ki, mindenféle törvényszék-
től függetlenített szolgálattev őnek, egyedül a saját királyi sze-
mélye és a királyn ő  alá tanozónak; az említett díjazással járt tegy 
ház és fogat a királyi istállóból, királyi libériával, hintóval, és 
málhásszekerek a fogathoi. V. Fülöp alatt Broschi nem kapott 
annyi megbízatást és nem volt annyi gondja sem, mint Ferdinánd 
idejében; ennek ellenére az a néhány esztend ő  volt számára a 
legfárasztóbb, az állandó szolgálat, a folytonos rendelkezésre állás 
miatt, amivel a királynak le volt kötelezve. Úgy t űnt, a király egyet-
len napig sem képes nélküle élni. Ezt azonban nem az éneknek kell 
tulajdonítanunk, hanem inkább sokkal nagyobb mértékben kit űnő  
modorának. Beszélt olaszul, és kit űnően franciául; igen rövid idő  
alatt elsajátította a kasztíliait (a mai irodalmi spanyol nyelv a kasztí-
liaiból fejlődött ki; a for.); némi keveset tudott még németül és an-
golul is. Igen udvarias és nagyon bölcs, megfontolt volt, de min-
denestül igen nyíltszívű, egyenes, őszinte; ezt az erényét a király 
fölöttébb értékelte. Bizonyos, hogy a királyok más embernél fo-
kozottabban élvezik a barátságos, tettetés nélküli, mesterkéletlen 
beszélgetéseket, hogyha néha valakivel ilyenben részük van, ezt 
méltóságukhoz ménen engedélyezhetik, hiszen igen-igen ritkán 
találnak olyan valakire, akinél nem kell attól félniük, hogy félre-
vezetés áldozatául esnek, avagy valamilyen módon sérelmet szen-
ved méltóságuk és legfőbb ítéletalkotásuk. A beszélgetések kedves 
meghittségét fokozta Itália tájainak és dolgainak emlegetése, hiszen 
a király korábban bizonyos ideig Itália földjén élt. Mindennap, 
ahogy felébredt, máris ezt mondta: „Értesítsék Farinellót, hogy,,, 
ma este várom a szokott órában." Kevéssel éjfél el őtt jelent meg 
Farinello, és virradatnál előbb nem nyert elbocsátást, azaz mintegy 
négy óra múlva, s ekkor lakosztályába vonult vissza; mivel volt 
lakosztálya az udvarnál, noha volt egy másik háza is. Minden este 
három vagy négy áriát énekelt; éspedig —bár szinte hihetetlenül 
hangzik — mindig ugyanazokat. Kettő  ebből Hasse úr kompozí-
ciója volt: Pallido il sole (Sápadt a nap), és E pur questo dolce 
amplesso (Mégis ez az édes ölelés). A harmadik egy menüett volt, ezt 
ő  tetszése szerint szokta variálni; a negyedik egy a csalogánytól 
vett hasonlat, nem tudom, melyik költ őtől, sem hogy ki volt, aki 
hangjegyek alá írta. Milyen áriáról lehetne valaha is azt mondani, 
hogy ezeknél nagyobb szerencse érte? És amennyiben véletlenül 
(báré véletlenek igen ritkák voltak) a többi elmaradt volna, a csa-
logány-áriát sohasem hagyták el. De mégiscsak felmentést kapott 
Farinello ettől a beszélgetéstől és szolgálattól, valahányszor a 
nagyon vallásos uralkodó a szentségekhez kívánt járulni, mivel 
előző  este felkészült erre. Tudatában volt Farinello annak az 
őszinte szeretetnek, amelyet iránta érzett a király és amelyet ő  
őszintén viszonzott is, mivel úgy szerette, ahogy egy gyengéd ér-
zelmű  jó barát képes viszontszeretni a másikat. Arra törekedett, 
hogy derűs hangulatban tartsa, amiben nagyon ügyes volt beszél-
getései során, jóllehet ő  maga melankolikus kedély volt. És ha né-
melykor nem sok hangulatot érzett is, legy őzte magát derekasan, és 
sohasem hagyta, hogy a király szolgálatteljesítésében kivetnivalót 
találjon. Amikor Fülöp után Ferdinánd következett, több alkalma 
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molyak esetében pedig mindenképpen fokozottabban. Itt mindenki 
tökéletes csendben várakozott; alig lehetett hallani egy-egy halk, 
rövid suttogást, a király és a királyné tapsának alátámasztására, ha 
valamelyik színészt megtapsoltak. Bologna melletti házában egyéb 
festmények közt bizonyos képek láthatók, amelyeken Francesco 
Battagliuoli által megfestett jelenetek láthatók a Niteti, a Didone és 
az Armida című  operákból. Ez utóbbi dráma, amelyet a savojai 
herceg és Donna Maria Antónia infánsn ő  esküvője alkalmából 
mutattak be, az egyetlen, amely nem Metastasio m űve. Az em-
lített képeken mindenki csodálja az ábrázolt jelenetek nagyszer ű -
ségét. Ugyanezen fest ő  kezétő l látható itt az aranjuezi királyi villa 
négy látképe, s egyikükön a kert ábrázolása, ünnepi kivilágítás-
ban, amelyet 1751. május 30. napján készítettek meglepetésszer űen, 
Szent Ferdinánd napjának megünneplésére. Ezt az új ötletet há-
romnegyed óra alatt gondolták el és hajtották is végre, mialatt a ki-
rály egy szerenátát (zenei m űfaj! a ford.) hallgatott a színházban 
ülve. Majd kellemes meglepetésként mutatták meg neki a világítás 
vidám látványát, amely mesterséges napkeltének hatott, amikor az 
egyik ablakot azzal az ürüggyel nyitották ki, hogy a bels ő  levegő  
túlságosan felmelegedett. Valamennyi képen, amelyeket említet-
tem, az ábrázolt alakok — amelyek igen nagy számban láthatók — vagy 
a nézőközönség, vagy a színészek valóságos személye van megjelenít-
ve, mindegyikük a saját viseletében. Talán lesz olyan valaki is, aki 
szeretné látni annak az öt hajónak a formáját, amelyek a király 
kéjutazásaira szolgáltak. Ezek ábrázolása színesben megnézhet ő  
egy nagyméretű  kéziratos kötetben, elegáns marokinb őr-kötésben, 
a kötetet Broschi hozta magával Spanyolországból, két másik 
hasonló kópiát hagyva ott, egyiket a király rendelkezésére, a má-
sikat a színház igazgatója részére. Ezek a hajók egymástól mind 
különböző  alakúak, de mind pompázatos kivitel űek voltak, igen 
díszesek, és olyan berendezésekkel, amelyek a rajzon nem voltak 
bemutathatók: mindegyikük fel volt szerelve bizonyos szerke-
zetekkel, amelyek segítségével a padlóból üdít ő  italokkal megrakott 
asztalok emelkednek ki, és kottaállványok kottákkal és a megfe-
lelő  hangszerek is, aszerint, hogy énekelni vagy hangszeren ját-
szani akarnak-e. Magában a könyvben fel van jegyezve, mikor és 
hány ízben futottak ki azok a hajók; a dámák és nagyurak nevei, 
akik az egyes hajókban a királyi személyiségek kíséretében vol-
tak; a törvények, amelyeket a kormányosok szabályzatként és a 
hajózás biztonságának fokozására hoztak meg. Úgyszintén fel Van-
nak jegyezve itt bemutatásra került drámák; a színészek, akik el ő -
adták; ezek mindegyikének díjazása; egyéb kiadások és azok az 
ajándékok is, amelyeket rendkívüli okokból kiosztottak, mivel eb-
ben a könyvben rendszeres és igen buzgó megemlékezés olvas-
ható minden eseményr ő l. Az intézkedések, amelyekr ől eddig be-
széltünk, a királyi és az udvari nemesurak valamennyi szórakozá-
sára kiterjedtek. De más jelleg ű  gondoskodás volt a dolga D. Carlo 
úrnak (Don Carlo Broschi), amely a nagyobb jelent őségű  tárgyak-
ra terjedt ki. A királynő , Barbara, két szaléziánus barátot hívott 
meg, és részükre egy terjedelmes és kényelmes zárdát kívánt ala-
pítani, amelyben a nemesi családok leányai kapnak majd nevelést, 
fenntartva a maga és a jövend ő  királynők részére azt, hogy közülük 
tizenkettőt ők jelöljenek ki, s a zárda ill ő  fenntartására a saját jö-
vedelmükbő l utalnak ki megfelelő  összeget. A zárdához még egy 
külön lakást is hozzá kívánt csatolni saját maga részére, arra az 
esetre, ha visszavonulni kívánna a magányosságba. Mindkét épü-
lettel és hasonlóképpen a ház felszerelésével és a templom be-
rendezésével kapcsolatos teend ők D. Carlo úrra voltak bízva, aki e 
vonatkozásban, a szokott módon, igen értékesnek bizonyult. 
Olyannyira, hogy a királyné óhaját azonnal teljesítették, egy-
időben több helyen indultak meg különféle munkálatok; Nápoly- 
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ból, Bolognából, Milánóból hozatták meg a szakrális célú felsze-
relést, lenvásznat, selymet, az orgonát, az ezüstnem ű t. A király rend-
kívüli örömét lelte feleségének kegyes buzgólkodásában, mivel ő t 
nagyon szerette, és nagy részt vállalt maga is mindenben, ami a 
királynénak tetszett. Így például minden apróságra kiterjed ő  fi-
gyelmével észrevette, hogy a teend ők elvégzésében tanúsított 
nagy-nagy igyekezet ellenére is megfeledkeztek valamir ő l: arról 
a nagy gyertyatartóról, amely a húsvéti gyertyát tartja. Azonnal el-
rendelte D. Carlónak, hogy csináltasson ezüstb ő l egy kandelábert 
angyal formájára, embernagyságban, mégpedig a legnagyobb siet-
séggel és titokban. Amikor elérkezett a nagyhét, a gyertyatartót be-
vitette saját szobájába, és amikor legközelebb belépett a királyn ő  
oda, mint ajándékát adta át neki a gyertyatartót, kedvesen tréfál-
kozva neje feledékenysége fölött, amelyért neki, a férjnek kell 
helytállnia. A lovag (Farinelli; a ford.) nemcsak hogy szívesen 
állította saját m űvét a királynő  és noviciák (apácajelöltek) szol-
gálatába, hanem emléket akart hagyni magáról, s evégett az apá-
cáknak ajándékozott egy szép képet, mégpedig a híres Murillo 
egy művét: San Giovanni di Diót ábrázolja, amint egy beteget 
szállít a vállán. Végül pedig ő  kapott megbízást az udvari f ő -
káplántól, az indiai pátriárkától a király jóváhagyásával arra, hogy 
szabályozza az egyházi zenét a királyi kápolnában. Ezt a megbíza-
tást szintén buzgón látta el, és épp a nagyheti szertartásokhoz 
szerezte be Rómából a legnevezetesebb zenem űveket, amelyeket 
ott igen féltékenyen őriznek; abban a meggy őződésben tette ezt, 
hogy az egyházi dolgok példáját nem is illenék máshonnan be-
szerezni, mint Rómából. Minthogy D. Carlo Broschi mindezek-
nek a megbízásoknak igen h űségesen és nagy buzgalommal tett 
eleget, egyre növelte maga iránt Ferdinánd szeretetét és becsülését, 
annyira, hogy a királyban olyan gondolat támadt, hogy ő t a na-
gyon tekintélyes Calatrava-rendbe emelje. A király már kezdet-
tő l fogva több ízben szándékozta ő t megtiszteltetésben részesí-
teni és magas hivatalokkal és adományokkal ellátni. Utoljára a 
„configliero di azienda" (valamilyen magas állami tisztség; szó-
tárakban nem szerepel; a ford.) fokozatát kínálta fel neki, de ő  min-
denkor elhárította magától. Végül is a király beszereztette Nápoly-
ból családja nemességének bizonyítékait, anélkül, hogy ő  maga 
bármit is tudott volna errő l, majd egy napon markába rejtve a rend 
keresztjét így szólt hozzá: „Most meg akarjuk látni, vajon te min-
dent visszautasítasz-e, ami t ő lünk ered?" Válaszolt erre Broschi: 
„Sohasem fogok semmit visszautasítani, ami Fenségedt ől érkezik 
hozzám, mivel az megtiszteltet ő  számomra." A király kinyitotta 
a tenyerét és megmutatta neki a keresztet. Térdre borulva köszönte 
meg Broschi ezt a királynak, azt mondván, hogy elfogadja, nehogy 
gőgösnek tűnjék és érdemtelennek, de el őbb le kell tennie a vér 
próbáját (az őspróbát; a ford.). Válaszolt a király: „Már megtettük 
ezt seborvosként, és úgy találtuk, hogy ez a vér jó;" és saját kezei-
vel tűzte fel mellére a keresztet. Utána megtörtént az ünnepélyes 
avatási szertartás is a Calatrava-rend parancsnokához utalt apá-
cakolostorban. Itt vette át a szokásnak megfelel ően a magas szárú 
cipőket és aceremónia-köpenyt, s saját maga átnyújtotta a rend 
nagymesterének azt a keresztet, amelyet a király adott neki ko-
rábban, s amelyet most ő  hozott magával a kezében: ezt a keresztet 
most ismét a mellére tűzték, ezúttal a nagymester. Magát a keresz-
tet végrendeletben hagyta a Királyi Calatrava-rendre, majd el-
küldték azt az említett királyi n ői kolostorba és bejegyezték a rend 
emlékkönyvébe; ezt az emlékkönyvet a királyi zárda archívumá-
ban őrzik. A világ csodálkozott Farinello ilyen magas megtisz-
teltetésén, de aki közelr ől ismerte ténykedéseit, az nem lep ő -
dött meg, hanem inkább megörült ennek a hírnek. Oly sok di-
cséretes, kiváló tulajdonsága volt lelkének, és az alkalmak sze- 
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rift oly jó volt ezeket felfedezni. A fejedelmek kegyeit élvez ő  em-
berek nagyobbik része nem nagyon szokott másoknak is juttatni e 
kegyből, inkább mindent saját előnyükre kívánnak hasznosítani. 
Broschi sohasem vonakodott attól, hogy más érdekében közben-
járjon, valahányszor úgy látta, hogy igaz ügyet szolgál. Ellenkez ő  
esetben bármi eszköz vele szemben hiábavalónak bizonyult, és a 
leghiábavalóbb volt mindenek között az arany. Az egyik grand Pe-
ru alkirálya szeretett volna lenni, és felkínált neki négyszázezer 
piasztert; azt felelte ennek, hogy érdemei és a király miniszterei se-
gítségével elérheti célját. Ami őt illeti, páholyt készíttetett neki az 
Operában, hogy meghallgassa az előadásokat, amelyeket a király 
színházában adnak elő . Az egyik miniszter egy kazettát küldött 
neki ajándékba teli aranyakkal, a számukat nem tudom, de két-
ségtelenül igen nagy érték lehetett. Kérni nem akart semmit, mind-
össze le akarta kötelezni Farinellót. Don Carlo visszautasította 
azon nyomban, azt válaszolva, hogy neki nincs szüksége pénzre, és 
ha lenne, akkor a király jóindulatában bízna egyedül, és merészen 
hozzátette még, hogy ő  nem adja el magát senkinek. Igazságos 
ügyért nemcsak készen állt arra, hogy másokat is részesítsen a 
király és a grandok kegyében, akik baráti viszonyban álltak vele, 
hanem alkalomadtán másokat látott el pénzzel a sajátjából; akkor 
volt a legboldogabb, hogyha máson valami módon segíthetett. 
Montemar tábornok Itáliából nagy számú hangszeres zenészt, éne-
kest és más m űvészt hozatott át; de minthogy közben kiesett a ki-
rály kegyeibő l, ezek az emberek mind támasz nélkül maradtak. A 
lovag szánalomtól meghatva mindegyiküknek alkalmazást szer-
zett, ekkor kapta az »olaszok atyja" címet, és számtalan esetben 
szólították e néven. Köztük volt a már korábban megemlített Gia-
como Campana Bonavera, akit akkoriban adott segítségül Pavia 
nevű  gépészéhez, majd királyi dekrétummal kineveztette őt a 
(színházi) gépek fő-fő  gondozójává és a királyi színház f őgond-
nokává, és amikor távozott, az ő  kezeire bízta az egész színházi 
felszerelést, minden berendezést. Különösen kedvelte a milánói 
Teresa Castellini asszonyt, akit Barbara királyné hívott Spanyol-
országba; ő  maga tökéletesítette éneklésben. Erre nemcsak az é ~e-
kesnőben rejlő  kiváló adottságok ösztönözték, hanem nagyfokú 
szerénysége és igazi keresztényi erkölcsi felfogása is. A lissza-
boni földrengésben azok az énekesek, énekesn ők, hangszeres 
művészek és balett-táncosok és táncosn ők, akik a földrengéskor 
Ott  tartózkodtak Lisszabonban, elmenekülésük után hozzá fordul-
tak segítségért, s ő  nem is tagadta meg senkit ől támogatását. Eb-
ből az alkalomból kétezer dupla-aranytallért adományozott a sa-
játjából, azokon a segélyeken felül, amelyeket barátaitól, a gran-
doktól, a királytól és a királyn őtől szedett össze részükre. 
Könnyen adott másnak kölcsönöket is, és más becsületességében 
bízva mindig hallgatott err ől. Igaz, az is megtörtént, hogy so-
kaknak, akik sokat kértek tőle, sok helyett csak keveset kölcsön-
zött. Tudatában volt annak, hogy az ilyen jótétemény a barátokat 
ellenséggé változtatja, ha kés őbb nem tudják — vagy nem akarják —
kiegyenlíteni tartozásukat. Amilyen készséges és buzgó volt, ha 
mások érdekében kellett kérnie valamit, annyira tartózkodó és 
idegenkedő  volt saját magának vagy közeli hozzátartozóinak ja-
vára szolgáló el őnyök kiharcolásában. Fivére, Riccardo, akit 
Ferdinánd tengerészeti hadbiztosi teend őkkel bízott meg, ezt a 
hivatalát nem Don Carlo közbenjárásának köszönhette, hanem 
saját érdemeinek és a király önkéntes b őkezűségének. Riccardo 
élete virágjában halt meg az 1756. évben. Megel őző leg Wittembergi 
Sándor uralkodó-herceg szolgálatában állott. Jeles zeneszerz ő  volt, 
és egy tő le származó opera Londonban nyomtatásban található 
meg. Az udvarias előzékenységekr ől és jótéteményekrő l, amelyek- 

ben részesült, Broschi sohasem feledkezett meg. Porpocának, régi 
énekesmesterének több ízben küldött pénzsegélyt, Londonba, 
Bécsbe, Nápolyba, pedig nem szerette, ha közelében van, mert 
Porpora meggondolatlan, igen merész fecseg ő  volt. Amikor Antonio 
Bernacchi meghalt, saját költségére pompás temetést rendezett neki a 
madridi Olaszok Templomában. A Crudeli nev ű  költőrő l, aki 
ő t verseiben magasztalta, szerencsétlenségében fájdalommal em-
lékezett meg. Mégis, nincs szándékomban ez alkalommal is nagy-
fokú bőkezűséget tulajdonítani neki. Ebben mások keze volt benne 
ezúttal. De nemcsak a barátait segélyezte életükben, hanem család-
jukat is, haláluk után. Így cselekedett Amigonival, a fest ővel, és 
Domenico Scarlattival, akik közül az els ő  nem élt elég hosszú ideig 
a hozzátartozói gazdaggá tételére, a második pedig játékokkal 
emésztette fel nyomorult módon tehetségének gyümölcseit és a 
királyi bőkezűség ajándékait. Cseppet sem volt féltékeny a többi 
kiváló énekesre, sőt szerette őket, és rajongott értük, mint például 
azt Egiziello, Raf, Amadari, Garducci, Carlani és mások esetében 
tette, akik részére különféle el őnyöket szerzett és bevezette őket a 
király lakosztályába, hogy ott énekeljenek, ahova a belépés f ők-
nek lehetetlen, férfiaknak roppant nehéz volt. Mások cselekede-
teirő l sohasem pletykált, és rosszat sohasem mondott. Inkább min-
dent jó oldaláról fogott fel, és hacsak lehet őség volt rá, mindenre 
talált mentséget. A sértéseket könnyen megbocsátotta, és igen 
béketű rően viselte el ellenségeit és szidalmazóit. Süketnek tettette 
magát, és állhatatossága ebben legy őzhetetlen volt. Viszont min-
denkor kivárta az alkalmat, hogy a rosszért jóval fizessen. Egy el ő -
kelő  nemesúr roppant igaztalanul beszélt róla, a királyt hibáztatta 
a Farinell iránt tanúsított jóságáért, és panaszkodott, hogy ős-
régi családjának érdemeirő l megfeledkezik az uralkodó. Ez az úr 
a hadseregnél a fia részére kívánt egy rendfokozatot adományoz-
tatni. Farinello anélkül, hogy sokat beszélt volna, megszerezte ré-
szére a királytól, amit kért, és saját kez űleg írta alá a kineve-
zést, megjegyezvén, hogy ezt az érdemesítést azért a megbecsü-
lésért vívta ki, amelyet ő iránta és családja iránt érez. Amilyen 
türelmes, éppolyan bölcs és óvatos is volt. A király gazdagon jöve-
delmező  lovagi járadékot kívánt részére biztosítani a Calatrava-
rendtől. Ő  szerényen visszautasította, mondván, hogy ilyen ado-
mányok a nagy érdemeket szerzett alattvalókat illetik, olyanokat, 
akik hosszú időkig fáradoztak Őfelsége szolgálatában, vagy éle-
tüket veszélyeztették az ország védelmében, ő  azonban mindenkor 
nyugalomban élvezte az udvar örömeit és az uralkodó kegyeit. En-
nek elmondása után a királynak egy érdemdús nemesurat hozott 
javaslatba, aki rászoruló volt, és rábírta a királyt, hogy ado-
mányozza ennek a járadékot, saját magát mentesítve így a spanyol 
nemzetiségűek gyűlölködésétő l és jótékonyságot gyakorolva olyan 
valakivel szemben, aki arra méltó volt. El őszobájában sokan vára-
koztak az ország nagyjai, a hazai miniszterek és a külföldi nagykö-
vetek közül, mind olyanok, akik valamit reméltek vagy kívántak 
tő le. Ő  viszont ilyen előnyös helyzetben sem feledkezett meg soha 
magáról; ezért a grandokkal igen bizalmas és meghitt érintkezés-
ben sem viselkedett csekélyebb tisztelettel és nem engedte meg ma-
gának, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a ragyogó címeket, 
amelyek ezeket az el őkelőségeket megillették. Hasonlóképpen, 
ha magánál alacsonyabb rend űekkel érintkezett, mindenkor sze-
líd, jóindulatú és kedves volt, sohasem adta türelmetlenségének 
jelét. A szabó, aki ruháit készítette, azzal a kívánsággal jött oda, 
hogy hallhassa ő t énekelni. Amikor egy ízben egy igen nagy érték ű  
öltönyt hozott oda és bemutatta a költségeket tartalmazó listát, 
megkapta a kifizetési rendelkezést, és így szól: "Uram, nem jelen-
tem ki, hogy ki lennék elégítve, hanem más módon szeretném ezt." 
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„És milyen módon?" kérdezte a lovag. A szabó pedig: „Én már 
hosszú ideje járok ebbe a házba. Megérintem Ont, kezeimmel 
öltöztetem fel, de még sohasem voltam olyan szerencsés, hogy 
meghalljam, milyen is az éneke. Az egész udvar visszhangzik az  On  
dicséretétől, amely emiatt éri Uraságodat. Hát hogyne szeretném, 
hogy egyszer én is részese legyek egy ekkora gyönyör űségnek?" A 
lovag elmosolyodott és vidáman leültette a szabót a cembalo mel-
lé és hosszú ideig ott tartotta a cembalón játszva és énekelve a 
legnagyobb energiával és a legm űvészibb módon, mintha a király 
volna az, akinek énekel, vagy a királyné. Mivel ezzel teljesen kielé-
gítette a szabó óhaját, kétszeresen is megfizette ezzel, amivel tar-
tozott. Így Farinello egyformán távol tartotta magát minden vi-
selkedésbeli széls őségtől, a túlzott tartózkodástól és a bizalmas-
kodástól, és megőrizte magának az alacsony rend űek és a nagy-
urak szeretetét. Minthogy azonban nem elég, ha a bölcs ember 
mentes minden hibától, hanem arról is kell gondoskodnia, hogy 
ne essék a ráfogás és a gyanú áldozatául (ami bizony könnyen 
adódik a sokféle teend ő t ellátó embereknél, fő leg, ha külföldiek), 
ezért ő  a körülményekhez képest a lehet ő  legnagyobb takarékos-
sággal járt el minden reá bízott, sok költséggel járó megbízatásban; 
ső t óvatosságból és saját biztonsága érdekében az els ő  pillanattól 
fogva kijelentette, hogy nem óhajt pénzeket kezelni, és azt kérte, 
osszanak be melléje könyvel őket és pénztárosokat, akiknek a 
gazdálkodással és a kifizetésekkel kell tör ődniük. Intendánsként 
megkapta Don Andrea Gomez de la Vega urat, aki Calatrava-rendi 
lovag volt, és kincstárnoknak Don Francisco Ocarizt, és minden 
pénzkezelés csakis általuk történhetett; s ő t, amikor a színháznál 
működött, évről évre megkívánta, hogy valamennyi kiadási tételt 
egyetlen ív papíron kifejtve nyíltan bemutassák a királynak és bárki 
másnak is, aki csak bele kíván tekinteni. Nem élt vissza az uralko-
dó türelmével azáltal sem, hogy beleártsa magát az államügyekbe, 
és tisztelettudóan alávetette magát mindegyik miniszternek minden 
olyan ügyben, amely őrájuk tartozott. Volt a lisszaboni földrengés 
elő l menekültek közt két illuszris milánói zenész: Reina és Sor-
belloni, akik a király közvetlen szolgálatára voltak kirendelve 
megelőzőleg. Farinello az ország és a szolgálat elhagyásának iga-
zolt okaként nem fogadta el a földrengés okozta rémületet, és azt 
sem vélte helyénvalónak, hogy szót emeljen érdekükben, miel őtt 
még a portugál nagykövet fel nem menti őket. Miután ezt az en-
gedélyt megkapták, elhelyezte a két zenészt a spanyol király kó-
rusában. Mindezekkel a kiváló tulajdonságokkal társult vallásossá-
ga is, amely az összes erény legfőbbje, s az egyetlen szilárd táma-
sza a jó cselekedeteknek. Példásan eleget tett az Egyházzal szem-
ben minden kötelességének. A házában tartott egy káplánt, mivel 
amikor Londonban tartózkodott, külön privilégiumot nyert há-
zioltár és még egy külön hordozható oltár fenntartására XIV. 
Benedek pápa saját kezével írt leiratával. Ha beszéltek egymással, 
mindig odanyújtotta jobbját, és az asztalnál az ő t megelőző  hely 
volt a papé. Továbbá Angliába menetelét megel őzően beszerezte 
a megfelelő  mentesítéseket a húsfogyasztásra, lelke megnyugta-
tására, távolabb tartva így magát a veszélyt ől. Apjáról, akit még 
gyermekkorában elvesztett, sokáig megemlékezett és igen nagy 
kegyelettel beszélt, áldva szigorúságát, amellyel őt nevelte és 
tanította. Ugyanilyen tiszteletet és gyengéd szeretet ő rzött meg 
anyja iránt is, aki Farinello spanyolországi tartózkodásának els ő  
éveiben halt meg. És minden távoli tartózkodási helyér ől gondos-
kodott arról, hogy anyja minden kényelemmel tökéletesen elle-
gyen látva, és gyakran ajánlotta fiú- és lánytestvérének és sógorának 
is, hogy legyenek nagy tisztelettel anyjuk iránt és adjanak meg neki 
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mindent. Nos, ki csodálkoznék azon, ha egy ilyen jellem ű  ember 
nagy mértékben csalódik? S ő t inkább általa tanulhatjuk meg, mi-
lyen a szerencse útja. 

Azonban ezen a földön nincs semmi, ami hosszú id őkön át tarta-
na. Az uralkodópác, amely annyira kedvelte és értékelte Farinellót, 
erő teljes és fiatal volt. A halál mégis, minden várakozás ellenére, 
elragadta őket errő l a földrő l. A királynő  távozott először, és em-
lékeként a zenész Farinellóra hagyta összes kottáját és valamennyi 
cembalóját. Majd kis idő  múlva követte őt a király, aki többé nem 
tudott megvigasztalódni. Ez az uralkodópác az 1729. évben kötött 
házasságot, egészen fiatalon, a portugál határon. Az esküv őn jelen 
voltak a szülők: V. Fülöp és V. János királyok. Ferdinánd 16 éves 
volt, Barbara pedig 17. 29 éven át éltek együtt olyan egyetértésben 
és akkora szeretetben, amilyenre a magánemberek közt is ritkán 
akad példa. A király minél távolabb akart kerülni Madridtól, hogy 
ne hallja a királyné temetését jelz ő  harangok gyászos kongását. Mi-
vel még nem érkezett el az az évszak, amelyben az aranhuezi villába 
szoktak vonulni, amikor a Tajo vize kiönt és állóvizet alkot, így 
zékhelyét áttette a „b űnös" villába, a ciogioni állami várkastélyba, 

amely korábban a Barberini családé volt, majd megvette Don Filip-
po infáns. Ezen a helyen 15 napig tartózkodtak, s a király szo-
morúsága ahelyett, hogy elmúlna, egyre fokozódott, s ő t beteges-
kedni kezdett. Don Luigi infáns, a király öccse (aki nem hagyta 
el többé testvérét egészen utolsó pillanatáig) minden imája és igye-
kezete, sem bárki más imádkozása nem tudta többé rábírni a 
királyt, hogy elmozduljon onnan, és arra sem, hogy visszatérjen 
a madridi udvarba. Farinello, akit a király már másnap sürg ősen el-
hívatott, s aki itt is maradt, mivel a király meghagyta Alba herce-
gének, a fő-fő  udvarmesternek, hogy sürg ősen készíttessen szál-
lást részére, megkett őzte igyekezetét és buzgalmát, hogy elterelje a 
király gondolatait fájdalmáról; de ugyanazok az eszközök már nem 
voltak oly eredményesek, mint korábban, amikor a királyi feleség 
még jelen volt. Így lassú betegségt ő l emésztve 1759. augusztus 
10-én meghalt, életének 46. évében, s a királyn ő  is 46 éves volt, ami-
kor tizenegy és fél hónappal korábban elhalálozott. Ott maradt 
mélyen lesújtva a lovag kétszeres gyászában, az általa annyira 
tisztelt és szeretett uralkodópác elvesztése fölött. Ehhez a nagy bá-
nathoz hozzájárult még a harmadnapos váltóláz is, amely már 
egy ideje bántotta, és a fájdalom mindkét okát felülmúlta a harma-
dik, azaz az általánosan megnyilvánuló változás vele szemben az 
udvari személyek részér ő l, a barátai részér ő l, vagy akiket bará-
tainak vélt. Könnyű  volt előrelátni, hogy Farinello nem részesül 
akkora kegyben annak részér ő l, aki az ország irányításában követ-
kezik, minthogy Erzsébet királyn ő  önmagában sem volt nagy 
zenebarát. A király, Károly, talán még kevésbé. Egyesek egye- 

nesen azt képzelték, hogy a királyné, Erzsébet nem lesz vele 
nagyon elégedett, mivel amikor Barbara királyné udvartartásához 
tartozott, nem valami sokat mutatkozott a kés őbbi királyné elő -
szobájában. Mentsége Farinellinek könny ű  volt, hiszen egyidőben 
két helyen nem lehetett. Ő  még akkoriban gyakran igen nagy dicsé-
retek közt beszélt Erzsébetr ől. Ot nevezte szerencséje els ő  fundamen-
tumának Spanyolországban, s amíg élt, gyakran mondogatta, hogy 
ő , Erzsébet, olyan hercegn ő , aki ezer birodalomra érdemes, cso-
dálatraméltóan nagylelk ű  és oly bőkezű , hogy ez mintegy túl-
áradt belő le a dicsőségesen uralkodó III. Károlyba, aki nagylel-
kűen biztosította megélhetését, anélkül, hogy szolgálattételre kö-
telezné. Az emberek mégis úgy gondolták, s ennyi elég is, hogy 
majd vele is ugyanaz történjék, ami általában a hatalmasokkal szo-
kott történni, amikor elvesztik a legfels ő  hatalom védelmét. Ferdi-
nánd király még le sem hunyta a szemét, amikor a Broschi-lakosz-
tály már elhagyatottá, magánossá vált. A barátok, a bizalmas isme-
rősök pillanatok alatt idegenekké váltak, amin Broschi nem gy őzött 
rendkívüli módon csodálkozni, minthogy belsejében tudatában volt 
annak, hogy csaknem mindenkivel csak jót tett, egyikkel keveseb-
bet, másikkal többet. Ezért azzal hízelgett magának, hogy neki 
mentesnek kell lennie a hozzá hasonló helyzetben lév őket általá-
ban utolérő  sors következményeitő l. Egyik igazi barátja — aki nem 
szerencséje, hanem személye miatt kedvelte ő t — igen találóan je-
gyezte meg, látván értetlen csodálkozását: „Ugyan, Uram, hogy is 
tűnhet Önnek újszerűnek ez a hálátlanság vagy állhatatlanság az 
emberek részéről, amelyet jeles barátja, Metastasio, már annyi év-
vel ezelő tt megjósolt Onnek?" „Ugyan mikor mondott nekem 
ilyen jóslatot?", mondta. Válaszolt erre a barátja: „Amikor az Ar-
taserse-ének els ő  jelenetét írta, mégpedig éppen azért, hogy figyel-
meztesse Önt arra, ami most Onnel történik." Ezt mondva ke-
zébe adta a könyvet, és elolvastatta vele azokat a szavakat, ame-
lyeknél ez alkalomhoz ill őbbeket nem is írhatott volna: 

„A megváltozott állhatatlan embercsoport 
hamis barátok nélkül maród, amikor megsz űnik 
az uralkodó kegye. Oh, hány pillantást 
véltem tisztelőnek, most gőgjüktő l szenvedek!" 

Két nappal a király halála után Madridba visszatérve kézcsók-
ra járult az anyakirályné elé, aki jó szívvel fogadta. Végre sor 
került arra Spanyolországban, hogy Károly király megérkezzék 
Itáliából, s ő  akkor Zaragozába ment, hogy találkozzon vele (a 
királlyal). Itt alázatosan megköszönte neki az V. Fülöp által részére 
kiutalt pénzbeli járadék továbbfolyósítását, ezt Őfelsége meg-
erősítette részére már korábban, az el őző , 1758. év októberében, 
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e h i első  napján kezdődő  érvénnyel, rendkívül megtisztel ő  szavak-
kal megfogalmazott rendelkezésében, kifejtve benne, hogy ezt az 
ő  (Broschi) mértékletes magatartásának figyelembe vételével 
teszi, mivel sohasem élt vissza királyi el ődjének kegyével, ba-
rátságával és bőkez űségével. Három hétig maradt abban a város-
ban a királyné és az infánsok valamilyen könnyebb betegsége miatt. 
Majd korábbi elhatározásának megfelel ően elindult Itáliába, s töb-
bet nem is tért vissza Madridba, ahol már el őzetesen megbízta egy 
bensőséges és hű  jó barátját, azt, akit már fentebb említettünk, az-
zal, hogy viselje gondját a dolgainak. Ő  el volt látva bőséges menle-
velekkel saját személyére, családjára és fogatára nézve is, ame-
lyet nem vizsgáltak át és amelyet nem kellett közvetlenül fizetnie. 
A jó barát azonban egy vagy két alkalommal mégis nehézségekbe 
ütközött a városkapuk őrségeinél; meglehet, azért, mert ezek az 
ilyesforma kellemetlenkedésekkel h űségüket akarták tüntet ő leg 
kimutatni; így aztán a harmadik esetben a királynak kellett meg-
erősítenie, hogy ez az ő  akarata, hozzáfűzve, hogy a miniszterek 
dolga, hogy engedelmeskedjenek a parancsoknak, és nem az, hogy 
felülbírálják azokat. Az utazást lassan végezte, mivel a harmad-
napos lázak újrakezd ődtek, és a teljes gyógyulást már csak Bo-
lognában érte meg. Pármán átutazva bókra járult Don Filippo in-
fáns elé, aki ő t szívélyes fogadtatásban részesítette. Kissé kés őbb, 
mégpedig ugyanazon 1760-ik év novemberének tizenkilencedikén 
Nápoly felé vette útját, hogy lábához boruljon annak a király-
nak, aki még kamaszkorú volt és akit kevéssel annak el őtte ismertek 
el uralkodónak, amikor Carlo elindult Spanyolországba. Capo di 
Chino helységben újólag kellemetlenkedtek vele a vámügyi tisz-
tek, ez a molesztálás azonban túláradó megtiszteléssé alakult át, 
mivel alkalmat adott a nápolyi nemességnek, hogy tudassák vele, 

ennyire hálás mindegyikük ezért az utazásáért. Kiváltképpen 
megnyilvánult a már említett Don Antonio Caracciolo herceg és 
a nagyszámú Belmonte család állandó szeretete és tisztelete; az 
utóbbi család igen jeles személyiségeket mondhat a magáénak, 
zek közé tartozik Don Michele Pignatelli capuai érsek, Belmonte 

hercege és hercegnéfa, a szül ők, valamint San Nicandro hercege. 
Mintegy hat hónapig maradt itt, s a következ ő  év júniusának 13. 
napján visszatért Bolognába, s ott töltötte el életének hátralév ő  
részét nyugalomban és nagy tiszteletben. Minden esztend őben egy-
szer meglátogatta Párma hercegét, s ő t magát számtalanszor felke-
reste barátilag a bolognai pápai legátus és kardinális, a bíboros 
érsek, Pallavicini marsall, aki a milánói állam ragyogó kormányzása 
után lakhelyét ide helyezte át, valamint számosan a nemességb ől, 
mindenekelő tt Spada, Zambeccari, Ratta és Tanara szenátorok, 
igen nagy műveltségű  emberek, akik általában nagy irodalompár-
tolók és kedvelik az irodalmárokat. Spada szenátor igen tiszta íté-
letű  költő  is volt emellett. Odajött két magas rangú jezsuita pap is, 
azzal az indokkal, hogy tiszteletüket akarják tenni; ő  azonban tar-
tózkodóan, bár udvariasan fogadta őket, és állva maradt, és nekik 
sem mondta, hogy foglaljanak helyet. Spanyolországban már ko-
rábban engedélyezett az udvar részére gyóntatópapot, mivel ez a 
figyelmesség vele szemben szükséges volt. A jezsuiták sürg ősen el-
búcsúztak, s attól kezdve nem is bocsátott maga elé másokat sem a 
Jezsuita-rendb ő l, kivéve a Pignatelli herceg két fivérét, és még egy-
két ugyanolyan magas rangú személyt; és ezt is ritkán; s ezt csu-
pán azóta, hogy feloldozták őket attól a kötelékt ő l, amely őket 
egyesítette. Egyébként tökéletes hallgatást tartott be a jezsuiták 
cselekedeteit illet ően, s nem is beszélt róluk, nem mondott sem jót, 
sem rosszat, mintha nem is ismerné őket. A Fariпello-házat leg-
gyakrabban felkeres ő  személyek közé tartozott maestro Martini, 
Minorita-rendi atya, a laikus világ elő tt igen hírneves, mély-
reható művészeti-tudományos és zenetörténeti ismeretei révén. 
Broschi egyike volt a páter legrégebbi barátainak, s ő t a művelt vi- 

lg és a zenével tudományosan foglalkozók neki köszönhetik azt a 
nagyértékű  szép és tudományos m űvet, amelyet Martini atya ép-
pen most állít össze. Bernacchi, közös barátjuk, egy meghitt be-
szélgetés során, amelyet a maestro-atyával folytatott, tudomást 
szerzett arról, hogy ez utóbbi fejében egy m ű  megírásának terve 
született meg; megtudta azt is, hogy a páter nem tudja rászánni 
magát a megírásra az elébe tornyosuló hatalmas nehézségek foly-
tán, amelyeket egyfel ől a tárgy óriási terjedelme, másfel ől a 
szükséges költségek nagysága jelentenek. Bernacchi írt err ől Fa-
rinellónak, és ő  válaszolt, meghagyva neki (Bernacchinak), je-
lezze Páter Martininek, hogy Barbara királyné elfogadta a ter-
vezett Zenetörténet nekiajánlását. Páter Martini nagyon meg-
lepődött, hiszen neki ehhez sohasem lett volna bátorsága. De most, 
hogy meg ne szegje barátjának adott szavát és ne viszonozza fa-
ragatlan módon a feléje megnyilvánult szeretetre méltó gesztust, 
köszönetet mondott a királynénak és azonnal nekilátott a mun-
kának. Bárcsak be is tudná fejezni, s ehhez az Úristen tartsa még 
hosszú időkig életben. Itália pedig egy általa elkészített olyan 
művet nyerne, amelyhez foghatót ebben a m űfajban más el 
sem tudna képzelni. Ez az egyházi férfiú éppoly kegyes és 
bölcs volt, mint amilyen nagy műveltségű , s Farinellónak ő  lett 
a gyóntatója és különböz ő  esetekben tanácsadója is. Az 1769. év-
ben II. József császár (a ford. megjegyzése: II. József 1780-92. 
volt császár, 1769-ben csak trónörökös volt, Mária Terézia ural-
kodott akkor) Bolognán utazott keresztül gyorsan és inkognitó-
ban. Este a szállodában Farinello után érdekl ődve megtudta, hogy 
Farinello a városon kívül lakik. Megjegyezte erre, hogy sajnálja, 
hogy nem találkozhat vele, mivel kiváló ember ő, akinek nagy volt 
a hatalma és nem ártott vele soha senkinek, csak jót tett minden-
kivel. Ugyanezt a dicséretet, s őt csaknem ugyanezekkel a szavak-
kal, mondta volt el róla Caprara gróf, bolognai szenátor, az 
Aranygyapjas-rend lovagja, I. Ferenc császár nevében, amikor els ő  
ízben jelent meg a pármai udvarban Spanyolországból történt 
visszatérése után, és ott id őzött néhány napig. Farinellónak volt 
alkalma e fejedelem kegyeinek megszerzésére, bécsi utazásai 
során. A fejedelmi kegyben megerősödött egy önkéntes, várat-
lan látogatása révén, amelyet Pozsonyban tett, ahol József magyar-
országi helytartóként székelt. Amikor II. József Rómából vissza-
tért, nyilvánosan (nem inkognitóban; a ford.) maradt Bologná-
ban rövid ideig. Ez alkalommal fogadta Farinellót kitüntet ően ke-
gyesen és jelentékeny idő tartómon át tartotta magánál négyszem-
közti beszélgetésre. Eme önmagában véve is rendkívül nagy meg-
tiszteltetés által még jobban megn ő tt Farinello tekintélye, figyelem-
be véve, hogy oly keveseket ért ez alkalomból az a szerencse, hogy 
Ő  Császári Felsége elé bocsáttattak legfels ő  audienciára. Mindeme 
számtalan megtiszteltetés, mindeme nagy nyugalom mellett, ame-
lyet élvezett és abban a kényelemben és gazdagságban Broschi 
mégsem volt boldog. A melankólia, amelyre mindig is hajlamos 
volt, fokozottan kezdett kellemetlenné, egyre kellemetlenebbé 
válni, akár azért, mert az életkor el őrehaladásával a vér kihűl, akár 
azér, mert a nyugalom és a révbejutás legf őképp nem kellemes azok 
részére, akik hosszú id őkön át hozzászoktak a zajhoz, a hajósélet-
hez. Mindig maga elő tt látta a fejedelmeket, akik szeret ő  szívvel 
voltak hozzá, és a többi illusztris személyt, akiket ismert volt, s 
akik már halottak. Látva arcképeiket, amelyekkel házát díszí-
tette fel, mindig meghatódott. A forró hála érzetével imádko-
zott hol egyikük, hol másikuk örök nyugodalmáért; s eközben 
a múlt emlékeinek felidézésével er ősödött benne tovább a már 
meglevő  melankólia. Igaz, két eszköz állott rendelkezésére, hogy 
segítsen saját magán; és ő  élt is velük. Az egyik a zene maga volt; 
az, ami szerencsés sorsának volt eredete, forrása. Sohase sz űnt 
meg benne a zene élvezete. Kiválóan játszott a tulajdonában lév ő  
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kitűnő  cembalokon, egyszer az egyiken, másszor egy másikon, 
s ezeket oly kiválóan tudta kezelni, hogy azt mondhatjuk, ezek 
értékes volta és hangereje sohasem volt jobban érzékelhet ő , mint 
amikor ő  játszott rajtuk. Még énekelgetett is gyakran, és hangját 
végig megtartotta eleven szépségében. Halála el őtt három héttel 
csaknem egész napon át énekelt. Összehasonlítva saját magát 
egykori énjével, sok különbséget észlelt, önmagában, a hangjá-
ban ; a többiek azonban még mindig gyönyörrel, csodálkozva 
hallgatták. Ő  élvezettel meghallgatott minden zenészt, aki meg-
látogatta, és mindent megdicsért; de sohasem kért meg senkit arra, 
hogy énekeljen. — A másik eszköz az ájtatosság volt. Bizonyos, 
hogy az ember nem talál ennél hatalmasabb és biztosabb vigasz-
talót. Amint felkelt, minden reggel nagyon alázatosan imádkozott. 
Egyik ablaka egy templomra nézett, amely a S. Luca Boldogsá-
gos Szűzről van elnevezve (az eredetiben: B. Vergine di S. Luca; 
szó szerint: Szent Lukács Boldogságos Sz űze; a ford.); ez egy domb 
tetején áll, nem nagyon messze. Err ől a helyről imádkozott, és 
kivágatott néhány nagyon szép fát, mert akadályozta rálátását a 
templomra. Ő  mindig nagyon tisztelte a Szűzanyát, és már koráb-
ban szokásba vette, hogy a szentségeket minden f őbb ünnepen 
magához veszi, az év egyéb ünnepi alkalmain kívül. Ama szám-
talan sok utazása során, amelyet Itáliában tett, sohasem tért le 
olyan útról, amely őt a loretói búcsújáró-helyre vihette. Az els ő  
ottléte alkalmával, miután forrón kérte Sz űz Mária közbenjárá-
sát, megvásárolta egy régi köpeny egy darabját; a köpeny a Szent 
Arckép takarójaként szolgált valaha. Ezt a köpenydarabot, a hite-
lességet igazoló okirattal együtt, egy dúsan díszített dobozba he-
lyezte és mindig magával hordozta, egyéb szent ereklyékkel 
együtt, legértékesebb és legkedvesebb tárgyai között. A halála el őtti 
napon odahozatta maga elé azt a lepeldarabot; mély tisztelettel 
megcsókolta, és kérte a jelenlevő  papot, hogy ezzel az ereklyével 
áldja meg őt. Amikor Spanyolországból hazatért, ismét felkereste 
a szent épületet, értékes berendezési tárgyakat adományozott 
részére és alapítványt tett évi 12 mise olvasására, az év különböz ő  
napjaira elosztva. Gyönyörűségét lelte kegyes könyvek olvasásá-
ban régebben is, és esténként felolvastatott bel őlük, mégpedig 
különösen olyan időszakokban, amelyek fokozottabban hívnak a 
szent Titkok fölötti elmélkedésre: ádventben és a nagyb őjtbeп . 
Mindenekelőtt az egyháztörténetet szerette olvasni, s ebben igen 
járatos volt, s egyik unokahúgát saját maga kívánta ebben oktatni. 
Ahogy vallásossága őszinte és tettetés nélküli volt, ugyanúgy jártak 
vele együtt a legkitűnőbb és igen pontosan meghatározott er-
kölcsi elvei is, s ezeket az elveket követték cselekedetei is. Több 
ízben kérték őt mások, akik tőle magától szerettek volna hallani 
életének emlékeiről, de ő  mindig elutasította e kérelmeket, mond-
ván: „Kinek használ ez? Nekem elég az, hogy tudják rólam, hogy 
senkinek sem ártottam. Adja hozzá ehhez, aki akarja, a sajnál-
kozásomat afölött, hogy nem tudtam annyi jót tenni, amennyit 
szerettem volna." A Szent Mihály Arkangyal egyházközség plé-
bánosa az új városkapunál nagyon megörült, hogy az ő  egyház-
községében vett házat magának a városban is, mivel ha hívei sú-
lyos szűkösségbe kerülnek, tudja, kihez forduljon; és nem is for-
dult hozzá soha hiába. S e határokon belül sem csökkentek le a ke-
gyes alamizsnák, dehogy, mindenki megérezhette b őkezűségé-
nek gyümölcseit. Részemr ől ez a dolog méltónak tűnik arra, hogy 
megemktsem, mivel az emberek, amikor megöregednek, legtöbb-
nyire fukarrá szoktak válni; s az ő  részére már el volt zárva újabb 
vagyonszerzés lehetőségének forrása. Amint már Spanyolhonban 
is különösen az olaszokat támogatta, ugyanúgy Itáliában minde 
nekfölött a spanyoloknak kedvezett. Egyik évet a másikkal egyen-
lővé téve, egyformán költött mintegy ezer lírát ennek a nemzetnek 
a szegényeire, akik valamennyien hozzá jöttek. Egyiküknek inge-
ket adott, a másiknak harisnyákat, cip őket, a harmadiknak pénzt; 
és mivel akadálytalanul tehette, mindegyikükkel beszélni akart. 
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Ezek azok az emlékek, amelyeket Broschi életér ől össze tudtam 
gyűjteni, igaz forrásokból merítve azokat, azaz oly személyekt ől, 
akik nem hallomásból, hanem saját tapasztalatukból ismerik a 
tényeket, s akiknek tiszta, világos szemük van arra, hogy he-
lyesen lássanak, tévedések nélkül. 

Noailles herceg, marsall, nagyhír ű  politikai és katonai memo-
árjaiban — amelyeket a nagytudományú Millot apát adott ki — azzal 
ellentétben, amiket fentebb el őadtam, olyan feltevés olvasható, 
amely szerint Farinellóпak része lett volna az államügyek inté-
zésében; az 1754. évnél az olvasható, hogy Duras herceg, Francia-
ország nagykövete bizalmasan közölte, hogy azért tudja kell ő  
határidőre lebonyolítani megbízásait, mivel sikerült eloszlatnia 
Carvajal előítéletét, biztos a gyóntató érzelmei fel ől, és már 
biztosan számíthat Farinellóra, az énekesre. Bizonyos, hogy ha 
a nagykövet ilyen reményt táplált, azt képzelte, hogy Farinello 
beleszól a miniszterek dolgába. Elképzelése éppenséggel való-
színűtlen. Másvalaki, ha az udvarnal ugyanolyan szerencsés lett 
volna, mint Farinello, de kevésbé szerény és kevésbé okos, el ő-
vigyázatos, biztosan nem lett volna tartózkodó. Farinello viszont, 
aki meg volt elégedve azzal, hogy a király jóindulatú cselekedetei-
ben közreműködik, és egyik vagy másik rászoruló érdekében 
közbenjár bizonyos határok között, mint már fentebb ismer-
tettem, sohase ment ennél tovább. Sohasem volt szokása, hogy 
valakiben hiú reményekkel keltsen illúziókat. Erre utalnak a 
hozzám eljutott információk, és részemr ől nem is hihető , hogy oly 
hosszú ideig lett volna képes megőrizni legfőbb patrónusának 
és minisztereinek jóindulatát és tartós nyugalomban élni, hogy-
ha másképp viselkedett volna. De a tények meger ősítéseképpen 
egy nem felszínes feltevést adhatok el ő . Farinello egyetlen nappal 
sem látta előre a híres miniszter, Ensenada, bukását; s őt, a hirtelen 
fordulat megrémítette és attól félt, hogy a miniszterrel fenntartott 
szoros barátsága és az általa meg őrzött jóindulat és figyelmesség 
neki is bűnéül róható fel; ezért sürg ősen a király elé járult, aki-
megnyugtatta őt, hogy Ensenada esetének nincs hozzá semmi köze. 
A király szavai, és még sokkal inkább saját lelkiismerete annyira 
megnyugtatta Farinellót, hogy el ő  merte adni most már azt a ké-
rését is, hogy szabadíttassék fel az elbocsátott miniszter lefog-
lalt vagyona, és ezt el is érte: a király kijelentette, hogy ez a 
lefoglalás nem is az ő  szándéka szerint történt. A Noailles her-
ceg, marsall mellekelt memoárjának ez a része egybevág az ál-
talam elmondottakkal, mivel az 1754. évnél ez olvasható: „Ez az 
esemény (az Ensenada-ügy) megdöbbentette az udvart és a vá-
rost. A gyóntató és Farinello sefn volt kevésbé elképedve, mint a 
többiek, olyan nagy titoktartással szőtték a cselszövényt. Hagyjuk a 
gyóntatót, az ő  ügye egészen más. Nem volna érthet ő , hogyan 
maradhatott Farinello olyan sötétségben egy ilyen jelent őségű  
ügy felől, egészen az utolsó napig, hogyha be lett volna vezetve 
az udvar titkaiba és bele lett volna vonva a dologba olyan mér-
tékben, ahogyan azt az emberek szerették volna elképzelni. Leg-
alább a királynénak kellett volna figyelmeztetnie őt, hogy még 
idejében visszavonuljon. Az 1754. évnél olvassuk, hogy Ensenada 
ellenségei a királyné hajlandóságát maguk iránt arannyal nyerték 
el, és az 1752. évet megelőzően már erősítgeti, hogy Farinellóпak 
a királyné fölött csaknem abszolút lelki hatalma volt. Hogyan 
hagyhatta hát a királyné, hogy kedvence veszélybe rohanjon, 
vagy legalábbis ne féljen a veszélyt ől? Sem egyik, sem másik dolgot 
nem vagyok hajlandó elhinni, amit a királynéról mond ugyanaz 
a memoár. Számomra éppoly hazug, mint amennyire igazság-
talan ennek a kiváló uralkodónőnek fennkölt lelkével szemben. 
És ezzel kapcsolatban hiteles tanúságtételem van olyan személy-
től, aki abban az időben Madridban volt, és az eseményeket leg-
alább oly közelről szemlélhette, mint a nagykövet úr; és mivel 
semmiféle ügyben nem kellett intézkednie, nála (a nagykövet-
nél; a ford.) kevésbé volt kitéve félrevezetéseknek, tévedéseknek, 
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amilyeneket a képzelet szül olyanoknak, akik remélik és kí-
vánják annak valóra válását. De az Istenért, ha feltesszük, hogy a 
két elmondott dolog közül az egyik igaz, hogyan lehet valószín ű  
a másik? 

Farinello az 1782. év szeptemberének 16. napján halt meg, 
csaknem 78 éves korában. Tökéletesen meg őrizte emlékez ő tehet-
ségét és elevenek voltak érzékei is életének utolsó el ő tti napjáig. 
Isten kezébő l vette a bajt és keresztényi megadással, türelmesen fo-
gadta. Függeléket csatolt a több hónappal korábban készített 
végrendeletéhez, hogy megjutalmazza azoknak a jóságát és buz-
galmát, akik segítségére voltak és kiszolgálták ő t betegségében. 
Es miután saját maga önkéntes elhatározásából kérte az utolsó 
szentségek kiosztását, igen példás buzgósággal vette magához azo-
kat. Nem hagyott nagy vagyont maga után; nem is lehetett volna 
másképp, mivel Spanyolországban mindennap a saját pénzéb ő l 
élt, és Olaszországban nem szándékozott javakat örökösökre 
hagyni halála után. A végrendeletben örököseinek meghagyta, 
hogy gondozzák és őrizzék meg zenei felszerelését, s ebben meg-
mutatta géniuszát, és egyszersmind a tiszteletet is, amelyet a 
királyné hagyatéka iránt érzett. Bizonyos, hogy azoknak a 
papíroknak (=kottáknak; a for.) egyesítése, nagy mennyiségük és 
választékosságuk folytán, nem jelent közönséges értéket. Ezek közt 
vannak azoknak a melodrámáknak a librettói, amelyeket a mad-
ridi színházban adtak el ő ; két nyelven: olaszul és spanyolul írt 
nyomtatványok, vagyis azok a példányok, amelyeket a király 
Is  a királyné tartott a szeme elé, amikor az el őadást hallgatták, 
Is  mind igen gazdag ezüst és arany díszítéssel vannak ellátva. En-
nél is sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek a cembalók, mind 
művészi kivitelük tökéletessége, mind szerkezetük újszer űsége 
folytán. Az egyik cembalo kalapácsos szerkezet ű , a firenzei Ferrini 
munkája, a pádovai Bortolo tanítványáé, aki a zongora és a for-
tepiano feltalálója; a másik szárny alakú, és más-más szerkezeti 
részek segítségével más-más hangsorokat tud kialakítani. Új tal.l-
mány ez, részben magáé Farinellóé, és részben Diego Fernandezé, 
aki ezzel a munkával bukkant el ő  az ismeretlenség homályából 
Is  a nincstelenségb ől. Farinellóval beszélgetvén a királyné egy íz-
ben említette, hogy szeretne egy olyan cembalót, amelyen több a 
különböző  hang, és kérdezte Farinellót, nem látott-e ilyent vala-
hol. Nem, felelte emez. Majd elmenvén a királynétól semmit sem 
szólt, hanem konzultált Fernandezzel, akinek technikai tudását 
már ismerte, és miután a munkát együttesen megtervezték, és az el 
is készült, úgy intézte, hogy a királyné mintegy véletlenszer űen ta-
láljon rá a hangszerre a saját lakosztályában. Szokása volt az 
ilyesmi Farinellinek. Meghallott egy óhajt, aztán úgy intézte a dol-
got, hogy elkészítsék, anélkül, hogy előre bármilyen ígéretet tett 
volna. A két cembalón sokféle megfigyelést végzett a vicenzai 
Paolo Morellati úr, igen tudós zenész és képzett mechanikus is; 
lemérte azok méreteit, és utána készítette el a sajátjait. Megrendelés-
re készített cembalói közül a legels ő t Farinello rendelésére és költ-
ségére készítette el, aki azt utána odaajándékozta az akkori pármai 
hercegnek, aki Spanyolország infánsa volt. Az általa kijelölt örö-
kösök a nápolyi Gian Domenico Pisanihoz férjhezment n ővéré-
nek gyermekei voltak; hitbizományként szállt át a hagyaték 
rendre a mindenkori els őszülöttre, kivéve ebb ő l a lányokat és a 
törvénytelen utódokat. Avégb ől, hogy hitbizományi hagyatékának 
haszonélvez ői (így írta szó szerint végrendeletében) jó erkölcsökben 
maradjanak meg; imádkozzanak Istenhez az ő  lelkéért és јб tev ői-
nek üdvéért; és tanuljanak vagyont gy űjteni erényesen és azt 
megtartani okosan. Testét átszállították a Kapucinusok Templo-
mába, amely egy, a városhoz közeli dombon épült. Temetése, 
ahogyan rendelkezett, minden pompa mell őzésével történt. Rend-
kívül magas termetű  volt, arányos testalkattal, fehér arcszínnel, 
élénk szemekkel, távolbanéz ő  tekintettel. Az ő t ábrázoló arckép 
Bolognában található, a jeles San Francisco nev ű  könyvgyűjte-
ményben, ehhez csatolt hozzá maestro Giambattista  Martini  atya 
nagy gonddal egy szorgalmasan összeállított gy űjteményt, amely 
a zene területén érdemeket szerzett nevezetes embereknek nem 
csupán műveit tartalmazza, hanem arcképeiket is. Az említett 
arckép (ahogyan azt el őttem mindenki állította) teljesen való-
sághű  ábrázolás. 

Fordította CSENGERY Zoltán 
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Most én hozom, te szende Hold feléd 
kupám, köszöntve véle dalt,  z  
örök ritmust. A Nagy Szabály csodás 
alázatát se vágyom torni szét. 

Dalom röppen mert hívja útjain 
r 

igaz fény 
s csodás égi lantjain 	љ w  

kísér a Vén Zenész, és tánckarát 	v  

küldte el felém álmok szárnyain. 

3. 

t! Hogy ne lássad Ész, 
Homályt, csak homály . 
a földi tánc itt mily zilált s mer e

több  
A por magasra száll, és egyre  

hamis lantos szól s az igaz kivész. 
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Meghajolt. 
Átnyújtotta 
kimosott ,  
kivasa lt, 
összehajtogatott  

ingem. 
Görnyedten ,  
összetettkézze l,  

hátrá lva  
távozott.  
Az  ingem 
igen szép. 
Nem ismerem 

mosó ja, 
vasalója ,  
kézbesítő le 
szemét. 
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Az  ekránon az arcod 
annyiramás. 

	

. 	

Percnyi létbe szédült 
villanás.  
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Gangeszpartján vásárolt trópusi Iáz. 
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műsor 
végére vá rok.  
Az  ekrán elragad. 
Szómban elodáz.  
Percnyilétbe szédült 
villanás .  
Trópusi Iáz. 
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Néznek rám: 
időtlen foglyok. 
Markolásszák  a  semmit 
s hallják koppanását,  
ha  kezükbő l  
kiejtik. 
Sarki fényre 
nem számíthatnak .  
Maradnak  
a  szkizofrén szavak. 
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FÉLELEM A KULCS — a túléléshez. In-
dia 50 000-re becsült eunuchja, meg-
fosztva hagyományos örökségüktő l, hogy 
mint királyi hárem őrök teljesítsenek szol-
gálatot, babonából és az ismeretlent ő l 
való rettegésbő l létrejött alkonyi világ-
ban éljenek, tudatos ten."szerűségbđ l is. 
Szexuális torz voltuktól, valamint esküvő-
kön és születéseken történ ő  hátborzon-
gató (vagy: rejtelmes) megjelenésükt ő l 
eltekintve igen keveset tudunk a törzs-
ről és tagjainak szigorúan kormányzott 
létezéséről. A közelmúltban azonban a 
titkok leplét kissé följebb emelte egy 
eunuch-életre kényszerített 15 éves fiú 
borzasztó története, akinek négy rette-
gésben töltött hónap után sikerült meg-
menekülnie fogolytartóinak karmaiból. 

Úgy hisszük, ez a fiú, Mohammed Ha 
nif Vora, az első  személy, aki kitört az 
eunuchok földalatti világából; els ő  sze-
mélyben beszél életükrő l, brutális törzsi 
rítusaikról és arról a hierarchikus rend-
szerrő l, amelyben bizarr mesterségüket 
űzik. 

Vora rémtörténete jelent ős informá-
ció ahhoz, hogyan tartják fenn az eunu-
chok létszámukat annak a ténynek ellené 
re, hogy arra ítéltettek, hogy gyermek-
telenek maradjanak. Valami jelentéktelen 
családi viszály késztette arra Vorát, hogy 
elszökjön Chotta Udepur-beli otthonából; 
Barodába ment, munkát keresett. Víz 
hordó targoncát tologatott az utcákon, 
mígnam néhány eunuch beszédbe ele-
gyedett vele. A beszélgetések gyakran 
megismétlődtek, és végül megnyerték a 
fiú bizalmát. Közel egy hónap elteltével 
újabb lépést tettek. Egy este, áprilisban, 
megragadta őt két eunuch, benyomta egy 
autó-riksába és elvitte egy külvárosi hely-
re, ahol bezárták egy szobába. 

NEVELÉS: egy teljes héten át bezár-
va tartották és rendszeresen verték, 
hogy komplexus alakuljon ki benne, s ily 
módon megakadályozzák a fiú szökési kí-
sérletét. Miután megnyugodtak abban, 
hogy Vora kellően meg van rémítve, n ő i 
ruhákba öltöztették, s ő  is tagja lett az 
eunuchok táborának. Hamarosan megta-
nulta, hogyan kell viselkednie, hogyan kell 
járás közben csábítóan riszálnia magát, 
megtanulta obszcén gesztusaikat és a 
törzs jellegzetes rituális tapsolását. 

Vorát az első  napokban féltékenyen 
őrizték, s úgy kezelték, mint értékes tu-
lajdonukat, akinek figyelméért mindegyik 
eunuch versengett. Gyakran volt közöttük 
féltékenységi jelenet a fiú miatt. A cso-
port, amelyikhez Vora tartozott, faluról 
falura vándorolt és jó pénzt keresett a 
lakodalmakban és a születési ünnepsége- 
ken. Az együgyű  falusiak csakugyan a 
szerencse fiainak tekintették őket és bu-
sásan megfizették jelenlétüket. 

Az a csoport, amely mintegy tucatnyi 
tagot számlált, egyetlen hónap alatt egy 
hihetetlenül nagy összeget (40 000 Rs) ke-
resett meg. Mindegyik csoportnak megvolt 
a maga területe és szigorúan ragaszko-
dott saját etikai kódexéhez és területi 
határaihoz. Gujaratnak azonban, meg-
bízható becslések szerint, kb. 2000 eu-
nuchja volt, s így a falvak a kiaknázás 
szempontjából túlnyomórészt sz űz (szó 
szerint: megcsapolatlan) területeknek 
számítottak. A háromhavi vándorlás alatt 
Vora nem is álmodozhatott a szökésr ő l, 
sohase hagyták magára. Mikor aztán már 
elégedettek voltak m űködésével, úgy dön-
töttek, hogy felavatják a fiút, s ezáltal kez-
detüket vették a tényleges borzalmak. 
Egyik este a csoport három tagja egy taxin 
Kalolba vitte, 140 km-nyi távolságra, azzal  

az ürüggyel, hogy rokonokat mennek meg 
látogatni. Itt a fiút egy öregasszony 
hazában helyezték el, aki nyilvánvalóan jól 
ismerte az eunuchokat. 

AVATÁSI RÍTUS: Vora későbbi vallo-
mása. szerint másnap reggel durván éb-
resztette fel őt négy eunuch, akik lerángat-
ták ruháit és leszorították az ágyra. Ekkor 
belépett a szobába egy férfi és egy öreg-
asszony, az utóbbi egy veszedelmesnek 
látszó tő rrel. Hogy a fiú rémületsikolyait 
elnyomják, egy kazettás magnót kapcsol-
tak be, teljes hangerővel. Az avatási rítus 
irgalmas rövidség ű  volt. Egyetlen gyors 
vágással az öregasszony lemetszette a 
fiú nemi szervét, s a fiú elájult. 

Vora hat nappal később nyerte vissza 
eszméletét, altestében gyötr ő  fájdalmat 
érzett, minthogy húgyvezetékét a gyorsan 
begyógyuló bőr elzárta. Ami következett, 
még rosszabb volt. Le volt kötözve az 
ágyra, szétterpesztett lábakkal, lábfejei 
egy-egy agyagkorsón hevertek. Az eu-
nuchok egyike, Lilade, akié a ház volt, ek-
kor durván belerúgott az ágyékába, felsza-
kítva a húgyvezetéket. Egy olajcserje-
ágacskát erő ltettek be a kicsiny nyílásba, 
amelyet később kicseréltek egy injekciós 
fecskendőre, valami ismeretlen folyadék-
kal. Után visszavitték taxin Barodába, oda, 
amit helyi elnevezéssel Hidzsra Galinak 
(eunuch-sor) hívnak. 

Két hónapig nem tudott megmozdul-
ni. Jól gondozták, de szigorú őrizet alatt 
tartották. Még a szükségét végezni is két 
durva külsej ű  eunuch kísérte. Az egyik al-
kalommal a fegyelem meglazult, és a fiú 
ki tudott csusszanni a házból, de n ő i ruhái 
nem nagy rokonszenvet ébresztettek a 
helybeliekben. Hamarosan körülvették, és 
visszavitték, majd eszméletlenre verték. 
Ettő l kezdve ő rzését megszigorították. 
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A következő  hónaptól kezdve elkísér 
te az eunuchokat vándorútjaikra,  Banda  
bazárjaiban járkáltak, s a keresked őket 
addig zaklatták, míg azok pénzt nem ad-
tak, vagy lakodalmaka ment velük és szü-
letési ünnepségekre, ahol ő  volt a sztár-
előadó a rituális táncok bemutatásában. 
Felfedezte, hogy az eunuchoknak meg-
bízható információs hálózatuk van a szol-
gák és vándorárusok közt, ezek mondták 
meg, hol van kilátás lakodalomra. Az 
esküvő i dátumokat gondosan feljegyez 
ték, és e naptól kilenc hónapra visszatér-
tek ahhoz a házhoz, ahol a lakodalom volt, 
hogy behajtsák a követelésüket. 

Július végén Vora végre azt vette 
észre, hogy megnyerte a csoport bizal-
mát, és ő rzése észrevehet ően lazábbá 
vált. Elhatározta, hogy az els ő  adandó 
alkalommal megszökik, s erre nem is kel-
lett soká várnia. Július 20-án az eunu-
chokkal a város nyüzsg ő  fő  zöldségpiacá-
ra ment. Mialatt a csoport figyelmét az 
kötötte le, hogy utat törjön a hömpölyg ő  
tömeg között, Vora meglátott egy üres 
autó-riksát és intett, hogy álljon meg. Mi 
előtt az eunuchok észrevették volna szán-
dékát, felugrott a járm ű re és gyorsan a 
pratapnagari vasútállomásra hajtatott. A 
vezetőt azzal a pénzzel fizette ki, amit 
gondosan félretett „kereseteib ő l", jegyet 
váltott szül ővárosába, Chotta Udepurba, 
60 km-rel odébb. 

Csak amikor már megérkezett a még 
mindig tarka szárit és n ő i blúzt viselő  Vara, 
akkor tudatosult benne véglegesen, hogy 
megszabadult attól a lidércnyomástól, 
amely csaknem négy hónapig nehezült rá. 
De még mindig nem volt vége egészen. 
Gyermekkori játszótársai hosszú haja és 
nő i ruhái ellenére felismerték és hazafelé 
menet trágár gúnyolódással és hurrogás-
sal követték, mígnem ő , hogy megsza-
baduljon ettő l az újabb veszélytő l, be-
menekült egy rend ő rő rszobába és köny-
nyek között mondta'el szomorú történe-
tét egy megdöbbent rend ő rnek. A rend-
ő rség odahívta hitetlenked ő  szüleit, akik a 
fiút már elveszettnek tekintették. 

Másnap reggel a rend ő rség a fiút Ba-
rodába vitte, hogy az ottani rend őrség is 
tudomást szerezzen az esetrő l, mivel az 
eredeti gyermekrablás (vagy: elhurcolás)  

annak idején az ő  körzetükben történt. Ez-
után két magasabb rangú rend őrtiszt Ka-
lolba sietett, hogy elfogják azt a három 
személyt, akiket Vora megnevezett, akik a 
kasztrálást elkövették. Egy másik rend ő r-
különítmény is elindult Lilade házához, 
ahol a fiút fogva tartották. Kalolban a rend 
őrség letartóztatta Hiraben Thakradát, a 
60 éves öregasszonyt, aki a kasztrálást 
végezte. Barodában azonban a Hidzsra 
Gali-beli eunuchok ellen fordult népharag 
három napig feltartóztatta a rend ő rakciót, 
mielőtt a letartóztatásokra sor kerülhetett 
volna. Letartóztatták többek között az 
eunuchok guruját, Kanta Kunwar, alias 
Kantilal Patel nevű  60 éves embert és öt 
másikat. Kanta kihallgatása további be 
pillantást engedett abba, hogyan m űköd-
nek az eunuchok és milyen a törzs struk 
túrája. A gurut családf őnek ismerik el és 
engedelmeskednek neki. Bizonyos ta-
pasztalat megszerzése után mindegyik 
eunuchtól megkövetelik, hogy „adoptál-
jon" egy tagot olyan módra, ahogy Vo-
гбt „adoptálták". Vora fogadott apja Anoop 
Kunwar, alias Noor Mohammed volt, akit 
eredetileg valaha maga a guru „adoptált". 

KIHALLGATÁS: A kibogozott történet 
szerint a guru volt az eunuchok istenn ő-
jének, Bahucharajinak a f őpapja, illetve 
földi képvisel ője. Kunwar szerint csakis 
azokat a fiatal fiúkat „adoptálták", akikre 
az istenn ő  „ráborította árnyékát", de hogy 
pontosan mit akart ezzel mondani Kun-
war, azt nem tudta világosan kimondani. 
Határozottan állította, hogy a kultuszhoz 
mindegyik fiú az istenn ő  „kifejezett paran-
csára" csatlakozott. Azt is mondta, hogy 
Vora szabad akaratából állt be közéjük és 
szó sem volt semmilyen kényszerrő l vagy 
kínzásról. Kihallgatásakor Hiraben beis-
merte, hogy ő  végezte el a kasztrálást 
Vorán, de kijelentette, hogy a fiú készsé-
gesen beleegyezett a m ű tétbe. Nem akar-
ta bevallani a múltban hány hasonló 
kasztrálást végzett el. 

Időközben a letartóztatott eunuchok 
közül hámomat kórházba küldtek, orvosi 
vizsgálatra, amely kimutatta, hogy a férfi 
nemi szerveket kegyetlen módon távolí- 
tották el, bár az eunuchok azt mondták 
a doktoroknak, hogy nemi szerveik „le-
estek, mert Mata parancsolta így". Ezt a 
hármat szabadon engedték, mivel nem 
volt ellenük külön vád, de a Vora által 
megnevezett hatból ötöt ő rizetben tartot-
tak, közülük Hirabent is. 

Az utóbbi két hétben megnőtt az ér-
deklődés az ügy iránt, mivel a tárgyalást a 
hónap végére t űzték ki. R. Sibal rend ő r 
biztos közölte, hogy mind az öt gyanúsí-
tott bevallotta, hogy jelen volt, amikor a 
fiút kasztrálták, de makacsul ragaszkod-
tak állításukhoz, hogy ő  készségesen 
megengedte a m ű tét elvégzését. Vora, az 
ifjú áldozat, hevesen állítja, hogy csábítás 
által esett a karmaik közé, és kényszerí-
tették a kasztrálásra. Sibal szerint a bevá 
dolt eunuchok a 307. szakasz (gyilkossági 
kísérlet) és a 326. szakasz (súlyos testi 
sé гtés kísérlete) alapján ítélhet ők el. 

Annyi biztos, hogy ennek az esetnek 
súlyos következményei lesznek a Baroda-
beli Hidzsra Galiban rejtőző  mintegy 400 
eunuch számára. A vádlottak nem sajnál-
ták a pénzt, s a legjobb helyi ügyvédeket 
fogadták fel ügyük védelmére. Mint apja, 
Musabhai Vora mondja: „Fiam élete tönk-
rement, de ez a siralmas eset talán 
megakadályozza a további brutalitások 
elkövetését több száz más fiatal fiún." Er-
re még minden bizonnyal várni kell, de az 
biztos, hogy a Baroda városában történtek 
nemcsak az eunuchok iránti rokonszenv 
csökkenését eredményezik, hanem a féle-
lem pszichózisának megfelel ő  növekedé-
sét is, amely őket misztikus homályba 
rejti. Reméljük, hogy egy 15 éves fiú tra-
gédiája képes lesz arra, hogy megszün-
tesse a babonát és rámutasson a kegyet-
len valóságra. 

(India Today) 
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„Postoje razdobi ja u kojima  ii  dru- 
štveno uredenje u toj meri bestemeljno i 
načeto da se postojanje onih koji ga ipak 
podržavaju jedva može smatrati stvarnim. 
Takvo razdobije ii  i druga polovina XVIII 
veka u kojem se odigrava románti čna prj- 
povetka Svena Delbianka (Sven Del- 
blanc) „Kastrirani”. 

Svaka pojava, reč  i gest vladajuć ih 
krugova nosi u sebi očevjdan znak raspa- 
da. Ovakva doba produkuju savršene, bli- 
stave umetnjčke uč jnke koji se, medutim, 
fi  odnose ni na šta, i takva fantomska 
umetnička bića čije postojanje zavisi od 
sopstvene mehur-produkcije. Takav  ii  i 
Farineli (Farineili), najveć i kastrirani kolo- 
raturni pevač  svoga doba, koji opstaje u 
kristalnoj kugli beskonačno istančanih trila 
i fioritura, raskjnuvši sve vize sa stvar- 
nošću, održavajuć i kontakt  sari sa jed- 
fim pokojnim vladarem. Svakog dana u 
ponoć  on peva Filipu V, pokojnom kralju 
Španjje, one četjri arije kojima ii nekada 
vladaru, koji  ii  izgubio volju za životom, 
ulivao  fi  samo snagu, već  je time росе lа  
da funkcionira i španska država koja  ii do 
tada bila u periodu nazadovanja" — beleži 
Mikloš Erdelj (Erdély Miklós) u predgovo- 
ru za filmski scenarij Domokoša Moido- 
vana (Moldován Domokos) „Kastrirani". 

O evropskoj tradiciji kastracije zna- 
mo mnogo manje nego  O  varijacijama 
ovog običaja na Bliskom i Dalekom Istoku. 

Na š tematski izbor teksta zapo činje prvim 
pogiavljem knjige Franca Habeka (Franz 
Haböck), objavljene u Nemačkoj 1927. go- 
dine, u kojoj  ii  dat kuiturno-istorijski  pre-
gild  te pojave. 

Scenarij Domokoša Moldovana  ii 
korišćen za probno snimanje koje  ii  obav- 
Ijeno u budimpeštanskor studiju „Bela 
Ba1až" (Balázs Ве 1а  Stúdió). 

Mikloš Sentkuti (Szentkuthy Mik- 
1ós), poznati pisac iz Madarske u Reflek- 
sijama razmatra mnoga estetska, kultur- 
no-istorijska i filozofska pitanja koja se jav- 
Ijaju u vezi sa filmor. Razlažuć i odnos iz- 
medu prirodnog i neprirodnog ponašafja, 
Sentkuti analizira ekstremna ispoljavanja 
maski, dekoracija i ljudskog ponašafja, 
ubrajajući tu i ceremonijal kastriranja opér- 
skih pévača. 

Tekst  Domokosa  Moldovana „lsto 
rija jednog filmskog snimanja" govori  0  
susretu reditelja i dela,  0  poslovima koji 
prethode snimanju,  0  izboru glumaca,  0  
genezi fjlma, kao i  0  prikazu gotovog 
umetnjčkog dela. „Dugo se nisam mogao 
odvojiti od Kempovih (Lindzi Kemp 
/Lindsay Kemp/ engleski glumac, glavni 
akter filma) besoru čnih kaluđerica, od 
Kempove vanzemaljske figure koja fau- 
stavlja dah, i uopšte uzev, dotada još fi-
sam video ekipu koja tako uspešno deluje 
na osećanja i čula. Sada, nakon jedanaest 
godina, mogu napisati da — ni otada." 

Paralelno sa filmom, Moidovan pla- 
nira i izdavanje knjige  0  kastriranima. Ina 
bi imala četiri dela: jedan duži, kuiturno-is- 
torijski uvodni deo koji bi dao prikaz istorije 
kastracije. Drugi deo sadržao bi dva teksta 
o razdoblju pre Farinelija, dok bi tre ć i deo 
objavio izvorna dokumenta  0  njemu. Pos- 
lednji deo bi bio posvećen baroknim ifs- 
trumentima i tadašnjim scenskim gesta- 
ma. 

Filipo Balatri (Filippo Balatri), ka- 
strirani operski pevač  živeo  ii  tačno pede- 
set godina pre Farinelija. U putopisu „Fruti 
del mondo" (Frutti ... —  Plod  OVj sve- 
ta) koji  ii  pisan u obliku pesme (objavljen 
је  1735. godine), opisuje svoja gostovanja 
u Minhenu (München), Moskvi i Tatarskoj. 
Iz italijanskog originala na 290 stranica ko- 
ji se nalazi u biblioteci Andelika u Rimu, 
preveli sro 49 stranica. Tekst  ii  pisan u 
blagom humorističkom tofu karakteristi č- 
fom za naivne pesnike. 

Farinelijevu biografiju pod nazivom 
„Vita dei cavaliers don Carlo Broschi" iz- 
dao  ii  njegov savremenik Đovenale Saki 
(Giovenale Sacchi) 1784. godine u Vene- 
ciji. Originalni rukopis nalazi se u biblioteci 
Santa ećilija u Rimu, a u prevodu objav- 
Ijujemo  sari  deo teksta. 

U ovom broju predstavljaju se svojim 
pesmama dva pesnika, Tibor Varga (Var-
ga Tibor) i Gergelj Vanko (Vankó Gergely). 

Nakon toga sledi strip Dejana An- 
delkovića, a zatim pozajmljeni tekst  O  eu- 
nusima „К1јис  ii strah" koji opisuje seća- 
nja jednog indijskg mladjća koji ii nasilno 
odveden iz svoje porodice i kastriran: 

„Verovatno je Hanif Vora prvi koji 
ii  izronio iz podzemnog sveta eunuha i ko- 
ji u prvom licu govori  0  njihovom životu,  0  
brutalnim plemenskim ritualima i  0 mom  
hijerarhičnom sistemu u kire se eunusi 
bave svojim nastranim zanatom." 
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