
CATHERINA SFORZA ÉJSZAKÁJA
írta ljjas Antal

(Niccolo Machiavellinek, a firenzei állam volt kancellárjának
levele Francesco Vettoríhez, barátjához, Firenze római követé
hez.)

1.
Barátom, nem sikerüJ.t! Elmélkedem a sors állhatatlanságán, és el

határozom, hogy nem, többé nem adok el barátaimnak tüzífát, mégha
tízszer akkora kőrisligetet írtok is ki, mint amekkora az enyém volt.
Arcom verejtékével dolgoztam rajta, Mát tudniillik a magam állhatatlan
természete szerint, hol ezt műveltem, Ihol azt: hol a fadöntésen buzg61
kodtam, hol pedig a már fekvő törzsek legallyazásán s a tisztítottaki fel
fűrészelésén. S közben élveztem hol az arany napsütést, hol az elboruló
tájon végigvonuló ködcsfkokat; a szomszédaimmal, akik a munkát vég
zi'k,farkaséh€j'len eszem a hazulról hozott tarísznyából, és azt számolga
tom, mennyi pénzt kapok majd. Ha annyit is, amennyi azvadóra és a
legsürgősebb adósságokra elegendő, már akkor is több, mint amennyire
számítottam. .

Nyomorúság! Jönnek. a cimborák, akiknek eladtam, es én tartom a
markomat. lts akkor az egyjlk hitelbe Ikéri; a másik atíz pénzből levon né
gyet, és emlékeztet rá (noha nem jut eszembe), hogy egyszer nem tudom
hány éve már, adós maradtam egy kártyanyereségével; ismét a másik
kiköti, hogy a felesége, a sógora és a sógornője segíthessenek neki föl
rakni a fát, és főlraknak háromannyit. mirrt amennyi tisztességes volna.
Nem, a barátaim számára nincs fám többé! Még Önnek sem volna, ki
tudja mi jutna az eszébe. Igyhát a fát végüi is Monna Margherftára bíz
tam, veszölődjék és veszekedjék vele ő, és a hitelezőkkel, akik összeröf
fentek arra, hogy egy kis pénz áll a házhoz. Magam pedig bejöttem a
városba, a nedvesen hideg, üres házba, ahol egyebek között a levele várt,
római újdonságokkal, és hogy miért nem adok hírt már magamról. Hát
ezért!

De várt még egy másik thir is. Gatherina Sforza üzent. Pár sor volt
az egész. Hallja, hogy nem vagyok már hivatalomban, nyilván van időm,

keressem föl, ha egyszer itt leszek a városban. Szívesen lát, senkisem lá
togatja. Barátom, a mai egész napot nála töltöttem. Most jöttem vissza,
a házamnál maradt öregasszonnyal hatalmasan bedurrantattam a kony
hában, és most írok Önnek. A világ egyik legkülönösebb eseményét hal
lottam, és nem állom, hogy azon melegében papírra ne vessem. És ha

.már ki szoktuk cserélni értesüléseinket. mondja el Rómában, hogy az öreg
hölgy jól van. És hogy teljes kényelemben, amint illik, készül meghalni
künn Careggiben.

Hogy ő, laki a Sforzák kígyófészkében született és nőtt fel, így végzi.
életét, ekkora kényelemben és gondtalanságban, azt nem is mertem volna
sejteni, arnikor először láttam őt, mint fiatal özvegyet, aki akkor már
eltette láb alól első szeretőjét s a legnagyobb fia akkor már meggyilkolta
a másikat és megölni készült a harmadikat. Its főképp azt nem hittem
volna, hogy Catherina Sforza így készülhet a halálra: a pohtíka iránt való
teljes közönyösségben és a túlvilág felé forduló teljes áhítatban. Ami-

. kor láttam, ifjú özvegyként, ő volt, aki megtariított rá, hogyan lesz az
erőszakból erő; az erőből hatalom; hatalomból uralom; uralomból állam.
O volt az egyik mintája annak a münek, amin most, persze szeszélyesen,
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ezen is, dolgozom; tudja, a Prmcípe-nek. Csak egyik mintája. Mert 
amint nem titkolom - a másik mintája az ő nagy ellenfele volt, Cezare
Borgia. Ök teszik ki, ketten együtt, azt az alakot, aki szemem előtt le-
beg, amikor a hatalomról írok. .

Ám még mmdig telve vagyok annak ámulatával. hogy igy végzi Ő,

ezen a módon. Ha nem ismerném magam, azt hinném, hogy valójában két
különböző asszony az, akít akkor ifjúnak láttam, most pedig öregnek. Az
egyik az erőszak és hatalom pompázó fiatal tigríse, a másik pedig áhita
tos anyabárány. lts nem volt alkalmam .elmondaní Önnek, mennyire va
lódi volt az a tigris, mennyire nem annak álcázott bárány! J ól emlék
szem rá, a legelső utam vezetett hozzá, amit a Signóriának tettem. Mi
csoda életen volt túl már, akkon oly fiatalon! Kiváncsi voltam rá, milyen
lehet az az asszony, aki a törvénytelen fattyakkal tele milánói Sforza
várban, maga is ágyas fattyanként születve, kilencéves korában látva,
mint gőzölnekapja vérétől nagybátyjuk kezei: nem volt még tizennégy
éves, amikor a pápa unokaöccsének, az Anyaszentegyház legszerencsétle
nebb zászlótartój ának ágyába dobták s özvegyen négy gyermekkel kor
mányoznia kellett Forlit és Imelát. A Sígnoría színleg azért küldött hozzá,
hogy újabb alkut kössek vele az 'ő tf,alva~ból való zsoldosok' toborzására,
mivel a régi megegyezéssel nem volt elégedett. De valójában ki kellett
kérnlelnem. Akkor 'Voltak a Medici Giovannival való dolgának kezdetei,
amiről annyi mindenféle hír keringett. Tudni akartuk, hogyan állanak
a dolgai és mik a tervei. És én 'nem is mertem megirni a Signoriának,
hogy ezen kezdte.

2.

Forlibeli konzulunk barátságos, közlékény ember volt, és ha már a
szél odasodort, mindenekelőtt alaposan meg akart győzni arról, hogy
ugyancsaktsmeri a Fellegvár titkait. Mikor megérkeztem, hideg este volt,
mindjárt feljött a posztóraktárból, és a világért sem engedett volna más-

-hova szállani. Kijelölte az emeleten a 'kamrát, amelyben lakni fogok, ala
posan megtísztálkodtam és amennyire tehettem, átöltözködtem, Már ami
kor kiléptem a szobából, megelégedve állapítottam meg, hogy a levegőt

átjárják a készülő vacsdra gőzei. A szebájába mentem, hideg, barátság
talan kis studi6ba, amin érezni lehetett, hogy soha senki nem használja,
mert igazában földszinti raktársarok a dolgozó-zuga. Ott ültünk, még
új gyertyákat is gyújtott, és alig kezdtünk bemelegelní abba, hogy hon
nét, hogyan és miikor bukkanhatott föl a hercegnő körül a Medici-fiú,
amikor gorombán zörgetnek a 'kapun, s feljön két fegyveres ikíséretében
egy marcona tiszt, hogy a hercegnő hívat, Tehát tudta, hogy megérkez
tem és hova szálltam, noha azt hittem, hogy a kutya· se törődik velem.
Röviden és érdesen csak annyit mondott, hogy jelentkeznem kellett volna.

Szeles sikátor-utcák fekete árkai. Széltől lobogni látszó csillagok.
Az utcákból hirtelenül kibUikJkanó fellegvár tömör vonalai. Atadott a
kapuörségnek. mint valami rabot, Azok! 'hideg, sötét folyósókon meg lép
csőkön vittek végig s az emeleti' rácsajtónál újabb őröknek adtak át. Vár
nom kellett egy oduban, míg hívtale De öreg asszonycseléd volt, aki hí
vott s keskeny folyosón, kicsiny szobába vezetett be. A falon függő apró
mécses világitotta meg, nem volt 'benne más, mint egy asztal és két szék.
Hirtelen libbent ki, alig tudtam üdvözölni. Sötét köpenyt viselt, csuklói
nál fehér csipkedísszel, csuklyája 'fel volt hajtva, úgy hogy arcát nem is
láttam. Szigorú hangon vont kérdőre, hogy miért nem jelentkeztem. 
Sejtelmem sem volt, Fenség! - 'válaszoltam - hogy ezt kellett volna ten-
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nem. Holnap délelőtt akartam kihallgatást kérni, és a Signoria ajándé
kait átadni, de most 'nem adtak időt, hogy magamhoz vegyem őket, sőt

meghatalmazásomat sem.'
- Mi van 'a meghatalmazásban? -- kérdezte enyhültebben.
Az otromba alaktalan 'kőpadló felett, sa durván ácsolt asztal és

szék felett, a nyers, vöröslő' levegőben, fínom ibolyail1at. S mikor a zsol
dosok toborzásáról tárgyalunk, őszintén megmondom neki, hogy a köz
társaságnak most nagyon kellemetlen lenne, ha eltiltaná, amit eddig en
gedett. A Signoriának szüksége van idegen zsoldosokra és ebből, hogy
máshol nem szedünk ilyeneket,tudja. jól, mennyire éppen ez a biztosí
téka annak, hogy Forlit-Imolát nem akarjuk megtámadni, sőt a köztár
saság súlyt vet arra, hogy 'minél jobb viszonyban legyen a hercegnővel,

a Toscana és Velence közti záróállam úrnőjével. Először próbáltam ki a
diplomáciában azt a fogást, hogy valóban őszinte legyek. És újra meg
újra visszatértem Firenze jóindulatának nem cél nélkül való hangoztatá
sához, s ez látszott, végül tetszett neki. Felállt és majdnem, hogy kacéran
megkérdezte, nem vacsoráznék-e vele?

A szomszédban volt terítve, zsúfolt, langyos, tűzillatú apró szobában,
mécsesek és gyertyák, tarka szőnyegek, apró szekrények, értékes csecse-

. beesék között. Csak akkor, amikor letolta csuklyáját, láttam, milyen szép
és fratal. A házigazdámnál sokkal jobb vacsorát kaptam volna és főképp

jobb bort, - oly erősen volt vízzel higítva, hogy igazában nem volt más,
mint borozott víz. Nem felejtem el, hideg vadhús volt és saláták, Igye
keztem vele lépést tartani az evésben és találgattam. míért szekott rá,
hogy ily szótlanul és gyorsan egyék. De a végén minthacsak a borozott víz
tette volna, megvidámodott. '

- Nézze csak, Messer Niccolo - mondta -, Ön úgysem azért jött,
amit most' künn beszéltünk.:És miért ne én tájékoztatnám, hogy állunk
valójában? Hadd higgye a Signoría, hogy Ön oly pokolian ügyes ember,
hogy minden rejtett dolgot megtud ... '- és nevetve, tudó szemekkel pil
lantott végig azon az egy szál, kissé megviselt ünneplőn, amit hordtam.
Azt feleltem neki, hogy mit és hogy közlök a Signoriával, azt nyugodtan
rám bízhajta Őfensége. Meg tudom különböztetni attól, amit a dáma
mondott. Csengetett és letakaríttatta az asztalt, magának csak szölöt ho
zatott be, nekem pedig végre, tiszta és jó bort. És ezután mindjárt kez
detnek, a legcsodálatosabb őszinte beszámolót hallottam tőle ...

Azzal kezdte, hogy amikor a Szentséges Atya Forlit és Imolát, elkér
getve onnét a Pandolfiakat, az unokaöccsének adta, azonnal ide kellett
volna költözniök és kezükbe venniökaz uralmat. De ez nem történt meg.
Ök Rómában maradtak és CSElJk helytartókkal korrnányoztak, így a Pan
dolfiak pártja fennmaradt. Még rosszabb lett a helyzet, amikor a Borgia
pápa megválasztása után idej öttek. Úgy tűnt fel, míntha csak azért jöttek
volna, mert Rómából kirúgták őket. A férje kapkodva kezdett kormá
nyozni. Szerencsére - rnondta őszintén és komolyan - meghalt, ráadá
sul gyors betegségben, és az uralom rámaradt. Hamarosan értesült ar
ról, hogy itt Forliban, a város nemes ifjai esküdtek össze a Pandolfiak
oldalán. Habozás nélkül kérette az összeesküvés vezetőjét, felkínálta neki
csapatainak vezetését, és amikor az habozott, magát is. Mit sem tett
azért, hogy megtudja titkát. De amikor az kifecsegte, elfogatta és kivé
geztette a vezetőket.

Lélegzetvisszafojtva hallgattam. Ez a történet volt hát a titka Pet
ruccioval való félig nyílt szerelmének! De a játék kezdett veszélyessé
lenni. Az azzal kezdte gyötörni őt, hogy menjen hozzá feleségül, s ő ezt
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meg is igérte neki. Hogy időt nyerjen, csak azt ikivánta,'hogy az valaminő

módon intézze. el menyasszonyát. Azonban közben Petruccio - váratla
nul meghalt ...

Úgy vallotta be, hogy ő mérgeztette meg, hogy meg semrezzentek
kezei, miközben a szőlőből csipegetett.

Ekkor azonban kitört a lázadás. Petruccio volt párthívei és a tőle

cserbenhagyott menyasszony rokonsága összefogtak. Ekkor történt az a
rémületes esemény, hogy gyermekeire rátörtek, mikor azok a városi pa
lotában időztek, ő szerencsére a fellegvárban volt s ráadásul megbízható
csapatok voltak vele. Bezárták a kapukat a lázadók elől. Ekkor odahord
ták gyermekeit a szemköztí sáncra, s megfenyegették, hogy ott, azonnal
a szeme előtt végeztetik ki őket, ha azonnal nem adja meg magát. Egész
Európát bejárta akkor a hír, hogy ezt felelte volna, hogy végezzék ki
őket, ő elég fiatal, hogy újakat szűljön. Nos, ezt nem mondta. Csak ezt
kiáltotta vissza, hogy tegyenek, amit akarnak, ő bosszút áll rajtuk. S fel
vontatta a bástyákra tüzérségét. Akkor alkudozni kezdett velük s fölé
bük kerekedett.

Ez évekkel azelőtt történt, hogy én jöttem volna.' A zavargás lecsil
lapítására újra szeretőt kellett választania; ettől, azonban fia szabadí
totta meg, akinek úgy látszott, antik vér folyik ereiben s noha csak
tízennégyéves volt, nem habozott mgegyilkoltatni, mert félt attól, hogy
any ja hozzámegy feleségül.

3.

Mindezt nem jelentettem a Signoriának ; régi dolgok voltak, nem
érdekesek. Én másért voltam kíküldetve. Ö is tudta és mikor idáig ért
az elbeszélésben és megállt, és habozás nélkül megkérdeztem, hogya' Me
dici-fiúval hogyan áll a dolog. Alighanem én voltam az első, akinek meg
mutatta, Felállt, gyertyát fogott és intett, jöjjek utána, és benyitott a
szomszéd szobába. Kérem, ne botránkozzék meg, és jegyezze meg jól ezt

. a szobát, mert szerepel még a történetben. Újonnan kifestve, meleg vörös
Ialakkal, rajta a Sforza és a Medici-címer váltakoztak. Illatos és meleg
volt, míg odakünn az őszi szél fújt a vár felett.

- A szobánk - mondotta boldogan és elfogódottan, és visszaveze
tett. S bevallotta, hogy már nem tudják titkolni tovább a botrányt: gyer
mekük lesz. A .milánói, a francia udvar és sógornője, a császárnő, mind .
azt kérdezik, mi lesz már s a követeik elutazni készülnek. A fellegvár
úgy trónolt ,a város felett, olyan elzártan és olyan titokzatosan, hogy on
nét nem szivároghatott ki semmi. Szerencsém volt, itt ültem szemközt a
hercegnővel és ő maga mondott el mindent. Elmondta azt is, hogy a Me
dicit ő maga küldte el, Imolába mindaddig, míg nem lesz, titokban, a:i
esküvő, amit egyelőre csak az európai udvaroknak fognak bejelenteni,
... ugye értem.. . . .

Értettem. Rettentő lett volna a következménye a családban és a vá
rosban. Mit szól majd a fiú, és mit a város?

- Hozzá fogom őket szoktatni! - mondta a hercegnő szilárdan és
elhittem, amit mondott: Mert én olyan nemzetségből származom,
amely megszokta akaratát keresztülvinni, nehézségeken át is, egyesítve
azt, hogy uralkodni tud, személyes, akaratával!

S ekkor gyúlt ki bennem igen, itt Catherína Sforza gyertyái között,
hegy mi a virtus, hogy ez ragyog a vágyak tárnái mélyén, B mily na
gyok mindazok, akik ezt birtokolják.
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A hőség járt köröttern.
- A Signoriának - s mcsolygott - nos, számoljon be erről, ha már

"tudni kívánják ... De lehetőleg ne írásban ...
Ö maga kísért ki, végig a folyosón, s vetn át tőle az emeletí őrség és

.adtak át a ,kapunak. Hogy fogok haza találni, ha! azok kitesznek a szeles
éjszakába, a csillagok alá? Am szerencsére bár már aludtak, ugyanazok,
akik behoztak, magátólértetődőenkeltek fel s kísértek végig a síkátorok
lobogó széllel telt árkairi.

Otthon halálos kétségbeesésben találtam a házigazdámat, most meg
könnyebbült és ki akart faggatni, de nem árultam el neki, amit Donna
Carherina mondott. Azt se, milyen jóba lettünk, mert barátságunk vál
tozatlanul fennmaradt - miért-miértse, tetszettem neki, nyilván meg
·érezte bennem, hogy azzal a gyönyörködéssel tanulmányozom a hatalom
gyakorlóit, mint a természettudósok a viperát ... És akkor, amikor Bor
gia Cezaré átkelt az Appenineken, hogy meghódítsa és alávesse Romiig
nát, és őt is ostrom alá fogta, és a császár és a franciák beavatkozása
már készülődött, csak kicsit kellett volna várnia, csak pár napot, és azt
kibírta volna ... miért adta meg magát ... micsoda esélyt játszott el: ezt
a már megszelídített, szilárd kisállamot, amit Itália sarkává lehetett volna
építeni ... Ime, ezt most évtizedek múltán mondotta el.

Amint az üzenetet megkaptam, azonnal kimentem hozzá Careggibe.
És nekem, a sors súj tottj ának, hízelgett, hogy úgy fogadott, mínt régi
jóbarátot. .

- Messer Niccolo - mondotta - ~z élettől el kell fogadnunk azt,
amit hoz. Jót látszik hozni, vagy rosszat: valójában mindig jót hoz.
Nézze csak, soha nem voltam jobban.

Valóban, megöregedetterr és elhízva bár, sugárzott a nyájas derűtől

-és boldogságtól. Természetesen ebédre vendégem lesz!
Most is a ikicsiny, zsúfolt helyiségeket szerette. a terjedelmes villá

nak igazában egyetlen szobáját lakta, s ez 'volt, amit láttam, még a háló
szobája is. S ott körülrakottanarany és kristály rózsafüzérekkel. feszü
letekkel, ereklyékkel, és bizaikodó hittel, mint egy gyermek, a túlvilág
kapujában, elbeszélte történetét. .

Nincs asszony, akinek ne tetszenék, ha egy férfit elragad; s Ön el
volt ragadtatva tőlem, Messer Niccolo! Azt is tudom, rníért. Mert olyan
voltam, amilyenné csak kilenc éves koromban lettem. Addig más voltam,
de attól kezdve merőben megváltoztam. Mí volt ennek oka? Bizonyára
az, hogy a magamfajta korán érő lányok általában is megváltoznak ki
lencéves koruk táján. Talán az is, hogy apámat szememláttára ölte meg
a nagybátyám. De ez majdnem hogy természetes volt, hisz annyi halált
láttam addig is! Az igazi okot aik/kor nem tudtam, csak később kezdtem
-sejteni. Megtudtam, hogy apám felesége csak a mostohaanyám, helyette
Donna Bianea az édesanyám. Ezt ,kifelé ma sem igen tudják rólam, de
így van. Igaz, amióta az eszemet tudtam, hetenkint egyszer el kellett
mennern Donna Biancához. 'aki szeretettel fogadott, öltöztetett és játszott
velem: szép, fehérbőrű asszony volt s egy igen kellemes jómodorú fér
finek, az adóügyeket intéző nemes úrnak felesége. Hogy miért kellett
Donna Biancához mennem, mi köze van hozzám azt nem kérdeztem; a
gyermeknek 'olyan természetes, hogy van, egy Donna Biancája is, akihez
elmegy játszani! Azután egyszerre csak tudtam, anélkül, hogy valaki
mondta volna, és az olyan megrázó volt, hogyegyszerűen elmaradtam
tőle. S amikor szegény zokogva és sirva felkeresett, és megmondta, hogy
ő az én édesanyám, s akit imnak tudtam, úgy tett törvényessé, mintha ő
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szült volna, nem volt erre más mód, Azt feleltem neki, hogy már tudom
és faképnél hagytam ebben a belső udvarra nyiló, sötét, nagy teremben,
amelyet ettől fogva kerültem. Kemény és vad lettem, és azt hiszem na
gyon magányos és boldogatlan. s megláttam ennek a családnak, amelyből

szárrnazom, véres történetét. Különös, de nem tudtam haragudni nagy
apám mór ágyasától való nagybMyámra sem, aki mint régens kormány
zott, olyan látszat szerint való törvényességgel. amely a hosszú beletörő

dés folytán valódi törvényességgé változott. Gyűlölnöm illett volna, hi
szen apám gyilkosa volt, de hogyan, hogyan nem, én egyszerre csak tud
tam, hogy apámnak azokban az időkben mge kellett halnia; egyedül a,
halála oldotta meg a válságot, és Ludovico il Moronaikazért kellett őt

megölnie, hogy a család tovább uralkodhassék. Ezért aztán egyszerre meg
szerettem, amit ő észre is vett, s belé avatott abba a magányba, amely
ből kormányzott. így, kellő időben, vagy túlkorán, mindegy, jó sokat meg
tanultam tőle, a hatalommal való bánásmódról.

Amikor aztán egyszerre a pápa unokatestvérének lettem a felesége,
semmit a világon nem tudtam alikalmazni a tanultakoól, s kezdettől fogva
hidegen néztem. Rájöttem arra, hogy ágyába dobták, mert Itáliának én
voltam a hercegkísasszonya, aki hozzá való voltam! Rájöttem arra is,
hogy otromba értelmű ember volt, aki dühös a vereségek miatt, amelyek
érjk ; nem látja, hogy ellenfelei okosabbak nála. Megkíséreltem rábeszélni,
hogy hagyja ott Oszentsége csapatainak parancsnoklását, és addig amíg
ai él, szílárdítsuk meg uralmunkat Forliban és Imolaban is, amit oly sze
renesés kézzel adott a pápa. A halála után nehezebb lesz a dolgunk Nem
hallgatott rám. Még szerencse volt, hogy amikor az meghaht, az új pápa
nemcsak, hogy meghagyott hercegségünk birtokában, hanem egyenesen
kényszerített, hogy távozzunk Rómából, oda. És férjem is ismét csak a
Jegjobb időben halt meg. Ami ezután történt, abból sokmindent tud, is
meri a szorongatott helyzeteket, amelyekbe az uralom megtartása miatt
kerűltem, tizennégyéves" fiam féltékenységet a hatalomért... és aklkor
jött Giovanni' Medici.

Hol kóborolt azóta, hogy Firenze aMedicieket ledöntötte, soha nem
tudtam meg. Kopottan, soványan, kiéhezetten , bukkant fel váratlanul,
űzötten, hajléktalanul, pénztelenül, Firenze, Velence, Milánó és Romagna
között, Talán Romagna vad báróinál próbálkozott valamivel. Megesett
rajta a szívem, vendégül láttam magamnál; lágy, "finom, leányos szépsé
ge kivirult és akkor beleszerettem.

Azóta sokat tudtam gondolkodni, miért történt ez. Rájöttem, hogy
csak azért, mert tulajdonságaínk nagyon szerenesésen voltak részint pár
huzamosak. részint egészítették ki egymást. Két, a házasságban egymás
mellé zárt embernek hasonlitania és elütnie kell egymástól, hogy boldo
gok legyenek. Képzeljen egymás mellé két kemény zsarnokot, vagy két
fösvényt, vagy két pazarlót, Ö kiegészített engem mindenben, ami hiány
zott belőlem és hasonló volt hozzám. És gyönyörű volt.

Ön akkor jött hozzám először, amikor .arra határoztam el magamat,
hogy morganatilkus házasságra lépünk, a fiamat megnyugtatom. hogy az
uralom övé lesz, én OSaIk addig állok helyt, ameddig rám szükség van, de
most még szükség sincs rám. Mindezt meg is .mondtam neki az esküvő

után. Ijedten vettem észre nyers, változékony kamasz-arcán apja otromba
vonásait és a kényszeredetdséget, De olyan boldog voltam - nem <is hit
tem, hogyennyiré boldog lehetek egy házasságban, - mintha csak napról
napra megtisztított volna attól, amivel míndaz, ami velem történt, be
szennyezte a testemet és kietlenné tette a kedélyemet.
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Nem tudtam, hogy .a katasztrófa oly gyorsan jő, s éppen a fiamtól,
hiszen nagyon vigyáztam a férjemre, 8 nem tűnt fel a dolog, mert addig
is volt már a vesejével baja. Közeledett a szülésem ideje is; szekatlan
módon elformátlanodtam és anyajegyek leptek el, ilyenkor nines egy
férjre szükség, Elküldtem hát velencei területre, Arcasolíba, az ottani ve
segyógyvízekre. Nézze ezt a ládikát, ebben vannak a halála előtt irt le
velei, nincs nap, hogy ne olvasnám őket.

Gyöngédségből akkor csak azt láttam, mennyire szeret és mennyire
az enyém; a mélabúbólazt, mennyire megviselték még mindig a fáradal
mak. Ma már látom bennük, hogy sejtette, sőt tudta a halált.

A haláleset, a szülés, a gyönyörö fiúcska öröme' és gondja szinte sü
ketté zúztak. És éppen akkor jött Borgia Cezare romagnai hadjárata, s a
felszólítás, adjam meg magamat, és ezzel egyidőben tudtam meg, hogya
férjemet a fiam tette el láb alól, gyémántporral. Ostoba voltam, hogy
nem vettem észre tüneteit. Hívattam és üvöltöttem, mint egy állat. 
Most, hogy Borgia Cezare jön, és énintézkedtem, hogy a gyermekeim
mind milánói területen találjanak az ostrom idején biztonságot, ki fogja
megvédeni a hatalmukat? Én-e vagy ő ? Azonnal takarodjék el ! - és ő

elkotródott. Én pedig lecsillapodtam, mert a bambinonak ártott volna a
harag teje!

Öt csak akkor küldtem el,mikor Cezare már a nyakunkon volt. Hi
deg tél volt, már novemberben erős fagy. Cezare katonái kedvetlenek az
ostromra. Nyilván történt volna valami értem, ami Cezarét elkergette
volna a vár alól. Az is mutatta, hogy egyszer feljött a sáncra alkudozni.
Meg kell adni, vakmerőségéről tett tanuságot, mort a tüzérségemmel gye
rekjáték lett volna ronggyá lőni. Az ő tűzérsege szakadatlanul próbálko
zott, de az enyém hevesen viszonozta az ő tűzüket és nem engedte őket

a vár közelébe, mert messzebb hordott, mint az övék. És én, a szerelem
és halál viharai közt sem feledkeztem meg a kazamatakat évekre szólóan
ellátni puskaporral és ólommal.

És ekkor jött karácsony éjszakája,

5.
El tudom-e Önnek mondani, mi történt ezen az éjszakán? Végig

mentem, mint szoktam, mindenekelőtt a bástyákon: teljes volt a készen
lét, a legénység őrködött az ágyúk mellett, a néma, irtózatosan hideg éj
szakában, amely fölött égőn örvénylettek a csillagok. Meleg bort osztoli
tam ki, sáfrányes Iében főtt halat, ajándékul egyhónapi zsoldot. Der
mesztő hideg volt. A várost feladtam, a lakosság nagyjából elmenekült,
de azért tizenegy órakor minden templomból tisztán Iehetett hallani a
harangokércszavá t.

A városom tehát éjféli misére készülődött. Talán még Borgia Cezare
katonái is. Sokáig álltam a bástyákori.. Azután mégegyszer körülnéztem
és jól rakattam a tüzekre, hogy a katonák melegedni tudjanak. A szél
csöndes légben magasra csapott a láng. A várost tűzkoszorú övezte, de az
ellenséges tüzérség úgysem tudott odáig lőni. .

Aztán mivel figyelmeztettek, hogy megfázom, hát bementem. Alig
maradtak körülöttem a régi híveimből, hiszen akít osak lehetett, elküld
tem. Hamar végeztem az ő karácsonyukkal. Egyedül mentem be szobám
ba. A Borgia csapatai olyan szorosan körülvették a várat, hogy a szígorú
ostromzáron hetek óta nem hatolt át levél. Egy darabig azon gondolkoz
tam, hogy tudnék üzenetet kijuttatni, Hosszú gondolkodás után végre le
mértem, hogy erre mégiscsak van lehetőség. Akkor elfáradtam és bemen
tem a hálószobámba és arra gondoltam, hogy mit csinálhat, vajon az én
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kicsikém? Tulajdonképpen minden gondolatom az övé volt, nem volt a
napnak órája, hogy ne gondoltam volna rá, vad sóvársággal és boldogan.
Biztonságban volt, milánói területen; legmegbízhatóbb asszonyaim voltak
vele. S olyan boldogsággal töltött el a gondolat, hogy bizonyára mélyen
alszik, hogy egyszercsak letérdeltem és elkezdtem hevesen imádkozni.

Nem aludtam itt, amíóta a férjem meghalt. De akkor amikor még
élt, és vele aludtam, volt egy kis íróasztalom is bent, hogyha eszembe jut
valami, fel tudjam jegyezni. És bizony néha óvatosan felkeltem férjem
mellől s az éjszakai mécses fényében gyorsan felirtam, aztán pedig 
többnyire mert férjem a nyűgös gyermekként hivott -, újra visszafeküd
tem. A karjai közé vett, vagy én tettem vele ugyanezt,és _azután nem
törődtem egyébbel, mint azzal, hogy boldog asszony legyek; S minden
boldogság, amit tőle kaptam, eszembe jutott akkor; inem testi boldogságra
gondoltam, nem ezekért voltam hálás, hanem a lelkiért. Azért, hogy. végre
valaki szeretett engem. S miközben ezért a hála és boldogság bennem el
áradt, mint a méz, hallani lehetett a váratlanul itt-ottrnegszólaló ágyúkat
a városban. V.alamivel közelebb szólaltak meg, mint amikor utoljára. De
az én tűzérségem azonnal válaszolt. Rettentő és szapora dördülésekkel
szórták azonnal a tüzet, és kényszerítették Cezare ágyúit, hogy hátrább
vonják állásaikat. közben szétlőttek a Borgia ütegel közül kettőt. Az ost
romléknak kétségkivül igen 'kiváló tűzérségük volt, de az enyémeknek
voltak nagyobb golyói és messzebb hordta!k, mint az övéik. A tüzérségern
kapitánya Girolamo da Trivulzio volt, a kitűnő velencei hadmérnök, aki
az elsők közt alkalmazta ,azt, hogy ugyanabból az ágyúból mindig ugyan
ama nagyságú és súlyú kőgolyókkal lőj jenek, s először próbálta szabá
lyozniaz ágyukban a puskaport. Mindig ugyanannyi súlyút fojtatott be
léjük. Ezzel elérte azt, hogy a golyók ugyanabban a szögben beállítva
egyforma távolságra ihordtak. Be volt célozva a hordtávolságon belül a
város miaden házára. Egész nap csak matematikai tabelláinál ült és szá
molt, és ha az ellenség ágyúi az övén belül szólaltak meg, ez csak meg
adta a szöget és többnyire azonnal talált.

Hallgattam egy darabig a dörrenéseket. azután újból imádkozni kezd
tem. & ekkor eszembe jutott, milyen boldog voltam ezzel a csecsemő
fíacskámmal, a kicsiny Gianninómmal én, és milyen boldogságót hozott
a világnak Ö, Isten Fia. Soha nem felejtem el, ami akkor történt velem..
Ott térdeltem a földön, és rázott a heves fájdalom. A fejemet a padlóba
vertem a bánattól, hogy én is megbántottam, éspedig mennyi bűnnel.

és ő ezt mekkora boldogsággal' viszonozta. Amely mégha kezdetben bűn
is volt, mégis megtisztult a házasságban, és megtisztult az utána érzett
bánatban, amikor férjem, már mint férjem meghalt.

Ekkor a fejem felett csattant valami és bevágott ferdén, s az abla
kaim kereteit reszkettette meg a dörgés. Azután még kétszer ugyanott.
Amint megtudtam később, az én sáncaimra hullt a Borgia egész sor go
lyója. Girolamo ütegei azonban elhallgattatni kezdte őket. Eszembe ju
tott, hogy mi lenne, ha a kicsi Giannino itt lenne, igy az ő életét Ienye
getné veszedelem. És ekkor elkezdtem őt hevesen félteni. És azon gon
dolkoztam, hogy ehhez a csodálatos éjszakához, amelyen az lsten Fia a
világra jött, nem méltó semmiképp sem, hogy vér omoljon. Felmentem,
és arra adtam ki a parancsot. Odajött hozzám a kitűnő velencei mate
matikus, és figyelmeztetett a veszélyre: Cezare mozdulataít észleli a vá
rosban. Elhárítottam. A többit tudja. Amint ott észrevették, hogv nem
viszonozzuk a tüzet, közeleb6'löttek, még az éjszaka megrohanták a ka
put s reggel fogolyként vezettek a csodálkozó Cezare elé. Mondhatom,
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egy cseppet sem féltem, pedig ő azonnal kihirdette előttem halálos itéle
temet. De mégis, apja nélkül, nem mert ügyemben intézkedni, értesítette,
s harmadnap ott volta levél, amelyen Cezare jól mulatott, mert ezzel a
megszólítással kezdődött: "Te Bestia l" - Rómába szállítottak, s végül
Firenzébe. Soha egy pillanatig nem bántam meg, hogy a harcot azzal cse
réltem, hogy azóta nyugodtan és boldogan készülődom át az örökkévaló
ságba, Legfeljebb ~z lehet kérdéses, hogy én a bűnös asszony, 'hogyan
kaphattam a megtérés ily rendkívüli kegyelmét. Sokat gondolkodtam ezen
és nem tudok eléggé hálát adni érte. Arra gondolok azért történt ez, mert
minden helyes szeretet, bárki iránt, része valaminő módon Isten szereteté
nek. De nem folytatom és nem feszegetem tovább ezt, mert látom, hogy
Ön nem érti - - -

*
Ezt mondta az Öreg Dáma s én elmondtam Önnek, élvezve azt, hogy

ugyanúgy mondtam el, mint Ő. Miasoda fordulatai vannaik a sorsnak!
:!tn azonban helyette is igen sajnálern Forlit és Imolát, Remélem, meg van
elégedve velem, érdekes levéllel válaszoltam. üdVÖ7Ji Machiavellije!

•

SUGARA NyíLT

a fejnek
á szemnek tekintete lett
és hangja a toroknak,
nőtt és mozdult minden
szép tag, duma hajlat
és enyhe· domb -
Eletem teste, ó emlékezet.
te őrizel meg engem
míg itt járom testem termett,

SüLLYED ÉS EMELKEDIK

romM falkárpitok, bojtok
freskók díszeiben:
nyájak s naplerrum.ték
s titkos függönyök Tései közt,
míg mozdul e kar
nap és lélek fényeiben
billenő húsos árnyék,
vonulásom kongó csönd,
s egy mozdult kezeiden.

sorsom látványa.

Mint a bőség kosarán ragyogó
gyümölcseid, adakozásodban életen'.;, Umm.
bocsásd meg, 1wgy gyümölcseiddel csal: élek,
s szemem végtelen csigasorodat
figyeli a: távolban elenyészni,

mert sejti, hol a távlat véget ér,
ott van a jelen.
Engem gyümöLcseidben ölelsz
'Virá,gos és felhős kezeiddel,
itt, CL testemhez 'közel,
s míg szemem rokonná formál engem
minden játékoddal
és életem m~nden cselekedetével,
látom életemet imboJ.yogni

a természet lenti és fenti csodáiban.
Makó Imre
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