COLA Dl RIENZO É L E T E
XXVIII.

(Folytatás)

Egy nap vacsorára hívta az agg messere Stefano Colonnát, kinek kiválóságá
ról már fentebb szóltam. Ügy történt, hogy vacsora órájában erőszakkal a kapitóliumra vezettette és ott visszatartotta. Aztán oda hozatta Pietro Agapitot, Genzano
urát, Marseille volt prépostját és volt szenátort valamint Vetruollo gróf fiát, Lubertiellót, aki ugyancsak viselt már szenátorságot. Ezt a két szenátort is rablók mód
jára a kapitóliumra vezettette. Visszatartotta ott továbbá a nagy tehetségű fiatal
Giovanni Colonnát, akit néhány nappal előbb a campagnaiak leverésére kapitánnyá
nevezett ki. Ugyané sorsban osztoztak Giordano Orsini dél Monté, messere Rainaldo
Orsini, Marino ura, Cola Orsino az Angyalvár parancsolója, Vetruollo gróf, messere
Orsó degli Orsini, Vicovaro gazdája és sok más római báró. Nem tudta azonban
elcsípni sem Luca Savellit, sem Stefano Colonnát, sem marinoi messer Giordanót.
A nevezett bárókat a tribün árulás gyanúja miatt vétette őrizetbe, de úgy állította
be, mintha tanácsot akarna velük ülni és néhányukat ott akarná marasztalni
vacsorára. Az este folyamán a néppártiak igen gáncsolták a nemesek galádságát és
dicsérték a tribün jóságát. Erre az agg Stefano úr azt a kérdést tette fel, vájjon
a nép vezetője inkább pazarló vagy fösvény legyen-e. Ezen hosszasan vitatkoztak.
Végül messere Stefano megfogta a tribün díszes kabátjának a csücskét, és így
szólt: «Hozzád, tribün, illőbb lenne, ha szerény kolduló baráti ruhát hordanál,
nem pedig ezt a cifra zekét ni!» Ezt mondva, rámutatott köntösére. Ezen Cola di
Rienzo feldühödött. Még az este lakat alá tette a nemeseket és megkettőztette az
örökét. Az agg messere Stefanot a tanácsterembe záratta s ott hagyta egész éjjel ágy
nélkül. Stefano egész éjszaka föl-alá járt, zörgette az ajtót és kérte az őröket, hogy
engedjék ki. De azok nem hallgattak rá. Kegyetlen dolgot míveltek vele ama könyör
telen éjszakán.

XXIX.
Reggeledett. A tribün elhatározta, hogy valamennyiüknek fejét véteti a nagy
teremben, hogy megszabadítsa tőlük egyszer s mindenkorra a római népet. Meg
parancsolta, hogy díszítsék fel a termet vörös és fehér selyemposztóval, mi meg is
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történt. Ezt annak jelzésére tette, hogy vér fog folyni. Aztán félreverette a harangot
és egybegyüjtötte a népet. Minden bárónak gyóntatót, azaz egy ferences testvért
küldött, hogy feloldozást nyerjenek és magukhoz vegyék Krisztus testét. Mikor a
nemesek a harang szavával együtt ezt a hírt meghallották, elsápadtak, szavuk
elállt és nem tudták, mit tegyenek. Legtöbbjük alázatosan meggyónt, megáldozott.
Messere Rainaldo Orsini néhányadmagával, mivel korán reggel friss fügét evett,
nem áldozhatott. Messere Stefano Colonna hallani sem akart gyónásról és áldozás
ról : azt mondta, nincsen elkészülve s dolgai felett sem rendelkezett.
E közben néhány római polgár észbe vette, milyen ítéletre készül a tribün és
szelíd, hízelgő szóval igyekezett őt eltéríteni szándékától. Végül meg is ingatták
elhatározásában és lebeszélték akaratáról. Harmadórán volt, mikor valamennyi
báró elítéltként lejött a nagyterembe. Szóltak a dobok, mintha kivégzésük követKeznék. ÁlltaK a nép előtt. Ekkor azonban a tribün fellépett a szószéKre s meg
változott szándékkal szép beszédbe kezdett. A Miatyánk szavaiból indult k i : És
bocsásd meg a mi vétkeinket. Majd megbocsátva a nemeseknek, kijelentette, hogy
a bárók ezentúl a népet akarják szolgálni és ki akarnak vele békülni. Egyenként
fejet is hajtottak a nép előtt. A tribün erre egyeseket patríciusokká, másokat
élelmezési felügyelőkké tett meg ; ezt Toscana, amazt Campagna hercegévé nevezte
ki és mindegyiküknek díszes bársonyruhát ajándékozott. Aztán velük ebédelt és
kíséretükben kilovagolt Rómában. Végül útjukra bocsátotta őket.
Ez az eset nagyon visszatetszett a józanabbaknak. A nép így vélekedett : «Ez
olyan tüzet és lángot gyújtott, mit nem fog tudni eloltani!*...
X XX.
Most azt mondom el, hogyan fogta ostrom alá Marino várát. Mikor a bárók
szabadlábra kerültek, nem volt gondjuk társaságra, hanem Rómán kívüli váraikba
siettek s fogaik közt fenyegetőztem. Egyikük sem mert nyíltan szembeszállni a
rómaiakkal. A ColonnáK és Marino urai, messere Rainaldo és Giordano, azonban
megerősítettéK váraiKat és titokban összeesküdve lázadásra készültek. Megerősí
tették Marinot, új árkokat húztak, erős dupla palánkot állítottak. A tribün elég
őrült volt, hogy ezt nem akadályozta meg. Kezdetben nem fegyverkeztek, hanem
megvárták, hogy a kastély jól meg legyen erősítve.
Közben a tribün kegyetlenné lett és sokan elégedetlenek voltak már vele.
Csak akkor fedezte fel az összeesküvést, mikor már a marinoi vár mindennel:
nyülal, lándzsával, emberekkel, falakkal, élelemmel, fával és borral el volt látva.
A vár urait erre maga elé idézte, de a marinoi szőlők közt futárának három helyen
is beverték a fejét. Aztán a marinoiak kitörtek és Róma területén portyázni meg
zsákmányolni kezdtek. Marinoba hajtottak ökröt, birkát, disznót, lovat, s amit
találtak. Az emberek Rómában hajukat tépték. A kárvallottak kiabáltak, düh és
félelem támadt.
A tribün újra megidézte őket azzal a paranccsal, hogy haragjának terhe alatt
jöjjenek gyalog Rómába. Aztán messere Rainaldot és Giordanot lovagi öltözetben
fejjel le, lábbal fölfelé festtette a kapitólium külső falára. Erre messere Giordano
még jobban megdühödött s a San Giovanni-kapuig portyázott, magával hurcolva
embert, asszonyt, nyájat, állatot, mindent. Fivére, Rainaldo átkelt a Tiberisen,
bement Népi városába ; erre is, arra is portyázott égetve és zsákmányolva. Fel
gyújtott földeket, Castelluzzában megégetett embereket és házakat. Nem szégyelt
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egy toronyban tűzbe veszejteni egy nemes matrónát. Ez a kegyetlenség nagyon fel
ingerelte a rómaiakat, úgyhogy sokan meggyűlölték messere Rainaldot és Giordanot.
Nem volt kicsiség : az ingatag rómaiak elméje a Colonnák ellen fordult.
XXX I.
Szüret ideje volt. A szőlő megérett s az emberek taposták. Ekkor a tribün
összegyűjtötte egész fegyveres népét és kiindult Marino kastélya ellen. Seregét a
vártól körülbelül egy mérföldnyire, egy hosszan elnyúló erdő alatt, a Maccantrevolának nevezett völgyben helyezte el. A had szép és erős v o lt; hatalmas úgy gyalogos
ban, mint lovasságban. Gyalogos volt 20,000, lovas 800. Az idő felhősre, esősre
fordult, ami az ellenséget pusztításaiban akadályozta és hátráltatta. Végül is, vagy
nyolc nap alatt, a tribün emberei mindent feldúltak Marino határában. A szőlőt és
fát kivágták vagy felgyújtották. A gyönyörű erdőt, melyhez addig nem nyúltak,
kiirtották. Romboltak mindent, pedig a marinoi vár nagyobb és erősebb volt mint
valaha. Aztán zsákmányoltak, amihez csak hozzáfértek. Egész Róma ott táborozott.
E napokban egy bíboros érkezett Rómába mint a pápa legátusa. Ez nap-nap
után sürgette a tribünt, hogy térjen vissza Rómába, mert szeretne vele beszélni.
A pusztítás elvégeztével, a tribün egy reggel korán tábort bontott és a Marinohoz
közel fekvő Castelluzza ellen indult. Azonnal el is foglalta és falait a földdel tette
egyenlővé. Már a várat és kerek tornyot is be akarta venni, hova a gyalogság
visszavonult. A torony megvívására csináltatott két ostromtornyot fából, melyek
kerekeken gördültek és létrával meg faszerkezettel voltak ellátva. Sohsem láttam még
ilyen szép harci gépeket. Faltörőket és más harci eszközöket is készíttetett. Sok
követet fogadott ott. Folyt arra egy kis patak, melyben két kutya fürdött. Azt
mondta, az egyik Rainaldo, a másik Giordano : kutyalovagok. A tornyot lerom
bolta, aztán tovább indult és visszatért Rómába, mert a legátus levelei már igen
sürgették. Korán reggel a San Pietro-híd lábánál a San Celsoval szemben lerombolta
a szép palotákat. Végül lovasaival a San Pietrohoz vonult. Bement a sekrestyébe és
fegyverzete fölé felöltötte a császárok dalmatikáját, melyet az imperátorok szoktak
hordani koronázásukkor: apró gyöngyökkel kivarrt, nagyon díszes darab. Ilyen
öltözékkel páncélja fölött, Caesar módjára ment fel kürtszóval a pápa palotájába
a legátus elébe, jogarral kezében, koronával a fején. Félelmetes és fantasztikus
jelenség volt. Mikor a legátus elé ért, így szólt: «Küldtél értünk. Mit parancsolsz?*
A legátus Így felelt: «Sok megbízatásunk van urunk, a pápa részéről számodra.*
Mikor a tribün ezt hallotta, rikácsoló hangon így kiáltott: «Ugyan micsoda meg
bízatás ?» A legátus ez ingerült válaszra magába fojtotta a beszédet és elhallgatott.
A tribün sarkon fordult és folytatta a harcot Marino ellen, a marinoiak pedig tovább
hadakoztak a rómaiakkal.
X X X II.
Most elmondom, hogy a Colonnák hogyan szenvedtek vereséget Rómában.
Dühöngött a háború és a római polgárok már ugyancsak beleúntak a fáradalmakba,
nélkülözésekbe és pusztításokba. A tribün katonáit már nem fizette oly pontosan,
mint előbb, s nagy suttogás folyt a városban. A római kisnemesek írtak messere
Stefano Colonnának, hogy jöjjön katonáival s megnyitják neki a kapukat. A Colon
nák erre Palestrinába gyűjtöttek 600 lovast és 4,000 gyalogost s erőszakkal akartak
visszatérni Rómába. Sok báró csatlakozott összeesküvésükhöz. Nagy volt a készülő
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dés Palestrinában és a Rómába való visszatérés reményében a Colonnák azt válaszol
ták, szép szóval, hogy már készülnek haza. Ez a gyülekezés nagyon megijesztette a
tribünt, aki olyanná lett mint az őrjöngő beteg : se nem evett, se nem aludt. Egy
reggel, úgy három nappal az ütközet előtt, beszélt a néphez. Biztatta és sok egyéb
dolog között ezeket mondta: «Tudjátok meg, hogy ma éjjel álmomban megjelent
Szent Márton, aki tribün fia volt, s így szólt hozzám : Ne félj, mert meg fogod ölni
az Isten ellenségeit.)) Következő nap, késő éjjel, félreverette a harangot, fegyverbe
hívta a népet és nyugodt szóval így beszélt: «Uraim, közlöm veletek, hogy ez éjjel
álmomban megjelent Bonifác pápa és biztosított, hogy ma bosszút állunk ellenségein,
a Colonnákon, akik oly rútúl megcsúfolták az Isten egyházát*. Aztán még hozzá
fűzte : «Van egy fiam, Lorenzonak hívják. Ő velem jön a nép árulói es az esküszegők
elleni csatába*. Majd így végezte : «Kémeink útján tudjuk, hogy ez a népség már
elindult és a várostól négy kilométerre, az úgynevezett Monumento-nál pihent meg.
Ez is biztos jel arra, hogy nem csupán legyőzzük, de meg is öljük és a Monumentum
alá temetjük őket». E szavak után megszólaltatta a trombitákat, sípokat és dobokat,
népét csatarendbe állította, kijelölte a kapitányokat és valamennyiöket a Szent
lélek lovagjainak mondta. Aztán csöndben, zaj nélkül, gyalogos és lovas légióival
rendben megindult a San Lorenzo-kapu felé, melyet tiberisi kapunak is hívnak.
A bárók közül a néppel tartottak Giordano Orsini, az angyalvári Cola Orsini,
Malabranca kancellár, a kancellár Matteo-fia, Lubertiello, Vetruollo gróf fia és
még sokan mások. Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogyan bánt a tribün
a győzelem előtt a prefektussal. Elküldött érte, és ő engedelmesen meg is jelent
száz lovassal, hogy az ütközetben a rómaiak szolgálatára legyen. Hozott magával
Toszkánából tizenöt baronettet és vele volt fia, Francesco, aki ezúttal viselt először
fegyvert. Éleimül maga előtt küldött ötszáz köböl búzát, ahogyan egy prefektushoz
illik. Mikor megérkezett, a tribün ebédre hívta meg, de míg asztalnál ültek, elvetette
tőle s társaitól fegyvereiket, majd fiával együtt börtönbe vetette. Fegyverüket és
lovaikat a rómaiaknak adta, majd összehívta a népet és így szólt hozzá: «Ne csodál
kozzatok azon, hogy a prefektust elfogattam, mert azért jött csak, hogy hátba
támadja és legyőzze a római népet*.
XXX III.
Most visszatérek a csatára. A Colonnák éjfélkor nagy erŐKkel elindultak a
Monumentotól és a San Lorenzo fuori le mura kolostorig nyomultak előre. Az idő
kedvezőtlen volt a hideg eső miatt. Ott gyülekeztek a bárók : Stefano Colonna és
fia, Giovanni; Pietro Agapito volt marseülesi prépost és Gennazzano ura, messer
Giordano Marinoból, Cola de Buccio Vracciából, Sciarretta Colonna és sokan mások.
Tanácskoztak, mitevők legyenek, mert Stefanot hányás fogta el és remegett mint a
nyárfalevél. Pietro Agapito, aki kissé elszunnyadt, álmában feleségét özvegyen
látta, amint sír és haját tépi. Ez az álom annyira megijesztette, hogy el akart távozni
a seregtől és nem akart részt venni a csatában. A félrevert harang szavát is hallották
s tudták, hogy a római nép nagyon ingerült és haragszik rájuk. Azért is haboztak,
mert Stefano Colonna, a sereg vezére, már jóval előbb elsőnek érkezett oda s egyedül,
csak egy lovasszolgától kísérve, a kapuhoz lopózott s az őrt hangosan nevén szólí
totta. Kérte őt, nyissa ki a kaput s következőkép érvelt : «Római polgár vagyok,
haza akarok menni. A jó rend érdekében jövök •az Egyház és Nép zászlaját hozom.*
E szavakra így felelt a kapuőr — a derék íjásznak Paolo Buffa volt a neve — :
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«Az őr, akit szólítasz, nincs itt, mert az őrséget leváltották s én társaimmal csak az
'imént vettem át a szolgálatot. Nem engedhetlek be semmiképpen, a kapu zárva
van. Nem tudod, mennyire haragszik Rád a nép azért, hogy megzavartad békéjét?
Nem hallod a harangot? Távozz az Isten szerelmére és ne keresd a bajt! Hogy
meggyőződj, hogy nem eresztelek be, nesze, kidobom a kulcsot*. Ez ki is esett a
rossz időben egy pocsolyába.
A bárók e dolgok felett tanácskozva és jól megértve, hogy a kapun belül nem
kerülhetnek, elhatározták, hogy becsülettel elvonulnak. A parancs úgy szólt, hogy
három csapatba oszolva Róma kapuja elé mennek dob- és kürtszóval, aztán jobbrakanyarodva hazatérnek nagy tisztességgel. íg y is történt. Már két csapat elvonult,
az első és második, gyalogság és lovasság vegyesen. Petruccio Frangipani volt a
kapitányuk. A kapunál kürtszóval jobbrakanyarodtak és sértetlenül visszatértek.
Most következett a harmadik csapat. Ebben volt a lovasság zöme, a nemesek,
vitézek, jó lovasok, a legderekabbak. Szigorú büntetés terhe alatt meg volt tütva,
hogy a kaput elmentükben döngessék. Az elsők akik a parancsot megszegték,
nyolc nemes báró volt, köztük a szerencsétlen Giovanni Colonna. Ezek jó darabbal
a tömeg előtt jártak. Már hajnalodott. Erre a falon belül lévő rómaiak, mivel nem
volt kulcsuk, összezúzták a kaput, hogy kimehessenek csatázni. A fejszék csapása
óriási zajt okozott, nagy volt a zavar és kiabálás. A jobb kapuszárny felnyílt, a
bal zárva maradt. Giovanni Colonna közeledett a kapuhoz, hallotta belülről a zajt,
látta a rendetlen kapunyitást: azt gondolta, barátaik zavarognak odabenn és
zúzták be a kaput. Ebben a pillanatban felemelte pajzsát, combhoz szorította
lándzsáját és bárói dísszel ékesített lovát megsarkantyúzva, vágtába fogott. Nem
tudta magát türtőztetni és beugratott a városba. Jaj, hogy megijedt erre a nép!
Róma egész lovassága megfordult és menekült. Ugyanígy meghátrált a gyalogság
is, fél hajításnyira futva előtte. Giovanni Colonnát azonban barátai nem követték.
Olyan egyedül maradt, mintha ítéletre menne. Mikor a rómaiak észrevették, hogy
magában van, bátorságra kaptak. Az ifjú még nagyobb szerencsétlenségére, lova
jobbra a bejárattól és közel a kapuhoz egy barlangba ragadta s ott ledobta. Látva
kétségbeesett helyzetét, Giovanni kérte a népet, irgalmazzon neki és az Istenre
könyörgött, hogy ne fosszák meg fegyverzetétől. Mit folytassam! Levetkőztették és
három halálos sebtől vérezve adta ki lelkét. Fonneruglia de Treio sebezte meg először
a derék ifjút, akinek még alig pelyhezett a szakálla. Erényének és dicsőségének
híre nagy volt mindenütt. Meztelenül feküdt hanyatt egy kőrakáson sebzetten,
halottan a város falánál, a kapun belül. Most hallj csodát. A rút felhős idő azonnal
kezdett kiderülni. A nap küldte fényes sugarait, a ködből derült ég csillogott elő
vidáman.
XXXIV.
Ezalatt a tömegben, mely rendben vonult a kapu felé, Stefano Colonna aggódva
kérdezősködött Giovanni fia után. Ezt a feleletet kapta : «Nem tudjuk hova lett,
mit csinál*. Stefano sejteni kezdte, hogy beugratott a Kapun. MegsarKantyúzta tehát
paripáját és belovagolt a városba. Megpillantotta, hogy fia a földön feKszik s gyilko
sainak tömege körüíállja a barlang és egy pocsolya között. Életét féltve megfordult
és kivágtatott a kapun. Azonban józan ítélőképessége elhagyta, megzavarodott s a fia
iránti szeretet győzött. Szó nélkül visszafordította lovát s reménykedve, hogy fiát
ki tudja szabadítani, újra átjutott a kapun. De már messziről látta, hogy halott.
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Erre legalább saját életét akarta megmenteni. Szomorúan fordult ismét vissza.
A kapun áthaladtában a toronyból egy jókori sziklát dobtak rá, mely hátát és a lő
farát érte. A dárdák minden oldalról repültek feléje, Lova, egy dárdától mellen
találva, rúgott-ágaskodott, úgyhogy Stefano nem tudott többé rajta megülni és
földre zuhant. Ezt látva, az esztelen nép megölte, szemben a kapuval, ott, ahol az
utca közepén falba erősített szentkép áll. Ott feküdt meztelenül, minden arrahaladó
láttára. Egyik lába leszakadt, teste tele volt sebekkel. Orra és szeme közt rettenetes
nyílás tátongott. Fia Giovanni viszont csak két sebet kapott, egyet lágyékába
s egyet a mellén.
Most kirohant a nép minden rend és törvény nélkül, s megölte, akit elöl talált.
Szembe jött vele Pietro Agapito Colonna, a volt pap és marseillesi prépost. Azelőtt
sohasem viselt páncélt. Leesett lováról, de nehezen járt, mert a talaj csúszott. Egy
közeli szőlőbe menekült. Kopasz volt és öreg. Az Isten szerelmére irgalomért könyörgött, de nem használt semmi kérés. Előbb elvették pénzét, aztán fegyverzetét,
végül éleiét. Ott feküdt a szőlőben meztelenül, holtan, kopaszon, kövéren. Egyál
talán nem nyújtott harcias látványt. A szőlőben mellette feküdt egy másik báró,
Pandolfo di Belvedere úr. Néhány pillanat alatt a halottak száma tizenkettőre
emelkedett. Hanyatt feküdtek valamennyien. Erre a többi gyalogos és lovas sokaság
nagy félelmében fegyvereit elhagyva futásnak eredt. Fejüket sem fordították hátra.
Nem volt aki küzdjön. Messere Giordano hordta az irháját; Marinoig meg sem állt.
A sereg le volt győzve, az ellenség megsemmisült. Azok, akik délután háromkor
még nagyságos szenátorok voltak, most a nép és járókelők szeme láttára holtan
feküdtek a földön. Igaz, hogy a tribün zászlaja is egy pillanatra a földre konyult,
s Cola di Rienzo ijedt szemmel az égre meredve folyton ezt hajtogatta : «Istenem,
Istenem, mért hagytál el engem!»
XXXV.
A nép győzelme után a tribün megfuvatta ezüst trombitáit s nagy dicsőséggel
és diadallal gyülekezést parancsolt. Aztán fejébe tette ezüstből készült olajágkoronáját és az egész diadalittas néppel a Santa Maria dell'Aracelo templomba
vonult. Ott az acéljogart és koronát felajánlotta Szűz Máriának. A ferencieK Kolos
torának csodatevő képe elé aggatta őket. Ettől kezdve nem hordott többé sem jogart,
sem koronát, sem zászlót a feje fölött. Aztán beszélt a néphez a nagyteremben s
kijelentette, hogy kardját visszadugja a hüvelyébe. Közben kihúzta és megtörölte
köpenyébe, mondván : «01yan fej füleit metszettem le, melyeket sem a pápa, sem a
császár nem tudott levágni!»
A három holttestet a fráterek arany köpenybe burkolva a Santa Maria-templomba lévő Colonna-kápolnába vitték. Jöttek a grófnők sok siratóasszonnyal,
hogy a halottak, azaz Stefano, Giovanni és Pietro Agapito testei fölött siránkozzanak.
De a tribün elkergette őket és megtiltotta, hogy az elesetteket becsülettel eltemes
sék. «Ha megharagítanak — mondta — bedobatom a három átkozott testét az
akasztottak sírgödrébe, mert esküszegők voltak és nem érdemlik a végtisztességet».
A tetemeket titokban elszállították a San Silvestro dello Capo templomba s ott
az apácák siratok nélkül eltemették őket.
A többi halott polgár között volt Cola Pala de Molara, messere Giordano degli
Aretini, Cola Farfaro, Paolo de Libano, és sok más római, orvietoi, rómakömyéki
nemes, az előbbi három barátai. A foglyokat a kapitóliumra vezették.
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XXXVI.
Ismét el akarok kissé térni a tárgytól. A gazdag beszédű Titus Livius azt
írja, hogy Afrikából egy kapitány indult el, a világ legjobb hadvezére, akinek
karthagói Hannibál volt a neve. Ez a Hannibál felmondta a békét a rómaiaknak,
elpusztította Spanyolországban Sagunza városát a római szenátus haragjára és szé
gyenére. Aztán átkelt az Alpokon Piemontba, s Lombardiába jött, ahol Pavia mel
lett legyőzte Sempronius konzult a Ticino nevű folyónál. Onnan Toszkánában ter
mett, a perugiai tónál megverte a római sereget s Flaminius konzulnak fejét vette.
Aztán ostromolta Spoletot, de nem tudta bevenni, majd a Campagnán keresztül
Monté Cassino ellen vonult. A bölcs Fabius szállt itt vele szembe a határon és
három éven keresztül feltartóztatta. Akkor leváltották a kapitányokat. Fabiust
elküldték és helyébe két vezér lépett: a nemesek részéről Paulus Aemilius, a nép
részéről Terentius Varrus. Hannibál tudománya és ügyessége olyan nagy volt,
hogy a két kapitányt levette lábáról s hatalmas lovasságával meg gyalogságával
Apuliába szorította, hol a Volturno folyónál a római népet megverte, két sereget
semmisítve meg egy csapásra. Az ütközetben elesett az egyik imperátor, Aemilius
Paulus és vagy nyolcvan szenátor. Elesett Servilius is, aki előző évben konzul volt,
sok tribün és vitéz ember, 44,000 gyalogos és 8800 lovas. A foglyok száma 10,000
volt, a zsákmány pedig — lovak, fegyver, arany és ezüst — rengeteg. A római
lovak zablája és takaródísze mind vertaranyból volt. Róma rettenetesen elözvegyült.
A győzelem késő este teljesedett be ; a nap már nyugvóban volt. A diadalmas
Hannibál örvendezett. A sereg vezérei körülvették, ünnepelték és vele vigadtak
aznapi diadaluk fölött. Kegyül azt kérték tőle, hogy éjjelre és a következő napra
engedélyezzen magának és lovasságának pihenőt, mert nagyon ki vannak fáradva.
Volt azonban a vezérek közt egy igen kiváló hős, akit Maharballenak hívtak. A lovas
ság parancsnoka volt. Maharballe előlépett, és így beszélt: «Hannibál, nem osztom
azt a véleményt, hogy magadnak és lovasságodnak pihenőt engedj. Tudod, mit
nyertél a mai csatával? Ha szerencsédet késlekedés nélkül kihasználod, öt nap múlva
a kapitóliumon lakomázhatsz és ünnepelhetsz. A pihenés tehát nem lenne helyén.
Indulj tovább lovasságoddal, ne engedd lélekzethez jutni az ellenséget. Fel Róma
ellen! Most készületlenül találod és kapui nyitva állnak előtted. Egy csapásra meg
hódíthatod. Jobb, ha a rómaiak azt mondják, Hannibál megérkezett, mint azt,
hogy Hannibál érkezik*. De Hannibál e szavakra így válaszolt: «Maharballe,
nagyon dicsérem buzgalmadat, de ma éjjel még várjunk, kissé gondolkodnom s
tanakodnom kell a dolgon*. Maharballe így felelt: «Hannibál, Hannibál, lángelméd
del tudsz győzni, de nem tudsz élni a győzelmeddel*. Titus Livius azt állítja, hogy
ez a késedelem nagy hasznára vált a római népnek, mert megszabadította a szolga
ságból, az Afrikaiak kezéből pedig kiragadta azt az imperiumot, melyet már-már
megkaparintottak.
Visszatérve a tárgyhoz, ha Cola di Rienzo tribün kihasználta volna győzelmét
és Marino ellen vonul, a várat elfoglalhatta és messere Giordanot úgy tönkre ver
hette volna, hogy sohasem emelte volna fel többé fejét. A római nép pedig baj
nélkül tovább szabad maradhatott volna.
XXXVII.
Hadd mondjam el most, hogyan bukott meg a tribün uralma. A győzelem
utáni napon egybehívta valamennyi római lovagot, vagy — ahogyan őket nevezte —

445

a szent miliciát, s így szólt hozzájuk : «Dupla fizetést adok, ha velem jöttök*. Senki
sem tudta, mi a szándéka. Erre kürtszóval a nemesek vereségének színhelyére
vezette őket. Magával vitte fiát, Lorenzot is. Stefano halálának a helyén pocsolya
maradt. Mikor odaért, fiát leszállatta a lóról és Stefanonak a pocsolyába vegyült
vérét ráfröccsölte mondván: «Te vagy a győzelem lovagja*. Valamennyien meghök
kentek, de ő megparancsolta a főembereknek, hogy kardjuk lapjával érintsék meg
lóról fia vállát. Aztán visszatért a kapitóliumra és így szólt: «Menjetek utatokra.
Nincsen semmi rendkívüli abban, amit véghezvittünk. A Római Nép valamenynyiünk ura. Nekünk és Nektek egyaránt kell küzdenünk a Hazáért*. E szavak
igen megzavarták a lovagok lelkületét. Attól kezdve nem akartak többé fegyvert
hordani.
A tribünt most gyűlölni kezdték. Mindenki gáncsolta és hangoztatta, hogy
önkényeskedése nem ismer határt. Hamarosan kegyetlenkedni kezdett és elhagyta
tisztességes ruháit. Úgy öltözködött, mint egy Szamár-tirannus. Kényúrként is
viselkedett. Apátságokat eltulajdonított; a gazdagtól elvette vagyonát és hallga
tást parancsolt neki; a nép haragjától való félelmében ritkábban tartott gyűlést.
Meghízott és arca vörös lett. Jobban evett és többet aludt. A prefektust, mivel
beteg volt, szabadon bocsátotta, de túszként visszatartotta a fiát. A nép kezdett
tőle elpártolni és a bárók nem jártak többé olyan sűrűn a tribün palotájába, mint
ahogyan az utóbbi időkben tették. Ekkor Cola di Rienzo határidőt szabott a sóadó
befizetésére, mert katonái zsoldjára pénzre volt szüksége. De messere Giordano nem
szűnt meg nap-nap után Marinoból kitömi, portyázni, rabolni és zsákmányolni.
A nép elégedetlenkedett, ősz volt. Szüreteltek. A gabona drága vo lt; vékája hét líra.
A tribün elve te a vagyont attól, akinek vo lt; messere Giordano zsákmányolt; a nép
zúgolódott. A bíboros legátus Cola di Rienzot kiátkozta és szakadárnak bélyegezte,
aztán a nemesek — azaz Luca Savelli és Sciaretto Colonna — pártjára állt, min
denben nekik kedvezve. Erre az utak ismét lezárultak. A környékbeli gazdák nem
szállítottak gabonát Rómába. Nem múlt el nap zavargás nélkül.
XXXVIII.
Élt ezidőtájt Rómában egy gróf, akit a nápolyi királyságból száműztek. Neve
messere Gianni Pipino, Altamura őrgrófja, Minorbino grófja volt. Azért lakott
Rómában, mert a nápolyi király már nem volt hajlandó tűrni fennhéjázását és
önkényeskedő viselkedését. Cum família sua degebat Romae. Az őrgróf úr e napok
ban torlaszt emeltetett a Colonnák városrészében. Ő lett az ellenpárt fejévé. A tor
laszt a San Salvatore ívnél, a Pesoli negyedben emelték. Egy éjjelen és egy napaion
keresztül a Sant Angelo Pescivendolo harangja vészt kongatott. Egy zsidó húzta.
De senki sem sietett a torlaszt eltávolítani. A tribün lovascsapatot küldött a barrikádhoz. Kapitányuk, kit Scarpettának hívtak, az összeütközés hevében lándzsa
szúrástól holtan esett össze. Mikor a tribün megtudta, hogy Scarpetta elesett és
hogy a nép a Sant Angelo Pescivendolo hívó szavára nem jön segítségére, nagyot
sóhajtott, kiábrándultán könnyezett és nem tudta mitévő legyen. Szíve megfélemedett és megsemmisült; annyi bátorság sem maradt benne, mint egy kisgyerek
ben. Alig tudott szólni és azt képzelte, hogy a városban mindenütt lesben állnak
ellene. Pedig tévedett, mert nem lázadt senki ellene és a Nép ellen, csak éppen
elhidegülés volt tapasztalható. Félt, hogy megölik. Mit mondjak még? Mivel nem
volt annyi bátorság benne, hogy — mint ígérte — meghaljon a nép szolgálatában,
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csak siránkozott A jelenlévőkhöz nagy sóhajtások között szónoklatot intézett,
mondván, hogy ő jól kormányzott, de irígyei nincsenek vele megelégedve. «Most
hivatalbalépésem hetedik hónapjában lemondok*. Sírva mondta e szavakat, aztán
lóra ült, megfújatta ezüstkürtjeit s császári jelvényekkel pompázva, fegyvereseitől
kísérten leszállt a kapitóliumról és az Angyalvárba vonult. Felesége ferencrendi
szerzetesruhában osont ki az Alli-palotából. Mikor a tribün lemondott a hatalom
ról, a jelenlévők és a nyomorult nép sírtak. Lakásán, mely fényűzőn volt berendezve,
rengeteg levelet találtak. Szinte hihetetlenül hangzik, hogy a bárók tudtak buká
sáról, mégsem mertek három napon keresztül Rómába jönni a félelem miatt, s
visszatérésük után sem szűntek meg rettegni.
A szenátorok, akik a tribün után hivatalba léptek, gyöngén kormányoztak és
lefestették őt a kapitólium falára fejjel le, lábbal föl lovagi öltözetben. Odafestet
ték még Cecco Mancinot — jegyzőjét és kancellárját— valamint ennek unokaöccsét,
Contet, aki Civitavecchia várát feladta. A bíboros legátus bevonult Rómába, a
tribün ellen eljárást indított, rendelkezéseinek legnagyobb részét érvénytelenítette,
őt magát heretikusnak mondta. Erre Cola di Rienzo titkon Csehországba menekült
Károly császárhoz és egy ideig annak királyi székhelyén, Prágában tartózkodott.
Majd a pápához, Avignonba ment és ott el tudta érni, hogy perét töröljék. A pápa
Róma szenátorává nevezte ki, mire visszatért és — mint majd elmondom — Rómá
ban emlékezetre méltó nagy dolgokat mívelt. Végül azonban a nép megölte és
ítéletet ült fölötte, ahogy ezt majd az Itáliába való visszatérésről szóló fejezetben
tárgyalom. De az őrgrófnak is rossz lett a vége és gyalázatos halállal halt meg,
Isten méltó büntetéseként azért, hogy Rómában a jó kormányzatot megbuktatta.
Nyolc évvel a történtek után, Apuliában, az Altanura nevű őrgrófságban felakasz
tották. Fejébe papírkoronát nyomtak ezzel a felírással: «Gianni Pipino Altamura
lovagja, őrgróf, Minerbo grófja, Bari ura, a római nép felszabadítója». Mielőtt
felhúzták volna, ugyancsak méltatlankodott: «Nemes vagyok! Pénzt nem hami
sítottam. Nem lehet engem felakasztani, sem gúnykoronát fejemre tenni. Ha gonosz
tetteim miatt halállal kell lakolnom, vegyétek a fejemet». A király válasza erre
azonban így hangzott: «Undok gazságaid miatt Róbert király örök börtönre vetett.
Endre király kiszabadított és keserves halállal lakolt érte. A nápolyi királyság
területén többé nem maradhattál. De Róma befogadott és megmentette életedet.
Hálából megbuktattad jó kormányzatát. Aztán visszanyerted a király kegyét, de
azonnal zsoldossereget gyűjtötték Íjászok és rablók lakták a földjeidet. Pusztí
tottad, raboltad, kizsákmányoltad a királyságot, Apulia fejedelmévé toltad fel
magadat. Méltó tehát, hogy életednek érdemed szerint, rút és gyalázatos legyen
a véges.
Ezek voltak ama Cola di Rienzo első tettei, aki Tribunus Augustusnak nevezte
magát.
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M ÁSO D IK K Ö N Y V .
I.
Az Ur 1353. esztendejében történt, hogy Cola di Rienzo visszatért Rómába,
ahol nagy ünnepélyességgel fogadták. Végülis azonban a nép dühe ölte meg. A dolog
így történt:
Miután Cola di Rienzo hatalmát elvesztette, elhatározta, hogy távozik Rómá
ból és a Pápa elébe megy. Azonban mielőtt elindult volna, az Angyalvár terén a
Santa Mária Maddalena templom falára festetett egy bárányt, mely Róma címerét
viselte és mellső lábai közt egy keresztet tartott. A kereszt tetején galamb ü lt; a
bárány lábai pedig egy áspiskígyó, egy baziliszkusz, egy oroszlán és egy sárkány
hátán nyugodtak. A festményt azonban a római sihederek, megvetésük jeléül,
azonnal sárral mocskolták be. Elindulása előtt Cola di Rienzo egy este titkon,
átöltözetben odajött, hogy megnézze a képet. Mikor látta, hogy a rómaiak azt ugyan
csak nem becsülték meg, elrendelte, hogy egy éven keresztül lámpa égjen előtte.
Éjjel eredt útnak és sokáig céltalanul kóborolt. Róma uraitól való félelmében
álruhát használt. Remetékkel és bűnbánó fráterekkel járta mint Krisztus szegénye
a Maiella hegyeit. Végül Csehországba ment a császárhoz, kinek olaszországi útjá
ról szólni fogok, s egy Prága nevű városban találkozott vele. A császár őfelsége
előtt térdre borult és nyíltan szólt. Ily ékes szavakkal fordult Károly cseh király
hoz, Henrik császár unokájához, akit a pápa nem sokkal azelőtt választott császárrá :
«Felséges fejedelem, akit az egész világon dicsőség övez, én vagyok az a Cola
di Rienzo, akinek Isten kegyelméből megadatott, hogy békességben, igazságban
és szabadságban uralkodjék Róma városa és tartománya felett. Nekem engedelmes
kedett Toszkána, Campagna és Marittima. Megfékeztem az erőszakoskodó hatal
masokat és sok igazságtalanságot kiirtottam. De féreg vagyok, ingatag ember
palánta, mint minden ember. Vasjogart hordtam a kezemben, melyet Isten meg
aláztatásomra büntető pálcává változtatott. A hatalmasok üldöznek és életemre
törnek. Irigységből és gőgből kergettek el székemből, mert nem tűrték az igazságot.
A Te véred, a hős Henrik császár fattya vagyok. Hozzád fohászkodom, szárnyaid
alá menekülök, akinek árnyékában és pajzsa alatt mindenki szolga. Hiszem, hogy
meg fogsz védeni, hogy nem hagysz elveszni a tirannusok kezétől s elmerülni az
igazságtalanság tengerében. Ebben bízom, mert hiszen Te császár vagy, s kardod
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meg kell hogy nyirbálja a kényurak hatalmaskodását. A Maiello-hegyi Angelo di
Montecielo testvér is megjövendölte, hogy a Sas meg fogja ölni a hollókat!»
Szavait megértve, Károly kiterjesztette karjait és kegyesen biztatta, hogy ne
féljen senkitől. Prágába pedig ép augusztus i-én érkezett. Ott maradt egy darab
ideig. Vitatkozott a teologiai magisztereivel, sokat beszélt és csodálatos dolgokat
mondott. Nyelvezete elbűvölte a németeket, cseheket és szlovákokat. Mindenkit
csodálattal töltött el. Nem volt börtönben, hanem tisztes társaságban némi őrizet
alatt. Dúskált a borban és ételekben.
II.
Némi idő múltán azt a kegyet kérte a császártól, hogy Avignonba mehessen
a pápához, mert be akarja bizonyítani, hogy nem heretikus és patarénus. A császár
nagyon ellene volt a dolognak, de végül mégis beleegyezett. Cola di Rienzo így
szólt: ^Felséges Fejedelem, önszántamból megyek a Szentatya elé, ha tehát nem
küldesz erőszakkal, tiszta a lelkiismereted Isten előtt*. Útjában mindenütt felkelt
a nép és nagy csoportokban sietett eléje. Tartóztatva őt, azt hajtogatták, hogy meg
akarják menteni a pápa karmai közül. Ő azonban valamennyiüknek ezt felelte:
«Önként megyek, senki sem kényszerít rá*. Megköszönte jóságukat, és így ment
városról városra. Egész útján ünnepelték. Alighogy meglátták, a nép csodálkozva
követte. így érkezett augusztus i-én Avignonba. Itt beszélt a pápa előtt. Mente
getőzött, hogy nem patarénus, nem érdemli a kardinális és Bruno úr ítéletét, s vizs
gálatot kért maga ellen. A pápa nem felelt szavaira. Egy hatalmas toronyba zárták.
Lábára bilincset kovácsoltak s a láncot fönn, a torony boltozatában erősítették
meg. Ott élt szerény öltözetben. Könyvekben nem szűkölködött: megvolt Titus
Liviusa, kedves Róma-története, bibliája és még sok más könyve. Folyton tanult.
Élelmezése bőséges volt, mert a pápa konyhájáról kapta, aki Isten nevében adta.
Tetteit megvizsgálták és őt hű kereszténynek találták. Erre visszavonták a Bruno
úr meg Ceccano bíboros által ellene indított pört s az őt elitélő határozatot. Fel
mentették, visszanyerte a pápa kegyét s börtönéből kiszabadult.
III.
Fogságából augusztus i-én szabadult ki. Ép egy legátus, donno Cilio Conchese
spanyol kardinális volt indulóban Olaszország felé. Útra készült s értesítette híveit.
Vele indult el Avignonból Cola di Rienzo is minden vád alól tisztázva, felmentve és
a pápa áldásától kísérve. Vele együtt utazott a Provenceon keresztül és érkezett
Montefiasconeba, hogy — amint majd elmesélem — visszaszerezze uralmát. Első
nek Toscanella hódolt meg az Egyháznak ; Cassarot pénzen vásárolták meg. Cola
di Rienzo vette át e földeket az Egyház nevében. Aztán ott volt Viterbo ostrománál
és a lovagok minden fegyvertényében részt vett. Megfelelő szép öltözékkel és jó
lóval rendelkezett. Nem csak a táborban, hanem Montefiasconeban is annyi római
kereste fel, hogy csodálatos. Minden római vezéréül ismerte el. Sok volt a látogatója
és a néppártiak egész uszályát vonszolta rendesen maga mögött. Mindenki, még
a legátus is meglepődött, hogy a rómaiak érdeklődése mily megbecsülésben része
síti. Természetfölötti erők közrejátszásából magyarázták, hogy életét annyi hatal
masság között meg tudta őrizni. Viterbo fentebb említett elpusztításánál rómaiak
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is szerepeltek. A sereg visszatértekor sok római Cola di Rienzo látására sietett:
néppártiak, nagyhangú és vállalkozó szellemű emberek, akik sokat szoktak Ígérni
és semmit sem tartanak meg. íg y biztatták : «Térj vissza a Te Rómádba. Gyógyítsd
meg nagy nyavalyájából. Meg lehetsz győződve, hogy sohasem kívántunk és szeret
tünk annyira, mint mostani). Ilyen hiú ígéretekkel áltatták a római néppártiak, de
pénzt, egy garast sem adtak neki. Cola di Rienzo, e szavaktól indíttatva, meg az
általa hőn áhított dicsőség álmától vezéreltetve, azon törte fejét, hogyan szerezhetne
pénzt zsoldosok fogadására, hogy velük Rómába visszatérhessen. Tárgyalt a legá
tussal, de egy fillért sem kapott tőle. Mindössze azt rendelte el, hogy a perugiaiaktól
annyi járadékot kapjon, amiből méltón es becsülettel megélhessen. Ebből zsoldosok
fogadására azonban nem tellett. Lóra ült tehát és Perugiába lovagolt, ahol a tanács
ban ismételten megjelent: szava csak úgy folyt a szájából, szépen beszélt és jól
értett az igéréshez. A tanácsosok szívesen és nagy figyelemmel hallgatták az édes
szavakat, melyeket úgy nyalogattak mint az édes mézet. De mivel ők csak gyűléseik
ben határozhatnak, a város ügyei jó kezekben voltak. Perugiától ugyan egy fillért
sem tudott kicsikarni.
IV.
Volt akkoriban Perugiában két édestestvéf provencei ifjú : messere Arimbaldo
jogdoktor és messere Bertone, a provencei Narba lovagja. A vitéz fra Moreale
testvérei voltak. Fra Moreale a magyar király seregében hadakozott s azután a
Grande Compagnia élére állott. Apulia nagy részét elpusztította, sok várost fel
égetett, másokat kirabolt, a nőket magával hurcolta. Toscanában megsarcolta
Sienát, Firenzét, Arezzot és még sok más várost, s a pénzt társaival megosztotta.
Aztán a Marchebe csapott át és kizsákmányolta a Malatestákat. Erővel bevette
Monté Feletranot és Filinot, ahol 700-nál több paraszt esett el. Égetett és pusztí
tott. Az elfogott férfikért váltságdíjat vett, a jobbképű asszonyokat elrabolta. Mint
a johanniták lovagja gyors elhatározású, vitéz ember volt, akinek hőstetteiről sokat
lehetne beszélni. Rablással és prédálással nagy vagyont szerzett. Annyi volt a
pénze, hogy egész életében jól és finoman megélhetett volna már katonáskodás
nélkül. Két fivérét Perugiába küldte és a városnál fizetést biztosított részükre.
Pénzét kereskedőkre bízta és öccseinek megparancsolta, ne civódjanak, egymás közt
békességben éljenek, mert azért helyezte el őket, hogy szándékait szolgálják. Aztán
tovább állt, hogy dolga után nézzen.
Mikor Cola di Rienzo megtudta, hogy narbai Arimbaldo, ez a fiatal, irodalom
ban járatos lovag, Perugiában tartózkodik, szállására ment és meghívta ebédre.
Ebéd közben Cola di Rienzo a régi rómaiak nagy hatalmára terelte a beszélgetést.
Titus Livius elbeszélését a bibliával vegyítette s forrásait a maga szája íze szerint
forgatta. Jaj, milyen ékesen tudott beszélni! Egész tehetségét beleadta okosko
dásába, s ilyenkor olyan meggyőzően szólt, hogy mindenkit ámulatba ejtett és
levett a lábáról. Messere Arimbaldo arcát tenyerébe hajtva, csöndesen hallgatta.
Ékesszólásától elbűvölten, csodálta a hős rómaiak dicsőségét. A tüzes bor felajzotta
képzeletét. A fantasztikus dolgok tetszenek a fantasztikus gondolkodású embereknek
Messere Arimbaldo nem tudott ettől kezdve Cola di Rienzo nélkül élni. Állandóan
vele volt, vele járt, közös volt az ételük, egy ágyban aludtak. Nagy dolgot tervez
tek : Rómát ismét hajdani nagyságára emelik. Ehhez azonban pénzre volt szük
ségük. Katona nélkül nem lehetett ily vállalkozásba kapni. Háromezer forint kel
lett. Ezt az összeget megigértette magának Arimbaldoval, ő viszont azt fogadta
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meg, hogy a pénzt majd visszafizeti és őt — öccse, messere Bertone nagy boszuságára — hálából római polgárrá és fővezérré teszi meg. Arimbaldo ki is vett
bankárától 4,000 forintot és odaadta azt Cola di Rienzonak. De előbb írt bátyjának,
Fra Morealenak, hogy beleegyezését kérje. A levél így hangzott: «Kedves Bátyám!
Egy nap alatt többet nyertem el, mint Te egész életedben. Megszereztem a hatal
mat Róma fölött, mit messere Cola di Rienzo, a lovag és tribün igér nekem, akit
most sűrűn látogatnak meg a rómaiak és akit visszahív a nép. Remélem, hogy
éleslátásod nem vágja el szerencsém útját. A kezdethez ugyanis pénzre van szük
ség. Ha helyesled, kiveszek a bankból 4,000 forintot és fegyveres sereggel indulok
Róma alá». Fra Moreale öccsének levelére a következőképen válaszolt: «Sokat
gondolkoztam tervezett vállalkozásod felett. Nagy és súlyosan fontos dolog az,
amit véghez akarsz vinni. Nem bízom benne, hogy sikerülhessen. Eszem megakad,
értelmem tiltakozik. Mindazonáltal csak rajta! és járj szerencsével. Elsősorban
vigyázz azonban, hogy a 4,000 forint el ne vesszen. Ha baj érne, írj és én segítsé
gedre sietek ezer, kétezer zsoldossal, vagy annyival, amennyire szükség van, hogy
dicső dolgokat művelhessek. Ne félj! öccséddel szeressétek, becsüljétek egymást
és ne civódjatok*.
Mikor messere Arimbaldo ezt a levelet megkapta, nagyon megörült. A tribunnal megbeszélték az indulás körülményeit.
V.
Amint a 4,000 forint Cola di Rienzo kezében volt, gazdag ruhákat szerzett
és volt ragjához méltón felöltözött. Bársonnyal díszített arany szegélyű skarlát
köntöst és köpenyt öltött arany gombokkal, díszes kardot, aranysarkantyút kö
tött. Lova pompás volt s kíséretét is új ruhába öltöztette. Ily fénnyel ment Montefiasconeba, a legátus elébe. Vele voltak messere Bretone és messere narbai Arim
baldo, a két testvér, kíséretükkel és dolgaikkal.
Mikor a legátus elé ért, fennhéjázóan lépett fel. Nyakában a skarlátcsuklyával,
vállán a bíbor köpennyel büszkélkedett. Gőgösen felkapta és ide-oda forgatta a
fejét, mintha csak azt mondaná: «Lám, ki vagyok én? Én ki vagyok?* Aztán
lábujjhegyre állt s hol felemelkedett, hol talpára ereszkedett. A legátus elcsodálko
zott és némileg hitelt adott szavának, de pénzt nem tudott tőle kapni. Ekkor Cola
így szólt: «Legátus, tegyél meg Róma szenátorává. Megyek és előkészítem neked
az utat». A legátus valóban kinevezte szenátorrá és útjára bocsájtotta.
Róma elfoglalásához Cola di Rienzonak katonára volt szüksége. Nemrégiben
messere Malatesta de Arimino katonaságát — tizenhat zászlóalj zsoldost — elbocsájtotta. Kétszázötven bőrsisakos Perugiában tartózkodott és szolgálatot
keresett. Cola di Rienzo egy megbízottját küldte hozzájuk, aki felkereste kapi
tányaikat és így szólt hozzájuk : «Lépjetek zsoldunkba két hónapra. Meglesz fizet
ségetek és örökös zsoldot nyertek. Messere Cola di Rienzot, a pápa szenátorát
fogjátok Rómába kísérni*. Erre a kapitányok tanácskoztak. A németek az ajánlat
elutasítása mellett foglaltak állást és három okot hoztak fel rá. Először : «A római
gonosz, gőgös, erőszakos népség, miben nincsen párja*. Másodszor : «Cola di Rienzo
népi származású, szegény, alantas helyzetű ember, nem fog tudni fizetni; akkor
pedig kinek szolgálatába álljunk?* Harmadszor: «A római hatalmasok ellenzik
ennek az embernek az uralmát s haragosai mind ellene fognak dolgozni. Rómát
tehát nem foglalhatjuk el s ezért az ajánlat részünkre elfogadhatatlan*. Ez volt
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a németek válasza, igazuk is volt. Mikor a németek Germániából bejönnek, egy
szerűek, tiszták ; csalárdságot nem ismernek. Azonban amint olaszok közt laknak,
ravaszokká, nagy csalókká lesznek, s fogékonyakká válnak minden gonoszságra.
De a németeknek egy burgundi kapitány így válaszolt: «Álljunk zsoldba egy hó
napra. Segítsük haza ezt a derék embert. Kísérjük el Rómába, legalább ott búcsút
nyerhetünk. Aki aztán vissza akar térni, térjen vissza ; aki ott akar maradni,
maradjon ott». Ez utóbbi javaslat győzött. A tizenhat bandérium, a lovascsapattal
együtt Cola di Rienzo szolgálatába állott. Csatlakozott hozzájuk még néhány
perugiai — derék emberek fiai — száz toszkán vértes gyalogsággal egyetemben.
Nemes és szép csapat volt!
VI.
Ezzel a hadi néppel Cola di Rienzo átvonul Toszkánán ; keresztülvág völgye
ken, hegyeken és veszélyes hágókon. Ellentállás nélkül érkezett Orteba. Csak
ekkor tudták meg jöttének hírét Rómában. A nép vidám fogadására készült;
a hatalmasok készületlenek voltak. Orteból elindulva, az ür 1353. évévben vonult
be Rómába. A római lovasság a Monté Marioig jött elébe. A katonák a győzelem
és béke jeléül olajágat tartottak kezükben. A nép olyan örömmel fogadta, mintha
Scipio Africanus volna. Diadalkapukkal várta. Cola di Rienzo a Castel Sant Angelo
kapuján keresztül jött be a városba. A téren, a hídon és az utcákon arannyal és
ezüsttel díszített női szövetből diadalíveket emeltek. Mintha egész Róma megnyílt
volna előtte az öröm mámorában. Nagy volt a vígasság és népszerűség. Ilyen
ünnepléstől kísérve vonult fel a kapitóliumi palotába. Ott szép beszéddel ékesen
szólt a néphez, mondván, hogy hét éven keresztül bolyongott, mint Nabukodonozor, hazáján kívül, de hogy a hatalmas Isten akaratából és a pápa elhatározásá
ból mint szenátor jött újra vissza székhelyére, nem a maga érdeméből, hanem azért,
mert a pápa szava érdemessé tette rá. Hozzáfűzte, hogy Róma helyzetén javítani
és emelni akar. Messer Bretonet és narbai Arimbaldot a had vezéreivé nevezte
ki s átadta nekik Róma zászlaját. Bizonyos Cecco di Perugiát, tanácsadóját, lovaggá
ütötte és aranyba öltöztette. A rómaiak olyan ünneplésben részesítették, mint
a zsidók Krisztust, mikor szamárháton bevonult Jeruzsálembe, és szöveteket meg
olajágakat terítettek eléje, «Benedictus qui venis»-t énekelve, de aztán házaikba
tértek és magára hagyták tanítványaival a téren, mert senki sem akadt, aki meg
vendégelte volna. Következő nap néhány küldött érkezett Cola di Rienzohoz a
környékről. Mily pompásan tudott nekik válaszolni! Felelt és igért. Szigorú ítéletre
készült.
VII.
A bárók várták, hogy ugyan mire megy Cola di Rienzo. Nagy volt a diadal
mámor. Mindenütt zászló lengett, sohasem látott pompa terjengett. Itt is ott is
hosszú kardos gyalogosok jártak. Minden jel arra mutatott, hogy Cola di Rienzo
kényuralomra akar berendezkedni. Az elvesztett dolgok közül sokat visszakapott.
A vidékre és tartományba szerencsés visszatértéről hírt és parancsot küldött. Azt
követelte, hogy mindenki készüljön a jókormányzat befogadására.
Emberünk régi szokásai azonban nagyot változtak. Azelőtt józan, mérték
letes és önmegtartóztató volt, most mértéktelenül ivott s a bor volt mindene. A nap
minden szakában innyenckedett és a pohár fenekére nézett. Nem volt ebben se
ideje, sem órája. Görög bort trebbiaival, malvasiait rebolával váltogatott. Az ivás-
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tói .mind izgatottabbá lett. Rettenetes volt még nézni is, mert túlsókat ivott. Azt
állította, hogy a fogságban teste áthevült. Hatalmasan meg is hízott. Olyan diadal
mas pocakja volt, mint valami ázsiai apátnak. Húsa pávaszínekben fénylett,
arca vöröslött, szakállát hosszúra hagyta. Arckifejezése gyorsan változott és szemei
hirtelen lángba borultak. Véleménye és ítélete oly lobogón változtak, mint a láng.
Szemgolyója most fehéren csillogott, de a következő pillanatban már vér futotta el.
Legfeljebb négy napja foglalta el a kapitóliumot, mikor valamennyi bárót
engedelmességre szólította fel. Többek közt Stefanello Colonnának is küldött pa
rancsot. Ez a Stefanello kisfiú volt atyjának, Stefanonak és bátyjának, Giovanni
Colonnának halálakor, melyet elbeszéltem. Palestrina várába vonult vissza. Cola
di Rienzo két római polgárt, Buccio di Jubileot és Gianni Cafariellot küldötte
hozzá azzal a felszólítással, hogy haragjának terhe alatt engedelmeskedjék a szenátus
rendeleteinek. Stefanello elfogatta és hűvösre tétette őket, sőt egyiküknek a fogát
vétette és 400 forint bírságot rótt rá. Következő nap ijjászaival és prédáló csapatai
val bekalandozta a római síkságot és elhajtotta az állatokat. Rómában erre a
károsultak nagy zajt csaptak és az elhajtott zsákmány miatt való zúgolódás a
tribün füleihez jutott.
VIII.
Ekkor a tribün kevés hívével lóra ült. Egyedül ment ki a kapun. A katonák
követték őt, ki fegyveresen, ki fegyver nélkül, ahogyan idejük engedte. A Porta
Maggioretől vad, elhagyott tájakon át Palestrina felé vették útjukat. A kutatás
azonban hiábavalónak bizonyult. Nem találtak sem embert, sem állatot, sem ijjászt.
Ezek és a palestrinai gyalogosok, kitanult hadfiak, prédájukat titokban egy erdőbe
gyűjtötték és rejtették el, melyet Pantanonak hívnak és mely Tivoli és Palestrina
közt fekszik. Ott meglapultak. Éjjel aztán a prédát a Pantanoból vigyázatosan
átvitték Palestrinába.
Miután a tribün népe soká hiába kutatott, az éj beálltával Tivoliban valamennynyien megpihentek. Másnapra kelve hírt kaptak arról, hogy a rómaiak állatait, a
Pantanoból már Palestrinába hajtották. Erre a tribün haragosan így kiáltott fe l:
«Mire való ide-oda járni uttalan utakon? Nem akarok tovább viaskodni a Colonnákkal, hanem szemtől szembe akarok kerülni velük!» Négy napot Tivoliban töltött,
onnan küldte szét rendeleteit. Sürgősen magához parancsolta a római lovasságot,
egész lovas- és gyalogos katonaságát. Az írásban gyors volt. Tivoliban kitűzette
zászlaját az azurcímerrel, melyben arany nap volt ezüst csillagokkal, és Róma
címerével. Bátor cselekedet volt. De a zászló már nem lebegett oly büszkén mint
régen ; nyomorultan összecsavarodott és nem feszítette rojtjait a szélnek. Hamaro
san megérkeztek csapatai sok lobogóval, síppal, trombitával. Megérkeztek messere
Bertone és Arimbaldo is, a sereg fővezérei. De a katonák zúgolódtak és zsoldjukat
követelték. A német kapitányok pénzt kértek, hogy elzálogosított fegyvereiket
kiválthassák. Hiába talált ki Cola di Rienzo mindenféle kifogást, nem volt itt
menekvés. Ekkor, lám csak milyen alávalóságra vetemedett vezéreivel szemben.
Elővette messere Bertone és Arimbaldot és így szólt hozzájuk : «A rómaiak törté
netében azt olvasom, hogy egyszer a városnak kifogyott a pénze és nem tudta
katonáit fizetni. A konzul tehát összehívta a bárókat. Mi, akik tisztségeket és
méltóságokat viselünk, mondta nekik, az elsők kell hogy legyünk az erőinkhez
mért adakozásban. S adományaikból annyi pénz gyűlt össze, hogy a milicia zsoldját kifizethették. Nektek is hasonlóképpen kell cselekednetek és kettőtöknek kell
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kezdeni az adakozást. Ha majd Róma derék népe látja, hogy Ti, idegen létetekre,
áldoztok, mindenki készségesen fog adni és csak úgy fog dőlni hozzánk a pénz».
A vezérek adtak is iooo forintot, 500-at fejenként, mit a tribün felosztott katonái
között. A gyalogságnak járó zsold felét kifizette. Aztán a San Lorenzo-téren össze
gyűjtötte Tivoli népét és szép szónoklatot intézett hozzája. Elmondta, hogyan
hányódott hét éven keresztül, hogyan jutott Károly-császár kegyeibe, akinek
segítségét a közeljövőben várja ; hogyan nyerte el a pápa jóakaratát a Colonnák
áskálódásának ellenére. Most a pápa Róma szenátorává nevezte ki, ő pedig nem
hajlandó magát a Colonnáktól és Stefanellotól, ettől a mérges kígyótól, mocsárban
nőtt sástól vezettetni. Ki akarja tehát irtani a Colonna-házat és kegyetlenebb lesz
hozzá mint a múltban, mert ez átkozott család gőgje miatt él Róma szegénységben,
míg más vidékek gazdagságban dúskálnak. Aztán így folytatta : «Megtámadom
Palestrinát és végkép elpusztítom. Benneteket, Tivoliakat arra kérlek, hogy segít
setek szívvel-lélekkel a nagy szükségben és el ne hagyjatok*).
IX.
Cola di Rienzo ezt a szónoklatot a Pallonik erkélyéről tartotta. Következő
nap útnak indította zsoldos gyalogságát, az egész lovasságot és Tivoli népét éle
lemmel meg hadi felszereléssel, s Castiglione di Santa Prezataig menetelt. Ott két
napra megállt, hogy egész seregét összegyűjtse. Azután következő napon felkere
kedett és az Ur 1353. éve. . . hónapjának. . . napján Palestrina alatt termett.
Ezt ostrom alá fogta, két mérföldre a várostól, Santa Maria della Villánál ütve
tábort. Serege állt 1000 részben római, részben zsoldos lovasból, Tivoli és Velletri
embereiből s a környező községek — Farfa apátság, a Campagna és hegyvidék —
fegyvereseiből. Az ostrom megkezdése után, mindenkinek megvolt a maga munkája.
Csupán Cola di Rienzo szemei voltak állandóan Palestrinára függesztve. Felszegett
fejjel nézte a hegy tetején az erős várat és latolgatta magában, hogyan tudná az
erődítményt megvívni és lerombolni. Szemét nem vette le róla és így szólt: «Ezt a
hegyet le kell hordatnom». Amint így állandóan figyelte Palestrinát és gondolatai
val állandóan rajta csüngött, észrevette, hogy a felső kapun gyakran halad át a
gulya a legelőről jövet, hogy itasson és aztán ismét visszatér a legelőre. A másik
várkapun meg emberek mentek be terhet cipelve. Látta a szekerek hosszú sorát,
amint élelmet szállít Palestrinába. A mellette állóktól megkérdezte : «Mit jelentse
nek azok a szamárhajcsárok ott?» A kíséretében lévők így feleltek: «Szenátor, a
gulya legelőre megy és itatni tér Palestrinába, amaz emberek pedig lisztet és élel
met hoznak, hogy a lakosságot ellássák és megóvják az éhezéstől*. Erre megint
ezt kérdezte : «Mondjátok csak, nem lehetne elfoglalni a szorosokat, hogy a gulya
ne járhasson ily szabadon a legelőre és hogy amazok ne szállíthassanak élelmet?»
A nem valami buzgó rómaiak így válaszoltak : «Palestrina hegyei olyan hatalmasak,
hogy a felső bejárásokat és kiutakat nem lehet elállni. Olyan vad vidék az, hogy
semmi sereg meg nem maradhat ott*. Pedig nem úgy volt. De a római bárók csak
kegyetlenül lesték, hogy mi lesz a dologból, s nem voltak hajlandók segíteni. A tribün
végre így szólt : «Nem nyugszom, míg el nem emésztlek, Palestrina. Ha a Colonnák
Porta San Lorenzo-i veresége után a római néppel mindjárt ide lovagoltam volna,
kardcsapás nélkül elfoglalhattam volna ezt a földet s a vár már rég nem állna.
De nem tűröm tovább ezt a szenvedést. Róma népe megint nyugalomban és béké
ben fog élni!»
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X.
A z ostrom második napján elkezdődött a pusztítás. Palestrina gyümölcsös
kertjét és az egész síkságot a város alatt letarolták. Csak a hegyen épült rész, az
egésznek nem is egyharmada, maradt meg. Ama keveset is csak azért nem néptelenítették el, mert nyolcadnapra a sereg elvonult. Ennek pedig két oka volt.
Az egyik a velletriek gyűlölete a tivolibeliek ellen. Mikor már-már behatoltak
Palestrinába, félő volt, hogy pártoskodás tör ki a táborban. A második az volt,
ho gy a fivéreihez érkezett Morealenak egy szolgálólánya s ez több ízben hallotta
gazdájától, hogy Cola di Rienzo tribünt mindenáron meg akarja ölni, mert kicsalta
tőlük vagyonukat. Nincs semmi remény, hogy valamit is visszafizessen adósságából.
Ráadásul még jó szót sem kapnak tőle. Mit tesz erre a derék nőszemély? Mivel
gazdája sokat szidta, gy alázta és bántalmazta, elment a tribünhöz és felfedte
előtte messere Moreale fogadkozását és szándékát. A tribün pedig gyorsan magához
hívta Morealet és aztán béklyóval meg bilinccsel lábain a kapitólium börtönébe
vettette öccseivel együtt, mivelhogy ezek is rosszat mondtak róla, egy húron pendültek bátyjukkal s haragudtak rá. A tribün közben minden áron módot keresett
Palestrina elfoglalására és azon töprengett, honnan kaparhatna elő pénzt zsoldra,
mert katonái zúgolódtak a fizetés elmaradása miatt és ez Cola di Rienzonak sok
gondot okozott. Most, mikor fra Moreale érezte, hogy szolgálója kelepcébe juttatta,
félt, hogy ütött utolsó órája. Mégis erőt vett magán. Tudva, hogy a tribunnak nagy
szüksége van pénzre, arról gondolkozott, hátha ezúton szabadulhatna meg. Értésére
juttatta tehát messere Cola di Rienzonak, hogy — amennyiben szabadon engedi —
az egész hátralékos zsoldot kifizeti, újabb csapatokról gondoskodik és mindent
megád, amit csak kíván. A megkegyelmeztetés reményében ezt hajtogatta test
véreinek, messere Arimbaldonak és Bertonenak: <<Ám tartson vissza közülünk
egyet vagy kettőt és bocsásson engem szabadon. Én hozok neki 10,000, 20,000
forintot és annyi pénzt meg katonát, amennyit csak akar». Öccsei beleegyeztek,
mondván: «Segítsen az Isten!» De ajánlata süket fülekre talált.

XI.
Éjjel fra Morealet álmából felverték és a kínzókamrába vitték. Mikor a kötelet
meglátta, megvetően ezt morogta : «Mondtam már, hogy durva parasztok vagytok.
Kínpadra akartok vonni, pedig tudjátok, hogy lovag vagyok. Hogyan lehettek
ilyen gazok!»Mégis kissé felhúzták a csigán. Akkor így vallott: «A Grande Compagnia
vezére voltam és mivel lovag voltam, rangomhoz méltóan akartam élni. Váltság
díjat fizettettem a toszkán városokkal, megsarcoltam őket, raboltam, pusztítot
tam és elhajtottam a lakosságot*. Erre visszavitték öccseihez. Ott újra bilincsbe,
veretvén, felismerte, hogy meg kell halnia. Gyóntatót kért. Egy szerzetes vele
volt egész éjjel. Meggyónt és rendezte minden dolgát, öccseinek panaszát hallva,
így szólt hozzájuk : «Edes testvéreim, ne féljetek. Ifjak vagytok s nem küzdöttetek
még az élet hullámaival. Ti életben maradtok. Csak én halok meg, erre el vagyok
készülve. Életem tele volt hányatásokkal. Örömmel válók meg tőle. Nem félek a
haláltól. Boldog vagyok, hogy azon a földön halok meg, ahol Szent Péter és Szent
Pál. Messere Arimbaldo, bár Te lettél az oka szerencsétlenségünknek azzal, hogy
ebbe a labirintusba vezettél, nem hagylak el. Ti kiszabadultok. Miattam ne bán
kódjatok, mert szívesen halok meg. Ember vagyok. Mint madárkát lépre csaltak
29
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és, mint sokan mások, én is megcsalattam. Isten megkönyörül rajtam. Jót tettem
életemben, jónak fog találni Isten is, főleg, mivel ide jószándékkal jöttem. Ti még
fiatalok vagytok és féltek, mert nem ismeritek a szerencse csalárdságát. Kérlek,
szeressétek egymást és legyetek bátrak az életben, ahogyan én az voltam, aki
Apuliát, Toszkánát és a Márkákat engedelmességre tudtam szorítani*. Miközben
így beszélt, újra és újra visszatérve ugyanarra a dologra, hajnalodni kezdett. Reggel
misét akart hallgatni, mit mezítláb és meztelen combokkal tett meg. Fél kilenckor
reggel megszólalt a harang és összegyűlt a nép. Fra Morealet az oroszlánketrec elé
vezették, ahol letérdelt a Szűz Mária előtt. Aranyszegélyes sötét csuklya volt a
fején és arannyal átszőtt barna bársonyköntöst viselt. Ov nem szorította derekát.
Lábait sötét harisnya fedte. Kezei tágan voltak megkötve és egy keresztet tartot
tak. Három ferencrendi szerzetes volt vele. Az ítélet felolvasása közben így beszélt:
«Oh rómaiak, hogyan tűrhetitek halálomat? Nem bántottalak meg benneteket
soha. Szegénységiek és gazdagságaim visznek a halálba*. Később így szólt:
«Mire jutottam? Istenemre! Tízszer ennyi és még több népet láttam hajdanában
magam előtt hódolni*. Aztán : «Szívesen halok meg ott, ahol Péter és Pál meghaltak.
Életem nem volt hányatások híjján*. Majd ismét: «Szomorú ez a gálád baj, minek
halálomat köszönhetem*. Az ítéletben szó volt akasztófáról. Ezen rettenetesen
felindult s megdöbbenve felszökött, de a körülállók vigasztalták és biztosították,
hogy fővesztésre van ítélve. Erre megnyugodott és mozdulatlanul maradt. Mikor a
domb aljára vezették, egész idő alatt ide-oda tekintgetett és így beszélt: «Rómaiak,
igazságtalan az én halálom. Szegénységetek és gazdagságom miatt kell elvesznem.
Pedig ezt a várost szerettem volna megsegíteni*. Sokat mondott még mentében.
A keresztet megcsókolta, nehezen emelve megkötözött kezeit. Caesar óta nem volt
nálánál különb ember a tett, dicső győzelem és hadviselés terén. Ö volt az, aki a
római partokon hajótörést szenvedett, ahogyan a zátonyra jutott gálya történeté
ben elbeszéltem.
Mikor leért a síkra a torony romjaihoz, megkerülve azokat letérdelt, majd
ismét felkelt, mondván : «Nem jól van íg y !» Kelet felé fordult és Istennek ajánlotta
lelkét, aztán ismét letérdelt, megcsókolta a tuskót és így szólt: «Isten segítsen,
szent Justitiab A tuskóra keresztet vetett és megcsókolta. Levette csuklyáját és
eldobta. Mikor a bárdot nyakára tették, újra felkelt, mondván : «Nem jól van!*
Sok derék ember állt körülötte, köztük régi seborvosa. Ez megmutatta az ízület
helyét. Mikor a hóhér hozzávágott, feje az első ütésre odébb gurult. «Szakállának
néhány szála a tuskóba szorult. Minorita testvérek testét koporsóba helyezték.
Fejét a testhez illesztvén, nyaka körül csupán vörös selyemszalaghoz hasonló sáv
látszott. A kiváló fra Morealet, akinek bátorságáról és dicsőségéről egész Itália
visszhangzott, a Santa Maria di Áraceli-ben temették el. Volt neki Tivoli városában
egy vele rokonságban álló szolgája, aki — meghallván ura végét — fájdalmában
szörnyet halt.
XII.
A rómaiak még e nagyszerű ember kivégeztetésének kínos benyomása alatt
álltak, mikor a tribün összegyűjtötte a népet és így szólt hozzá : «Uraim, ne fáj
laljátok ennek az embernek a halálát, mert a világ leggonoszabb embere volt.Városo
kat és kastélyokat kirabolt, férfiakat és asszonyokat megölt vagy elhurcolt, kétezer
nőt fogságba küldött. Most azért jött Rómába, hogy államunkat megrontsa, nem
pedig azért, hogy segítse. Szabad uralomra törekedett. Kegyeket akart osztogatni.
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A Campagnát, Róma vidékét és egész Itáliát el akarta pusztítani. Isten segedelmé
vel feladatunkat meg fogjuk oldani, de a jelen pillanatban úgy teszünk, mint a
cséplő, aki a pelyvát és háncsot szélnek ereszti és a szemet magának tartja. így
mi halálra ítéltük ezt a hamis embert, de pénzét, lovait és fegyvereit megtartjuk
a magunk hasznára*. Ezek a szavak kissé megnyugtatták a rómaiakat.
Eközben sürgős levél érkezett a legátustól azzal a paranccsal, hogy messere
Arimbaldot küldje hozzá ép egészségben, mi meg is történt. Csak fivére, messere
Bertone maradt láncra verve. Fra Moreale pénzének egy töredéke a tribünhöz
vándorolt, de nem az egész, mert nagyobb részére messere Gianni di Castello tette
rá a kezét. A római nemesek azonban ettől kezdve kerülték, mint árulót, aki nem
tartja meg a barátjának adott szavát. Cola di Rienzo most gyorsan kifizette azokat
a lovas és gyalogos katonáit, akik szolgálatában akartak maradni. A többieket
szabadon távozni engedte. Nagyszámú ijjast fogadott és volt 300 lovasa. Nép
kapitánnyá a bölcs és képzett hadászt, Liccardo Imprendente degli Annibaldit,
Monté di Campatri urát tette meg. Palestrina körül gyalogosokat, Frascatiban és
Colonnában gyalogosokat és ijjászokat, Castiglione di Santa Prezataban gyalogoso
kat helyezett e l. A főhadiszállás Tivoliban volt. Maga Rómában, a kapitóliumon
maradt, hogy rendelkezzék és lássa, mi a teendő. Nagy gondot fordított arra, hogy
pénzt szerezzen a zsoldra. Minden kiadásban takarékoskodott, mert azt akarta,
hogy mindent a katonák fizetésére fordítsanak. Ki látott ilyen embert? Maga
viselte a rómaiak összes gondját. Többet látott a kapitoliumról, mint tisztjei meg
figyelő állásaikból. Mindég ütötte a vasat és írt tisztjeinek. Utasításokat adott,
parancsokat osztott dolgok gyors végrehajtására : a szorosok elzárására, honnan
az ellenség árthatott, emberek és kémek összefogdosására. Soha sem fáradt bele
a munkába. De tisztjei lassúak és közöynbösek voltak. A hős Liccardot kivéve, aki
nem kímélte magát, nem igen vitézkedtek. Éjjel-nappal pusztított. A Colonnákat
az egész Campagnán keresztül üldözte. Nem engedte őket lélekzethez jutni; fel
őrölte Stefanellot, a colonnaiakat és palestrinaiakat. A háborút szerencsével be
fejezte, mert alaposan kitanulmányozta a hágókat és elhagyott helyeket, jól meg
választotta mindennek az idejét és meg tudta magát szerettetni katonáival, akik
örömmel engedelmeskedtek neki. A magyarok ítélete szerint: «Hasonlíthatatlanul
bátor kapitány volt». Fegyvertelenül megforgatta a kezét, mondván : «Jöjjön
az- a gulya*. S az jött, amint parancsolta. A háború kedvezően végződött.

XIII.
Hadd mondjam most el a tribün halálát. Cola di Rienzo új vámot vezetett be
a borra és más cikkekre, melyet segélynek nevezett el. A bor akójáért hat dénárt
szedett. Sok pénz gyűlt így össze, de a rómaiak a kormány kedvéért eltűrték. A só
ból is több pénzt csikart ki, saját és családja kiadásait pedig a legszükségesebbekre
korlátozta. Egyedüli gondja csak az volt, hogy hadat gyűjtsön. Hirtelen elfogatott
egy előkelő, tekintélyes és művelt római nemest. Panalfuccio di Guidonak hívták.
Mint vitéz ember ez a népkapitányságra vágyott, miértis Cola di Rienzo minden
különösebb ok nélkül kegyetlen módon fejét vétette. Halála egész Rómát izgalom
ban tartotta. A rómaiak mint a birkák csak hallgattak, mert úgy féltek a tribüntől,
akárcsak az ördögtől. A tanácsban minden akarata keresztül ment, mert senki
sem mert ellenkezni vele. Maga hol nevetett, hol sírt; könnyek és sóhajok közt
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kacagott, annyira változékony és ingatag lett a kedélye. Hol pityergett, hol
hahotázott. Aztán kezdett embereket elfogatni és váltságdíj ellenében szabadon
bocsájtani. Róma titokban forrongott. Erre a maga védelmére minden kerületben
ötven római gyalogost fogadott zsoldba, hogy az első harangütésre készen álljanak.
De nem fizette őket, csak Ígérgetett nekik gabonát bőségben és más effélét. Liccardot elcsapta a vezérségtől és más kapitányokat nevezett ki. De ez lett a veszte.
Liccardo ugyanis abbanhagyta a zsákmányolást és hadakozást, s nem szűnt meg
zúgolódni Cola di Rienzo hálátlansága miatt.
Szeptember 8-án történt. Cola di Rienzo reggel még ágyban feküdt. Arcát ép
beillatosította, mikor hirtelen kiáltást hallott: «Éljen a nép! Éljen a nép!» Az embe
rek ezzel a jelszóval az utcákból innen is, onnan is összefutottak. A zaj erősbödött,
a tüntetők száma növekedett. A piac útkereszteződésénél a Sant Angelo, Ripa,
Colonna és Treio felől jövő fegyveresek találkoztak egymással. Miközben egyesül
tek, így változtatták meg kiáltásukat : «Halál az árulóra! Le Cola di Rienzoval!*
Most az éretlen sihederek is összefutottak, ép azok, akiket a tribün segélyben
részesített. Nem a város valamennyi kerülete, hanem csak azok vettek részt a tün
tetésben, melyeket említettem. A kapitolium palotája elé gyűltek. Mindég több
nép, férfi, asszony, ifjonc csatlakozott hozzájuk. Követ kezdtek hajigálni, zajongtak és lármáztak, a palotát pedig elölről-hátulról körülvették ezzel a kiáltással:
«HaIái az árulóra ! Le a vámmal ! Halál rá!» Dühük mind félelmetesebb lett. De a
tribün nem védekezett, nem verette félre a harangot, nem gyűjtött maga köré
katonákat. Sőt kezdetben így okoskodott: «Azt kiáltjátok, éljen a Nép? Hiszen
én is azt mondom! Azért vagyok itt, hogy a népet segítsem. Belőle toborzom ka
tonáimat. Különben is a pápai megerősítő levél már megérkezett, csak ki kell azt
hirdetnem a tanácsban*. Mikor nagy sokára észbe kapott, hogy ellene zajonganak,
igen megijedt, különösen azért, mert a kapitoliumon minden élő lélek cserben
hagyta. Bírák, jegyzők, fegyveresek siettek az irhájukat biztonságba helyezni.
Csupán hárman maradtak mellette, köztük rokona, Locciolo Pellicciaro. Látván,
hogy a nép dühe emelkedik, hogy mindenki elhagyta, maga pedig védtelen, meg
rettent és hármukat kérdezgette, mitévő legyen.
Végül is erőt vett magán és ellenintézkedésre gondolva ezt hajtogatta : ((Iste
nem, ez így nem mehet tovább!* Teljes lovagi díszbe öltözött, fejére tette bőrsisakj át, felcsatolta páncélját a kar és lábszárvédőkkel. Kezébe ragadta a nép zászlaját
és egyedül kilépett a felső nagyterem erkélyére. Karjait kiterjesztette annak jeléül,
hogy hallgasson el mindenki, mert beszélni akar. Ha meghallgatták volna, kétség
telenül a nép véleményét megváltoztatta, haragját pedig leszerelte volna. De a
rómaiak nem akarták meghallgatni s disznók módjára viselkedtek. Kővel hajigálták és bombázták. Tüzet raktak a kapu elé, hogy felgyújtsák. Ügy repültek a kövek
és nyilak, hogy Cola di Rienzo az erkélyen többé nem maradhatott. Egy nyíl kezén
találta. Ekkor fogta a lobogót, selymét két kezével kiterjesztette s mutatta az arany
betűket és Róma város címerét, mintha ezt akarná mondani: «Nem engedtek
beszélni! Polgár és munkásember vagyok én is, mint Ti. Ha engem megöltök,
rómaiak, magatokat ölitek meg!» Azonban ez sem használt semmit. A római nép
még jobban dühöngött és kiáltozott: «Halál az árulóra!* Mivel az erkélyen többé
nem maradhatott, más utat keresett a menekülésre. Félt a felső teremben maradni,
mert ott tartózkodott messer Bertone di Narba is, akit annyira megbántott. Attól
tartott, hogy megöli. Észrevette és látta, mint felelget a népnek. Elhatározta tehát,
hogy biztonsága érdekében eltávozik az emeleti teremből és távolabb megy messer
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Bertonetól. Néhány asztalkendőt kötéllé bogozott egybe és azon leereszkedett az
udvarba a börtönök elé. A börtönben lévő foglyok mindezt látták. Ö lehúzta a
kulcsot és zsebre dugta, mert félt a bebörtönzöttektől.
Locciolo Pellicciaro a felső teremben maradt és időről időre kihajolt az erkélyen
kezével integetve és leszólva a népnek : «Hátul leereszkedett)), menjenek a palota
mögé, mert hátul akar szökni. Aztán a tribünhöz fordult és bátorította, ne féljen.
Majd ismét a néphez szaladt hadonászva : «Hátul van, hátul van!» ő mutatott
utat és ő rendelkezett. Locciolo volt az igazi gyilkosa. Locciolo Pellicciaro ölte meg
a nép szabadságát, mely nem talált többé vezérére. Egyedül ez az ember biztosít
hatta szabadságát. Ha Locciolo hű maradt volna hozzá, nem kellett volna meghalnia,
mert a tűz belekapott az alsó terembe és az emeletre vezető lépcső egy kettőre elégett.
Senki sem jöhetett fel. Közben a nap emelkedett, a regolai kerület lakói és mások
odaérkeztek volna, a nép nőtt volna és a tüntetők szándéka a véleménykülönbségek
miatt megváltozott volna. Vagy mindenki hazatért volna, vagy nagy küzdelem
keletkezik. De Locciolo elrabolta a tribün utolsó reményét, s ő kétségbeesésében
a szerencsére bizta a sorsát. A szabadban állt a börtön rácsa előtt. Bőrsisakját
hol levette, hol feltette, mert két elhatározás küzdött lelkében. Az egyik az
volt, hogy becsülettel hal meg, fegyveresen, karddal kezében a nép között, mint
hős és uralkodó. Erre készült, mikor bőrsisakját feltette és fegyverben maradt.
A másik elhatározás az volt, hogy megszökik és elkerüli a halált. E felé hajlott,
valahányszor lecsapta bőrsisakját. E két elhatározás küzdött a lelkében. A menekülni
és élni akarás vágya győzött. Ember volt, mint valamennyien. Félt a haláltól.
Miután elhatározta, hogy mindenkép meg akar menekülni, kereste és hamarosan
meglelte a szabadulás módját és útját, bár az szégyenletes és gyáva volt. A rómaiak
már kátránnyal és olajjal leöntött máglyát raktak az első kapu elé. A kapu égett
és a loggia teteje is meggyulladt. A második kapu is égett már. A tetőzet össze
omlott es darabokban zuhant le. Rettenetes volt a recsegés.
A tribün arra gondolt, hogy áttör a tűzön, a tüntetők közé vegyül és így meg
szabadul. Ez volt utolsó elhatározása, más menekvést nem tudott találni. Letette
tehát a báróság jelvényeit és fegyvereit. Fáj az emlékezés! Levágta szakállát és
képét bekormozta. Volt ott egy fülke, melyben a portás aludt. Belépett, leakasz
tott egy ócska, kopott köpenyt, milyent a campagnai pásztorok viselnek. Magára
kapta, aztán fejére egy vánkost borított s, így felismerhetetlenné válva, lefutott.
Kimegy az égő kapun, lefut a lépcsőn az ép összeomló tetőtorony mellett, akadály
talanul átjut az utolsó kapun. A tűz nem tett kárt benne és sikerült elvegyülnie
a többiek köze. Hangját elváltoztatva, campagnai tájszólással így kiáltott : «Fel,
fel, ott van az áruló». Ha az utolsó lépcsőkön is sikerül lekerülnie, megmenekült;
a nép egész figyelme felirányult a palotára. Azonban, miközben az utolsó kapun
kiugrott, egy ember gyanút fogott. Megragadta és rákiáltott: «Megállj! Hova
futsz?)) Lekapta fejéről a tolipárnát s ekkor elárulták őt hirtelen fényes karkötői.
Aranyból voltak. Nem igen illettek a szegénylegényhez. Mikor a tribün látta, hogy
felfedezték, nyíltan megmutatta magát. Nem lehetett többé meghátrálni. Egyedüli
orvosságként már csak a mások kegye és szánalma segíthetett. Karjánál fogva,
bántalmazás nélkül lehurcolták a lépcsőkön az oroszlán ketrece elé, ahol az Ítélete
ket szokták felolvasni és ahonnan annyi ellenségét küldte a halálba. Mikor odaért,
mindenki elhallgatott és senki sem mert hozzányúlni. Ott állt csaknem egy óra
hosszat lebortovált szakállal, fekete arccal, mint valami szenesember, zöld
selyemzekében öv nélkül, aranyozott karvérttel, báróhoz illő lábravalóval. Karját
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keresztbe fonta. Csendesen forgatta a fejét s ide-oda tekintgetett. Ekkor Cecco dello
Vechio kezébe ragadott egy tőrt és hasába szúrta.
ő volt az első. Mindjárt utána, Treio Notaro karddal a fejére csapott, majd
mindketten és a többiek is ütötték-vágták. Ki cselekedett, ki csak szitkozódott.
A tribün egy hangot sem hallatott, már az első seb halálos volt, nem szenvedett.
Valaki kötelet kerített és végét lábaihoz kötözte. Húzták, ráncigálták a földön,
testét összezúzták. Mindenki úgy játszott vele, mintha búcsúban szórakoznék,
így nyúzták a San Marcellóig. Ott lábainál fogva felakasztották egy erkélygerendára.
Feje nem volt. Combjai cafatokba rongyolódtak az úton. Testét szitává lyugatták.
Nem volt azon egy krajcárnyi hely, mit seb ne borított volna. Vastagon volt testén
a háj. Rettenetesen kövér volt és olyan fehér, mint a bevérezett tej. Testének tömege
bivalyhoz vagy vágómarhához hasonlított. Két nap, egy éjjel függött ott. Az utca
gyerekek kővel hajigálták. Harmadnap Jugurta és Sciarretta Colonna parancsára
a Campo Augustára vonszolták.
A zsidók valamennyien nagy sokaságban odagyűltek, egy sem maradt el.
Száraz kóróból tüzet raktak és arra dobták rá a tetemet. Kövér volt. A sok háj
könnyen égett. A zsidók köröskörül nagyban nyüzsögtek, tolongtak, szorgoskod
tak és szították, táplálták a tüzet. Hamuvá égették a holttestet; fikarcnyi sem
maradt belőle. Ez lett a vége Cola di Rienzonak, aki Roma Tribunus Augustusává
emelkedett és Róma harcosa akart lenni. Szobájában találtak egy igen fényes
acéltükröt sok rajzzal és ábrával. Abban tartotta fogva a sátán szellemét. Megtalál
ták új adótervezetének listáját is. Az első száz személyre 500 forintot vetett ki,
a második százra 400-at, a harmadikra iob-at, a negyedikre 50-et és az ötödikre
xo-et. Megöletése az Ur 1353. éve szeptember havának nyolcadik napján reggel
kilenc órakor történt. A nép dühe nem elégedett meg halálával, de lakását feldúlták,
lovait leszúrták, fegyvereit összetörték. Rómában tartózkodó hívei, valamint a
várakban és táborban hadakozó katonái kenyér nélkül maradtak.
Meg akarok itt kissé állni, hogy elmélkedjek erről az esetről. Camillus idejében
a franciák ostrom alá fogták a tarpei sziklát és a kapitolium hegyét. A rómaiak
ugyanis félelmükben ide menekültek. Látván, hogy nincs elég élelmük, elhatározták,
kiküldik a hasznavehetetlen öregeket, hogy több élelem maradjon az ifjaknak,
így is történt. Mielőtt az öregek eltávoztak volna a Tarpeiáról, így szóltak : «Ha
házunkba megyünk a franciák közé, kétségtelenül megölnek bennünket. Jobb tehát
becsülettel meghalnunk, mint nyomorultul elpusztulnunk. Mindenki vegye fel
díszköntösét». Meg is lett. Az öregek haza mentek és magukra öltötték volt hiva
taluk vagy tisztségük díszruháját. Ez a pontifex, amaz a szenátor, másik ismét a
konzul díszében jelent meg. Ekköves aranypálcájukkal kezükben kiültek díszes
székükbe. Volt a többi közt egy Papirius nevű római. Teljes díszben ült háza előtt
cum praetexta, cum trabea indutus. Reggel a franciák elcsodálkoztak az újság
fölött és odasereglettek a különös eset látására. Egy francia megrázta Papirius
szakállát, mondván : «Jaj öregem, öregem!* Papirius haragra gerjedt, hogy a francia
nem adja meg a köntösének járó tiszteletet. Megsuhogtatta pálcáját és fejbeverte.
Nem félt meghalni azért, hogy a tisztségét illető becsületet megóvja. A derék római
tehát nem akart párnával a fején meghalni, ahogyan Cola di Rienzo tette.
(Ford.: KOLTAY-KASTNER JENŐ)
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