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1449 tavaszán elegem lett Guarinó iskolájából, az állandó cirkuszból, 
ami Janus körül forrt és terebélyesedett. Pedig egy évvel korábban még 
naponta beszélgettünk, sőt görögül tanított engem, Arisztotelész nyel-
vén. Visszamentem Velencébe, fűtött a vágy, hogy találkozzak Piroskával, 
immár vetélytárs nélkül. ám a lány addigra hazatért Magyarországra, és 
hogy hová, merre, azt sem Magdolna asszony, sem Jaccobo úr nem volt 
hajlandó elárulni nekem. Még mindig haragudtak rám Janus miatt, aki 
szemmel láthatólag belopta magát a szívükbe. Gyanúm, hogy ő írta azt a 
bizonyos második levelet a mester nevében, nem oszlott el, de nem tehet-
tem semmit. Szomorúan néztem a vidáman csónakázó helybélieket, úgy 
éreztem, velük ellentétben az én lelkemben örök sötétség honol. Már enni 
sem volt kedvem, csak tébláboltam a rialto környékén, s hiába kurjongat-
tak utánam a kofák, hiába kínálgatták portékáikat, engem nem csábított 
se hal, se fánk, sem a dél gyümölcse. egy nap ténfergéseim közepette 
elhagyott templomba tévedtem. Csupán egy nő imádkozott, egészen elöl, 
az oltár előtt. Megálltam a küszöbön, szemben az oltárral, mely felett a 
megváltó meggyötört teste függött a kereszten, s arra gondoltam, hogy az 
én szenvedésem, magányom lassan felér az övével. ahogy ott ácsorogtam, 
még térdet hajtani is elfelejtettem, a keresztvetésről nem beszélve. Akkor 
fordult hátra a nő. Nem szólt semmit, csak nézett rám. S a szeméből felém 
akkora megvetés sugárzott, hogy hirtelen elszégyelltem magam. Én, földi 
por, halandó ember, én akarom összemérni magam vele? Az én kicsinyes 
bánatomat hasonlítom az ő szenvedéseihez? 

Megborzongtam. Biccentettem a nő felé, majd sietve elhagytam a szen-
télyt. Valamiképpen a Szent Márk tér felé vittek rogyadozó lábaim, s mi-
közben lelkemben vihar kavargott, arra gondoltam, hogy tennem kellene 
valamit, valamit, ami visszavezet a hithez. Mert csak Jézus menthet meg 
engem, ha már csalódtam barátban, szerelemben, csak ő segíthet meg en-
gem. S ott a főtéren hallottam először arról, hogy a pápa meghirdette a 
szentévet. hogy aki rómába zarándokol, az örök megváltást nyerhet.

Jövőre, gondoltam. Jövőre én is ott leszek Rómában! Ez a gondolat 
kicsit felderített. De addig? Mi legyen addig?

És szégyenszemre visszakullogtam Ferrarába. Persze csak én éreztem 
ezt szégyennek. Mindenki más örült nekem, a mester is, Janus is. Mintha 
nem lett volna harag köztünk, szerelmi vetélkedés. Oly mosollyal fogadott 
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az ebadta, hogy majdnem megkértem, írjon Magdolna asszonynak, tuda-
kolja meg, hová költözött húga, Piroska. De aztán új fogadalmamra gon-
doltam, s mert Piroska képe is halványodni kezdett bennem, inkább bele 
vetettem magam a tanulásba. Így teltek a napok, hónapok, s már készül-
tem a zarándoklatra a szent városba, amikor kirobbant az újabb botrány.

el kell mondanom, hogy az utóbbi hónapokban Janus elcsendesedett, 
nem írt gúnyverseket, szorgalmasan tanult. Mintha egészen más ember 
lett volna… Annál meglepőbb volt, amikor egyik reggel Guido állt elénk, 
papiruszt lengetve szemünk előtt, s kiáltozva: 

– Ezt hallgassátok! Janus újabb alkotása! – És gúnyosan megnyomta az 
alkotás szót, s felröhögött: – Farba dugással riasztja az ördögöket!

Na, akkor, huszonkilenc évvel ezelőtt, majdnem kicsapták Janust. Öt lé-
pés erre, nyolc meg amarra. Kampó táltost régen nem láttam, a foglárom, 
Carlo sem háborgat. Hogy miért féltem annyira a sötét tekintetű Vladtól? 
Hát nem én írtam azt, hogy a mágia hatalma felélesztheti a halottakat? 
Igaz, az nem akkor volt, hanem most, nemrégen… Ezért kerültem ide. Öt 
lépés amarra… Vigyázz, Galeotto, elvéted a lépést, és szembeütközöl saját 
magaddal! Minek is írtam meg ezt a művet… Hiúság persze. Nevem dicső-
sége. Fénylő akár Héliosz. Azt hittem, nekem mindent lehet, hiszen orvos-
doktor vagyok, bolognai tanár! Vitába szálltam a legnagyobbakkal, főleg, 
mikor Vitéz Jánosnak írt művemet kritizálta az a …hogyishívják? Gabrie-
le? Giovanni? Nem, dehogy… megvan! Giorgio! Giorgio Merula! Ez volt 
a neve a gazembernek! És Kampó? Létezik vajon ez a táltos, vagy az én 
zaklatott elmém szüleménye ő, mint ahogy a megevett ételek színükkel a 
testnedveket rontják, úgy a sötét börtönbe zárt agyvelő is sötét képeket te-
remt. De incognitis vulgo. Ezt a címet adtam. Én mindig kiegyensúlyozot-
tabb voltam Janusnál. Nyolc lépés emerre… az ismeretlen feltárása. Talán 
így lehetne lefordítani a magyarok nyelvére. Vagy merészebben: Utazás a 
titkok mélyére. Most kaptam egy kis utazást… Belső utazás világokon át. 
És Vlad Dracul. Aki a vesémbe látott, s a mágia hatalmával előre tudta, 
mit fogok írni, sok év elteltével, és azért húzta karóba az embereket, hogy 
kipróbálja szintén a mágia erejével, hogy fel tudja-e éleszteni őket. Nem, 
ez tényleg nagy marhaság! Galeotto, mondom magamnak, így el fogod ve-
szíteni az utolsó csepp józan eszedet is. Nem akart az a Vlad semmit, csak 
vért és könnyeket. Nem hiába hívták Tepesnek, karóba húzónak. Brr. Még 
elképzelni is rossz… hogy az ember végbelén keresztül… Miért nem jön 
Kampó? Miért nem jön valaki? Mintha kulcscsörgést hallanék… De nem, 
csak az érzékeim… Ó, Epikurosz! Bárcsak te lehetnék, bár a bőrödbe búj-
hatnék! És mégis! a foglár jön, carlo. Soha zsandárt ily örömmel nem 
fogadott rab, mint én őt! 

– Miért viháncolsz, uram? – néz rám az őr, mikor meglátja ragyogó 
ábrázatom.
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– Örömhírt hozol, úgy vélem – felelem vidám sejtelemmel.
– Drágán szerzett öröm… – morogja, s elharapja a mondat végét. – Vár-

nak az inkvizítor urak! – tárja ki cellám ajtaját. S én, aki a szabad életben a 
megtestesült nyugalom szobra vagyok, sőt, még rabságom elején is hellén 
szkepszissel felelgettem meg az engem csúfolóknak, én Galeotto Marzio, 
a híres tanár és asztrológus egyik végletből a másikba esem: vidámságból 
szomorúságba. Már meg sem hallom, mit mond a strázsa: – Keveset él a 
szomorú ember, még ha meglett emberként is viszi el az ördög.

– Mi… mit hadoválsz? – eszmélek.
– Annyit él az ember, amennyit örömmel él – tárja szét a karját Carlo, 

olyan mozdulattal, mintha az egész világot magához akarná ölelni.
ezt megjegyzem, gondolom magamban, s már mosolyogva várom a ta-

lálkozást kínzóimmal.

Ott állnak mind a nagy teremben, csúnya, fekete ruhákban. Vajon mi-
ért ezt a színt választották? Akár a fekete epe… Biztos mindig sötét ételt 
esznek. Köhögnek, húzkodják a ruhájuk. Mintha zavarban lennének. 

Végül a fiatalabb hóhér szólal meg. Nem kertel, rögtön nekem szögezi 
a kérdést:

– Szóval a te nagyképű művedben azt állítottad, hogy mindenki üdvö-
zölhet? 

Nocsak, gondolom. Már nincs szó bogumilokról? 
 – Si, caro signore – felelek.
 – Eccelenza! – javít ki szigorúan. Ahogy óhajtod, nyavalyás. Legyen 

meg az örömöd.
– Eccelenza – mondom hát, s meghajtom a fejem.
– Akkor azok is elnyerik az örök üdvösséget, akik Jézus urunk előtt 

születtek?
Most erre mit feleljek? Ha olvasta a könyvem, miért kérdi?
– Szerény véleményem szerint azok, akik a megváltó előtt születtek… 

– kezdem, de belevág a szavamba:
– Azok a pokol örök tüzén sínylődnek! Ahogy a nagy költő, Alighieri 

Dante megírta!
Ekkor az idősebbik inkvizítor szótlanul megfogja a kezét:
– Hadd fejtse ki a tanár úr, amit gondolt. Ha nem hagyjuk beszélni, 

elvesszük tőle a lehetőséget, hogy megbánva bűneit, penitenciát nyerjen.
Nocsak. akkor talán mégsem égetnek meg azonnal.
– Ha az emberek helyesen élnek – köszörülöm meg a torkom, de most 

az, aki szót adott, int le:
– Mit értesz azon, hogy helyesen élnek? 
– Az isteneknek tetsző módon – felelem nagy merészen, s lesz is felzú-

dulás a jutalmam rögvest.
– Silentium, testvéreim. Így soha nem járunk a dolog végére. 
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hosszú tölgyfa asztalt hoznak a szolgák, s székeket. letelepednek a 
csuhások.

– Szóval… isteneket emlegettél? Pogány vagy? Nem hiszel az egy Isten-
ben? Fiában, kiben megtestesült, Jézus Krisztusban?

– De hiszek.
– Na. Akkor?
– Voltak idők, amikor az emberek, rómaiak, görögök sok istenségnek 

áldoztak. De ha helyesen éltek, tisztelték a házasság szentségét, nem 
követtek el bűnöket, s népüket szolgálták, akkor mennyivel rosszabbak 
azoknál, akik szerencsésebbek náluk, és részesültek a keresztségben? – 
az ifjabbik hóhér megint közbe akar vágni, de már a régi formámban 
vagyok, harsogok, hadarok tovább, nem engedek a kínzóimnak:

– A pogányok szintén áldoztak, sőt ugyanaz az Úr fogadta el Ábel áldo-
zatát, Káin ellenében, aki egyszülött fiát küldte a földre! Akkor az ószö-
vetségi próféták sem üdvözülhetnek? Ádám és Éva sem? És… – veszek 
nagy levegőt, mert tudom, most majd felrobban a terem –, és – ismétlem 
–, az ész érveivel, gondolati síkon nem lehet bizonyítani a lélek halhatat-
lanságát! ez csupán hit kérdése! 

És ekkor tényleg felrobban a terem, csakúgy, mint egykor Ferrarában, 
amikor Janus előállt pogány költeményeivel.

Szent könyvek tömegét tudó Linus, te,
zord rendjében a jó Ferenc atyánknak,
szándék nélkül a fültanúja voltál,
hogy meggyóntam: elég gyakorta űztem
egy-egy farcicerét ramaty buzikkal.

Visítás, hörgés, röhögés. Janus ki akarja tépni a papiruszt Guido kezé-
ből, de ő ellenáll, s ordítva, röhögve olvas tovább: 

Szentséges dühöd oly magasra hágott, 
hogy mindenféle prédikációdban 
megróttad nyomorult viselkedésem.

– Még ki is prédikálta – üvöltött Guido. – Hogy ezt mi nem hallhattuk! 
Jövő vasárnap a ferencesekhez megyünk, buzikról szóló misére!

S ekkor az eddig a versét tartalmazó papirusz után hadonászó Janus 
egyszerre elmosolyodik, meghajtja a fejét, mintha színpadon állna, s a las-
san elcsituló diákseregnek ezt szavalja:

              
 Nem tettem, Linus, én bujálkodásból:
a csúf ördögöket riasztom ezzel. 

(Ugyanarra a Linusra. Csorba Győző fordítása.)
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ezt hallották volna az inkvizítor atyák! Én viszont akkor határoztam el, 
hogy most már véglegesen otthagyom a ferrarai iskolát, és teszek valami 
igazi nagyszerűt… a hitem megszilárdítása érdekében. Kapóra jött, hogy 
azt hallottam, szentévet hirdetett meg a pápa a következő esztendőre, és 
kihirdette, hogyha valaki rómába zarándokol, akkor elnyerheti az örök 
üdvösséget. Utóbbiban bizonytalan voltam ugyan, de mindenképpen el 
akartam hagyni ezt a helyet, ahol úgy látszik már nem az antikvitás ragyo-
gó szelleme sugározza be a kopár falakat, hanem valami… ocsmány fer-
tő. Nem értettem azt sem, Guarinó, hogyan tűri… Hiszen nyilvánvalóan 
sem süket, sem vak a mester, hogy ne látná, mi történik az iskolájában. 
És a tanítványok buzgón sustorogtak a fülébe a tehetséges, ám elfajzott 
pannóniai ifjúról, aki egyre inkább csak orgiákba menekül a stúdiumok 
biflázása helyett…

ám Janusnak mintha hetedik érzéke lett volna a veszélyhez, mindig 
jókor kezdett változni. ez a linushoz írt verse amúgy is mélypont volt, 
ennél mélyebbre már nem lehetett volna elmerülni a fertőben. Pedig még 
a másik buzeráns, Pindola is kerülgette, de ő a napokban határozottan 
elzavarta őket. Lerázta magáról ezt a furcsa terhet, akár a kutyakölyök 
az esővizet, s boldogan futkározott tovább, mintha mi sem történt volna. 
Szép verseket írt, olyanokat, mint korábban például az ágneshez szólót, s 
Guarinó egy napon, amikor Janus valami könnyű nátha miatt gyengélke-
dett, és nem jött be az iskolába, összehívatta a tanítványokat, és megkérte 
őket, felejtsék el a sok bajt, káromlást, bántást, amit a magyar költő szer-
zett nekik.

Megváltozott, s megbánta, amiket tett, mondta. a tanítványok a fejü-
ket csóválták, de nem mertek ellentmondani a mesternek. csak Guido 
nyilvánította ki tömören azt, amire a többiek szintén gondoltak.

– Meglátjuk – morogta. – Kedves Guarinó mester, szeretnénk remélni, 
hogy így fog történni. De kutyából nem lesz szalonna. S felállt a helyéről, 
s ment. Utána a többiek némán. 

Guarinónak jó néhány hónap megfeszített munkájába került, míg újra 
helyre rázódott minden. Janus viszont elkezdett érdeklődni a politika 
iránt, sajnos ellenkező előjellel, mint én. Neki nem tetszett a szentév, s 
mikor átfordulunk az újesztendőbe, a Krisztus születése utáni 1450-ikbe, 
akkor versben is megénekelte a véleményét. Kikacagja a római búcsúso-
kat volt a címe, s latinul ez még keményebben hangzott, hiszen szó szerint 
a jubileumi évet vette célba. S az utolsó két sorban magát a pápát szintén 
megtámadta. 

„Nem tudom én – írta, vajjon e vakhitből van-e hasznuk? (Mármint a 
zarándokoknak.) Ám hogy – folytatta –, a pápának haszna van, én tudom 
azt.” (Kikacagja a római búcsúsokat. Végh György fordítása.)


