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„Gót, keresztény, tűz, árvíz, had s  idő / a hét halmú prédán megosztozott”  
 – írja Byron a Childe Harold zarándokútjának híres római szakaszában 

a „lélek városáról”. „Rom-káosz” – kiáltja pár stanzával arrébb, s jelzi, hogy az antik Ró-
ma legalább annyira képzet és képzelet, mint valóság, hogy a matéria csak stimuláló esz-
köze a kiteljesítő fantáziának. Puzzle-város. Nem mindenkinek sikerül kirakni.



Forum Romanum. Antoninus és Faustina temploma felől 
érkezem : az egészből csak a homlokzatváz maradt fenn, tíz 
korinthoszi (márvány) oszlop tartja az eget, ahová, mint 
egy antikizáló Wagner-rendezésben a Walhallába, gyönyö-
rű lépcsősor visz. Kulissza-létre kárhoztatta a történelem, 
mögötte már ott duzzad erőben-hitben Szent Lőrinc temp-
loma, Szent Lőrincé, aki a falusi rossz nyelvek szerint épp 
ilyenkor, ősszel pisil bele a dinnyébe. Mi lesz, ha ezt a dísz-
letet, ezt a színpadszerű oszlopsort előadás után elbontják ?

A  Venus Cloacina-szentély nyomát, a  kloákavénusz-
sacellumot látom meg, ezt a töröttpohár-talpat. Ami ma-
radt, az maximum az istennő nagylábujjának lenyoma-
ta. Lord Byronnak tulajdonítanak egy gonosz bökverset 
a tisztító és szennyelvezető istennőről, amit állítólag hely-
ben rögtönzött, és amit most hevenyészve ideritmizálok : 

„Ó, Cloacina, e hely istennője ! / Mosolygó arccal nézz az 
esdeklőre ! / Lágy, de még tapadós adomány folyjon, / ne 
csigalassan, de nagyot se szóljon.” Ebben a hatalmas, a ta-
lajvizet a  Tiberisbe vezető csatornarendszerben végezte 
a tékozló Heliogabalus császár, de a lenyilazásból felépült 
Szent Sebestyén is.

Nem messze innen, a Caesar-templom romjainál hang-
zott fel Marcus Antonius híres temetési beszéde Caesar sír-
máglyája fölött, a shakespeare-i forgatókönyv szerint temet-

c s e h y  z o l T á N

Az istennő 
nagylábujja

R ó m a i   ú t i n a p l ó ,   2 0 1 8   s z e p t e m b e r e



62

ni jött, nem dicsérni, és természetesen temetve dicsért. A nagy szerető, Kleopátra elvesz-
tett hajóinak orrdíszítményei szintén itt vesztegeltek egy pódiumon. A Septimius Severus-
diadalív melletti szónokemelvény, a rostra is egy hadihajó oromzatdíszéről kapta a nevét. 
Japán csoport vonul el, a diadalív szépen belefér a mobiltelefonokba. A Tizenkét táblás 
törvények is itt álltak valahol : a rend zálogai, melyek jelenlétét egyszerre jelzi a békeigény 
és a megcsáklyázott ellenséges flottákon aratott, jól szervezett diadal. A szónok hajója is-
mert és idegen vizekre úszik, a retorika szörnyetegei közé. Hatalmas lebegés van itt, dön-
teni lehet, hogy a nép felé fordulunk-e (mint a Gracchusok) vagy a 300 szenátoros Curia 
felé. Minden szenátor, amikor tanácskozásra jött, Victoria istennőnek áldozott, amíg az ag-
resszív Szent Ambrus rá nem vette a császárt, hogy a keresztény szenátorok intoleranciája 
miatt eltávolíttassa az úrnő oltárát. Caesart nem itt, nem a szenátusban ölték meg, az egy 
kihelyezett ülésen történt, konkrétan Pompeius oszlopcsarnokában. Cicero sem itt mond-

ta a Catilina-beszédet, hanem a Concordia-templomban, 
mely a patríciusok és plebejusok összhangba kerülésének 
szentélye volt, és mára szinte teljesen elpusztult.

Vespasianus három korinthoszi oszlopa is templomot je-
lez : áldozati jelképek, augustusi nagyravágyás, ha lál teátra li-
tás („úgy érzem, mindjárt istenné válok !”, mondta a halálos 
ágyán, és lőn). És itt van Saturnus templomának nyolc jón 
gránitoszlopa, a kincstár, a gazdag burjánzás tere, az oszlo-
pok közt Romulus árnya, a Saturnaliák társadalmi határo-
kat elmosó kurjantásai, amikor urak és szolgák együtt lako-
máztak, mint az aranykorban. A szülei után vonagló kövér 
kisfiú unott arca is felvidul. Nem, nem Sa tur nus hatja meg, 
hanem egy oroszlántetoválás az előtte ballagó férfi vállán.

A Porticus Deorum Consentium szépsége elvitathatat-
lan : itt állt a hat istenpár, a tizenkét olümposzi, ma kilenc 
oszlop emlékeztet erre, tiszteletet parancsoló szent hely, 
a turisták nem veszik a fáradságot, hogy közelebb menje-
nek, Saturnus gyér árnyékában pihennek, vizezik fel a lát-
ványt. Vajon hány japán turista fér el egy-egy oszlop ár-
nyéksávjába ? A megszállott Vettius Agorius Praetextatus 
hozatta rendbe utoljára, hogy valamelyest ellensúlyozza 
a kereszténység akkor már mindent elsöpörni látszó erejét.

Vissza a Via sacrára : Phokas bizánci császár soványka, 
nyűtt oszlop-fallosza, az utolsó ókori hozzájárulás a  fó-
rum szerkezetéhez. 609-ben ő adta át a keresztényeknek 

a Pan theont, ez minden emlékezetes tette. Egy fiú útikönyvet olvas a tövében : abban töb-
bet látni, mint a valóságban.

A Lapis niger titokzatos feketéje : Romulus sírja ? Innen szállt az égbe. Itt maradt fenn 
a legrégibb latin nyelvemlékek egyike, mely többek közt megtiltja, hogy e szent helyen 
igásfogat haladjon át. Erre nincs sok esély. Egy másik (körmönfont) magyarázat szerint : 
ha két fogat találkozik, miközben az igavonó állatok egyszerre ürítkeznek, az különösen 
baljós előjelnek számít. Mások régi, elavult vallási szabályt vélnek felfedezni a hiányos 
feliraton. Ami közös a megfejtésekben, az a hely szent jellege és a kötelező tiszteletadás.

És a város köldökéről se feledkezzünk meg : az umbilicus urbis a rostra és a parthus há-
borúnak emléket állító Septimius Severus-diadalív között van, maga Romulus jelölte meg 
a város és a birodalom közepét. Egy gödröt ásott, melybe a polgárok egy-egy marék föl-
det hoztak a szülőföldjükről áldozatul. Ezen keresztül jártak fel háromszor egy évben az 
alvilág lényei is a holtak birodalmából, ezek baljóslatú, számos tilalommal sújtott napok-
nak számítottak.

A Lacus Curtius szikkadt terepe messziről sem idéz tavat : a föld sajgó sebe nyílt itt meg 
egykor, begyógyíthatatlan heg, mígnem sikerült a lehetetlen, és Mettius Curtius lovastól, 
fegyveresen belevetette magát, amitől azonnal behegedt. Néha még gennyedzik, vizenyős 
lesz a seb ma is : innen a lacus (tó) elnevezés. A három szent növény (füge, olajfa, szőlő) is va-
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lahol itt, Marsyas mára elveszett szobrának közelében sarjadt (ahogy sarjad ma is) : Marsyas, 
aki Apollóval mert versengeni, és ezért elevenen megnyúzták, Rómában bizarr módon sza-
badságszimbólummá vált. Az anyafarkas egy fügefa alatt szoptatta Romulust és Remust.

A Via Sacrán hivatali épületek, a másik oldalon a Milliarium Aureum mérföldköve, nyo-
ma nincs se aranynak, se bronznak, izmozhat a képzelőerő, csak a palmettás márványta-
lapzat kelt némi csodálatot : ez az úgynevezett nulladik kilométerkő, a világ közepe, ahon-
nan minden távolságnak értelme lesz.

A Vicus Tuscusra érek : Horatius sokszor járt ide, csevegni, shoppingolni, szatírahely-
zeteket, hexametereket kiagyalni.

A  Castor és Pollux-templom három gyönyörű oszlopa 12 méterre nyújtózkodik, 
a Iuturna-forrás hangja, teste elenyészett : a templom előtt itatták lovaikat a dioskurosok, 
akik a rómaiakat segítették az etruszkok elleni harcban. A három oszlop előtt izzadt, vi-
hogó britek locsolják egymást palackozott vízzel.

Irány a  Vesta-templom és a  „zárda”, az ún. atrium : 
a szent láng a napba költözött, ereje iszonyú, harminc éven-
ként adagolt szüzesség tartalékenergiái éltetik. Ha megpil-
lantasz egy papnőt, még halálraítéltként is megszabadulsz, 
olyan tisztító erejű minden pillantása ! Lankatag, szikkadt 
rózsakert, kedvetlen szoborcsonkok. A Vesta-templom ke-
rek alaprajzú, a napot, a körforgást, a tűzhelyet jelképezi : 
maga a lüktető izzás. Az utolsó Vesta-főpapnőt Coelia Con-
cor diá nak hívták, 394-ben tiltották be a kultuszt. A Vesta-
ház bejáratánál lévő aediculában őrizték a  Palla diu mot, 
melyet Aeneas Trójából menekített ki, hogy megalapítsa 
az új Tróját, azaz Rómát. A közelben állt a műkincsgyűjtő 
M. Aemi lius Scaurus magánháza (állítólag az elszegénye-
dett patríciuscsalád szén- és fakereskedésből élt, ám Scau-
rus maga ügyes karrierista politikus lett), aki az első római 
kőszínházat építtette, mely 80 ezer ember befogadására 
volt alkalmas. Az e célból rendelt 360 görög márványosz-
lopból négy köré húzta fel a házát, majd csillagászati ösz-
szegért, 15 millió sestertiusért adta el Publius Clodiusnak. 
A példázatos verzió szerint mind a 360 oszlopot felhasz-
nálta, és a mértéktelen fennhéjázás elrettentő példája lett.

Romulus temploma ! Belépés csak speciális jeggyel. Nem 
az ős Romulus, hanem Maxentius császár fia tiszteleté-
re emelték 307-ben a régi Iupiter Stator szentély helyén, 
bronzkapuja ma is kapu, lenyűgöző a patina zöldje. Az ókori luxusékszerboltok terepén egy 
tartós ékszer, sőt ékszerdoboz : benn pár szobormaradvány (elegáns lovak, a dioszkuroszok 
szobrainak törmelékei), kellemes kupola. A Forumon túli oldala ma a két kilíkiai orvos 
szent, Szent Damján és Kozma „mozaikos” temploma (Basilica dei Santi Cosma és Da-
mia no), mely eredetileg, legalábbis részben Vespasianus könyvtára lehetett. Szent Dam-
ján és Kozma Castor és Pollux „pogány” funkcióit vették át.

Maxentius bazilikát is emelt (hatezer négyzetméteren álló gigacsarnokot), korinthoszi 
oszlopokkal (az egyik ma a Santa Maria Maggiore csontozatát képezi). Sokan visszafor-
dulnak, elfáradt a képzelőerejük : Róma e szeglete a leginkább erről szól. Hogy ki med-
dig bírja fantáziával, kiben meddig tart az álomkóros fanatizmus, mely látja megsokasod-
ni, épületekké rendeződni, funkciót találni a követ, törmeléket. Gondolatban újra fel kell 
építeni mindent, és a lehető legnagyobb esztétikai élvezetet hozni ki a káprázatképből. Sa-
ját fórumod kőművese, építésze vagy.

Venus Felix és Roma istennők templomát maga Hadrianus császár tervezte, ami állító-
lag a korszak sztárépítészének, a tervrajzot kritizáló Damaszkuszi Apollodórosz életébe ke-
rült. A templom ikerkonstrukció lehetett, egymást tükröző szimmetrikus alkotás, egy pa-
lindrom-szentély, ebben az esetben nem Venusé, hanem Amoré, hiszen Amor neve visz-
szafelé Roma. Roma a Forumra, Amor a Colosseumra nézett.



64

Titus diadalkapuja a Via Sacra magaslatán, a véres jeruzsálemi győzelem emléke. Meny-
nyire más Constantinus diadalíve, ez a speciális montázskapu. Az elkészült vázra különfé-
le más emlékművekről származó domborműveket pakoltak föl, mégis harmonikus ered-
mény jött létre, legalább százwattos dicsőítés.

Egyre nagyobb az áradás, a szemlélődésből vonulás lesz, napfürdős turisztika.



A Palatinus a nagyságról szól, minden értelemben, a palota szó genezise is a római mo nu-
men ta li tás sal függ össze. Livia házának tájkép-freskóiról burjánzik a zöld, a hatalmas, ötle-
tes girlandok súlya alatt frissebb a levegő. Io és a százszemű Argus történetébe csöppenünk, 
a látszatbukolika mögötti ovidiusi iszonyatba : a megerőszakolt lány történetébe. Mercu-

rius furfangja kompozicionálisan közel. Galatea története 
elmosódottabb, kiírta az idő. Diana méltóságát megőrizte.

A  dongaboltozatos, egykor röpdöső Amorokkal ékes 
cryp to por ti cus falára iszonyú teátrális giccszene hangjaira 
felvetítik az egykori dekorációt, nem a teljes 130 méteren. 
És mindezt az én kedvemért, egyedül én vagyok kíváncsi 
rá. Criptoportico Neroniaco néven emlegetik, de aligha-
nem ez is csak hatásvadászat, Nero, a gonosz imidzse má-
ig működik : ami sötét és titokzatos, ahhoz köze van. (Ami 
szép és arányos, azt Rómában előbb-utóbb Michelangeló-
val vagy Raffaellóval hozzák össze.)

A Casa dei Griffi fantasztikus op-art kockamárványai 
a múzeumba kerültek : ez a  casa sem Catilina háza volt, 
mint hitték. Talán a fiatal Ibsen is ide rakta volna, aki ver-
ses drámát költött Ca ti li náról : igazi forradalmárnak állí-
totta be. Mindenesetre jó tereket képzelni az irodalmi tör-
ténésekhez, hitet a hihetetlenhez. A múzeum szerény, ki-
lenc terem : két hatalmas, lemetszett szárny ragad meg, ön-
álló, modern műalkotásnak hat (Icaros és Niké, azaz Vic-
toria egyként versenyezhetnek érte – hivatalosan Victoria 
a győztes –, de esélyes Amor vagy a Kiméra is, a munka 
2011-ben került elő), illetve egy csodás finomságú Apol-
ló-freskó, melyen az isten lantol, s mintha a zene színezné 
álomszerűvé a képet.

A megfeszített szamárfejű „Krisztust” imádó Alexamenos 
karikatúrája klasszikus darab : a bor és a szamár görögül csak egy hangban különbözik, ez-
zel magyarázzák a pogány tévképzetet, amennyiben valóban keresztényellenes „alkotás-
ról”, tréfáról van szó. A saját farkát néző szatírfiú kitekert, akrobatikus póza lehetne a ma-
gyarázatok agytornász logikáinak metaforája. Nyolcszögletű, geometrikus szökőkút a Do-
mus Flaviában !

Heliogabalus templomára alig emlékeztet valami, Heliogabalusra is leginkább a Cloaca 
Maxima. Hol van már Lampridius nap- és önimádó ínyenc császár-Apicius, Artaud őrült 
anarchistája, Béjart szépséges hőse, Cavalli barokk operájának, Henze modern szimfonikus 
költeményének főszereplője ? Franco Fagioli hangját képzelem a császár nem létező, napfé-
nyes szobrához, ahogy az Alba deh ruggiadosa, vieni à imperlar le contentezze mie kezdetű 
meseszépen gyöngyöző áriát énekli. Közben képzeletem kamerája végigpásztázza a külön-
féle színű lakomákat, az ezüst főzőedényeket, a tálcákon dekadens ételekké alakított pá-
va- és fülemülenyelvet, tevesarkat, rózsahalbelsőségeket, a márgás és csombormentás bort, 
a nyúlszőrrel és a fogolymadár hónaljtollával töltött párnákat. Egy libamájon tartott ku-
tya csaholása vet véget az áriának.

Az Augustus-féle Apolló-templom elképzelt fensége : a császár ide hozatta át a capitoli-
umi Jupiter-szentélyből a szibülla-jóskönyveket. Az építés helyét maga Apolló jelezte egy 
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határozott villámcsapással. „Alme sol possis nihil urbe Roma visere maius” – mondaná itt 
is Horatius, jámbor nap, sose láthass nagyszerűbbet Róma városánál !

Az Augusztus-palotának függőkertjei is voltak, és megszoborták dekorációnak mind az 
ötven danaidát ! A píniatobozok zöldjében úszom : az aranytüskékben végződő zöld elké-
pesztő árnyalatúra kikevert vitalitása a freskókon. Páros tobozok könnyű füzére. Szimmet-
rikus elrendezésben : állítólag a palotában két teljesen szimmetrikus könyvtárterem volt. 
Fáradok. Byron, Byron lüktet megint, azaz Childe Harold szavainak ritmusa : „kering / az 
emlékek közt az ember, néha tapsol / s heurékát kiált megint s megint – / hol csak romok 
hamis káprázatképe ing.” (Tótfalusi I. ford.)



Még hogy nincs Attavanti-kápolna ! A  sok Puccini–hívő 
és az 1992-es Tosca-film elérte, hogy legyen, hogy a Tos-
ca első felvonásának végre lehessen „történelmi” helyszí-
ne. A S. Andrea della Valle Barberini kápolnáját ma hi-
vatalosan is így reklámozzák : Cappella della Tosca. Ez az 
a hely, itt történt, a szabadságharcos festő nyilván a manie-
rista Domenico Cresti (azaz Il Passignano) szép Máriájá-
ba csempészte bele a rejtett harmóniákat, szerelme voná-
sait (opera sacra, tréfálkozhatnék). Cresti egy másik képe, 
mely a Tosca-kápolna oldalából nyíló minikápolnában ta-
lálható, Szent Sebestyént ábrázolja. Puccini a választással 
mintha előre jelezte volna a mártíriumot, ráadásul a fest-
ményen Lucia veszi gondozásba a szent holttestét. A két 
kompozíció láthatólag igencsak párbeszédképes. A temp-
lom előtt egy szakállas nő üszkös lábát törölgeti egy férfi. 
Az asszony azúrkék Itália feliratú pólót visel : eleven alle-
gória, beállás egy posztmodern festményhez, színpadkép 
a posztmodern jelenvalósághoz ?



Még mindig a San Andrea della Valle. II. Pius, azaz Enea 
Silvio Piccolomini költő, történetíró, polihisztor négy 

„emeletes” sírja is itt van, sőt annak tükörképe, III. Piusé 
is (II. Pius unokaöccse), aki mindössze huszonhat napot 
töltött a pápai trónon. II. Piusnak van egy üres, tartalék-síremléke a Szent Péter baziliká-
ban is. Aeneas prózája fahéjillatú és ambróziaízű, írja egyik humanista kortársa, Porcellio 
da Pandoni. Talán a De duobus amantibus címen ismert erotikus novellára gondol, mely-
ben annyi a poézis, hogy egy magyar reneszánsz szerző, vélhetőleg Dobó Jakab versben 
ültette át ?

A templom kupolája a harmadik legnagyobb Rómában. Domenichino apszisfreskói-
nak tértagolása valósággal „operaházi”, Szent András megkorbácsolása Minerva szobra alatt 
mégis szinte fizikai fájdalmat okoz, Mattia Preti barokk szadizmusa különösen kegyetlen, 
s noha caravaggistának tartják, itt kilép ebből a sémából. Goethe Domenichino freskói-
val egy napon nézte meg a Farnese palota Carracci-festményeit. „Hónapokra is sok volna, 
egynapi élményként elnémít” – jegyezte fel 1786. nov. 17-én.



Egy feltűnően csinos nő, csupa Prada és Gucci, kutya- vagy lószarba lép. Hirtelen Bernini-
Medusává válik, és a legszívesebben kővé dermesztene mindenkit, aki csak látja.
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A Farnese palota nem csak Puccini operájában létezik : Scarpia szívéből időnként kiáll 
a kés. A halálában is ölni képes zsarnok démoni karaktere ebbe a  fantasztikus arányér-
zékkel megalkotott épület-ereklyetartóba záródik bele. III. Pál építtette, aki VI. Sándor 
szeretőjének, a világszép Giulia Farnesének a kisöccse volt, ezért egyszer csak bíboros lett 
(cardinalegonella, azaz szoknyabíboros), majd pápa. Michelangelo keze nyoma is ott van 
az épületen : a koszorúpárkány ötlete megvalósult, a Tiberis-híd a Via Giulia fölött csak 
elkezdődik. A Carracci-festmények Ovidiust vizualizálják, középen Bacchus és Ariadne 
zajos-boros diadalmenete, balra Pán és Diana, jobbra Paris és Mercurius. Lenn Venus és 
Anchises, Hercules és Iole, illetve Aurora és Cephalus. Mindezt reprodukción nézem, az 
épületbe semmilyen módon nem tudok bejutni, két marcona centurio őrzi, akik még 
a hencegő Martialis epigrammáit se vennék kézbe, nem hogy Ovidiust. A déli egységnél 
Apollo és Hyacinthus, illetve Polyphemos és Galatea, ez a narratíva tökéletes párhuzamot 

alkot az északi történetekkel : itt Ganymedes elrablása, va-
lamint Polyphemos és Acis sztorija érvényesül. A keleti tér-
fél Diana és Endymionja pazar párhuzama a nyugati rész 
Venus és Anchisesének. A bal érmecskékben Hero és Le-
ander, Pan és Syrinx, Hermaphroditus és Salmacis kerül 
párhuzamba Apollo és Marsyas, Boreas és Oritia, Orpheus 
és Eurydice történetével. A mindent legyőző Amor párhu-
zama Europa elrablása. Carracci párhuzamos történetek-
ké olvassa Ovidiust, s ha hiányzik valami, Vergiliust is fel-
üti, mert pontosan tudja, hogy Ovidius költői elgondolá-
saiban is „vitatkozott” Vergiliusszal, s ez elsősorban a  te-
remtő kontrasztalkotásban nyilvánul meg.



Egy fiatal olasznál sose lehetsz fürgébb, és sose lehetsz 
lomhább egy öregnél – mondja egy ráncos, pocakos bá-
csi a 70-es buszon.



Sixtus-kápolna. Tömött felhőkbe rendezett embercso-
portok. Ez a  felhőszerűség egész Rómára jellemző : ilye-
nek a píniák barna ágasokon több emeletnyire emelt zöld 
tömbjei, ilyenek a szeptemberi ég fehér felhőgomolyai, ilye-

nek az embercsoportok a metrón, a buszon, a kávéházi asztaloknál. Rómában nincs ma-
gány. Elképzeltem az Utolsó ítéletet mozgásban, ahogy úsznak a szigetek, ahogy élette-
ret követelnek maguknak, ahogy kialakul a rítusrend, a hajózási szabálykövetés, az üdvö-
zülés vagy elkárhozás dantei menetrendje. A zöld vegetáció látványos foltjai és a kék szi-
gora, a színek túl vannak az evilági anyagszerűségen. Meg kellene rémülni a sok-sok iszo-
nyattól, és e helyett élvezzük a szépet. Nem kudarc ez ? Az utolsó ítélet Krisztusa Jónás 
ülepe alatt. Mondd ez valamit ? Hogy az ember hajlamos a megfutamodásra ? Hogy hagy-
ják ki a kozmikus tervekből ? Hogy a rühellés mindig fölibe kerekedik az igazság meztelen 
theophaneiájának ? A próféták szétolvassák az írást. A betűkből várják a látomást ? Nem 
tudnak kimozdulni a könyvből, az ember idejéből, az anyagukból. Könyvből vannak ők 
is : rájuk, beléjük ír, rajzol, firkál, pacáz az „igazság”. Meg sem látják, amikor megjelenik. 
És lenn, mi, a tömbök, várunk, mint egy hatalmas állomási vagy kikötői csarnokban : va-
laki csak bemondja, mikor, honnan és hová indulnak a hajók, vonatok. Benső biztonság, 
férfiasság, nagyság – ezeket jegyzi fel Goethe a festőről, amikor „ugyanezt” látja. Ez az, 
ami itt, lenn, érezhetően hiányzik.
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„Én most úgy tele vagyok Michelangelóval, hogy utána még a természet sem ízlik” – mond-
ja Goethe, és azon sopánkodik, hogy az ember memóriája nem márvány vagy kápolna, 
ahová fel lehet vésni vagy festeni minden fontosat és szépet. A memória hanyag könyv-
tár : ki lehet kölcsönözni belőle ezt-azt, van néhány titkos dokumentum, és akad olyan is, 
amit elfelejtettek visszahozni.



A vatikáni múzeumban mindig ott az imperatívusz : ide vissza kell jönni, és ezt vagy azt 
alaposan is meg kell nézni. Leltárba venni a végtelent, megcímkézni az örökkévalóságot. 
Jön az ostoba mentség : most csak átfutjuk, hogy látsszon az „egész”, ez úgy látszik, egzisz-
tenciális kód, az evolúció humorérzéke. Persze, alapos megnézésről szó sem lehet, hiszen 
az ember egyszer csak egy erőltetett menetben találja magát, 
nehéz kívül maradni a vonuláson, ezen a művészetrajon-
gó lelkes-lelketlen manifesztáción. Ha megfordulsz, min-
dig akad egy őr, aki figyelmeztet, hogy menetiránnyal el-
lenkező úton haladsz. Közlekedési szabályok vannak : visz-
szaút nincs, legfeljebb újrakezdés vagy újratervezés. Hic et 
nunc percek sorozata, egészen fuldoklásig. Megpróbálom 
célba venni a belvederei Apollónt, egy turistacsoport zász-
lója, egy nő kontya, egy férfi kalapja folyton a szobor lát-
ványába rondít. Winckelmannra hagyatkozom : „Örök ta-
vasz öltözteti, miként a boldog elíziumi mezőkön, a  tet-
szetősebb ifjúság köntösébe a  teljesebb évek vonzó férfi-
asságát, és játszik szelíd gyengédséggel a testrészek büszke 
építményén”. (Tímár Á. ford.) Ha nem lenne tilos az em-
beráldozat, a sipogó hangú angol idegenvezetőnőt azonnal 
feláldoznám Apollónnak. Hogy bír beszélni ? Hogy lehet 
itt megszólalni egyáltalán ? Persze, háttal állva könnyebb.



Oidipusz megfejti a  szfinx rejtvényét : a  külix gyönyörű 
sárgás-vöröse. A gondolkodás lezsersége, a szemkontaktus 
félelemnélkülisége, sose hittek ennyire az emberi észben. 
A szfinx már inkább saját maga halott szobra, eleven mű-
alkotás, mint létező, hús-vér valóság.

Exekiasz 61 cm-es amfórája : a kockázó Akhilleusz és Aiász. Akhilleusz áll nyerésre : az 
ő ajka előtt az áll, hogy négy, míg Aiászénál annyi : három. Képregény. A festő a harci ri-
valizálást a játékasztal jelképiségére bízza. És a haláluk érzetét is, hiszen a halállal, a sors-
sal kockáznak : mindketten ottvesznek Trójánál.



A termen átrepül Melozzo da Forlì egyik zenélő angyala.



A Domus Aureát 1480-ban találták meg újra : Nero monumentális palotája volt, az Arany-
ház, a túlzáshedonizmus habostortája. Severus és Celer lehettek a főépítészei. Itt, ezekben 
a „barlangokban” láttak először ősi római festészetet, díszítőművészetet : a grottókból jött 
elő a groteszk, a reneszánsz olthatatlan vágya a dekorálásra. Itt, egy szőlőskertben találták 
meg a Laokoón-szoborcsoportot is. „Róma egyetlen házzá épül” – zengte az ókori gúny-
vers, „jobb, ha Veibe költözik a polgár”. De lehet, hogy „Veit is elnyeli majd az a ház”. Ve-
zetéssel mindössze harmincpercnyi látványosság maradt belőle : a trójai mondakör festmé-
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nyeken kísért, Hector és Andromache, Achilles Scyroson, Ulysses és Polyphemos. Talán 
Fabullus munkái. Vespasianus nem hagyta befejezni a teljes palotát : a mesterséges tó he-
lyét feltölttette, és oda építtette a Colosseumot, mely Nero egykori kolosszális szobráról 
kapta a nevét. A szobor Suetonius szerint százhúsz láb magas volt, és elfért az előcsarnok-
ban. Az ebédlőben mozgó mennyezet volt, ahonnan alkalmanként virágot szórtak vagy il-
latos vizet permeteztek a vendégekre. A nagyebédlő állítólag forgott, mint a „világegyetem”.



Maurizio Gregorini verskötete (Sigillo di spine) 50 euróba kerül. Az új Catullus – hirdeti 
az ajánlószöveg. Egyelőre maradok a réginél. Beleolvasok Frank Bidart frissen olaszra for-
dított Desire c. kötetébe. Van egy Odi et amo parafrázisa : Gyűlölök és szeretek. Az álmat-

lan test, mely kalapáccsal veri be a szöget, önmagát szögezi 
föl, és lóg keresztrefeszítetten. Túlspekulált hülyeség. Egy 
másik helyen azt mondja : „Ovidius meséli a történetet – / 
jobban mondva Ovidius azt mondja, hogy Orpheus éne-
kelte / abban a történet-litániában, / mely kitöltötte a ke-
gyetlen csöndet, miután Eurydikét / magába szívta az Alvi-
lág…”. Aztán elmeséli Myrrha rettenetes vágyának történe-
tét és Adonis születését. Hosszan, hosszan, nagyon hosszan.



A Capitolium csücskében emelt S. Maria in Aracoeli az an-
ticipáció temploma : egy szűz gyereket szül majd, aki meg-
dönti a régi istenek világát, jósolták Augustusnak, aki azon-
nal oltárt emelt a majdani „ismeretlen” hősnek. Vergilius 
negyedik eclogájának jóslat-értelmezése népi lebontásban. 
A gyerek Jézus szobrát egy legenda szerint a Gecsemáné-
kert egyik olajfájából faragták ki. Felice de Fredis sírja 
(Cappella della Madonna di Loreto) : azt hirdeti, hogy az 
ő szőlőskertjében találták meg a Laokoon-szoborcsoportot 
(„ob proprias virtutes et repertum Lacoohontis [ !] divinum 
quod in Vaticano cernis”). Megnyílt a föld, a mű egysze-
rűen ki akart jönni : állítólag Michelangelo is az érdeklő-
dők között állt.



Caravaggio meztelen Keresztelő Szent Jánosa. Ez a Michelangelót parodizáló szent ignudo 
nem csak a báránynak, de nekünk is felkínálkozik, zavarba ejtő konkrétsággal szembe-
sít azokkal a pluszjelentésekkel, amelyeket rendszerint nem a képen, hanem a kompozí-
cióban szoktunk látni, és így megússzuk az azonnali reakciót, kivédjük a közvetlen táma-
dást, és érzékeink megkapják a diszkréció drága és értékes idejét. Itt nincs annyi ember, 
mint a Vatikánban, hogy végül tehetetlen dühvé transzformálja és semlegesítse a legben-
sőbb érzelmeket. Közönséges parasztfiú, Romulus és Remus pásztorivadéka, a testet a ne-
héz fény teszi ennyire materiálissá, de mi juttatja mégis diadalra bennünk a matériát élve-
ző agresszív antiintellektualizmust ? Hogy nem látjuk üres fejű hülyének, mint a tökéletes 
fizikumú márvány Castort vagy Polluxot az idáig, a Capitoliumra vezető úton ? A modell 
egy bizonyos Cecco, akit ismerünk az Amor vincit omnia c. olajképről, és akit egyenesen 
Cecco di Caravaggio néven volt szokás emlegetni. Ha még sosem pirultál bele, hogy egy 
festmény leleplezett, nem kell becsuknod a szemed, hogy a sötétbe menekülj, mert ele-
ve vaknak születtél.
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A San Luigi del Francesi Contarelli kápolnájának fizetett felvillanásaiban kibomló Szent 
Máté vértanúsága minden római utam kihagyhatatlan stációja, a Caravaggio-keresztút fon-
tos állomása. A Máté-triptichon jobb oldali képét Derek Jarman Caravaggio-filmjének szel-
lemében „olvasom” : ez az alternatív művészettörténet nagyon közel áll ahhoz az „igazság-
hoz”, amit egy műalkotás igazságaként tudok elfogadni. Jarman egy kocsmai verekedés-
ből, egy bizonyos Ranuccio kegyetlenségét erotikus fétissé transzformáló látvány-effektus-
ból vezeti le a korbácsolás jelenetét. A kiválasztott, gyönyörű, a szadizmusába feledkezett 
szadista öngyilkos erotikája Pasolinit előlegzi. Csakhogy Caravaggio, mihelyt a műtermé-
ben pózoltatja Rinucciót, színházzá degradálja az öntudatlan „szépséget”, s mikor a kö-
lyök az utolsó aranypénzt a festő szájából a saját szájával veszi ki, a korbácsos hóhér teát-
rális prostivá züllik. Caravaggio a szemével folyamatosan hágja, a modellkedés koreográfi-
ájában a megismételhetetlen spontaneitás kocsmai orgazmusát keresi – szinte a kétségbe-
esésig, mindhiába. A képen, itt, a gyertyák mögött, az ero-
tikus düh tekintete korbácsolja félholtra a szentséget, mely 
szinte „élvezi” a „szépet”, az istenivel való találkozás gyö-
nyörét. A képen Ranuccio győz, a filmben, az életben, akár 
egy gyámoltalan férget, szétnyomja őt a követelőző ecset.



Chiesa di S. Agostino. Raffaello Ézsiás prófétát ábrázo-
ló freskóján a repedés : a bal szemöldöktől indul, végigfut 
a jobb szem fölé, ahol kacér kis elágazást alakít ki. Az anyag, 
amikor beleszól az alkotásba, barázdálja a prófétai homlo-
kot, míg a festő csak időlegesen, ő az örökkévalóságig, fo-
lyamatosan dolgozik. A társszerző időtlen magabiztossága. 
(Itt is van egy Ca ra vaggio, a Madonna dei Pellegrini – az 
emberi matéria hódol a karon ülő, robosztus fény előtt.)



Meghibásodás a  metróban, sípol a  tűzjelző, önkéntele-
nül megszaporázott léptek. A Palazzo Massimóban is ki-
megy a villany : a biztonsági fény erejét felnagyítja a már-
vány. Augustus mint pontifex maximus : lenyűgözően fen-
séges és szép-szerény arc, a ruha redőzete és a haj összhangja 
(a homlokra eső „fecskefarok-tincs” különös telitalálat), az 
arc „isteni”, apollói elrendezését (profilból a legszebb) megtörő elálló fülek, melyek méltó-
ságteljes férfiassággal párosulnak, miközben az egész, szinte életnagyságú márványmű le-
beg, a fehéredő fény maga. A mozdulatok egyensúly-összhangja tartja meg a szobrot ab-
ban az érzékiséggel határos aránytartományban, melyet pl. Mapplethorpe testfotóin ész-
lelni. A ruha- és a testmárvány szimbiózisa. Egy Niobida Sallustius kertjeiből : a hátába 
fúródott nyílvesszőt tépné ki a testéből, miközben az egész test nyíllá válik, nyílidegfeszes 
gyötrelemmé. Az ökölvívó pompás bronzában egy élet küzdelme, a „lyukas” égre pillan-
tás mélyen emberi tragikuma (Rodin gondolkodója ehhez képest túlstilizált), holott a test 
(a duzzadt arcra, fejre felvitt sebhelyek méltóságával, az itt-ott kiserkenő vér melankóliá-
ja) erőteljes, az izomzat ünnepélye (elképesztő hát- és mellstruktúra, élő anatómiai atlasz). 
A bőrpántos bokszkesztyű, a diszkrét makkvédő (az ún. kynodesme, szó szerint : kutyapó-
ráz) praktikus realizmusa még meztelenebbé és sebezhetőbbé teszi a testet. A Lancelotti 
diszkoszvető aktív feszességével szemben a pihenő ökölvívó testének passzív feszessége. 
Két Mürón-„variáns” egymás mellett : jól látni a technikát, a torzószerűség poétikáját, az 
iparművészet hálózati dinamikáját. Az ambivalens test földöntúli szépsége alussza álmát 
Hermaphroditusként : a  művészettörténet egyik legszebb hátsója, szexuális provokáció, 
maga az álom is erotikus, hiszen túloldalt merevedni kezd a Salmacis nimfa lánytestét ön-
nön testébe fogadó fiú farka. Hermész és Aphrodité gőgös fia női szerelmi zaklatás áldo-
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zata lett Ovidiusnál : az érzéketlenség büntetése a tökéletes érzékiség. A freskók szépsége ! 
A kertek egyszerre öt érzékszervet mozgósító bukolikája ! A Livia-villa mint locus amoenus, 
a tökéletes táj ábrándja, a természet, a vegetáció önfeledt boldogsága, mely egyszerre ars 
topiaria és látszatspontaneitás.



Vittoriano. Diadal pálmája, erő tölgye, áldozat mirtusza, egység olívája, a diadalmas béke 
babérja. A nagy márványklaviatúra : csak hosszú, patetikus, hazafias szöveg gépelhető rajta.



Palazzo Altemps. A Ludovisi Arész csodája. Erotikus mez-
telenség és heroikus méltóság egyben : az ókori szobrászok 
tudták, hogy ez életképes összefüggés, a  későbbi korok-
ban a legtöbb ilyen összehangolási kísérlet kudarcba fullad, 
önmaga paródiájává válik. Bernini teremtette ilyenné : az 
orrot, a jobb láb egy részét, illetve az ülő hadisten lábába 
csippentő Eros fejét és testének egy részét ő egészítette ki, 
és készített egy védjegyszerű kardmarkolatot, mely önma-
gában is fantasztikus műalkotás. Egy isten-amoroso ül itt, 
egy Zeffirelli-filmszínész, ajka érzékien nyitódik, teste ka-
céran pihen, de lehetséges, hogy nincs is tudatában spon-
tán szépségének és vonzerejének, ez a típusú maszkulinitás 
a  legszebb. Egyes művészettörténészek próbálják közelí-
teni az emberihez : azt mondják, nem a hadisten, hanem 
Achilles ő, akinek adatolhatóan szobra állt Arész „lelőhe-
lyén”. Csak a kis Erósszal nehéz mit kezdeni. Bernini úgy 
rekonstruálta a  szobrot, ahogy az ismeretlen szobrász re-
konstruálta volna az ő művét, ha történetesen más az idő-
rend és a hagyománytörténés. A Tiberius-grottából szár-
mazó Polyphemos-torzó szőrös mellkasából és erősen cson-
kolt izomzatából is csodákat hozott volna ki. Nagyszerű 
alapanyagnak látszik.

Mennyire más a meztelenség Pán és Daphnisz szobrán ! 
Az ártatlanság harmóniájára törő komikus kéjvágy süt át 
a márványon, a megrontás cinkossága. Esetleg a megját-

szott ártatlanságé ? És más Hercules meztelensége azon a csodás domborművön, mely ki-
lenc munkáját örökíti meg, miközben Hercules a  munkákkal párhuzamosan öregszik, 
a teste folyamatos átváltozásban van, a serdületlen ifjúból szakállas izompacsirta, majd 
megfáradt férfi lesz. Az idő múlásának egzisztenciális aknáit helyezi el a művön a festő. És 
Schiller, illetve Goethe kedvence, a Iuno-fej ! Beleszeretünk és leborulunk fensége előtt, 
ahogy Schiller mondja, nincs itt égi önelégültség, se földi kolonc, húsból van a márvány 
és márványból a hús. Goethe gipszmásolatot csináltatott róla, és római lakásában helyez-
te el a Via del Corsón. „Tegnap, nagy örömömre beállítottam szobámba annak a hatal-
mas Juno-fejnek a gipszmásolatát, amely eredetiben a Villa Ludovisiban látható. Ez volt 
első szerelmem Rómában, s most az enyém. Szavak nem adhatnak fogalmat róla. Olyan, 
mint egy homéroszi ének”– írja 1787. január 6-án. (Rónay Gy. ford.) Ellenőriztem : a szo-
bormás ott van, és pontosan olyan, amilyennek mondja.



Művészképeslapokból képregénykockák. A  saját képét bámuló Narcissus pl. kb. ezt 
mondja a maga kis buborékja szerint : „Ne má’, a mobilom !” Raffaello Krisztus elejti 
a keresztet c. festményéhez az ismeretlen elménc párbeszédet rögtönöz, mely kb. így ad-
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ható vissza : „Biztos vagy benne, anyám, hogy itt vesztetted el a kontaktlencsédet ?” Mi-
re Mária : „Mit tudom én, fiam, de anélkül sz*rt se látok !” Caravaggio Szent Jeromo-
sa a Bibliákra borulva kb. ilyesmit dünnyög maga elé : „Megváltó…. öt betű”. Leonar-
do vitruviusi embere harsányan és energikusan zengi : „És most mindenki ! Egy-kettő ! 
Egy-kettő !” A kikötözött, lenyilazott Szent Sebestyén pedig így fakad ki : „Soha többé 
nem leszek bébiszitter !”



„Mint szent Sebestyént, oly korán beásták ! / És sírján ciprus nem terem, / Csak harmat-
könnyet ontó ibolyácskák / Szövik ma fátylukat e szent helyen” – írja Oscar Wilde egyik 
itáliai versében, miután felkereste Keats sírját (Radó A. ford.). Tetszik ez a kínzósan ero-
tikus aura, ami Keats egyes verseiből is árad, s amit Wilde 
a szonettjében megragad : a sokszor kihangosított szinesz-
téziáról nem beszélve, mely úgy bánik az érzékekkel, hogy 
belesajdulnak. A sírral szemben lévő padon fiatal pár csó-
kolózik, oldalvást egy forró macskatest takarja le a nevet 
a  szemközti sírkövön, a háttérben Cestius „núbiai” pira-
misa, óriási szegecs az aszfalt kopottas bőrdzsekijén, melyet 
több mint 300 (egyes források szerint 330, illetve 333) na-
pig építettek Kr. e. 12-ben Caius Cestiusnak (kb. 36 mé-
ter magas), egy aktatologató praetornak Augustus császár 
környezetéből. Petrarca feljegyzi, hogy a középkorban Ro-
mulus és Remus sírjának hitték. Shelley 55 strófás Keats-
siratójában is felmagasul a piramis. Konkrétan az 50. stró-
fából mered ki : „körül máló falakon pislog az / Idő, mint 
lassan hamvadó zsarát, / s áll, kényes csúcsba szökve, egy 
magas / gúla, beárnyalván annak porát, / kit elpihenni ide-
vont a vágy.” (Somlyó György ford.) Az árnyékolás, per-
sze, szimbolikus, mert a piramis valódi árnya nem ér idá-
ig. „Menj Rómába – mely egyben temető / és Édenkert, 
város és vad vadon” – mondja ki Shelley egy strófával föl-
jebb azt a négy bűvös szót, mely a leghatásosabban írja le, 
amit itt látni.

(Keats Shelley-nél nem Sebestyén, hanem Adonis – a fel-
támadás, a szépség feltámadásának esélye mindkét esetben 
adott, az egyikben egyszeri és örökkévaló, a másikban több-
szöri, körkörösen sorozatos és vegetatív.)

Thomas Hardy egy versében kárhoztatja a monumentalitást, ki nekem Cestius, kérde-
zi az ibolyaszerény Keats- és Shellye-sír láttán. Nos, én Cestius-párti vagyok : nyílt és tisz-
ta beszéd, ez a tömb az én hírem, látványos szegecs vagyok az élet elnyűtt bőrdzsekijén. 
Egy posztmodern japán üzletember kell majd hozzá, hogy rekonstruálják. Ha „vízbe is 
veszett” a költő („young English poet”) neve, a mellette lévő oszlop (a festő Josepf Severn 
sírja) mégis ordenáré módon kiabálja szét… Szerb Antalnál ez még könnyes-romantikus : 

„Mihály már el akart menni, mikor a temető sarkában egy különálló kis sírcsoportot vett 
észre. Odament, és az egyszerű empire-sírkövekről leolvasta a felírást. Az egyik csak any-
nyit mondott angolul : Itt nyugszik az, aki nevét a vízre írta. A másik síron hosszabb szö-
veg, hogy itt nyugszik Severn, a festő, legjobb barátja és halálos ágya mellett hűséges ápo-
lója John Keatsnek, a nagy angol költőnek, aki nem engedte meg, hogy nevét rávéssék 
a szomszédos sírkőre, amely alatt pihen. Mihály szeme könnyel telt meg. Íme, itt nyugszik 
Keats, a legnagyobb költő, amióta a világ világ…” S akinek még ez sem elég, balkéz felől 
a falban is kap egy rémes verses felvilágosítást, melynek kezdősorai kiadják Keats nevét.

Ha kicsi is Shelley földbe süppedő sírköve, a tengerparti hullaégetés romantikus szín-
háza (igaz, ezért a ceremóniamester Byron a felelős) legalább akkora „piramistüske” a mai 
ember szemében, mint Cestius önimádata. Az el nem égő szív, a Cor cordium, amit kü-
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lön kellett eltemetni ! A sírvers Shakespeare A vihar című művéből való : Ariel dalából – az 
Ariel nevű hajón elszenvedett hajótörésnek állít emléket.

Ha már visszafogottság, akkor úgy, mint Angelo Altieri és hitvese tették, akik a S. Ma-
ria in Campitelli bal hajójának második kápolnájában csak annyit írattak a sírjaikra, hogy 
Umbra, illetve Nihil. Azaz : Árnyék és Semmi. El akartak tűnni, a nevük mégis fennma-
radt az eltűnési viszketegségben.



Wilde Shelley sírját sem hagyta ki : „Ó ! édesen altathat itt a Föld, / mely mindig az álmok-
nak anyja volt” – mondja Kosztolányi hangján. A hátrébb temetett Dario Bellezza Rómája 
viszonylag kevés álmot szülhetett : „Te börtönzöl be, álmatlanság !” – írja egyik nagy versé-

ben. Sírja sebszerű : vérvörös betűk testszínű fényben, vö-
rös virág hajol fölé. Egyszerű növényként sarjadtak a ver-
sei is, lassabban, mint ahogy a halálos vírus burjánzott el 
a testében. „A fiatal nemzedék legjobb költője” – mondta 
róla Pasolini. Egy tévéműsorban lekultúrkurvázta a népsze-
rű Aldo Busit, aki azzal vágott vissza, hogy azért ilyen hara-
pós, mert művészkedő arisztokratizmusa időközben kiko-
pott az olasz irodalomból. Nyomorban, magára hagyatva 
halt meg, kikopva ugyan a siralomvölgyből, de nem a ver-
bális pantheonból. Tegnap megvettem Bellezza összes ver-
seit, és Busi új könyvét is. Gregory Corso viszont valóság-
gal Shelley sírja alatt nyugszik. Nem hajótörés, egyszerű 
prosztatarák végzett vele. Ennek ugyan nincs romantiká-
ja, de maga írta sírverséből a tengert azért nem tudta ki-
hagyni : „A Lélek / az Élet / Keresztülfolyik / a halálomon 
/ végeérhetetlenül / akár egy folyó / mely nem fél / tenger-
ré válni”. John Addington Symonds szintén Shelley kö-
zelében : reneszánsz-könyve gyaníthatóan már a nyugato-
sok számára is ópium volt. Akiknél még megállok : Amelia 
Roselli, Gadda, Gramsci, Gottfried Semper és Goethe fia 
(Goethe filius patri antevertens obiit).



Chiesa dei Santi Michele e Magno. A frízek nemzeti temp-
loma. Anthon Raphael Mengs sírja, két barokk angyal közt egy dombormű-portré, jobb 
oldalt négy egymásra vetett könyv. Ő hamisította a Jupiter megcsókolja Ganymedest címen 
elhíresült „római” freskót : nyilván csak egyik barátját, a meleg Winckelmmannt akarta 
megtréfálni vele, aki bedőlt, és a munkát a legkiválóbb római alkotások közé emelte. A tré-
fából állítólag Mengs barátja, Casanova is kivette a részét. Mengs csak a halálos ágyán fed-
te fel a titkot. Goethe nem hitt neki : „Mengstől ilyen mű sosem tellett volna, s ez szinte 
Raffaelhoz is túl szép. Tegnap megnéztem és meg kell mondanom : én sem ismerek szeb-
bet, mint Ganümédész alakja, feje és háta, a másik figurát túlságosan restaurálták”. Ma 
első ránézésre kitűnik, hogy neoklasszicista hamisítvány. (Jelenleg a Palazzo Barberini tu-
lajdona. Népszerűségét jelzi, hogy Amerikában kapható pl. törülköző- vagy függönymin-
taként is, ára mindössze 60 dollár.)



Mussolini oszlopa, a rossz nyelvek szerint fallosza fénylő carrarai márvány (kb. ugyanilyen 
magas Cestius piramisa és ekkora lehetett Nero szobra is), nem csoda, ha alaposan meg-
dugja az eget, és tombol a meleg, kék orgazmus, miközben olykor meg élénk píniafelhőket 
lövell a távoli lankák irányába. A Foro Italicóra megyek, a carrarai születésű építész, Enrico 
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Del Debbio álombirodalmába, a Monte Marióra ráerőltetett sportkomplexumba a 280-as 
busszal. Ide fényképezőgéppel csak fasiszták és buzik járnak, mondja egy vicces öreg fazon 
a bűzlő alkalmi lóistállók mellett, meg azok, akik szeretik a teniszt vagy a lóversenyt, most 
is ez utóbbi lesz. Árad az idealizált test hatalmi agressziójának szexuálpszichológiája, isten-
kedik az öltözőszagon felülemelkedő látvány mámora, a pompás görögkékben metafori-
kus kéjelgésre készül a tesztoszteronfehér : miért olyan természetes a diktatórikus rendsze-
rek vonzalma a férfiakthoz, az egyneműséghez, a nők teljes kirekesztéséhez ? Meztelen fér-
fitestek (hatvannégy darabot számoltam össze, ebből 13 Aroldo Bellini műve) jobbára el-
lipszisbe rendezett, pszeudoantik tömege, mindegyiket sportágakként egy-egy város vagy 
tartomány ajándékozta a stadionnak. A heroizmus és az érzéki szépség antik összekapcso-
lása csak a legritkább esetben sikerül hibátlanul. A legtöbbször a szobrok önmaguk paró-
diái : a kezét a szeméhez emelő, égbe tekintő meztelen síző ennek iskolapéldája (Aquila 
ajándéka), de említhetnénk a pucér teniszezőt vagy azt a fi-
út is, akinek a hátsóját hátulról egy villás haluszony pas-
kolja meg, vagy a bizonyos szögből go-go táncosra emlé-
keztető diszkoszvetőt (a bronzban sikeresebb Aroldo Bel-
lini alkotása) vagy a rokon természetű kalapácsvetőt (Aldo 
Buttini). De Aldo Buttini Pugile con strigile című szob-
ra pl. abszolút remeklés, Bernardo Morescalchi futballis-
tája is sikerült alkotás (Catanzaro ajándéka), de tetszetős 
Eugenio Baroni velencei jachtversenyzője is. Az izomtö-
megek ilyen mértékű összehordása egy különösen narcisz-
tikus fitneszteremmé degradálja a kompozíciót, a mitoló-
giai allúziók sokszor elsőre komikusak, mégis szervesek és 
indokoltak. Róma ajándéka egy modern Hercules, Silvio 
Canevari szobra, Arezzo nevében Omero Italico Taddeini 
egy aranygyapjas Iasónt kreált, Omero Taddeini a diadal-
mas Herculessel kísérletezett, a mű olyan, mint Ruggiero 
Freddi, a La Sapienza izomember matekprofesszora, aki 
– egy padon felejtett pletykaújság szerint – Carlo Masi né-
ven jelentős amerikai pornókarriert futott be. Dávid ke-
ze, Antinous feje, Apollón fara, Castor mellkasa, Per seus 
ágyékszőre, Theseus combja, Pollux hasfala, Hercules bi-
cepsze, Ganymedes ajka, Hylas lábikrája. Ahogy Siena 
és Alessandria egymásra néznek Attilio Selva tálalásában. 
A politikai giccs mára jelentős camp művészetté vált, pon-
tosan az ellenkezőjét érve el azzal, amit a fasiszta eszmény 
jegyében sugallni akart : a túlélés tehát sikerült, a férfibazár kinyitott. Még Giorgio Arma-
ni is elragadtatással fedezi fel az áramló energiát, és saját bevallása szerint esztétikáját erre 
a tapasztalatra alapozta. George Mott fotóalbumát is ő előszavazta. Edward Lucie-Smith 
vagy Patrick Sarfati is fotózott itt.



Meglessük, Echóvá válunk, nézzük a tükörtébolyda fantasztikus játékait : az önkívületet 
jelző, szétnyílt ajkakat, sóhajtunk, pihegünk, forgolódunk a szerelemtől, puszta hang va-
gyunk, akusztikus lények, a képhez nincs hozzáférésünk, sose fog látni minket, miközben 
mi mást se látunk. Be van zárva az arc, a térd, a (barnás !) víztükör chiazmusába. Szerel-
münk a legreménytelenebb szerelem a földön. A Barberini-palota Rómában nekem szinte 

„egyképes” múzeum : Caravaggio Narcissusáé, minden mást eltakar, homályba borít. Echo 
és Narcissos címen „párbeszédtárlat” nyílt : a Barberini-gyűjtemény a MaXXI (a XXI. Szá-
zad múzeuma) anyagával vegyül, hogy részint az identitás, a test, részint az időben vetett 
visszhang echózza tele a klasszikus teret. Pietro da Cortona mennyezet-álma kissé sötétbe 
borul. Míg ez a mű úgy ünnepli VIII. Orbán pápát, hogy a pápa maga képileg nem jele-
nik meg, csak attribútumilag és allegorikusan, de minden elem rá utal. Luigi Ontani Le 
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Ore c. paravánellipszisén (az elrendezés ezúttal felveszi a Da Cortona-mű architektúráját) 
a művész konkrét, szinte meztelen teste helyezkedik patetikus mitológiai szerepekbe (pl. 
Lédaként ölel egy hattyút, Minervaként baglyot tart), hogy identitása egy-egy rejtett sze-
letét megossza velünk, miközben feloldódik az öntetszelgő, ám „igaz” camp komikumban. 
Caravaggio Narcissusával Giulio Paolini Eco nel vuoto c. munkája „beszélget” : szólongatja, 
szólongatja, de nem igazán sikerül. A sziklákra zuhanó visszhang „üvegszilánkjai” szinte 
csörömpölnek. A tájképek termében a szardíniai Maria Lai szőtt, horgolt és kötött köny-
vei, Luca Giordano cinikus filozófusának (Kratész ?) vérfagyasztó realizmusa a Narcissus-
mítosz ellenoldala : Markus Schinwald freudista interpretációja az egyéniség, a vággyal 
szembesülő, testgyűlölő, lelki nárcizmust konstruálja meg. Richard Serra absztrakt Butor- 
és Melvill-portréi Bronzino és Hans Holbein idealizáltságukban természetfölötti, a masz-
kulin test erejét kiemelő képeivel szembesülnek, meg kell találnunk újra, amit el sem vesz-

tettünk, Shirin Neshat videója Guido Reni Beatrice Cenci-
portréjának megelevenítése, Kiki Smith Large Dessert c. ins-
tallációja a giccsbe hajló bíborosi reprezentáció paródiája. 
A téli teremben Stefano Arienti Pierre Subleyras 1740-ben 
festett, hátulról ábrázolt női aktja mellé helyezi internet-
ről begyűjtött (netnude, gayscape, orsiitaliani) és megdol-
gozott, idősebb, nem éppen atlétikus testű meleg férfi pá-
rokról készült pszeudohistorikus stilizációit. Subleyras mű-
ve megelőzte korát, a szimbolizmus halálközeli erotikáját 
idézi, Arienti „visszafelé” halad, kiterjeszti időben az inter-
net voyeurizmusát. Talán még Yan Pei-Ming pápa és Mao-
portréit emelem ki, Bernini VIII. Orbán mellszobrára tele-
pednek, ideológiai égtájai keletnek és nyugatnak. Az egyik 
párbeszéd, Antonio Corradini barvúros La Velatájával már 
a MaXXI-ban látható. Vanessa Beecroft VB 74 c. tablójával, 
mely a meztelenség, a szégyen kérdéseivel foglalkozik : van, 
ami egyszerűen túl közel van, és azért nem tudunk hozzá 
közeledni, mert nem vagyunk hajlandók felismerni, hogy 
a távolság csak hipotetikus vagy nem is létezik ?



A MaXXI fantasztikus épület, Zaha Hadid műve, labirin-
tus, mintha Roxford mozgó híd-folyosóin lépne az em-
ber, egy mesevilágban, ahol minden tárgy beszédképes, 

egyenesen bele a műalkotásba. A BVLGARI Prize jelöltjeinek munkái ragadnak meg el-
sőre : kivált az 1985-ös születésű Diego Marcon Ludwig c. komputergenerálással létreho-
zott videoanimációja. Egy chiaroscuro technikával megrajzolt, gyufás fiú-bábu szívszorí-
tó hangon énekel egy kiforgatott szövegű szakrális áriát („Dio come son stanco / mi sento 
proprio giù / Vorrei tirar le cuoia / e non pensarci più”), miközben egy viharba került ha-
jó belsejében hánykódik, majd pörögni kezd, mintha maga lenne a lemez, mely megakad 
és disszonanciába dönti a kompozíciót. Historikus allúziók sokaságára épülő posztmo-
dern önkép : igazi szorongásdetektor. Az Invernomuto duó (Simone Bertuzzi és Simone 
Trabucchi) műve is érzékek közötti : kép, hang, keleties illat (eritreai aromatikus papír), 
filmjeik különféle narratívákat vegyítenek a tévésorozatok képi mechanizmusai, a  fasiz-
mus korszakának (Sabaudia tengerpartja, a várost a mocsarak lecsapolása után 1933-ban 
alapították) narratívái. A fasiszták által alapított fürdőhely homokján, illetve a Villa Volpi 
táján zombik sétálnak, bemetszett koponyáikból véres papírok lógnak, majd cirkuszi ele-
fántok cammognak. Talia Chetrit a valóság és reprezentáció sokszor autoerotikusra han-
golt fotóit állította ki : a divatfotó, az akt és a családi fotó facebook vagy instagram poéti-
kájának szorításában deformálódó pszeudorealizmusa izgatja.
A kortárs (afrikai) művészetet bemutató Road to Justice c. minikiállítás a gyarmati léthez 
kötődő, illetve posztgyarmati agresszió életvitelszerű jelenléte uralja. Méltó reprezentán-
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sa ennek az életérzésnek Kendell Geers T. W. Batons (Circle) c. munkája, mely körbe ra-
kott gumibotokból (22 darab) alakít ki egy harmonikus, tökéletes, geometrikus mintá-
zatot. A szabályos elrendezés a szépséggé váló agresszióesztétizálását dokumentálja. Ma-
lik Nejmi 4160 c. műve (nagyanyja sírjának száma) zenés videoinstalláció, mely Róma és 
Marokkó közt utazva osztja meg a kulturális és generációs dilemmákat. Az elképzelt város 
c. tárlat igazi afrikai kavalkád : vándorlás, odatartozás, felismerés, képzelgés és rekonstruk-
ció – ezek a címszavak, melyek mentén ez a vizuális topográfia elrendeződik, létrejön egy 
afrikai metropolisz pszichovizuális koncepciója, benépesül egy messze nem ideális világ 
(Mimi Cherono Ng’ok : Ibrahim, Pascale Marthine Tayou : Falling Houses) zsebtolvajokkal, 
zuhanó házakkal, félelmetes és megnyugtató bálványokkal, apró struktúrákba vesző giga-
struktúrákkal, fraktálszerűen önmaguk mélyére menekülő szövés- vagy textilmintákkal.



A SS. Apostoliban két Canova is van : XIV. Kelemen már-
ványkoporsója alatt lehet a sekrestyébe jutni. Egy ülő nő 
bealvós szomorúsága, mellette naiv bárány, miközben a ko-
porsó oroszlánkörmös lábakon áll. Mennyivel intimebb 
a másik ! Giovanni Volpato vésnök-keramikus, antik mű-
tárgykereskedő, porcelángyáros kis sírtáblája az előcsarnok 
bal oldalfalán ! A barátság allegóriája siratja a holtat, pon-
tosan úgy, ahogy egy klasszicista képzelheti az antik elsira-
tást. Mert ugyan miféle emlékezet az, ami csak visszafelé 
működik ? Besszarion bíboros bizánci teológus és filológus 
polihisztor sírja : a „platonista” teológia mestere, Platón ka-
tonája és harcosa a „vérmes” arisztoteliánusokkal szemben, 
Apollodórosz antik mitológiáját ő mentette meg az utó-
kornak, könyvtárában közel félezer görög kéziratot őrzött.



A Goethe-lakásban (Via del Corso 18.) tényleg ott van 
a gipsz Iuno, pontos, gigantikus, nem érzéketlen másolat. 
Három Goethét ábrázoló kép különös tükörjátéka : Tisch-
bein híres árkádikus római tájba fektetett kalapos Goethé-
jének ügyes másolata, melyet (az eredetit !) Warhol is meg-
csodált, s nyomban megalkotta a maga pop-art Goethe-
portréját (a Warhol-eredeti itt látható), Luigi Ontani (a Barberini palotában megismert 
posztmodern kaméleon) pedig piros kalapos Goethének maszkírozva magát kiült a valós 
római tájba. Maga Goethe is megemlékezik a Tischbein-képről : „Így óhajt ábrázolni : élet-
nagyságban, mint utazót, fehér köpenybe burkolózva, kint a szabadban, amint egy ledőlt 
obeliszken ülök, s a Campagna di Roma romjait nézem messze a háttérben. Szép kép lesz, 
csak túl nagy a mi északi lakásainkhoz.”

Tischbein humoros skicceinek, karikatúráinak különös elevensége tölti be a házat, a ró-
mai elégiák ovidiusi hedonizmusa, a velencei epigrammák elméncségeinek jól irányzottsága. 
A két férfi egy díványon c. opusz hangosan megnevettet, de a Goethe kinéz római lakása 
ablakán c. mű sem akármi. Izgalmas dokumentumok Goethe színelméletéhez, színkörök, 
skálák, egymásnak eresztések. Az osztrák Robert Gschwantner alkalmi kiállítása : konkrét, 
árkádikusra fotózott tájakat szeletel, darabol fel, majd dobozol be afféle „szennyezett” op-
artos geometria jegyében. Egyes dobozait műanyagcsövek hálózatába burkolja, melyek-
ben az adott helyen begyűjtött víz pihen : geoereklyék, illetve történelmi „albumok”. By-
ron Childe Haroldjának egy részletét, egy vízesés leírását hasonlóképpen transzformálja át.
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Casina Rossa. Keats szobája, halálos ágya dermesztő : a puritán egyszerűség Shelley egész 
estés teátrális elhamvasztásához képest nagyon is emberi monodráma. Egy romantikus 
nem könnyen ég el, hiszen úgyis folyamatosan lángol. Az egyik teremben van egy ala-
bástrom edény, mely Shelley el nem hamvadt állcsontjának darabkáit őrzi. (Állítólag ro-
mantikus szíve sem hamvadt el, ezt Mary Shelley kapta meg). De látható a 13 esztendős 
költő haja is. Keats szép rajza egy görög vázáról. Whitman versmagyarázata, Wilde római 
sírlátogatáskor írt verse, Byron karneváli viaszmaszkja. Könyv, könyv, homály, minden-
ütt félhomály. A szomszéd palotában volt De Chirico műterme, ma már nem látogatható.



S. Maria sopra Minerva. Nemcsak templom, hanem tár-
gyalóterem, itt bukott el Giordano Bruno és Galilei is. Az 
oltár alatt pihenő Siénai Szent Katalin pedig hagyta. Az 
oltár mellett bal oldalon Michelangelo márvány Krisztusa 
(205 cm) idétlen barokk bronz ágyékkötőben, mely termé-
szetesen utólagos álszemérmeskedés, a trentói zsinat „kö-
vetkezménye”. Még nem merték visszavetkőztetni, mint 
a Sixtus-kápolna freskóit. Sebastiano del Piombo szerint 
a szobor térde többet ér, mint egész Róma. Beato Angelico 
egyszerű sírja (Isaia di Pisa műve) a két Medici-pápa (X. 
Leó és VII. Kelemen) közelében. Állítólag itt van Pietro 
Bembo is, csak beleveszett a fékeveszett barokk burjánzás-
ba. Az egyik kápolnában Filippo Lippi-freskók, a Cappella 
Frangipane főoltárán Benozzo Gozzoli madonnája.



St. Lorenzo in Lucina. Nicolas Poussin sírja. Et in Arcadia 
ego… még a sírdomborművön is. A híres festmény ügyes 
dombormű-mása. (A témában Guercino-párti vagyok, a ze-
nében a legjobb Arcadia viszont Thomas Ades Arcadiana c. 
vonósnégyese.) Poussin verseket fest meg, nagy Ovidius-
bűvölő, a stukkóköltő Marino barátja, illusztrátora.

Az egyik kápolna oldalából Gabriele Fonseca, X. Ince 
pápa orvosa hajol ki : Bernini műve.



Hadrianeum a Campus Martiuson : 11 pompás, 14,8 m magas, 1,44 m átmérőjű korintho-
szi oszlop maradt a 15-ből. Prokonnészoszi márványból. Ma az olasz tőzsdepalota testének 
csontozatát erősíti. Antonius Pius már egyszer befejezte, akkor stílushűen. Piranesi rajza 
fantasztikus kidolgozottságot sugall, és szervesebb egybeolvadást az akkori jelennel. Osz-
lopcsarnok vehette körül, a főtemplom oszlopaljzatain a provinciákat jelképező dombor-
műveket feltételeznek, allegorikus alakokat : néhány a capitoliumi múzeumban, kettő (egy 
Traciát jelképező amazon és egy Egyiptomot sejtető nőalak) a Palazzo Massimóban talál-
ható. Nyilván ide kell képzelni a császár hatalmas szobrát, és valószínűleg Antinouszét is.



A Chiesa di S. Vinzenzo e Anastasio. Mazarin bíboros emeltette, közepesen érdekes temp-
lom a Trevi-kúttal, Anita Ekberg-luxusmedencéjével szemben. Szívraktár : 1590-től 1903-
ig a meghalt pápák bebalzsamozott szívét itt helyezték örök nyugalomra.
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Cannolini siciliani, ramoli di cioccolato, tozzette al pistacchio, ventagli, heringhe giganti, 
raviolo lampone, ciambelle frolle, brutti ma buoni. Hétköznapi gasztroműalkotások. Üveg 
mögött tárolják, kesztyűs kézzel nyúlnak hozzájuk, átlagban két euróért darabja a tiéd lehet.



Basilica di San Bartolomeo all’isola. Templom a Tiberis-szigeten. Modern mártírok re-
likviái : hat kápolna. Egy a nácizmus, egy a kommunizmus mártírjainak (pl. Maximilian 
Kolbe imakönyve, Alekszander Men moszkvai ortodox atya rózsafüzére), a maradék négy 
pedig földrajzi területek szerinti eloszlásban (az 1994-ben Ruandában meggyilkolt Evariste 
Kagorora Bibliája, Leonella Sgorbati nővér keresztje, akit 2006-ban öltek meg Szomáliá-
ban, a 2011-ben Pakisztánban meggyilkolt Shabaaz Bhatti Bibliája, Abish Masih iskolai 
füzete, aki egy pakisztáni katolikus templomban lett ter-
rortámadás áldozata Yohannabadban, Juan Jesús Posadas 
Ocampo pásztori botja, akit 1993-ban tett el láb alól a me-
xikói kábítószermaffia).



Giorgio de Chirico lakása a Spagnán, pár háznyira Keat-
sétől (Piazza di Spagna 31.). Goethe háza teátrálisan fény-
szerű, Keatsé teátrálisan homályos, de Chiricoé teátrálisan 
anyagszerű. Puha luxus, a látható erőfeszítéssel fékezett hal-
mozás tere, mitológiai magánlabirintus, ez ma a Palazzetto 
dei Borgognoni. A  teraszról nézni Rómát, a  Piazza di 
Spagnát, a „barcacciát” ! A megfáradt Orpheus lakása, aki 
most a saját képében, festményében kuporog, bebábozó-
dik a metafizikába, jelentsen bármit is ez a szó. Bekéredz-
kedem a tízórás csoportba, nehezen vesznek be. Odüssze-
usz hazatérése : Odüsszeusz a szőnyeg közepére rajzolt ten-
geren evez egy kifinomult, polgári szobabelsőben. Az egész 
ház értelmezési kulcsa ez a kép. A metaforikus beltér Dá-
vid kezével szintén szimptomatikus : a hagyomány belenyúl 
a művészetbe, kilóg belőle. A kép mintha egyetlen hatal-
mas hangszer lenne, Apollón bizarr lantja, melyen Miche-
langelo Dávidja játszik. Vagy amint a vizualitás szólal meg 
a zene nyelvén. Két fürdőző férfialak oszlopok között, szí-
nes ernyő, ismeretlen szentélyhez kanyargó út : előtte ezüstös fényben a bűnbánó Mino-
taurus, ez a különös kisplasztika. Furcsa labirintusai az ízlésnek : ősállat-bútorok, égkék 
kárpit, kristálycsillárok, családi ezüst, hatalmas, sárga-aranyozott állólámpák, a kandalló 
mellett pucér faangyalok ugrándoznak. A műteremben két szék, Hector és Andromache, 
az egyiken kabát. Egy sámlin festékes paletta. Fabőrönd temperákkal. Szerette a likőrt és 
már volt színes tévéje.



Terme di Diocleziano. Michelangelo pápai felkérésre a medence köré kolostort tervezett, 
a munkát Giacomo del Duca végezte el. Tizenhárom hektárnyi területre saccolják az ókori 
fürdőterületet, a legnagyobb medence, a natatio 4000 négyzetméteres vízfelülettel rendel-
kezett. A terület egész városrésszé hasadt : több templomba épült be, s voltak olyan aulák is, 
melyekből hol magtárat, hol olajraktárat, mozit vagy planetáriumot csináltak az évek so-
rán. Most is több helyszínből kell összerakni az egyet. Sírkövek, feliratok, oltárok, graffiti, 
tömény epigráfia, igazi „életírás”, kb. 10 000 vésett dokumentum a fibula praenestina má-
solatától, vagyis tkp. az első latin nyelvemléktől a bukásig, a kora-keresztényekig. Szépsé-
ges terracotta Ceres – méltósággal viselt szomorúság és beletörődés, na jó, akkor mostan-
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tól lesznek évszakok, tavasszal elrabolt lányom visszatérhet a földre. Iulius Achilleus szar-
kofágja bukolikus derűt áraszt. Töredék Tacitus sírfeliratából, Aurelia Nais piscatrix epi-
táfiuma : halászott vagy halkofa volt ez a hölgy ? A „horrea Galbae” mellett volt a standja. 
És itt a sztárok is : L. Aurelius Apolaustus Meophius a színész és a nagy táncos-komikus 
P. Vin cius Laces meg a gladiátorok ! Egy rabszolga nyakörve : ha szökne, ide és ide kell visz-
szavinni. Allia Potestas atipikus verses sírfelirata : kb. 50 „ovidiusi” hexameter. A vers ma-
gasztalja, hogy noha egyszerre két ifjúval volt viszonya, „harmóniában” tudta tartani a két 
férfit, akik közt a barátság köteléke sem lazult (olyanok voltak, mint Orestes és Pylades). 
Jó kis nő volt ez az Allia ! Ulysses és a szirének : különösen „modern” dombormű, három 
madárlábú szirén három úszó sziklán, három férfi a hajón. A vitorla redőzete és a tenger 
hullámzása összemosódik, az ének a vizet mozgatja. Az élet kivételes pillanat, sugallja a mű, 
amikor hallgathatod a szirének énekét, igaz, megkötözve, de mégis. Utána elnyel a tenger.

Egy bálvány : fiatal férfitest hétszeres kígyógyűrűvel betekerve : a hét égi szféra jelképe, 
mondják. Vagy Osiris, vagy a szír Adonis : istenek, akik évente halnak meg és születnek. 
Iuppiter Heliopolitanus (Baal isten domesztikált alakja) templomából való, a Gianicolóról.

„Enos Lases iuvate” – zengi egy férfikórus az ősi latin imát. Szakrális hangulat ragad 
el, és magasztos skandálhatnék : Enos Lases iuvate ! Enos Lases iuvate ! Enos Lases iuvate !

  

Csehy Zoltán (Pozsony, 1973) : költő, műfordító, irodalomtörténész. Legutóbbi könyve: Experimentum 
mundi. (Poszt) modern operakalauz (Kalligram, 2015).


