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1

Ahogy nekitámaszkodott az oszloptestnek, mintha ősidők-
beli szörnyállattal birkózott volna, azt szelídítette volna
meg. Törpék fölött nyúltak a magasságba ezek a szinte
másfél ezer esztendős római kőóriások, a milánói szegény-
negyedben. Akik itt éltek, a Porta Ticinese környékén, ilyen
emlékek árnyékai között, talán nem is vették észre már
az oszlopokat, mire felnőttek, éppúgy megszokták, mint a
spanyol őrség takarodó-kürtjeleit, Szent Ambrus egykori
városában.

A fiú, aki az ötven-hatvan mérföldnyire fekvő lom-
bard kisvárosból, Caravaggióból érkezett ide a metropo-
lisba, úgy érezte, soha nem fogja kiismerni magát az
utcák, terek, sikátorok szövevényes nagyvárosi rendjében.
A Ticinese, ahová rokon jogán egy kétemeletes, szennyes
bérkaszárnya egyik odvába került, félelemmel töltötte el,
amikor felfedezőútjára elindult. Még nem hagyta maga mö-
gött a tizenkét évet, amikor sorsa úgy hozta magával, hogy
Michelangelo Merisi, néhai Firmo fia négy vagy öt esz-
tendőre, a szerződésben lefektetett oktatópénz ellenében,
festőinasnak Simone Peterzano mester műhelyébe kerül-
jön. Egy héttel Ambrus püspök városünnepe előtt egy ca-
ravaggiói szekeresgazda hozta el hazulról, felpakolta a na-
gyobb útiládát, s elindult a környék urának, az őrgrófnak
jóváhagyásával a néhány éve elhunyt uradalmi építőmes-
ternek félárvája világot látni, a milánói rengetegbe.

Firmo Merisit a latin okiratok magiszternek címezték,
nevezetesebb cselekedeteit – így testamentumát is – he-
lyi jegyző foglalta latin mondatokba; egyike volt az inkább
falunak, mint városkának számító község módosabb, meg-
becsült polgárainak. A marchese sem tegezte, mesternek
szólította, amikor megbeszélték együtt a kastélytatarozás
vagy istállóépítés terveit. Ha a palotába hívták, felkészült
szerszámaival, vitte papirosait, rajzónját, vonalzót és kör-
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zőt, ilyenkor a marchese pohár borral is megkínálta. Merisi
ugyan nem volt gazdag ember, de egy-egy nagyobb munka
után sikerült szereznie lánc földet, szőlőt, gyümölcsösker-
tet. Amikor itt hagyta az árnyékvilágot, volt min osztozkod-
nia a második feleségnek s a három gyermek gyámjának
a fiatalok jussa s az illendő özvegyi tartás mértékének
bizonytalansága miatt. Nyilvánvalóan az apa halála lehe-
tett oka annak, hogy az ifjabb Merisiek lassanként kiraj-
zottak a kényelmes, új ízlés szerint épített ház kapugádora
alól. Az egyik fiúnak hamarosan betelt földi sorsa, a dol-
gok rendje szerint, a többiek – két fiú s egy lány – életé-
nek fonalát hosszabbra sodorta az Úr. Battistát – így dön-
tött a családi tanács – az egyház szolgájának szánják. Egy
másodnagybácsi él prelátusként Rómában, majd az Urbs-
beli tölgy mellé támaszkodhatik meg a fiú, ha elvégezte az
iskolákat s felszentelik. A lányt, ha felnő, úgy kell férjhez ad-
ni, hogy hozománya ne vigye magával a fiuk örökölt jussát.

Michelangelo, akit barátok között csak Michelének ne-
veztek, vékony csontú volt, talán épp ezért kötekedő legény-
kének indult. Valahogyan másféleként serdült, mint a cara-
vaggiói fiúk általában, ebben a csöndes kisvárosban, mely
fölé – oly nyugtalan, forrongó századok után – a Spanyol
Béke terjesztette ki szárnyait. Milánó püspöke, Borromei
Károly – épp hatalmas tekintélyénél s családja súlyánál fog-
va – megakadályozta ugyan, hogy Fülöp király akaratából
Lombardiába is bevezessék az Inkvizíciót, mégis az ide-
gen nyelv, szellem, buzgóság, rangkórság, mely az ide ve-
tődött, ide vezényelt spanyolokat jellemezte, rossz közérze-
tet, nyomasztó légkört teremtett. Caravaggióban, ebben a
Szent Fermo egyház köré telepedett lombard kisvárosban
maga a lakosság ugyan nem nagyon érezte a hispán
igét. A keresztülvonuló donokat kellett néha megvendégel-
ni, friss lovat adni alájuk vagy a postaszekerek számára, de
magát az adószedést a helyi magisztrátus irányította. Cara-
vaggio bölcsebb öregjei, írástudói emlékeztek még a régi
hagyományokra, ezek szerint Caravaggio a rég való idők-
ben, még a Rőtszakállú Császár korában szabad Comune, a
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Lombard Ligához csatlakozó városka volt. Most csak a Fir-
mo-napi búcsúk során emlegetik a régi történeteket, ami-
kor a tanács tagjai előhozatják a kamrákból az egykori fegy-
vereket, s vértbe-sisakba öltözködnek a „háromnapos ün-
nepségre”.

Gazdag lombard föld táplálta Caravaggiót, s a délebbre
fekvő itáliai világhoz képest itt aligha lehetett beszélni nyo-
morról. Ha beszolgáltatták a Katolikus Felség részére azt,
ami a „császáré”, ha teljesítették Muzio őrgróf javára az
ősi hűbéri szolgáltatásokat, ha elkerülte a városkát a dög-
vész, nem áradtak meg tavasszal a folyók, nem sújtotta Ca-
ravaggiót túlságosan az aszály, mely fel-felütötte fejét, így
ha maradt a gondosan tisztított öntözőcsatornákban víz –
megtermették a földek mindazt, amit elvártak tőlük, s Fir-
mo napján a vásárra elhozhatták a Lombardiában különös
becsben álló caravaggiói tenyészállatokat. Kis lengésű inga
volt mindennapi életük.

Az építőmester fél lábbal inkább az úrinak számító réteg-
ben állt, nemcsak írástudó volt, de mestersége folytán ér-
tenie kellett számításokhoz, rajzhoz, tervezésekhez is. Don
Muzio néha megbízta különlegesebb feladatokkal is – mal-
mot kellett építenie, mely befogja a szél vagy a víz erejét, a
kastély körüli árkot mélyebbre kellett ásni, ide bőségeseb-
ben vizet vezetni; az őrgróf Firmo mesterrel tárgyalta meg
azt is, hogy a milánói ágyúöntő műhelyből milyen kastélyt-
védő tűzszerszámokat hozasson.

Papír, rajzón, kréta, szén mindig volt bőségesen a „ma-
giszter” szobájában, így Michele mintegy észrevétlenül ka-
parintotta magához ezeket a más fiúk számára elérhe-
tetlennek látszó drágaságokat. Legkönnyebb volt a szén-
hez hozzájutni, ezt a konyhában álló faszénrakásból is ki-
vehette. A kert végében volt a csűr s az ólak, ezeknek
falát is időről időre lemeszeltette Firmo. Hiszen úgy kel-
lett tartania portáját, hogy az szinte hivalkodhassék háza
takarosságával, már messziről elárulja az idegennek, hogy
hozzáértő, az építés művészetében járatos mester ápolt
otthona. De a kert végében csábítóak voltak a fehér fa-
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lak. Amikor a cselédek meglátták a fehér alapon fekete
ördögábrázolásokat, beszaladtak a mesterhez, s kérve kér-
ték, meszelje le a rajzokat, mert azok a maguk félelmessé-
gében ide csábíthatják az ördögöt. Így ment ki maga Merisi
a ház végébe, hogy megbüntesse a nyolcesztendős Michele
fiút.

Szelíd, családját kedvelő embernek mondták Fermo –
vagy Firmo – Merisit, akinek érdemeit temetésekor szép
sorjában felidézte az emlékezetben a plébános. Amikor
számba vették hagyatékát, rajzokat, terveket fedeztek
fel benne, egy-egy lapon még figurákat, sárkányokat is
találtak, melyeket a mester szénnel rajzolt. Ugyanide tet-
te fiának, Michelének tussal, színes krétával mesterkedett
vázlatait, emberábrázolásait is, amelyeket, úgy látszik, gon-
dosan megőrzött. Az apa azért sem szidta meg, mert a leg-
idősebb Merisi sarj már kisfiú korában telerajzolta szénnel
a pincelejárat frissen meszelt falait. Nem is sietett a mester
újramázolni, s az ügyes-bajos emberek, akik benéztek a Me-
risi-portára – csodálkozással szemlélték a szénnel odavázolt
figurákat, szörnyetegeket.

Kilencesztendős lehetett Michele, amikor apja örökre be-
hunyta szemét, de a famíliában már akkor tudott dolog volt,
hogy – a legtöbb akkori apával ellentétben – Merisi örült
volna annak, ha Michelangelo kitanulja a festőmestersé-
get, s már korán elindul a művészek vándorútjára, először
Milánóba, ahol maga Firmo mester is – első feleségével –
évekig élt, s ahol rokonságra is talál a kisfiú, ha mesterénél
nagyon árvának érzi magát.

Így nyilvánvalóan a derék építőmester tisztában lehetett
azzal, hogy a művészek sokra vihetik. A lombard öregek em-
lékeztek valamennyire Milánó fénykorára, amikor még az
utolsó független hercegek igazgatták. Utána jött a franciák
uralkodása, melyet a csatatér forgandóságainak szeszélyé-
ből most már fél százada felváltott a spanyol világ. Ezekben
az időkben történt, hogy a caravaggiói hűbérúr – a jobbágyi
kötelezettségekre hivatkozva – hazahívta Merisi mestert,
hogy vegyen részt a palota és kastély tatarozásában, szé-
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pítésének műveletében. Akkor szomorú szívvel hagyta el a
fővárost, mely kezdett újból a múzsák otthona lenni, annyi
harc, hanyatló korszak, változás után. A lombard nagyurak
ugyan a hispánok alatt szegényebbek lettek, de a papokat
megihlette a Tridenti Zsinat szelleme – mindenütt templo-
mokat építettek, s a meglevőket festményekkel, freskóké-
pekkel díszítették, árasztották el az új divat szerint.

Mióta berekesztették a hosszú esztendőkön át húzódó
zsinatot, mintha az ott hozott határozatok eltörölték volna
az élet derűjét, a Mater Natura vidámságát, az antik szel-
lem felé fordult világ pogány színeit. Mindenre a Triden-
tinum nyomta rá a bélyegét, minden kis lazaságban eret-
nek szándékot sejtettek, ezt pedig el kellett fojtani, míg
lehetett, kegyes szóval, ha nem – tűzzel-vassal, s a leg-
szigorúbb diszciplínával. Hibás lenne azt mondani: csak a
jezsuiták győzelme nyomta rá bélyegét a Tridenti Zsinatra.
A Róma hitén maradt keresztény világ hatalmas küzdelme
folyt itt – az új augsburgi hitet valló és vállaló lutherhívők-
kel szemben. A harc olyanféle fegyelmet követelt, mint ami-
be beleszorítják a hadvezérek csapataikat. A fantázia ég-
nek érhet, de itt, lent a földön miért lenne helye a szabad
eszmék viadalának – ilyesmiből mindig csak valahonnan a
bujkáló eretnekség lopakodik elő.

Talán túlzott lett volna, ha a Tridentinumot úgy fogják
fel, mint Fülöp spanyol király megkeményedett, hitbéli
felfogásának kiterjesztését az egyházi élet legszélesebb sík-
jaira. Mégis ez a szigorú hitélet úgy jelentkezett, mint
olyanféle kegyetlen harci akarat, amilyent a spanyol sere-
gek mutattak Európa sokféle harcmezőin, ahol meg kellett
ütközniük a hitújítás híveinek seregeivel. Ahol a Spanyol
Béke terült el, ahol Fülöp kormányzói tartottak rendet, ott
rövidre szabták a farsangot, annál keményebbre, hosszabb-
ra a böjtöt.

Lombardiában fél évszázad óta – mióta a francia
uralomból a spanyol domíniumba került ez a szabad
városokat igazgató gazdag tartomány – mintha szűk ma-
rokkal adagolták volna az életörömöt. Nem volt tanácsos
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emlegetni a régi hercegek – a Viscontiak, majd a Sforzák
– korszakát, mely alatt nemcsak Milánó népe, de az
egész Lombardia olyan volt, mint a kereszténység örök
virágzású, kedves kertje. Nagyhatalmi vágyak, a spanyol
s a francia királyság összeütközése a Pó-síkságon, fejedel-
mek kapzsisága, szerencsétlen sorsfordulatok hozták ma-
gukkal, hogy a kedélyes, bővérű lombardoknak jó másfél
évszázadra magukra kellett venniük a rokon vérből fakadt s
mégis annyira idegen hispán igát. Spanyol kormányzó ural-
kodott a milánói Castello Sforzescóban, tanácsosok hada
körmölt spanyol módra, hogy teljesíthesse a távoli El Esco-
rialban aktáinak fellegvára mögé húzódó spanyol királynak
egyre súlyosabb kívánságait.

A kisemberek a város kültelki fertályain – így a Ticinese
negyed környékén is – előre érezték, a maguk módján, a
készülő vihart. Ha új kormányzó jött, mert a király megelé-
gelte a hosszan szolgálónak sáfárkodásait, ha új taksákat
vetettek ki, új parancs szerint fogdostak katonákat – ha
megdrágult a só és kenyér, mert Hispániában mindent
a tengerentúlról beáramló arany s ezüst bőségéből fizet-
tek: az egyre magasabb spanyol árak átterjedtek az itáliai
spanyol birtokokra is, Nápolyra, Szicíliára, Lombardiára,
s megsokszorozták a szegényeknek, főként a városba szo-
rult kisembereknek mindennapi gondjait. Aki a fiatalok kö-
zül nehezen bírta a nyomorúságot, beállt a spanyol zsol-
dosok közé, vagy átment valamelyik szomszédos herceg-
ségbe – Mantuába, Ferrarába, Parmába vagy Torinóba –,
ahol spanyol helyett az olasz szó járta, s ott keresett, elve-
gyülve a legszegényebbek rétegében, magának kenyeret.
A legnehezebb volt velencei területre bekerülni: itt volt a
legjobb, legemberségesebb az élet – a Köztársaság öröknek
vélt törvényei gyámkodtak minden ember felett, kijelölve
mindenkinek életútját, földi boldogulását.

Milánó is a maga módján örökváros volt: a rómaiak ide-
jében főváros is, majd jól igazgatott szabad Comune, mely
a császári fenyegetésekkel dacolva megszervezi a Lom-
bard Liga városait, s megveri a Rőtszakállú imperátort.
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A szabadságot saját urai veszik el tőle, a Viscontiak neve-
zik magukat először Észak-Itáliában hercegeknek. Az utol-
só Viscontit felváltja az első Sforza, s a hadvezér utódai –
a nagy fantáziájú, szomorú sorsú Lodovico il Moróig – az
egyre gyarapodó tartományt Itália tündérkertjévé avatták.
Most Spanyol Béke jelzi az új, lombard világot: vascipők
koppanását, szegényebb életritmust, szigorúbb ortodoxiát.

San Lorenzo bazilikája s a római császárok világából
ittfelejtett oszlopok környékén nem volt soha olyan
őrségváltás, mint a Dóm vagy a kastély előtt. Csak akkor
jött ide őrjárat, ha zavargás híre érkezett a kormányzóhoz,
vagy valamilyen helyi túlkapás miatt felhördült a kisnép,
szaggatni kezdte láncait. Ilyenkor tucatnyi vasba öltözött,
tercióbeli gyalogos állította helyre páncélököllel a rendet.
Ha sűrű lett a tusa, megjelentek a félelmes kasztíliai lova-
sok is; ilyenkor nem volt kegyelem, a futókat is levágták,
beszorították őket, halálra, a sikátorokba. A Ticinesében
– így tartották nyilván a palotában – a nyugtalanságok
csírájukban erjedtek.

Átöleli az oszlopot. Felnéz a magasságokba, próbálja el-
képzelni, mi mindent láthat ott fent a magányos, szomorú
oszlopfő, mely tizenöt százada itt állja a változó viharokat.
Senki nem törődik San Lorenzo oszlopsorával, megszokták,
mint posvány vizét, sziklát, hegy csúcsát. Mindenkinek em-
lékezetében példázza az örökkévalóságot. Nyilván ilyen
kőoszlopot látogat meg minden ezer évben egyszer egy
kismadár, hogy csőrét hozzádörzsölje. Amikor – mondja
a Példabeszéd – a sziklahegyből már semmi sem látszik
ki, ez csak egy pillanatnak számít az örökkévalóságban.
Erre a hallott prédikációra gondol Michele, amikor fel-
néz, nyomon követi az oszlop vonalát, mely a tetőzet,
az oszlopfő felé mintha kissé elhajolnék. Milyen különös,
ahogy távolodnak ezek a végtelenbe tűnő párhuzamosok
egymástól a magasságokban. Apjára gondol, aki néha ma-
ga mellé vette, míg valami tervet rajzolt – nagy, bütykös
kezében ült a rajzvessző, vonalzót tett a papírra, úgy hú-
zogatta a vonalakat, néha betűket, számokat írt föléjük.
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Amikor már iskolába kezdett járni Michele, a caravaggiói
káplán osztályába, neki kellett felelnie apja kérdésére – mi-
lyen betű ez, mit jelent egyik vagy másik hurok… néha az
egész szó. Apjára gondol. Amikor meghalt, Michelangelo
még nem töltötte be a nyolcadik évét.

Nincs egyedül, hogyan is lehetne ilyesmire gondolni eb-
ben a túltömött, sűrűn lakott városrészben. Egy-egy felnőtt
néha felé fordítja fejét, csodálkozva néz a különös arcú kis-
fiúra, akinek köntöse ugyan nem tükrözi a jólétet, de módo-
sabbnak látszik, mint az itt élő gyerekek. Ha megszólítják,
lombard szóval válaszol ugyan, mégis ez másként hang-
zik, mint ahogyan a ticinesebeliek beszélnek – ősidők óta,
olyan fordulatokkal, melyeket talán maga Dante apánk sem
értett volna meg valamikor. Mintha lassan kör képződnék
körülötte mégis, idevaló gyermekekből. Még nem tudják,
vezérüknek ismerjék-e vagy rátámadjanak, megfutamítsák,
talán köveket hajigálva utána. Miért áll az oszlop tövében,
miért nézeget fel az égre, mire jó, hogy átölel egy római
oszlopot, melyre ők maguk miért is figyelnének? Nevet.
Hátrahullatja dús, sötétbarna haját, a szem mosolyba villan,
az arc gödrös, mintha áhítat kergetőznék a gúnnyal, olyan a
tekintete. Nem bántják. Inkább közelebb húzódnak hozzá,
mustrálják ruháját, ráböknek cipőjére az ezüstös csattal.
„Honnan jöttél?” A másik rákérdez: „Spanyol vagy?” Nevet-
nek. Már hallották a fiú hangját, amint a felnőttel beszélt,
tudják, hogy nem egészen az ő szavukat használja ugyan,
de valahol a közelben születhetett. De a „spanyol vagy-e?”
– valójában kihívó, támadó mondat: egyetlen szóban benne
rejlik a kisemberek gyűlölete. Spanyol vagy-e? – ez jelenti
az idegent, a megszállót, néha a fajankót is, a hatalom nyers
birtokosát s azt is, hogy ez a fajta nem lesz egy az övékével,
nem illeszkedik hozzájuk soha. Egy kérdés, senki sem veszi
komolyan, inkább csak villózása a rosszérzésnek, mely ég
bennük, mint örökmécses. Spanyol vagy? A hang majdnem
trillázik, s a Caravaggio szóra, amivel válaszol, majdnem
engedelmesen, mintha nem érezné a másik fiú beszédében
a burkolt kihívást.



12

Már egy hete, hogy a nagybácsival Milánóba érkezett.
Rokonaiknál szálltak meg, míg gyámja a kisfiúval együtt
meglátogatta az előkelőbb San Giorgio negyedben Peter-
zano mestert, a neves városi festőt. Itt aztán véget ért a
két hónapja is tartó alkudozás. A mester s tanítványának
gyámja megegyeztek abban, hogy mily sok scudót fizet a
család illő rátákban az alatt a négy év alatt, míg piktor lesz
a kisfiúból.

Hogy miért éppen Peterzano mester gondjaira bízták
a caravaggiói családi tanács s egy-két milánói barát vé-
leménye alapján Michelangelót – erre talán elsősorban a
San Firmo-templom plébánosa tudott volna válaszolni, aki
a festőt figyelmükbe ajánlotta. Többször is dolgozott a he-
lyi egyháznak, egyik oldalkápolnában saját festményét he-
lyezte el az oltár fölé, míg a főhajóban elvégezte a temp-
lom felújításának feladatait. Szerény, józan életű piktornak
látszott a középkorú magiszter, aki a milánói céhben a tisz-
teletre méltó mesterek sorában kapott helyet. Nem megve-
tendő szempontnak bizonyult a mester igényeinek mérsék-
lete, hiszen a már többé nem szaporodó apai vagyont erő-
sen terhelte Michele taníttatásának költsége. A gyámnak,
barátoknak, elsősorban az özvegynek kellett határoznia
afelől, képesek-e viselni a költségeket, melyek csak ak-
kor lennének elkerülhetők, ha Michele lemondana festői
vágyáról, s a többi caravaggiói legénykéhez hasonlóan ott-
hon maradna a szülői háznál, s felcseperedve segítene a
gazdaságban.

Ám csak Milánó volt a nagyvilág kapuja, melyen a jö-
vendőbe beléphetett. A lombard főváros a tartomány népé-
nek szemében valamilyen bűvös ködben lengett. Hatalmas
templomok, gyönyörű paloták szegélyezték sugárútjait,
egyetlen mesterséges vízi útja a Naviglio volt, ezt még Le-
onardo mester terveivel – duzzasztók segítségével – tették
hajózhatóvá, úgy, hogy a Pó-síkság termékei bárkák hátán
bejuthassanak a nagyvárosba. A spanyolok megkövetelték
a magisztrátustól a rendet, őrjáratok őrködtek a személyek
s vagyonok biztonsága fölött. A bírák szigorúan ítéltek, s
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az északi s keleti városrész egy-egy piactéri elkerített vesz-
tőhelyén felállított bitófa jelezte a büntető hatalmat s a
nagytanács súlyosabb kezét.

Néhány napig, míg Michelangelo a ticinesei rokonoknál
kapott szállást, órái azzal teltek el, hogy bekószálhatta a
nagyvárost, melynek útvesztői között – a kisfiú szemével
– csak nehezen találta meg a hazavezető utat. De ott állt
a város szívében a székesegyház, a Dóm s legmagasabb
csúcsán az aranyozott Madonna-szobor, amely mindenek
fölé magasodva mutatta a követendő irányt. Egy napig még
kézen fogva vezette a nagybácsi, de már a következő na-
pokra neki magának kellett megtalálnia az irányt, amerre
felfedezőútjában kóborolni akar. Milánó tiszta város volt,
ahol a tanács szolgái ügyeltek a rendre, arra is, hogy szeme-
tet ne hordjanak ki az utcára, s a sikátorokban se tömjék el
az árkokat mindenféle ocsmány hulladékkal. A főbb utcákat
– nem is beszélve a Dóm térről – gondosan kövezték, este a
főbb sugárutakon olajlámpákat gyújtottak meg, főként a na-
gyobb biztonság érdekében. A városi nép tudta: nagyszámú
spanyol csapat állomásozik nemcsak a kastélyban, de több-
felé elszórva az egész városban, s hogy az állomások szoros
kapcsolatban lévén egymással, a terciók vagy a lovas csa-
patok szinte percek alatt vérbe fojthatnak mindenféle hir-
telen támadást vagy épp előre tervezett megmozdulást.

Az elveszett szabadság helyében a lombardok igye-
keztek kárpótlást találni. Mintha versenyre hívták vol-
na ki egymást a különböző plébániák, egyházközségek,
városi fertályok atyái – ki tudja szebben ékesíteni a ke-
rület főtemplomát, hol gyűlik össze annyi pénz, hogy áté-
pítésre is gondolhassanak, s arra, miként lehet az el-
avult formákat átalakítva a mai igényeknek megfelelő
templommá varázsolni a változatlanul komor, elszíntele-
nedett képekkel teli, a napfényt át nem eresztő ablakok-
kal terhes épületet. A beavatottak tudták, hogy a Tridenti-
num szolgái, elsősorban a Jézus Társasága-beliek ellenőr-
ző járásukban végiglátogatják a templomokat, oratóriumo-
kat, megvizsgálják, vajon a képek, szobrok, felírások, netán
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a dekorációk is – megfelelnek-e az új szellemnek, mely
a harcos ellenreformáció képében szinte átváltoztatta az
egyházat. Mily gyakran találtak rég tisztelt, de hibás szem-
léletű festményeket, melyek még valamilyen apokrif legen-
da súlyával igyekeztek áhítatot kelteni. Holott talán egy
olyan helyileg ismert szent vagy csak boldoggá avatott sze-
mély köré kerítettek glóriát, akinek tetteit és erényeit nem
jegyezték fel a Szentek Történetében. Emellett ezeknek az
ábrázolásoknak egykori mesterei gyakran nagyon fogyaté-
kos művészi képességet árultak el. A nagy római művészet
példáin nevelkedett jezsuita rámutatott a kompozíció gyen-
geségeire is, megdöbbent attól a tudatlanságtól, melyet az
egykori festő azzal árult el, hogy helytelenül alkalmazta
az ikonográfia szabályait. Ezek a régi táblaképek jobbára
megértek arra, hogy leemeljék őket százados helyükről,
s utána a sekrestyébe vagy a paplak padlására kerülje-
nek. Új szél lengedezett így – persze, nemcsak Milánóban,
de a többi olasz nagyvárosban is, melyet megérintett az
ellenreformáció szele.

A kisfiú mit sem tudott arról, mikor, hogyan, milyen
tervek alapján épültek Milánó templomai, kik lehettek,
még az ősidőkben, akik hozzákezdhettek Szent Ambrus
egyházához, miért helyezték ide a római szarkofágot, mely
a szószéket helyettesítette. Bent, csillogó mozaikmező-
ben mozogtak az ég teremtményei, örök formáik között.
A templom bejárata előtt oszlop állt – márványtestén két
mély horpadás. Míg a fiú kíváncsian nézte az oszlopot, egy
kis csapat – más városból ide látogató – kispap állt meg az
oszlop előtt, vezetőjük mutatta a kő sebeit: a bosszús Sátán
szarvainak nyomát viseli a márvány – a Pokol ura nem tudta
kísértésbe vinni az egykori püspököt, a városszentté avatott
Ambrosiust.

Így ért el Ambrus templomától a Peterzano mester
otthonához közel eső kis térre, melynek egyik oldalán a Bor-
romeiek palotája emelkedett. Itt élt, ősök hajlékában Károly
érsek, majd öccse, a bíboros. A palota előtt nem állt őrség,
nem látott szolganépet. A bejárat kisajtaja félig nyitva volt,
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mintha egyenesen hívta volna a járókelőket. Hogyan is tu-
dott volna ellenállni Michele a kíváncsiságnak, előbb oda-
settenkedett, fejét dugta be a nyíláson. Az előcsarnokban
olyan freskóképet látott, mely lenyűgözte tekintetét. Nem
zavarta senki, megbűvölten állt a falikép előtt, mely színe-
iben, hangulatában leonardói emlékvilágot tükrözött. Kép-
zeletét megragadta a kép, nem tudott a Borromei-freskók-
tól elszakadni. Észre sem vette, hogy árnyék suhan mögéje,
jó illatú papi kéz nehezedik vállára.

– Szereted a képeket, fiam?
Látott már bérmáláskor nagypapokat Caravaggióban is,

így észrevette, hogy a fekete reverendán lila csík húzódik
végig, ugyanilyen színű barétot hord, aki őt meglepte. A pap
arca cseppet sem volt haragos, inkább mosolygott, amikor
a fiút kérdezte. Tudta, nem lehet maga az érsek, csak vala-
mi oldalpapja. Szép szabályosan, igyekezve simítani nyer-
sebb lombard szaván, elmondta: festő akar lenni, s hogy
mindenekfölött szereti a szép képeket. A pap szóba állt a
kisfiúval, kérdezgette, mit látott már eddig Milánóban. El-
mentél-e már megnézni az Utolsó vacsorát? A fiú hibátlanul
mondta Leonardo da Vincinek s legfőbb tanítványainak ne-
vét. Szíves engedelemmel ma délelőtt még odamegy a Ma-
donna delle Grazie templomához, s próbál bejutni a Cena-
colóhoz is. Hol s kinél fogsz tanulni – kérdezte a pap. Peter-
zano mesternél – volt a válasz. Az atya mosolygott. Nincs
innen messze, San Giorgio plébániája mellett. Már nekünk
is dolgozott itt, a palotában. Jó mestered lesz, ha megbecsü-
löd magad. Kérdezte, honnan jött, mi az apja. Amikor meg-
hallotta, hogy árva – keresztet rajzolt homlokára. Kedves,
szelíd atya volt, nem szidta meg a betolakodásért. Mintha
gondolkozott volna azon – adjon-e egy dénárt a kisfiúnak,
míg a kapu felé vezette. Vade in pace, kisfiam – mondta bú-
csúzóul.

Felvidult a dénáron, azon is, hogy első milánói
kalandjánál nem történt baja. Caravaggióban hogyan is
mert volna csak úgy besétálni Muzio őrgróf úr palotájának
kapuján, pedig a nagyúr Michele apjának patrónusa volt, s
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maga Firmo mester sokat dolgozott, tervezett a marchesé-
nek. De hogy oda csak úgy be mert volna menni – erre Cara-
vaggióban senki nem gondolhatott. Ebek vigyáztak a nagy
udvaron, ahová egyszer elvitte az apja, őgyelegtek fegyve-
resek, akik csúf szóval beszéltek volna hozzá, lándzsavégre
is kaphatták volna a betolakodót.

Boldognak érezte magát. Mint aki szinte napról napra
nagyobb fiú lesz, felnő, nem fenyegeti senki, Milánó szívé-
ben – úgy látszik – minden veszély nélkül csavaroghatott,
nem kellett félnie attól, hogy garázdák sodrába kerül, na-
gyobb fiúk üldözőbe veszik.

Közel százados volt már az Utolsó vacsora képe, s a
halványodó színek, kopások, salétromos foltok elárulták,
hogy ez a csodálatos alkotás komoly veszélyben forog.
Egy másolat függött a terem szemben levő falán. Itt már
– vászonra festve – erősek, árnyaltak maradtak a színek,
melyeket a freskón kikezdett, szétmart az idő. Úgy érez-
te, órákig állhat itt, vagy ülhet a kispad szélére eresz-
kedve. Rendről rendre figyelte meg, egyenként csodálta a
Tanítványokat.

Eddig még csak egyszer látta Simone Peterzano mestert,
aki eljövendő esztendők alatt majdnem apja helyett apja
lesz. A kisfiú inkább csak az ajtó hasadékán át hallgatóz-
va leste el az alku részleteit – a rábeszéléseket, a mester
kiválóságának feldicsérését, másrészt a kisfiú ügyességét,
máris feltűnő rajzkészségét. Végül is évi húsz aranyscudó-
ban állapodtak meg, ezt az összeget dukátokban is ponto-
san meghatározták. Csak utána mentek el a városi jegyző-
höz, aki a szokás szerint latin nyelven foglalta írásba a fel-
tételeket – elsősorban a négy esztendőt, mely alatt Miche-
lének festői kiképzésben kell részesülnie, lege artis, olyan
módon, hogy ha elhagyja Simone műhelyét, a felszabadí-
tó levél értelmében bárhol, bármikor, bármilyen mesternél
vagy egyébkénti megbízónál joggal próbálhatja ki ecsetjét.

Simone Peterzanót már első látásra megkedvelte a kis-
fiú, amikor a nagybácsi, aki egyébként a szűcs mestersé-
gét gyakorolta – elvitte a Porta Ticinese környékén levő
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lakásból az előkelőbb San Giorgio negyedbe, ahol a művész
háza állt, s ahol műtermében dolgozott. Első hallásra –
különös volt a művész beszéde, nem olyan, mint az itte-
ni lombardoké. Simone Velencéből került Milánóba. Éle-
tének fő büszkesége volt, hogy ifjúkorában Tiziano inasa,
majd segédje lehetett. Része volt hatalmas, híres vásznának
részmunkáiban, segéd korában már kapott egy-egy meg-
tisztelő feladatot. Tiziano neve elegendő volt ahhoz, hogy
Peterzano úgy hordja egykori mestere emlékét, mintha ez
valóságos nemesi pátens lenne. Annyit megtudott Miche-
le már odahaza, Caravaggióban, hogy Simone mestert bő-
ven ellátja a milánói klérus, bár nemegyszer felmerül az
a kifogás személyével szemben, hogy ő tulajdonképpen
velencei, s a Lagúnák Városa nem tűnik ki, már ami a
jámborságot, hitbuzgalmat illeti. De Peterzanóval szemben
nem volt kifogás, megszokták szavának velencei ejtését, a
megbecsült céhmesternek kijáró megbízásokkal látták el,
úgy ismerték, mint akinek műveiben példás a Tridentinum
tisztelete s az ikonográfiai tudás.

Kréta, széndarab, rongy, kaparó, amivel – baj ese-
tén – letörölheti a maszatolást, ez mind megtalálható
az övéről függő kisiszákban, fésű is, hogy valamennyi-
re megzabolázhassa vad tincsekben összeálló sötét haját.
A fiúköntös egyszerű barna szövetét csak a kerek fe-
hér gallér ékesíti. Cipője ormótlan, a caravaggiói varga
műhelyéből nem kerül ki ennél szerencsésebb darab. Igyek-
szik kezét tisztán tartani, hiszen a kéz a leendő mester
mindene. Már odahaza is rendre tanította, még életében,
apja; elmagyarázta – kerülnie kell a vad verekedéseket, a
kéztöréssel járó hancúrozásokat, minden olyan sebesülést,
mely alkotó „szerszámát” érhetné. A mester keze olyan,
mint az ékszer, még akkor is, ha festékfoltok tarkítják –
ez illik, hozzátartozik a művészethez s szertartást is jelent,
ha a mester azzal tiszteli meg esetleg várakozó vendégét,
ha ledörzsöli kezéről a foltokat, mielőtt üdvözlésre nyújtja
jobbját.
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Simone Peterzanónak szerződést kell kötnie a caravag-
gióiakkal, hogy egy kisfiú négy éven át kenyerét egye,
házában lakjék, legénnyé cseperedjen, megtanulja a mes-
terség fogásait. A San Giorgio környéki piktor jeles alakja
a milánói rendnek, portája tágas, híre kitűnő, mindig akad
templom, egyházközség, nemesúr, konvent, mely megren-
deléseivel felkeresi.

Behunyt szemmel Peterzano sem vállal új kisinast.
A szűcs rokon elhozta hozzá Michelangelo eddigi festmé-
nyeit, rajzait, az agyagba karcolt ábrázolások közül is egyet-
kettőt. A mester mintha összekötötte volna saját sorsában a
múltat s jelent, látta magát, amint Tiziano Vecellio házába
kerül. Persze nem a mester „tiszta” házába, hanem a csator-
na mentén emelt faépületbe, mely az inasok, ifjabb segédek
lakhelyéül szolgált. Maga a mester már akkor olyan nagy
úr volt, hogy személy szerint segédei csak ritkán láthatták.
A belső szobában élt jobbára, ott hajolt a vázlatok, ter-
vek fölé, ott dolgozta ki elképzeléseit. Majd déltájban, ha
úgy tartotta kedve, felvette ünneplőruháját, s inasára bíz-
va a vázlatokat, besétált a Doge-palotába vagy valamelyik
parókiára, ha éppen ott volt dolga. Néha benézett a Fra-
riba, csak miatyánknyi időre, hogy megnézze egyik leghí-
resebb alkotását, az Assuntát. Ilyenkor elbeszélgetett az
épp ott levő klerikusokkal, szerette, ha prelátus is bókol
művészetének. Mint egy fejedelem… Ki ne ismerte volna a
Serenissima városában az idősödő Tiziano urat!

Mintha ezeknek az emlékeknek hajszálcsövéből szívta
volna fel Simone Peterzano azt a lombard világban alig is-
mert, egyenesen velencés méltóságot, a festői tisztesség
megőrzésének s valami különös szeretetreméltóságnak ke-
verékét, mellyel vendégeit – elsősorban a sejthető megbízó-
kat – fogadta. Ilyenkor ragaszkodott velenceies szavához,
néha egy-egy szót is belefűzött beszédjébe, melyet csak
a Lagúnák Városában ejtegetnek, holott a milánói eszten-
dők alatt ő is éppúgy megtanulta az ambroziánus tájszólást,
mint mindazok, akik e hatalmas városba máshonnan te-
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lepedtek be. Így is beszélt a kisemberekkel, inasokkal,
szállítókkal, amikor nem is lett volna semmi értelme, hogy
a kifinomultabb veneziai tájszólást használja.

A kisfiú akkor látta csak a mestert, amikor bemutatkozott
a nagybácsi társaságában, de nem volt otthon, amikor újból
eljöttek, hogy ládáját beállítsák az inasok szobájába. Ez idő
szerint Simonénak csak segédei voltak, Michelangelo ígér-
kezett egyetlen kisinasnak. Ez jó is volt, rossz is, hiszen így
minden aprómunkát, teddide-teddoda, hozdezt-hozdazt fel-
adatot vele végeztetett nemcsak a mester, de a segédek is,
akik úgy tekintették a parancsolgatást, mint ami a dolgok
eleje óta megismétlődik, valahányszor új nemzedék nő fel, a
fiatalokat mindig befogják valamilyen járomba. De azért jó
is volt egyedül inasnak lenni, mert így megszabadult az idő-
sebb fiúk basáskodásától, ami biztosan elkeseríthette volna
szépen meginduló életét.

Néhány dénárt hozott magával. Anyja, Lucia Aratori
ajándékozta meg útravalóul, s amikor elutazása előtt elvit-
ték tisztelegni Don Muzio Sforzához, a szeszélyes kedvű
hűbérúr, aki kegyeletben tartotta az elhunyt Firmo Meri-
si emlékét, felnyitotta egyik halszemét, hogy alaposabban
megnézze a fiút, s komoly lelkitusa után benyúlt fiókjába,
s kivett három vékony ezüstdénárt, odaadta, majd csókra
nyújtva kezét, elbocsátotta valami áldásfélével a kisfiút.

Ezek ma már csak töredékes emlékek voltak, majd-
nemhogy elmosódtak, ahogy a legényke belekerült a
csodák birodalmába. Már maga az, hogy egy ekkora
városban sétálhatott, melynek szinte minden sarkán temp-
lomok emelkednek, emeletes házak sora köti össze a
távolibb fertályokat a térrel, ahol az egész világ csodája,
a Dóm emelkedik, jobboldalt létraerdőtől eléktelenítve,
a templomot javítgató munkások hangyafiguráival a ma-
gasban. Minden más Milánóban: az emberek beszéde,
a boltok sokasága, a spanyol őrjáratok fel-feltűnése, a
nagy őrségváltás a Palota kapujában, zászlókkal, dobbal,
trombitálással, mint tegnap hallotta és látta. Majd kikanya-
rodik egy lovascsapat, s a vértesek végigügetnek a városi
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utcákon, nem sokat törődve a járókelőkkel, akiknek nem
mindig könnyű kikerülni a csörömpölő, könnyen szitkozódó
csapatot. Ezek a hispán vértesek azok, akiknek képviselni-
ük kell a Spanyol Békét – ha kell, ha nem, karddal, kardlap-
pal, ostorral.

De ezek a fel-feltűnő spanyolok – mind csak vékony ér
a derék ambroziánusok tömeges rendjében. Rengeteg nép
lakik itt, s mindenki él valamiből. Lombardia – maga –
majdnem ország; akinek a tartományban valamire szüksé-
ge támad, döntésre, bírói határozatra, engedélyre, jussának
érvényesítésére, annak be kell jönnie a metropolisba, vé-
gig kell járnia a tekervényes utakat, melyek során egyik hi-
vatali szobából a másikba terelik. A spanyolok írástudóak,
minden apró mozzanatot az élet dolgaiban jegyzőkönyvek-
be foglalnak, mintha legkedvesebb italuk a tinta lenne, leg-
jobb fegyverük a kihegyezett libatoll. Így mindig megtel-
nek a szálláshelyek, kocsmák kiadó szobái, a vásárosok
részére fenntartott kamrák. Forog a pénz, s a nagytéren,
a Dóm árnyékában, a nagy Corso torkolatában már el-
koptatott padjaik mellett ülnek a pénzváltók, mérleggel,
királyvizes kisüvegekkel, reszelőkkel felszerelve, ha valaki
spanyol pénzre akar külországbeli, más tartományban vert
pénzt – netán aranyat váltani.

Aki egyszer gyökeret vert ebben a nagyvárosban, nem
szívesen megy tovább. Úgy mondják a lombardok, ez Itália
legszorgalmasabb municípiuma, s bár a helyi tanács hatal-
ma szinte semeddig sem terjed, mégiscsak mindenki érez-
heti a régi nagyság, az egykori hatalmas szerkezet erejét,
az igézetet, mely egy-egy olasz tanácsúrból kiárad, amikor
a nép szavával s nem az idegenek nyelvén beszél.

A Borromei-palota faliképeire gondol. Három hatalmas
freskó a földszinti szobában. Nem jámbor, biblikus ké-
pek ezek, csak csodálatos ábrázolások, miként játszadoztak
múlt világokban a lombard dámák – tarokkjátékot űzve,
labdát dobálva, majd táncra szökellve. A színek alig kop-
tak meg, s a hölgyek a maguk különös, régmúlt köntöse-
iben mindörökre fiatalok maradtak, mintha nem reppent
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volna el fölöttük másfél száz esztendő… Mennyivel szebbek
ezek – pedig nem is tudja, milyen festő készíthette a Borro-
mei-ház részére a képeket –, mint Simone Peterzano díszes,
de hűvös angyalai.

Még bátorságot kell öntenie szívébe, mielőtt belép a fes-
tő házába, így betér San Giorgio al Palazzo bazilikájába;
keresi jobbra a harmadik kápolnát, hogy megtalálja a
város leghűségesebb festőjének, Bernardino Luininek ké-
pét – Miurunk passiójáról… megostoroztatásáról, tövisko-
szorúval való megkoronáztatásáról, az Ecce Homóról s vé-
gül a sírba tételről. Milyen más ez is, mint amit Peter-
zano mester formált vászonra. Kecses, szelíd arcok, Ma-
donna s kísérői szinte mosolyognak, valami lengeteg báj
hullámzik át az alakokon, mintha mind valahogy rejtélyesen
mosolyognának is egy kicsit a nézőre, különösen az asszo-
nyok s az angyalok…

Így végződik – gondolja – a séta. Nagyot, mélyet szív tü-
dejébe, amikor elhagyja az istenházát, s megindul most már
meg nem változtatható céllal, lépésekkel – elindul Simone
Peterzano háza, műhelye, a caravaggióbeli Merisi fiú tanu-
lóéveinek lakhelye felé.
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