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1. FEJEZET1. FEJEZET1. FEJEZET
Lorenzo kinyitotta a szemét és felült. Teljesen éber volt.

Élete áldásai közé tartozott, hogy azonnal felébredt: nem
ismerte azt a ködös félhomályt, mely az alvás és az ébrenlét
között van, és oly sok ember életét lassítja le.

A szobában sötét volt, a magas ablakok pedig alig
világosabbak, mint a falak. Hajnalodott. Meg kellett gyújtania
egy gyertyát, mielőtt nekiláthatott az öltözködésnek.

Többszínű, testhez simuló nadrágot vett fel, melynek egyik
szára vörös, a másik fehér volt, hozzá pedig elefántcsont színű
selyeminget és egy arannyal hímzett, vörös selyembrokátból
készült, övön alul érő, szintén testhez illő kitömött zekét öltött.
Aznap volt a születésnapja, és olyan ünnepélyesnek akart
kívül is látszani, amilyennek belül érezte magát. Egy díszes
tőrt szíjazott a lábikrájára az egyszerű acél helyett, amelyet
rendszerint viselt, kardját pedig egy arannyal és ezüsttel
metszett kardhüvelybe rakta át, mely egy rubintokkal kirakott
övre volt felfüggesztve.

Mielőtt felcsatolta a kardját, egy szőrmével bélelt
bársonykabátba bújt, a lábára pedig barna szarvasbőr csizmát
húzott. Hideg volt a hálószobájában és még hidegebb lehet
odakint, Firenze köves utcáin. Január első napja volt a mi
Urunk ezernégyszáz-hatvankilencedik esztendejében.

Lorenzo hálószobája a Medici-palota földszintjén
helyezkedett el, és a középső udvart körülvevő oszlopos
árkádsorra nyílt. A férfi elfújta a gyertyát, majd csendesen
kilépett az ajtón a nagy ház fáklyák által megvilágított
félhomályos közepére. A hatalmas kapun belül lévő őrök
aludtak. Lorenzo elmosolyodott. Még emlékezett arra az időre,
amikor a ház éjjel-nappal készenlétben volt, amikor az apját
majdnem meggyilkolták. Azokban az időkben igen veszélyes
volt a Mediciek fejének, a Firenzei Köztársaság elismert
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vezetőjének lenni. De ez majdnem öt évvel ezelőtt történt.
Mostanában az őrök alhattak.

Keresztülsietett a palotaudvaron és a mögötte lévő fagyott
kerten. A kert falának kis ajtaja könnyedén kinyílt és
csendesen csukódott be mögötte.

Az égbolt alacsonynak és szürkének látszott a hajnal előtti
csalóka fényben, mely visszatükröződött a köves utcát és az
ott sorakozó kőépületeket beborító nyirkos ködben.
Lorenzónak nem volt szüksége fényre, hogy vezesse a lépteit;
éppoly jól ismerte az utat, mint saját hatalmának erejét. Az
erős emberek könnyű, gazdaságos mozdulataival futott,
hangtalanul, hiszen lépteinek zaját lecsendesítette a puha
szarvasbőr csizma és a köd, melyben utat vágott magának.

Lassított, ahogy közeledett a várost körülvevő fal
kapujához.

A Porta San Gallo őrei bizonyosan nem alszanak, és a
törvény tiltotta, hogy bárki a város utcáin tartózkodjon
sötétedés után. Nem akarta megijeszteni őket.

– Őrök – szólította meg őket. – Lorenzo de’ Medici vagyok.
Azért jöttem, hogy segítsek nektek kinyitni a kaput.

A hangja jellegzetes volt: kemény, de furcsán magas
fekvésű egy ilyen erős, izmos fiatalember számára. Az őrök
barátságosan üdvözölték. Lorenzo besétált az őrház előtt
rakott tűz fénykörébe.

A két őr álmos szemei tágra nyíltak, ahogy meglátták
Lorenzo ékszereinek csillogását.

– A pávakakas széttárta farktollait – jegyezte meg egyikük. –
Mit remélsz a kapun kívül, Lorenzo? – kérdezte és könyökével
megbökte a mellette lévő fiatalabbik őrt, kacsintott, majd
sokatmondó pillantással tekintett rá.

Lorenzo mosolygott.
– Bizony meglehet, hogy neked fel kell cicomáznod magad

Sebastiano, hogy egy nő rajtad felejtse a szemét – mondta
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lassan. – Ami engem illet, én akkor teszem rájuk a legnagyobb
hatást, ha levetkőzöm.

Ezzel rákacsintott a fiatalabbik férfira.
Sebastiano nem akarta beismerni a vereségét.
– Jól beszélsz, de ez nem válasz a kérdésemre. Mindenki

tudja, hogy szabadon próbára is teszed a vonzerődet a
birtokaidon. Melyik fejőlány adott odakint találkát?

Az út, mely a Porta San Gallótól a hegyeken vágott át a
vidéken, egy Mugello néven ismert területre vezetett, mely
gazdag birtokokból állt, ahonnan a Medici család származott
és még ma is birtokokkal rendelkezett arrafelé. Lorenzo
gyakran utazott oda, hogy élvezze a gazdálkodók lányainak és
feleségeinek kegyeit. Ő is, mint a korabeli fiatalemberek,
nyíltan és boldogan folytatott szabados, ki csapongó életet.

Sebastianóra vigyorgott: – Nyisd ki nekem a kaput és
megláthatod magad is. Talán magával hozta a húgát is.

Az őr felemelte a vasrudat, mely a hatalmas fakapu kis
ajtaját keresztezte és kissé megnyitotta. Lorenzo, mielőtt
kioldalazott volna, megragadott egy égő faágat a tűzből, hogy
fáklyaként szolgádon számára. Mihelyt kívül volt a kapun,
fellépett az egyik masszív támpillérre. A mozdulat ruganyos
volt és nem kívánt nagy erőfeszítést.

Körös-körül fáklyák világították meg az összegyűlt férfiak,
nők, gyerekek és állatok tömegét. Gazdálkodók és
kézművesek voltak, akik azért jöttek, hogy eladják termékeiket
Firenze forgalmas piacán. Néhányan közülük fél éjszaka úton
voltak, hogy elsők legyenek, amikor napkeltekor kinyitják a
kaput. Lorenzót kiáltásokkal üdvözölték: „Nézze meg ezt a
gyönyörű birkát, excellenciás uram!”, aztán: „…még melegek a
tojások, most tojták a tyúkok… sajtot vegyen… ez az olaj a
legkövérebb olajbogyóból van… ez a grappa (törköly) felmelegíti ezen
a zord reggelen… ez a ló egy királynak való… a prosciutto (sonka)
olyan finom, mint egy szűz csókja…”
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Lorenzo magasabbra tartotta a fáklyáját, hogy mindenki
láthassa, amint visszautasításul megrázza a fejét. A fény mély
árnyékot vetett arcának gödreire és erős álla alá,
kihangsúlyozva hosszú orrát, melynek nyerge kissé lapos volt.
Csúnya fiatalembernek látszott, és a hozzá közelállók el is
húzódtak tőle fenyegető megjelenése miatt.

Mások azonban felismerték és kiabálni kezdtek: – Lorenzo,
Lorenzo!

Elmosolyodott, arcának kemény felülete megváltozott,
felfedve ifjúságát és az élet magával ragadó szeretetét.

– Barátaim – kiáltotta – azt akarom, legyetek mindannyian a
vendégeim. Ma ünnepelem a huszadik születésnapomat. A
Medici-palotában a Via Largán egész nap lesz bor, étel és zene.
Megosztjátok velem nagykorúságom ünnepét?

A beleegyező üdvrivalgást hallva szélesen elmosolyodott, a
szeme csillogott. Integetett a kezével, majd leugrott a
támpillérről. A válla felett visszanézett, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy az őrök figyelnek. Aztán átölelte
egy öregasszony fekete kendős vállát, aki éppen egy pórázon
vezetett ugrándozó kecskével küszködött.

– Hadd segítsek, donna – mondta Lorenzo és elvette a
kezéből a kötelet. – Együtt megyünk és választhatsz a helyek
közül a mercatón (piactéren).

Csendesen és gyengéden beszélt és a parasztok dialektusát
használta, ugyanúgy, mint amikor a tömeghez szólt.

Az asszony beledörgölte érdes kezét piszkos fekete
szoknyájába.

– De még sötét van, excellenciás uram. Senki sem léphet be.
– De velem bejöhetsz. Lorenzo vagyok, és ma van a

születésnapom. Az őrök ma nem mondhatnak nekem nemet.
Tönkre is tennék vele a boldogságomat. Gyere, donna. Nézd, a
nap mindjárt kibújik a hegyek mögül. Sietnünk kell, ha meg
akarjuk előzni a többieket.
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– Az isten áldjon meg, Lorenzo – hálálkodott az
öregasszony fogatlan mosollyal.

Lorenzo megcsókolta viharvert arcát, határozottan maga
mellé húzta a kecskét és a kapuhoz vezette őket.

– Nyisd ki jobban, Sebastiano – nevetett. – A kedvesem és
én be akarunk menni. Sajnálom, hogy ki kell ábrándítsalak, de
a kecske nem pesztonka. Máshol kell szórakozást keresned.

Ahogy keresztülhaladtak a kapun, a kinn rekedt tömeg
éljenzésbe kezdett.

– Lorenzo, Lorenzo! Auguri (Jó szerencsét), Lorenzo!
Minden jót! – kívánták neki.

Amikor Lorenzo otthagyta az öregasszonyt, az is augurival
búcsúzott el tőle. Lorenzo komolyan megköszönte. Tudta,
hogy a jövőben szüksége lesz a csillagok és a sors segítségére
éppúgy, mint az Istenére. Az ő élete soha nem lehet
hétköznapi és szokványos.

A nap már előbújt, amikor Lorenzo az öregasszonyt és a
kecskéjét a piactérre vezette. Úgy fogadták, mint mindennap:
megszólalt a nagyharang a kormánypalota tornyában. A jelre
kinyílt a város tizenegy kapuja és a várakozó emberek
beözönlöttek, de megállították őket, hogy kifizessék a
termékeikre kirótt adót, persze mindig vitatkoztak az
összegen, aztán rohantak az egyre növekvő rózsaszín fényben
a mercatóra. Ott nagy nyüzsgés kezdődött, sátrakat, ernyőket
állítottak fel, az árusok üdvözlő kiáltásai hallatszottak
mindenfelé, melyek csaknem elnyomták a kővárosban
mindenfelé zúgó templomi harangokat.

Lorenzót csábította a piac. Szerette a nyüzsgést, a zajokat és
az illatokat. Az ember bármit megtalálhatott itt. A pultokon
mindenfélét árultak, a használt ruháktól kezdve a Perzsiából
behozott legfinomabb gyöngyökig. Már most, amikor a hajnal
még éppen csak megfestette az eget, négy különböző rostélyon
sültek a vadászok által elejtett kövér madarak és a zaftos
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disznómájak a világhíres toscaniai olívaolajban. Három
asszony nyújtotta kesztyűs kézzel a pénzérmét egy rostonsült
galambért. Kéjnők voltak, akik a törvény előírásaként
foglalkozásuk jelvényeként viseltek kesztyűt.

– Milyen csinos vagy ma, Lorenzo – szólt oda egyikük. –
Megosztanád velem a reggelimet?

– Köszönöm, Anna, de nem tehetem. Nagyon elfoglalt
napom lesz ma. De azért hadd vegyek neked még egy
madarat.

Lorenzo kivett egy érmét az övén lógó erszényből és
odahajította a szakácsnak, aki gyakorlott kézzel elkapta.

A fiatal örömlány hálásan mosolygott.
– Talán majd holnap – mondta. – Tehetnék neked egy kis

szívességet.
– Talán. Jó étvágyat.
Lorenzo az ujjúval csókot intett felé és utat tört magának az

egyre sűrűsödő tömegben. Olyan sok ember elegyedett vele
szóba, hogy csak lassan haladt, de nem bánta. Szerette, ha
felismerik, ha a nevén szólítják, ha Firenze polgárai
ragaszkodással veszik körül. Mindannyiukat meghívta a
születésnapi ünnepségre.

Éppen egyetemisták egy csoportjával nevetgélt, amikor
elhallgattak a harangok.

– El fogok késni – mondta Lorenzo. – Viszontlátásra.
Futni kezdett. Mint minden firenzei, ő is mindennap elment

a misére. Ma a legkorábbi misén akart részt venni, hogy
huszonegyedik életévét azzal kezdhesse, hogy köszönetet
mond istennek jó sorsáért és boldogságáért.

A nap már egész magasan járt. Átmelegítette a vállát és az
utca szürkés-barna köveit arannyá változtatta. Az ég
csodálatosan tiszta kék volt, egyetlen felhő sem látszott.
Lorenzo a jövőjére kíváncsian jó jelként üdvözölte mindezt a
születésnapján.
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***

– A fenébe Lorenzóval! Nem akarom azzal elvesztegetni a
reggelt, hogy elmenjek arra a közönséges születésnapi
ünnepségére.

– Francesco, csendesebben. Bianca még meghallja.
– Ne ordíts rám, hogy maradjak csendben. És Bianca is

hadd halljon meg, amit csak akar. Megmondom neki magam.
Nem titok, hogy nem szeretem azt a ronda bátyját.

Guglielmo – akit csak Elmónak hívtak – és Francesco de’
Pazzi vitatkoztak egymással. A dühös kiabálás egyáltalán nem
volt újdonság számukra. A fiútestvérek nagyon különböző
temperamentummal bírtak; a családjuk is hírhedt volt
összeférhetetlen természetéről.

A Pazzi család Firenze legősibb és legnemesebb családjai
közé tartozott. Ezért a nemességért azonban drágán
megfizettek. Csaknem két évszázaddal korábban, amikor
Firenze köztársaság lett, a nemesi rangot gyakorlatilag bűnnek
kiáltották ki. Amíg az egyszerű kereskedők és munkások
szavazhattak és tisztségeket tölthettek be a kormányban, a
nemesek nem vehettek részt az állam vezetésében. A legtöbb
rangos család megváltoztatta a nevét és közrangúnak mondta
magát, hogy visszatérhessen a politikai mesterkedések
bonyolult játszmájába. A Pazzik nem ezt tették. Inkább a
sérelmeiken rágódtak és a felsőbbrendűségükbe vetett
hitükkel kérkedtek, miközben gyarapították hatalmas
vagyonukat a családi bankvállalkozásukkal.

Akkoriban számos családi tulajdonban lévő bank működött
Itáliában. A Pazzi-bank volt a leggazdagabb. Ugyanakkor a
Medici család bankja volt a legnagyobb és a legtekintélyesebb.
Nem csoda hát, hogy Francesco de’ Pazzi hevesen tiltakozott
az ellen, hogy tiszteletét tegye Lorenzo de’ Medicinél a
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születésnapján. Megvetette a Medicieket alacsony
származásuk miatt, rossz néven vette üzleti sikereiket, és
csalódott volt a láthatatlan irányítás miatt is, melyet a
Mediciek a firenzei kormányon gyakoroltak. De mind közül a
legkeserűbben azt vette tudomásul, hogy Lorenzót mindenki
szereti és tiszteli. Francesco tudta, hogy az emberek
viccelődnek alacsony termetén, kissé túlzásba vitt finom
modorán és öltözködésén. Meg azon a fél tucat, gyönyörű
fiatal apródon, akiket hiúságát legyezgető ráadásként tartott a
háztartás állandó személyzetén felül.

Haragosan nézett a bátyjára. Elmo magas volt. És még
mindig jóképű, harmincegy, önmagát kényeztető éve ellenére.
A teste azonban kezd elpuhulni, állapította meg magában
Francesco elégedetten. Jó. Majd ő megmutatja, hogy kicsoda
valójában. Jámbor. Jámbor, aki megengedi, hogy a Mediciek
megvásárolják alattvalói hűségét azzal, hogy megteszik az
államügyek jelentéktelen nagykövetévé, és akkor elintézi a
Pazzik számára, hogy ismét teljes jogú állampolgárokká
váljanak. Jámbor, aki mint Lorenzo idősebb barátja és
tanácsadója tevékenykedik. Jámbor, akit lépre lehet csalni,
hogy hűségesen képviselje a Mediciek érdekeit, amikor az öreg
róka Cosimo de’ Medici összehozta a házasságot Elmo és
Cosimo unokája, Bianca között.

Francesco ki nem állhatta Biancát, mert Medici volt, és mert
annyi kérlelhetetlen, örök nőiesség szorult belé. Ott nyüzsgött
a nagy Pazzi-palotában, állandó kavarodást okozott azzal,
hogy ellenőrizte a takarítást és a főzést, és folyton összezavarta
a fészekalja gyereke körüli teendőkkel kapcsolatos
megállapodásokat. Mindig tej- és gyerekszaga volt, mert
egyfolytában viselős volt vagy szoptatós, vagy éppen
mindkettő egyszerre. Kilencévi házasságuk alatt hét
gyermekkel ajándékozta meg Elmót, ezek közül még négy volt
életben. Francescónak el kellett ismernie, hogy Bianca csak azt
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tette, ami egy feleségtől elvárható, termékenysége mégis
zavarta finnyás ízlését. Az ilyen szaporaság, gondolta, csak a
parasztoknak való.

Parasztoknak, mint a Mediciek. Gyűlölettel töltötte el, hogy
a köznépnek kell igazgatnia Firenzét, miközben a nemeseknek,
mint a Pazziknak is, morzsákkal kell beérniük az asztalukról
kisebb hivatalok formájában.

– Tipikus Medici közönségességre vall – fintorgott –, hogy
vendégül látják az egész várost, mert a drágalátos fiuk
nagykorú lett. Én nem javaslom, hogy együnk abból a
kenyérből, mellyel szavazatokat vásárolnak és részt vegyünk
ebben a cirkuszban.

– Nos, akkor ne gyere – ordította Elmo. – Nem fogsz
hiányozni.

Három csaholó kiskutya mögött, gazdagon hímzett
brokátruhában, mely eltakarta hatalmas mindenórás hasát,
megjelent Bianca de’ Medici de’ Pazzi. Férjének erőteljes
hangját még mindig visszhangozták a kőfalak.

– Micsoda lármát tudtok csapni ti ketten – mondta szelíden.
Évek óta bosszantotta, hogy hallgatnia kell a család

férfitagjainak vitáit. A nap ferdén besütött a magas ablakokon
és beragyogta aranyszínű hajfonatait. Bianca még áldott
állapotában is gyönyörű fiatalasszony volt. Szép, sima bőrével,
hatalmas kék szemével kislánynak tűnt, pedig huszonöt éves
volt.

– Elmo, rettenetesen izgatott vagyok – mondta.
Nyugodt hangja meghazudtolta volna a szavait, de a piros

barázdák az arcán megerősítették azokat.
Elmo egy lócához vezette.
– Ülj ide és mondd el, mi a baj – kérte.
– Nem mehetünk el Lorenzo születésnapjára – mondta

Bianca csendesen.
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Aztán az ajka megremegett, és könnyek csordultak végig
piros arcán.

– Jó – mordult fel Francesco.
Elvigyorodott és kisietett a szobából. A bátyjára hagyta,

hogy lecsendesítse a vihart.
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2. FEJEZET2. FEJEZET2. FEJEZET
Amikor vége volt a misének, Lorenzo barátainak egy

csoportjával együtt hagyta el a templomot, de kint a piazzán
(téren) megállt.

– Menjetek a házunkhoz – mondta nekik. – Mondjátok meg
anyámnak, hogy tíz perc múlva én is ott leszek. Előbb még
valamit el kell intéznem.

A barátai nevettek rajta és otthagyták. Biztosak voltak
benne, hogy Lorenzo gyönyörű szeretőjét készül meglátogatni.

– Hogyan is ünnepelhetné meg jobban az ember azt, hogy
felnőtt lett? – jegyezte meg egyikük.

Lorenzo sejtette, hogy min nevetnek, de nem világosította
fel őket. Amit tenni készült, az túlságosan is magántermészetű
volt ahhoz, hogy akár a legközelibb barátját is beavassa.
Amikor befordultak a sarkon és látókörön kívül kerültek,
visszatért a templomba. Odabent félhomály volt és csend.
Lorenzo lassan végigsétált a csodálatos szürke kőboltívek
mellett, és beszívta a még mindig érezhető tömjén,
gyertyaviasz és női parfüm illatának keverékét. Léptei olyanok
voltak, mint a suttogás. Amikor a főhajóhoz ért, megállt.
Megszólalt, de a hangja is csak suttogásnak hatott.

– Megígértem neked, hogy a mai napon eljövök hozzád. Itt
vagyok.

Lorenzo lábai előtt egy sima márvány téglalap volt a
burkolatba illesztve, és a következő szavakat vésték rá: PÁTER
PATRLAE: „Az állam atyja”. Ez volt a legrangosabb sírfelirat,
melyet a Firenzei Köztársaság polgára kiérdemelhetett.

Nagyapja, Cosimo de’ Medici nyughelyét jelölte. Lorenzo
hősként tisztelte, és számára ő volt a mércéje mindennek, ami
férfi csak lehetett.

Cosimo, ez a sovány, csendes, nem túl vonzó külsejű férfi
arra használta briliáns elméjét és az emberi természet iránti
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pallérozott megértését, hogy Firenzét a pusztító háborúk
időszakából az államban eddig megélt leghosszabb ideig tartó
békébe vezesse. Ezzel egyidejűleg a várost a tanulás és a
művészetek központjává tette, hozzájárult szépségéhez,
ezerszeresére növelte a Mediciek vagyonát, és a családot a
köztársaság elismert, rang nélküli vezetőivé emelte. Nem
egészen öt évvel ezelőtt halt meg, amikor Lorenzo tizenöt éves
volt.

Lorenzo letérdelt és ujjaival kitapogatta a márványba vésett
betűket.

– Nagypapa – mondta gyengéden –, a nap minden órájában
hiányzol. Minden firenzei hiányol téged. Az apám jó ember,
de nem Cosimo. Ahogy meghagytad nekem, mindenben
engedelmeskedem neki és minden tőlem telhetőt megteszek,
hogy támogassam őt. Már két diplomáciai küldetésem volt:
becsülettel képviseltem családunkat és a köztársaságot.
Eljegyeztem egy asszonyt a római Orsini családból, ez olyan
egyesülés lesz, mely erősíteni fogja befolyásunkat a pápához
közelálló hatalmi körökben. Folytatom tanulmányaimat és
vallásgyakorlataimat. Hiszem, hogy érdemes leszek arra, hogy
egyszer a család és az állam fejévé váljak.

Még lejjebb hajolt, hogy ajka egészen közel került a hódolat-
teli felirathoz és mosolyra húzódott. A szeme ragyogott.

– Nagypapa – mormolta –, elmondok neked egy titkot,
ahogy máskor is szoktam. Te mindig azok közé tartoztál, akik
előtt meg tudtam nyitni a szívem. Az a szándékom, hogy
mindenben úgy cselekedjem, ahogy kérted tőlem. Őrizni
fogom a köztársaságot és a családunkat. És aztán, nagypapa,
még ennél is többet akarok tenni. Még téged is felülmúllak
majd. Még nem tudom hogyan, milyen úton indulok el. De
megteszem.

Lorenzo felállt, még mindig mosolygott.
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– Azt mondtad nekem, hogy jöjjek el hozzád azon a napon,
amikor nagykorú leszek és emlékezzem a feladatra, amivel
megbíztál, és esküdjek meg neked, hogy nem felejtem el soha:
azért élek, hogy megbecsülést szerezzek neked és a
családunknak. Ha hallasz engem, akkor halld eskümet.
Megtettem mindent, amit kértél tőlem; és a jövőben is
megteszek mindent, amit kívántál. Aztán még ennél is többet
teszek, hogy a Medici nevet soha ne felejtsék el Firenzében és a
világon. Férfi vagyok és húsz férfi munkáját tudom elvégezni.
Erre esküszöm neked.

Még jobban elmosolyodott.
– És élvezni fogom, nagypapa. Az vagyok, ami te nem.

Költő és zenész. Feladataimat dalba és vidámságba öltöztetem.
Büszke leszel rám. A népünket is büszkévé teszem. És
vidámmá.

Meghajolt nagyapja emléke előtt.
– Nyugodj békében, Cosimo. Szeretetem és tiszteletem

veled marad.
Felemelt fejjel és vállakkal Lorenzo megfordult és maga

mögött hagyta a gyerekkorát.

***

Lorenzo barátai nem őgyelegtek sokáig az utcán, miután
elváltak tőle. A levegő, a napsütés ellenére, csípős volt. A
Medici-palotához siettek, mely csak egy háztömbnyire esett, és
keresztülfurakodtak a ház előtt gyülekező tömegen.

A palotát szegélyező utca mindkét oldalán hatalmas
kokszkályhákat helyeztek el, hogy melegítsék az embereket,
akiknek Medici-libériába öltöztetett apródok óriási tálcákon
kínálták a gőzölgő húspástétomot. A palota sarkán lévő
loggián, ebben a fedetlen oszlopos helyiségben, még több inas
szorgoskodott, hogy fakupákba bort töltsön minden
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betérőnek. Zsonglőrök szórakoztatták a sorban állókat, akik
arra vártak, hogy beléphessenek a lodzsára és egy csapat
énekes sétált az utcán a tömegben, hogy a legnépszerűbb
utcadalok legtrágárabbjaival vidítsák fel az embereket.

A palotán belül csend honolt. A mintegy yardnyi vastag
falak kirekesztették az utcai zajokat. Lorenzo barátai
felszaladtak a palotaudvarról felvezető lépcsőn, és a fenti
előcsarnokban üdvözölték Lorenzo anyját.

– Madonna Lucrezia – szólalt meg egyikük elsőként –,
akkora horda gyűlt össze odakint az utcán, hogy attól tartok,
nem marad semmi ehető szegény éhező művészgyomromnak.

Ezzel kétfelől arcon csókolta az asszonyt. Sandro Botticelli
korábban tíz éven keresztül a Medici-palotában lakott, egészen
néhány évvel ezelőttig, amikor már elég sikeres lett ahhoz,
hogy vásároljon magának a közelben egy saját házat
műteremmel. Így aztán szinte családtagnak számított.

Lucrezia de’ Medici mosolygott Sandro panaszáradatán.
Régi vicctéma volt, hogy a jóképű, szőke férfi öt ember helyett
evett, de soha egy dekát sem szedett magára. Az asszony
üdvözölte a többi vendéget is, majd a grand salone-ba vezette
őket, ahol pattogott a tűz a hatalmas kandallóban. Ők is festők
voltak, de még nem boldogultak olyan jól, mint Botticelli. A
köpönyegük éppolyan vékony volt, mint az arcuk. Nagy
hasznát vették a melegítő tűznek és a forró ételnek, amit majd
kapnak.

A nagy teremben minden készen állt az ünnepségre. Már
számos vendég megérkezett és ott csoportosultak a tűz körül
vagy a magas ablakoknál, ahonnan jól láthatták az utcán
zsibongó eseményeket. Lorenzót öccse, Giuliano helyettesítette
vendéglátóként: felügyelt arra, hogy mindenki kapjon egy
pohár bort és egy kis forró pástétomot, hogy addig is elverjék
éhségüket, amíg felszolgálják az ételt.
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Giuliano tizenhat éves volt. Már most magasabbra nőtt,
mint a bátyja, és láthatóan örökölte a család jó külső
megjelenését. Ez az örökség elkerülte Lorenzót. Sandro
Botticelli a művész elismerő szemével nézett rá. Nemsokára
eljön az idő, hogy újabb portrét készítsen róla, határozta el.
Giuliano abban az érdekes életkorban van, amikor a testtartás
és a színek változása megmutatja, hogy milyen férfi válik a
fiúból. Átölelték egymást és Sandro bemutatta a társait. Aztán
Giuliano gondjaira bízta őket és elment, hogy szót váltson
fogadott családja többi tagjával is.

Lorenzónak és Giulianónak három lánytestvére volt. Sandro
csak Nanninát és Mariát látta a teremben. Biancát bizonyára a
legkisebb babája késlelteti, gondolta. Semmi más nem tarthatja
őt vissza attól, hogy elsőként érkezzen Lorenzo nagykorúságát
ünnepelni.

Bianca anyja ugyanerre gondolt. Lucrezia a vendégek
fogadásában beállt pillanatnyi szünetet arra használta ki, hogy
egy apródnak suttogott valamit, az meg elrohant, hogy
megérdeklődje, mi történt a Pazzi-palotában.

Egyre több vendég érkezett. Lucrezia olyan elfoglalt volt,
hogy észre sem vette, hogy Lorenzo hazaérkezett, mígnem a
vállán érezte fia kezét és észre nem vette, hogy felragyogott a
vele szemben álló férfi arca, amint a háta mögé nézett.

– Lorenzo – szólalt meg a férfi –, auguri.
Lucrezia megfordult és rámosolygott késve érkezett

szeretett fiára.
– Auguri, fiam.

***

Lucrezia látta, hogy az ünnepség jól halad. A grand salone
ajtajánál állt, készen arra, hogy kilépjen az előcsarnokba, hogy
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üdvözöljön egy-egy megkésett vendéget. És el akarta csípni az
apródot is, akit Bianca után érdeklődni küldött.

A hatalmas teremben a beszélgetés és nevetgélés zaja
csaknem elnyomta a zenészek muzsikáját, akik a magas falból
kiemelkedő galérián foglaltak helyet. A tűz pattogása is
hozzájárult az ünnepi hangulathoz. A nap sugarai bezúdultak
a magas ablakokon, a vendégek fényes selyem– és szaténruhái
úgy csillogtak, mint az ékszerek, míg az ékszerek ragyogtak és
villámokat szórtak. A hosszú vászonterítővel borított asztalok
készen álltak az ünnepi lakomára. Lucrezia biztos volt benne,
hogy a vendégek is alig várják már. Bólintott a
főkomornyiknak, aki jelt adott a felszolgálóknak. Ők a szalon
végében lévő kis szobácskában várták, hogy nekiláthassanak a
dolguknak.

Pillanatokon belül hármas csoportokban kezdtek körbejárni
a vendégek között. Egyikük egy ezüst mosdótálat tartott a
vendég keze alá, míg a másik illatosított vizet öntött rá egy
ezüstkancsóból. A harmadikuk egy vászontörülközőt nyújtott
át, hogy a vendég megszáríthassa vele a kezét.
Hagyományosan ez volt minden étkezés kezdete és a jel, hogy
mindenkinek illik helyet foglalni az asztaloknál.

Ideje volt szólni a férjének. Két kis ránc jelent meg Lucrezia
két szemöldökének sima bőre között. A férje biztosan
észreveszi majd Bianca távollétét és meg fogja kérdezni az
okát. Lucrezia utat tört magának az ablakhoz, hátha meglátja
az apródot, akit a Pazzi-palotába küldött. Helyette azonban
Bianca tűnt fel. A látvány kis nevetésre ingerelte.

Bianca egy szőrmével szegélyezett élénkvörös
bársonypalástba burkolózott. Ez még jobban kiemelte
terjedelmes testét. Úgy nézett ki, mint egy erősen kifestett
uszály, mely az emberfolyamban úszik előre. Bár tekintélyes
méretei egyáltalán nem lassították le a mozgását. A férje, a
szolgálólánya, a dadák és a gyerekek mindannyian lemaradtak
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mögötte és elvesztek valahol a tömegben. Lucrezia a férje
szobájába sietett. Már nincs miért aggódnia

Piero de’ Medici nyomorék volt. Valamiféle csont- és ízületi
betegségtől szenvedett, amit a firenzeiek csak „podagrának”1

hívtak. Az apja, Cosimo, ebben a betegségben halt meg
hetvenöt éves korában, de életének utolsó hónapjait kivéve,
soha nem érzett komoly fájdalmat.

Piero nem volt ilyen szerencsés. A betegség első jelei már
gyermekkorában megmutatkoztak. Mire fiatalember lett, olyan
súlyos rohamok kínozták, hogy csak nagy gyötrelmek árán
tudott mozogni. Negyvenéves korától kezdve aztán
mindenhová egy székben ülve vitték, hajó napja volt, vagy
hordágyon fekve, ha a fájdalom olyan erővel támadott, hogy
felülni sem tudott. Most ötvenkét éves volt, a feje és az arca
még mindig meglehetősen jóképű, a teste azonban csak egy
groteszkül feldagadt ízületekből, kicsavarodott végtagokból
álló elgyötört, tehetetlen csomag.

Az ágyán feküdt, amikor Lucrezia belépett a szobába. Egy
pillanatra megállt, attól félve, hátha talán túlságosan rosszul
érzi magát ahhoz, hogy megzavarja. Olyan nagyon részt akart
venni a fia nagykorúvá válása alkalmából rendezett
ünnepségen. Könnyek fojtogatták a torkát. Ekkor Piero
felemelte a fejét és elmosolyodott.

– Elég erőt gyűjtöttem – mondta. – Itt az idő?
Lucrezia meghúzta a csengőzsinórt, hogy behívja Piero

férfiszolgáját.
– Tökéletes az időzítés, drágám.
– Jó. Rövidesen csatlakozom hozzátok. Most menj.
Lucrezia azonnal engedelmeskedett. A férje nem tudta

elviselni, ha látja, milyen méltóságon aluli számára, ahogy ki
van szolgáltatva az inasoknak, akik a testét gondozzák.

1 Ismertebb nevén köszvény
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Bianca éppen az anyjával egyszerre érkezett az
előcsarnokba.

– Sajnálom, hogy elkéstünk.
Bianca levegő után kapkodott.
– Már elkezdődött?
– Még nem. Éppen időben érkeztetek. Jól érzed magad?
Lánya arca élénkvörös volt és nyirkos az izzadságtól.
– Egész jól, mama. Csak sietnem kellett, ez minden.

Késésben voltunk és annyira felizgattam magam. Hajnalban,
képzeld, még mielőtt egyáltalán rendesen felöltözhettem
volna, egy teljesen idegen apród jelent meg a palotában és
bejelentette, hogy perceken belül látogatóink érkeznek. Én
nem vártam senkit. Nem tudtam, mit tegyek. Arra gondoltam,
hogy meg kell várjam őket, de akkor lehet, hogy lekésem az
ünnepséget. Tudod mit jelent manapság az, hogy perceken
belül érkezik valaki. Néha egy egész napot.

Bianca a köpenye sarkával legyezte magát.
– Nagyon meleg van itt.
Kibontotta a köpeny zsinórját a nyakánál és ledobta a finom

szőrmét egy zsámolyra. Lucrezia helytelenítőleg felmordult, és
pedánsan összehajtogatta, miközben Bianca tovább csacsogott.

– Mint kiderült, a vendégek valóban megérkeztek egy órán
belül. Egy hatalmas társulat, méghozzá igen díszes sereglet. A
kapun kívül töltötték az éjszakát, mert csak sötétedés után
értek oda. Megláttam az őröket, meg a lovakat és a torkomban
dobogott a szívem. Úgy néztek ki, mintha Franciaország
királyáé lettek volna, vagy mi. De aztán gyorsan kiderült, hogy
nem ilyen fontos személyről van szó. Csak egy gyerekről,
Elmo nagybátyjának, Antoniónak az unokájáról. Biztos
emlékszel, Antonio lánya Burgundia hercegéhez ment férjhez.
Aztán a gyerek születésekor meghalt. Ez az ő kislánya,
Ginevra. Borzasztó gyermek, csúnyácska is, ráadásul meg
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abba a lehetetlen ruhába van kiöltöztetve, amit a burgundiaiak
viselnek. Szégyelltem, hogy megláthatnak vele az utcán.

– Magaddal hoztad őt ide?
– Hát persze. Rásóztam őt a gyerekeimre, meg a dadáikra.

Nekik kell szórakoztatniuk. Tőlem igazán nem várhatják el,
hogy egy gyereknek legyek a vendéglátója. Mellesleg keveset
tudok ahhoz franciául, hogy beszélgethessek vele.
Lehetetlenül beszél olaszul, gondolom, az anyjának
valamelyik szolgálójától tanulta… Itt jönnek. És Elmo is. Meg
Francesco és a nagybátyja, Jacopo.

Lucrezia megölelte a vejét. Kezet nyújtott Jacopónak, a
Pazzi család fejének. A férfi meghajolt és olyan tisztelettel
csókolta meg, hogy csak a lehelete érintette Lucrezia kezét.

– Megtiszteltetés számomra, madonna Lucrezia
– Ön tiszteli meg a jelenlétével a fiamat, Jacopo. Francesco,

boldog vagyok, hogy üdvözölhetlek.
Lucreziát azonban elhagyta begyakorlott udvariassága,

amikor Bianca idősebb gyerekei hirtelen körésereglettek és a
szoknyájába kapaszkodva csókot követeltek.

– Ördögfiókák – mondta szeretetteljes gyengédséggel és
lehajolt, hogy eleget tegyen a kérésnek.

Aztán mögöttük meglátta a burgundiai látogatót. Lucrezia
megdöbbent.

Ginevra sápadt, ijedt tekintetű kisgyermeknek látszott. A
felnőttek öltözetének miniatűr mását viselte, ahogy akkoriban
minden gyermek. Csakhogy a burgundiai divat olyan
pazarlóan díszes volt, hogy Lucreziának elállt a lélegzete. A
kislány köpenye kék brokátból készült, melyre aranyhímzést
és hatalmas gyöngyöket varrtak. Fekete-fehér csíkos szőrme
szegélyezte és hosszú uszályt húzott maga után, mellyel
felsöpörte Firenze utcáinak porát. Arany- és gyöngyhímzéses
brokátból készült fejdíszt hordott. Ez egy magas, majdnem a
saját testmagasságával azonos méretű, csúcsos hegyű, kúp
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alakú süveg volt, arany selyemfátyollal bevonva. Több
yardnyi selyemfátyol lógott alá a süveg csúcsáról, még
messzebbre nyúlva, ezért még piszkosabban, mint az uszály.
A fejdísz súlya hátrahúzta a gyerek fejét, a selyemzsinór,
mellyel rögzítették, mélyen bevágott az álla alatt a torkába.
Lucrezia úgy érezte, mindjárt sírva fakad, annyira
megsajnálta.

Kitárta karját a kislány felé: – Gyere ide hozzám, Ginevra –
hívta.

De a gyerek észre sem vette Lucreziát. Benézett az ajtón át a
szalonba, és nagy szemekkel bámulta Lorenzót. A férfi barátai
körében állt és nevetett, arcát megvilágította a közeli ablakból
beáradó fény.

Ez ugyanaz a férfi, mondta magának a kislány. Az, aki ott
volt reggel a kapunál, ahol várakoznunk kellett. A szíve
megdobbant a reménytől. Szinte elviselhetetlen zavartságot és
ijedtséget érzett, megpróbált kérdéseket feltenni, beszélni
Biancával, de nem tudta megértetni magát és azt sem értette,
amit neki mondtak. Lorenzo viszont a Porta San Gallónál
abban a dialektusban beszélt, melyet az olasz nyelvből ő maga
is ismert. Talán ő majd beszél vele, és meghallgatja. Ha
egyáltalán össze tudja szedni annyira a bátorságát, hogy a
segítségét kérje.

Egy kezet érzett a vállán. Bianca jött és a gyerekei közé
lökdöste, akiket éppen elvinni készültek, közben mondott
valamit sietős, izgatott hangon.

– Nem – sikoltotta Ginevra.
Kis kezeivel megragadta a fején tornyosuló bizonytalan

süveget és odarohant Lorenzóhoz.
– Segíts nekem – könyörgött.
Megragadta a ruhaujját és az őrült sebességtől botladozó

nyelvvel hadarni kezdett.
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Lorenzo a ráakaszkodó látomásszerű lényre bámult. Aztán
a kusza, kétségbeesett szavak kezdtek értelmet ölteni.
Féltérdre ereszkedett és átkarolta a gyereket.

– Csak lassan, kicsim – mondta contado2 nyelven –, nem kell
úgy sietni. Lorenzo segíteni fog neked.

Felemelte a kezét, hogy visszatartsa a dühösen közeledő
Biancát.

A vendégek zajongása csillapodott, majd elült. Mindenki az
ablaknál beszélgető furcsa párt figyelte. Néhány perc múlva
Lorenzo gyengéden kioldotta Ginevra fejdíszének zsinórját,
levette a fejéről, és letette a padlóra. Aztán megcsókolta a
homlokát, felállt, a karjába vette és széles vállára ültette.

– Barátaim – mondta mosolyogva –, be szeretném mutatni
nektek ezt az ifjú hölgyet. A neve Ginevra, és ma töltötte be
hatodik évét. Ugyanazon csillagzat alatt születtünk.
Meghívtam, hogy együtt ünnepeljük ezeket a csillagokat.
Lássunk hát hozzá.

***

Lorenzo születésnapi ünnepsége népünnepéllyé változott
Firenzében. Nem az étel miatt, az elérhető volt mindenki
számára. Inkább az ünnepség volt az igazán fogukra való, ami
határozottan kellemesebb volt számukra, mint a legfinomabb
édesség. Jól belakmározhattak a pletykákból.

A város öreg falai között mindenki ismert mindenkit és a
legfőbb szórakozásuk abból állt, hogy kibeszélték egymást.
Firenze majdnem minden kiválósága jelen volt az ünnepségen
és ugyanazt látta. Nagy kedvvel vég nélkül hasonlítgathatták a
benyomásaikat. És meg is tették.

2 A korabeli paraszti nyelvjárás Itáliában
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Beszéltek az ételek mennyiségéről, az utcai sokaságról,
Piero fizikai hanyatlásáról azóta, hogy utoljára megjelent a
nyilvánosság előtt, Bianca sietős távozásáról a desszert
felszolgálása előtt, és a bébiről, mely két órával később
megszületett. De a legtöbbet Ginevráról pletykálkodtak.

Micsoda hallatlan dolog, hogy egy gyerek is részt vehetett a
felnőttek ünnepségén. Meg kell hagyni, Lorenzo összejövetele
volt, és ő azt tehet, amit akar, de ez akkor is megdöbbentő
viselkedés a részéről.

A legtöbben, nagyon helyesen, annak a körülménynek
tulajdonították, hogy a gyermeknek is ugyanezen a napon volt
a születésnapja. Az azonos születésnap elég ritka, és ezért
bizonyára nagy jelentősége van. Az asztrológia elfogadott és
tiszteletben tartott tudományág volt akkoriban, semmilyen
fontos vállalkozásba nem kezdtek bele anélkül, hogy ne
készíttették volna el előtte a horoszkópjukat. Néhány fiatal
hölgy könnyes szemekkel bizonygatta, hogy Lorenzo
egyszerűen csak jóravaló, kedves természetét mutatta meg
ezzel, egy napon majd szerető apa lesz és milyen szégyen,
hogy idegen asszonyt készül feleségül venni, amikor
Firenzében is van számos hozzá méltó lány.

Nem sokkal az ünnepség után, még több hír szivárgott ki
Ginevráról, és a suttogások erősödtek. Azt beszélték, hogy a
kislány nagyapja nincs elragadtatva a gyerek látogatásától.

Antonio de’ Pazzit büszke, a világtól visszavonultan élő
férfiként ismerték, aki az egész évet vidéki házában töltötte,
egy szerény villában, mely egy mérföldnyire volt délre
Firenzétől. A Pazzik szolgálói adták tovább más szolgálóknak,
hogy Antonio úgy üvöltött, mint egy bika, amikor a bátyja
hívta, hogy jöjjön be a városba. Amikor a gyereket vitték el
hozzá, kérdezgette egy kicsit, majd megsértődött a kislány
kiejtésén és ragaszkodott hozzá, hogy tanítsák meg a firenzei
nyelvre, mielőtt újra a szeme elé kerül. A szolgálók
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elismételték a dolgot az uraiknak és a történet elterjedt az
egész városban. Órákon belül mindenki nevetett.

Néhány nap múlva a pletykák hangvétele megváltozott,
már nem szórakoztak rajta, hanem izgatottá váltak.
Megtudták, hogy Ginevra nem látogatóba jött. Az apja végleg
visszaküldte a gyereket az anyja családjához, mivel
nemrégiben újra megnősült, és az új felesége nem állhatta a
kislányt a háznál. Ez sértés volt a Pazzikra nézve, melyet csak
azért néztek el, mert a gyerekkel együtt visszakapták anyjának
hozományát is. Nemcsak visszaadták, hanem meg is
duplázták, hiszen Burgundia hercege is hozzájárult saját lánya
hozományához. A csúnyácska, rossz modorú, furcsán öltözött
kislányra tehát nagy örökség várt. A városban minden háznál
sürgős találkozókat hívtak össze, hogy kigondolják, ki az az
egy-két fiúgyerek, aki jövőbeni férjként alkalmas lehet.

A Medici-palota sem volt kivétel ez alól. Pierónak csak
egyetlen közeli rokona volt, Pierfrancesco. Keservesen
összevesztek Cosimo birtokának a megosztásán, és
Pierfrancesco már öt éve nem beszélt Pieróval, és nem
válaszolt Piero kibékülést sürgető leveleire. Pierfrancescónak
két fia volt, az idősebbik csak néhány hónappal fiatalabb, mint
Ginevra.

– Ha meg tudnál állapodni vele egy eljegyzésben, akkor
elülne a viszálykodás.

Lucrezia de’ Medici lágy, erős kezeiben tartotta férje
elformátlanodott kezét. Tudta, hogy a férje attól fél, hogy
meghal, mielőtt kibékülne a családjával.

– Te vagy a család feje, drágám. Pierfrancesco úgysem
léphet egyedül. A Pazzik részéről Jacopo dönt. Írhatok neki a
te pecséted alatt? Ez túl kényes ügy, nem bízhatjuk a titkárra.

Piero gondolkodott, majd megrázta a fejét.
– Jacopo valami különleges dolgot akar majd cserébe az

örököslányért. A lány elkötelezettség nélkül maradhat évekig,
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miközben Jacopo mindenkinek a szemébe nevet és keresi a
megfelelő ajánlatot. Meg kell találnunk a módját, hogy
rávegyük a dologra, rá kell jönnünk a gyenge pontjára. Nem
sürgős. Még sokáig nem fog elfogadni egyetlen ajánlatot sem.

De igen, sürgős, drágám – gondolta Lucrezia. – Mindennap
egyre gyengébb vagy.
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3. FEJEZET3. FEJEZET3. FEJEZET
Január közepére a Lorenzo születésnapi ünnepségéről szóló

híresztelések átadták a helyüket a lovagi tornájáról szólóknak.
A tornát február hetedikére tervezték, és a legígéretesebb
látványosságnak ígérkezett, amit valaha is láttak Firenzében,
pedig ez a város világszerte ismert volt pazar fesztiváljairól és
szertartásairól.

A lovagi torna azonban akkoriban már igencsak idejét
múlta esemény volt. A küzdelmeket felbérelt hivatásos
katonák vívták. Egy fiatalember sokkal könnyebben
szerezhetett magának hírnevet és csinos lányokat, ha pénzügyi
téren aratott sikereket, mintha letaszította lováról az ellenfelét.
De a hagyományok azért még éltek. Sok városban rendeztek
nyilvános lovagi tornákat, a győztesnek dagadó pénzes-zacskó
ütötte a markát. Egy vándor „lovag” egy jó lóval gazdagon
meg tudott élni kemény, ügyes lándzsájából.

A Firenzei Köztársaság nem sokra tartotta a lovagság
intézményét. Túlságosan összefüggött az arisztokráciával, de a
versengés drámája, a veszély izgalma és a lehetőség a
látványosságra egyetlen eseményben kapcsolódott össze a
lovagi tornában. Mindenki egyetértett abban, hogy zseniális
ötlet volt Lorenzótól, hogy elhatározta a megrendezését.

A körülmények további bizsergető spekulációra késztettek.
Nyilvánosságra hozták ugyanis, hogy a lovagi torna
megrendezése Lorenzo közelgő házasságának a
megünneplésére szolgál. Ugyanakkor köztudott volt, hogy a
torna királynője Lucrezia Donati lesz, Lorenzo kedvese. Képes
volna Lorenzo egy vagyont költeni a látványosságra, csak
azért, hogy nyilvánosan megtisztelje vele Lucreziát? A lány
erőszakolta volna ki? Vajon jövendőbeli felesége tud-e a
tornáról? Tud-e Lucreziáról? Ezek a pletykák legalább olyan
izgalmasak voltak, mint az a kérdés, hogy milyen új ruhát
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rendeljenek, ami mellett elbújhat az összes többi résztvevő
öltözéke.

Egész Firenzében csupán két ember volt, aki nem vett részt
a híresztelésekben és a divatversenyben: Lorenzo de’ Medici
és Lucrezia Donati. Lorenzo már akkor megtervezte és
megrendelte mindkettőjük öltözetét, amikor még csak tervezte
a tornát, vagyis hónapokkal annak bejelentése előtt. És
Lucrezia soha nem kérdezte tőle, hogy miért csinálja azt, amit
éppen csinál. Ő sokkal jobban tudatában volt helyzetének
korlátaival, mint maga Lorenzo.

Fiatal fiú volt még, csak tizenhat éves, amikor beleszeretett
az akkor tizenegy éves Lucreziába. A lány szépsége akkoriban
kezdett kibontakozni a gyermekkor semlegességéből. Hozzá
írta első szerelmes verseit, melyeket rögtön el is égetett, mert
nem tartotta őket elég jónak egy istenséghez. Úgy gondolt rá,
mintha maga Venus kelt volna életre benne, magára pedig
csak, mint egy esetlen földi halandóra, aki meg sem érdemli
azt az ajándékot, hogy a lány figyelemre méltassa, amikor az
istentiszteleteken bámulta őt és a lány rámosolygott.

A Donatik régi nemesi család voltak, és még mindig a róluk
elnevezett kis téren álló szűk, kényelmetlen évszázadokkal
ezelőtt épített várban laktak. Lorenzo az utca másik oldalán
őgyelgett és a benti szépséges lányról ábrándozott, és abban
reménykedett, hogy talán megpillanthatja a magasan ülő
keskeny ablakok valamelyikében. Egészen megmámorosodott
saját elragadtatásának romantikájától. Feleségül akarta őt
venni, és templomot építeni a számára, és elhalmozni
virágokkal és mézzel.

Apja azonban emlékeztette családi kötelezettségeire, és
elküldte Lorenzót első diplomáciai küldetésére. Mire
visszatért, minden el volt rendezve. A Donatik nem voltak
elég befolyásosak, ezért ez az előnytelen házasság nem jöhetett
szóba. De ha Lorenzo még mindig szereti Lucreziát, amikor a
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lány eléri azt a kort, hogy éretté válik a férfi és nő közötti
szerelemre, és elfogadja Lorenzo szerelmét, a dolognak nem
lesz akadálya.

Három évvel később Lucrezia névházasságot kötött Niccolo
Ardinghellivel. Másnap a férfi Firenze képviseletében
hivatalos útra indult Portugáliába, Lucrezia pedig beköltözött
a számára vásárolt házba a Via de’ Puccin, mely csak egy
saroknyira volt a Medici-palotától. Lorenzo ott várt rá.
Virágokkal és mézzel halmozta el, és egy verset is írt hozzá:

Tiszta volt az ég a vagy felhős,
amikor találkoztunk?

Nem számít. Nyár sugárzik a szemeidből.
És ez a gyönyörű arc maga a paradicsom.

A lány nekiadta a testét, hogy imádja.
Azóta majdnem egy év telt el; Lorenzót még mindig

áhítattal töltötte el gyerekkori álmának beteljesülése. Majdnem
minden nap meglátogatta Lucreziát, rendszeresen virágot vitt
neki, és mindig megajándékozta egy új verssel, mellyel a
szépségének adózott. A lány mindig várta, illatosan, lágy
színű ruhákba öltözve. És mindig azzal kezdte a
szeretkezésüket, hogy az ujját a szájához emelte és így szólt: –
Pszt! Nincs szükségünk szavakra. Vigyél az ágyba.

Akkor Lorenzo lassan kibontotta a ruháiból, mindannyiszor
megcsodálta bőrének fehérségét, testének és arcának
tökéletességét. Amikor már mezítelenül állt előtte, kezével
végigsimított a testén. Napbarnította bőre még sötétebbnek
látszott rajta. A lány olyan volt, mint a tiszta márvány, de
meleg és selymes tapintású. A férfi a karjaiba vette, Lucrezia
hozzásimult, fejét a válla hajlatába fektette. Lorenzo egyre
gyorsuló lélegzése volt az egyetlen hallható nesz a házban.
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Könnyű, mint a pihe, gondolta minden alkalommal
Lorenzo, elcsodálkozva Lucrezia törékenységén. Odavitte az
ágyához és gyengéden lefektette a rózsaszínű selyemlepedőre.
Aztán kihúzta az elefántcsont csatokat aranyló hajfonataiból,
és lassan leengedte a haját. Aztán amikor legyezőként terült
szét pici feje körül, egy lépést hátrált, hogy megcsodálhassa.
Lucrezia kinyitotta kék szemét. Lassan elmosolyodott.

Lorenzo szíve fájdalmasan dobbant, alig tudta visszatartani
magát. De nem mozdult. Szemei beitták Lucrezia látványát,
számára ez volt a szeretkezés legizgalmasabb része. Olyan
sokáig húzta ezt a pillanatot, amíg csak bírta. Amikor már nem
tudott tovább várni, ledobta magáról a ruháit és védőburkot
húzott sajgó vesszőjére. Lucrezia odaadón széttárta a lábait, ő
pedig a győzelem, a birtoklás és a megkönnyebbülés bacchusi
kiáltásával hatolt belé.

Később a karjaiban tartotta a lányt, és beszívta hajának
illatát, és addig beszélt neki a szerelméről, míg kiszáradt a
torka. Aztán lehunyta a szemét, és azonnal elaludt.

Lucrezia kicsúszott a karjai közül. Összeszedte a férfi ruháit
és összehajtogatva az ágy végébe fektette, majd átment a
szalonba a saját ruháiért. Lorenzo tíz-tizenöt percet fog aludni,
hogy aztán teljesen frissen ébredjen. Ezzel a módszerrel ki
tudta játszani az idő korlátait. Bárhol képes volt aludni:
lóháton, földön, széken ülve és mégis testileg-szellemileg
egyaránt felfrissülve kelt fel. Ha tíz percre elbóbiskolhatott,
akkor akár az éjszakai alvást is elhagyhatta, amire pedig a
legtöbb embernek szüksége van. Az őrök, akik a sötét firenzei
utcákon járőröztek, hozzászoktak már, hogy éjszaka a Medici-
palota egy piciny ablaka legtöbbször világos: ott dolgozik,
olvas, ír vagy komponál Lorenzo. Kihasznált minden percet,
amit elrabolhatott a napból, és még ez sem volt elég. Annyi
mindent akart csinálni, oly sok örömbe akart belekóstolni, oly
sok dolgot akart megtanulni, kipróbálni, látni.
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Amikor felébredt, gyorsan felöltözött és csatlakozott
Lucreziához a szalonban.

Bort töltött mindkettőjüknek, leült a lánnyal szemben és így
szólt: – Mesélj, mi hír a városban?

Mint igazi firenzei, Lucrezia imádta a pletykákat. Boldogan
csacsogott, miközben Lorenzo kortyolta a borát. Mesélt neki az
új szakácsról, akit az unokatestvére talált, egy ruha szabásáról,
amit éppen akkor rendelt, a legifjabb botrányról, ami azért tört
ki, mert az érsek meglátogatott egy előkelő zárdát, ahol
minden apáca szeretőt tart, az újonnan megnyílt pékségben
árult kenyér áráról, és arról a híresztelésről, hogy Maria
Rasponi zálogba teszi az ékszereit, hogy kifizethesse a férje
szerencsejáték-adósságait.

Lorenzo bólogatott, mosolygott, bátorította. Soha nem
fáradt bele a lány kecses kézmozdulatainak és csacsogó
szájának látványába.

Mikor már ideje volt mennie, két kezébe fogta az arcát és
mélyen a szemébe nézett: – Boldog vagy, szerelmem?

– Igen, nagyon boldog.
Lorenzo megcsókolta, és elment. A lány nem kérdezte meg,

mikor látja újra. Úgyis előre küld majd egy inast, hogy jelentse
az érkezését. Ő pedig majd várni fogja.

Amikor Lucrezia biztosította Lorenzót arról, hogy boldog,
tiszta szívből mondta. Imádta azt az életet, amit a férfi nyújtott
neki: a saját házat, melyben puha párnák és gyönyörű tárgyak
voltak, a saját szolgálókat, akik lesték minden kívánságát és
sóhaját, a ruháit, az ékszereit, a finom parfümöket és olajokat.
Lucrezia olyan házban nőtt fel, melyben már csak nyomai
maradtak a gazdagságnak, valójában naponta küszködtek
méltóságteljesen a szegénységgel. Így aztán állandóan
boldoggá tette a kényelem és az az élvezet, amit a jómód
nyújtani tud.
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Még emlékezett arra, hogy az apja sírva tért haza a Piero de’
Medicivel folytatott megbeszélésről. Lucrezia túl fiatal volt
még ahhoz, hogy megértse az okát. Most négy évvel később
már tudta, hogy az apja szíve majd megszakadt, amikor
megtudta, hogy a lányát szeretőnek akarják, nem feleségnek.
Lucrezia úgy gondolta, butaság volt ez az apjától.

Idősebb nővérei már mind férjhez mentek. Ugyanígy a vele
egykorú barátai és unokatestvérei is. Szerinte azonban egy
feleség helyzete sokkal kevésbé vonzó. Elvárják tőle, hogy
gyerekeket szüljön, állandóan csak a háztartás kösse le a
figyelmét, és biztosítsa, hogy férjének minden kívánsága
teljesüljön. Lucrezia számára azonban mindez fordítva volt.
Lorenzo leste minden szavát, elhalmozta ajándékokkal,
versekkel, figyelmességekkel.

Az ő pártfogoltjaként és a Donati család hosszú, büszke
története réven Lucreziával mindenütt tisztelettel bántak.
Kényelmes házassága és férjének még kényelmesebb távolléte
lehetővé tette, hogy mindenhová meghívják, és mindenhol
szívesen lássák, ahol csak egy fiatal, a szokásoknak
megfelelően férjezett hölgy megfordulhat. Azt hitte, mindenki
irigyli őt.

Tudta, mindez a szépsége miatt van. Lucrezia tudatában
volt annak, hogy gyönyörű. Látta a tükörben és körülötte a
többiek szemében. Firenzében nagyra értékelték a szépséget.
Az egész város mámoros volt a művészetektől és a szépség
eszményítésétől. Lucreziát, mint a legnagyobb eleven
szépséget ismerték el és csodálták a városban. Mindenhonnan
egyre jött a hódolat mindenféle apró jele. Naponta versek és
dalok tucatjait írták hozzá, és virághalmokat, édességes-
dobozokat, szalagokat, aranyozott fésűket és legyezőket kapott
ajándékba.

Lorenzo nem ellenezte a tömjénezést. Ez hagyományosan
szokás volt Firenzében, és nem tartalmazott semmiféle
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személyeskedést. Ugyanígy hagytak virágot és verseket
Firenze más műremekei előtt is, például Donatello szobránál,
Masaccio és Giotto festményeinél.

Lucrezia sütkérezett a dicsőségben. Imádságaiban néha
felajánlotta köszönetét Istennek. Úgy érezte magát, mint egy
királynő. A lovagi tornán trónon fog ülni. Pontosan az illett
hozzá.

Soha nem tűnődött el azon, hogy egy napon mindez véget
érhet. Tizenöt éves volt, és azt hitte, hogy örökké fog tartani.

Lucrezia bevonulását a lovagi torna trónjára trombitások és
kikiáltók jelentették be. Ahogy besétált a Santa Croce-templom
előtti piazzára, a téren összesereglett tömeg éljenzése olyan
hangos volt, mint az ágyúdörej. Jobbra-balra forgatta a fejét, és
fogadta a piazza négy sarkán szorosan zsúfolódó tömeg
üdvözlését. Aranyló haját befonták és feltűzték, a bőrével
azonos színű gyöngysorral és halvány zafírral díszítették,
mely éppúgy, mint a köpenye, oly kék volt, mint a szeme színe
vagy a felettük ragyogó porcelánszerű égbolt.

Elhelyezkedett a bársonnyal bevont trónon, melyet a bírák
és a kiváltságos polgárok számára épített emelvény előtt
középen állítottak fel. Majd királynőhöz méltóan bólintott, és a
lovagi torna megkezdődött.

Volt ott minden, amit Lorenzo beígért: látványosság, dráma,
meglepetés, veszély, izgalom. Húsz versenyző vett részt a
tornán, akiket ez alkalommal „lovagoknak” neveztek. Egyikük
egy szabadúszó hivatásos volt. Tizennyolcán Firenze nagyobb
családjaiból kerültek ki. És természetesen Lorenzo.

A lovagok egyenként léptek be a piazzára, őket libériás
szolgák követték, akik a lovagok címerével díszített zászlót
hordoztak, majd az apródok jöttek, akik egy selyemzászlót
vittek, melyre a lovag hölgyének allegorikus leírását festették.
A bevonulás ünnepi látványosság volt, az aranyozott zászlók
ragyogtak a napfényben, a hatalmas fényes selyemlobogók
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káprázatos színekben tündököltek, és gyönyörű hajadonok
pompáztak rajtuk a szélben.

Még az írástudatlanok is megérthették a zászlók jelentését.
Ők mindig is szimbólumok és képek segítségével szerezték
ismereteiket kereskedelmi elszámolásaik során, a Biblia
történeteinek vég nélküli szakaszairól és a szentekről is,
melyekkel a templomokat dekorálták. Most megtapsolták a
hófehér ruhás nimfát, aki Cupido nyilait hozta, az istennőt, aki
keze érintésével életre keltette a meddő búzát, és a szüzet, aki
megveregette az egyszarvú sörényét.

A tanultabbak felismerték a történelmi szereplőkre, vagy a
lovagnak és hölgyének a személyére történő utalásokat. Ők az
ábrák ötletességét és a festő tehetségét is megtapsolták.

A lovagok ragyogó felékszerezett jelmezeket viseltek, a
lovaikat cifra bársony és brokát burkolta. Mindegyiküket a
csodálat és a nagyrabecsülés üdvrivalgása fogadta.

Lorenzo utolsóként lépett be a térre. Olyan hangos
dübörgés fogadta, ami teljesen betöltötte a tér levegőjét. A
templom kőfalai és a teret övező házak visszhangozták az
éljenzést, így aztán az emberek befogták a fülüket, és úgy
folytatták az ovációt. Az ablakok, az erkélyek, de még a
háztetők is zsúfolva voltak nézőkkel. Egymást lökdösték és a
nyakukat nyújtogatták, hogy láthassanak valamit, miközben
majdnem leestek, de életük kockáztatásával is tovább
ordították: – Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo!

A férfi csodálatos látványt nyújtott. Egy hatalmas fehér ló
nyergében ült, mely a nápolyi király ajándéka volt. A ló úgy
mozgott, mintha tudatában lenne királyi méltóságának: a fejét
szemtelenül feltartotta, a lábait parádékhoz idomított állathoz
méltóan magasra emelte. A lószerszámok és a nyereg is
arannyal díszített vörös bőrből készült, a zabla és a kengyel
aranyból volt.
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Aranyból voltak Lorenzo sarkantyúi is és aranyhímzés fedte
vörös-fehér színű köpenyét. Egy hosszú, ékszerekkel kirakott
aranytoll díszítette gyémánttal és gyöngyökkel dekorált fekete
bársonysüvegét. A válláról egy széles, súlyos fehér selyem
gallérvédő omlott alá, hátra a ló aranyszalaggal összefont
farkához. A gallérvédőre rózsákat varrtak, némelyik
elfonnyadt már, de a többi teljes virágjában pompázott.
Gyöngyökből egy feliratot is formáltak, francia nyelven, mely
így szólt: „A mi időnk visszatér.”

Suttogások futottak végig a tömegen, fordítást kérve és
kapva. Mindenki azt hitte, hogy érti a mondat jelentését: A
Firenzei Köztársasággal újjászületett a szabadságnak és a
hatalomnak az a régi időszaka, amikor a republikánus Róma
uralta a világot. Firenze művészete és műveltsége az ókori
Athén ragyogásának újjászületése.

Csak Lorenzo tudta, hogy a felirat ugyan mindezt a jelentést
magában hordozza, de annál sokkal többet mond. Ez az ő
ígérete a firenzei népnek.

Ma mindenki itt van. A tehetősebbje a lelátókon. A
kézművesek, iparosok, munkások az utcákon. A feleségeik és
a gyerekeik a háztetőkön és az ablakokban. Lorenzo
mindannyiukat szerette, még a zsebmetszőket is, akik most is
szorgalmasan dolgoztak a tömegben és a prostituáltakat is,
akik későbbi üzleteket beszéltek meg, az árusokat, akik
vizezett bort és romlott sajtot kínálnak, bezsebelik a hasznot,
és lelépnek, mielőtt a vásárló megkóstolhatná az árujukat. Ők
mindannyian Firenzéhez tartoznak, és Lorenzo még nagyobb
dolgokat ígér nekik, mint ez a mai napi látványosság. Egy
napon ő lesz az a Medici, aki uralkodni fog felettük, és aki
visszahozza nekik a nagyapja korabeli dicsőséget. És még
tovább növeli azt. Ez volt az ő ígérete a tömegnek, erre
esküdött meg Cosimónak.
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Amikor a lovagi torna véget ért, a lovak és lovasok pazar
pompája piszkos cafatokban lógott, és sok ingujj és lábszár
vérben ázott. A bírák röviden kihirdették az eredményt, és
átnyújtották Lorenzónak a díjat: egy ezüstsisakot, melynek
forgóján a figura Marsot ábrázolta. Lorenzo magasra tartotta,
és a lovával végigbaktatott a piazza mind a négy oldalán, hogy
a nézők közelebbről is szemügyre vehessék a gyönyörű
tárgyat. Csak mosolygott az éljenzésen és a gratuláló
kiáltásokon. Tudta, ahogy a nép is tudta, hogy nem a
küzdelem során mutatott ügyessége révén kapta meg a díjat.
Azért jutalmazták meg, amiért megtervezte és megszervezte
ezt az eseményt. Leginkább azért vehette át a díjat, mert
megfizetett érte, mint ahogy ő fizetett a többi sisakért, a
zászlókért, az apródokért és inasokért, a zenészekért, a díszes
fegyverekért, lándzsákért, a kísérőkért, a bírák emelvényéért
és Lucrezia trónjáért. Ez a lovagi torna az ő ajándéka a
városnak.

Mégis, noha némi cinizmus vegyült közé, az éljenzés valódi
volt, ezt Lorenzo maga is tudta. Korábban nemegyszer hallotta
már, és éppen így hangzott, éppen ezek a házak
visszhangozták. A Piazza Santa Crocén calció-t játszottak.
Calciót, ezt a vad, küzdelmes, korlátok nélküli labdarúgást,
ami úgy próbára teszi a férfi erejét és idegrendszerét, ahogy
egyetlen más harci játék sem. Firenzében minden fiúgyerek és
férfi játszhatott, ha volt elég vakmerő bátorsága hozzá. Nem
tettek semmiféle megkülönböztetést sem hatalom, sem
gazdagság szerint. Lorenzo, ahogy járni kezdett, csatlakozott a
küzdelemhez. Folyton megsérült, véres sebeket kapott,
ordibáltak vele, megszégyenítették. De kitartott a játék mellett.
Az évek során, ahogy kifejlődött a teste, az egyik legjobb
játékos lett a városban. Hős lett, és ezt egyedül érte el. A
futballpályán Lorenzo volt, a férfi, nem pedig Lorenzo, a
Medici. Így hát felállt az aranykengyelben és végiglovagolt az
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őt csodáló tömeg előtt. Úgy fogadta az éljenzést, mint ami kijár
neki.

Lucrezia Donati figyelte őt a trónjáról, és imádta. Lorenzo
volt a király, ő pedig a királynő.

Fölötte a lelátón egy idősebb Lucrezia figyelt, Lorenzo
anyja,

Lucrezia de’ Medici. Kedves arca gyengéd volt és ragyogott
a büszkeségtől és a szeretettől. Körülötte mindenkinek
természetesnek tűnt, hogy a szeme párásán csillogott az el
nem rejtett könnyektől. Nem tudhatták, hogy mire gondol…
Ürítsd ki mélyen e győzelem poharát, fiam, élvezd ezt a
boldog szabadságot, ezt az örömet. Közel van, nagyon is
közel, mindennek a vége. Amikor te leszel a Mediciek feje,
amikor minden mosolygó arc ellenséget rejthet, amikor
Firenze még többet követel majd – sokkal többet –, mint egy
napfényes ünnepnapot. Azt kívánom, bárcsak olyan
maradhatnál mindörökké, amilyen ma vagy, fiatal, bizakodó
és boldog. És mégis ez az, amitől a legjobban félek: a
természeted okozza majd a bukásodat.

Bocsásd meg a gondolataimat Szentanyám, imádkozott
magában. A gyermekeim jelentik számomra a legnagyobb
áldást, és hálás vagyok értük. De sokkal törékenyebbek, mi
gondolnák, és az érettük való aggódás kard a szívemben.

Lucrezia oldalán Giuliano éljenzett, amíg be nem rekedt. A
közelben a lánytestvérei tapsoltak és magasra tartották a
fejüket, sütkérezve a Lorenzóról rájuk is visszaverődő
dicsőségben.

Bianca idősebb gyerekei mögött a kicsi Ginevra
lekuporodott, hogy kilásson a legmagasabb fiú lábai között. A
szemei mereven bámultak előre, a teste remegett az érzelmek
hullámaitól. Ez Lorenzo, ez a hősies férfi, ő tartotta a vállán,
osztotta meg vele az ételét és nevezte csillag-testvérének. Azt
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gondolta róla, hogy olyan, mint az isten és bálványként
imádta.
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4. FEJEZET4. FEJEZET4. FEJEZET
– Állj, egyenesen! Ne lógasd úgy a fejed! Nézz rám! Hadd

nézzelek.
Bianca néhány lépéssel hátrább lépett és alaposan

megszemlélte férje kis unokahúgát.
Ginevra most alig hasonlított arra a finomkodóan

túldíszített ruhába öltöztetett gyerekre, aki az apja burgundiai
várából érkezett. Nyelvi nehézségei kivételével olyan volt,
mint bármelyik jó családból származó firenzei kislány. De a
nyelvvel is jól haladt, hála a Bianca által felfogadott oktatónak.
Bianca meg volt elégedve azzal az eredménnyel, amit alig
néhány hónap alatt sikerült elérnie. Ginevra tiszteletre
méltónak látszott. Bianca teljesen átformálta a gyereket.

A firenzei asszonyok és lányok ugyanazt azt alapvető
öltözéket viselték: egy vékony, rendszerint fehér, hosszú inget
kör alakú nyakkal és hosszú ujjal a ruha alatt, amit gamurrá-
nak neveztek, e fölé vették a cioppá-t, egy hosszú, bélelt
köpenyt, mely gyakran ujjatlan és elöl nyitott. A gamurrán
lehetett lemérni a szabó ügyességét. Ennek is kerek nyaka volt,
de valamivel mélyebb kivágású, mint az alatta lévő ingé és
hosszú, szűk ujja. A hátán szalagokkal fűzték össze, a válltól
pedig egyenesen omlott alá egy enyhén kiszélesített szegélyig.
Ha mesterien szabták, bármilyen alakon jól mutatott. Egy jó
alakú asszonynak pedig különösen kihangsúlyozta a
mellének, a derekának és a csípőjének a vonalait anélkül, hogy
bármit veszített volna az egyszerűségéből.

A cioppa lehetett sima vagy annyira díszes, amennyire
tulajdonosának ízlése és pénztárcája engedte.

Firenze volt az egész világon a kézműipar, a
gyapjúfeldolgozás és -festés központja, az iparosok vásznakat,
bársonyanyagokat, selymeket, brokátokat és felülmúlhatatlan
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gazdagságú hímzéseket is előállítottak. Ennek az alapvetően
egyszerű öltözéknek a variálása tehát korlátlan volt.

Bianca jól választott Ginevrának. A gyereknek két fehér
vászoninge volt és két jó firenzei gyapjúból készült gamurrája,
egy barna és egy sötétzöld. Az ingek és az ujjak szegése mély
volt, a hátsó fűző alatt az anyag két oldalról átfedte egymást.
Így a ruhákat le lehetett engedni és ki lehetett bővíteni, ahogy
a gyerek növekedett. A cioppáját is gyapjúból varrták, barna
színű volt, zöld béléssel és szintén mélyen felszegett. Ez a
ruhatár kiszolgálja a gyereket, amíg teljesen felnő, mivel a
firenzei gyapjú nem egykönnyen használódik el. Nyárra a
három meleg gyapjúöltözéket felcseréli egy ugyanolyan, mely
azonban könnyebb anyagból készül és világosabb színű. A
vászoningek egész évben megfelelnek.

Bianca ugyanezt a ruhatárat állította össze a saját
gyerekeinek is. Mint minden firenzei, Bianca is gyakorlatias
volt és takarékos.

Összehúzott szemmel nézett a kislányra és majdnem
elégedett volt az eredménnyel. Elég szégyen ugyan, hogy
Ginevra haja barna, nem pedig szőke, ami Firenzében gyakori
és divatos volt, de hát ezzel Bianca igazán nem tudott mit
tenni. Ha a nyelvtudása is megfelel majd a vizsgán, talán már
néhány nap múlva leveheti róla a kezét.

– Most mondd újra – parancsolta Bianca – emeld fel a fejed,
és ne harapd el a szavakat. „Jó napot, tisztelt nagypapa.” Beszélj
hangosan.

Antonio de’ Pazzit, Ginevra nagyapját várták a városba.
Látogatására abból az alkalomból került sor, hogy Jacopo de’
Pazzit ünnepélyesen beiktatják a köztársaság kormányának
vezetőjévé. Gonfaloniere lesz.

A firenzei politika szövevényes, bonyolult keveréke volt a
hagyományoknak, a színháznak és a láthatatlan
manőverezéseknek. Minden polgár büszkén tekintett a
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köztársasági kormányra, még azok is, akik tudták, hogy a
dolgokat a színfalak mögül irányítják. Itália összes többi
városállamában egy zsarnok uralkodott. Csak Firenzében volt
minden embernek egyenlő esélye arra, hogy uralkodó legyen.

A látható kormány egy kilenctagú csoportból állt, melyet
Signoriaként ismertek. A Signoria feje volt a Gonfaloniere.
Őket egy bonyolult lottójátékszerű sorshúzással választották
meg, és hivatalukban töltött idejük két hónapra terjedt.

Ez idő alatt elmondhatatlan luxusban éltek az ősi
kormányépületben, a Palazzo della Signoriában. Káprázatos
hivatali öltözékeket viseltek, ételeiket a legjobb firenzei
szakácsok készítették, zöld libériás szolgák kényeztették,
speciális egyenruhás őrök csapata óvta, udvari mókamesterek
és zenészek szórakoztatták őket.

A legnagyobb tisztelet övezte őket a városban, és ez a
tisztelet soha nem múlt el. Élete hátralévő részében ezt a férfit
már mindig csak úgy emlegették, mint a korábbi elöljárót vagy
Gonfalonierét.

Semmiféle hivatalos döntést nem lehetett hozni nélkülük. A
Signoria volt az állam törvényhozó testületé.

***

A kevésbé látható, de legalább olyan fontos kormányzatot
egy bizottságokból álló hatalmas bürokrácia jelentette, mely
uralta az állam működését és a Signoria döntéseinek és
törvényeinek a végrehajtását.

***

A kormányzat legfontosabb alakjának azonban nem volt
semmiféle címe vagy hivatali jelvénye. Ez az ember pedig a
Medici család mindenkori feje volt. Az ő javaslatai és ajánlásai
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határozták meg a bizottságba való jelöléseket és azokat a
neveket is, melyeket a nyilvános Signoria választás alkalmával
történő sorshúzáskor a bőrzsákba tettek. Ez így ment
harmincöt éve, amióta Cosimo de’ Medici kitanulmányozta a
kormány működését és néhány éles elmére valló korrekciót
eszközölt, ami ugyan kifelé semmiféle változást nem okozott,
de valójában a saját kezébe vette a hatalmat.

Mindenesetre rendet tett a káoszban. A firenzeiek Pater
Patriaenak3 nevezték és a fiához fordultak, hogy legyen a
vezetőjük, amikor távozott az élők sorából.

***

Piero de’ Medici márciusban intézte úgy, hogy Jacopo de’
Pazzit válasszák meg Gonfalonierének.

– Ezzel vásároljuk meg az örököslányt Pierfrancesco fiának
– jelentette ki meggyőződéssel.

Lucrezia egyetértett.
– Jacopo a nép tiszteletét mindennél többre értékeli. Ezzel

megtaláltad a leggyengébb pontját. Nem fog lemondani erről a
hivatalról, még akkor sem, ha tudja, hogy ezzel erkölcsileg az
adósod lesz.

***

Az új Signoria bemutatása a városnak mindig ünnepnap
volt. Ezen a gyönyörű tavaszi napon ráadásul kettős ünnepet
ültek. Március 25-ét, a Gyümölcsoltó Boldogasszony napját a
firenzeiek az új év kezdeteként ünnepelték. A Piazza Santa
Crocén a tömeg ismét olyan hatalmas volt, mint Lorenzo

3 A Haza Atyja
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lovagi tornája alkalmával. Mindannyian jó hangulatban
érkeztek, élvezték a balzsamos időjárást és szabadnapot.

Jacopo szívét melengette a tömeg tapsa, amint megjelent a
templom ajtajában hivatali ünneplő öltözékében. Elődei
hermelinnel bélelt bíbor palástot viseltek, hermelingallérral és
kézelővel. A Gonfaloniere palástjára azonban még
aranycsillagokat is hímeztek.

Jacopo a tömeg üdvözlésére válaszul felemelte a karját.
Aztán átvette a köztársaság selyemzászlaját a leköszönő
Gonfalonierétől. A fehér mezőben vörös liliom Firenze
szimbóluma volt, az állam jelképe. Az elkövetkezendő két
hónapban Jacopón kívül senki sem érintheti meg. A
köztársaságot az ő felügyeletére bízták.

Büszkén lépdelt lefelé a lépcsőn, magasra tartva a fehér
zászlót, és megkezdte államhivatalnokhoz méltó bevonulását a
Palazzo della Signoriába. A priorok a lépéseihez igazodtak.
Jacopót annyira betöltötte a büszkeség, hogy szinte meg sem
hallotta az útvonala mellett felsorakozott nép éljenzésének
hangjait. Az uralkodók nemtörődömségével tiporta el a lábai
elé szórt virágokat.

***

– Legalább bólinthatott volna – jegyezte meg Bianca.
Jacopo még a családja jelenlétét sem vette tudomásul a

templomban, ennek ellenére nem hallatszott ki bosszúság
Bianca hangjából. Túlságosan örült Jacopo megválasztásának.
A két hónap alatt, míg Jacopo a Palazzo della Signoria lakója
lesz, ellenfél nélkül uralkodhat a Pazzi-palotában. Végre
megrendelhet egy alapos takarítást. Talán új függönyöket is
csináltathat. Tele volt tervekkel.

Elmo megbökte a karját.
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– Úgy látszik jól alakulnak a dolgok a kis látogatónkkal –
suttogta.

– Micsoda?
Bianca követte a szemével amerre Elmo mutatott.
Antonio de’ Pazzi lehajolt, a feje egy szintre került az

unokájáéval. Beszélgettek.

***

Jacopo megválasztása alapvető változásokat hozott Ginevra
életében. A ceremónia másnapján a nagyapjához költözött a
Villa La Vacchiába.

Jacopo uralmának lejárta utáni héten üzenetet küldött Piero
de’ Medicinek. A levélben csak annyi állt, hogy Jacopo
szívesen áll Piero rendelkezésére. Mindkét férfi tudta, hogy ez
az első lépés ahhoz, hogy megtárgyalják Ginevra eljegyzését
Piero ifjú unokaöccsével.

De azt is tudták, hogy Jacopo aligha választhatott volna
alkalmatlanabb időpontot arra, hogy kifejezze készségét az
ügy megtárgyalására. Lorenzo esküvőjéig már csak egy hét
volt hátra, és a Medici-palotában nagy felfordulást okozott a
készülődés.

Piero egy apródot küldött a feleségéért és Lorenzóért. Ezt
megelőzően válasz ment Jacopónak, hogy a családnak össze
kell ülnie és meg kell vitatnia a lehetséges eljegyzés részleteit.
Mint a Medici ház fejének, Piero kezében volt a végső döntés.
De minden családban megvitatják a fontosabb lépéseket,
mielőtt megteszik. Mindenkinek joga, hogy elmondja a
véleményét. A család bármely tagjának lépése érinti a
többieket is. A család többet jelentett emberek csoportjánál,
akiket összefűz a vérrokonság. Olyan egység volt, mely az
egyetlen biztos szövetséget alkotta bizonytalan időkben is.
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Íratlan törvény mondta ki, hogy a család minden tagjának
segítenie kell a másikat, ha szükséges.

Szállással, javakkal, pénzzel, vagy csatában akár az életével
is. Olyan erős volt ez a hagyomány, hogy felismerhető volt a
köztársaság törvényeiben is. Az azonos nevet viselő család
bármelyik tagját felelősségre lehetett vonni a másik által
elkövetett bűnért, még a legtávolabbi unokatestvért is.

A Medici-palotában tartott megbeszélés két fontos
szempontból sem hasonlított a legtöbb családi összejövetelre:
csak három ember vett rajta részt, és az egyikük nő volt.

Általában csak a nagykorúságukat elért férfiakat tekintették
képesnek a döntéshozatalra. De Lucrezia de’ Medici nem
tartozott az átlagos asszonyok közé. Még maga Cosimo is
tiszteletben tartotta a véleményét, és bevonta őt a Pieróval
folytatott tárgyalásaiba, melyeken Firenze kormányzásának
kényes művészete volt a tét. Mióta Piero a család és az állam
feje, ő lett a legközelebbi tanácsadója.

És Lorenzót is férfinak tekintették, bevonták a
megbeszélésekbe, már jóval azelőtt, hogy elérte a
nagykorúságot.

Mégis, ez a hármas csoport, bármilyen okosak és
tapasztaltak is a tagjai, aligha volt elégséges ahhoz, hogy
családot alkosson, legalábbis abban az értelemben, ahogy a
firenzeiek értették ezt a szót. Piero kipirult az izgalomtól,
amikor Lucrezia és Lorenzo beléptek a dolgozószobájába.

– Jacopo de’ Pazzi találkozni akar velem – közölte. –
Pierfrancesco nemsokára visszatérhet hozzánk.

– Micsoda jó hír – sóhajtott Lucrezia.
Lorenzo nevetett.
– Én megmondtam nektek, hogy a kis Ginevra contadina4

szerencsét hoz nekünk. Amikor Bianca behozta őt és neki is a

4 A parasztlányka
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születésnapja volt, azt hittem ez jó jel. Aztán Bianca fia is azon
a napon született meg, ez már a harmadik jó jel, biztos voltam
benne, hogy igazam van. Hogy vihetnénk meg a hírt
Pierfrancescónak?

Piero mosolygott.
– Te mész el hozzá, fiam. Pierfrancesco fia a névrokonod,

tehát az érdeklődésed természetes. Menj azonnal. Még van
idő, hogy Pierfrancesco is részt vehessen az esküvőd
alkalmából rendezett ünnepségeken.

Lucrezia észrevette, hogy a fiának egy pillanatra
önkéntelenül elakadt a lélegzete. Szegény báránykám,
gondolta. Meg van ijedve, hogy férj lesz belőle.
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5. FEJEZET5. FEJEZET5. FEJEZET
Ez volt egyike annak a néhány alkalomnak, amikor Lucrezia

tévedett a fiával kapcsolatos megérzéseiben. Lorenzónak azért
akadt el a lélegzete, mert eszébe jutott, hogy megígérte néhány
barátjának, hogy találkozik velük a Piazza Santa Crocén. Még
lenne ideje mielőtt csatlakozik hozzájuk, hogy meglátogassa
Lucrezia Donatit. Futballozni akartak és aztán kimenni a
Fiesoléban lévő Medici-villába, hogy megkezdjék egy új
vadászsólyom betanítását.

Ritkán gondolt közelgő házasságára; nem fog igazi
változást hozni az életébe. Továbbra is lesz ideje a futballra, a
vadászsólymokra és a barátaira. És Lucreziára. Tudta, hogy
mit várnak el tőle, mint férjtől. A monogámia nem tartozott az
elvárások közé. A házasság kötelezettségeit és protokollját
világosan megfogalmazta a törvény és a hagyományok.
Ismerte őket éppúgy, mint Clarice Orsini, jövendőbeli felesége.

Azért vállal felelősséget, hogy védelmezze, otthonáról,
ruházatáról gondoskodjon, és eltartsa őt, valamint születendő
gyermekeiket. Mindig a neki és családjának kijáró tisztelettel
viseltetik iránta. És mindenekfelett az uralkodója lesz.

Rendszeresen meglátogatja majd ágyában. Elvárják tőlük,
hogy gyerekeik legyenek, amennyi csak lehetséges, részben
mert ez velük Isten célja, részben mert gyerekeik hazásságai
révén köthet majd a család szövetségeket a jövőben. Nem
aggódott amiatt, hogy képes-e gyermekeket nemzeni, bár arra
mindig vigyázott, hogy ne legyenek törvénytelen gyermekei, a
férfiasságát már évek óta bizonyította.

Clarice-nek azonban adódhatnak nehézségei. A házasság
nagymértékben megváltoztatja majd az életét, hiszen Rómából
Firenzébe kell költöznie. Alkalmazkodnia kell a különböző
életstílushoz. De ezért Lorenzo már nem tartozott
felelősséggel. Erről majd az édesanyja gondoskodik.
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Mint minden nagy házban, a Medici-palotában is megvolt a
háztartás nőtagjainak külön belső világa. Hálószobáik és
nappali szobáik kényelmesen a konyha, az éléskamra, a
mosoda, és a varrószobák közelében helyezkedtek el, hogy
ellenőrizhessék a szolgálókat és a háztartás ügyeit. A városban
Clarice közel lesz Lucrezia és Lorenzo nagymamájához,
Contessinához, Cosimo özvegyéhez.

Piero képviseletében Lucrezia ment el Rómába, és megfelelt
neki Clarice. Lorenzo bízott az ítéletében. Óvatosan a
következőjelzőkkel írta le Clarice tulajdonságait: szerénység,
engedelmesség és jó egészség. Lorenzo néha eltűnődött, vajon
a menyasszonya nem fantasztikusan csúnya-e. Nem volt
fontos ugyan, de sokkal elfogadhatóbb volna, ha meglehetősen
csinos lenne.

Nos, nemsokára megtudja. Clarice és kísérői úton voltak
Rómából. Giuliano és egy csapat Medici lovas tartozott a
kísérethez. A szokások szerint az esküvői ünnepségeket a
vőlegény családjánál tartották.

***

Lorenzo esküvője megfelelt a várakozásoknak. Az ünneplés
és a szórakozás három nap és három éjszaka tartott a Medici
palotában és a város utcáin. Az időjárás tökéletes volt; a
menyasszonyt és a tizenöt nyoszolyólányt pazarul
felöltöztették; a szökőkutak bort árasztottak víz helyett. A
palotában hat alkalommal rendeztek lakomát, a meghívott
vendégek mindegyike egy cukrozott mandulával töltött
ezüstdobozt kapott ajándékba. Az utcákon ugyanezt kapta
minden polgár, azzal a különbséggel, hogy a doboz ezüsttel
bevont fából készült. Ezt az édességet a firenzeiek confetti-nek
hívták. Minden fontosabb családi ünnep alkalmával ezt adták
emlékül azért, mert a vendég osztozott örömükben.
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Sandro Botticelli volt az utolsó firenzei, aki megkapta a
confettit.

– Auguri, Lorenzo – mondta, miközben Lorenzo átlökdöste
a nagyszalon bejáratán.

– Köszönöm, Sandro.
Lorenzo felvette az egyetlen megmaradt ezüstdobozt az

előcsarnokban lévő asztalról, és Botticelli kezébe nyomta.
– Kérlek, fogadd el ezt a kis ajándékot, és vidd haza

magaddal.
Lorenzo nevetett.
Sandro elvigyorodott. Clarice-re nézett, aztán Lorenzóra.
– Az az érzésem, azt akarod, hogy menjek el – jelentette ki.
Aztán félreérthetetlenül sikamlósan hunyorított egyet, és

lerohant a lépcsőn.

***

Lucrezia nagyot sóhajtott.
– Biztos voltam benne, hogy Sandro távozik utolsónak.

Talán egy morzsányi étel sem maradt ebben a házban… jó
éjszakát, gyermekeim. Megfáradt csontjaim végre
megérdemelt pihenőre térnek.

Megcsókolta Lorenzót, aztán Clarice-t.
– Drága kislányom – szólt hozzá gyengéden – nagyon

büszke voltam rád. Biztos vagyok benne, hogy minden
firenzei irigyli a jó szerencsémet, amiért téged a családomban
tudhatlak.

– Köszönöm, madonna Lucrezia.
Clarice szavait alig lehetett hallani. Magas, vékony lány

volt, nem egy igazi szépség, de kellemes arcú, melynek
látványát csak vékony, mesterkélt szájának vonala rontotta le.

Lorenzo a kezébe fogta újdonsült feleségének kezét.
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– Anyámnak igaza van, Clarice. Nagyon erős és bátor voltál
ezen a három mozgalmas napon. Mindannyian büszkék
vagyunk rád.

Észrevette Clarice ijesztő sápadtságát. Olyan fáradt volt,
hogy a bőre, az ajkai és a körmei teljesen elszürkültek.

– Nem kell aggódnod, Lorenzo – mondta. – Tudom, mi a
kötelességem, és mindig meg fogom tenni.

Ez volt az első alkalom, hogy Clarice hangja határozottan és
hangosan csengett. Lorenzo nagyon megkönnyebbült, már azt
gondolta, hogy a felesége csak suttogni tud. A hangnem
azonban majdhogynem ellenséges volt, de meg tudta érteni, és
megbocsátotta. Bizonyára meg van ijedve. Távol került az
otthonától, a családjától, idegenek veszik körül, és kimerült a
hosszú ünnepségtől. És eljött az ideje a házasságuk
beteljesülésének is. Nyilván nem értette félre Sandro kéjes
hunyorítását. Azok a nők, akiket gyengéden neveltek fel, nem
minden félelem nélkül veszítik el a szüzességüket. Lorenzo
még emlékezett szeretőjének ijedt remegésére, amikor először
szeretkeztek. Clarice tizenhat éves volt, és eddig a percig
biztosan nem volt egyedül egy férfival.

Lorenzo gyorsan gondolkodott. Mi lenne könnyebb Clarice-
nek? Vigye ágyba most rögtön, és tanítsa meg, hogy nincs
mitől félnie? Vagy várjon, amíg a fáradtságát elmossa egy
hosszú alvás?

A lány keze még mindig erőtlenül nyugodott az övében. A
júniusi este melege ellenére jéghideg volt és nyirkos. Úgy
döntött, várni fog.

– Elkísérlek a szobádba – mondta neki gyengéden – és
egyedül hagylak ma éjjel. Mindkettőnknek szükségünk van a
pihenésre.

***
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Másnap reggel Lorenzo már azelőtt elment, hogy a család
többi tagja felébredt. Sok tennivalója volt. A hagyományos
firenzei karneválig nem egészen három hét volt hátra, és ő
szervezte meg a felvonulás egyik élőképét.

Giuliano mondta meg a többieknek. Lorenzo üzenetet
hagyott hátra az öccsének, hogy a titkos műhelyben, ahol az
élőkép dobogóját építették, várja őt.

– Láthatod, mamina, nem ülhetek le enni.
Felkapott egy darab sajtot, és letörte az egyik vekni kenyér

végét.
– Jó reggelt, Clarice. Viszlát.
Homlokon csókolta az anyját és a nagyanyját, majd

elrohant. Lucrezia nevetett.
– Visszatértünk a hétköznapokhoz. Gyere, ülj ide mellém,

Clarice. Van időnk kényelmesen megreggelizni.
A család ebédlője egy kisebb helyiség volt a nagy szalon

mellett. Amikor nem fogadtak vendéget, a Mediciek itt
étkeztek együtt egy asztalnál, melynél mindenki külön széken
foglalt helyet, ellentétben a kor általános szokásával, miszerint
padokon ültek a családtagok, és csak a családfőnek volt külön
széke.

Clarice mereven ült a széke szélén, és Lucreziára és Piero
édesanyjára mosolygott. Contessina egy meglehetősen kövér,
jó természetű öregasszony volt. Már teljesen megsüketült, de
nem veszítette el egyetlen fogát sem. A fogai nagy
büszkeséggel töltötték el, örömét lelte abban, ha
megmutathatta az embereknek sértetlen, egészséges fogait,
melyek egyéb örömök forrásául is szolgáltak. Imádott ugyanis
enni. Vidáman bólintott Clarice-nek, és folytatta az evést.

Az étel sok volt, de egyszerű, mint minden családi
étkezéskor a Medici-palotában. Clarice nézte a narancsos
tálakat, a kenyértartókat, a sajtot és a kolbászt, és azon
tűnődött, vajon mikor hozzák a szolgálók a fő fogást.



59

Rómában minden nagyobb háztartásban több szakácsot is
alkalmaztak, akik abban versenyeztek egymással, hogy
melyikük készít rafináltabb, bonyolultabb ételt.

– Jó kútjaink vannak – mondta Lucrezia. – Nem kell
aggódnod az itteni víz miatt, de sohase igyál a városi
szökőkutakból.

Egy korsó bort és egy korsó vizet helyezett új lánya elé,
miután öntött magának egy pohár vizezett bort, hogy
megmutassa Clarice-nek a firenzei szokást. Róma híres volt
kicsapongó életstílusáról, de a firenzeiek visszariadtak ennek
utánzásától.

Clarice vízzel töltötte meg a poharát.
– Az én családomban a nők csak úrvacsora alkalmával

isznak bort, madonna Lucrezia. Én egy citrom levét szoktam
meginni mézzel és vízzel.

Jól van, gondolta Lucrezia, a lány tudja, mit akar. Meg
fogjuk érteni egymást.

– Azonnal elkészíttetem a számodra – mondta, és jelt adott
az inasnak.

Aztán felemelte a villáját, beleszúrta egy darab kolbászba.
Tudta, hogy a villát Firenzén kívül még nem ismerik.

– Úgy örültem, amikor az emberek elkezdték használni ezt
– mondta. – Oly sok vászontörlőt meg lehet spórolni vele,
hiszen nem lesz zsíros az ember keze.

Clarice követte a mozdulatait.
– Reggeli után nekilátunk, és bemutatlak mindenkinek a

házban, Clarice. Nemsokára úgy fogod érezni magad, mint
otthon. Aztán elmegyünk a misére. A San Lorenzóba szeretnél
menni, a családi templomunkba, vagy a katedrálisba? Nagyon
büszkék vagyunk rá itt Firenzében. A dóm a modem világ
egyik csodája.

– Nagyon szeretném látni.
Lucrezia elégedett volt.
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***

Lorenzo pedig elégedett volt a dobogón addig végzett
munkálatokkal. Egy nagy kocsit építettek fel. Tizenkét kereke
olyan magas volt, mint ő maga; az embereknek nem okoz
majd nehézséget az utcákon, hogy láthassák a rövid
színdarabot, amit majd bemutatnak rajta.

– Ilyen gyönyörű még sohasem volt – mondta. – Biztos vagy
benne, hogy senki sem látta, Andrea?

– Senki, kivéve a segédeimet, akiknek minden munkájukat
félre kellett tenniük, Lorenzo. Tönkre fogsz tenni.

Lorenzo goromba hangot hallatott. Andrea del
Verrocchiónak volt a legnagyobb haszonnal működő stúdiója
Firenzében. Gyakorlott művészei megrendelésre dolgoztak
bármely művészeti ágban: freskókat vagy ablaktáblákat,
mennyezeteket festettek, szobrokat készítettek bronzból,
márványból, foglalkoztak fazekas-munkával, kerámiával,
fafaragással, ötvösmunkával. Készítettek ékszereket,
páncélokat, szökőkutakat és zeneszerszámokat, kardokat és
díszes pergamenlegyezőket. Nem volt olyan, amit Verrocchio
ne tudott volna megcsinálni. Természetesen csak hajói
megfizették.

Lorenzo nagyra tartotta az idősebb férfit, és büszke volt
arra, hogy a barátjának tarthatta magát. Cserébe Andrea pedig
Lorenzo tehetségét csodálta, amely megmutatkozott a
költészetben, a zenében, a filozófiában és a sportban.

– Terveztem egy csodálatos lantot kísérőnek – mondta
Andrea huncut pillantással. – Megírtad már a verset?

– Nagyon elfoglalt voltam – panaszkodott Lorenzo. –
Mellesleg Gigi sokkal jobbat fog írni, mint az enyém.

– Halljuk, halljuk – kiáltotta Luigi Pulci, becenevén Gigi.
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Ő volt Lorenzo kedvenc társainak egyike. Egy mugellói
farmer fia, aki imádta a várost, ezért ott is élt, és az eszével
kereste meg a kenyerét. Bármilyen témáról tudott verset írni,
ezért aztán rendeltek is tőle a firenzei kocsmák patrónusai, ő
pedig olyan mesteri komédiákat, szójátékokat vagy éppen
közönséges beszédeket rögtönzött, hogy akik hallgatták,
készségesen dobtak pénzt a mellette lévő asztalon elhelyezett
edénybe.

– Ami a témát illeti, azt hiszem, igazad van – mondta
Andrea.

A dal egy öregember történetét mondja el, akit felszarvazott
fiatal felesége. Örökzöld, kedvenc témája a karnevál
közönségének. A variációk és a cifrázások a védnök eszét és
tehetségét tették próbára.

Giulianónak kiabálnia kellett, hogy túlharsogja a nevetést a
műhelyben.

– Engedjetek be, és meséljétek el nekem is a viccet.
Verrocchio kireteszelte az ajtót. A meglepetés lényeges

eleme volt a karneváli felvonulásnak, ezért a titoktartás
nagyon fontos szerepet játszott.

– Gyere be gyorsan. Nem követtek?
– Nem, óvatos voltam. Ezért tartott ennyi ideig. Egyébként

mi olyan vicces?
Andrea ismét nevetni kezdett.
– Egy újdonsült férj egy olyan darabot vásárol, mely egy

hűtlen feleségről szól. Ezen mindenki nevetni fog. A bátyád
máris aggódik, vagy csak azzal henceg, hogy egyáltalán nem
aggódik?

Giuliano csinos arca eltorzult a méregtől. Lorenzo volt, a
példaképe, így hát visszautasított minden támadást, ami arra
utalt, hogy a bátyja nem maga a megtestesült tökéletesség. De
aztán meghallotta, hogy Lorenzo is nevet. Tehát az öccse is
megpróbált mosolyogni.
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– Nézd meg ezt, Giuliano – kiáltotta Lorenzo, és odadobott
valamit a fiúnak.

Giuliano ügyesen elkapta. Aztán, ő is nevetni kezdett. Egy
lant volt, melyre még nem feszítették ki a húrokat, de
különböző fajtájú fákból gyönyörűen dolgozták ki. Az alakja
egy hatalmas falloszt mintázott.

A firenzeiek szerették a durva humort. Száz évvel korábban
Giovanni Boccaccio már meghódította őket a Dekameronnal.
Mindenki, aki csak olvasni tudott Firenzében, még mindig
nevetett Boccaccio történetein keresztül egyrészt saját magán,
másrészt az emberi természeten.

– Bravó, Andrea – dicsérte Lorenzo. – Ez valami új. Miért
nem ez lesz a dekoráció témája?

Ahelyett, hogy bearanyoznánk a kocsi oldalát, rávehetnénk
della Robbiát, hogy készítsen zománcozott táblaképeket,
melyeken az udvarló szerenádot ad. Csak a lant legyen sokkal
nagyobb, hogy lehúzza őt.

– Nem, nem, Lorenzo – vágott közbe Gigi –, az udvarló
verje el a férjet a lanttal.

– Vagy törje be vele a ház ajtaját – tette hozzá Lorenzo.
Mielőtt Gigi Pulci újabb variációt adhatott volna elő,

Verrocchio feltartotta a kezét, és megállította őket.
– Tartsátok meg briliáns ötleteiteket, barátaim. Della

Robbiáék közül most senki sem elérhető. Az öreg Antonio de’
Pazzi kibérelte az egész stúdiót, hogy a villáját dekorálják.

– Azt éppen félbehagyhatják – ragaszkodott az ötlethez
Pulci.

– Egy Pazzit aligha hagynak ott – mondta Andrea.
A család patronálta a della Robbiát, amióta csak Luca

először dolgozni kezdett. Nem fog csalódást okozni
Antoniónak.

Lorenzo vállat vont.
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– Talán nem mondanak nekünk nemet. Lucának nem sok
érzéke van a humorhoz, az unokaöccseinek is csak kevés… De
ahogy dolgoznak. Angyalok ülnek a vállukon, amikor
kikeverik a színeket.

Verrocchio bólintott.
– Luca azt mondta nekem, hogy az a munka, amit most

csinálnak az öreg Pazzinak, a legjobb, amit valaha is csináltak.
Szólni fog, amikor felerősítik a zománcozott táblákat a villa
falaira. Akkor elmegyünk és megnézzük.

– Jó ötlet – értett egyet vele Lorenzo. – Úgyis meg akarom
nézni, mi van a kis contadinával. – Észrevette, hogy Pulci
szeme megvillant. – Nem, nem, Gigi, ő nem egy gyönyörű
barna bőrű lány a mezőről, akinek elveheted a szüzességét.
Antonio unokalányáról beszélek. A contadina becenevet én
adtam neki.

És elmesélte a történetet, hogy robbant be Ginevra a
születésnapi ünnepségére paraszti tájszólással beszélve. De
egy szót sem szólt a Jacopo de’ Pazzival folytatott
tárgyalásokról.

Ehelyett csak annyit mondott: – Ez a lány jó szerencsét hoz
nekem.

Verrocchio kuncogott.
– El ne mondd Andrea della Robbiának, hogy a gyerek jó

szerencsét jelent. Ugyanis majd megőrül tőle. Antonio
megengedi neki, hogy vadul rohangáljon, ha vége az óráinak,
így aztán állandóan Andrea nyomában van, miközben tervez
és méreget. Még követi fel a létrákra is. És állandóan
kérdezget.

Lorenzo arckifejezése nem változott, de az agya sebesen járt.
Nem lesz az jó, ha Pierfrancesco meghallja, hogy Piero egy
rosszul nevelt lánnyal akarja az eljegyzést összehozni. Ezt
újabb sértésnek tekintené, és ismét megszakítja a kapcsolatot a
családdal.
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– Szólj, ha megtudsz valamit Lucáról – mondta Lorenzo.
Látni akarom azokat a zománcokat, amilyen gyorsan csak

lehet. És lesz néhány szavam Antonio de’ Pazzihoz, ígérte meg
magának gondolatban. Nem engedhet meg semmi olyasmit,
hogy a lány vadul futkározzon.

Újra körülsétálta a kocsit, hunyorogva szemlélte a
különböző hatásokat.

– Beszéljünk még egy kicsit a dekorációról – kérte. – Ha nem
lehet zománc, akkor mit szólnátok a festéshez?

Még két órába telt, amíg megegyeztek a festett fából készült
domborművekben.

– Mennem kell – mondta Lorenzo hirtelen.
– Áh, ezek az ifjú férjek – vigyorgott Pulci. – Abban a

pillanatban elhanyagolják a barátaikat, ahogy megházasodnak.
Lorenzo fittyet hányva barátja megjegyzésére, távozott.
Valóban Clarice-hez készült menni. Figyelmes akart lenni,

hogy segítsen neki alkalmazkodni új életéhez.
A szívében legbelül azt remélte, hogy talán sikerül olyan

házasságot kialakítaniuk, amilyen a szüleié. Ugyanazt a
közelséget, törődést, közös terveket, nevetést és boldogságot.
De ezt a reményét még magának sem vallotta be. Piero és
Lucrezia ritka pár voltak, talán az egyedüliek, akik így éltek.

Így aztán azt mondta magában, hogy az illem kívánja úgy,
hogy a feleségével töltse az időt, ahelyett, hogy a barátaival
szórakozna. Szükség volt rá, hogy megismerjék egymást,
beszélgessenek, megérintsék egymást, hogy szeretkezzenek.

Azt sem vallotta be magának, hogy örül, amiért Clarice nem
csúnya. Valójában hosszú, vékony, fehér nyaka tényleg egész
csinos.
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6. FEJEZET6. FEJEZET6. FEJEZET
Lorenzo a hálószobájába tartott, hogy lecserélje poros

ruháját, mielőtt Clarice-el és az anyjával találkozna. A keze
már az ajtó gombján volt, amikor az eszébe jutott, hogy most
már sokkal elegánsabb lakosztálya van egy emelettel feljebb.
Felrohant hát a szolgálók kis csigalépcsőjén, gyorsan
megmosakodott, felöltözött és az ebédlőbe sietett.

– A gyomrom már egészen a hátgerincemhez tapadt –
kiáltotta, ahogy belépett. – Remélem, hagytatok valamit nekem
is.

Clarice és Lucrezia már a desszertnél tartottak. Lucrezia
elnevette magát a fián.

– Egy pillanatra azt hittem, te vagy Sandro Botticelli.
Sohasem éhes, de mindig éhen akar halni. Olyan zajjal
közlekedtél, hogy három inas rohant a konyhába. Ülj le, az étel
azonnal itt lesz.

Lorenzo elfoglalta a Clarice melletti széket. A lány
rámosolygott, aztán lepillantott az előtte lévő cukrozott
tortára.

– Nos, Clarice – érdeklődött Lorenzo –, mi érdekeset
csináltatok ma?

– Elmentünk a misére a dómba.
– Helyes. Tetszett? Ugye, gyönyörű? Majdnem az egész

város lakossága belefér.
– Nagyon csodálatos – mormolta Clarice.
Egészen belepirult. Hazudott és ezért dühös volt magára.

Egyáltalán nem találta gyönyörűnek a katedrálist. Túlságosan
megdöbbentette ahhoz, hogy észrevegye benne a szépséget.

A firenzeieknek a napi nyolc mise több volt, mint vallásos
elfoglaltság. Alkalmat nyújtott a társadalmi és üzleti életre. A
nők pletykákat cseréltek a barátaikkal, a férfiak előbb
pénzügyi megállapodásokat kötöttek, aztán pletykálkodtak.
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Az emberek sétálgattak a templom hatalmas, padok nélküli
területein, egyik csoportosulástól a másikig vándoroltak, meg-
megálltak, egy-, öt- vagy akár tízperces beszélgetésre is. Csak
amikor a pap felemelte az ostyát, Krisztus áldott kenyerét-
testét, hallgattak el és fordultak szembe az oltárral, és hajtottak
fejet előtte. Clarice felháborítónak tartotta a viselkedésüket.

Számára és minden hozzá hasonló római számára a mise
olyan ünnepélyes kötelesség volt, amit teljes figyelemmel és
odaadással kellett végigkísérni.

Rómában az egyház mindenek felett állt. Nemcsak a hívők,
hanem mindenki számára. Az egyház volt az állam, és a pápa
annak uralkodója Minden törvény, minden adó, minden
előny, minden hatalom az egyháztól származott. Azok a
területek, melyek az egyház, vagyis a pápai állam ellenőrzése
alatt álltak, Itália egynegyedét tették ki. Az ezekről a
területekről befolyó adók, termékek és sarcok révén a pápa az
ország leggazdagabb uralkodója volt. Az uralkodása alá
tartozó területeken világi hatalmát nem korlátozta semmi.
Szellemi hatalma pedig kiterjedt egész Európára.

Ha valaki semmibe veszi az ő papjainak prédikációit, azt
csak saját biztonságának kockáztatásával teheti. A firenzeiek,
gondolta Clarice, istenkáromlást követnek el. Viselkedésük
sérti az egyházat. És fenyeget mindent, amiben ő maga is Írisz.
A nagybátyja kardinális, két unokatestvére érsek. Bár az
Orsini-vagyon a család hatalmas, Rómától Nápoly határáig
terjedő birtokaiból ered, biztonságukat és hatalmukat az
egyházi struktúrában magasan álló családtagoknak
köszönhetik.

Clarice-t alaposan megtanították arra, hogy mi egy feleség
kötelessége a férjével szemben. Az engedelmesség és az
alázatosság alapvető követelmény. Így hát hazudott
Lorenzónak. Ahogy hazudott az édesanyjának is. Clarice
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vallásképe a rítusok követését követelte, nem pedig a hit
védelmét.

Nem tudhatta és nem is érthette meg, hogy Lucrezia de’
Medici mélységesen szellemi beállítottságú asszony. Élvezte a
misék társadalmi életét. Ugyanakkor hosszú órákat töltött
azzal, hogy tanulmányozza a nagy teológusok
bibliamagyarázatait és írásait. Istennek tett felajánlásaként
éveket töltött azzal, hogy a Zsoltárok könyvét az itáliai
költészet nyelvére fordította le és a Biblia parancsait azzal
követte, hogy jótékonysági adományait titokban tartotta.

Lorenzo addig várt, amíg nyilvánvalóvá nem vált, hogy
Clarice semmit sem kíván hozzátenni kétszavas
megjegyzéséhez a dóm szépségéről. Nem volt hozzászokva
ahhoz, hogy csend legyen körülötte az asztalnál. A firenzeiek a
beszélgetést is a művészet egy formájának és szórakozásnak,
játéknak tartották. Így hát nekilátott beszámolni Verrocchio
híreiről a della Robbia család legújabb munkájával
kapcsolatban. Clarice udvariasan hallgatott.

Az inas nagy, mély tálban gőzölgő raviolit hozott be, és
Lorenzo elé helyezte az asztalra.

– Úgy látszik, a konyhában a szavadon fogtak – jegyezte
meg Lucrezia.

Mosolyát a törlőkendője mögé rejtette. Ezt az edényt
általában az összes adag felszolgálására használták, ráadásul
színültig töltötték. A tartalma legalább hat embernek lett volna
elegendő.

Lorenzo engedékenyen nevetett. Szerette a gyakorlatias
tréfákat, még ha ő maga volt is a célpont.

– Eltart vagy két óra hosszat, amíg végzel ezzel. Ez éppen
elég idő lesz ami, hogy Clarice és én lepihenjünk. Mozgalmas
délelőttünk volt, délután pedig a nővéreid jönnek látogatóba.

Lucrezia ezzel karon fogta Lorenzo feleségét, és magára
hagyta a fiát. Tíz perccel később azonban visszajött.
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– Clarice borzasztóan szégyenlős, Lorenzo. Te férfi vagy;
fogalmad sem lehet egy lány érzéseiről.

Kezébe vette a fia kezét, ez volt a jel kisgyermek kora óta,
hogy anyja teljes figyelmet kér tőle.

– Drága fiam, te mindig mindent olyan sietősen intézel el.
De ezúttal uralkodnod kell a türelmetlenségeden, vissza kell
fognod az energiáidat. Türelemre van szükség. Légy férje
Clarice-nek, ő képes arra, hogy a feleséged legyen. De ne várd
tőle, hogy bármelyikünkkel szemben is beszédes legyen, míg
otthon nem érzi magát.

Lorenzo felemelte anyja kezét és a szájához emelte. Érezte,
hogy elmosolyodik, miközben megcsókolta a kezét.

– Emlékezni fogok erre, mamina – mondta. – Köszönöm.
Azon az éjszakán Lorenzo meglátogatta a feleségét a

szobájában. Clarice várta őt. Illatos fűszernövények
parázslottak egy lyukakkal ellátott vörösréz tartóban, mely a
selyemlepedővel borított széles ágy felett függött, és a hajára
parfümöt szórt. Hímzett selyeminget viselt, melynek hosszú
ujját csipkével szegték be. Lorenzo megdöbbent. Minden
firenzei férfi és nő meztelenül aludt, legfeljebb ha hálósipka
volt rajtuk.

Clarice elfordította a fejét férje testének látványától, kezével
széthúzta az ingét, hogy megmutassa, hol lehet szétnyitni
annyira, hogy lehetővé tegye az egyesülést anélkül, hogy
vétkezne az erkölcsök ellen.

Egyetlen hang sem hagyta el az ajkát, amikor Lorenzo
belehatolt és átszakadt a szűzhártyája, de a körmei a tenyerébe
mélyedtek. Akkor sem szólt, amikor a férje elhagyta a szobát.
Aztán álomba sírta magát.

Soha többé nem sírt. Túlságosan büszke volt ahhoz, hogy
ilyen gyengeséget engedjen meg magának. A rómaiak büszke
emberek voltak, és az Orsinik a rómaiak között is a
legbüszkébbek. Clarice-t egyetlen cél szellemében nevelték:
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úgy kell viselkednie, ahogy a római nemesség egy tagjához
illik, meg kell tennie a kötelességét és nem mutathat
gyengeséget.

Néhány hét elteltével még Lucrezia is felismerte, hogy
Clarice hallgatásai a büszkeségéből fakadnak, nem pedig
félénkségből. Azt remélte, hogy a hagyományos firenzei
karnevál majd szórakoztatni fogja a menyét és örömmel tölti
el.

Ez a karnevál híres volt egész Itáliában. Firenze
védőszentjének, Keresztelő Szt. Jánosnak a napját ünnepelték;
a négynapos ünnepségsorozat szinte minden lehetőséget
kimerített. Vallási körmenetek indultak a város különböző
pontjairól a dómba. A köztársasághoz tartozó városok száz
gyönyörűen kidolgozott, aranyozott tornyot adtak át a
Signoriának. Megrendezték a nyaktörő lovasversenyt, a Palió-t
a város egyik végéből a másikba. Voltak parádék, trombitások,
zászlóvivők versenye, melyen csoportok mérték össze
tudásukat abban, ki lengeti és emeli jobban a hatalmas, színes
selyemzászlókat, valamint kemény, egész napos fociverseny, a
város négy negyede csapatainak a részvételével.

Mindenütt feldíszítették az üzleteket és a házakat
zászlókkal, falikárpittal, mely fényes selyemből vagy
aranyszálas szövetből készült, vagy perzsaszőnyegekkel,
festményekkel. A firenzeiek a legünnepibb ruházatukat vették
fel az alkalomra, és kivonultak az utcákra és a terekre, hogy
megosszák egymással az ünnepi hangulatot és a
szórakozásokat. Láthattak idomított állatokat, zsonglőröket,
bűvészeket, tűznyelőket, akrobatákat, trubadúrokat,
kötéltáncosokat, zenészeket és kardnyelőket. Minden sarkon
akadt valami látványosság, és minden firenzei az utcán volt,
hogy élvezhesse.
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Clarice a látványt közönségesnek nevezte és tartózkodott
attól, hogy érintkezzen a tömeggel. Rómában, mint mondta, az
arisztokratákat meg sem érintheti egy közrendű ember.

Rosszallása hisztérikus elutasítássá változott a karnevál
utolsó napján. Ez volt a karusszel napja. Minden téren zenéltek
és táncoltak, vidámság töltötte be az utcákat. Míg a hajadon
lányok csak az ablakokból és az erkélyekről nézhették a
mulatságot, a férjezettek, bármilyen korúak és osztálybeliek
voltak is, elvegyülhettek a vidám tömegben, és meg is tették.
A legtöbb ember álarcot viselt, a legtöbben botrányos
kosztümöket öltöttek magukra. Fiatalemberek nőnek öltöztek,
és kihívó testhelyzeteket vettek fel, és obszcén dalokat
énekeltek gyakran éppen idősebb hölgyeknek, akik
körülvették és fogva tartották őket. A díszes dobogók
nehézkesen haladtak előre az utcákon, gyakran meg-
megálltak, hogy előadjanak egy-egy verset, színjátékot vagy
elbeszélő költeményt. A férfiak túlságosan kitömött vállaikat
és gatyapőceiket5 mutogatták, hogy a nézők megbámulják és
csodálják. Éjjel-nappal tartó ünneplése volt ez az életnek és a
szexualitásnak. Azok, akik elvesztették a fejüket, szűk
sikátorok adtak átmeneti menedéket egy-egy ölelésre, vagy
egy sietős párosodásra.

Clarice alig tíz percig tudta elviselni a zajos, ide-oda
lökdösődő tömeget. Akkor Lucreziához fordult.

– Szeretném, ha visszavinnének a házba. Nem érzem jól
magam.

Arcát eltakarta az álarc, de a szemei dühösen villogtak a
lágy, rózsaszín szatén nyílásán keresztül.

5 A férfi nemzőszerveket védő nagy kiöblösödés a reneszánszkori páncélzaton, ka-
tonanadrágon
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Lucrezia szólt az őket kísérő apródoknak, akik azonnal
nekiláttak, hogy utat törjenek a tömegben a két asszony
számára.

– Lorenzo azt remélte, hogy tetszeni fog neked az az
emelvény, amit ő tervezett – jegyezte meg a menyének
megtévesztően lágy hangon.

– Ez nem tartozik a kötelességeim közé!
Clarice hangja éles, metsző sikoltásként hangzott.
Lucrezia soha többé nem beszélt a fiának a türelem

erényéről.

***

Lorenzo azonnal észrevette, hogy az anyja véleménye
megváltozott Clarice-ről. Lucrezia nem változtatott a
viselkedésén: tapintatos és türelmes maradt vele szemben, és
kimutatta örömét, hogy van egy új lánya, akivel megoszthatja
az életét. De Lorenzo meg volt áldva azzal az érzékkel, hogy
megérezte mások szomorúságát, Szavak nélkül is tudta, hogy
anyja csalódott Clarice-ben, és elszomorítja, hogy az a feleség,
akit ő választott számára, oly kevés boldogságot fog nyújtani a
fiának.

Már egy ideje tisztában volt vele, mi volt az, amit Lucrezia
megtudott a karneválon. Clarice a kötelességtudat szűk, merev
szempontjai szerint mérlegelte az életét. Születésénél fogva
felsőbbrendűnek képzelte magát mindenkinél, de ezenfelül
azért is, mert soha nem mulasztja el megtenni a kötelességét. A
saját szemében mártírnak tartotta magát, mint azok a szentek,
melyek előírt ünnepeit hűségesen megtartotta saját külön
szertartása szerint, a napi misék látogatásán felül.

Agyában az éjszakai rituálé sohasem változott. Clarice
Lorenzo férji szerepét olyan kellemetlen kötelességgé tette
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számára, mint amilyen az ő számára volt az, hogy a felesége
lett.

Nem vártam mást, mondta magának Lorenzo, és nem
gondolt rá többet. Megvolt a maga élete. Annyi tennivalója
akadt, annyi mindent élvezhetett. A hosszabb nyári napok
további értékes órákat engedélyeztek számára, és ő nem
vesztegetett el egyet sem.

Amikor a város minden délben ebéd után hagyományosan
kétórányi pihenőre elcsendesedett, rendszerint kilovagolt a
legközelebbi családi villába, Careggibe, hogy megnézze a lovai
tréningjét. Legdédelgetettebb álmai közé tartozott, hogy
megnyerje a híres, veszélyes versenyt, a Paliót. Három évvel
ezelőtt nekikezdett egy szisztematikus edzési programnak,
megvásárolta a leggyorsabb lovakat, melyeket a Medici-bank
intézői csak fel tudtak lelni azokon a helyeken, ahol a banknak
irodái voltak: Rómában, Velencében, Nápolyban, Milánóban,
Pisában, Antwerpenben, Bruges-ben, Londonban, Genfben,
Lyonban és Avignonban. A konstantinápolyi ügynökök arab
csődöröket és kancákat küldtek. Az idomítok pároztatták őket,
és részletes naplót vezetve mindenről: az erejükről, a
gyengeségeikről, hogy aztán megtalálják a tökéletes apa- és
anyaállat kombinációját, akik majd félelemtől mentes, gyors,
állóképes utódokat hozzanak létre, olyat, amilyennek egy
Palio-győztesnek lennie kell.

Esténként is folytatta a szokásos napirendét. Meglátogatta a
gyönyörű házat a Via de’ Puccin, hogy találkozzék a szintén
gyönyörű Lucreziával. Aztán hazament, és kényelmesen a
családjával költötte el a vacsorát a kertben, míg teljesen
beszürkült. Piero legtöbbször velük volt, és az egyszerű,
nyugodt étkezés után Lorenzo segített Piero inasainak bevinni
őt a szobájába. Mielőtt megkezdték a lefekvés fájdalmas
műveletét, Piero őszintén beszélt fiával a firenzei kormány
munkájáról, ezzel is próbálva felkészíteni őt arra a szerepre,
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mely rá vár. Amikor már túlságosan kimerítette a beszéd,
Piero elküldte Lorenzót. Apja ziháló lélegzete még akkor is
visszhangzott Lorenzo fejében, amikor Clarice szobájába ment,
és teljesítette férji kötelességeit.

Aztán megkereste Giulianót és magával vitte mulatni. Egy
jó karddal, egy fáklyával és egy kövér pénztárcával a
megvesztegetésekhez, át lehetett vészelni az éjszakai utca
veszélyeit és törvényeit. A kocsmák mindig tele voltak és
zajlott bennük az élet. Ha Gigi Pulci is betársult hozzájuk, a
testvérek félig-meddig el tudták felejteni, hogy az apjuk meg
fog halni, és semmit sem tehetnek azért, hogy könnyítsenek a
fájdalmain.

***

Nem sokkal a karnevál után Andrea dél Verrocchio
értesítette Lorenzót, hogy della Robbiáék befejezték a munkát
Antonio de’ Pazzi villájában.

– Holnap odamegyünk – mondta Lorenzo Lucreziának. –
Már elküldtem egy apródot, hogy engedélyt kérjen a
látogatásra.

Lucrezia nyugtalankodott.
– Antonio olyan remete, nem fogad látogatókat.
– Az lehetetlen, mamina. Igaz, különös öregember, de

szereti a művészetet. Örömmel fogja mutogatni a
büszkeségeit. Verrocchio és Botticelli is eljönnek velem.

– Ó, nos, ebben az esetben… Remélem, nem lesz túlságosan
borzasztó, amit ott találsz. Nagyon aggódom a hírek miatt,
tudod, hogy Ginevra olyan fegyelmezetlen. Az eljegyzési
megállapodás már majdnem teljesen készen van, és
Pierfrancesco türelmetlen. Ha fel kell bontanunk, nem tudom,
mit fog gondolni.

Lorenzo hangos csókot cuppantott mindkét orcájára.
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– Nem kell felbontanunk. Bármit is kell tenni, gondom lesz
rá. Ne aggódj.

Szerette volna, ha annyira biztos lehetne ebben, mint ahogy
azt a szavai sugallták. Antonio közismerten nehéz ember volt,
még a Pazzik között is.
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7. FEJEZET7. FEJEZET7. FEJEZET
Lorenzo még sohasem járt a Villa La Vacchiában. Egyáltalán

nem olyan volt, mint várta. A hatalmas kapu bonyolult
csigavonalakkal díszített vasból készült egyszerű fa helyett és
hívogatóan nyitva állt. A kapus és a felesége kíváncsian
bámultak ki kis házikójukból, de nem szóltak a látogatókhoz.

A kaputól az út egy olajligeten vezetett fel a dombtetőre a
villához, mely kicsi volt és egyszerű, egyáltalán nem
hasonlított Jacopo de’ Pazzi grandiózus palotáira benn a
városban. A La Vacchia csak kétemeletes volt és egy kis
négyszögletes torony emelkedett ki a piros cserepes tető
közepéből. Nem voltak rajta csipkézett díszítések, kivéve a
csavart vasrácsokat, melyek az ablakokat védték.

És kivéve persze a della Robbia-féle lunettát6 az egyszerű,
magas, faborítású bejárati ajtó felett. Lorenzo hallotta, ahogy
Sandro Botticelli élesen beszívja a levegőt, és tudta, hogy ő
maga is alig kap levegőt. A zománcozott félkörív
lélegzetelállító volt.

– Üdvözletem, uraim.
Lorenzót annyira elbűvölte a látvány, hogy észre sem vette,

amikor Antonio megjelent az ajtóban. Az öregember
mosolygott.

Lorenzo gyorsan leszállt a lóról.
– Kérem, bocsásson meg, messer Antonio. Annyira…
– Nem történt semmi, Lorenzo. A művészet valóban

megragadja az ember szemét… Te vagy Lorenzo, ugye? Oly
kevés emberrel találkozom, hogy sosem vagyok biztos benne,
hogy emlékezem rájuk vagy sem.

– Igen, Lorenzo vagyok. És hálásan köszönöm, hogy
fogadott minket. Bemutathatom a barátaimat…?

6 Félkörös ajtó feletti íves ablak
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Andrea és Sandro már gyalogosan csatlakozott hozzá.
– Ugyan! Ezt a briliáns gazember Verrocchiót már ismerem

– mondta Antonio. – Szép kis summát gombolt le rólam egy
olvasóállványért. De jó munkát végzett, így hát
megbocsátottam neki… Ön pedig bizonyára Botticelli. Fejet
kell hajtanom a zsenialitása előtt, fiatalember.

Antonio tisztelete jeléül mélyen fejet hajtott.
Lorenzót teljesen magával ragadta az öregember. Antonio

magas volt és sovány, mint a bátyja, Jacopo, és ugyanolyan
vékony karvalyszerű orra volt, mint a Pazziknak általában. De
míg Jacopo félig vak szemei mindig éberen és gyanakvóan
figyeltek, addig Antonio láthatólag valamiféle belső szintre
koncentrált. Szemei különösen áttetszőnek tűntek. Mint
Lorenzo felismerte, tekintete egy olyan tudósé, akit meg sem
érint az őt körülvevő világ.

Ennek megfelelően öltözéke is divatjamúlt volt. A
formalitásokhoz híven egy finom selyemből készült zekét és
tunikát viselt egy selyemnadrág és ing együttese fölött. De a
tunika régi-módian féllábszárig lógott és a kék selyem olyan
elhasznált volt, hogy már-már zölden virított. A kardöve sima
arany láncszemekből állt, ami szintén kiment a divatból,
kardja pedig egy régi lovagkori darab, ami túl hosszú és
keskeny ahhoz, hogy díszen kívül másra is szolgáljon.
Lorenzónak nagyon nehezére esett, hogy el ne mosolyodjon.

– Jöjjenek velem – mondta Antonio. – Ragaszkodom hozzá,
hogy a lunettát nézzék meg utoljára. Másképp nem tudnak
kellő figyelmet szentelni a többinek, melyek a kerti falon
vannak. Kövessenek.

Keresztültessékelte őket a négyzet alakú előtéren és egy
egyszerűen berendezett szalonon egy nyitott ajtóhoz, mely egy
fallal körülvett kertbe vezetett.

– Forduljanak meg és meglátják.
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A magas földszinti ablakok és a fölső szint ablakai között
hét derékszögű dísztábla ragyogott fényes zománcozott
színekben. Jeleneteket ábrázoltak az Ótestamentumból:
Dánielt az oroszlán barlangjában, Józsefet sokszínű
kabátjában, Dávidot és Góliátot, Jónást és a cethalat, az
állatokat a bárkában, a Vörös-tenger szétválását.

– Az isten szerelmére, ez csodálatos! – mennydörögte
Verrocchio. – Messer Antonio, van egy létrája?

– Máris küldök érte.
Antonio intett egy inasnak, aki majdnem annyi idős volt,

mint ő maga. A férfi elbicegett és meglepően gyorsan egy
létrát cipelve tért vissza. Botticelli odafutott hozzá, hogy
megszabadítsa tőle. Aztán a három fiatalember az egyik
táblától a másikig vitte a létrát és sorban felmásztak, hogy
közelebbről is megszemléljék, közben folyton kiabáltak
egymással.

Antonio hallgatta, mosolygott a táblák izgatott méltatásán.
Abban mindenki azonnal egyetértett, hogy ezek a legjobb
munkák, melyeket a della Robbia-stúdió valaha is készített.
Ugyanakkor felfűtött vita kezdődött arról, melyik műhely jobb
a másiknál. Izgatott követelőzések hallatszottak, hogy
mindenki nézze meg alaposabban ennek vagy annak a
részletnek az ábrázolását, a színek mélységét, az alakok
megkomponálását, a rövidülések mértékét vagy éppen a
perspektívát. Néhány megjegyzés olyan technikai jellegű
kérdésekre utalt, hogy Antonio kénytelen volt magyarázatot
kérni.

Botticelli és Verrocchio ekkor képtelenek voltak megegyezni
abban, hogy mi a legmegfelelőbb magyarázat.

Lorenzo idegesen nézett Antonióra. Maga is szeretett volna
részt venni a vitában, de rájött, hogy a kívülálló számára ez a
hangos, lelkes beszélgetés már-már sokkal inkább hasonlít
komoly perlekedésre, mintsem a szakkifejezések pontos
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fordításának keresésére. Attól tartott, Antonio esetleg megkéri
őket, hogy távozzanak, mielőtt még megtudakolhatta volna,
hogy a Ginevráról hallott hírek igazak-e. Valahogy le kell tehát
csillapítani Andreát és Sandrót.

Mielőtt magára vonhatta volna a figyelmüket, egy másik
veszekedés ragadta magával az övét. Két férfi lépett be a
kertbe a téglafal egy kis ajtaján keresztül, és vadul
gesztikuláltak és csak úgy sistergett belőlük a szó. Latinul
beszéltek.

Botticelli és Verrocchio elhallgattak és a hihetetlen párra
bámultak. Egyikük szerzetes volt, aprónak és törékenynek
látszott terjedelmes, kopott, barna talárjában. Rózsaszín
tonzúra ült maroknyi ősz haja közepén. A másik nagy termetű
volt, de ugyanolyan törékeny, mint a kis szerzetes. Csontos
csuklója kilátszott fekete gyapjútunikájának ujjából, térdei
pedig majd kibökték az ösztövér lábain feszülő fekete
gyapjúnadrágot. Nagyon szőke volt és nagyon fiatal, széles
szája rózsaszín, mint a szerzetes feje búbja.

Lorenzo alig tudta visszatartani a nevetést. Az egész jelenet
olyan volt, mint egy rossz komédia egy karneváli fogaton. A
divatjamúlt házigazda, a lármás művészek és a szánalmas
külsejű latin tudósok. Azon tűnődött, vajon milyen szerepet
játszik ő maga.

– Mateo, Marco – kiáltotta Antonio –, hagyjátok abba a vitát
és gyertek, üdvözöljétek a vendégeinket.

Az újonnan érkezettek elfordították egymásról a
tekintetüket, abbahagyták a beszédet és félbeszakították a
mozdulataikat. Majd elmosolyodtak, és sietve csatlakoztak a
villa mellett álldogáló csoporthoz.
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Antonio nekilátott a bemutatásnak. Fra Marco7 állandó társa
volt már hosszú évek óta. A villában lakott és ő tartotta az
istentiszteleteket a birtokon lévő kis kápolnában.

– Mateo pedig a lányunokám tanára. Ő csak nemrégiben
csatlakozott hozzánk.

Lorenzo elmondta, mennyire örül a találkozásnak. Aztán
gyorsan, mielőtt elszállt volna a lehetőség, megkérdezte,
láthatja-e Ginevrát.

– Természetesen – egyezett bele Antonio. – Hol van a
kislány, Mateo?

A tanár zavartan pislogott.
– Fogalmam sincs, kegyelmes uram. Tudsz róla valamit, fra

Marco?
A szerzetes megrázta a fejét.
Antonio bizonytalanul a könyökénél lévő citromfára nézett,

mintha a gyerek ott lehetne.
– Bizonyára a feleségeddel van, Mateo.
– Nem, kegyelmes uram. Emília a családját látogatja

Arezzóban, nem emlékszik?
Lorenzo kezdte elveszíteni a hidegvérét. Tehát igaz.

Antonio hagyja, hogy a kislány elvaduljon. És semmi jó nem
származik abból, ha beszél vele erről. Túlságosan lefoglalja a
saját belső világa, semhogy törődjön vele. A többiek sem
jobbak. Mindannyian a tudósok elvonatkoztatott
világnézetével szemlélték a világot, mint Antonio. Ha
Ginevrát megennék a farkasok, valószínűleg fel sem tűnne
nekik a hiánya, amíg a lerágott csontjait oda nem tenné valaki
a könyvre, amit éppen tanulmányoznak. Az apja
megállapodását az unokatestvérével vélhetően
keresztülhúzzák ezek a tudálékos bolondok.

7 Marco atya
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Antonio bemutatta a szerzetest és a tanárt a művészeknek.
Lorenzo pedig a fogát csikorgatta.

Ezalatt Ginevra a kert egyik sarkában magasodó hatalmas
fa tetején, az egyik ágon ült és figyelt.

Szólt volna, ha valaki hívja, de ez nem történt meg. Addig is
nézhette Lorenzót és imádhatta. Amikor róla kérdezősködött,
majdnem lemászott a fáról, de a kezei valahogy
függetlenítették magukat az akaratától és csak még jobban
markolták a fát. A barátjával szívesen beszélgetett volna a
születésnapján történtekről, de a lovagi torna hősével nem.
Gyerek volt még, ártatlan gyerek, ahogy a nagyapja gyakran
mondogatta. És a gyerekek nem szólíthatják meg a hősöket.

De nézhetik a változó kifejezéseket a hős arcán és
elraktározhatják az emlékezetükbe, a hős szavaival, hangjával,
a hős nevetésével együtt…

– Ginevra! – Fra Marco apró termetéhez képest hatalmasat
kiáltott. – Itt kell lennie valahol – mondta aztán ismét a rendes
nyugodt beszédhangján.

Aztán a fa remegő leveleire nézett.
– Ő az. Döbbenetes.
Lorenzo nem akart hinni a szemének. A kislány úgy

mászott le a fáról, mint egy majom. Teljesen barna volt. Bőrét
lebarnította a nap, minden ruházata pedig egy közönséges
barna paraszttunikából állt, melyet egy kirojtosodott
kötéldarabbal kötöttek össze. Haja fésületlenül egyetlen
fonatban lógott a hátán és itt-ott konkoly tarkította Mezítláb
volt, a talpa mocskos a portól.

Megállt a fa tövében és a barna arcból hatalmas barna
szemek bámultak Lorenzóra.

– Contadina – mormolta Lorenzo.
Paraszt. Ez volt a kétségbeesés jelzője. Ezt fogja gondolni

Pierfrancesco.
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Ginevra viszont a születésnapi ünnepségen hallott kedves
becenévként értékelte a megszólítást és felnevetett. A nevetése
friss volt, szabad és boldog.

– Üdvözöllek, Lorenzo – mondta.
Öntudatlanul is latin szavakat használt.
Lorenzóban felébredt a kíváncsiság. Milyen hatással van a

lányra ez a tudóstanya?
Antonióra nézett, de nem vett tudomást bosszús

tekintetéről.
– Elvihetném az unokáját egy rövid sétára, kegyelmes

uram?
– Ha nem félsz a fertőzéstől. Ez a lány gyalázatosan piszkos.
Lorenzo elvitte a lányt a kert végébe, ahol leültek egy

kőpadra és beszélgettek. A latintudása meglehetősen
korlátozott volt, erre rögtön rájött. De olaszul már folyékonyan
beszélt és nem felejtette el a paraszti nyelvjárást sem.

A lány minden mesterkéltség nélkül válaszolgatott a
kérdéseire: tökéletesen képet adva az életéről Antonióval.
Ebben a házban a tanulást mindennél többre tartották.
Napkeltekor tejet és kenyeret reggelizett, majd délig a
tanárával dolgozott. Délutánonként, amíg Mateo Antoniót és
fra Marcót tanította görögül, Ginevra kiment a birtokhoz
tartozó farmok valamelyikére, hogy játszhasson a parasztok
gyerekeivel és segítsen a munkájukban a földeken. Amikor a
nap már lemenőben volt, visszatért a villába, hogy
megfürödjön, és tiszta ruhát vegyen fel. Ezután az öregekkel
vacsorázott, hallgatta a beszélgetéseiket és tanult belőlük.

– És szeretsz itt élni, Contadina?
– Ó, igen! Imádok itt lenni. – A szeme csillogott, barna

arcbőre rózsaszínné változott az izgalomtól. – Akarod tudni,
mi történik, Lorenzo?

A férfi elrejtette, milyen jól szórakozik.
– Hát persze, nagyon is – mondta.
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– Akkor elmesélem. Mateo mutat nekem valamit és
elmagyarázza – például nyelvtanból, vagy hogyan írják a
verseket – és én nem értek az egészből semmit. Ekkor
gondolatban megfordítom az egészet. Forgatom ide-oda,
keverem-kavarom, megpróbálom összevetni azzal, amit előző
nap, meg azelőtt tanultam, vagy azzal, amit az asztalnál
hallottam. Aztán egyszer csak hirtelen – klapp – szinte
magától világos lesz minden. És ez olyan izgalmas.

Lorenzo csak nézte a kis tudós elragadtatott, piszkos arcát.
Furcsa érzés volt tiszteletet érezni valaki iránt, aki csupán egy
gyerek; a lány ugyanis pontosan ugyanazt a tapasztalatot írta
le neki, melyen ő maga is átesett már vagy ezerszer. Ő is érezte
ezt az izgalmat. Még mindig érzi.

De a tudás nem fogja rávenni Pierfrancescót az eljegyzésre.
Ginevrát fel kellene készíteni az életre és a civilizált
viselkedésre.

– És Mateo felesége? – kérdezte. – Ő is ad neked leckéket?
– Emília? Természetesen nem. Ő aztán nem tud semmit.

Megmossa a hajam, és megköti a zsinórokat a ruhám hátán. A
házban igazi ruha van rajtam. Ezek csak a farmra valók.

– Értem. És ugyanannyira szeretsz a földeken lenni, mint
tanulni?

– Néha még jobban. A földművelésnek igazi haszna van. Ha
elültetsz valamit és gondozod, Isten segítségével a növények
megjutalmaznak téged. Láthatod, ahogy növekednek. A
növények meg az állatok is. Az egyik farmon van öt csirke.
Láttam, ahogy kibújnak a tojásból. Oda megyek a
leggyakrabban. Van ott egy velem egykorú lány. A mamája
csodálatos asszony. Az ő árva gyerekének hív engem. Gyakran
eszem velük, mert a villában soha nincs elég ennivaló.
Nagypapa azt szokta mondani, hogy a tele gyomor megfojtja
az agyat.
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Lorenzo nagy dilemma előtt állt. Ginevra olyan életet élt,
ami teljességgel alkalmatlan egy jó családból származó lány
számára. Valamit tenni kellene. És mégis azt kívánta, bárcsak
hagyhatná őt ott ahol van. Az élete felért a paradicsommal.
Lorenzo mindig szerette a vidéket és a vidéki embereket. És
sohasem fáradt bele a tanulásba. Irigyelte a gyereket, akinek
mindkettőből teljes rész jutott. Semmi jó nem származna
abból, ha figyelmeztetné Antoniót.

Az öregember megsértődne, de teljesen megfeledkezne az
egészről, mihelyt visszatér a könyveihez. Lorenzo megoldás
után kutatott az agyában.

Véletlenül maga Ginevra vezette rá a válaszra.
– Láttad Biancát mostanában? Gyorsan fejlődik a bébi?

Örülök, hogy kikerülhettem abból a házból, de Bernardo
hiányzik. Emlékszel, neki is ugyanaz a születésnapja, mint
nekünk.

Lorenzo mosolygott.
– Emlékszem. És elintézem, hogy láthasd őt. Holnap

beszélek Biancával.
– Valóban? Ó, köszönöm, Lorenzo.
– Boldog vagyok, hogy tehetek érted valamit, Contadina –

mondta.
Még annál is boldogabb, gondolta. Biancától Ginevra

megtanulhatja mindazt, amire szüksége van. Neki is vannak
lányai, tudja tehát, mit kell tennie. Nyugodtan ült,
megkönnyebbülten, hogy megtalálta a megoldást. Egy
pillanatra el is feledkezett a mellette lévő gyerekről.

Ginevra némán felnézett rá, mint egy bálványozott csillagra.
Tudhattam volna, hogy Lorenzo tökéletesen a helyére teszi a
dolgokat, gondolta. Ő bármit megtehet. Milyen szerencse,
hogy érdeklődtem Bernardóról. Csak kérdeznem kellett… Mi
lenne, ha más dolgokról is megkérdezném, amiket
szeretnék…? Azt is megtenné…? Vagy mérges lenne…?
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Lorenzo szája mosolyra húzódott, miközben gondolatban
gratulált magának.

Megkérdezem, határozta el Ginevra. Megremegett, de
vakmerően belekezdett.

– Beszélnél a nagypapával is, Lorenzo? Biancával és a
nagypapával is?

Lorenzo meglepődve eszmélt az álmodozásból.
– Micsoda? Beszéljek a nagyapáddal? Miről?
Zavarában szinte megmerevedett.
Ginevrát újra elfogta a remegés. Nem lett volna szabad

megkérnie, de már túl késő volt a visszavonuláshoz.
Elcsukló hangon bökte ki: – Egy lóról. Annyira szeretnék

egy lovat. Nagyapa nem engedné meg, hogy az övét
használjam, Fra Marcónak meg csak egy szamara van. Mateo
fél a lovaktól, így aztán kocsival közlekedik, ami elé egy nagy
kövér öszvért fognak.

Lorenzo bosszankodott, de Ginevra hirtelen színtelenné vált
arca és a szemébe kiülő rettegés meglágyította a szívét. Igen,
valóban árva ez a lány.

– Nincs jogom beszélni a nagyapáddal – mondta óvatosan. –
Idősebb, mint én vagyok, és igen helytelen lenne, ha én
közölném vele, hogy mit szeretne az unokája.

Lorenzo a terveire gondolt. Semmi kétség, Antoniónak az
unokája felett gyakorolt jogai megakadályozhatják, amit én
akarok – vallotta be magának. Milyen képmutatóak a felnőttek
a gyerekekkel szemben.

– Miért nevetsz, Lorenzo?
– Mert jól szórakozom magamban. A következőt ígérhetem

neked, Contadina. Eljön az a nap, amikor lesz lovad.
Megelégszel most ennyivel?

Ginevra arca kigyúlt az örömtől.
– Ó, igen – mondta.
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– Most pedig csatlakoznom kell a barátaimhoz. Segítenél
megkeresni őket?

Verrocchio és Botticelli a ház előtt az ajtó feletti lunettában
gyönyörködtek.

– Most már én vagyok a soros azon a létrán, ti gazemberek –
kiáltott Lorenzo.

Miután közelebbről megszemlélte, ujjaival tisztelettudóan
végigsimított a zománcozott agyag modellezésén, követve a
felső boltív nyugodt kanyarulatát és az angyalok szárnyainak
erőtelesebben kanyarodó vonalait. Lemászott a létráról,
ellépett a faltól és felnézett.

A kék félkörben két aranyszárnyú angyal fogta közre a zöld
ruhás Krisztus alakját, aki egy nyitott könyvet tartott a
kezében. A lapokon jól látszottak az alfa és az omega betűk.
Másik kezét felemelte, ujjait enyhén behajlította. Lorenzónak
úgy tűnt, mintha az égi áldást adná meg a terveihez.

***

– Mit akarsz tőlem, mit tegyek? Neked elment az eszed,
Lorenzo. A gondozónők soha nem bocsátanák meg nekem, ha
visszahoznám Ginevrát a házba.

Bianca nem veszítette el a nyugalmát, de az arcának
határozottsága kiütközött lágy bőrén.

Lorenzo teljesen elképedt. Biancához mindig közelebb állt,
mint másik két nővéréhez, és azt hitte, hogy jól ismeri. Ez
hajthatatlan ellenállás olyan része volt a jellemének, amit
eddig nem tapasztalt. Legszívesebben vállon ragadta volna,
hogy jól megrázza. De okosan, inkább a meggyőzés mellett
döntött.

– Drága nővérkém…
Bianca nevetett.
– Ezzel nem mész semmire, drága öcsém.
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Lorenzo feltartotta a kezét.
– Bianca, segítened kell. Borzasztó ez a helyzet. Csak annyit

tegyél meg, hogy felkészíted a gyereket az eljegyzési
ceremóniára, ez minden, amit kérek.

Bianca szeme elkerekedett és csillogni kezdett.
– Milyen eljegyzésre? – kérdezte pletykára éhesen. – A

városban mindenki azt találgatja, ki kapja meg a lányt.
– Te nem tudod? Pierfrancesco fiához, az én keresztfiamhoz,

Lorenzóhoz fog hozzámenni.
– Az unokaöcsénkhez? Hát ez csodálatos. A lány öröksége

egy egész vagyon. És ha Antonio meghal… – Bianca hirtelen
megmerevedett. – De az a lány egészen borzasztó, Lorenzo.
Nem engedhetjük, hogy Medici legyen. Szégyent hoz az egész
családra, ha nem tanul meg viselkedni.

Lorenzo várt, hogy a nővére maga győzze meg magát arról,
amire ő akarta megkérni.

– Rendben van, megegyeztünk. Holnap üzenek Antoniónak
– mondta ki végre Bianca.

– Angyal vagy – hálálkodott Lorenzo és megcsókolta. – Egy
pillanatra nagyon megrémisztettél. Rád sem ismertem.
Természetesen azt hittem, hogy mindenről tudsz, hiszen Elmo
bizonyára elmondta

Bianca viszonozta a csókját.
– Milyen rosszul ítéled meg a dolgot, Lorenzo. Elmo

sohasem mondd el nekem semmit. Még csak rövid ideje vagy
házasember ahhoz, hogy tudd, de a férfiak és a nők különböző
világban élnek. A férj és a feleség gyermekeket csinálnak
együtt, és összejövetelekre, estélyekre járnak, ez minden. Majd
meglátod.

***
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Bianca rövid összefoglalója a házasság lényegéről jobb
hangulatra derítette Lorenzót. A nővére nyilvánvalóan
elégedett. Neki sem kell felelősséget vállalnia Clarice
boldogságáért. A feleségek ezt megteremtik maguknak.

Ahogy elhagyta a Pazzi-palotát, Lorenzo az égre nézett,
majd megfigyelte az árnyékokat, hogy megállapíthassa,
mennyi idő lehet. Ha siet, még jut ideje meglátogatni a
szeretőjét mielőtt hazamegy. Már üzent Lucrezia Donatinak,
hogy ma meglátogatja, és nem akar csalódást okozni neki. Így
aztán nekiiramodott az útnak.

Még mindig szinte mindennap meglátogatta Lucreziát.
Azért döntött így, mert úgy sejtette, a házassága miatt a

lány majd kevésbé érzi magát fontosnak és megrendül a
biztonságérzete is. Mint aztán kiderült, nem annyira azért
ment olyan gyakran Lucreziához, hogy megnyugtassa a lányt,
hanem hogy a saját önbizalmát állítsa vele helyre. Clarice
kivételével, Lorenzót mindig minden nő szívesen zárta a
karjaiba és vitte az ágyába. A feleségével folytatott örömtelen
szex miatt brutálisnak érezte magát, és ez rosszkedvűvé tette.
Így lett a Via de’ Puccin lévő ház a megújulás oázisa a
számára. Futtában egy verset költött a szerelmének.
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8. FEJEZET8. FEJEZET8. FEJEZET
Lorenzo de Pierfrancesco de’ Medici és Ginevra de’ Pazzi

eljegyzési ünnepségére október tizedikén került sor. A
szokásoknak megfelelően a menyasszony családjánál tartották
meg, és a vőlegény nem volt jelen. Lorenzo helyettesítette ifjú
unokaöccsét. A szerződést pedig édesapja megbízottjaként írta
alá.

Bianca mesteri munkát végzett Ginevrával. A kislány az
egész hosszú szertartás alatt csendesen állt, és szemtanúja volt
a dokumentumok aláírásának is. Amikor szólították,
előrelépett, és lesütött szemmel várt, hogy eljátszhassa a
szerepét.

Szerénynek és tartózkodónak látszott és vonzóan félénknek.
Arca sápadt volt a nagy mennyiségű púdertől, melyet Bianca a
bőrébe dörzsölt, világosbarna haja ragyogott a fűszeres
öblítésektől és az órák hosszat tartó keféléstől. Szinte teljesen
beborították a fejét a gyöngyfüzérek. Bianca mindent megtett,
hogy Ginevra a Pazzi-ház becsületére váljon. Gamurrája sárga
selyemdamasztból, cioppája pedig sötétkék gyapjúból készült.
A kék és az arany a Pazzik színei voltak. A cioppa bal ujjára
aranyfonállal két merev farkú, harcias delfint hímeztek.
Minden részlet méretarányos és jól kivehető volt; a szemeket
zafír, a kioltott nyelvet parányi rubinok jelezték, az éles
fogakat ezüst öltések formázták. Ez volt a Pazzik címere.

Amikor utasították, Ginevra előrenyújtotta a kezét. Lorenzo
a hüvelykujjára csúsztatta az eljegyzési gyűrűt, és egy
pillanatra ott tartotta. A gyűrű egy kerek rubin volt, melyre a
Mediciek címerét vésték: hat golyót egy pajzson. Ebben az
ünnepélyes pillanatban Lorenzo nem engedhette meg
magának, hogy elmosolyodjon. Pedig Ginevra púderozatlan
keze olyan barna volt, mint a gesztenye.
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A kislány felnézett rá és mosolygott. Lorenzónak minden
önuralmát össze kellett szednie, hogy most már el ne nevesse
magát. Ginevra tejfogai kihullottak, de az újak még nem
nőttek ki, így mosolya közepén csupán fényes rózsaszín
fogínye látszott.

Visszahúzta ujjúról a gyűrűt, és átnyújtotta a várakozó
nótáriusnak8, aki majd a lány örökségéhez teszi. Ginevra
meghajolt Lorenzo előtt, majd minden jelen lévő felnőttnek
pukedlizett. Ekkor odasétált Pierfrancescóhoz, térdre borult, és
gyermeki engedelmessége jeléül kezet csókolt neki. Bianca
visszatartotta a lélegzetét. Pierfrancesco megcsókolta Ginevra
lehajtott feje búbját.

A kislány felállt, lassan megfordult, és magasra tartott fejjel
és egyenes háttal kivonult a teremből. Bianca nagy sóhajtással
engedte ki a lélegzetét. Ginevra tökéletesen szerepelt.

Inasok jöttek hatalmas tálcákkal, melyeken
aranykelyhekben bor kínálta magát, ezüsttálcákra pedig apró
süteményeket halmoztak. A szertartás hivatalos része véget
ért. Most már csak az volt hátra, hogy tósztokkal és a
válaszokkal szórakoztassák egymást, és természetesen
kölcsönösen gratuláljanak egymásnak. Az egész Pazzi család
részt vett az eseményen. Jacopo, akinek mosolya olyan harcias
volt, mint a Pazzi delfineké, Antonio, akinek most is máshol
járt az esze, fiatalabb öccsük, Andrea hat fiával, Elmo és ifjabb
testvérei, Giovanni és Francesco. A feleségek a terem egyik
sarkában gyűltek össze, és a gyerekeikről beszélgettek. A
férfiak pedig szokás szerint a vadászatról.

Lorenzo elkapta Bianca pillantását és kacsintott. Nővére
nevetett, és tovább suttogott az asszonyokkal. Elmesélt nekik
mindent arról, hogyan varázsolta át Ginevrát, hogy
partiképessé tegye.

8 Közjegyző
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Az ünnepség végeztével Lorenzo és Pierfrancesco együtt
sétáltak hazafelé, kezükben egy delfinekkel díszített
aranydoboz, tele konfettivel. Pierfrancesco befordult a Medici-
palotába Lorenzóval.

– Csak megnézem apádat, Lorenzo – mondta.
Pierfrancesco most már rendszeres látogató volt náluk. Nem

maradt sok ideje, hogy behozza a külön töltött éveket. Piero
minden nappal szemmel láthatóan egyre gyengébb lett.

Lucrezia de’ Medici a lépcsősor tetején találkozott a
férfiakkal. Ki nem mondott kérdésére Lorenzo mosolyogva
bólintott. Minden rendben ment.

– Hoztatok confettit…? Jó. Erre most itt is szükség lesz.
Clarice éppen most közölte velem, hogy gyermeket vár. Olyan
boldog lesz Piero. Ezt szerette volna a legjobban. Gratulálok,
fiam.

Lorenzo boldog örömkiáltást hallatott, hatalmasat szökkent
a magasba, majd felemelte az anyját és körbeforgott vele.

Cosimo szomorúan mondta egykor, hogy a Medici-palota
túlságosan nagy egy ilyen kis családnak. Lorenzónak sokszor
eszébe jutottak ezek a szavak, amikor látta a Pazzik erős fiait
és vidáman csacsogó feleségeiket. De most új élet kezdődik a
Medici-házban. Ez a hír jobb ok volt az ünneplésre, mint
korábban bármi.

Tudtam, hogy a kis contadina szerencsét hoz majd nekem,
gondolta. Másnap kilovagolt az istállóba, és kiválasztotta a
leggyönyörűbb egyévest.

– Jól idomítsátok be – parancsolta. – Tanítsátok meg, hogy
szelíd legyen. Aztán küldjétek el ajándékba ifjú barátomnak a
Villa La Vacchiába.

***

– Lorenzo…
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Egészen közel kellett hajolnia az apja szájához, hogy
meghallja, mit mond.

– Fiam, szeretlek. Bárcsak megkímélhetnélek attól a tehertől,
ami rád hárul, ha én már nem leszek. Bárcsak élhetnék még,
hogy tovább vihessem ezt a terhet, de nem lehet.

– Apám, ne mondj ilyeneket. Most csak átmenetileg
rosszabbodott a betegséged. Volt már ilyen máskor is.
Hamarosan megerősödsz.

– Nincs időnk ilyen hazugságokra, Lorenzo. Figyelj rám
jól…

– Igen.
– Vigyázz az öcsédre. Légy az apja is, ugyanúgy, mint a

fiadé, ha megszületik.
– Az leszek.
Piero levegő után kapkodott. Lorenzo tehetetlenül nyújtotta

felé a kezét, tudva, ha hozzáér, azzal csak még nagyobb
fájdalmat okoz. Piero bőrének színe olyan volt, mint a tojás
héjáé, de még annál is törékenyebb. Lázasan köhögött, a
könnyek vékony patakban csordultak alá fátyolos szemeiből.
A hangja egyre jobban halkult.

– Tommaso Soderini – suttogta. – Hozzá fordulj, hogy
segítsen a kormányzásban… és édesanyádhoz, hogy segítsen a
bölcsességével… hallasz engem?

– Hallak, apám. Mindent megteszek, amit mondasz.
Piero elgyötört arca borzalmasan eltorzult. Aztán

megnyugodott. Ahogy Lorenzo látta, a szája és a szeme körüli
ráncok eltűntek, feszültség nélküli megkönnyebbüléssel
simultak ki. A szenvedés engedett, és Piero kómába merült.

Három nappal később, 1469. december 3-án meghalt,
december 5-én a San Lorenzo-templom egyik sekrestyéjében
helyezték örök nyugalomra, nem messze Cosimo sírjától.

Azon az éjszakán Lorenzo semmit sem aludt. Tudta, mit
várnak tőle, tudta, mi fog történni a következő napon és
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azután. Az ő kezébe teszik le az állam sorsát, ő lesz a
köztársaság nem hivatalos vezetője. Órákig sétált fel s alá a
dolgozószobájában, a fejében és a szívében teljes volt a
zűrzavar.

– Túlságosan korán jött – mondta hangosan. – Még nem
állok készen.

És: – Ez nem fair. Piero negyvenhét éves volt, amikor át
kellett vennie a hatalmat, én még huszonegy sem vagyok.

Úgy tűnt, mintha az antik medálgyűjteményének darabjain
lévő arcképek gúnyolódnának vele. Mintha azt mondták
volna: pedig milyen magabiztos voltál, amikor megesküdtél
Cosimónak. Legszívesebben összetaposta volna őket a
sarkával.

Dühösen odalépett a vitrinhez, kinyitotta az ajtaját… és
elnevette magát. Lorenzo, gondolta, sose aggódj, hogy
elfogadnak-e vagy visszautasítanak, ha a Signoria megtudja,
hogy hangokat hallasz az éjszaka kellős közepén… nem, nem,
az éjszakának már vége. A hangok hajnaltájban jönnek.

Újra keresztülment a szobán, ezúttal lassabban, és megállt
az ablaknál. A nyugtalansága elmúlt. Figyelte, ahogy felkel a
nap Firenze felett, és nem mozdult. Miért viselkedett úgy,
mint egy gyerek, mi célja volt azzal, hogy hazudott
önmagának?

Rámosolygott szeretett városára, és csendesen beszélt
hozzá.

– Igen, akarom. Az unalmat és a követelményeket, a
dicsőséget és a kalandot, a győzelmeket és a bukásokat is.
Mindent. Úgy teszek, ahogy Cosimónak megígértem. Szeretni
foglak, Firenze, vigyázok rád és irányítalak. Az enyém leszel.

A delegáció aznap délután érkezett. Tommaso Soderini volt
a szóvivőjük. Részvétét nyilvánította a kormány nevében, és
hivatalosan is felkérte Lorenzót, hogy irányítsa az állam
ügyeit.
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Lorenzo beszéde ugyanolyan választékos volt, mint
Soderinié. Megköszönte a kormány együttérzését és az őt ért
megtiszteltetést. A maga részéről, mondta, soha nagyobb
kiváltságot nem kíván az életben, minthogy a köztársaságot
szolgálhassa.

Egy feltétellel.
A delegáció fel volt készülve Lorenzo beszédére. Nem

számított viszont a feltételre. Lorenzo ragaszkodott hozzá,
hogy az öccsét vele egyenrangú partnernek tekintsék. Egy
hosszú percre csend támadt. Aztán Soderini, Firenze város
polgárainak nevében, elfogadta a feltételét.

Lorenzo kipróbálta az erejét, és nyert.
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1470-1471

9. FEJEZET9. FEJEZET9. FEJEZET
Nemsokára ismét próbára tették az erejét, ezúttal azonban

mások. Száműzött firenzeiek egy csoportja zsoldos hadsereget
fogadott fel és megtámadta Pratót, egy, a köztársasághoz
tartozó várost, Firenzétől húsz mérföldnyire. Azt hitték, hogy
Firenze megérett arra, hogy elfoglalják, és csak az ifjúságot
tudják felsorakoztatni ellenfélként.

De Prato polgárai nem csatlakoztak hozzájuk, és a
hadseregüket könnyedén le lehetett győzni. Firenzében
tudomást sem szereztek a veszélyről, csak amikor már el is
múlt.

Lorenzo ujjongott az örömtől. Tudta, hogy az elűzött
nemesek mindig fenyegetést jelentenek, és állandóan
szövögetik a terveiket, hogyan szerezhetnék vissza a hatalmat.
Mint minden hatalommal rendelkező családnak, a
Medicieknek is voltak megfigyelőik és informátoraik
mindenhol. Folyamatosan kapták a jelentéseket az
eseményekről Európa minden részéből. Most a száműzöttek
próbálkoztak, de legyőzték őket. Nem kell aggódnia tovább
miattuk.

Sokkal fontosabb, hogy Prato népe lojális maradt. Lorenzo
mindig is a népnek szentelte minden figyelmét. Őt kérték fel,
hogy „gondoskodjék az államról”. Számára ez azt jelentette, hogy
„gondoskodjék a népről”.

Most még a korábbinál is több időt töltött azzal, hogy sétált
Firenze utcáin, hogy bármikor elérhető legyen az emberek
számára. Meg akarta mutatni nekik, hogy az ő társaságuk és
érdekeik többet jelentenek a számára, mint a tanácsnokok,
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törvényhozók és bürokraták társasága és érdekei, akikkel
pedig az utóbbi időben oly sokat kellett együtt lennie.

Még a kérelmezők százaival is türelmes volt, akik a
segítségéért könyörögve jöttek a palotába. Kinek munkára,
kinek támogatásra vagy adókönnyítésre volt szüksége. Csak
annyi engedményt tett magának új feladatait illetően, hogy
alkalmazott egy titkárt. Már képtelen volt saját maga
megválaszolni minden egyes levelet.

– Fiam, egy éven belül megölöd magad – nyugtalankodott
Lucrezia.

Lorenzo nevetett és átölelte.
– Butaság. Soha nem éreztem magam jobban. Szeretem, ha

elfoglalt vagyok.
Giuliano is aggódott érte. Ő is tudta, talán még jobban, mint

Lucrezia, milyen keveset pihen Lorenzo, hiszen mindig vele
volt a nem hivatalos tevékenységei során. Együtt mentek
megnézni művészbarátaik munkáit, együtt vadásztak a
Medici-palotát körülvevő földeken, néha egészen Pisáig
ellovagoltak egy-egy nemesebb vad után, ami kétnapi járásra
volt. Meglátogatták a farmokat, új színdarabot és kerekes
dobogót terveztek a karneválra, megtapsolták Luigi Pulci
legújabb balladáit a kocsmákban, és még mindig beszálltak a
Piazza Santa Crocén játszott futballmérkőzésekbe. Lorenzo
sürgette Giulianót, hogy vegyen részt a politikai életben is, de
öccse könyörögve lebeszélte róla.

– Nekem már az is sok, hogy egyáltalán lépést tartsak veled.
Ha még ezekhez jön bánni is, az biztosan a sírba visz. Nem
csökkentenéd egy kicsit a tempót, Lorenzo?

– De hát csökkentettem – mondta Lorenzo.
A szeme huncutságot tükrözött most is.
– Nem vetted észre, hogy kihagytam azt a csinos kis

özvegyasszonyt, aki olyannyira vigasztalásra szorult Pisában?
Még Lucreziámmal is kevesebb időt töltök. A Signorinának



96

értékelnie kellene az áldozatokat, melyeket az állam érdekében
hozok.

Giuliano majd kipukkadt a nevetéstől.
– Azok mind olyan öregek, hogy már nem is emlékeznek

arra, amit te feláldozol.
Lorenzo mosolygott. A szerzetesek ebédlőasztalánál hallott

beszélgetésekből tudta, hogy mekkorát téved Giuliano.
Azok a beszélgetések semmivel sem voltak kevésbé

szemérmetlenek, mint ami a saját asztalánál folyt. Mostanában
már ritkán étkezett az asszonyokkal. Hogy találkozhasson a
barátaival, ha otthon volt, vacsoraidőben mindig megnyitotta
előttük a Medici-ház kapuit. Közeli barátai bármikor jöhettek
és hozhattak magukkal bárkit, aki elég okos, szellemes és
tehetséges volt. Nevetésük gyakran egészen hajnalig
kihallatszott a megvilágított szobából a sötét utcára.

***

Június elején Clarice egy karmazsinvörös, sivítozó, de
egészséges kislánynak adott életet. Lorenzót egészen elbűvölte
a pici teremtés. Ragaszkodott hozzá, hogy Lucreziának
nevezzék el, hiszen ez volt számára a legdrágább név, amit
csak egy lánygyermeknek adhatott.

Giuliano vidáman ugratta.
– Te aztán okos kutya vagy, kedves bátyám. Most már a

barátnőd sem érezheti úgy, hogy mellőzöd őt, és anyánk is
elnézi majd neked, hogy kocsmát csinálsz a házból.

– Mint ahogy neked is elnézi a bűneidet – vágott vissza
Lorenzo. – Most, hogy nekem is van gyerekem, már értem is,
hogy miért. Valami alkímia teszi, vagy mi, hogy gyönyörűnek
látod a bíborvörös, foltos bőrt és hogy két füle is van, az már
ugyancsak ritka teljesítmény.

– Te teljesen megbolondultál.
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– De legalább bevallom.
Valóban, Lorenzo boldogabb volt, mint élvezetekkel teli

életében korábban bármikor. Dicsőségére vált részvétele a
kormányzásban, még akkor is, ha bosszantotta, hogy
tanácsnokok néha csak egy zöldfülű fickóként kezelik. Élvezte
a pompát és a szerepjátszást, amikor nagyköveteket és más
előkelőségeket kellett vendégül látnia. Örült, hogy lehetősége
adódik hozzásegítenie az arra érdemeseket jól fizető
kormányzati állásokhoz. Titokban azonban még jobban örült
annak, hogy hasonlóképpen segíthetett néhány arra nem
érdemest is, például tehetséges művészeket vagy költőket.

Szerette a hatalmat.
De óvatos volt, hogy vissza ne éljen vele. Mindig is Firenze

és népe és a köztársasági vezetésforma maradt az első számú
szerelme. Cosimo volt az ideálja. „Az állam atyja” – ezt a címet
akarta kiérdemelni.

Huszonkettedik születésnapján ismét elment Cosimo
sírjához, hogy beszélgessen vele.

– Azt hiszem, elégedett lehetsz velem, nagypapa. Mindent
megteszek, amit a köztársaság érdekében kémek tőlem, még
annál többet is. Született egy gyermekem, és hat hónap múlva
várjuk a következőt, a Palazzo Medicit tehát új élet tölti be.
Örömmel tölt el, hogy a város elfogadja a szeretetemet és
szeretettel viszonozza.

Lorenzo békére talált a hatalmas templom komor
csendjében. Egy óra hosszat térdepelt és hálától túlcsorduló
szívvel imádkozott nagyapja áldásáért.

Nem látott semmiféle jelet, ami figyelmeztette volna arra,
ami a közeli jövőben várt rá.

***



98

Két hónappal később Lorenzo Firenze legerősebb
szövetségesét Galeazzo Sforzát, Milánó hercegét látta
vendégül. Sforza tökéletesen tudatában volt annak, milyen
nagyjelentőségű Firenze számára Milánó támogatása, éppen
ezért megengedhette magának, hogy meglehetősen
követelőző, szeszélyes, különc vendég legyen. Kíséretében ott
volt a hercegnő a lányaival és az udvarhölgyeivel, valamint
ötszáz gyalogos katona, száz lovas, ötven szolga, tucatnyi
trombitás, dobos, vadász, solymár és a hozzájuk tartozó
kutyák és sólymok. Lorenzónak kellett gondoskodnia a
szállásukról, fizetnie az ellátásukat, és biztosítania a
szórakoztatásukat a nyolcnapos látogatás során. Fesztivált
hirdetett meg Firenzében az egész időtartamra, és az öccse
segítségével egy sor látványosságot szervezett meg, ami még
az élvezetektől megcsömörlött milánóiakat is elkápráztatta.

Clarice rá egyáltalán nem jellemző lelkesedéssel vetette bele
magát az ünnepségekbe. Az a tény, hogy háziasszonya lehet
egy hatalmas államfőnek, még egy római előkelő családból
származó hölgy számára is diadalnak számított. Egyre inkább
megtanulta értékelni az abból a helyzetből származó
előnyöket, hogy ő Lorenzo felesége. Minthogy a kérelmezők
szinte mindig ott sorakoztak a palota udvarán, így Clarice is
kivehette a részét a feladatból. Közben hízelegtek és bókoltak
neki, a legteljesebb tiszteletadással közeledtek hozzá és
könyörögtek, hogy használja fel befolyását a férjénél az
érdekükben. Clarice érezte, hogy úgy tisztelik, ahogy
megérdemli és ez tetszett neki. Így aztán a maga módján
ragaszkodott Lorenzóhoz. Továbbra sem lelte ugyan örömét
férje éjszakai látogatásaiban, de ellenkezés nélkül fogadta őt
ágyába, könnyű terhességei pedig tovább növelték
önbecsülését. A gyermekszülés egy nő elsőszámú kötelessége
volt.
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***

A herceg látogatásának ötödik napján egy tragédia
szakította félbe a gálaünnepségeket. A Santo Spirito-templom
egy vallásos darab bemutatása közben kigyulladt és több
százan meghaltak vagy megsérültek a tűzben és a fejvesztett
menekülés közben.

Ez Isten ítélete volt, mondták a félelemtől átitatott
firenzeiek; az égi átok jele, amiért az istentelen milánóiak
nagyböjt idején a tiszteletükre rendezett banketten húst ettek.

Még Clarice is meg volt ijedve. Órákat töltött a palota kis
kápolnájában és együtt imádkozott a házhoz tartozó pappal.

De Lorenzo továbbra is Galeazzo szórakoztatásának
szentelte magát. A köztársaság vezetőjeként a személyes
diplomácia Lorenzo legfontosabb feladatai közé tartozott. Első
diplomáciai küldetése tizenöt éves korában éppen egy milánói
küldetés volt. Akkor barátkozott össze Galeazzóval és
Galeazzo nővérével, Ippolitával. Rajta keresztül szoros
kapcsolatba került a nápolyi király családjával, mivel Ippolita
akkor jegyezte el magát Alfonsóval, a trónörökössel, és
Alfonso bátyja éppen Milánóban tartózkodott: az eljegyzési
ünnepségen képviselte az öccsét. Ezek a barátságok erősítették
a Milánó és Nápoly közötti szövetséget, ami létfontosságú volt
Firenze biztonsága szempontjából.

Milánó hercege látogatásának utolsó három napján Lorenzo
könnyű szívvel, tökéletesen elmerült az élvezetekben.

Mihelyt azonban a hatalmas kíséretével visszaindult
Milánóba, megváltozott a viselkedése. Azonnal bizottságot
állított össze a kegyetlen munkára: végezzék el a Santo Spirito-
templomban keletkezett tűz áldozatainak megállapítását, hogy
családjaiknak segítséget és támogatást nyújthassanak. A Santo
Spirito Firenze legszegényebb lakosságának a temploma volt,
a szövetgyári munkásoké.
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Már amúgy is elszomorította a Santo Spiritóban történt
tragédia, amikor még nagyobb letargiába sodorta Clarice
vetélése. Az eset tíz nappal azután következett be, hogy Sforza
és kísérete elhagyta a várost. Életében először Lorenzo
képtelen volt koncentrálni, nem talált örömet a munkában
sem. Clarice visszautasította a vigasztalására tett kísérleteit.
Isten akarata, mondta, méltó büntetés a milánóiak
istenkáromlásáért.

Lucrezia de’ Medici a karjában tartotta síró fiát.
Aztán kiküldte a városba.
– Menj sétálni – parancsolta. – Engedd, hogy az emberek

megosszák veled gyászodat, Lorenzo. Ők majd begyógyítják
szíved sebeit.

Lorenzo megfogadta a tanácsot és rájött, hogy anyjának
igaza volt. Szeretet és részvét vette körül, bárhová ment. A
mercatón9 az árusok erősködtek, hogy csak fogadjon el tőlük
egy csirkeszárnyat, egy falat sajtot, egy kupa bort vagy egy
sáfránytortát. Együttérzésük néma volt, csak a felajánlásaik és
a szemükben csillogó könnyek tanúskodtak róla. Az emberek
a piactéren utat nyitottak neki, ahogy a zsúfolt utcákon
botorkált. Miközben elhaladt mellettük, érezte, hogy minden
szem rászegeződik és hallotta a visszafojtott szipogást. Ez az
osztozás csökkentette a fájdalmát; úgy érezte, mintha minden
firenzei átvenné bánatának egy szeletét és maga is átérezné
azt.

Sötétedéskor tért haza, és megkereste az anyját. Az arca
még mindig megkínzott volt, de már korántsem olyan keserű.
Letérdelt Lucrezia széke mellé, a tenyerébe vette a kezét és
megcsókolta.

– Köszönöm a bölcsességedet, mamina.
Lucrezia egy ideig fia kezén nyugtatta az arcát.

9 Piactéren
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***

– Giuliano, Verrocchio stúdiójába készülök, hogy
nekikezdjünk az idei karnevál tervezésének. Szedd össze
azokat a lusta csontjaidat és tarts velem.

– A csontjaim elígérkeztek egy futballmérkőzésre. Miért
nem te jössz velem inkább?

Lucrezia némi kísértést érzett, de ellenállt neki. Úgy érezte,
arra van szüksége, hogy alkosson valamit, nem pedig arra,
hogy sérülést okozzon, és maga is sérüléseket szerezzen. És
volt is egy elképzelése, egy terve, szerette volna papírra vetni,
amúgy frissiben.

Andrea del Verrocchio műhelye a folyó közelében volt. A
szellő a vízen át elhozta a város falain túl elterülő dombokon
frissen felszántott föld illatát. Lorenzo érezte a föld évente
újjászülető megújulását, és eszébe jutott, hogy a Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepéig, az újév kezdetéig alig pár nap van
csak hátra. Léptei könnyűvé váltak, éppúgy, mint a szíve.

A következő sarkon befordult a műhelyhez vezető
keresztutcába, de összeütközött egy magas, vékony
fiatalemberrel.

– Bocsásson meg – szabadkozott Lorenzo. – Remélem, nem
sérült meg.

Áldozata megrázta a fejét.
– Nem, nem, kegyelmes uram. Nem is figyeltem, merre

megyek. Bocsásson meg.
Hosszú ujjaival kisimította a gyűrődéseket barna

tudóskabátján.
Lorenzo hunyorgott. Megpróbálta emlékezetébe idézni a

férfi arcát. Aztán megpillantotta fekete harisnyás gólyalábait
és azonnal az eszébe jutott. Mateo volt, Antonio de’ Pazzi
lányunokájának a tanára.
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– Hogy van Messer Antonio, Mateo?
– Jól van, kegyelmes uram.
– És mi van Ginevrával? Jól halad a tanulmányaival?
Mateo elvigyorodott.
– Velem, igen – mondta. – De a zenetanárral…, hallgassa

csak. Éppen órája van.
Lorenzo egy gyászos üvöltést hallott Verrocchio stúdiójából.

Egy férfi hangja volt.
– A tanára? – kérdezte Mateót.
A tanár bólintott.
– És mindig ez megy – tette hozzá. – Én inkább kisétálok ide

a fasorba, és hangosan verset mondok, csakhogy ne kelljen
hallgatnom.

Lorenzo nevetett. Csendben belépett Verrocchio
barlangszerű műhelyébe és megállt az árnyékban. Abba az
irányba nézett, ahonnan egy lant pengetése hallatszott és elállt
a lélegzete attól a szépségtől, amit látott. Az ifjú zenetanárnak
szőke haja volt, amit udvarral vett körül a közeli ablakból
beáradó fény. Ez a nimbusz egy klasszikus szépségű fejet és
vékony alakot övezett. Szinte hihetetlen volt, hogy egy élő
ember, nem pedig az az ideális férfi, melyet márványból
faragott meg egy szobrász.

Andrea del Verrocchio lépett elő hirtelen a sötétből, és
megállt Lorenzo mellett.

– Engem is lenyűgözött – mondta halkan. – Ő a legújabb
segédem. Az a legnagyobb igazságtalanság, hogy éppolyan
tehetséges, mint amilyen jóképű, csak éppen fegyelmezetlen.
Mindig valami újjal akar kísérletezni, miközben arra akarom
megtanítani, hogy mennek itt a dolgok.

– Jó zenész?
– Briliáns. De azt hiszem, a kis Pazziba beletörik a bicskája.

Nézd. Ez a heti szórakozásom.
A segéd megpengetett egy hangot és kiénekelte.
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– Hallod? – szólt Ginevrához. – Ugyanaz a hang a
kezemben és a torkomban lévő zeneszerszámon. –
Megismételte a gyakorlatot. – A… A… A… Most te pengesd le
ezt a hangot Ginevra… Jó. Most újra és én énekelek hozzá…
A… A… A… Hallottad? Jó. Most pengesd újra és te énekelj.

– A… A… A…
– ÁLLJ!
A kiáltásban mély fájdalom sűrűsödött. A fiatal tanár a

tenyerébe fektette a fejét.
– Borzalmas – nyögte.
Hirtelen felállt, és megragadta Ginevra fejét.
– Tátsd nagyra a szád.
Bekukkantott a torkába, megfogta a nyakát és megpróbált

belenézni a fülébe.
De tehetetlenül ejtette le a kezét és lassan megrázta a fejét.
– Képtelen vagyok megérteni – sóhajtott.
Ginevra békabrekegéshez hasonló hangja rejtély volt a

számára, és a zenészt tulajdonképpen mindig vonzották a
rejtélyek. Biztos volt benne, hogy ezt is meg fogja tudni oldani.
Minden héten valami új megoldást talált ki. De eddig mindig
megbukott vele.

Ginevra sóhajtása szinte visszhangozta az övét.
– Én sem értem. Hallom a hangot a fejemben. Aztán

lejátszom a lanton, amit hallok és ön azt mondja, hogy jó. De
ha el is énekelem, amit hallok, akkor azt mondja, hogy rossz és
kezdi az egészet elölről az A-kal, meg hogy nyissam ki a szám.
Ugyanaz a hang a lanton is, meg az énekben is. Biztos benne,
hogy nem ön csinált valami hibát?

– Tökéletesen biztos vagyok benne. Soha életemben nem
voltam ilyen biztos semmiben. Gyere, próbáljuk meg újra.

Verrocchio előrelökdöste Lorenzót a fényre.
– Várjatok – mondta. – Nem akarom, hogy a barátom is

velünk szenvedjen.
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A zenészek felálltak Andrea és Lorenzo közeledtére.
– Ez itt Leonardo da Vinci, Lorenzo. Gondolom, örülni

fogsz Leonardo, ha megtudod, hogy Lorenzónak nincs
szüksége leckékre.

Lorenzo nevetett. Andrea tudta, hogy semmivel sem énekel
jobban, mint Ginevra. Lenézett a kislányra. Annyira megnőtt,
amióta az eljegyzési szertartáson utoljára látta, hogy meg sem
ismerte volna. Lorenzo meg volt elégedve azzal, amit most
látott. Csinos ruhát viselt és csendben ült, hiszen nem
csatlakozhatott a beszélgetésbe, míg nem szóltak hozzá. Bianca
jó munkát végzett vele. Pierfrancescónak nem lehet oka
panaszra.

– Hogy vagy, Ginevra? – kérdezte Lorenzo.
A lány nyelt egyet és meghajolt.
– Köszönöm jól – suttogta alig hallhatóan.
Lorenzo már nem volt annyira elégedett. Ginevra tisztán, jól

hallhatóan beszélt Leonardóval. Vele miért nem? Nem vette
észre benne az imádatot, mely szinte megbénította.
Ginevrának Lorenzo természetfeletti lény volt, varázsló, aki
elérte, hogy szíve vágya testet öltsön. Az istállójából származó
ajándék ló, melyről Lorenzo már rég meg is feledkezett,
számára maga volt a csoda.

– Szereted a zenét? – kérdezte.
Ginevra némán bólintott. Ez így nem fog menni, gondolta

Lorenzo. Meg kell tanulnia, hogy ne legyen ennyire félénk.
– Akkor kérlek, játsszál nekünk – mondta.
Ez parancs volt.
Ginevra nem késlekedett. Bármit megtett volna, amit

Lorenzo kér tőle, hálás volt tehát a lehetőségért, hogy örömet
szerezzen neki. Leonardo kísérte öt, finoman kiegyensúlyozva
Ginevra kezdőre valló remegő pengetését és így együtt az
egész valóban zenének tetszett.
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Lorenzo Andrea felé bólintott. A zenész valóban tehetséges.
Amikor a kis dal véget ért, megkérte Leonardót, játsszon
valamit egyedül.

– Szívesen – válaszolta.
Még jobban magához szorította a lantot és egy szerető

gyengédségével hajolt fölé. Gyönyörű, hajlékony ujjai
simogatták és uralták a húrokat, lantjának hangja vibrált a
terem levegőjében. Zenéje kemény volt, mégis lágy, minden
hang szívbemarkolóan tisztán hangzott. Leonardo nemcsak
tehetséges volt, hanem egyszerűen zseni.

A többi művészsegéd is köréjük gyűlt, miközben Leonardo
játszott. Amikor befejezte, közönsége teljes csönddel tisztelgett
az előadásért, a zene emléke még ott lebegett a stúdióban.

Lorenzo szólalt meg elsőként: – Bravissimo, bravissimo,
maestro.

Leonardo mosolygott. Ujjai ismét táncra perdültek a
húrokon, egy régi dalt játszott. Az éneklésbe a segédek is
bekapcsolódtak.

Lorenzo Ginevrára nézett és nevetett.
– Gyerünk, Contadina, ezt a dalt mi is elénekelhetjük.
És a torka mélyéről előtörtek a szavak: az eredeti vidéki

akcentust használva.
Ginevra csak bámult. Ideáljának a hangja olyan volt, mint

valami szamárbőgés. Borzalmasan hangzott. Leonardóhoz
fordult.

– Ezt a hangot adom ki én is magamból? – kiabálta.
Leonardo bólintott. Homlokát ráncolta a fájdalomtól, amit

Lorenzo éneklése finom hangokhoz szokott fülének okozott.
– Akkor nagyon sajnálom – sikoltotta. – Soha többet nem

énekelek magának… ezután.
A vidám dal folytatódott, egy versszak következett a másik

után. Ginevra felugrott és odafutott Lorenzo mellé. Az
éneklésben mutatott fogyatékossága megközelíthetővé tette
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számára. A karjára támaszkodott és vele együtt adta ki a
disszonáns hangokat.

Amikor véget ért a dal, Lorenzo Ginevrával együtt hagyta el
a stúdiót, és átadta őt Mateónak. A zajos közjáték
helyreállította energiáit és az éles tavaszi levegő azt ígérte,
hogy bármi lehetséges. Hatalmas szeretetroham ébredt benne
az élet és minden élő iránt.

– Add a kezed, Contadina. Hazakísérlek és meglátogatom
másik születésnapi partneremet. Hogy növekedik Bernardo?
Nem gyötri agyon a kisöccsét?

Bianca időközben még egy fiút szült, ezúttal azonban
elmaradtak az olyan drámai körülmények, mint amikor oly
sietve kellett elhagynia Lorenzo születésnapi ünnepségét,
amikor éppen elérte a nagykorúságát. Most éppen ismét
előrehaladott állapotban volt.

– Bernardo kövér és gyönyörű, de nem megyek egyenesen
haza – mondta Ginevra. – Mateo előbb elvisz a szabóhoz.
Elkísérnél oda minket?

– Igen, természetesen. Egyébként is sokkal szívesebben
töltöm sétával az időm, mint benn a házban.

A kislány tapsikolt egyet, majd Lorenzo tenyerébe
csúsztatta a kezét.

– Három incsnyit nőttem az idén – újságolta. – Ezért kell a
szabóhoz menni. Le kell engednie a felhajtásokat az ünnepi
ruháimon. Viselnem kell őket a Scoppio10 körmenetben. Még
sohasem voltam körmenetben. De még sötétben sem, sehol.
Márpedig ez éjfélkor lesz.

– Igen, tudom.
Ginevra elgondolkozott. Hát persze, hogy tudta. Neki

mindent tudnia kell.

10 Robbanás
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– Lorenzo, pontosan mi is az a Scoppio? – kérdezte. – Csak
annyit tudok róla, hogy nem szabad beszélnem a vonulás alatt.

– Nem, tényleg nem szabad. Ez egy nagyon ünnepélyes
alkalom. – A mosolya elvette a szavaiból kihallatszó
fenyegetés élét. – Szeretni fogod. A dóm oltára felett egy
gyönyörű fehér selyemgalambot helyeznek el. Az éjféli misén
az érsek meggyújt egy tűzijátékoknál használatos rakétát, amit
a galamb belsejében rejtenek el. Fényes szikrák pattannak
majd ki a farkából és a dóm teljes hosszában kifeszített drót
mentén kirepül a katedrálisból a piazzára. A tér közepén egy
kocsin egy rakás petárdát helyeznek el, és amikor a madár
odaér, az egész felrobban. Igazi tűzijáték kezdődik, rakéták és
petárdák repülnek fel az égbe és kisebb petárdák cikáznak a
kockaköveken, amíg ki nem égnek. Csodálatos a zaj. A piazza
tele van ilyenkor emberekkel, akik éljeneznek. Amikor a
galamb kirepül a dómból, az emberek is kirohannak és ők is a
többiekkel éljeneznek.

– Miért éljeneznek?
– Mert a Scoppio azt jelenti a számukra, hogy jó lesz a

termés, és senki sem fog éhezni. Minél nagyobb a robbanás,
annál jobb lesz az aratás.

– Ó, azt hiszem, nagyon fog tetszeni. Nagypapa nem
mondta el nekem, hogy tűzijáték is lesz ott, meg rengeteg
ember. Azt hittem, hogy ez csak valami családi dolog.

Lorenzo nevetett magában. Hogy milyen is ez az Antonio.
És milyen az egész Pazzi család. Jacopo de’ Pazzi számára a
Scoppio az év legfontosabb eseménye. Talán még Antoniónak
is. Húsvétkor a Pazzi-palotában az egész család körmenetre
sorakozott fel, mindannyian a Pazzik kék és arany színeibe
öltöztek, ruhájukon a Pazzik címerét viselték. Jacopo köpenyét
legalább száz, aranyfonállal hímzett apró delfin díszítette. Ő
vezette a családot Firenze legrégibb templomába, a Santi
Apostoliba, ahol az érsek nyújtotta át neki a Pazzik
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leggazdagabb zsákmányát: néhány kődarabot a Szent sírról,
Krisztus nyughelyéről. Egy néhai Pazzi hozta magával
Jeruzsálemből, amikor visszatért az első keresztes-hadjáratból.
Jacopo átvette a köveket, és ő vezette a körmenetet a fáklyák
által megvilágított utcákon keresztül a dómba. A menetet az
érsek és a papjai zárták.

Az oltárnál Jacopo visszaadta a köveket az érseknek, aki
tüzet csiholt vele, hogy megvilágítsa vele a dómot. Sok
firenzei, köztük Lorenzo is, meg volt győződve arról, hogy
amikor Jacopo visszaadja a szent relikviákat és a körmenet
résztvevői ebben az ünnepélyes pillanatban térdet hajtanak, az
öreg Jacopo azt hiszi, a tiszteletadás neki szól. És a Pazziknak.

Lorenzo egy pillanatra eltűnődött azon, vajon Ginevra
eltanulja-e a nagyapjától ezt a fennhéjázó családi hiúságot,
hiszen ezzel problémát okozhat vőlegénye, az ő kis
unokatestvére számára. De úgy döntött, bolondság lenne
emiatt aggódnia. Bianca férje, Elmo, például semmi jelét nem
adta ennek, annak ellenére, hogy ő és az öccsei Jacopo
felügyelete alatt nőttek fel, miután az édesapjuk meghalt.

Különben is a gyereket Bianca neveli. Igaz ugyan, hogy
Bianca nem volt hajlandó heti egy napnál többet foglalkozni
vele, Lorenzo bízott benne, hogy a nővére több eredményt ér
el egy nap alatt, mint a három tudós a másik hat napon. A
legvalószínűbb, hogy az idő nagy részében el is feledkeznek a
kislány jelenlétéről.

– Még mindig kilátogatsz a farmokra délutánonként? –
érdeklődött.

Ginevra megrázta a fejét.
– Bianca megtiltotta, hogy a földeken dolgozzak. Ha nem

segíthetek nekik a munkámmal, akkor inkább láb alatt vagyok,
így aztán nem is megyek.

– Akkor kivel játszol?
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– Néha sakkozom Fra Marcóval esténként, de nekem nincs
szükségem emberekre ahhoz, hogy játsszak. Ott van nekem
Caesar.

Lorenzo ismét elmosolyodott. Nyilván a tudósok nevezték
el a kislány kedvencét.

– Caesar a kutyád?
– Dehogy. Caesar a lovam, amit tőled kaptam. Jobban

szeretem, mint bármi mást a világon. És ő is szeret engem. Jön,
ha hívom, még akkor is, ha nem tudok neki cukrot adni.

Lorenzo a saját első lovára gondolt és arra, milyen
különleges is volt az iránta érzett szeretete. Örült, hogy olyan
boldoggá tette vele a gyereket, habár már nem is emlékezett
rá, hogy lovat ajándékozott neki.

– Olyan helyes – áradozott tovább Ginevra – és olyan bátor.
Olyan gyors, mint a szél és bármit át lehet ugratni vele.

– Boldog vagyok, hogy örömet szerez neked – mondta
Lorenzo.

Megérkeztek a szabó boltjához.
– Mateo! Lorenzo megragadta a tanár karját, mielőtt

túlhaladt volna az üzleten. Mateo mélyen a gondolataiba
temetkezett.

– Viszontlátásra, Contadina. Élveztem a beszélgetésünket.
Lehajolt és megcsókolta Ginevra kezét, ahogy a felnőtt

hölgyeknek szokás.
Ginevra a szeméhez emelte a kezét, hogy megnézze, történt-

e rajta valami változás. Azt gondolta, minden bizonnyal,
hiszen Lorenzo a kezében tartotta és az ajkaival érintette.

Mateónak meg kellett húznia hosszú hajfonatát, hogy
magára vonja a lány figyelmét. A szabó beterelte őket a boltba.
Ginevra életében most először tekintett kritikus szemmel a
ruhájára. A lehető legszebb akart lenni a Scoppión. Lorenzo is
ott lesz és talán láthatja majd őt.
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***

Egy pillanatra sikerült csak megpillantania őt, amikor a
templom ajtajához ért, miközben körülötte mindenki rohant a
madár után. A nevét kiabálta, de kislányos hangját elnyomta a
piazzára tóduló tömeg zúgó morajlása.

***

Tommaso Soderini súlyos léptekkel járkált fel s alá Lorenzo
dolgozószobájában. Mint apja tanácsolta, Lorenzo Soderini
irányítására hagyatkozott a kormánnyal kialakított
kapcsolatában. Az idősebb férfi rendszerint nyugodt volt és
határozott. Lorenzo még sohasem látta ennyire izgatottnak.

– Ez volt a legrosszabb Scoppio, amire akár a legöregebbek
is emlékezhetnek, Lorenzo. A galamb megállt, aztán a feje
szétdurrant, majd a petárdás kocsi is felrobbant és szikrákat
szórt az emberek közé. Hárman meghaltak és ki tudja, még
mennyien égtek meg.

– Tudom, Tommaso. Én is ott voltam. De nem a mi
dolgunk, hogy megkérdőjelezzük Isten akaratát.

Soderini elhessegette Lorenzo szavait. Folytatta a járkálást
és tovább beszélt. Az emberek aggódnak, és fel vannak dúlva
a rossz előjelek miatt. Arra van szükségük, hogy
visszakerülhessenek Isten kegyeibe. A templomok napkeltétől
napnyugtáig tele vannak. Nincs már elég gyertya, olyan sokat
vásároltak.

Lorenzo bólintott, és figyelmesen hallgatott. Nem vesztette
el a türelmét attól, hogy Soderini olyan dolgokat sorol fel,
melyeket mindenki ismert.

– Ki kell szabadítanunk az embereket a kétségbeesésből,
Lorenzo. Hinniük kell abban, hogy a rossz előjeleken, melyek
a Santo Spiritus-templomban és a Scoppión történtek, felül
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lehet kerekedni, hogy van mód arra, hogy visszakerülhessünk
Isten kegyeibe. Erőt meríthetnek abból, ha megadjuk nekik a
jelet, egy olyan jelet, amit maga az Isten is látni fog. Be kell
fejeznünk őszentsége katedrálisát, Lorenzo. Meg kell
koronáznunk a dómot.

Lorenzo azonnal felismerte, hogy Soderini megtalálta a
legtökéletesebb megoldást. A kupola, mely a katedrálist
borította, Firenze szimbóluma lett, sokkal inkább, mint az
oroszlán, a hivatalos jelkép. Ez volt a világ legnagyobb és
leggyönyörűbb kupolája, a város egének legdrámaibb alakja,
tájékozódási pont, mely a város minden pontjáról, sőt
mérföldes távolságból is jól látható. A világ minden tájáról
idezarándokoltak az építészek, hogy tanulmányozzák és
persze utánozni is próbálták – sikertelenül. Firenze
megismételhetetlen, páratlan csodája maradt. De nem volt
befejezve.

Filippo Brunelleschi, a dóm kiváló építésze meghalt, mielőtt
mesterművét befejezhette volna. A dómról hiányzott az általa
tervezett korona: egy nagy aranygomb, mely vonzza a szemet,
visszaveri a napsugarakat és mintegy világítótoronyként
szolgál az utazóknak már jóval azelőtt, hogy megpillantanák a
várost.

Andrea del Verrocchio nyerte el a gömb megalkotásának
tekintélyes megbízását. De a munka még nem készült el.

– Lorenzo, Andrea a barátod, ugye – mondta Soderini. –
Rád hallgatni fog. Mondd meg, neki, hogy sietnie kell.

***

Lorenzo azonnal Verrocchio műhelyébe sietett… A barátja
öleléssel fogadta.

– Most hallottam egy remek viccet, éppen jókor jössz, míg el
nem felejtem.
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– Később is nevethetünk, Andrea. Azért jöttem, mert
sürgősen beszélnem kell veled, méghozzá nagyon komolyan.

Verrocchio elkomolyodott. Még soha nem látta Lorenzót
ennyire aggódni.

– Miről van szó?
– Szeretném tudni, mi van a dóm gömbjével. Hogy

haladnak a munkálatok?
– Nézd meg magad. Gyere utánam.
A gömb a terem egy távolabbi sarkában feküdt a földön és

egy hatalmas muszlindrapéria takarta el a kíváncsiskodó
szemek elől. Óriási volt, hét és fél láb átmérőjű, és úgy
ragyogott, mint egy ember alkotta lenyugvó nap. Egy favázra
tiszta rézlemezeket szögeitek fel, majd szaténkikészítéssel
cizellálták olyan simára, hogy szögeknek, kalapácsütéseknek
nyoma sem maradt. Lorenzo arcán és hangjában oldódott a
feszültség.

– Andrea, azt hiszem, te vagy a legjobb mesterember
Firenze történetében – jelentette ki. – Amikor utoljára láttam
ezt a monstrumot, csupa folt volt.

Verrocchio sütkérezett a dicsőségben.
– Akkor könnyen befejezheted Keresztelő Szt. János napjára

– mondta Lorenzo és a barátjára mosolygott.
Andrea hadarva közbevágott.
– Megbolondultál? Dolgoztál már valaha arannyal? Először

olyan vékony levélkévé kell kalapálni, ami vékonyabb, mint a
selyem, majd minden egyes levélkét olyan leheletfinoman kell
felvinni rá, mint egy angyal csókja, aztán…

– Tudom, tudom. Lehetetlen feladat. De nem neked.
– Inkább fulladnék bele abba az olajba, amit te öntesz ki

nekem, Lorenzo. Semmi különbség. Egyszerűen nem lehet
olyan gyorsan dolgozni.

– Mennyit akarsz?
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– Most megbántottál. Nem az árat akarom felemelni. Csak
azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni.

– Andrea, könyörgök. Figyelj ide. Firenzének szüksége van
rád.

Lorenzo elismételte mindazokat az érveket, melyeket
Soderini sorakoztatott fel és hozzátette a saját meggyőződését
is.

– A város védőszentjének a napján emeljük dicsőségére,
Andrea. Firenze Istenhez fog szólni. Be kell látnod, milyen
helyes ez így, és mennyire szükségünk van erre
mindannyiunknak.

Verrocchio szemei kutatva vizsgálták a rézgömb hatalmas
terjedelmét. Szeme összeszűkült, miközben számításokat
végzett.

– Abba kell hagyatnom minden segédemmel minden egyéb
munkát… szét kell osztanom a feladatot az aranyművesek
között… gyűrűket kell felszerelnem a fáklyáknak, hogy
éjszaka is dolgozhassunk… és imádkoznunk kell az összes
szentekhez… és akkor talán, de csak talán. Egy egészséges
tüsszentés és tönkremegy az egész.

Lorenzo megragadta a vállát és egy-egy csókot nyomott
mindkét orcájára.

– Most azonnal nekilátsz?
– Majdnem. Ha a többi munkát félretettük és megtöltöttük a

gyomrunkat. Itt maradsz és eszel velünk?
– Nem lehet. Megígértem a Signoriának, hogy jelentést

teszek.
– Akkor tűnj el és hagyj dolgozni.
Andrea kireteszelte a kijárati ajtót és kilökte rajta Lorenzót.
– Mondd meg a papoknak, hogy szükségem lesz az

imádságaikra.
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10. FEJEZET10. FEJEZET10. FEJEZET
Verrocchio megtette a lehetetlent, így június 25-én a

hatalmas aranygömböt a helyére emelték a dóm tetejére.
Firenze népe olyan karnevállal ünnepelte az eseményt, ami
minden addigi képzeletet felülmúlt. Mintha a nagy gömb
valóban maga lett volna a nap, a szőlő nagyobbra nőtt a
tőkéken, mint évek óta bármikor, és a gabona magasabb volt,
mint egy átlagos férfi.

***

Aztán július 26-án meghalt II. Pál pápa. A hír augusztus 1-
jén érte el Firenzét, és a város gyászba borult. A Medici-
palotában Lucrezia maga felügyelte a szolgákat, akik fekete
drapériával borították be a kis kápolna ragyogó fehér falait. Ő
és Clarice egész éjszaka imádkoztak, miközben Lorenzo a
Palazzo della Signoriában találkozott a kormány vezetőivel. A
pápa halála bánatot hozott az egész kereszténységre. Az olasz
városállamokban azonban politikai aggodalmat keltett. A pápa
volt az uralkodója a pápai államoknak, és parancsnoka a pápai
hadseregnek. A bizonytalan hatalmi egyensúly, az államok
közötti ingatag szövetségek – ez mind II. Pál utódjának
politikájától és jellemétől függött. Mint a többi európai állam,
Firenze is diplomáciai küldöttséget készült Rómába küldeni,
hogy találkozzon a következő pápával, és a lehető
legkedvezőbb kapcsolatokat alakítsa ki vele. A
legtehetségesebb diplomatákat már megnyerték az ügynek.
Lorenzo volt köztük a legfiatalabb és a legtapasztaltabb.

A delegáció egy héttel később hagyta el Firenzét
özönvízszerű esőben, ami nagyon lehangolta Lorenzo amúgy
is nyugtalan hangulatát. A pápaválasztás megtörtént, az új
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pápát beiktatták. Francesco della Rovere kardinális lett IV.
Sixtus pápa.

Lorenzo ismerte az élettörténetét és az érdemeit. Nem
messze Genovától egy szegény halászfaluban született. Della
Rovere nagyon fiatalon lépett be a ferences rendbe.
Felhasználta szónoki adottságát, hogy előbbre vigye céljait:
még ötvenéves kora előtt a rend generálisa lett. Csak három év
telt bele, hogy sikerült kardinálissá választania magát, és most,
ötvenhét éves korára ő lett a pápa. Éles eszű, intelligens
embernek tartották, aki ráadásul művelt teológus, ám
meglehetősen kapzsi, ami saját magát és a családját illeti. Arról
is nevezetes volt, hogy élvezetét leli a háborúzásban.

Szükségesnek látszott tehát, hogy Lorenzo barátságot
kössön ezzel a bizalmatlan, háborúskodó férfival; így kívánta
Firenze békéje, és a családja jövője is ettől függött. A Medici-
bank jövedelmének több mint a fele abból származott, hogy ez
a bank gyűjtötte be és kezelte a pápai bevételeket. A Mediciek
üzleti kapcsolatban álltak a pápasággal, mely hatalmas
hasznot és hatalmat jelentett számukra. Az üzlet meglehetősen
prózai, nem túlságosan bonyolult ügylet volt: a Róma melletti
Tolfa gazdag lelőhelyein timsót bányásztak. A timsó, ez az
egyszerű, fehér kristályos por rendkívül fontos volt Firenze
gyapjúiparához. Ezzel rögzítették az anyagba a festéket, ez
tette maradandóvá a híresen sötét színeket. Cosimo de’ Medici
kötötte meg ezeket az értékes gazdasági kapcsolatokat a
Vatikánnal 1462-ben, amikor még II. Pius volt a pápa. Piero
meg tudta hosszabbítani a megállapodásokat, miután mind
Cosimo, mind Pius ugyanabban az évben meghaltak, és II. Pál
került a pápai trónra. Most Lorenzón a sor. Neki is sikerülnie
kell. Tíz, ajándékokkal megrakott öszvér is a csomagjai közé
tartozott tehát.

Egy hónap múlva ugyanazzal a tíz öszvérrel tért vissza
Firenzébe: az állatok ismét súlyos terheket cipeltek. Ezúttal
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azonban az ajándékok neki szóltak. Sixtus meglehetősen
barátságosnak bizonyult. A szerződéseket megújították; két
antik római kori márványt ajándékozott Lorenzónak a
szoborgyűjteményébe, és elintézte, hogy Lorenzo igen
engedményes áron megvásárolhasson számos kincset a néhai
pápa kollekciójából. Lorenzo ujjongott, de elővigyázatos
maradt. Sixtus túlságosan könnyen adta meg magát.

Balsejtelmei röviddel hazaérkezése után lecsendesedtek.
Timsót találtak Volterrában, az egyik Firenzéhez tartozó
városban. A Medici-bank fedezte egy bányász vállalkozás
megszervezésének a költségeit. A gyapjúipar biztonságban
lesz, bármit tesz is Sixtus pápa.

Bárcsak elállna az eső. Az Arno vize magas volt, és olyan
sáros, hogy nem lehetett benne gyapjút mosni. A kereskedők
telepein kellett felhalmozni, mert nem maradt hely a
raktárakban. Külön miséket celebráltak, de az eget továbbra is
sötét fellegek borították, és az esőzés nem akart szűnni. Az
emberek ismét suttogni kezdtek a Scoppióról. A termés
elrohadt a földeken. A Signoria embereket küldött ki, hogy
erősítsék meg a közösségi magtár, az Or San Michele ajtajait. A
kora hajnali órákban dolgoztak, hogy senki se szerezzen
tudomást arról, mit csinálnak.

De az emberek tudták. És azt is tudták, mit jelent ez. A
kormány fél az éhínségtől. Még azon a napon az összes közeli
élelmiszerboltból kifogyott a liszt. A felvásárlás
megkezdődött.

Az eső végül elállt, de már túl késő volt. A tél beálltára nem
maradt elég ennivaló. A város felmérte az Or San Michele
tartalékait, és heti kenyér– és lisztadagokat szabott meg, ami
alig volt elegendő az életben maradáshoz. A gyengék
meghaltak.
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1472.

11. FEJEZET11. FEJEZET11. FEJEZET
A tavasz megérkezését és újév kezdetét a firenzeiek

tiszteletteljes hálával köszöntötték. A földeken már egészséges
növekedésnek indult az új, zöldellő fű, a levegőben édes
illatok terjengtek, a napsütés igazi áldást jelentett. Húsvétkor a
Scoppio ünnepi színeket küldött az égre. A város órákig
visszhangzott az emberek éljenzésétől. Másnap megteltek a
templomok, hogy megünnepeljék a feltámadást.

Lorenzo negyven font gyertyát vásárolt a San Lorenzo-
templom oltárára, és letétbe helyezte a pénzt, hogy
újjáépíthessék és kibővíthessék a turisták menedékházát, mely
a San Gallo kapun kívül állt. Ezek hálafelajánlások voltak
Lorenzo részéről. Részben azért, mert szeretett városa túlélte a
megpróbáltatásokat, másrészt azért, mert újabb gyermek
növekedett felesége hasában.

Lorenzo tele volt energiával.
– Valami nagyot akarok alkotni – mondta Lucreziának. –

Valamit, aminek értelme van, ami különbözik minden
eddiginél. Van is egy ötletem.

Lucrezia összehajtogatta a hímzését, és maga mellé tette.
– Hallgatlak.
Lorenzo fel s alá járkált a szobában, túl izgatott volt ahhoz,

hogy egy helyben maradjon.
– Először elsorolom az alapelemeket, mamina. Légy

türelmes velem… A téma: Pisa városa.
Lorenzo feltartotta a bal kezét. Jobbjával visszahajlította a

kisujját.
– Hűbéri város az elmúlt hatvan évben, és lázadozik az

ellen, hogy Firenze alá tartozzon.
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Behajlította a következőt, de a kikötő eliszaposodott, és ma
már csak kis hajók használhatják.

A harmadik ujjának behajlítása után ezt mondta: – Amikor a
tengeri kereskedelemnek befellegzett, odalett a prosperitás is.
A lakosság fele elhagyta a várost. Százával állnak üresen a
házak, már kezdenek tönkremenni. Mocsár fedte be az iszapot,
és fertőzés kezdett terjedni.

A mutatóujja csatlakozott a többihez Lorenzo tenyerében, s
már csak a hüvelykujja mutatott felfelé. Úgy tartotta maga elé,
mint egy győzelmi trófeát.

– Ez itt a Pisai Egyetem, száz éve már Toscana büszkesége. –
Megfordította a csuklóját, a hüvelykujja most már a föld felé
mutatott. – Halott!

Gyászosan leengedte a vállát, lehajtotta a fejét. Lucrezia
megtapsolta az előadást. Lorenzo kiegyenesedett,
elvigyorodott, és fejet hajtott.

– Na, már most! – folytatta.
Újra felmutatta nyitott tenyerét.
– A téma: Firenze városa.
Arca elé tartotta a tenyerét, és kikukucskált széttárt ujjai

között.
– Folyton Pisára figyel, lázadástól fél.
Ekkor lejjebb engedte a bal kezét, hüvelyk- és mutatóujjával

közrefogta a jobb kezének széttárt ujjait, és összeszorította.
– Falak – mondta – melyek összezsúfolják az embereket, és

nem marad hely újabb házak építésére.
Megcsavargatta és lefogta az ujjait.
– Egyetemisták, évről évre többen, néhány pici szobában

szűkösködnek.
Kiszabadította ujjait a fogságból.
– Bajok történnek az utcákon.
Mindkét keze maga előtt tenyérrel kifelé, lazán lógva

erőtlen csuklójáról. Lorenzo csüggedten rázta meg a fejét.
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– És az egyetem sem az igazi – mondta. – Egyetlen jó tanár
sem hajlandó küszködni a lázadó diákokkal, és hosszan
várakozni egy szabad előadóteremre.

Lorenzo rámosolygott Lucreziára.
– Feltételezem, hogy már tudod is, mi az elképzelésem.
– Ez nagyszerű, Lorenzo. Mi marad Firenzében?
– A filozófia és a filológia. Pisa megkaphatja az

orvostudományt, a jogot és a teológiát. Ezek a legzsúfoltabb
osztályok.

Lucrezia elnevette magát: – És amelyek a legkevésbé
érdekelnek téged.

– Mamina! Ez másodlagos szempont… Nos, mit gondolsz
róla?

– Azt gondolom, hogy briliáns ötlet.
Lorenzo is nevetett.
– Én is azt hiszem. Pisának helyreáll a büszkesége, és ezt

Firenze ajándékának köszönheti. Aztán kiszárítjuk a mocsarat,
és bevetjük fűvel. Parkokat alakítunk ki, ahol lehet sétálni,
játszani, és friss levegőt szívni.

Ismét járkálni kezdett, feltöltődve az energiától, melyet a
jövő képe keltett benne.

– Mindenki azt mondja, hogy Itáliában Bologna a tanulás
központja. Ezzel azt akarják állítani, hogy ott vannak a legjobb
tanárok. Biztos vagyok benne, hogy el tudok csábítani onnan
néhányat. Azt fogom nekik mondani: „Mester, megtervezheti a
saját tanmenetét, ezenkívül saját stúdió és előadóterem áll
rendelkezésére.”

Lorenzo rendszerint sápadt arca kipirosodott, sötét haja a
homlokába hullott, és átnedvesedett az izzadságtól.

– Ha ezt véghez tudom vinni, akkor tanulási lehetőséget
nyújtok a köztársaság népének, mamina. Ennél nagyobb
ajándékot nem adhatok.

Hirtelen megállt, és kuncogni kezdett.
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– Esküszöm, hogy egyformán gondoltam Firenze és Pisa
érdekeire, és általában az egész köztársaságéra. De csak most
ötlött az eszembe, hogy a Pisa környékén lévő birtokaink
értéke is növekedni fog, ha ez a terv sikerül. Ez pedig szintén
jó dolog.

– Egyetértek – mondta Lucrezia. – És az is jó dolog, hogy
nem kell majd aggódnom, hogy te meg Giuliano megkapjátok
a mocsárlázat, ha arrafelé vadásztok… Gondoltál már arra,
hogy fogod megszerezni a kormány támogatását?

– Még nem. Jobban foglalkoztatott a végeredmény, mint az
oda vezető út. Van időd, hogy beszélgessünk erről? Van
valami javaslatod?

– Minden időm erre szánom, drágám. És két javaslatom is
van. Az első javaslatom az, hogy ülj le. Fáj a nyakam tőle, hogy
fel kell néznem rád. Másodszor, javaslom, hogy beszélj az
üzletemberekkel az egyetemi negyedben. Nagyon sok arrafelé
a vandalizmus, a lopás. Ők tehát érdekeltek lesznek az
egyetemisták létszámának csökkentésében. És az ő befolyásuk
betömheti a kocsmatulajdonosok érdekein a dolog miatt
keletkezett lyukakat.

Több mint három órán keresztül beszélgettek. A végén
Lorenzónak kész cselekvési terve volt. Tudta, mit kell
meglátogatnia, milyen sorrendben és milyen érvekkel
szerezhet támogatást.

– Soha életemben nem ültem ennyit egy helyben – mondta,
miközben felállt, és nyújtózkodott. – Egy séta jót fog tenni.
Estig még legalább öt vagy hat emberrel beszélhetek is.
Köszönöm, tanácsadóm.

Egy ujjával lágyan megérintette anyja arcát.
Lucrezia megragadta a kezét.
– Szeretnék még valamit mondani, mielőtt elmész.
Ezzel eleresztette a kezét, helyette a szemével tartotta fogva.
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– Nagyapád sokszor mondogatta nekem, hogy életében arra
volt a legbüszkébb, hogy Johannis Argyropoulost Firenzébe
hozta. Azelőtt nem volt itt egyetlen ember sem, aki beszélt
volna görögül, aki eredetiben el tudta volna olvasni Platón
műveit. Cosimo azt mondta, mint ahogy te is, hogy a tanulás
lehetősége a legnagyobb ajándék.

Lorenzo mozdulatlanul állt, csendben, ünnepélyesen. Egy
hosszú perc múlva szólalt meg. Hangja rekedt volt az
érzelmektől.

– Nem tudtam… Köszönöm, hogy elmondtad nekem.

***

– Állítsuk meg a lovakat, bátyám. Szeretek lenézni innen.
Lorenzo megállt a dombtetőn. Giuliano mellé irányította a

lovát. Az állatok prüszköltek és a fejüket rázták: hullottak
róluk az izzadságcseppek.

A két fiatalember is végigsimított kezével az arcán, ujjaikkal
letörölve róla a verejtéket. Augusztus volt, és kemény lovaglás
állt mögöttük. Alig két nap alatt tették meg a száz mérföldet
Pisától hazáig. Alattuk Firenze vibrált a meleg párában. A
dóm nagy aranygömbje fényesen csillogott a késő délutáni nap
lenyugodni készülő sugaraiban.

Lorenzo mélyet sóhajtott. Érezte, ahogy ver a szíve, érezte a
mellében ezt az erős, sürgető élni akarást, és a gyönyörű,
csillogó városa iránti szeretetet. Megízlelte verejtékének sós
ízét a nyelvével, és élvezte, élvezte a hazaérkezés pillanatát, a
sikeres utazás befejezését, a diadalmámort, hogy minden
sikerül neki, amihez csak nyúl.

Az egyetemmel kapcsolatos terveinek kivitelezése
gyorsabban haladt, mint remélte, ráadásul mindkét oldalról
lelkesedéssel fogadták. Emiatt a köztársaság kormányában
betöltött szerepe is megváltozott. Valódi elismert vezérré,
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tervezővé, kezdeményezővé vált, többé már nem egyszerűen
csak a tiszteletbeli vezetői cím örököse volt csupán.

Már a tudósok is levelekkel árasztották el. Érdeklődtek,
mikor nyílik meg az új egyetem, mikor lesz rájuk szükség. A
Vatikán elkötelezte magát, hogy támogatja a teológiai
fakultást, mégpedig nemcsak anyagiakkal, hanem tanárokkal
és diákokkal is.

Igaz viszont, hogy Sixtus pápa mégiscsak beváltotta
Lorenzo első balsejtelmeit vele kapcsolatban: miközben
támogatásáról biztosította az egyetemet, megvonta a Mediciek
részesedését a timsóbányászatból. De a veszteség sokkal
kisebb volt, mint a nyereség. Különben is, rendelkezésükre állt
a timsó Volterrában.

És a pápa nem volt olyan fontos, mint a tudósok. Lorenzo
nem számolt Sixtusszal Firenze jövője szempontjából, hiszen
minden Rómából érkezett jelentésben az állt: a pápa minden
figyelmét unokaöccsei és törvénytelen fiai előmenetelének
szenteli. A legújabb Tiberis menti tréfa így hangzott: „Ki a
leggazdagabb ember Rómában?” A válasz: „Kettő is van. A
festékkereskedő és a kalapos.” Sixtus ugyanis eddig hat papi
pályán lévő unokaöccsét neveztette ki kardinálisnak, saját
kezűleg tette fejükre hivatali jelképüket, a vörös fejfedőt.

Lorenzo lova nyugtalankodni kezdett. Oldalra lépett, mert
rövidülni kezdett a ciprusfa alatti kis árnyék.

– Későre jár – szólt az öccséhez. – Gyerünk haza.
Giuliano kurjantott egyet, megsarkantyúzta a lovát, és

vakmerőén vágtázni kezdett lefelé a meredek úton.
– Próbálj utolérni – hívta versenyre a bátyját. Lorenzo

nevetett, és utánalódult.

***
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Firenze gazdagabb polgárai a nyári hónapokra rendszerint
kiköltöztek hűvösebb, városon kívüli villáikba. A Medici-ház
asszonyai a fiesolei villában tartózkodtak, így Giuliano ott
csatlakozott hozzájuk. Lorenzo naponta kilovagolt oda
ebédelni, de továbbra is a városi palotában lakott. A pisai
utazások tavasz óta csaknem minden idejét lefoglalták, így
aztán újra kapcsolatba akart kerülni a várossal. Esténként a
nyitott lodzsán költötte el vacsoráját a barátai társaságában,
miközben beszélgetett az elhaladókkal, egyiküket-másikukat
még meg is hívta egy pohár borra.

Mint a város többi utcáján, a Via Largán is sokféle épület
állt. A Medici-palotán kívül itt volt Pierfrancesco de’ Medici
hatalmas háza, aztán üzletek, kis házikók, bérházak,
műhelyek. Az utcában élők többségének szokásává vált, hogy
csatlakozzon a kis csoporthoz a lodzsán, ha befejezték a
vacsorájukat, és addig beszélgettek, míg be nem sötétedett.

Beszélgettek az időjárásról, és annak az üzleti életre tett
hatásairól, az időjárásról és annak hatásáról a termésre, hiszen
még a legszegényebb firenzeinek is volt valahol egy kis darab
fölélje, hogy friss terméssel és egy kis borral szolgáljon a
háztartás számára. Aztán beszélgettek a legutóbbi labdarúgó-
bajnokság eredményeiről, a legutóbbi Palióról, és fogadásokat
kötöttek a következőre. Beszéltek arról a kertről, melybe
Bernardo Rucellai olyan növényeket telepített, amilyeneket
még soha nem láttak Firenzében, és arról az asztrológusról, aki
sátrat állított fel a mercatón. Lassan és álmosan beszéltek,
mivel nagyon meleg volt, és közeledett az éjszaka. A formális
önözés helyett családiasán tegeződtek, mivel a Firenzei
Köztársaságban minden polgár egyenlőnek számított, tekintet
nélkül foglalkozására vagy a vagyoni helyzetére.

Augusztus végén Clarice fiút szült. Lorenzo elhozta a
kislányát a villából. A gyerek a vállán lovagolt, miközben
Lorenzo bejárta a város utcáit, konfettit osztogatott, és kérte az
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embereket, hogy osztozzanak örömében. Pierónak nevezte el
az újszülöttet.

Apja iránti tiszteletből megbízta Verrocchiót, hogy a világ
leggyönyörűbb síremlékét tervezze meg számára, és építse is
meg. Ő fizette annak a pompás ünnepségnek a költségeit is,
melyet Andrea műhelyében rendeztek abból az alkalomból,
Leonardo da Vincit befogadták a művészek St. Luke-i céhébe.

Az ifjú művész lenyűgözte Lorenzót. Tehetsége nemcsak
abban mutatkozott meg, hogy olyan gyönyörűen játszott,
amilyet Lorenzo még soha nem hallott, hanem abban is, hogy
zeneszerszámokat is készített. Jó néhány közülük különösen
hóbortos darab volt. Egy mandolin egy nevető férfi kövér
hasát formázta, egy lant olyan alakú volt, mint egy ló feje. És
bármennyire bizalmak hatottak is, különlegesen tisztán
szóltak. Főleg, ha Leonardo játszott rajtuk.

Mint minden tanult ember, Lorenzo maga is zenész volt és
költő is. Kukorékoló hangja ellenére ugyanolyan jó hallással és
tehetséggel rendelkezett, mint bármelyik zenésztársa.
Költőként különösen páratlan adottságai voltak. A zeneszerzés
és a versírás könnyen ment a számára, és nagy örömét lelte
mindkettőben, és mindig sikerült kimagaslót alkotnia.

De Leonardo zenéje valahogy mégis más volt. Lorenzót arra
ösztönözte, hogy leckéket vegyen a fiatalembertől. Mivel a
kormányhivatalnokok is a villáikban hűsöltek, több szabad
ideje adódott, mint korábban.

Ekkor kapott egy illatosított pergamenüzenetet, melyet egy
virágcsokorban rejtettek el. Küldője egy gazdag fakereskedő
szépséges felesége volt. A férj éppen üzleti úton járt
Velencében. A hölgy azt írta, hogy azért tért vissza városi
házukba, hogy utánanézzen néhány változtatásnak a kertben.
Nyilván unatkozott, és magányos volt.
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Ügyes, mohó szeretőnek bizonyult. Lorenzo úgy döntött,
hogy a zeneórák várhatnak. A férj úgyis csak néhány hétig lesz
távol.

***

Viszonyuk mégiscsak három napig tartott. Ekkor egy
borzasztóan poros hírvivő érkezett Volterrából. Az üzenet
szerint felkelés tört ki, és az emberek elfoglalták a
timsóbányát.

***

– Lorenzo, nincs szükség erőszakra.
Tommaso Soderini meg volt győződve arról, hogy az egész

ügyet tárgyalásokkal, kompromisszumokkal el lehet rendezni.
Lorenzo viszont elszánta magát, hogy a lázadást a saját

módszerével intézi el. A timsó túlságosan is fontos volt
Firenze számára. A volterrai bánya nélkül a pápa birtokolta a
monopóliumot, így tetszés szerint állapíthatta meg az árat. A
Medicieknek nem lett volna többé szavuk a római bányák
működtetésében.

Különben is, ha Volterra fellázadhat a büntetés
következménye nélkül, bármelyik vazallus város követheti a
példáját.

Aztán híre jött, hogy a firenzei száműzöttek piszkálták fel a
volterraiakat, hogy támadják meg Firenzét, és döntsék meg a
Medici-kormányt.

De ami a legfontosabb volt Lorenzo számára: belefáradt
abba, hogy mindig Soderini mondja meg neki, hogy mit
tegyen. Nemcsak Volterra népére kell rákényszeríteni, hogy
Firenzét uralkodójának ismerje el, hanem a kormány idős
tanácsnokait is rá kell ébreszteni, hogy Lorenzo már régen
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nem tapasztalatlan fiatalember. Majdnem három éven
keresztül tiszteletteljesen engedelmeskedett, tanulta a vezetés
tudományát. Itt az ideje, hogy a kezébe vegye a dolgokat.

Ragaszkodott hozzá, hogy zsoldos hadsereget állítsanak fel.
A legjobb katonákat béreljék fel. A legprofibbakat. A
zsoldosokat a híres corutottiere11, Federigo de’ Montefeltro,
Urbino hercege vezette. A Signoriától megkapta a hivatalos
kinevezést.

Volterra egyhavi ostrom után megadta magát. Lorenzo
győzött.

Mígnem egy második hírnök lovagolt be Firenzébe,
őrültnek látszó, kidülledt szemekkel, véres ruhában.

– Mi megadtuk magunkat… – sírta. – Kinyitottuk a kapukat.
A hadsereg a fegyverszünet zászlaja alatt masírozott be a
városba, de aztán…, de aztán… ó, Isten könyörüljön rajtunk…
mindent leromboltak… Mindent. Tűz, fosztogatás,
gyilkosságok, nők, sőt gyerekek megerőszakolása következett.

Lorenzo azonnal a fellázadt városba lovagolt. Nem akart
hinni a jelentésnek. A háborút is szabályok irányítják, éppúgy,
mint a lovagi tornát. A megadásnak biztonságot kell jelentenie.
Amikor a hegytetőn fekvő város közelébe ért, és meglátta a
nyitott kapukat, biztos volt benne, hogy minden rendben van.
Aztán megpillantotta a dögkeselyűket a falakon.

***

Október éltető, friss levegője a villákból ismét
visszacsalogatta az embereket Firenzébe. Napok teltek el azzal,
hogy az ismerősök üdvözölték egymást a miséken, és
hozzáláttak, hogy megosszák egymással a nyár folyamán

11 hadvezér (olasz)
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felgyülemlett pletykákat. Aztán már másról sem beszéltek,
csak arról, mennyire megváltozott Lorenzo.

Nem lehetett többé selyem- és bársonyruhát látni rajta.
Helyette a luccó-t viselte, ezt a zord kinézetű, sötét színű,
bokáig érő redőzött öltözéket. Általában az idősebb férfiak és a
tudósok jártak ilyenben; Lorenzo fiatal, kisportolt testére
egyáltalán nem illett.

Azt suttogták az emberek, hogy a Volterrában történt
mészárlás miatt gyászol. A luccója ugyanis rendszerint fekete
színű volt.

Lorenzo tudta, mit beszélnek róla, de nem adott
magyarázatot. A lucco nem az elmúlt gyász szimbóluma volt,
hanem nyilvános elkötelezettség a jövőért. Cosimo mindig
luccót viselt. Cosimo sohasem cselekedett meggondolatlanul,
elhamarkodottan, sohasem elégítette ki saját fontossága.
Cosimo békét hozott a köztársaságnak, nem pedig rablást és
fosztogatást. Lorenzo megesküdött Isten oltára előtt, hogy
megőrzi a békét. Még többet dolgozott, mind addig, még
kevesebbet aludt. Még többet dolgozott, mint addig, még
kevesebbet aludt. Mély ráncok telepedtek az arcára

De továbbra is írta a verseit, továbbra is szeretkezett, és
ezután is megnevettette a társait. Ahogy múlt az idő, az
emberek megszokták a ráncait. És a luccót.



128

1475.

12.12.12. FEJEZETFEJEZETFEJEZET
– Bárcsak ne azt a borzalmas luccót hordaná folyton

Lorenzo!
Lucrezia de’ Medici olyan hangosan mondta ki e szavakat,

hogy felébresztette vele magát. Vajon mit álmodhattam,
tűnődött, de nem tudott rá visszaemlékezni.

Felült az ágyában, majd visszahanyatlott a párnáira. Nem
akart felkelni.

– Valami baj van velem – mondta, újra hangosan.
A homlokához nyúlt: hűvös volt és száraz. Aztán

megmozgatta a karjait és a lábait, megnyomogatta a torkát, a
melleit, a hasát. Nem, nem fájt sehol.

De mégsem akarózott kikelni az ágyból. Ez soha életében
nem fordult még elő vele. Megijesztette a dolog. Kényszerítette
magát, hogy kikeljen az ágyból, majd megfürdött és
felöltözött. Aztán Lorenzo szobájába sietett.

– Látnom kell a fiamat – mondogatta.
Lorenzo titkára kiborította a tintát a levélre, amit éppen írt;

felugrott és sietett jelenteni, hogy madonna Lucrezia itt van az
előszobában, és egyáltalán nem hasonlít önmagára.

Lorenzo vitatkozott anyja bejelentett szándékával.
– Hadd hívjak orvost, kettőt is.
– Ha orvost akarnék, Lorenzo, tökéletesen képes vagyok rá,

hogy elküldjek érte. Nem vagyok beteg, csak kifáradtam,
gyengélkedem, rossz a hangulatom. El akarok menni a
Morbába, a fürdőbe, és arra kérlek, jelölj ki egy kísérőt mellém.
Ez olyan bonyolult feladat?

– Nem, természetesen nem, de hát nem lenne szabad útra
kelned, ha nem vagy jól.
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– Nem vagyok beteg. Mondtam, hogy nem vagyok beteg.
Lucreziát egyre jobban felbosszantotta a dolog.
– Akkor én megyek veled. Nem akarom, hogy egyedül

legyél.
– Nem jössz velem. Éppen hogy egyedül akarok lenni.

Kezdesz megsüketülni? Mondtam, hogy mit akarok tőled. Egy
kísérőt.

Lorenzo még sohasem látta, hogy az anyja ennyire
elvesztette volna a hidegvérét. Aggódott és egy kicsit meg is
ijedt. Azon a megnyugtató hangján kezdett beszélni hozzá,
amit akkor használt, amikor egy megrémült állatot szokott
lecsillapítani.

– Jól van, mamina. Elutazol. Egyedül. Csak arra kérlek, ne
Morbába menj. Vannak újabb, jobban felszerelt fürdők is.
Sokkal kényelmesebb lesz neked.

Lucrezia a fogát csikorgatta: – Szeretem Morbát.
Lorenzo megadta magát.
– Ahogy akarod, mama. Úgy lesz, ahogy akarod.

***

Még mielőtt megérkezett volna a fürdőbe, Lucrezia jobban
érezte magát. Évek óta nem indult ilyen hosszú útra, így aztán
az első, nyeregben eltöltött fél nap után teljesen lemerevedett
és sajgott mindene, de ez a fájdalom határozottan
elviselhetőbb volt, mint az ok nélküli fáradtság és levertség.
Amikor kíséretének vezetője megkérdezte, hogy megálljanak-
e, azt parancsolta, menjenek csak tovább. Már majdnem sötét
volt, amikor befordultak egy dombtetőn lévő zárda kapuin
éjszakai szállást kérve. Lucrezia még éppen hogy ébren tudott
maradni, amíg ivott egy kis levest, aztán úgy elnyúlt egy
kemény priccsen, mintha az a legfinomabb tollal töltött matrac
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lett volna, és elnyomta az álom, mielőtt elmondhatta volna az
esti imádságát.

Amikor hajnalban felébredt, úgy érezte, mintha minden
egyes csontja eltört volna. Ez jót tesz, gondolta. Csak egy vén
bolond lovagol még órákig azután, hogy már teljesen
elmerevedett. Nevetett a saját ostobaságán, aztán összerándult
a fájdalomtól, amit a nevetés okozott. De örült, hogy a
humorérzéke kezd visszatérni.

Szüksége is volt rá, mikor másnap Morbába érkeztek. A
fürdőház tetejének a fele hiányzott és majdnem teljesen
benőtte a tüskés bozót. A vendégházak majdnem ugyanilyen
elhanyagoltak voltak, a legtöbbjéről hiányzott az ablaktábla és
az ajtó. Rohadt káposzta és mosatlan vászon szagát érezte,
mielőtt még belépett volna az ajtón.

Lucrezia emlékezett rá, hogy a fürdő régen is igénytelen
volt, de rendkívül tiszta. Gyönyörű kertek vették körül és nagy
létszámú, hozzáértő személyzet állt a vendégek
rendelkezésére. Különlegesen finom ételeket is kínáltak.

– El sem tudom képzelni, hogy mi történt ezzel a hellyel –
mondta a körülötte lézengő kísérőnek.

Aztán az eszébe jutott, hogy utoljára azt követően jött
Morbába, hogy Giuliano megszületett. Vagyis huszonkét évvel
ezelőtt.

***

– Határozottan előnyös, ha az ember Medicinek született –
jegyezte meg Lucrezia.

Állig elmerült a forró vízben, és belélegezte a belőle áramló
orrfacsaró gőzt.

– Legalább annyi előny származik belőle, hogy az emberek
félnek tőlem… Legalábbis a legtöbb ember, úgy értem, te nem
tartozol közéjük. Nem ijedsz meg tőlem, igaz?
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Válasz nem érkezett. A halálsápadt öregasszony, akihez
beszélt, teljesen süket volt. És minden fogát elvesztette.
Lucrezia mosolygott a vén banya üdvözült arckifejezésén,
ahogy egy cukrozott citromot nyalogatott. Caterinának hívták,
ő volt a kísérője a fürdőben. Többé-kevésbé azt figyelte, hogy
Lucrezia nem merül-e a víz alá, nehogy belefulladjon.

Ezenkívül odanyújtotta neki a törülközőt, amikor kilépett a
vízből. Néha felajánlott Lucreziának egy-egy citromot. Ha
visszautasította, akkor magára mutatott, és amikor Lucrezia
bólintott, maga ette meg.

Masszírozáshoz hasznavehetetlennek bizonyult, hiszen
ráncos, öreg kezei túl gyengék voltak hozzá, és különben sem
tudott engedelmeskedni az utasításoknak, mivel nem hallotta
őket. És mégis, ő képviselte a legnagyobb luxust Lucrezia
számára: felbecsülhetetlen értékű társaságot jelentett. Lucrezia
nyugodtan beszélhetett hozzá.

Az elmúlt harminc évben egyetlen olyan személy sem volt
Lucrezia közelében, akiben megbízhatott. Pierónak és a
gyerekeinek az ő erejére és higgadtságára volt szükségük.
Sohasem vallhatta be csalódottságát vagy félelmét. És, mint
Medicinek, mindig vigyáznia kellett a szavaira, még a barátaik
előtt is. Bármi történt is a Medici-palotában, érdekes
pletykának számított az egész városban, ráadásul potenciális
információként szolgálhatott politikai ellenségeik és
kereskedelmi riválisaik tucatnyi besúgója számára.

Most aztán beszélhetett, nyíltan, szabadon, anélkül, hogy
gondolkoznia kellett volna, mielőtt kimond valamit. És amit a
legnagyobb luxusnak tartott: végre kipanaszkodhatta magát.
Caterina nem tudta, ki is ő valójában, nem tudta, hogy a világ
összes asszonya közül Lucrezia de’ Medicinek van a
legkevesebb oka panaszra. Amikor az öregasszony meglátta,
hogy Lucrezia ajkai mozognak, vigyorogva bólintott, ezzel
ártatlanul is bátorítva őt.
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– Negyvennyolc éves vagyok – mondta neki Lucrezia –,
öregasszony… a probléma az, hogy nem érzem magam
öregnek. És azt sem szeretem, ha úgy kezelnek, mintha öreg
volnék…

Micsoda szemtelenség volt Lorenzótól, hogy orvost akart
hívni! Ezzel az erővel akár be is lökhetett volna a síromba,
azzal kész. Ha meg akarsz halni, küldj orvosért. Ő majd
megtalálja a módját, hogy megöljön, még ha nem is vagy
beteg… Elegem lett az orvosokból, főleg azokban az években,
amikor szegény Pieróm olyan sokat szenvedett. Csak jöttek
molyette prémgallérral díszített piszkos bársonyruháikban,
aranyozott sarkantyúikkal, koszos ujjaikon színes
üveggyűrűkkel, hogy kiolvassák neki a csillagok állását,
hazudozzanak neki, és megitassák valami mérgező
kotyvalékkal, és mire elvégezték a munkájukat, akkor már a
legvastagabb bársonyt és a legértékesebb szőrmét viselték, a
sarkantyú valódi aranyból volt, és az ujjaikon üveg helyett
rubintok csillogtak. Tolvajok ezek, annak kellene nevezniük
magukat, tolvajoknak, nem orvosnak. Semmivel sem érnek
többet, mint egy asztrológus, de Salemóban szerezték a
diplomájukat, mely feljogosítja őket, hogy úgy öltözzenek,
mint egy uraság, és hogy lopjanak a betegektől… hogy
merészelte a saját fiam azt hinni, hogy leszek olyan bolond, és
hallgatok egy orvosra? Biztos vagyok benne, hogy életedben
nem volt dolgod orvossal, Caterina, és nézd meg magad.
Legalább kétszáz éves lehetsz… Nem, valószínűleg, nem vagy
sokkal öregebb, mint én. Csak a te életed nem volt olyan
kényelmes, mint az enyém.

De most már nem könnyű az enyém sem. Nézz magadra.
De még mindig dolgozol, nem számít, milyen keveset is tudsz
elvégezni. De legalább azt hiheted, hogy hasznos munkát
végzel, hogy jó vagy valamire. Én már nem vagyok hasznára
senkinek.
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Lucrezia megdöbbent saját magán, és sírni kezdett. Forró
könnyek gurultak le az arcáról a fürdő forró vizébe.

– Mi a baj velem? Én soha nem tettem ilyet.
A süket öregasszony észrevette Lucrezia megváltozott

arckifejezését. Kivette a citromot a szájából, és elmosolyodott.
– Jó – mondta – jó. Megtisztul kívül-belül.
Aztán közelről megszemlélte a citromot, ledobta a földre és

kivett egy frisset a mellette lévő tálból.
Amikor Lucreziának elapadt a könnye, kimászott a

fürdőből, és elfogadta a törülközőt Caterina bütykös kezéből.
– Köszönöm – mondta.
– Köszönöm – ismételte meg újra, miután felöltöztették. – Te

sokkal bölcsebb vagy, mint én, öregasszony. Belül is
megtisztultam.

Mosolygott.
– Most pedig megyek, és még jobban elképesztem a

vendéglátóimat. Ettől is sokkal jobban érzem magam.
Lucrezia felügyelte a fürdő épületeinek takarítását és

javítását. Utasításokat adott, visszautasította a kifogásokat,
borzasztó következményekkel fenyegetőzött, ha nem
engedelmeskednek a parancsainak, még nagyobb
erőfeszítéseket követelt az ápolatlan tulajdonostól és
barátságtalan személyzetétől.

Rettenetesen élvezte a dolgot. Ez a hely kihívás volt a
számára; ez volt az ő Augiász istállója Ő maga pedig Herkules.
Nagyon hosszú idő múlt el azóta, hogy utoljára találkozott
ilyen kihívással.

Háromheti ott-tartózkodás után Lucreziának sikerült
majdnem teljesen eredeti állapotába helyreállíttatnia Morbát.
A falakat frissen festették és stukkóval díszítették, a tető piros
cserepei melegen ragyogtak az őszi napfényben. A kertek
majdnem tejesen üresek voltak, csupán az eltávolított gyomok
kupacai rohadtak a sarkokban, de legalább a kertek régi
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geometriája láthatóvá vált. Az elburjánzott rózsabokrokat
Lucrezia maga nyesegette meg. Az egyik bokor mélyén egy
feszülő rózsabimbóra bukkant. A felesleges ágak lemetszése
lehetővé tette, hogy levegőhöz jusson, és kivirágzott.

Lucrezia jó jelnek vélte. Caterinához intézett panaszáradata
is egyfajta nyesegetés volt. Megszabadította a szívét a régóta
elraktározott sérelmektől. Most, hogy kimondta őket, sokkal
kisebbnek tűntek, nem is érdemes törődni velük.

Mert miért baj az, hogy Clarice kitúrta őt a helyéből a
házban, és gyermekként is csalódást okozott? De szült
Lorenzónak két lányt és egy fiút, ezzel teljesítette kötelességét,
mint feleség. És a három unoka jelenléte a házban nagy örömet
jelentett Lucreziának.

És Giuliano nemtörődömségével igazán nem árt senkinek,
még önmagának sem. Huszonkét éves volt, és még mindig
inkább kisfiú, mint férfi, még akkor is, ha Lorenzo öccse
nagykorúságának napján nagyszabású lovagi tornát rendezett
a tiszteletére, amit az év legnagyobb eseményének tartottak.
De huszonkét évesen még nem olyan öreg, legalábbis második
fiúgyermek létére nem, hiszen semmiféle felelősséget nem
kellett vállalnia. Giuliano élvezte a gazdaságot és azt, hogy
jóképű és gondtalan. Ki vádolhatná ezért? Firenze népe
biztosan nem. Mindenféle korú emberek imádták őt, a külseje
miatt, mert ő a legjobb sportoló, mert megvolt benne az az
ártatlan kedvesség, ami a szeretetben felnőtt, elkényeztetett
gyermekek sajátja, akinek minden könnyű, és aki számára
mindig felhőtlen az ég. Lucrezia őt is nagyon szerette.
Abszurd dolog azt kívánni tőle, hogy más legyen.

Különösen azért, mert éppen ez a gyerekes kedvesség volt
az, amit annyira szeretett a férjében, és ami miatt még most is
annyira vágyakozik utána. Piero nem akarná, hogy Giuliano
más legyen. A saját természetét ismerte fel a fiúban, ezért
megértette Giulianót. Az az igazság, hogy mindig is Giuliano
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volt a kedvence az öt gyermeke közül. Soha nem volt képes
Lorenzót ugyanígy szeretni.

Míg ő… Lucrezia arra gondolt, mit is végzett Morbában. Jó
munkát végzett. De még nincs készen. Oly sokáig kerülte,
amíg csak lehetett, de most már szembe kellett néznie vele.
Minden más problémája elpárolgott a fürdő forró gőzében.
Lorenzo azonban igazi seb volt a szívében.

***

– Lorenzo, Lorenzo! – kiáltott fel Lucrezia, és a fürdő falai
visszhangozták: – Lorenzo!

– Tudod, te Caterina, milyen érzés az, amikor cserbenhagy,
elárul az, akit a legjobban szeretsz, akiben mindenkinél jobban
megbízol? Ismered azt a fájdalmat, amikor végig kell nézned,
hogy megváltozik? Látni, ahogy eltávolodik tőled?

Volterra! A nyavalya törje ki azt a helyet! Volterra
változtatta meg. Nem az, hogy a bányák értéktelennek
bizonyultak, az jóval előbb történt, hanem akkor, amikor a
hadsereg fosztogatni kezdett. Mégis mit gondol, milyenek a
férfiak? A férfiak ölnek és fosztogatnak és erőszakot követnek
el. Az ő hibája, hogy a férfiak férfiakként viselkednek? Ezt
tudnia kellene. Ott ül a tanácsban, és hallja a bűnökről szóló
jelentéseket. Látja az akasztófákat az Igazság kapuja előtt, ott
lógnak rajta a férfiak. De hát látnia kell a tömegeket is, akik
azért mennek el az akasztásra, hogy nevessenek, énekeljenek,
igyanak és egyenek, miközben az akasztottak lábai még ott
himbálóznak a levegőben. Tudnia kell az útonálló banditákról
is, akik csak arra várnak, hogy gyilkolhassanak és
fosztogassanak az utakon, különben miért adott volna olyan
erős kíséretet mellém? Miért akar több lenni, mint egy férfi?

Cosimo. Olyan akar lenni, mint Cosimo. Bolond! Cosimo
sem volt szent. Én aztán jól ismertem. Cosimo olyannak látta a
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férfiakat, amilyenek valójában voltak. Ő egy hét alatt
elfelejtette volna Volterrát. Nem, ő hibaként értékelte volna,
amit többet nem szabad elkövetnie. Ő, az állam atyja is
követett el hibákat, ó, igen, de titokban tartotta, hogy senki se
tudja meg.

– Ezt elmondhattam volna Lorenzónak, ha odajön hozzám.
De nem jött. A volterrai mészárlásnak már három éve, és azóta
egyszer sem kérte a tanácsomat, egyszer sem beszélt a
terveiről. Semmibe vesz, haszontalan vagyok a számára.

Lucrezia addig gyötörte magát, míg újra elfogta a sírás.
Caterina, az öregasszony, figyelte őt, bátorításul bólintott
néha, és nyalogatta a citromot. Amikor Lucrezia kimerült,
Caterina segített neki kimászni a fürdőből. Beburkolta
Lucreziát egy törülközőbe, aztán a vállára terítette a köpenyét.

– Most aludj – mondta Caterina.
Később Lucrezia felébredt, felült, és az ablakon át a csillagos

eget bámulta, míg halványodni nem kezdett. Vele
halványodtak viharos érzelmei, magában búcsút mondott
Morbának. Készen állt a hazautazásra.

Már nem volt szüksége arra, hogy süket füleknek beszéljen,
a szíve megnyugodott, a gondolatai rendeződtek. Rájött, hogy
csak rajta múlik, hogy betöltse valahogy az életét, saját
magának. És hogy meg is fogja tudni tenni. A fürdő
átváltozása is az ő munkáját dicsérte. Büszke volt rá.

Majdnem annyira, mint a gyermekeimre voltam, gondolta
fanyar mosollyal az ajkán. Óh, anyaság, milyen csalóka ördög
is vagy. A szeretet és a hiúság összekeverednek, és lehetetlen
szétválasztani őket.

Igaza volt Lorenzónak, hogy a maga útját járta, tőle
függetlenül. Huszonhat éves volt, és már majdnem hat éve
felelős az állam sorsáért. Nem tisztelnék, mint férfit, ha az
anyjához futna tanácsért, mielőtt elhatározza magát valamire.
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El kell engednie. Már régen eljött az ideje. Lelki szemei előtt
megjelent fiának arca, és a szíve megtelt szeretettel.

Legdrágább fiam, mondta halkan, a szépség messze elkerült
téged. Talán ezért voltál mindig te a kedvencem, mert mások
inkább félrenéztek, ha meglátták nagy, lapos orrod és széles
szád a gyermekkori arcodon. A többiek mind olyan szép
babák voltak.

Magam hímeztem a kisingedet, hogy ezzel is körülvegyelek
a szeretetemmel. És biztosítottam, hogy csak a legszebb színű,
legfinomabb gyapjúruhákat hordhatod, ahogy növekedtél.

Szomorúan megrázta a fejét. Nem tettél vele jót magadnak,
drágám, korholta magában a fiát, amikor elhatároztad, hogy
azt a borzasztó luccót fogod viselni. Ebben még csúnyábbnak
látszol, mint amilyen vagy. Nem csoda, hogy rémálmaim
vannak miatta.

***

Lucrezia már Firenze falain kívül találkozott Lorenzóval.
– Honnan tudtad, hogy jövök? – kérdezte.
– Kémeim jelentették. Ragyogóan nézel ki, mamina. Morba

jót tett neked.
– Valóban. Csodálatos hely. Egy kicsit elhanyagolt, de üde

és tiszta. Annyira szeretem, hogy elintéztem, hogy
megvásárolhassam. Egy kis erőfeszítéssel ez lesz a legjobb
fürdő Toszkánában. Üzletasszony leszek, és sok pénzt fogok
keresni.

Lorenzo megpróbált mosolyogni.
– Ez jó hír. Legalább egy kis változatosság a többihez

képest. Remélem, nem vagy túlságosan fáradt, mama. Sok
mindent el kell mondanom, és szükségem van a
bölcsességedre.
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Lucrezia elhatározása, hogy hagyja a fiát a saját életét élni,
egy pillanat alatt semmivé vált.

– Egyáltalán nem vagyok fáradt – jelentette ki.
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13. FEJEZET13. FEJEZET13. FEJEZET
– Mondd el újra, Lorenzo, és ne beszélj olyan gyorsan. Egy

szót sem értek az egészből.
Lorenzo öklével az asztalra csapott.
– Alávaló árulás történt a köztársaság ellen, erről beszélek.

Ellenem is, persze, de nekem nem tartoznak hűséggel. Minden
firenzei az államnak tartozik lojalitással.

– Kezdd elölről… Azt mondtad, hogy a pápa kölcsönt kért a
banktól?

– Igen. Negyvenezer forintot. Egy vagyon, de természetesen
megadhattuk volna. Mi vagyunk a Vatikán bankárai, és nincs
okunk, hogy megtagadjuk a kölcsönöket, tízszer annyit
keresünk vele, mint amennyit kikölcsönzünk. Bár ez nem a
Vatikán üzlete volt. Sixtusnak kellett a pénz, hogy királyságot
vásároljon az unokaöccsének, vagy a fattyának, vagy mit
tudom én kinek. Mostanra az összes paraszti származású pap
unokaöccséből egyházi herceget csinált, ezt a Riariót a saját
állama urává kívánja megtenni. És ugyanakkor fenyegeti vele
Firenzét. Nem hittem, hogy van miért aggódnunk, ha Imola
eladásra kerül. Ez egy kis város, nem különösebben jelentős,
csak éppen a mi határunkon fekszik, és a kereskedőinknek is
útba esik a ravennai kikötő felé. A köztársaság meg akarta
venni, de túl magas árat kértek érte, tárgyalásokat folytattam
egy kedvezőbb összeg érdekében. Ekkor lépett a képbe
Galeazzo, és megvette a várost Milánó számára, így nem volt
miért aggódnunk. Milánó szövetségesünk, ugyanannyira függ
tőlünk, mint amennyire nekünk szükségünk van rá.

– Akkor mi a probléma? Nem értem.
– Sixtus a probléma Agyafúrt vén ördög. Felajánlotta

Galeazzónak, hogy törvénytelen fia, Riario elveszi Galeazzo
törvénytelen lányát, ha Galeazzo eladja neki Imolát, hogy az
legyen az ifjú pár otthona. Galeazzo beleegyezett. A lányt nem
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venné el senki, mivel házasságon kívül született és egyébként
is egy hárpia. Ekkor folyamodott Sixtus a kölcsönért. Mézes-
mázos hangjával, sima modorával olyan volt, mint a frissen
préselt olaj. Hetet-havat összehordott Riario érdemeiről, akiről
mindenki tudja, hogy egy züllött, faragatlan fajankó. És úgy
viselkedett, mintha a pápai állam határának kiterjesztése
köztársaságunk keleti határáig a lehető legtávolabb áll tőle.
Római fiókunk megkérdezte tőlem, hogy mit tegyen.
Utasítottam őket, hogy ugyanolyan szívélyesek legyenek,
amikor elutasítják a kölcsönt.

Lucrezia bátyja volt a római fiók vezetője. Tudta róla,
milyen udvariasan és határozottan tud nemet mondani.

– Akkor Sixtus nem kapta meg a pénzt. Hol van ebben a
hűtlenség?

– Nem figyelsz, madonna! A Pazzik a hitszegők. Legalább
harminc bank van Rómában, de a Pazziké az egyetlen, amely
elég gazdag ahhoz, hogy egy ilyen mértékű kölcsönt vállalni
tudjon, legalábbis a miénken kívül. Mielőtt visszaüzentem
volna a nagybátyámnak, elmentem a Pazzi-palotába Beszéltem
Jacopóval, Elmóval és Giovannival. Antonio lázasan feküdt a
villájában, Francesco Rómában volt látogatóban az
unokatestvérénél, Renatónál. Elmagyaráztam nekik, milyen
veszélyes, ha Sixtus fia betelepül Imolába, és kötelezvényt
kértem tőlük, hogy bankjuk nem adja meg Sixtusnak a
kölcsönt. Mindannyian beleegyeztek. Ekkor írtam Renatónak,
elmagyarázva neki mi történt, és ugyanazzal a hírvivővel
küldtem el neki a levelet, aki a római fiókunkba vitte az
üzenetet. Ma reggel jelentést kaptam arról, hogy egész
Rómában arról suttognak, hogy a Pazzik azt tervezik, hogy
anyagi támogatást nyújtanak Sixtusnak. Csak szóbeszéd
ugyan, de megbízható forrásból származik. Ha igaz, ez a
legaljasabb árulás, amit ismerek.
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Lucrezia tökéletesen tisztában volt azzal a veszéllyel, mely
Firenzét fenyegeti, ha a pápa ellenőrzése alá vonja Imolát. És
azzal is egyetértett, hogy ha a hír igaz, Renato és Francesco
Pazzi súlyos kárt okoztak a köztársaságnak. De a hírt senki
sem erősítette meg, és ő már annyi pletykát, híresztelést
hallott, melyek hamisnak bizonyultak. Ráadásul aznap hat
órát töltött lovaglással poros utakon.

– Ne pazarold az energiádat olyan dühre, mely talán
méltatlanul ér valakit, Lorenzo – mondta – Várjunk, amíg
biztosat tudunk. Most megyek, megmosakszom, és lepihenek
egy kicsit. Aztán meglátogatom a gyerekszobát. Hogy vannak
az unokáim?

– Jól – válaszolta Lorenzo.
Túlságosan is dühös volt, hogy bármi másra tudjon

gondolni a Pazzikon kívül.

***

A gyerekek még annál is jobban voltak, mint Lorenzo
jelezte. Szépen gyarapodtak. Lucrezia ötéves volt, korához
képest nagyra nőtt, és mindig hatalmas zajt csapott. Amikor a
nagyanyja belépett a gyerekszobába, éppen ordítva tiltakozott
az ellen, mert kisöccse Piero azon fáradozott, hogy
szisztematikusan szétszedje egyik babáját. Piero tudomást sem
vett róla, a kétéves Maddalena aludt, nem zavartatva magát
ekkora felfordulástól.

Csodálatos, hogy a házat így betölti az új élet, gondolta
Lucrezia. Ezért építik a házakat.

– Jó estét, Maria – köszöntötte a gondozónőt.
Piero megfeledkezett a babáról, és sarkában a nővérével

azonnal odarohant hozzá.
– Hoztál nekünk valamit?
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***

Nem egészen egy hónap múlva, december 11-én a
gyerekszoba új szenzáció középpontjába került. Clarice
fiúgyermeket hozott a világra, akit csakhamar Giovanninak
kereszteltek el. A bébi jó néhány héttel idő előtt született, de
több mint nyolc fontot nyomott, és olyan erős volt, hogy sírása
majdnem olyan hangos volt, mint idősebb nővéréé.

– Úgy hangzik, mint egy oroszlánüvöltés – mondta Clarice
ijedten.

Már beszélt Lorenzónak arról, mit álmodott Giovanni
születése előtti éjszaka. Az álom olyan valóságosnak tűnt,
hogy biztosan jelent valamit. A dómban volt, éppen a szülés
pillanatában. De amikor a gyerek megszületett, nem emberi
gyermek volt. Clarice álmában egy hatalmas oroszlánt szült.

Lorenzo azonnal megértette az álom jelentését. Giovanni
egyházi pályára született. Ő lesz Firenze védelmezője az
egyházban. Firenze oroszlánja, mely egyben a város jelképe is.

Fiának születése, melyet ez a rendkívüli álom kísért,
megtörte azt a bizonytalan melankóliát, melyet Lorenzo
azokban a napokban érzett. De hangulata aztán minden egyes
rossz hír okozta döbbenettel sötétebbre és sötétebbre fordult.

Elsőként, a pápának nyújtott Pazzi-féle kölcsönről szóló hír
igaznak bizonyult. Azután hivatalos vatikáni irat érkezett,
melyben tudatják a Medicieket, hogy a jövedelmező pápai
üzletet a Medici-banktól átteszik a Pazzi-bankba. Ezzel a
Medici-bank jövedelmének a fele kiesett.

– Semmit sem tudok a bankügyletekről – mondta keserűen
Lorenzo. – Soha nem volt időm megtanulni. Nem is érdekelt.
És mindig több pénz állt rendelkezésünkre, mint amennyire
szükségünk volt. Most a szükségletek ugyanazok, de sokkal
kevesebb a bevétel. A londoni fiókot be kell zárni, mert a
Plantagenet háború lerombolta az országot, és Edward király
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nem tudja visszafizetni az adósságait. Ugyanez történik
Bruges-ben, Burgundia hercegével. Mit kellene tennem?

– Nem tehetsz mást, mint amit eddig tettél – válaszolta
Lucrezia. – Hagynod kell, hogy a fiókvezetők irányítsák a
bankokat. Ezt tette az apád is és a nagyapád is. Még ha te
lennél is a legjobb bankár a világon, akkor sem lehetnél
egyszerre tíz városban jelen. Neked itt a helyed Firenzében,
vezetned kell a kormányt.

– Igen, igen. És azt is tudod, hogy ez mit jelent: fizetni kell a
látogatók szórakoztatását, a karneváli tűzijátékot, a gördülő
emelvényeket, a vallásos játékok kosztümjeit minden vallási
ünnepen, adományokat ennek meg annak, ajándékokat a
francia királynak, a nápolyi királynak, Milánó, Urbino, Ferrara
hercegének, a velencei dózsénak és még annak a sátáni
Sixtusnak is; le kell kenyerezni mindenkit, aki fenyegeti a
köztársaságot. Hogy gondoskodjak az államról, ha nyakig
úszom a szegénységben?

Anyja megveregette fia összegörnyedt vállát.
– Jaj, Lorenzo, eltúlzod a dogokat. Még ha elvesztettük is

bevételeink felét, akkor is csak a maradék háromnegyed
részére van szükségünk. A Medici-vagyon még mindig elég
nagy ahhoz, hogy azt tedd, amit akarsz. Még ha most
gazdagabbak is a Pazzik, mit számít? Akkor is hozzánk
vannak kötve, részben Bianca Elmóval kötött házassága révén,
részben pedig Pierfrancesco fiának Ginevrával tervezett
esküvője miatt. Jobb, ha a gazdagabbakkal állunk
szövetségben, így kevésbé valószínű, hogy ők kémek
szívességet tőlünk. Ne légy olyan borúlátó, fiam. Túljártak az
eszeden az üzleti életben. Mással is megtörtént már. Ami
pedig a pápa unokaöccsét vagy kijét illeti, már vagy egy
tucatszor hallottam tőled, hogy milyen ostoba is az a Riario. Ő
nem jelenthet számodra, sem Firenze számára komoly
veszélyt. Lehet, hogy nem te vagy a legjobb bankár Itáliában,
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de te vagy a legjobb államférfi. Képes leszel arra, hogy gond
nélkül kordában tartsd a szándékait. Ezt a Pazzik is tudják. A
Sixtusnak nyújtott kölcsönük nem is volt olyan nagy árulás,
inkább egyszerű üzleti fogás, ami túlságosan jól sikerült
ahhoz, hogy tetsszen neked. Felejtsd el a bánatodat, és térj
vissza a hétköznapi életedhez. Nagyon sok áldás ért már,
gondolj rájuk, ne mindig a veszteségeidre.

Lorenzo megcsókolta anyja kezét.
– Nagy megnyugvás vagy nekem, mamina, még akkor is, ha

kimondod az igazságot, amit jobb lenne nem is hallanom.
Igazad van: úgy viselkedem, mint egy gyerek, akinek elvették
a játékát. Csak a bolond vesztegeti az idejét duzzogásra,
amikor minden órát örömmel lehet kitölteni. Köszönöm, hogy
emlékeztettél erre.

***

Két nappal később Lorenzo kilovagolt Careggibe, az
istállóba. Vágtában tért vissza a városba, közben érdes, rekedt
hangon énekelt.

– Végre – újságolta Giulianónak –, végre van egy ló, amelyik
olyan gyors, mint egy kilőtt petárda. Láttam futni, alig tudtam
a szememmel követni. Jövőre a Mediciek nyerik a Paliót.

Giuliano átölelte a bátyját, de az ölelést gyorsan fojtogatássá
változtatta.

– És én fogom meglovagolni. Mondj igent, vagy kitöröm a
nyakad.

Lorenzo kiszabadította magát a szorításból: a könyökével
Giuliano gyomrát vette célba. A két testvér hatalmas
nevetéssel vetette bele magát a küzdelembe: minden erejüket
beleadva birkóztak, mígnem mindkettőjüket elborította az
izzadság és az egymásnak okozott sérülések sora.
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***

Anyjuk megcsodálta színesre változott arcukat, mikor a
sérülések nyomai kék és bíborszínekben játszottak.

– Úgy néztek ki, mint egy pár majolika dekoráció – mondta.
– Szeretem az élénk színeket a szobában.

Erre Lorenzo eltűnt néhány pillanatra, és egy ajándékkal
tért vissza, melyet vízkereszt napjára, az ajándékozás
ünnepére tartogatott. De nem volt értelme tovább várni, ez
látszott a legtökéletesebb pillanatnak ennek a különleges
ajándéknak az átadásához.

Az ajándék egy pár terrakotta mellszobor volt.
Életnagyságban készültek és döbbenetesen élethűen ábrázolta
a fiúkat. Lorenzo a luccót viselte, és enyhén ráncolta a
homlokát, de igazán hatásos volt. Giuliano mintha mosolygott
volna. Gondosan kidolgozták mind a kettőt, ráadásul
agyagból megmintázták a díszes ezüstfegyverzetet is, melyet
Lorenzo a lovagi tornán viselt.

Lucrezia felkiáltott, amikor megpillantotta a szobrokat, és
kinyújtotta a kezét.

– Olyan gyönyörűek, hogy meg kell érintenem.
Ujjait gyengéden végighúzta fiai terrakotta vonásain, aztán

az igaziak csúnya sebeire nézett.
– Soha egyetlen ajándéknak sem örültem még ennyire –

mondta. – Tiszta szívemből köszönöm nektek.
Megérintette, simogatta, megnézte minden szemszögből.

Lucrezia nem tudott betelni az ajándékával.
– Andrea del Verrocchio készítette őket, igaz? Bizonyára

nagyon szeret mindkettőtöket. Ahogy én is.
Otthagyta a mellszobrokat, és átölelte a fiait. Lágyan

simogatta, ajkával érintette a sebeiket, hogy könnyebben
gyógyuljanak.
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1476.

14. FEJEZET14. FEJEZET14. FEJEZET
– Az idei karnevál lesz a legjobb a karneválok történetében

– jelentette ki Lorenzo.
Már hónapok óta jó hangulatban volt. Megtartotta anyjának

tett ígéretét, hogy előjön az árnyékból, és az élet valóban
békés, örömteli napokkal ajándékozta meg. Megveregette a
versenyló sörényét, állát a nyakán nyugtatta, és bátorító,
becéző szavakat suttogott az állat csapkodó fülébe.

– Morello, szépségem, Morello, drága Pegazusom, Morello,
szerelmem, ugye hogy olyan messze hagyod magad mögött a
többieket, hogy azt hiszik majd, hogy csak egy szélvész voltál
a képzeletünkben?

Giuliano idegesen vigyorgott, és a derekát csavargatta, hogy
lazítson egy kicsit feszült izmain.

– Bárcsak indulhatnánk már – sóhajtotta.
A városban mindenütt hasonló jelenetek játszódtak le. A

Palio előtti óra az egyre emelkedő izgalom időszaka volt
mindenkinek; a nézőknek, akik az útvonal mentén
zsúfolódtak, és egyre emelték a fogadásaikat, hogy ki ér előbb
a célba; a bíráknak, akik történeteket cseréltek a korábbi évek
versenyeiről, és titkolni próbálták esetleges részrehajlásukat; a
lovak tulajdonosai számára, akiknek tekintélye öltött testet a
címerüket – az állat hátára erősített szőnyegre hímezve –
viselő lóban. Leginkább azonban a lovasok izgultak, akik
tudták, hogy ezen a versenyen dicsőség vagy bukás lesz a
részük, de bárhogy lesz is, végigkíséri őket egész életükben. A
Palio semmiképpen sem volt egy hétköznapi verseny.

A díj igen jelentős értéket képviselt pénzben kifejezve, de
szimbolikus értéke még nagyobb volt. A palio tulajdonképpen
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egy egy méter hosszúságú, aranyszövéssel szegélyezett
ruhadarab. Mivel elkészítését a köztársaság hűbérállamai
fizették, tulajdonképpen Firenze hatalmát és erejét jelképezte.
Minthogy a tervezés és szövés e mestermunkája a szakma
magas fokát mutatta be, egyúttal annak elismerését is
jelentette, hogy Firenzének kiemelkedő szerepe van a
művészetekben és a textiliparban. Ez volt a legirigyeltebb
jutalom egész Itáliában. A verseny pedig a legveszélyesebb.

– Na, most nehogy elfeledkezz a virágokról – figyelmeztette
Lorenzo.

– Már ezerszer elmondtad.
– Morello vidéken nevelkedett, és túl fiatal. Nem fogja

tudni, mi történik.
– Lorenzo! Már úgyis alig férek a bőrömbe a megjegyzéseid

nélkül is.
– Bocsáss meg. Te leszel a legjobb. És Morello. Csak

emlékezz arra, hogy…
– Az isten szerelmére, maradj csendben!

***

Jacopo de’ Pazzi komor ábrázattal fenyegette a fiatal
szolgát, aki az ő címerével lovagolt.

– Ne felejtsd el, fiú, ez nem akármilyen ló. Többet ér, mint te
és az egész családod. Ha itt valakinek a lába törik, az inkább a
tied legyen, mint a lóé.

A Santino nevezetű fiú nyelt egyet, és a nagyapja sírjára
esküdött, hogy nem fogja elfelejteni. De inkább csak azon a
száz forinton járt az esze, amit az öregember arra az esetre
ajánlott fel neki, ha ezt a különleges idegen lovat elsőként viszi
be a célba. Száz forint tízévi bérének felelt meg, és már a
gondolatára is kiszáradt a szája. Újra nyelt egyet, és köpni
próbált.
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A nagy testű szürke csődör idegesen dobbantott, nem volt
hozzászokva a kövezethez. Titokban hozták Firenzébe az
arábiai sivatag homokjáról.

***

Megszólalt a Palazzo della Signoria nagyharangja. Az egész
város megremegett. Ez volt az első jel, mely a résztvevőket a
verseny kiindulópontjához hívta.

– Isten legyen veled – mondta Lorenzo.
Megölelte Giulianót, és bakot tartott neki, hogy

felszállhasson a lóra. A Palión sem nyerget, sem kengyelt nem
használhattak.

Giuliano nevetett. Mindjárt vége a várakozásnak. Most már
élvezheti magát a sportot.

A második harangszó azt jelezte a lovasok számára, hogy
foglalják el helyeiket. Ebben az évben a pálya nagyobb volt,
mint valaha bármikor: harminchat ló és lovasa szorosan
egymás mellett sorakozott fel a Porta al Prato kapun belül
elterülő széles kaszálón; a lovasok próbálták visszafogni
ágaskodó lovaikat. Ünnepélyes látvány volt. A lovasok
azoknak a címereknek és jelképeknek a színeiben virítottak,
akiket képviseltek, így tarkabarka képet festettek sokszínű
térdnadrágjaikban, övvel összefogott tunikájukban és tollas
puhakalapjaikban.

Giuliano a barátjára, Matteo de’ Tornabuonira mosolygott.
Matteo zöld és arany színekben pompázott, az arca azonban
ugyanolyan zöld volt, mint a ruhája. Részegségében fogadta el
a kihívást, és most azt kívánta, bárcsak valahol másutt lehetne.
Mellette Alberto Palmieri türelmetlenkedett, kék-fekete
színekbe öltözve. Izgatott volt, alig várta, hogy elindulhasson.

Alberto negyvenedik évében járt, s már huszonötödször
vett részt a Palión. Esküdözött, hogy az életben semmi – sem
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az ital, sem a nők, sem a vadászat – nem adja meg azt a
felajzott lelkesedést, azt az eufóriát számára, mint a Palio.
Sohasem ért el az ötödik helynél jobb eredményt, de továbbra
is indult minden alkalommal, s így lesz ez a haláláig, vagy míg
halálos bukás nem éri egy Palión. Így hát, isten segítse őt! Az
Alessandrini ikrek mindegyike rajthoz állt, egyikük
édesanyjuk színeiben. Ők voltak a legfiatalabbak a
mezőnyben, csak tizennégy évesek. Giuliano az ikrek között
kapott helyet, és megismételte nekik Lorenzo figyelmeztetését
a virágok veszélyéről, ami megijesztheti a lovakat. Az útvonal
egész hosszában ugyanis reménykedő nézők hajoltak ki a
felsőbb ablakokból; és a fiatal hölgyek elismerésük jeléül
gyakran dobtak ki virágokat kedvenceiknek.

Megszólalt a harmadik harangszó is: a kaszáló szélén
összegyűlt tömeg kiabálni kezdett.

– Giuliano! – hallatszott ki a tömeg morajából.
A kaszáló körülbelül ötszáz yardnyira terjedt ki; a lovasok

mélyen ráhajoltak lovuk nyakára, szavakkal és
sarokrúgásokkal ösztökélve őket, hogy elsőként ugrassanak be
az előttük lévő utca szűkületébe. A Borgo Ognisanti a firenzei
utcákhoz képest még szélesnek számított, annyira
mindenképp, hogy lépésben három ló elférjen rajta egymás
mellett, vágtában esetleg négy is.

A nézők velük futottak. Kíváncsiságuk, hogy lássák a
verseny első szelekciót jelentő szakaszának eredményét,
további kockázatot jelentett.

– Rucellai! – kiáltották, aztán: – Giuliano!
Ők értek elsőként az utcaszűkületbe. Ezzel igazából

megkezdődött a Palio. A lovasok előnyös pozíciókért
harcoltak, könyöküket és a lábukat egyaránt használták, hogy
saját lovaikat és a mellettük rohanó lovast egyaránt üssék,
rúgják vele. A lovak ágaskodtak, megbokrosodva
megugrottak, egymásnak ütköztek, súrolták és lovasaikat
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nekiverték a házak kőfalainak. Súlyos sérülések történtek.
Matteo de’ Tornabuoni a földre zuhant, amikor a lova irányt
változtatott, mivel nem volt hajlandó tovább részt venni a
kavarodásban. Matteo összegömbölyödött, és a kezével védte
a fejét. Négy lovas át tudott ugratni rajta. Egy pata horzsolta
az oldalát, felszakítva a tunikáját eltörte három bordáját.

– Hála istennek – kapkodott levegő után Matteo.
Már biztonságban volt.
A verseny ment tovább. A Borgón keresztül a folyónál lévő

kis térre értek, a Ponte alla Carraia híd lábához, melyet szintén
nézők serege vett körül. De még így is itt nagyobb terület állt
rendelkezésükre és ez lehetőséget adott, hogy a lovak nagyobb
sebességre kapcsoljanak, és még többet kockáztassanak, hogy
előnyösebb pozícióra tegyenek szert, hogy lehetőleg az elsők
között jussanak be a Via del Parionéra, mely még a Borgónál is
keskenyebb volt. Santino, a Pazzik lovásza végig maga előtt
látta a rá váró vagyont, egyfolytában imádkozott az összes
szentekhez, harcias kiáltásban tört ki. Ezzel a felére
csökkentette a hozzá legközelebb rohanó versenyzőtől lévő
távolságát. Kilencedikként ért be a szűk utcába. Giuliano
vezetett, Alberto Palmieri pár inch-csel lovagolt mögötte.
Fülsüketítő volt a zaj: a paták csörtetése a kockaköveken, a
lovak fújtatása, a nézők bátorító üvöltése és a lovasok
fájdalmas kiáltásai, ahogy az egyik utcáról a másikra
beforduló lovak hozzáverték a lábaikat a házak sarkához.

A lovak kiözönlöttek a Piazza Santa Trinitára, mely jóval
nagyobb volt, mint az előző tér, de bal oldalán egy kettős
kanyar vezetett a következő utcába, és a lovak ekkorra már
teljesen megvadultak a zajtól és a záporozó virágoktól. Az
Alessandrini ikrek egyike elveszítette uralmát a lova felett, és a
tömegbe zuhant. A testvére megpróbált megállni. Mögötte
azonban összetömörültek a többiek, és a nyomás lovastul a
földre küldte. Mozdulatlanul, sebesülten feküdt; a nézők
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előrenyomultak, hogy félrehúzzák, és az ekkor érkező lovasok
kétségbeesetten igyekeztek kikerülni őket. Santinónak sikerült.
A következő kettő felbukott. Lovaik azonban továbbrohantak,
magával ragadta őket a körös-körül megnyilvánuló őrület.

A Via Porta Rossa következett, amely ismét lehetőséget
adott a taszigálásra, az erő alkalmazására, az előretörésre.
Most már egy halom bukott lovas esett ki a versenyből, és a
gyengébb lovak is talajt vesztettek. A vezetők elöl leblokkolták
az utat, összetömörültek, nagy éljenzés követte őket az
ablakokból és a földszinti boltok veszélyesen nyitott ajtajaiból.
Santino imádkozott, sírt és átkozódott.

A pálya legveszélyesebb szakasza a Via del Calzaiuolira
beforduló jobb kanyar volt. Fából készült barikád védte a
mögötte összezsúfolódott tömeget. Úgy tűnt, mintha a lovasok
egyenesen a falnak irányítanák a lovaikat, vagy bele a
tömegbe. Morello megpróbálta megtagadni az
engedelmességet, de Giuliano ültéből felemelkedve a nyakára
dőlve farolásra kényszerítette. Sikerült megtartani az
egyensúlyát, és Morello is engedelmeskedett, befordult a
sarkon. Alberto Palmieri most végre maga előtt látta a
győzelem esélyét huszonötödik kísérlete alkalmával.
Elvágtatott Giuliano mellett ki a széles Piazza della Signoriára.
A teret itt is emberek sokasága vette körül. Az éljenzés minden
képzeletet felülmúlt. Palmieri lekapta a kalapját, és
meglengette.

Mögötte Morello vágtatott. Látva, hogy szabad az út előtte,
Morello teljes sebességgel nekilendült, még mielőtt Giuliano
visszaült volna a hátára. Az ifjú Medici igen komikusán
hátrafelé lecsúszott a ló farán és a saját fenekére esett, majd
egy gyors hátra-bukfenccel a lábán kötött ki.

– Giuliano – kiabálták a nézők.
A fiú vállat vont, nevetett, és elfutott az érkező lovak útjából

a tér közepe felé.
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A Strozzik lova és lovasa vágtatott el mellette, majd
Soderinié, aztán Rucellai lova, aztán a Pazziké Santinival a
hátán, aki éppen Szűz Máriának esküdözött, hogy soha egy
durva szava nem lesz többet az anyjához, ha most nyer.

Giuliano futni kezdett. Alessandrini gazdátlan lova ott volt
a téren, látszólag eszét vesztve, a szeme környékét és az egész
testét tajték borította. Teljesen zavartnak látszott, lépései
lelassultak. Giuliano egy darabig párhuzamosan futott vele,
hátulról közelítve meg, majd a kantárszárral együtt
megragadta a lovat, és felugrott a hátára. A tömeg őrjöngött,
de Giuliano már el is tűnt előlük. Egyszerre nyugtatta és
sürgette az ismeretlen lovat, hogy ismét beszállhassanak a
versenybe. Mögöttük még kilencen vágtáztak a cél felé.
Tizenkilenc nevező esett ki baleset vagy sérülés miatt.

A Borgo del Grecin Alberto Palmieri elvesztette vezető
helyét egy szürke arab telivér hátán kék-sárga színekben
rohanó dervissel szemben. Santino volt, aki sarkaival
ösztökélte a ló ösztövér lágyékát, imádságokat kiáltozott,
karjával cséphadaró-ként darálta a lovasokat, akik mellé ért,
aztán lehagyta őket. A ló valóban csodálatos volt, úgy nyúlt,
repült előre, amivel nem lehetett felvenni a versenyt azokon a
szakaszokon, ahol elég hely maradt vágtára. Úgy haladt át az
utat keresztező Via de’ Bencin ki a Piazza Santa Crocére,
mintha szárnyai nőttek volna. Ő lett a győztes. Itt a célban
gyűlt össze a legnagyobb tömeg, itt volt a legnagyobb az
éljenzés, és csak úgy záporoztak a mindenféle színű virágok.
Santino gyengéden meghúzta a kantárszárat. Sírt. Előrehajolt,
hogy megcsókolja a ló bársonyos nyakát. Aztán feltérdelt az
állat hátára, aztán először fél lábra ereszkedett,
egyensúlyozott, majd felállt. A térdnadrágja, a ruhaujja vérben
úszott, tunikája rongyokban lógott, és az egész teste remegett.
A lovon állva lovagolt a bírák bokszához, ott aztán leugrott a
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földre. Arcát könny és verejték áztatta. De a győzelem
mámorától ragyogott.

***

– Bátyám, szégyent hoztam rád. Engem fel kéne akasztani.
Giuliano a palota istállójában talált rá Lorenzóra, amint

éppen a Morello farán keletkezett hosszú sebet kötözte.
Lorenzo mosolyogva nézett fel rá.
– Ne beszélj bolondságokat. Ez volt az első versenye,

legalább tapasztalatokat szerzett. Jövőre, nos, az már más lesz.
Ha jövőre nem nyersz, saját puszta kezemmel öllek meg. Most
pedig mondd el, hogy ment? Mit tud az én kincsem, Morello?

***

A két testvér úgy élvezte a karnevált, mint talán még soha.
Az ő emelvényüket ismerték el a legjobbnak. Össze sem
lehetett hasonlítani a többivel. És az a dal, melyet Lorenzo
komponált kísérőül, megragadta a mulatozók fantáziáját.
Gyorsan elterjedt a városban, nemsokára mindenki ezt
énekelte. A belőle áradó hedonista üzenet volt a fesztivál
lényege.

Qant’é bella giovinezza
che si fugge tuttavia!

Chi vuol esser lieto, sia;
di doman non c’é certezza.

Mily szép is az ifjúság
De mily gyorsan száll!

Aki akar, most legyen boldog;
A holnap oly bizonytalan.
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15. FEJEZET15. FEJEZET15. FEJEZET
Nem a Palio elvesztése volt az, ami zavarta Lorenzót, bár

kétségtelenül gyűlölt bármiben is veszíteni. Az bántotta, hogy
a Pazzik nyertek. Ez fájt neki.

Gyakran látta őket, a firenzei utcai élet ezt elkerülhetetlenné
tette. És közben azon tűnődött, hogy Jacopo kapzsi mosolyával
őt neveti-e ki, vagy Francesco éppen azzal dicsekszik-e az
embereknek, hogy sikerült elvenniük a vatikáni bevételt a
Medici-banktól.

Az a veszély, mellyel az fenyegetett, hogy a pápa
betelepítette unokaöccsét Imolába, nem vált valóra. Riario
kevés időt töltött uradalmában, és a firenzei kereskedők is
akadálytalanul folytathatták arra útjukat Ravennába, és a
vámokat sem emelték meg. Úgy tűnt, Sixtus minden figyelmét
egyedül a pápai állam déli szomszédaira fordítja. Egyezséget
kötött Ferrantéval, a nápolyi királlyal, és a hírek szerint
figyelmével és gazdag ajándékokkal árasztotta el új
szövetségesét.

Firenze nem volt könnyű helyzetben. A szövetségek
átrendeződése mindig aggodalomra adott okot. Mint pápai
bankár Lorenzo tárgyalhatott volna Sixtusszal, talán
befolyásolhatta volna is. Most viszont semmiféle kapcsolata
nem volt a Vatikánnal. Vajon volt-e valaha is Itália hatalmi
egyensúlya ennyire bizonytalan és potenciálisan veszélyes
helyzetben? A Római Birodalom bukása óta még soha.

Lorenzo azt mondogatta magának, hogy jobb, ha éber
marad, de nyugodt. A Pazzik valójában nem okoztak kárt a
köztársaságnak, és neki nincs joga felháborodnia és
megsértődnie azért, mert az üzleti életben fordult a kocka
Pontosan ez a bankszakma lényege, hogy megpróbálják
ellopni a vetélytársaktól a jó üzleteket.
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És mégis nagyon nehezére esett barátságosnak lennie
Jacopóval. Még kevésbé Francescóval. Még Elmóval is rosszul
érezte magát, ha együtt voltak. Pedig Elmóval már vagy tíz
éve barátok voltak, és mellesleg a nővére férje is.

Miért egy Pazzi győzte le az öccsét és a lovát, miért nem
valaki más?

***

– Lorenzo, ezt nem szabad megtenned!
Elmo de’ Pazzi megragadta Lorenzo karját, és elhúzta attól

a csoporttól, ahol addig beszélgetett. A reggeli mise alatt a
templom sarkához ballagtak.

– Mit? Egy szót sem értek, Elmo.
– Ne légy ilyen képmutató. Mindenki erről beszél a

városban. Alessandra volt az öreg Borromeo egyetlen élő
gyermeke. Amikor az öreg meghalt, a lánynak kellett volna
örökölnie mindenét. És így is lett volna, ha Alessandra nem
éppen a bátyám felesége. Te ástad elő azt az ősrégi törvényt,
csak hogy visszavághass a Pazziknak.

Lorenzo lassan elindult, közben kiszabadította a karját Elmo
szorításából.

– Nem én hozom a törvényeket, Elmo, ezt te is tudod. Ez a
szóban forgó törvény már legalább száz éve hatályban van. Ha
egy férfi írásba foglalt végakarat nélkül hal meg, akkor a
vagyona a legközelebbi férfi rokonára száll. Borromeo
esetében ez az unokatestvéreit jelenti.

Elmo lépést tartott vele.
Most felemelte a hangját: – Lorenzo, én a barátod vagyok és

a sógorod is. Könyörgök neked, ne csináld ezt. Tudod, hogy ez
a törvény már évtizedek óta feledésbe merült. Ezt mindenki
tudja. És azt is tudja mindenki, hogy te vetted rá a Signoriát,
hogy ebben az esetben újra alkalmazzák.
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Lorenzo egy kézmozdulattal hallgatásra intette. Megszólalt
a harang, hogy a gyülekezetét a mise csúcspontjára
figyelmeztesse. Lorenzo lehajtotta a fejét, ajkai mozogtak,
ahogy magában imádkozott.

Elmo is fejet hajtott, de nem imádkozott. Várt, míg az
ünnepélyes pillanat véget ért, és az emberek újra elindultak, és
beszélgetni kezdtek. Aztán másodszor is megragadta Lorenzo
karját.

– Saját érdekedben beszélek, Lorenzo. Így csak ellenségeket
szerzel magadnak. Nem is annyira Giovannit, habár
Alessandra a felesége. Inkább Francescót, ő annyira
feldühödött, hogy fel akar költözni Rómába. Azt mondta,
megüli a gyomrát, ha egy városban kell élnie veled.

Lorenzo nevetett.
– Igen? Akkor jó utat kívánok neki, minél előbb megy, annál

jobb. Én sem szeretem jobban Francescót, mint ő engem.
Miután így megválaszolta barátja szóáradatát, rámosolygott

Elmóra.
– Beszélnem kell Lucianóval. Bocsáss meg, Elmo.

***

A „Borromeo-botrány”-ról, ahogy az emberek nevezték, a
pletykálkodók hetekig koptatták a nyelvüket az ősz elején.
Majdnem mindenki el volt ragadtatva, milyen szellemesen
vágott vissza Lorenzo. Jacopo de’ Pazzit jól ismerték
zsugoriságáról, így aztán jó mulatság volt, hogy az
unokaöccsét megfosztották a hatalmas Borromeo-vagyontól.

Lorenzo azonban túl elfoglalt volt ahhoz, hogy kiélvezze a
sikert. Egy másik örökséggel foglalkozott. Unokatestvére
Pierfrancesco hirtelen meghalt, két fia Lorenzo gyámsága alá
került.
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***

Lorenzo ezt az új felelősséget is úgy vállalta el, ahogy
minden mást: csak a feladatra koncentrált, és minden
energiáját arra összpontosította, hogy gyors döntéseket
hozzon a lehető legjobb megoldás érdekében.

Pierfrancesco háza szegényesen volt berendezve, és
javításra is szorult, a villával pedig nem is rendelkezett.
Mindig panaszkodott, hogy nem engedheti meg magának,
hogy kényelmesen éljen. A két fiú tehát a Medici-palotába fog
költözni, és családtagként élnek majd ott, döntötte el Lorenzo.

Pierfrancesco végakarata azonban kiköti, hogy a fiúknak
saját háztartásukban kell élniük, közölte Lorenzóval a
vagyonkezelő ügyvéd.

Ebben az esetben, gondolta Lorenzo, talán előrehozhatná
gyámfia házasságát. Az ifjú Lorenzo eljegyzése Ginevra de’
Pazzival megtörtént, és a lány öröksége hatalmas. Azzal
könnyedén kialakíthatják azt az életformát, mit a fiúknak
apjuk elképzelt.

Igaz, Lorenzo még csak tizenhárom éves. De a
menyasszonya is tizenhárom, és sok lány köt házasságot
ebben a korban. Akár már gyermeket is szülhet. Lorenzo el
sem tudta képzelni, hogy gyámfia ne teljesítené boldogan eme
házastársi kötelességét. Ahogy visszaemlékezett tizenhárom
éves kori önmagára, boldog lett volna egyszerre tíz feleséggel
is.

Lorenzo nevetett. Ez a legjobb megoldás, méghozzá csinos
kis osztalékkal. Francesco de’ Pazzi megőrül majd a méregtől,
ha megtudja, hogy a kis örököslány a Medici-vagyont hozza
helyre, sőt még hozzá is tesz. A fiúknak tehát kell egy villa. Sőt
talán nem is szükséges vásárolni egyet. Az öreg Antonio de’
Pazzi valószínűleg boldogan hozzájárul, hogy a fiatalok La
Vacchiát használják nyári lakhelyül.
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Minél többet gondolkodott ezen a házasságon, annál jobban
tetszett Lorenzónak az ötlet.

Feltéve, hogy Ginevra nem lett túlságosan is Pazzi
időközben. Kis unokaöccséért felelősséggel tartozott; nem
kényszeríthette korai házasságba Francesco női hasonmásával.

Lorenzo megpróbált visszaemlékezni, hány év is telt el
azóta, hogy utoljára látta Ginevrát… Legalább öt éve. Vajon
még mindig a régi contadina, vagy eltanulta már a Pazzik
dölyfösségét a családjától? Úgy döntött, kilovagol Antonio
villájába, és meggyőződik róla maga. Gyönyörű nap volt, az
első azóta, hogy egy hétig egyfolytában esett.

***

A villába vezető kaput őrizetlenül nyitva találta. A ház
ajtaját is. Lorenzo a lova kantárszárát az ajtó melletti
vasgyűrűhöz erősítette, majd néhány lépéssel hátralépett,
hogy néhány pillantást vethessen a della Robbia-féle lunettára.
Már elfelejtette, milyen tökéletes is volt.

Minden nagyon nyugodtnak látszott. A szellő sem rezdült,
az olajfa levelei sem mozdultak. Teljesen elhagyatottnak
vélhette volna a helyet, ha nem hallatszott volna halk
duruzsolás a ház belsejéből. Mély levegőt vett, hogy hangos
üdvözléssel lépjen a házba, de aztán lassan ki is engedte
anélkül, hogy szólt volna.

Úgy érezte, nem illik ilyen durván beleavatkozni a körülötte
uralkodó békébe. Inkább csendesen a hangok irányába indult.

Ahogy közeledett, a hangok egyre erősödtek és
kivehetőbbek lettek, Lorenzo felismerte a szavakat. Egy férfi
latint idézett, mégpedig Cicero Az Istenek természete című
munkájából. Lorenzo az ebédlő ajtajában várt, míg befejezte.

A környezet különösen találó volt a nagy római filozófus
szavaihoz. Tudósokhoz méltó, egyszerű, puritán. A hosszú,
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csiszolt tölgyfa asztal állt a szoba középpontjában és egy rakás
papír borította, valamint gondosan elrendezett tollak, tinta és
egy toll-kés. Négyen ültek egy kisebb asztalnál az ablakok
előtt a bal oldali falnál, és éppen ebédeltek. Faedényekből
kanalazták a levest, és kenyeret ettek hozzá.

Mateo, Ginevra tanára olvasott fel az imént. Ő és az öreg
pap pont az ablak alatti pádon ültek. Ugyanolyan kopottnak
látta őket most is, mint ahogy emlékezett rájuk.

Antonio de’ Pazzi Lorenzóval szemben ült. Az ablakból
sugárzó fény megcsillant ősz haján, és sötét árnyékokat vetett
antik stílusú bársonyzekéjének ráncaiban, de megvilágította
vékony, sólyomszerű patrícius arcát. Lorenzo mosolygott
Antonio elmélyült koncentrálásán. De lefagyott arcáról a
mosoly, mikor meglátta az öregember világoskék szemeit.
Olyan tejszerűnek hatott, élettelennek. Antonio megvakult.

Mateo befejezte az idézetet, a többiek pedig elragadtatva
doboltak ujjaikkal az asztalon. Fra Marco azt állította, hogy a
római istenek kevésbé istenszemek, mint a görög istenek.
Latinul beszélt. Antonio és Mateo azonnal vitába szálltak vele,
egyikük latinul, a másik görögül. Ginevra csak nevetett a
locsogásukon. Fra Marco viszont elégedetten vigyorgott, hogy
sikerült felbosszantania két barátját.

Ginevra háttal ült Lorenzónak, szemben a pappal és a
tanárral. Lorenzo láthatta, hogy a lány háta karcsú és sudár,
haja gondosan egyetlen fonatba fogva a derekáig ért.
Nyilvánvaló volt, hogy érti a férfiak beszélgetését. Lorenzo
csak bámult. A nők tanítását jó dolognak tartották Firenzében,
de azért nem sok akadt közülük, aki Cicerót hallgat ebéd
közben. És még kevesebb, legyen bár férfi vagy nő, aki
görögül is tud. Vagy görög írókat latin fordításban ismerne.
Az én ifjú unokahúgom, gondolta, csodálatos feleség lesz,
különösen, ha a természete is olyan jó, mint a műveltsége.
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– Elnézést a zavarásért – szólalt meg Lorenzo. –
Csatlakozhatok a beszélgetéshez?

Latin szavai úgy csengtek, mint valami dallamos zene.
– Ki az? – kérdezte Antonio.
Ginevra megperdült, hogy szembekerülhessen az ajtóval.
– Lorenzo de’ Medici – kiáltott fel.
Lorenzo látta, hogy a lány alig változott. Ugyanolyan

hosszú orra és hegyes álla volt, mint régen. Az arca
tulajdonképpen reménytelenül csúnya lett volna, ha nem
olyan mélyen ülő barna szemek és szép vonalú telt ajkak
egészítették volna ki. Egészségtelenül sápadt ez a lány,
gondolta Lorenzo.

Nem tudhatta, hogy a vér attól futott ki az arcából, hogy
meghallotta az ő hangját. A hosszú évek alatt, míg nem
találkoztak, Ginevra gyermekkori ábrándozása Lorenzóról,
mint igazi hősről tovább fokozódott, egyre varázslatosabbá
vált, és összezavarodott azokkal a történetekkel, melyeket
Jasonról és Ulyssesről, Achillesről és Herculesről, Perseusról és
Bellerophonról hallott. Az, hogy megjelent a küszöbön, olyan
volt a számára, mintha egy legenda kelt volna életre. Majdnem
elájult.

– Üdvözöllek, Lorenzo – mondta Antonio. – Kérlek, gyere
be.

Lorenzo megköszönte, üdvözölte a többieket, majd átvágott
a szobán, és leült a padra Ginevra mellé. A lány úgy érezte,
mintha a nap lelépett volna az égről, csak azért, hogy
odaülhessen mellé. El sem tudta hinni, hogy ez megtörtént.
Képtelen volt tovább figyelni az istenekről folytatott vitára,
csak Lorenzo hangját hallotta.

Elég ebből az őrültségből, figyelmeztette magát, és
megpróbálta összeszedni maradék önfegyelmét. Egy apró
kézmozdulatára az idős szolga egy gőzölgő tányér levest tett
Lorenzo elé. Ginevra pedig tovább figyelte Antoniót, mint
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mindig. Egy pohár ásványvizet adott a kezébe, amikor
kiszáradt a torka a sok beszédtől, meggondoltan, határozott,
tiszta hangon válaszolt a kérdéseire, majd jelt adott a
beszélgetés befejezésére, amikor úgy látta, hogy az idős
embernek már fogytán az energiája.

– Ideje pihenned, nagypapa.
Antonio sóhajtott.
– Egy zsarnok vagy, Ginevra.
De a szavaiból meleg szeretet érződött.
Sok változás történt itt, gondolta Lorenzo. Antonio

tartózkodása a felelősség elfogadásától olyan bensőségességre
és vonzódásra változott, aminél erősebbet még soha nem
láttam, kivéve a szüleim kapcsolatát. Micsoda különleges
tudós is ez az Antonio.

Ginevra hátrahúzta a nagyapja székét az asztaltól, és úgy
fordította el, hogy a férfi kinyújtott jobb karja elérte a lány
vállát.

– Élvezem a társaságodat, Lorenzo – mondta Antonio. –
Remélem, még itt leszel, ha vége a pihenésnek. Szeretnék még
egy kicsit beszélgetni veled.

– Köszönöm, messer Antonio. Szívesen.
És ez igaz is volt. Lorenzónak nagyon tetszett ez a szellemes

szópárbaj közöttük.
Antonio mosolygott, és fejet hajtott. Aztán Ginevra

támogatásával és irányításával lassan, magabiztosan kisétált a
szobából. Nyilvánvaló volt, hogy ez már régen begyakorolt
rutin.

– Csodálatos ez a fiatal lány – jegyezte meg Lorenzo.
Fra Marco és Mateo egymással versengve zengtek dicséretet

Ginevráról. Ugyanannyira szerették őt, mint Antonio.

***
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Amikor a lány visszatért, Lorenzo megkérte, hogy mutassa
meg neki még egyszer della Robbia munkáit a kertben.

– Már régóta nem láttam azt a remekművet.
Egy kis gondban volt. Ginevra önuralma és műveltsége

miatt idősebbnek látszott a koránál. Ezzel talán megijeszti ifjú
unoka-öccsét. Lorenzo ismert olyan házasságokat, ahol a
feleség uralkodott, a maga részéről tűrhetetlennek tartotta az
ilyesmit.

Ugyanakkor engedelmes és tisztelettudó volt. Így fog majd
viselkedni az ifjabb Lorenzóval is? Jobban meg kellett ismernie
a lányt.

A teste meglehetősen fiúsnak látszott, ez a gyermekszülés
szempontjából nem jó jel. De erősnek látszott, és már nem is
volt olyan sápadt, mint amikor először meglátta. Lorenzo
észrevette, hogy a lány elpirul. Fürkésző tekintetével
bizonyára zavarba hozta.

– Bocsáss meg, contadina. Csak azt néztem, hogy megnőttél.
Azt hiszem, nem is illik egy ilyen tanult fiatal lányt
gyermekkori becenevén szólítanom.

– Ó, de hát én szeretem, ha így szólítasz!
Ginevra arca még vörösebbé vált, és a lábát nézte.
Ha nem kellett Antonióról gondoskodnia, gyorsan

elvesztette fegyelmezett nyugalmát. Ostobának és félszegnek
érezte magát. Lopva Lorenzóra pillantott, és ettől minden
rendbe jött. A férfi mosolygott, mégpedig a kérésére adott
örömteli válaszmosoly: nem nevette ki. Meleg szemei
barátságosan, érdeklődve és bátorítóan néztek rá. Hirtelen
meggyőződéssel érezte, hogy neki mindent elmondhat, nem
fogja helyteleníteni. A barátja volt.

– Soha senki más nem szólított becenéven – vallotta be. –
Ettől úgy érzem, különleges a barátságunk, mint az is, hogy
egy napon van a születésnapunk… Mindig örülök a
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konfettinek, amit küldesz nekem. Meg szoktad kapni a
köszönőleveleimet?

– Természetesen.
Lorenzo most már emlékezett, hogy valóban minden évben

kapott egy gondos kézírással, szabályos betűkkel rótt kis
levélkét, válaszul az apró megemlékezésekre, melyeket a
titkára küldött el a lánynak. Ez több volt, mint amit
Bernardótól, az unokaöccsétől, aki szintén az ő születésnapján
jött világra, kapni szokott. Beszélnie kell majd a fiúval.
Nemsokára nyolcéves lesz, éppen elég nagy már ahhoz, hogy
írjon.

– Igen, mindig nagyon élvezem a leveleidet. A legtöbb levél,
ami hozzám érkezik, csak munkát ad nekem, nem pedig
örömet.

Ginevra mosolygott. Nagyon fiatalnak látszott, és égett a
vágytól, hogy örömet okozzon. Jó felesége lesz Pierfrancesco
fiának.

– Ugye, tudod, Ginevra, hogy egy napon feleségül mész
majd az unokaöcsémhez?

– Igen.
Újra elpirult. Teljesen megbabonázta Lorenzo, de azért

mégis van néhány titok, amit neki sem mondhat el. Egészen az
utóbbi időkig azt hitte, hogy ő az a Lorenzo, akihez feleségül
fog menni. Emlékezett rá, hogy ő tette az ujjára a gyűrűt az
eljegyzési szertartáson, és el sem tudta képzelni, hogy létezik a
világon más Lorenzo is rajta kívül. Túlságosan járatlan volt
még ezekben a dolgokban ahhoz, hogy tudja, mit is jelent
feleségének lenni, hogy lehet egy férfinek két felesége. Így hát
elképzelte a jövőt, amikor majd a Medici-palotában él Lorenzo
családjának tagjaként, és mindennap egy csodálatos
születésnapi ünnepség lesz majd, ahol Verrocchio
művészsegédei énekelnek majd, és lélegzetelállító lovastúrákat
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tesznek majd ők ketten olyan lovakon, melyek sohasem
fáradnak el.

– Caesar jól van – kottyantotta ki. – Szeretnéd látni őt?
Tudod, a lovam, amit tőled kaptam.

– Boldogan. Még mindig lovagolsz?
– Mindennap. Délutánonként, amikor nagypapa pihen.
– Akkor ma elmarad a lovaglásod, és hiányolni fogod.
– Nem bánom. Tényleg nem. Becsületszavamra. Sokkal

szívesebben sétálok veled.
– Miért ne lovagolnánk? A lovam már egészen kipihente

magát.
Ginevrának elakadt a lélegzete.
– Valóban? Együtt?
Megragadta Lorenzo kezét, és gondolkodás nélkül rohant

az istállók felé, magával húzva Lorenzót.

***

Szőrmentén ülte meg a lovat, közben azt magyarázta, hogy
Caesar és ő így sokkal közelebb vannak egymáshoz, és jobban
megértik egymás kívánságait, mintha a kantárszárat kellene
használni.

A lány úgy lovagolt, ahogy Lorenzo még soha senkit nem
látott lovagolni. Egy, a derekára kötött bőrszalagba visszatűrte
a szoknyáját, meztelen térdét és lábát belenyomta Caesar
oldalába. Ginevra és a lova eggyé váltak, olyanok voltak
majdnem, mint egy kentaur. Az arcán tükröződött, hogy
teljesen átadta magát a boldogságnak. Lorenzo mellett ügetett,
néha elévágtatott és odakiáltott, hogy érje utol, olyan volt,
mint egy misztikus szellemalak, mely a természet világának
része, nem az emberé. Amikor az út meredekebbé és
szélesebbé vált, versenyre hívta Lorenzót. A férfi beleegyezett,
sarkantyújával lova véknyába mélyedt. Átragadt rá Ginevra
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vad cigány vidámsága. Minden erejét beleadta, de a lány ért
fel elsőnek a hegy tetejére. Magasra széttárta a karjait, a
győzelem és az öröm mozdulata volt ez, melyet Lorenzo úgy
értelmezett magában, mint a szabadság legpontosabb
kifejezését.

***

Amikor elhagyta a villát, lassan baktatott vissza a városba.
Időre volt szüksége, hogy gondolkodjon egy kicsit, mielőtt
visszatér elfoglalt, bonyolult világába.

Hogyan csinálja ezt ez a gyerek? A világtól elzárva élt,
hosszú órákat töltött tanulással, szünet nélkül, odaadóan
mások igényeinek és kényelmének a kielégítésén fáradozott, és
mindez boldoggá tette. Ezt mondta, amikor Lorenzo
megkérdezte tőle, ráadásul meg volt döbbenve, hogy Lorenzo
egyáltalán megkérdőjelezi, hogy elégedett a sorsával.

És ugyanakkor, mégis, visszafogott élete nem korlátozta az
érzelmeit. Ginevrában érzések helyett szenvedélyek lobogtak.
Amikor azt mondta Lorenzónak, hogy szereti ezt a három
férfit, akivel együtt él, ebből az egyszerű kijelentésből a férfi
kihallott valami heves védelmező indulatot, és ez
félelmetesnek hatott egy ilyen fiatal lány esetében.

Mateót elhagyta a felesége. Ginevra azzal magyarázta, hogy
az asszony gyűlölte a villa csendjét. Visszatért a családjához
Arezzóba, és a szakács szerint egy másik férfival élt élettársi
közösségben. Kétszer jött vissza a La Vacchiába, hogy pénzt
követeljen Mateótól. A tanár mindkét alkalommal odaadta
neki minden pénzét, amije csak volt, és utána hetekig
szenvedett a kétségbeeséstől és a bánattól, amit az asszony
távozása okozott.
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– Megmondtam neki, hogy ha még egyszer visszajön,
megölöm – mondta Ginevra határozott hangon, és Lorenzo
elhitte, hogy meg tudná tenni.

Hogyan egyezteti hát össze ez a lány természetének
ellentétes oldalait? Hogyan élhet ilyen vad szívvel ilyen
koravénekhez illő nyugodt, vidéki életet? És hogyan lehet vele
elégedett?

Lorenzo úgy érezte, hogy a hideg futkározik a hátán. Biztos
volt benne, hogy erre a kérdésre csakis rejtély lehet a válasz.
Nem valami megoldandó rejtély, hanem valami rejtélyesség,
mint az ősi idők misztériumai, melyek ott találhatók a rejtett
forrásokban és barlangokban, és amelyekért engesztelő
áldozatokat mutatnak be az emberek.

Kísérteties köteléket érzett ez iránt a gyermekasszony-lélek
iránt, mintha ő találná meg a számára a végső célt, amit ő
maga sohasem tudott elérni. A lány ismerte azt a békét, amire
ő is oly gyakran vágyott, azt a kontrollálatlan érzelmet-
indulatot, amit ő sohasem mert szabadjára engedni, és a
természet abszolút szabadságát, amiről ő azt hitte, hogy csak a
költők képzeletében létezik.

Ugyanazok a csillagaik. Talán a lelkűk is egyforma, a lány ő
maga kiterjesztése, az a rész, ami hiányzik belőle.

Nem tudta, mit tegyen a házassággal. Egy törött szárnyú
madár kellemetlen képe villant az agyába, de elhessegette.

***

Még azon a napon Pierfrancesco ügyvédje látogatott el
hozzá, és megoldotta helyette a problémát. A fiú mégis
hatalmas vagyont örökölt. Pierfrancesco kapzsiságával
visszatartott és befektetett gyakorlatilag minden forintot, amit
csak meg tudott szerezni.

A házasságot a végtelenségig lehet halogatni.
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***

– És ez jól is jön most – mondta Lorenzo. – Agnolo,
segítened kell nekem. Az én ifjú unokaöcséim a
legműveletlenebb fiúk egész Firenzében.

Apjuk ugyanúgy spórolt a taníttatásukon, mint minden
máson. Ha arra gondol, hogy Lorenzo egy olyan feleséget kap,
mint Ginevra, mikor alig tudja végigolvasni a Gall háborúkat,
és nem tud megkülönböztetni egy jó lovat egy rossztól…
Képtelenség.

– Segítenél nekem egy jó tanárt találni számára?
Agnolo Poliziano komoly arccal nézett rá.
– Megpróbálom, Lorenzo, de nem mondhatom, hogy

reményteli vállalkozás. Ha nincs kedve a tanuláshoz, akkor
lehetetlen bármire is megtanítani egy fiút ebben a korban már.
Ha viszont van kedve, akkor már mindent megtanulhatott
volna, bármilyen szegény volt is.

– Nem feltételezem, hogy…
– Nem! A fiaid más lapra tartoznak. Téged kedvellek, tehát

őket is kedvelem és tanítom. Az unokaöcséidet azonban nem.
Különösen azután nem, ahogy leírtad őket nekem.

Lorenzo vigyorgott.
– Természetesen igazad van. Nem kellett volna beszélnem

róluk előre. Jó tréfa lett volna látni, hogyan vered a fejed a
falba a butaságuk miatt.

Poliziano habozott egy darabig, aztán elnevette magát. Nem
mindig tudta megállapítani, mikor viccel Lorenzo. Ezért aztán
Lorenzo örömét lelte az ugratásában. De csak négyszemközt.
Agnolo túlságosan érzékeny volt, és Lorenzo gondosan
odafigyelt, hogy mások előtt ne tegye nevetségessé. Nagyon
tisztelte Agnolo tudását, így hát finoman bánt az
érzékenységével.
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Tizennyolc hónappal azelőtt találkoztak. Poliziano egy lírai
költeményt küldött Giuliano lovagi tornájáról, mely még
Lorenzo lovagi tornájának látványosságát is felülmúlta.
Poliziano patrónust keresett.

Több tucat költő próbálkozott ugyanezzel. De Polizianót a
tehetsége kiemelte az összes többi közül. A költészete
magasztos volt, kecses metaforákkal, megkapó képekkel,
szellemes célzásokkal a klasszikus mitológiára, mely a
neoplatonista filozófiában, melyet Lorenzo annyira kedvelt,
szintén integráns elemként szerepelt.

Azonnal elküldött Agnolóért. A fiatal költő húszéves volt,
hat évvel fiatalabb, mint Lorenzo. Erős, izmos teste miatt
inkább tűnt katonának, mint költőnek. Csontos arcát hatalmas,
horgas orr uralta. Nem volt alázatos, mint Lorenzo oly sok
kérelmezője, ráadásul Lorenzo csodálta az önbizalmáért is.

Azoknál a tudósoknál tanult évekig, akiket Lorenzo maga is
a legtöbbre tartott: ezek a tudósok alapították a Platón
Akadémiát. Amikor Lorenzo megkérdezte Polizianót, miért
nem kérte meg a tanárait, hogy ajánlják be hozzá, Agnolo azt
válaszolta, hogy nem akar előnyökhöz jutni, csak ha a
tehetségével kiérdemli.

Lorenzo meghívta, hogy lakjon a Medici-palotában és éves
jövedelmet biztosított neki. A következő hónapokban Agnolo
lett Giuliano után a legjobb barátja. Lucrezia és a négy gyerek
is nagyon kedvelte.

Lorenzónak végül nem okozott gondot, hogy rávegye
Agnolót a kellemes feladatra: találjon tanárt Pierfrancesco fiai
számára. Agnolo le volt kötelezve Lorenzónak, és a
szolgálatába állt. Csodálta Lorenzo energiáját, széles körű
tevékenységét, tisztelte politikai és diplomáciai képességeit,
nagyra értékelte eszét, szellemességét és képzelőerejét. De
minden adottsága közül bárki másnál jobban felismerte
Lorenzo megdöbbentő költői vénáját. Majdhogynem
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tragédiának tartotta, hogy nem szentelheti minden idejét arra,
hogy komolyan foglalkozzék a költészettel.

– Nos, akkor megoldod a legnagyobb problémámat,
Agnolo. Igazán hálás vagyok érte. Ha feltérképezted a terepet,
majd csatlakozom hozzád, hogy meghozzuk a végső döntést.
Addig pedig foglalkozom a kevésbé fontos ügyekkel.

Lorenzo munkásokat fogadott, hogy kijavítsák és kibővítsék
unokaöccsei házát. Annyi időt töltött a fiúkkal, amennyit csak
tudott. Meg akarta ismerni őket, és meg akarta mutatni nekik,
milyen jó érzés Medicinek lenni Firenzében.

Az év vége felé már alig várta, hogy átadhassa őket egy
tanárnak. Minden erőfeszítése ellenére a fiúk élesen
szembeszegültek a rájuk vonatkozó terveivel, és ellenálltak
minden kísérletnek, hogy felébressze bennük a vágyat a
tanulás iránt.

– Bárki megteszi – nyöszörgött Polizianónak. – Csak van
már valami elfogadható jelölted.

– Legalább hármat hozok a jövő héten. Akkor választhatsz.
De addigra Lorenzónak sokkal fontosabb kérdések kötötték

le a figyelmét.
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1477.

16. FEJEZET16. FEJEZET16. FEJEZET
Lorenzo a születésnapján kapta meg a hírt, hogy legerősebb

szövetségese, Galeazzo Sforza, Milánó hercege meghalt. A
templom kapujában gyilkolták meg karácsony másnapján,
amikor misére tartott.

Lorenzo dermedten ült. Bruno, a titkára magával vitte a
hírhozót, és megjutalmazta azért a veszedelmes gyorsaságért,
mellyel a fagyos hegyi utakon Milánóból Firenzébe jött.

Az irodában ülve Lorenzo kábultan idézte maga elé a
borzalmas jövő képét.

– A köztársaság halálos veszélyben van – suttogta az üres
szobában. – Néhány lépés megmenthette volna. Bárcsak
beléphetett volna a templom menedékébe. Csak néhány
lépés…

***

A hír három nappal később ért Rómába, mint Firenzébe.
Sixtus pápa felnyögött és térdre rogyott.

– Itália békéjének vége.

***

Azon az estén a Palatine Hill-i palotában Sixtus unokaöccse,
Girolamo Riario vacsorával és zenével szórakoztatta barátját,
Francesco de’ Pazzit. Mint mindenki Rómában, Firenzében,
Velencében, Perugiában, Assisiben, a kis és nagy városokban,
Milánó hercegének meggyilkolásáról beszélgettek.
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– Alig tudom elhinni – mondta Francesco. – Sforzát mindig
felfegyverzett őrök vették körül. Ha Firenzében megtörténhet
ilyesmi, ott egészen más a helyzet, Lorenzo de’ Medici
mindenhová védelem nélkül megy…

Szavait sokatmondó csönd követte. Francesco Riarióra
nézett.

Az Imolától rendszeresen távollévő földbirtokos
visszanézett rá. Ebből a néma pillantásváltásból, mely csak egy
szórakozott megjegyzést követett, vette kezdetét Lorenzo
meggyilkolásának terve.

A Milánóból érkezett hír okozta első megdöbbenés
enyhülésével Lorenzo azonnal cselekedett. Viharos
sebességgel látott hozzá a munkához: döntéseket hozott,
parancsokat osztogatott, leveleket íratott, tanácskozásokat
hívott össze, találkozókat szervezett.

Galeazzo örököse, az új milánói herceg még gyermek volt,
így a kormány anyjának, a tapasztalatlan, gyengekezű Bona
hercegnőnek a kezébe került. Ráadásul Galeazzónak három
öccse is volt, közülük bármelyikük megpróbálhatja magához
ragadni a hatalmat, hiszen egyikük sem mutatta eddig sem
jelét a Milánó-Firenze közötti szövetség iránti hűségének.

Lorenzo azonnal Milánóba küldte öreg tanácsadóját,
Tommaso Soderinit és Luigi Guicciardinit, egy gyakorlott
diplomatát. Felhatalmazást kaptak, hogy a Medici-bank
milánói fiókjától bármekkora összeget felvehessenek, valamint
egy levelet is vittek az özvegynek, melyben Lorenzo mély
részvétét fejezi ki és felajánlja Firenze támogatását. „Küldtem
Önhöz két okos, nemes szívű férfit, hogy tanácsokkal lássák el Önt.
Tökéletesen megbízhat bennük, hogy az állam jövője és biztonsága
felé vezető legjobb útra irányítják majd Önt és árván maradt
fiúgyermekét” – írta a levélben Lorenzo.

Miközben saját kezűleg írt Bonának, Bruno átmásolta
azokat a leveleket, melyeket Lorenzo az itáliai államok
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vezetőinek és az európai uralkodóknak diktált. Ezekben
tudatta őket Firenze elhatározásáról, miszerint az özvegy
régens mögé áll.

Ezután nem maradt számára más hátra, várnia kellett. A
milánói jelentésekre, valamint azokra, melyeket a mindenhol
jelenlévő informátoraitól kaphat. Olyan lépésekre, melyekre
válaszolnia kell majd. Újabb jelekre, melyek erőeltolódásra
mutatnak Itália amúgy is zilált hatalmi egyensúlyában,
fenyegetésekre a hirtelen sebezhetővé vált köztársaság ellen.
Az információk, a hírek most olyan fontossá váltak számára,
mint még soha. Az éjszakai órákat is az íróasztala melletti
munkára tartogatta: válogatta a naponta mindenhonnan
érkező levelek és jelentések tömegét. Tanulmányozta őket,
hasonlítgatta, analizálta a rendszerét, további részleteket
követelt, vagy éppen a forrás megnevezését, mikor mit talált
fontosabbnak.

Egyáltalán nem foglalkozott viszont azzal a jelentéssel,
miszerint Rómában az a hír járja, hogy a meggyilkolását
tervezik. Mindig is terjedtek ilyenféle pletykák, de Lorenzo
biztos volt benne, hogy nincs mitől tartania A köztársaságban
nem volt zsarnokuralom, neki pedig nincs mitől
óvakodnia,őrökre sincs szüksége, hogy védelmezzék. Firenze
polgárai őrzik őt.

Addig is, míg olyan események nem történnek, melyek a
kormány intézkedését igénylik, más dolgokra is oda kellett
figyelnie.

Január végén újabb kislánya született, melyet az ilyen
boldog alkalmakhoz méltó módon ünnepeltek meg. A kis
Luisa békésen végigaludta az egészet.

Aztán elkövetkeztek a szentek napjának hagyományos
ünnepségei is, körmenettel, vallásos színdarabokkal. De most
az adott az egésznek különleges jelentőséget, hogy külön
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imádságokat iktattak be a szentekhez szóló imák közé, kérve
őket: legyenek segítségükre Firenze védelmezésében.

És hát megkülönböztetett figyelmet kellett fordítania a
barátnőjére is, még akkor is, ha ez a feladat egyre fárasztóbbá
vált. Lucrezia Donati zaklatott állapotban volt, mivel azt hitte,
hogy meg fog halni. Még csak a huszonegyedik évét töltötte
be, és változatlanul gyönyörű volt, de észrevett egy pici
vonalat a szeme sarkában és megesküdött, hogy selymes bőrén
felfedezett valami durva keménységet is. Öregszem, sírta
Lorenzónak, és a karjaiba vetette magát.

Két évvel ezelőtt hirtelen vesztette el uralkodói címét,
melyet, mint Firenze legszebb hölgye nyert el. Ez akkor
történt, amikor Marco Vespucci az újdonsült feleségével tért
vissza Genovából. Simonetta Vespucci egyik napról a másikra
az elérhetetlen szerelmévé vált mindazoknak a férfiaknak,
akik addig Lucreziának udvaroltak. A verseket, a dalokat, a
virágokat, a süteményeket és az apró csecsebecséket azontúl
mind a Vespucci-palotába küldték.

Lucrezia kifelé nyugodtan viselte a trónfosztását. Lorenzo
továbbra is szorgalmasan küldte az ajándékokat és
rendszeresen látogatta. Lucrezia vidáman mondogatta, hogy
kierőszakolt lemondása áldás számára, mert így több időt
tölthet Lorenzóval, és legalább lesz egy kis nyugalma is, amire
már oly régen vágyott.

Ragyogóan mosolygott Giuliano lovagi tornájának királynői
trónjáról, miközben Simonettát mellé ültették a másik trónra,
mint a Szerelem és Szépség királynőjét.

De aztán másfél évvel a győzelme után, Simonetta meghalt.
Senki sem tudta, még ő maga sem, hogy tüdőbeteg. Az első
tünetek jelentkezésétől csupán néhány hét telt el a haláláig.

Lucrezia megrémült. Először történt vele életében, hogy
szembenézni kényszerült a ténnyel: a halál eljön mindenkiért,
még a szépekért és a fiatalokért is. Ha nem hirtelen, mint
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Simonettáért, akkor lassan, az évek múlásával. És egy napon
eljön majd érte is.

***

Nem Lucrezia volt az egyetlen, akit mélyen érintett
Simonetta halála. Giuliano szerelmes lett az asszonyba és
kétségbeesetten gyászolta. De rövidesen túl lett rajta,
gyászának ereje kiégette belőle a fájdalmat.

De Sandro Botticelli még mindig gyászolt, egy évvel
Simonetta temetése után.

Lorenzo eleinte azért kesergett, mert úgy látta, hogy öreg
barátjába is beköltözött a halál képmása. Abban az évben
Sandro egyáltalán nem dolgozott. Végül Lorenzo feldühödött.

– Pályád csúcsán vagy, Sandro, tehetséged teljében. Még
mindig szeretlek, de a tiszteletem meghalt irántad, mivel te
magad is halott vagy. Milyen festő az, aki nem fest?

Botticelli elfordította a fejét. Könnyek csordultak végig
beesett arcán.

– Ne gyötörj, Lorenzo, könyörgök. Úgy szenvedek, hogy azt
már nem lehet elviselni.

Lorenzo nagy lépésekkel végigcsörtetett a műtermen, és
kinyitotta az ablaktáblákat.

– Engedj be egy kis fényt és levegőt ebbe a sírba, amit itt
csináltál magadnak.

A napfény az ablak melletti munkaasztalon heverő
kiszáradt festékekre vetődött. Sandro eltakarta a kezével a
szemét. Lorenzo azonban erőszakkal elrántotta a művész kezét
az arcától. Markának szorítása fájdalmat okozott Sandro
csuklóján.

– Ide figyelj – kiabálta – nem folytathatod így tovább. Téged
megérintett az Isten, tehetséget adott, nincs jogod parlagon
hagyni. Istenkáromlás, ha elmenekülsz a művészeted elől.
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Nézd meg a festékeidet. Mind kiszáradtak már. Mint te
magad. Ez szentségtörés.

Sandro egy őrült erejével lökte el magától.
– Akkor sújtson le rám az ég – kiáltotta. – Csak erre

vágyom. Legalább újra láthatnám őt az angyalok között.
Lorenzo hátralépett. Forró dühe elszállt, jeges félelem lépett

a helyébe: a barátja megőrült volna?
– Hagyj magamra – mondta Botticelli. – Ha szeretsz,

könyörgök neked, Lorenzo, hagyj magamra.
Lorenzót végigkísérte az úton hazafelé a bezáródó

ablaktáblák csapódásának hangja.

***

– Nem tudom megérteni az őrültséget – mondta Lorenzo az
anyjának. – Sandro nem volt eszénél azóta, hogy Simonetta
Firenzébe jött. Meglátta őt a Mercatón egy gyaloghintóban, és
beleszeretett a tökéletes szépségébe. Jól van. Így volt ezzel
mindenki a városban, aki szerelmese a szépségnek. De…
emlékszel, mamina, hogy visszautasította a találkozást vele?
Még azt is, hogy egy szobában legyen vele. Mi meg
tréfálkoztunk a félénkségén. Ha legalább tényleg a szeretője
lett volna. Ha legalább birtokba vette volna a testét. Ha a lány
viszonozta volna a szerelmét. Akkor talán, ennek a túlzásba
vitt gyásznak lenne valami értelme. De így… ez holdkórosság.

Lucrezia nekilátott, hogy felvegye az utcai cipőjét.
– Nem tudtam, hogy ilyen rosszra fordultak a dolgok –

mondta. Elmegyek érte és hazahozom. Te pedig türelmes
leszel vele, Lorenzo. Tudod, ez részben a te hibád.

– Az én hibám? Te legalább olyan bolond vagy, mint ő. Én
öltem meg Simonettát?

– Te mutattad be Sandrót a Platón Akadémiádnak. Te
izgattad fel a képzeletét a tökéletesség elméletével. Ő nem
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filozófus, ő művész. Aztán amikor meglátott egy nőt, aki
megtestesítette a szemében a tökéletes szépséget, nem ült le az
asztal mellé, hogy Platánnak a témáról szóló műveiről
beszélgessen. Inkább átadta neki a szívét és a lelkét.

– Most pedig az a szándékom, hogy megmentem mind a
kettőt.

***

Lucrezia az anyai szeretet megértésével és gyógyító erejével
vette körül Sandrót, aki egyre erősödött. De mégis Lorenzo
volt az, aki végül megmentette.

Lorenzo és Giuliano hetente többször is kilovagoltak a
környező vidékre, hogy keressenek egy villát, amit meg
lehetne venni Pierfrancesco fiainak. Lorenzo úgy döntött, hogy
a fiúknak a városon kívül kell tölteniük a nyarat, hogy
tapasztalhassák a vidéki élet örömeit és kihívásait. Agnolo
Poliziano végre talált egy fiatal tanárt, akit ugyan nem lehet
zseniális tudósként emlegetni, de eme hiányosságait azzal
pótolta, hogy megtanította fiúkat lovagolni, vadászni, és arra,
hogy vállalniuk kell azokat a kockázatokat, amiket egy férfitól
elvárnak.

Május elején Lorenzo megvásárolta a Villa Castellót a
Pierfrancesco-birtokból származó pénzből. Ez egy kicsi, de
elegáns vár volt, hárommérföldnyire Prato irányában, egy
puha rétekkel tarkított hegy lábánál. Sikerült rávennie
Botticellit, hogy tartson vele a villába egyik délután. A hegyet
gyönyörű, színes vadvirágok borították, melyek gyönyörűen
hajladoztak az enyhe szélben.

– Ez már majdnem tökéletes, igaz, Sandro?
A művész elragadtatott szemében igenlő válasz villant.
– Lefestenéd nekem ezt a tökéletességet, barátom?

Kiakaszthatnánk a hegyre néző ablakok közé. Belevinnéd, bele
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tudnád adni szívedet, lelkedet a vonalakba, a színekbe, ebbe a
tájba?

– Megpróbálnám – mondta Botticelli. – Látnom kellene az
ablakokat, mekkora hely van közöttük. Elég nagy? A
festménynek ugyanis nagynak kellene lennie.

Lorenzo alig tudta visszatartani magát, hogy át ne ölelje a
barátját. Most már nem szabad erőltetnie, amikor magától is
kezd visszatérni az életbe.

– Mérjük be – mondta. – Ha a hely túl kicsi lenne, inkább
áthelyeztetem az ablakokat.

***

– Meggyógyult hát a mi Sandrónk – mondta Lucrezia. –
Hála istennek.

A villában tett látogatás után Botticelli a palotába sietett és
Agnolo Polizianóért kiáltott. Két héten keresztül megszállottan
dolgozott, közben Agnolo mindig ott volt az oldalán, és egyik
vázlatot készítette a másik után arról a festményről, ami a
képzeletében élt. Agnolo megtiszteltetésnek érezte, hogy
Sandrónak szüksége van rá. A művész fel akart használni egy
párat azokból az allegorikus képekből, melyeket Agnolo
Giuliano lovagi tornájára írt verseiben foglalt rímbe.

– Nem mondhatom el, hogy min dolgozik – mondta
Poliziano a családnak. – Rávett, hogy a szavamat adjam erre.

Lorenzo tele volt kíváncsisággal, de nem sértődött meg,
hogy Sandro kizárta a munkájából. Túlságosan boldog volt,
hogy Sandro végre dolgozik. Lucrezia pedig annak örült, hogy
a művész folyton arra panaszkodik, hogy éhes. Mint a régi
időkben, amikor Sandro még kisfiúként a Medici-házban
növekedett.

Amikor a nyári forróság a markába zárta a várost, Lucrezia,
Clarice a gyerekekkel kiköltöztek Fiesoléba a villába. Giuliano



178

Careggiben maradt; ott voltak az istállók és a Palióig már csak
néhány hete maradt.

– Addig fogok hízelegni Morellónak, amíg engem is úgy
szeret majd, mint téged, Lorenzo – mondta. – Az idén Medici
fog nyerni.

Lorenzo szeretett volna segíteni neki a gyakorlásban, de a
városban kellett lennie, hogy naponta ellenőrizhesse a
Milánóból érkező híreket. Firenze támogatásával a háttérben a
hercegnőnek sikerült a kezében tartani a dolgokat, annak
ellenére, hogy Genovában véres felkelés tört ki, és a három
Sforza testvér is szervezkedett.

Lorenzo folytatta szokásos nyári tevékenységét: a hosszú
szürkületbe nyúló társasági életet az erkélyen. Ez kis pihenőt
engedélyezett számára a minden erejét igénybe vevő egész
napos alakoskodás után. A misén, az utcákon, a kormány
ülésein mindenki azt várta tőle, hogy megerősítse: Firenze
biztonságban van még akkor is, ha Milánóban zavaros a
helyzet.

De azért szakított magának időt örömtelibb tevékenységre
is. A Villa Castellót be kellett rendezni, ehhez terveket kellett
készíteni, ki kellett adni az utasításokat a felújítására és a kert
rendezésére is. Ezzel mind maga foglalkozott. És ami
leginkább a kedvére való volt: döntenie kellett a
festményekről.

Amióta a Pazzik megszerezték tőle a pápai bevételeket, nem
volt pénze művészeti alkotást rendelni.

Most szabadon költhetett a Pierfrancesco-féle vagyonból
Pierfrancesco gyerekei részére, felélesztve ezzel a Mediciek
művészetpártolását, melyre a firenzei művészeknek nagy
szükségük volt. Antonio Pollaiuolo stúdiójában tisztelettel
hallgatta a festő javaslatait. Piero, Lorenzo apja őt tartotta a kor
legjobbjának. Lorenzo is őt tartotta a legjobb elbeszélőnek,
bármilyen formába kell is öntenie a mondanivalóját, így aztán
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megrendelte tőle Herkules és Anteus csatájának interpretálását
festményen és egy bronzszobron.

Sokkal fesztelenebből viselkedett Luca Signorellinél. Luca
Lorenzóval egykorú volt, és nem mindenki ismerte el igazi
mesternek, de Lorenzo bízott a tehetségében.

Luca egy hatalmas festményt akart a Madonnáról a
gyermekkel. Lorenzo azonban valami klasszikus hősi témát
akart. Zajosan vitatkoztak, közben ettek egy kis kenyeret
sajttal és retekkel. Végül olyan egyezségre jutottak, ami
mindkettőjüket boldoggá tette. A Villa Castellóban lesz egy
guardaroba12, egy szekrényből álló szoba, melynek ajtaját a
trójai csata díszíti majd. A kisméretű Madonna gyermekkel
festmény pedig a kis kápolna oltára felett függ majd.

Lorenzo később Verrocchio hatalmas stúdiójában őgyelgett,
és lámpákat, késeket, villákat, serlegeket, olvasóállványokat,
falikárpitterveket, kerti padokat, szökőkutakat és mindenféle
méretű rakodóládákat, cassonékat13 válogatott.

– Hogy én mennyire imádom a társaságodat! – kiáltozta
Antonio. – Hé! Kiscsibéim, gazdagok leszünk.

A segédek éljeneztek.
– Még ne ünnepeljetek – nevetett Lorenzo. – Nem fizetek,

míg a munka kész nincs. Temperával akarom a díszítéseket,
nem pedig borral.

De az ellen mégsem volt kifogása, hogy amikor leültek
együtt inni, az egyik segéd beledugta a Chiantiba az ujját, és a
faasztalra egy vázlatot rajzolt vele. Piero Perugino azonnal
megkapta a megbízást az összes cassone díszítésre. A ládákra
a firenzei fesztiválok jeleneteit festi majd.

***

12 Gardrób (szoba), ruhatár
13 Nagy láda (olasz)
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Lorenzo a villa kápolnájának falaira kerülő freskók
elkészítésére Filippino Lippinek adott megbízást. A
fiatalember apja a költekezéséről híres szerzetes, Fra Filippino
Lippit Cosimo közeli barátjának tartotta. Filippino csak
tizenkét éves volt, amikor apja meghalt. Az azóta eltelt nyolc
évben Sandro Botticelli mellett tanult és abban az évben,
amikor Sandro nem dolgozott, Piero minden tőle telhetőt
megtett, hogy fenntartsa a műtermet.

Azóta, hogy Lorenzo magára hagyta, Botticelli maga is ezt
teszi. Visszaköltözött a stúdióba és lázasan dolgozott. Az
ablaktáblák mindig tárva-nyitva álltak.

Lorenzo kiadásai Medici-mércével mérve magasak voltak,
de a Pierfrancesco-vagyon hozamának meg sem kottyantak.
Lorenzo írást készített arról, hogy magának is felvett belőle
hatvanezer forint kölcsönt. A milánói béke fenntartása elég
költségesnek bizonyult. Ráadásul Burgundiában meghalt
Charles de Bold, kilencvenötezres adósságot hagyva hátra a
bruges-i fióknak.

***

Lorenzo gyámfiai örömmámorban úsztak, amikor
meglátták a villát, különösen, amikor a fényes, új bútorok is
megérkeztek. Azt mondták, hogy nagybátyjuk csodálatos
gyámjuk, és Lorenzo látogatásait is lelkesen fogadták.

Elég jól megtanultak lovagolni ahhoz, hogy egyszer
magával vigye őket Careggibe, ahol Giuliano a Palióra készült.
És még Lorenzónál is jobban el voltak keseredve, amikor
Giuliano megbetegedett és így nem nevezhetett be a
versenyre. Egy Medici-ló azért indult, egy lovászfiúval a
hátán, de a mezőny végén értek célba. Lorenzo Giulianón
kívül nem engedett mást büszkeségére, Morellóra ülni.



181

A versenyt ezúttal Alberto Palmieri nyerte meg a
huszonhatodik próbálkozásra. Négy piazzán töltötte meg
borral a szökőkutakat, és a versenyt követő karnevál még
tündöklőbb volt, mint valaha. Éjjel-nappal Lorenzo egy évvel
ezelőtti dalát énekelték az utcákon. Ez lett a mulatozók
„himnusza”. „Mily szép is az ifjúság, de mily gyorsan elszáll…”

Lorenzo mosolygott, amikor meghallotta.
– Látom, élvezed a halhatatlanságot – vigyorgott barátja,

Luigi Pulci. – Beteg vagyok az irigységtől. Az igazságtalanság
mindig zavart. Egyébként is, sokkal jobb költő vagyok, mint te.

Lorenzo belökte egy borral teli szökőkútba. Pulci közölte
vele, hogy végre hazatalált.

***

– Biztos voltam benne, hogy finom illatokat találok errefelé.
Sandro Botticelli fölfelé tartott orral a levegőben szimatolva

lépett be az ajtón. Lorenzo felugrott a székéből és a barátjához
sietett. Miután átölelték egymást, alaposan megszemlélte
Botticellit. Sandro ápolt volt, meghízott és mosolygott, tehát
ismét a régi.

– Gyere, egyél – hívta Lorenzo és leporolta a havat a
válláról.

Hideg decemberi napok jártak. Agnolo Poliziano kissé
oldalt húzódott, hogy helyet csináljon maga mellett a pádon.
Botticelli leült és nyugodtan nekilátott Agnolo vacsorájának.

Egy fiatal milánói követ vendégeskedett a Medici-
palotában. A szája is tátva maradt a művész pimaszságától. De
nem volt meglepve. Már semmi sem lepheti meg a Firenzei
Köztársaság e nem éppen konvencionális vezetőjének a
házában. A milánói hercegnő várában szigorú udvari
szabályok és protokoll szerint éltek. Ez itt maga az anarchia.
Lorenzót mindenki a nevén szólította és tegezte; szabadon és



182

közvetlenül beszéltek vele. Milánóban ezért a várbörtönbe
lehetett jutni.

– Nagykövet úr – szólalt meg Lorenzo – ez a fajankó a
legnagyobb festőnk, Sandro Botticelli… A látogatónk pedig
marchese Stefano Vallambroso, kedves Sandro. Azt a jó hírt
hozta, hogy Milánóban nyugalom van. Remélem, te is hoztál
valami jó hírt nekünk.

Botticelli bólintott a milánói felé, kijelentette, hogy örül a
találkozásnak, aztán nekifogott, hogy kitunkolja a maradék
szaftot. Gondosan kenyeret tört, és középről indulva pontos
köröket rajzolt vele a tányéron.

– Érzem, hogy mocorog a tőröm a tokjában – jegyezte meg
Luigi Pulci. – Meg akarja ölni Sandrót. Hagyjam?

– Inkább segíts neki – vigyorgott Andrea Verrocchio. –
Sosem állhattam a versenyt.

Agnolo látványosan eltávolodott Sandrótól.
– Csak ne fröcsköljétek össze a ruhámat, kérlek. A vér foltot

hagy.
– Remegek a félelemtől – morogta Sandro, miközben tele

szájjal tovább rágta az ételt.
Lorenzo a kanalával kopogtatott az asztal lapján.
– Figyelem – kiáltotta. – Ezt nézzétek.
Felemelte a fedőt a levesestálról, és a belőle áradó gőzt

Botticelli felé terelte. Aztán nagy csattanással visszahelyezte a
fedőt.

– Rengeteg van még itt annak, aki éhes, feltéve, ha az a
valaki nem akar teljesen megőrjíteni.

Sandro mosolygott.
– Befejeztem – mondta. – Mindannyitokat meghívlak

holnap a műterembe és megnézhetitek.
Ezzel odatartotta Agnolo üres tányérját.
Lorenzo odalökte neki a levesestálat.
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– Bravó! – kiáltotta. – Bravisszimó! Intett az ajtóban álló
inasnak. – Hozz még kenyeret ennek az éhes festőnek!

– És egy tányért az éhes filozófusnak – tette hozzá Poliziano.
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17. FEJEZET17. FEJEZET17. FEJEZET
Botticelli stúdiója nem volt túl nagy, talán egynegyede

Verrocchio hatalmas átalakított raktárának. Itt is lakott: az
ágya és a főzési lehetőség az egyik sarokban kapott helyet,
segéde, Filippino pedig egy kis pajtában lakott, amit az
épülethez toldották. Hogy helyet csináljon a barátainak,
Sandro egymás tetejére pakolta a ruhásládát, a tűzhelyet és az
ágyat az egyik fal mellé.

Még így is alig volt elég a hely. Verrocchio elmondta a
dolgot mindenkinek, akit ismert, azok elmondták másoknak,
és a hír így gyorsan elterjedt a művészetszerető városban. A
stúdió előtt az utcán zsúfolódtak össze az emberek, akik
kíváncsiak voltak, de türelmesek is, várták a sorukat, hogy
láthassák, mit alkotott Sandro.

Lorenzónak természetesen utat engedtek, aki ezúttal
elfogadta a szívességet, mert vele volt a milánói követ is.
Különben is már égett a vágytól, hogy láthassa a festményt.

Lélegzetelállító volt. Nem hasonlított semmire, amit Sandro
eddig csinált, de semmi másra sem, amit eddig firenzei
művész valaha is alkotott. A mérete is hatalmas volt, majdnem
nyolc láb magas és tíz láb széles. Alihoz, hogy egyáltalán látni
lehessen, a műterem lehető legtávolabbi pontjából kellett
nézni, történetesen onnan, ahová Sandro feltornyozta a
bútorokat. A bizonytalan torony bármelyik pillanatban
összedőléssel fenyegetett.

A milánói követ általában félénk ember volt, de abban a
pillanatban elfeledkezett a veszélyről, ahogy meglátta a
festményt; még azt is megértette, hogy az állam vezetője hogy
engedhette meg azt a családias viselkedést az asztalánál.
Annak az embernek, aki ilyen remekművet képes létrehozni,
nem kell megalázkodnia senki előtt.
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A nagykövet mellett Lorenzo állt, karjával átölelte Botticelli
vállát. Nem szólt egy szót sem, nem volt rá szükség.

A festmény képletesen ábrázolta a tavaszt. Venus egy
fantasztikus fák alkotta lugasban állt, a fákon narancsok
aranygömbjei és virágzó ágak ragyogtak. Alattuk a földet a
Castello melletti rétek vadvirágai borították.

Poliziano versének szimbolikus alakjait kiválóan adta vissza
a festmény. Erósz, Merkúr, Flóra istennő, és Zefír szerepeltek
rajta. És a három grácia. Ünnepélyesen. A tánctól
átszellemültem Egymástól külön állva, de ujjaikkal
összekapcsolódva. A szépség, az ifjúság, az örök életigenlés
megtestesítői voltak. Különböző beállításban, különböző légies
ruhákban, különleges világos haját különböző fonatokba
fogva, a három grácia Simonetta három portréja volt.

Sandrónak örök időkre sikerült megfogalmaznia és
birtokolnia szerelmét.

***

– Lorenzo, láttad Sandro festményét? Nagyszerű.
Csodálatos formában van.

Giuliano arcát pirosra csípte a hideg és az izgatottság,
amikor becsörtetett Lorenzo irodájába.

– Láttam. Tényleg az. Valóban jól megy neki. Velünk
vacsorázott tegnap este. Bárcsak ott lettél volna. Pulci költött
egy balladát a művészekről és modelljeikről, meg arról, hogy
mire is lehet használni egy festőecsetet. A milánói teljesen
kibukott tőle.

– Sajnálom, hogy lemaradtam róla. A szeretőmnél voltam.
Giuliano kihívóan nézett a bátyjára.
Lorenzo megdermedt.
– Viccelsz? Egész biztos, csak viccelsz.
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– Nem, bátyám, szó sincs róla. Emlékszem, mit mondtál,
hogy a szeretők többe kerülnek a feleségnél, és hogy ne
kötelezzem el magam. De Fioretta nem olyan mit Lucrezia
Donati. Nem vár el figyelmességeket, és nem követel semmit.

Giuliano gyorsan beszélt.
Lorenzo feltartotta a kezét.
– Várj egy percet. Lassabban egy kicsit. Alig értek egy szót

is abból, amit mondasz. Fioretta? Ki ez a Fioretta? Mi a
vezetékneve?

– Fioretta Gorini. A bátyja Gorini, a szabó, a focijátékos.
Lorenzo nevetett.
– Te jóságos ég, most már tudom, hogy csak viccelsz.

Emlékszem Gorini húgára, mindig nézi a mérkőzéseket.
Nagyon csúnya szegény. Ennyire azért nem kellett volna
megijesztened. Azt hittem, komoly a dolog.

– Csak ne nevess rajtam. Komolyan beszélek. A szeretőmmé
tettem Fiorettát. A bátyjával állapodtam meg, mivel az
édesapjuk meghalt. Otthon lakik, nincs külön palotája, mint
Lucreziának; Fioretta nem akar előnyhöz jutni általam.
Giuliano keze ökölbe szorult.

– Jól van, jól van.
Lorenzo úgy érezte, mintha egy kis előzetest kapna a fiaival

a jövőben várható beszélgetésből.
– Nem kell beszámolnod nekem a dolgaidról. Felnőtt

vagy… Csak egy dolgot szeretnék megkérdezni, de nem kell
válaszolnod, ha nem akarsz. Csak kíváncsi vagyok… Miért
éppen ezt a lányt választottad? Firenze tele van gyönyörű,
szórakoztató, tanult lányokkal, és a legtöbbjük fülig szerelmes
beléd. Miért egy ilyet szemeltél ki, aki… Abbahagyta, attól félt,
hogy megbántja az öccsét.

Giuliano elmosolyodott.
– Éppen azért, mert nem gyönyörű, nem művelt, nem

szellemes. Csak a szívét tudja felajánlani nekem, ami tele van
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szerelemmel, de ezt nem szokás értékelni… Hát nem érted,
Lorenzo, ha én nem szeretem, soha senkit nem talál, aki majd
törődik vele. Azok a gyönyörű lányok pedig találnak.

Lorenzo végre megszólalt: – Igen. Értem.
Nem csoda, hogy annyira szeretem az öcsémet, gondolta.

Nem csoda, hogy mindenki szereti.
– Na, gyere – nevetett –, menjünk, nézzük meg, hogy tiszta-

e már a levegő Sandro stúdiójában. Ráveszem, hogy csináljon
egy portrét a te Fiorettádról. Sandro képén gyönyörűnek
látszik majd. Ezt megígérhetem neked. Különösen, ha idősebb
lesz.

– Köszönöm, bátyám, erre nem is gondoltam. De jobb lesz,
ha kabátot és csizmát veszel. Odakint havazik.

***

A hó kitartóan hullott, apró pelyhek táncoltak és úsztak a
levegőben a sötétszürke fényben.

Koronaként gyűlt össze a hó a Pazzi-palota sarkára erősített
kődelfinek fején. A mellettük levő ablakban már fény gyúlt,
pedig még csak délután két óra volt. A fényben a hópelyhek
megcsillantak, bearanyozva a delfinek hókoronáját.

A megvilágított szobában három férfi zsúfolódott össze egy
asztalnál; előttük a kályhában már csak parázslott a tűz. A
szolgák nem tudták feléleszteni a tüzet: a szoba be volt zárva.

– Nekem ez nem tetszik – mondta Jacopo de’ Pazzi. – Az
egész családnak kell határoznia.

Francesco nem vesztette el a türelmét. Hideg, számító
hangon beszélt.

– Ez nem tartozik az egész családra, bácsikám. Nem addig,
míg el nem intéztük. Akkor aztán majd hálásak lesznek érte. A
Pazzik visszakerülnek arra a helyre, ami jogosan megilleti
őket… Most csak mi hárman számítunk. Mi megtarthatjuk a
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tanácskozást. Ha túl sokan tudnak róla, akkor talán nem
marad titokban, a meglepetés ereje pedig fontos.

Jacopo bólintott és rámutatott a legfontosabb kérdésre.
– Honnan tudjam, hogy az igazat mondod, és a pápa

mögöttünk áll?
Francesco arca elvörösödött, de a hangja nyugodt maradt.
– El fogom küldeni hozzád a megerősítést. Egy katona, a

pápai hadsereg egyik kapitánya személyében. Ő lesz az, aki a
kardot használni fogja Van már tapasztalata a gyilkolásban.
Együtt volt velem és Riarióval, Sixtusnál. Ő tudja, hogy Sixtus
támogat minket. Fegyverrel és pénzzel is, ha szükséges.

Francesco a bátyjához fordult. Elmo? Már csak te maradtál
hátra. A nagybátyánk beleegyezett, ugye, Jacopo?

Jacopo ismét bólintott.
Elmo ellökte magát az asztaltól és megrázta a fejét.
– Én nem egyezhetek bele. Nem tehetem.
Francesco egyik kezét a bátyja székére tette, hogy

nyugalomra intse.
– Bele kell egyezned. Gondolj arra, hogy mit jelenthet ez a

családodnak. A nagybátyánk lesz a tanácsosunk, de te fogsz
uralkodni. Te vagy a legidősebb. Firenze újra királyság lesz,
ahogy annak lennie kell, az alacsonyabb osztályok pedig
alattunk, ahová tartoznak. És te leszel az uralkodó, Elmo. A
fiad pedig herceg.

– De Bianca a testvérünk!
– Igen. És a gyerekek az ő gyerekei. Melyik asszonyi hűség

erősebb, a testvéré, vagy az anyáé? Nem látod, milyen
csodálatos? Ha a Medici-támogatók közül bárki is ingadozna,
veled könnyen szövetkeznek, mivel a királyság örökösei félig
Mediciek.

– Egyetlen ütést sem kell tenned, Elmo. Még csak ott sem
kell lenned, amikor megtörténik. Csak annyit kell tenned,
hogy támogatókat gyűjtesz, de azt is csak utána.



189

Elmo arca fénylett a hideg verejtéktől.
– Akkor igent mondok.
– Ezzel megvan – mondta Jacopo. – Menj vissza Rómába, és

küldd hozzám a kapitányt. Mi a neve?
– Montesecco.
– Rendben. Ha megerősíti, amit Sixtusról mondtál, akkor

elintézzük. Készítettél már valami tervet? Kiválasztottad az
időpontot?

– Még nem. Majd úgy intézzük, hogy minden gyanún felül
álljunk. Majd üzenek.

Elmo megnyalta a szája szélét.
– Valóban szükséges…. Giulianót is? Semmi köze a

kormányhoz.
Jacopo pillantást váltott Francescóval. Szavak nélkül

megegyeztek abban, hogy Elmo szerepe csak névleges lesz, ha
a hatalom a kezükben lesz.

– Szükséges – válaszolta az idős férfi. – Az emberek nem
kereshetnek Medici-utódot, ha Lorenzónak vége. Senki mást,
csakis téged.
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18. FEJEZET18. FEJEZET18. FEJEZET
– Melyik az a lány, Lorenzo? Megígérted, hogy

megmutatod.
Lorenzo érezte a rántást a ruhája ujján és végre válaszolt: –

Ó igen. Hadd keressem meg.
Bent álltak a dómban, nem messze az ajtótól gyámfiaival,

Lorenzóval és Giovannival. Nagyszombat volt. Valóban
megemlítette az ifjú Lorenzónak, hogy jövendőbeli felesége ott
lesz a Pazzik körmenetében, ő viszi majd a Scoppio
kovaköveit, és a fiú ragaszkodott hozzá, hogy Lorenzo vigye
magával a szertartásra, és mutassa meg neki Ginevrát.

Lorenzo meg tudta érteni ifjú unokaöccse kíváncsiságát, de
azt kívánta, bárcsak a fiúk nélkül jött volna. Meg akarta
figyelni a Scoppio minden pillanatát, hogy megtudja, mit
mondanak a jelek. Azt tartották, hogy ilyenkor a jelek
megjósolják milyen lesz abban az évben az aratás. De hát miért
ne használja ezeket a jóslatokat arra is, hogy megtudja, milyen
sors vár az államra, ha egyszer arra jók, hogy az aratásról
adjanak jelzéseket? A Milánóból érkező hírek ugyanis nagyon
zavaróak voltak.

– Lorenzo! Hol van ő?
– Még nem látni. Várj… ott van. Ott jön. Látod azt az

öregembert arany-bársonyban, akinek a keze a lány vállán
van? Az a lány Ginevra.

Ginevra nem vette észre Lorenzót a tömegben. Egyenesen
előrenézett, arckifejezése tisztelettudó, a hátát egyenesen és
erősen tartotta, hogy támaszt nyújthasson az öregember
gyenge karjának. A drágakövekkel díszített aranyhímzéses
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delfinek a ruhája ujján csillogtak a katedrális ezernyi
gyertyájának fényében.

– Olyan átlagosnak látszik – jegyezte meg Giovanni.
– Csend legyen – parancsolta a gyámja. – Ez egy nagyon

fontos mise.
Giovanni egyik lábáról a másikra állt, és kuncogott.
– Pedig elég közepes… Bár Lorenzo menyasszonyából

kinézem, hogy leharapja majd a fejét.
Mielőtt Lorenzo lecsendesíthette volna őket, az ifjú Lorenzo

megragadta a bátyja karját és megcsavarta.
– Maradj csendben, vagy fájni fog – fenyegette meg. –

Különben is egyáltalán nem átlagos, te buta, inkább fontosnak
látszik. A Pazzik mind nagyon fontos emberek, ugye,
Lorenzo?

Legalábbis azt hiszik – sóhajtotta Lorenzo magában.
Hangosan azonban azt mondta: – Odanézz, Lorenzo. Ott

van az unokanővéred, Bianca, az én testvérem. Ismered őt.
És elmosolyodott. Bianca mindig megmosolyogtatta,

legtöbbször azt sem tudta, miért. A körmenetben való
méltóságteljes lépegetés pontosan illett hozzá, monumentális
alakja ismét előrehaladott terhességet jelzett. A Pazzi-
jelképeket a delfinekkel a mellétől a térdéig kék brokátselyem
cioppájára hímezték, a nyitott elejének mindkét oldalán is volt
egy-egy. Úgy látszott, mintha a delfinek a hátukon tartanák
meg sárga selyemmel takart előreugró hasát. Kézenfogva
vezette Bernardót, Lorenzo keresztfiát, a tapasztalt anyák
méltóságteljes feledékenységével tudomást sem véve a gyerek
szabadulási kísérleteiről. Bernardo tízéves lesz a következő
születésnapunkon, gondolta Lorenzo. Kiviszem majd
Careggibe, és választok neki egy fiatal lovat. Nevetséges, hogy
Francesco iránti ellenérzéseim miatt nem látogatom a
nővéremet és a keresztfiamat. És a barátomat, Elmót. Az
utóbbi időben ő is kerül engem. Holnap, határozta el. Holnap



192

meglátogatom őket. Húsvét van, az újjászületés és a kibékülés
napja.

A mise alatt a feltámadás örök misztériumán tűnődött,
valamint a születés kisebb, de valahogy számára ugyanolyan
misztikumán. Bianca büszke anyaságán, a saját növekvő
családján, legkisebb lányán, Contessinán, aki még csak
háromhetes, de máris saját egyéniség, tökéletesen eltér és
különbözik két bátyjától és három nővérétől. A gyermekeim az
én vagyonom, gondolta, és alázatos imát mondott
köszönetképpen.

Áldásként fogta fel, hogy a galamb baj nélkül repült ki a
térre, és a tűzijáték petárdái is szabályosan robbantak a
szivárvány minden színében tündökölve. Az aggodalom súlya
felemelkedett Lorenzo szívéről. A köztársaságot megvédik,
ebben most már biztos volt. A milánói problémák is
megoldódnak majd.

Felállt a katedrális lépcsőjére és éljenzett, csatlakozva a
piazzán összezsúfolódott tömeg féktelen örömkiáltásaihoz.
Petárdák repültek az ég felé és robbantak fel a magasban, és a
fehér, vörös, zöld és kék fények megvilágították a lépcsőn álló
Lorenzót.

A tömeg felkiáltott: – Lorenzo! Lorenzo!
Ő pedig kitárta a karját az emberek felé, velük nevetett,

éljenzett és ünnepelt, mint firenzei a firenzeiek között, mint
toscanai a toscanaiak között, mint köztársasági a
köztársaságiak között.

Százyardnyira onnan, egy magas férfi kemény, viharvert
arccal ágaskodott, hogy kiláthasson az őt szorosan közrefogó
tömegből. Római volt, a pápai hadsereg kapitánya,
Montesecco. Egy csoport zarándok között lépett be Firenzébe,
akik azért jöttek, hogy a szent hetet a köztársaság fővárosában
ünnepeljék. A városkapukat szélesre tárták, és az őrök sem
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kérdezték, hogy mi járatban vannak a látogatók, ahogy máskor
tették.

Húsz peruggiai katona ugyanígy érkezett a városba. A
város falain belülre jutva pedig már csak a cselekvésre
alkalmas időt kellett kivárniuk.
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19. FEJEZET19. FEJEZET19. FEJEZET
– Én mondom neked, Francesco, le kell fújnunk az egészet. –

nyöszörgött Elmo.
Megragadta az öccse vállát.
– Figyelj ide. Hallgass rám!
Francesco lassan felnyúlt, és a csuklójánál megragadva

leemelte a válláról Elmo kezét. Elfordult, közben úgy ejtette le
öccse kezét, mintha valami piszkos tárgy lenne.

– Odafigyeltem, de nem hallottam mást csak egy gyáva
ember képzelődéseit – mondta.

– Egyáltalán nem képzelődöm. Lorenzo gyanakszik.
Túlságosan engedékeny, túlságosan barátságos. Húsvét óta
már vagy két hete, hogy állandóan meglátogat, meghív ebédre
vagy vacsorára, folyton Bianca nyakán lóg, és a gyerekeimmel
játszik. Biztos, hogy tud valamit. És biztos, hogy csapdát állít.
Elmo könyörögve nyújtotta a kezét a szobában lévő többi férfi
felé.

– Hát nem látjátok? – kiáltotta. – Le kell állítanunk, mielőtt
nem késő. A kezei remegtek.

A férfiak mind Francescóra néztek.
– Már késő, Elmo – mondta, de csak úgy odaköpte a

szavakat. – A csapataink már csak egynapi járásra vannak
Firenzétől. Minden készen áll, és nem lesz semmi baj, ha
uralkodsz magadon.

Egy papírt lobogtatott meg ijedt bátyja orra előtt.
– Láttad ezt. Ez egy vacsorameghívás Lorenzótól a fiesolei

villájába. Pontosan úgy történik minden, ahogy terveztük.
Jacopo írt neki, hogy közölje: a kardinális és az érsek a
villánkba érkezett, Lorenzo azonnal válaszolt és meghívta őket
vacsorára, bármekkora kísérettel, amit jónak látnak. Tehát ma
lesz a napja. Menj a szobádba és várj. Majd szólunk, ha vége.

Francesco egy gúnyos mosollyal lökte meg Elmót.
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Elmo megingott, de nem indult.
– Csapda. Őrök fognak várni és katonák.
– Bolond. Az érsek tíz „szolgát” visz magával, mindannyian

hivatásos zsoldos katonák. Montesecco peruggiai katonái
fedeznek minket. A kardinális papjai is fel lesznek
fegyverezve. Lorenzo pedig nem sejt semmit.

Elmo vitatkozni kezdett. Az ablaknál álló férfi pedig
elnevette magát.

– Ide nézz, aggódó barátom.
És kimutatott az ablakon. Ruhájának gazdagon díszített

selyembársony ujja fényesen ragyogott, ahogy felemelte a
karját. A pisai érsek volt, Francesco Salviati, egy szikár,
ösztövér férfi, rókaszerű arccal, melyről lerítt kapzsi, gonosz
természete.

– Épp itt jön a te gyanakvó sógorod. Nem hogy csapdát nem
állít, de maga jön ide, hogy megkíméljen minket még attól is,
hogy nekünk kelljen kilovagolni hozzá, hogy megölhessük. Ő
jön ide. Csak két kísérővel, az egyik egy fiú.

Francesco és Elmo az ablakhoz rohantak.
– Giuliano – kérdezte Francesco –, Giuliano vele van? Hol

van Montesecco? Micsoda szerencse.
A szobában két másik pap tartózkodott egyszerű fekete

reverendába öltözve. Egyikük az ajtóhoz sietett.
– Majd én megkeresem Monteseccót – mondta.
A másik egyik kezét a ruhaujjába csúsztatta.
– Ha nem találod, az sem számít – jelentette ki.
A szemei csillogtak, a szája ördögi vigyorra húzódott. Egy

vékony, csillogó tőrt húzott elő.
Francesco felmordult, és elfordult az ablaktól.
– Tedd vissza, Stefano. Nem ismertem fel a másik férfit, de

nem Giuliano az. Menj és keresd meg a kardinálist.
Elmo keresztülrohant a szobán.
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– Én itt sem vagyok. Nem is láttatok – dadogta. – Elbújok a
hálószobámban.

Francesco egy megvető kézmozdulatot tett kisiető bátyja
hátának.

– Undorító – mondta. – Legszívesebben megfojtanám, ha
nem lenne rá szükségünk. Népszerű a söpredék körében, és
Medici felesége van. Szégyellem magam.

Salviati vállat vont.
– Nem szükséges bocsánatot kérned, barátom. Nem mi

választjuk meg a testvéreinket, ahogy az apánkat sem.
Hasznunkra lehet, és csak ez számít. Lesimította a ruháját, és
egyenlő redőkbe rendezte, majd a fejére tette a kalapját, úgy,
hogy az arca árnyékban legyen.

– Alig várom a mai estét – mondta.
Volt valami kéjsóvár öröm mély hangjában.
– Remélem, Lorenzo lassan hal meg. Már régóta gyűlölöm.

***

Raffaello Riario volt a kardinális neve. Tizenhetedik életévét
töltötte még csak be, de az életében máris annyi változás
történt, hogy szinte örökösen valami zavarodott, elképedt és
rémült állapotban volt. Először egyszerű földműves családja
lett az egyik leggazdagabb család a falujukban, aztán belőle
papot csináltak, holott alig tud írni és olvasni, majd amikor
tizenöt éves lett, hirtelen a pisai egyetemre küldték, ahol az
oktatók megdöbbentően türelmesen bántak vele, végül két
hónappal ezelőtt kardinálissá nevezték ki, s ezzel a Peruggia
környéki vidék hatalmas bevételeit kapta meg.

Raffaello nagybátyja IV. Sixtus pápa volt.
Az ifjú kardinális lenézett Lorenzo de’ Medici fedetlen

fejére, amikor a nála idősebb férfi féltérdre ereszkedett, hogy
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megcsókolja a gyűrűjét, és úgy érezte magát, mint egy gyerek,
akit felnőttruhába öltöztettek, ami nem illet rá.

Lorenzo azonban tett róla, hogy jobban érezze magát. A
kötelező tiszteletadás után felállt, elmosolyodott, és
megkérdezte tőle, hogy tetszik neki az egyetem.

– Én mindig csak azt hallom, amit a tanárok gondolnak róla
– mondta Lorenzo –, és nagyon hálás lennék, ha elmondaná
nekem, hogy milyennek találja a diákok szemszögéből.

Raffaello boldogan tette meg neki ezt a szívességet.
Rengeteg panasza volt, de soha senki nem akarta
meghallgatni. Lorenzót azonban minden érdekelte. Tehát
elmondhatta. Ugyanilyen kíváncsi volt a vele lévő férfi;
Lorenzo, mint fiának tanárát mutatta be, név szerint Agnolo
Polizianót.

– Ez pedig a fiam, eminenciás uram. A neve Piero, és már
majdnem hatéves. Ő is egyetemre fog járni, ha idősebb lesz.

Piero kicsi volt még, és elkápráztatta Raffaello
karmazsinvörös ruhája és hatalmas zafírgyűrűje. Ettől pedig
az ifjú kardinális egészen felnőttnek érezte magát. Életében
először élvezte, hogy eminenciás, és először érezte jól magát
ezen az úton, amit az érsek szervezett meg a számára.

Semmit sem tudott az összeesküvésről, az ő rangbéli fel-
emelkedésének és az utazásnak az igazi céljáról. Úgy tudta,
hogy peruggiai egyházi területeire tartanak, és Firenze csak
útba esett. Magától értetődő volt számára, hogy Lorenzo, mint
a köztársaság feje szórakoztat egy rangja béli látogatót.

– Alig várjuk, hogy vendégül láthassuk önt fiesolei
házunkban, eminenciás uram – mondta Lorenzo. – Azért
lovagoltunk át, hogy magunk kísérjük oda önt és barátait.
Akad egy-két érdekes látnivaló útközben.

– A kardinális úr is örömmel néz a látogatás elé – közölte az
érsek Lorenzóval.
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Raffaello megnyalta a szája szélét. Ezt neki kellett volna
mondania.

Salviati folytatta: – Különösen az öccsével szeretne
találkozni. Természetesen ő is ott lesz, ugye?

Lorenzo Raffaellóhoz intézte a választ.
– Attól tartok, az öcsém nem lesz velünk ma este,

eminenciás uram. Nem érezte jól magát, ezért a városban
maradt.

Ismét Salviati szólalt meg. A hangja meleg volt és lágy,
nyoma sem volt benne a csalódásnak, amit érzett, hogy
sürgősen együtt legyen a két Medici, hogy megtámadhassa
őket.

– Őeminenciája olyan csodálatos híreket hallott az ön
régiséggyűjteményéről, és tudom, hogy azt reméli, hogy talán
láthatja majd. De szerénysége természetesen tiltja, hogy önre
erőltesse a kívánságait.

Raffaello nem emlékezett, hogy valaha is hallott volna
bármit is Lorenzo gyűjteményéről, és nem is akarta
különösebben látni. De szeretett volna még találkozni
Lorenzóval, hogy elmondhassa neki a véleményét, szerinte
hogyan lehetne az egyetemet kellemesebb hellyé varázsolni.
Amikor Lorenzo megválaszolta az érsek nyilvánvaló utalását
arra, hogy meghívassa Raffaellót a Medici-palotába másnapra,
az ifjú kardinális őszinte hálával fogadta el.

– A városban leszek – tette hozzá közömbösséget színlelve.
– Elintézték számomra, hogy részt vegyek a nagymisén a
katedrálisban. A teljes papi ornátusomat viselem majd. Eljön?

– Természetesen ott leszek – mondta Lorenzo –, együtt
megyünk vissza a palotába ebédre. Akkor megnézheti a
gyűjteményemet. És persze találkozhat a családom többi
tagjával.

Salviati, mintegy mellékesen Francesco felé nézett. Jól
csináltad, mondták Francesco szemei.
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***

Vasárnap reggel a csicsergő madarak felébresztették az ifjú
kardinálist, amikor a nap még csak ígéret volt a hűvös szürke
fényben. Jókedvűen ébredt, és azon tűnődött, hogy miért.
Aztán visszaemlékezett az előző esti szórakozásra. Egy
nagyon furcsa trubadúrt hallott a Medici-villában, a dalok,
amiket énekelt, tele voltak szellemes szexuális tartalmú
szójátékokkal. Raffaello nagyon izgatott lett, és igen
tapasztaltnak érezte magát. Új barátja, Lorenzo megígérte,
hogy a szövegeket a dallammal együtt leírja neki. Így
megtanulhatja, és le is tudja majd játszani a társainak az
egyetemen, ha majd visszatér oda.

– A barátom, Lorenzo de’ Medici tanította meg nekem
ezeket, amikor a vendége voltam Firenzében – mondja majd
nekik. – Ő írta ezt a dalt is.

Raffaello a szokásos vonakodás nélkül mászott ki a meleg
ágyból. Alig várta már, hogy elkezdődjék a nap.

Vörös és aranyszínű csíkok borították az eget, amikor
Ginevra de’ Pazzi felébredt. Egy pillanatra még magához
szorította a meleg tollpaplant, aztán kiszökkent az ágyból. A
kőpadló hideg volt, ezért egyik lábáról a másikra ugrált, és
reszketett miközben megmosakodott és felöltözött. Aztán
szélesre tárta az ablakokat, és beszívta a harmattól nedves
virágok friss, részegítő illatát. Gyönyörű nap ígérkezett.

A kertben reggelizünk, döntötte el.
A korai mise után a kápolnából a kerti asztalnál lévő

székéhez vezette a nagyapját, majd elfoglalta a helyét mellette.
Érezte a nap melegét a hátán. Becsukta a szemét, hogy még
jobban érezhesse és megszabaduljon a többiek izgatott
nyugtalanságától.
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Antonio, Mateo és Fra Marco a halál ábrázolásáról és a
Persephoné legendájában szereplő alvilágról beszélgettek.

Ginevra a melegtől és az illatoktól boldog félálomba
szendergett.

De azon nyomban magához tért, amikor meghallotta, Fra
Marcót: –… Lorenzo de’ Medici.

– Mi van Lorenzóval? Elbóbiskoltam.
– Tegnap bementem a városba, és azt hallottam, hogy

Lorenzo egy kardinálist szórakoztat. Azon tűnődtem, hogy
talán elhozná, hogy megmutassa neki a mi della Robbiánkat…
Tudjátok, én még sohasem találkoztam egy kardinálissal.

– Kétlem, hogy elhozza, Fra Marco. Oly sok szép művészeti
alkotás van a városban.

Ginevra gyengéd hangon mondta ezt. Ha tudta volna, hogy
az öreg szerzetesnek ilyen sokat jelent, hogy találkozhasson
egy kardinálissal, írt volna Lorenzónak, és könyörgött volna,
hogy jöjjenek el vagy hívja meg Fra Marcót a városba.

– Azt hiszem, borzasztó butaság volt – mondta a pap – de
hagytam egy levélkét a Medici-palotában. Azt írtam, hogy
boldogan megmutatnánk, ha a kardinális el akarna jönni.

Ginevra nevetett.
– Hát ez csodálatos – mondta. – Egyáltalán nem butaság,

hanem nagylelkűség volt.
Fra Marco megrázta a fejét.
– Attól tartok, nem így van. Holnap el kell mennem a

gyóntatómhoz. Most pedig megyek és kifényesítem az oltár
gyertyatartóit.

Eleresztett egy sóhajt, és felállt. A súlyos ezüst
gyertyatartókra olyan bonyolult díszítéseket véstek, hogy
alapos fényezésük hosszú, fárasztó művelet volt. Fra Marco
gyakran világi hívságok miatti büntetésként vállalta magára.

Mateo is felállt, átkarolta az idősebb szerzetes vékony
vállait.
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– Tudod, atyám, több bűnöm van, mint amire egyáltalán
emlékszem. Megyek veled fényezni.

– Jó emberek és jó barátok – jegyezte meg Antonio, ahogy
elmentek.

– Igen, valóban – mondta Ginevra. – Mint te, nagypapa.
Antonio kinyújtotta felé a kezét.
– Az isten áldjon meg, gyermekem. Fogd a kezem, és töltsd

velem a napot. Mondd el, mit látok.
Ginevra két puha tenyerébe fogta Antonio bütykös ujjait.
– Csodálatos napunk van ma – kezdte –, és látod, a világ

tele van új élettel. Az olajfa új leveleit az ezüstös oldalával
felfelé fordította, hogy érezhesse a szellő fuvallatait. A szőlő
friss ujjacskákat növesztett, és a lugasra csavarodott. A fügefán
a fészekben újszülött madarak vannak. Az anyjuk egyszerre
büszke és ideges. Hallgasd csak…

– És te hallod ezt? Az egyik aranyhal ugrott egyet a
szökőkútban. Bizonyára a tavaszt ünnepli.

– Egy méhecske van a citromos edényben a teraszon. A
citromfán egyébként egyszerre van most gyümölcs és virág is.
A méhecske majd megőrül az illattól, de lehet, hogy csak a
levegő illatától ilyen részeg. – Ginevra Antonio karjára hajtotta
a fejét, és mélyen beszívta a levegőt. – Próbáld ki, nagypapa. A
levegőben buborékok vannak.

Antonio mosolygott, és mély levegőt vett. Most Ginevra
szemeivel látott. Furcsa módon az élete teljesebb lett azóta,
hogy megvakult. Olyan dolgokat „látott”, melyeket korábban
észre sem vett, olyan dolgokat értékelt, amiket addig
természetesnek vett. A világ az ifjúság szemszögéből jutott el
hozzá, s ezáltal ő is megfiatalodott.

– Köszönöm, gyermekem, most már be szeretnék menni.
Antonio felemelkedett. Ginevra bevezette a házba.

Elmosolyodott, amikor éles fiatal fülével meghallotta, ahogy
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Mateo és Fra Marco munka közben együtt énekelnek a
kápolnában.

***

Benn a városban Bianca de’ Pazzi is éneklést hallott, amikor
belépett a házukba, de ő nem mosolygott. – Hálás lehetsz,
hogy én kaptalak rajta, hogy ekkora zajt csinálsz, nem pedig az
úr – mondta a konyhalánynak, aki éppen egy vödör vizet
húzott fel a kútból. – Most tedd azt le és segíts felmennem a
lépcsőn. Mégpedig csendben. Bianca harmincnégy éves volt,
és a tizenkettedik terhessége vége felé járt. Nagyon öregnek,
súlyosnak és fáradtnak érezte magát.

Félúton voltak a hosszú kőlépcsőn, amikor Biancát
majdnem fellökte Francesco, aki éppen lefelé rohant.

– Az ég szerelmére, Bianca, nem tudod elvinni azt a nagy
hasad az ember díjából? – kiabálta.

– Nem tudsz az orrod elé nézni? Meg akarsz ölni?
Bianca még hangosabban kiabált.
Francesco úgy érezte, mintha ököllel az arcába vágtak

volna. Talán tud valamit? Elmo megmondta neki? Ellökte a
konyhalányt, karon fogta Biancát, bocsánatot kért és
ragaszkodott hozzá, hogy Bianca engedje meg, hogy segítsen
neki.

Bianca megbánta a kitörését. Nem vall rá, hogy felemeli a
hangját vagy, hogy elveszti az önuralmát. Köszönetet mondott
Francescónak, és nagy erőfeszítéssel megpróbált nem a teljes
súlyával rátámaszkodni.

– Én kérek elnézést – mondta. – Nem lett volna szabad úgy
rád kiabálnom.

– Nem, nem, az én hibám volt.
Francesco a karjára nehezedő súly ellenére könnyebben

lélegzett. Rájött, hogy a riadalma szükségtelen volt.
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Bianca kedvesen társalgott, megpróbálta elsimítani a
kitörését. Amikor eljutott Francesco tudatáig, mit is mond
tulajdonképpen, újabb ütést érzett. Félelme mégsem volt
alaptalan.

***

– Bárcsak örök kárhozatra ítélné az isten Giuliano de’
Medicit – fohászkodott, amikor néhány perccel később
belépett nagybátyja dolgozószobájába.

Heten voltak a szobában. Még a lélegzetük is elállt
Francesco szavaira, és sietve keresztet vetettek. A halál, még a
gyilkosság is, hétköznapi dolognak számított, de az
elátkozásra még gondolni is borzalmas volt.

Francesco peckesen lépkedett fel s alá a szobában, a karját
lóbálta és átkozódott. Giuliano még mindig beteg, tájékoztatta
a többieket. Bianca a korai misén találkozott az anyjával, és
megtudta tőle, hogy az ifjabb Medici nem vesz részt az
ebéden, melyre meghívták a kardinálist.

– Túl sok szolga és fegyveres van a palotában ahhoz, hogy
megkereshessük a szobáját anélkül, hogy gyanút fognának –
köpte a szavakat Francesco. – Nekünk a két testvér együtt kell,
mégpedig fegyvertelenül.

Az összeesküvők aggodalmasan néztek egymásra. Egészen
mostanáig Francesco volt a magabiztos vezető. Dühe és
bizonytalansága demoralizálóan hatott.

Salviati érsek előrelépett a szoba közepére.
– Nyugodj meg, Francesco – szólalt meg.
Mély hangja valóban megnyugtató volt. Egyikükről a

másikra nézett, apró, öntelt mosoly jelent meg a száján. – Van
egy nagyon egyszerű megoldás, jobb, mint a korábbi tervünk.
Lassan Francesco mellé sétált, és megállt. Magasabb, idősebb
és fegyelmezettebb, tehát mindenben felülmúlta Francescót, és
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át is vette tőle a vezető szerepet. Most már Salviati volt a
parancsnok.

– A következőket fogjuk tenni – mondta.
Francesco harcias köpködése sértődött duzzogássá

változott. A másik azonban tudomást sem vett róla.
Furcsa egy csoport voltak. Motivációjuk széles skálán

mozgott: a heves, bosszúszomjas patriotizmustól, például
Antonio Maffei, a volterrai pap részéről, addig a reményig
terjedt, hogy kivehetik részüket a Medici-vagyon
kifosztásából.

Két hírhedt fosztogató volt köztük, név szerint Baroncelli és
Bracciolini.

Jacopo de’ Pazzi hatalmat akart; a másik pap a szobában,
Stefano de Bagnone, a magántitkára volt, tulajdonképpen a
saját teremtménye. Bármit megtenne, amire az ura kéri,
beleértve a gyilkosságot is. Salviati minden nehézség nélkül
megnyerte beleegyezésüket a tervéhez. Egyetlen ellenállásba
ütközött, mégpedig Montesecco, a hivatásos katona részéről.

– A gyilkosság a munkám – mondta. – De nem veszem el
egy ember életét Isten oltára előtt. Ez istenkáromlás.

Salviati ugyanis azt javasolta, hogy a két Mediát a mise alatt
kell megölni. Giuliano könnyen visszautasíthatja, hogy jelen
legyen az ebéden, de nem mulaszthatja el a vasárnapi misét,
hacsak nem betegebb, mint Bianca mondta.

Az érsek lehurrogta Monteseccót. Kicsoda ő, mint világi
ember, egy közönséges katona, hogy az érsek, két pap és maga
a pápa kívánsága elé helyezze a véleményét arról, mi
elfogadható Isten számára és mi nem?

De Montesecco hajthatatlan maradt, az idő pedig múlt.
Végül Salviatinak be kellett adnia a derekát.

– Akkor a következőt csináljuk – mondta.
Francesco, te és Baroncelli elintézitek Giulianót. A két pap

pedig Lorenzót. A jel a harangszó lesz, amikor a pap
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felmutatja a szent ostyát és mindenki lehajtja a fejét. Én még
ezelőtt elhagyom a templomot, és a peruggiai katonákat a
Palazzo della signoriába vezetem, ahol megöljük az
elöljárókat, és kezünkbe vesszük a hatalmat. Meghúzom a
nagyharangot a toronyban, ha ez megtörtént, a firenzeiek a
térre fognak futni válaszul, és akkor megmondom nekik, hogy
vége a Mediciek zsarnokságának, a Pazzik vették át az
irányítást. A harang neked is jelt ad Jacopo, hogy a
fegyvereseidet vezesd az utcára, és a mi oldalunkra állítsd a
lakosságot. Délig az egésznek vége lesz. A seregek estére a
falhoz érnek, hogy elfoglalják a várost, és elfojtsanak minden
lázadást…

– Nos, a nap már magasan jár. A kis kardinális bizonyára
úton van már a városba, hogy felkészüljön a misére.
Törődjünk akkor a magunk dolgával. Francesco, hozd ide azt a
nyúlszívű bátyádat. Mondok egy imát, hogy megáldjam a
vállalkozásunkat, és kérem Istent, hozzon nekünk sikert.
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20. FEJEZET20. FEJEZET20. FEJEZET
– Jól nézek ki, Lorenzo?
A kis kardinális kezei remegtek előtte. Nem merte

megérinteni a szertartáshoz viselt öltözékét. A gazdagon
díszített aranybrokát körgallérjára széles arany és zöld színű,
csigavonalas bordűröket hímeztek. A díszítés egy
gyöngyökből kirakott máltai keresztet vett körül.

– Csodálatosan, eminenciás uram – válaszolta Lorenzo, és
még kényelmesebben elrendezte a ruhát a fiú keskeny vállain.
– Talán a föveg nem áll elég egyenesen. Majd én megigazítom.

Egy kicsit lejjebb húzta a négyszögletes vörös selyem
föveget a kardinális fején.

– Igazán nagyon kedves öntől – mondta a fiú. – Ezt nem
tudtam volna magam megcsinálni. Utálok így kiöltözve
keresztüljönni a városon. Köszönöm, hogy megengedte, hogy
a házában öltözzem át.

– Megtiszteli a házamat, eminenciás uram.
A fiú elpirult.
– Nem hívhatna egyszerűen csak Raffaellónak? – kérte.
Lorenzo elmosolyodott, és megrázta a fejét.
– Sajnálom – mondta gyengéden –, de nem lenne helyes. A

pápa hívhatja önt a keresztnevén, talán a többi kardinálisok is,
de egy pap vagy ennél alacsonyabb rangban lévő, különösen
egy világi ember, nem. A magas hivatalnak megvannak az
előnyei, de meg kell adni az árát is. Vannak dolgok, amiket az
embernek fel kell adnia, amikor az egyház hercege lesz,
eminenciás uram. A bensőségesség ezek közé tartozik.

– Ön is sok mindent feladott, amikor Firenze hercege lett?
Lorenzo ismét nevetett, de észrevette, hogy a nevetése

bántó, ezért abbahagyta.
– Bocsásson meg – mondta gyorsan. – Nem önön nevettem,

hanem azon, hogy itt bárkit is Firenze hercegének hívjanak.
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Köztársaságban élünk, eminenciás uram, és büszkék vagyunk
rá. Itt nincsenek hercegek, csak ma, amikor az egyház egyik
hercege látogatott el hozzánk. Jöjjön. A dóm már biztosan tele
van firenzeiekkel, akik kíváncsian várják önt.

Raffaello kötelességtudóan követte Lorenzót. A Medici-
palotából a dómhoz vezető rövid úton keresztet vetett az utcán
sétáló emberek felé, akik láttára mélyen meghajoltak.
Öltözködés közben Lorenzo megmutatta neki, hogyan csinálja.
Az ifjú kardinális hamar rájött, hogy meglehetősen kellemes
érzés, hogy az emberek meghajolnak előtte. Mire belépett a
katedrálisba, már kihúzott háttal lépegetett, vörös harisnyába
bújtatott lábai magabiztosak voltak.

Lorenzo keresztülvezette a hosszú főhajón a kereszthajó
közepén emelt oltárhoz, mely egy nyolcszögű emelvényen állt.
A szolgálatban lévő pap odasietett, hogy kinyissa az alacsony
márvány mellvédes korlátot, mely körülvette az oltár
emelvényét. Gyorsan lehajolt, és megcsókolta Raffaello
gyűrűjét.

– Tiszteletem, eminenciás uram – mormolta.
A gyermek kardinális méltóságteljesen lehajtott fővel

fogadta a köszöntést.
Lorenzo titokban elmosolyodott, és eloldalgott. Ahogy

megjósolta, a dóm gyorsan megtelt az emberekkel, akik mind
látni akarták a kardinálist. Lorenzo keresztülfurakodott a
tömegen, üdvözölt másokat, válaszolt a megszólításokra, itt-
ott megállt, és beszélgetett pár percig. Mindhárom nővére
eljött, mindhárman áldott állapotban voltak. Bianca már
terhessége vége felé járt. Homloka fénylett az izzadságtól, és
nagyon erősen támaszkodott Elmo karjára. Egyáltalán nem
valami jól néz ki, gondolta Lorenzo, talán még rosszabbul,
mint ahogy az utóbbi időben láttam. Megpróbált utat tömi
magának Elmo felé, azt tervezte, hogy átveszi a helyét Bianca
támogatásában, de Sandro Botticelli feltartotta.
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– Ifjú vendéged egészen jól fest, Lorenzo – jegyezte meg
Sandro –, de ami azt illeti, te is.

A művész egy kicsit félrebillentette a fejét, úgy csodálta
Lorenzo pazar ruházatát. A kardinális látogatásának
tiszteletére Lorenzo letette szokásos luccóját, és egy sötétzöld
moaré selyem zekét viselt ujjain egy hasítékkal, hogy
kilátsszon a zeke karmazsinvörös bélése. Nadrágja felemás
színű volt, zöld és sárga, karmazsinvörös felsőkabátját pedig
arannyal hímzett napocskák díszítették, melyeket felvarrt
smaragdfürtök vettek körül. Nagyobb smaragdok és rubintok
ragyogtak kardjának arany tokján és markolatán.

Botticelli elismerően bólintott.
– Élvezem a színeket. Gyakrabban kellene viselned ezt. De

nem azért állítottalak meg, hogy bókoljak neked. Panaszkodni
akartam. Giuliano már egy ideje nem jött modellt ülni, és nem
tudom befejezni a portréját, amíg elő nem kerül. Hol
rejtegeted?

Lorenzo úgy tett, mint aki meg van bántva.
– Miért engem okolsz? Én aztán nem ellenőrzőm Giuliano

jövés-menését.
– Dehogynem, mindig elhúzod előtte a mézesmadzagot. A

múltkor is faképnél hagyott, csak azért, hogy veletek menjen
vadászni.

Lorenzo kuncogott. Közelebb lépett Sandróhoz, és a fülébe
súgta: – Meg is bűnhődött érte. A lova nekivágta egy fának, és
most járni is alig tud. Elterjesztette, hogy fáj a torka, hogy
senki ne tudja meg, hogy milyen ügyetlen volt. Képzeld,
Giuliano nem képes megülni egy lovat.

Sandro nevetett a gyönyörűségtől. Giulianót a legjobb
lovasként tisztelték egész Toscanában.

– Mi olyan vicces?
Agnolo Poliziano verekedte magát keresztül a tömegen, és

csatlakozott hozzájuk.
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– Éppen most meséltem Sandrónak Giuliano fájós torkáról –
mondta Lorenzo.

Poliziano velük nevetett. Ő is részt vett a vadászaton.
– Elkezdődött a mise – jelezte Agnolo. – Jobb lenne, ha

közelebb mennél a szertartáshoz, nehogy a kis kardinális
megsértődjön… Velünk jössz, Sandro?

– Nem, megkeresem Giulianót, hogy megkérdezhessem, fáj-
e még a torka.

– Kegyetlen ember vagy te, Sandro – mondta Lorenzo. –
Különben nincs szerencséd, Giuliano nem jön el ma.

Botticelli vállat vont.
– Akkor majd holnap meglátogatom. Addig legalább

harminc-negyven embernek elmesélhetem a történetet.
Legalább nem vesztegetem az időmet hercegekre a
templomban.

Lorenzo és Agnolo otthagyták. Másodpercek múlva Sandro
egy barátjához hajolva suttogott valamiről.

A kereszthajóban az emberek sokkal rendezettebben
mozogtak, mint a lökdösődő tömeg a katedrális többi
részében. A szokások szerint az oltár és kórus előtt csak lassan
szabad sétálni, és nem lehet hangos szót ejteni. A haladás
iránya a nagy nyolcszög körül mindig az óra járásával
megegyező. Lorenzo és Poliziano egy öt fiatalemberből álló
csoporthoz csatlakozott, akikkel Lorenzo politikai
kapcsolatokat ápolt. Antonio Ridolfi közülük a legidősebb.
Lorenzóval egyidős, tehát huszonkilenc éves, mégis úgy
foglalta el a helyét Lorenzo mellett, mintha az idősebb jogán
tenné. A többiek kissé előbbre haladtak, Agnolo közöttük.

Lorenzo elkapta az ifjú kardinális pillantását, és
elmosolyodott. Raffaello vissza akart mosolyogni, de eszébe
jutott, hol van, és figyelmét ünnepélyesen a mise szavaira és
zenéjére fordította. Lorenzo továbbhaladt, de előbb helyeslően
biccentett egyet.
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– Mondd, Antonio – szólt Ridolfihoz –, gondolod, hogy
megbízható barátaid vannak Velencében? Hetek óta nem
kapunk ugyanis megbízható híreket onnan, és azt tervezem,
hogy diplomáciai küldöttséget szervezek, és odaküldök
valakit, hogy megtudja végre, mit terveznek a dózsék.

– Nem ismerem olyan jól Velencét – mondta Antonio
bánatosan. – Norinak vannak ott rokonai, ő jobb küldött lenne.

– Akkor majd beszélek vele. De ne aggódj. Neked is jut
küldetés. Gondold végig, hol hasznosíthatnád magad a
legjobban, és tudasd velem. Egész Itáliában nyugtalanság van
mostanában.

Lorenzo megfordult, hogy még egyszer a kardinálisra
nézzen, mielőtt előrelép, hogy beszéljen Francesco Norival.
Egy pillanatra azt hitte, Giulianót látja a kórus másik oldalán,
de aztán úgy döntött, bizonyára tévedett.

Pedig nem. Francesco de’ Pazzi és Bernardo Baroncelli
elmentek a Medici-palotába, és rávették, hogy menjen velük a
dómba. Két oldalról közrevették, mégpedig szorosan. A
katedrális hátsó részén egy magas alak bíborszegélyű fehér
selyemöltözetben gyorsan besurrant az ajtón, és lerohant a
lépcsőn. Salviati érsek volt.

Lorenzo észrevette, hogy a mise lassan eléri a csúcspontját.
Az emberek lelassították a lépteiket, és felkészültek rá, hogy
megállnak. Várok még, gondolta, majd utána beszélek
Norival. Felnézett, hogy lássa, megy-e a dolog az ifjú
katedrálisnak; a fiú megindító jelenség volt, olyan fiatal és
bizonytalan, és szinte teljesen elveszett hatalmas, gazdagon
díszített ornátusában. Lorenzo látta, hogy a pap már a kezében
tartja a kenyeret, a szent ostyát, és készen áll arra, hogy
felmutassa, és a nép Krisztus testeként imádja. Lorenzo
lehajtotta a fejét.

Ekkor a szeme sarkából megpillantotta, ki áll olyan
kényelmetlenül szorosan mögötte. Egy fekete öltözéket látott,
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egy fekete ujjat. Egy pap, gondolta, aki közelebb nyomakodik,
hogy jobban lássa a kardinálist. Az oltár felől egy vékony,
csilingelő hangot hallott, a harang szólalt meg, amikor a pap
felmutatta az ostyát. Felemelte az ujját, hogy keresztet vessen,
de akkor egy kéz megragadta a vállát. Kinyitotta a szemét, és
abbahagyta az imádkozást. Ebben a pillanatban egy villanást
látott. A reflexei gyorsabban működtek, mint az agya.
Kiszabadította magát az idegen szorításából, hogy minél
távolabb legyen attól a fémes villanástól. Valami hideget, majd
forrót érzett a nyakán. Bal kezével lekapta a köpenyét a
válláról, és megpörgette a karja körül, miközben a jobb
kezével, mely még mindig a félig bevégzett keresztvetésre állt,
a kardjáért nyúlt. Szembefordult a támadójával, a kardja már
majdnem kinn volt, a köpennyel borított karját védekezésre
emelte. Két pappal állt szemben, nem eggyel. Két tőrrel
támadtak rá, az egyik véres volt.

Hány van még? És hol? Lorenzo nem engedhette meg
magának, hogy levegye a szemét a legközelebbi ellenségeiről.
Feléjük suhintotta a kardját, érezte, hogy örvénylik a levegő
körülötte, mögötte kiáltásokat hallott, egy ütődést érzett, majd
egy lökést, látta, hogy Agnolo Poliziano széttárja a karját, és
eléugrik, hogy élő pajzsot vonjon közte és a papok között.

– Fuss, Lorenzo – zihált Agnolo.
– Gyorsan – kiáltotta Antonio Ridolfi a sekrestyébe. – Lehet,

hogy többen vannak.
Lorenzo megragadta Agnolo karját.
– Velem jössz, Agnolo – kiáltotta –, nem maradhatsz itt

helyettem. Gyere.
Átugrotta a kórust elválasztó korlátot, végigrohant az oltár

emelvényén. Poliziano mellette futott, félrelökte az útból a
kardinálist. A másik oldalon ismét átlépték a korlátot, és
berohantak a sekrestyébe vezető ajtón. A gyilkos papok
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követték őket, de lépteiket lelassította a hosszú, szoknyás
reverenda. Az arcuk sápadt volt, a szemük tűzben égett.

A sekrestye ajtaja előtt Francesco Nori küzdött valakivel,
csengtek-bongtak a pengék. Lorenzónak alig maradt ideje,
hogy Nori ellenfelében felismerje Francesco de’ Pazzit.

Aztán már benn is volt a sekrestyében: – Megsebesültél.
Három segítőjük küszködött a masszív bronzajtóval, hogy

becsukják az előrenyomuló papok és egy csapat Pazzi-
jelképeket viselő, tőrökkel és kardokkal felszerelt fegyveres
előtt.

– Nori! – kiáltotta Lorenzo. – Gyere be.
De ahogy az ajtó lassan, nagyon lassan csukódott befelé,

még láthatta, hogy ellenfele kardja behatol Nori mellébe,
hallotta azt a borzalmas, gurgulázó sikítást, majd a becsapódó
ajtó fémes csattanása következett.

A vastag bronzborítás megszűrte a katedrálisból érkező
hangokat, de nem zárta ki teljesen. Sikoltozás hallatszott,
dörömbölés az ajtón, rohanó léptek zaja. Antonio Ridolfi
megragadta Lorenzo vállát, és megrázta.

– Megvágtak. – kiáltott rá. – Lehet, hogy a penge mérgezett
volt. Ne mozogj, Lorenzo.

Rátapasztotta a száját Lorenzo nyakára, és kiszívta a vért a
sebből. Lorenzo azonban oda sem figyelt Ridolfira. Csak egy
dologra tudott gondolni. Tényleg Giulianót látta? Vagy csak
képzelte? Vajon ott volt az öccse? Megsebesült?

– Giuliano – szólalt meg – látta valaki Giulianót?
Biztonságban van? Engedjetek ki. Meg kell keresnem.

Szavait azonban elnyomta a Palazzo della Signoria
nagyharangjának zúgása, mely betöltötte körülöttük a levegőt,
és vészterhesen visszhangzott.

Amikor elhallgatott, kísérteties csend lett.
Aztán újra ököllel verték kívülről az ajtót.
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– Barátok vagyunk – hallotta Lorenzo alig kivehetően. –
Barátok vagyunk.

De a hangokat felismerhetetlenné tette az őket elválasztó
bronzajtó.

A sekrestyébe menekült hatfős kis csoport nem tudhatta,
hogy megmentésükre jöttek, vagy gyilkos csapdába akarják-e
csalni őket.

– Az orgona fölötti karzat – jutott eszébe Polizianónak. –
Hol van a létra?

Antonio Ridolfi és egy Cavalcanti nevű fiatalember
előhozták a létrát a sekrestye hátsó részéből, és az ajtónak
támasztották. Lorenzónak émelygett a gyomra a látványuktól.
Cavalcanti zekéje vérben úszott, az oldalán sebesült meg;
Ridolfi ajka véres volt és halovány, lehet, hogy őt is
megmérgezte a vér, amit az ő sebéből szívott ki. A Pazziknak
meg kell fizetniük ezért.

A csoport legfiatalabb tagja, Sigismundo della Stufa mászott
fel a létrán az orgona karzatára. Onnan leláthatott a katedrális
belsejébe. Négykézláb mászott a díszes márványerkély felé. A
padló rezgett alatta; a nagyharang újra megszólalt.

***

Egymérföldnyire délre az egyetlen hallható hang egy csapat
madár mérges, izgatott csivitelése volt, melyet egy fészkükhöz
közeledő macska váltott ki. Ginevra de’ Pazzi elzavarta a
macskát, ahogy belépett a kertbe.

– Így ni – mondta –, most már abbahagyhatjátok ezt a
hisztériát. Buta kis madarak vagytok, tudjátok-e? Ez csak a
konyhai macska. Túlságosan lusta és jóllakott, hogy bántson
titeket.

A lány kötényt kötött a dereka köré, a kezére egy pár
kesztyűt húzott, és bement a kiskertbe, ahol a villa vázáiba
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termesztettek vágni való virágokat. Hamisan énekelt,
miközben vágta a tulipánokat, és elhelyezte őket egy
kosárban, majd nekilátott, hogy a következő kosárba
százszorszépeket és íriszt szedjen. A kockaköveken léptek zaja
hallatszott, abbahagyta hát az éneklést. Soha nem erőltette az
énekét másokra.

Fra Marco állt a kertbe vezető lugas boltívében. Ginevra rá-
mosolygott. Majd gyorsan oldalra hajtotta a fejét, és
hallgatózott.

– Mi az, Ginevra?
– Azt hittem, harangzúgást hallok. De nagyon halk volt,

talán tévedtem.
Letépett még egy maroknyi szarkalábat, a megtelő kosár

tetejére halmozta.
– A virágok korábban nyíltak ki az idén, mint máskor –

mondta az öreg pap. – Nyár lesz, mielőtt még észrevennénk.
– Úgy látszik – mosolygott ismét Ginevra.
Fra Marco minden évben ugyanezt mondja.
– Gyönyörű csokrunk lesz május elsejére – válaszolta, és

rájött, hogy ő is ezt mondja minden évben.
Ezen újra nevetnie kellett.
Fra Marco vele nevetett, ő is emlékezett az ismétlődő

párbeszédre. A pap megfogta az egyik kosarat, Ginevra a
másikat, és a teraszra mentek, ahol a vázák az asztalon várták,
hogy megtöltsék őket. Szórakozottan beszélgettek, míg
Ginevra összekészítette a házba való virágokat, Fra Marco
pedig a kápolnába kerülőket. Kis méhecskék zsongtak,
zümmögtek békésen a megtelt vázák felett, és az
aranyhalacskák is csobbantak egyet-egyet a szökőkútban.

Egy gyenge fuvallat lebegtette meg a fák leveleit, majd elállt
ez a pici szellő is.
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– Most megint – szólalt meg Ginevra –, hallottad? Majdnem
biztos vagyok benne, hogy harangzúgást sodort erre a szél…
Nem fontos…

***

Sigismundo elérte az erkély szélét, és lassan felemelte a
fejét. Alatta a hatalmas katedrális majdnem teljesen
elhagyatott volt. Szemben látta, amint egy pap éppen elvezeti
a fiatal kardinálist, a fiú a pap stóláját markolta, merev
ruházata csillogva lüktetett az alatta lévő test remegésétől.

Mindjárt az erkély alatt egy tucatnyi fiatalemberből álló
csoport ácsorgott. Sigismundo most már tisztán hallotta őket,
felismerte a baráti hangokat. De nem tudott rájuk nézni vagy
szólni nekik. Teljesen megbénult a döbbenettől. A katedrális
vidám zöld, rózsaszín és fehér mozaikpadlóját borzalmasan
elcsúfították. Hatalmas sötét vértócsa jelezte a helyet, ahol
Francesco Nori elesett. És az oltár előtt egy brutális halált halt
test feküdt, groteszkül esetlen helyzetben. Selyemruhája vértől
mocskosán, összeszaggatva, egykor ragyogó haja csomókban
ragadt összetört koponyájára, a keze üres, és könyörgő
mozdulatba dermedt: Giuliano de’ Medicit barbár
kegyetlenséggel gyilkolták meg.

Lorenzónak ezt nem szabad látnia, sikoltotta Sigismundo
hangtalanul. A kétségbeesés adott neki erőt, hogy ne nézzen
oda, hogy leszóljon az alatta álló férfiaknak, hogy uralkodjon a
hangján, nehogy meghallják a sekrestyében lévők. Megmondta
a lentieknek mit csináljanak, megtudta, hogy Nori testét az
apja már elvitte. Aztán megfordult, és lekiáltott a sekrestyébe.

– Nyissátok ki az ajtót a barátainknak. A dóm üres.

***
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Lorenzót közrefogták, és siettették a többiek. Gyötörte és
kínozta az aggodalom, miközben végigrohant a nyilvánvalóan
üres katedrálison anélkül, hogy látta volna öccse
meggyalázott, megcsonkított holttestét. A piazzán sem volt
senki, a környező utcákon sem. A házakon az ajtók,
ablaktáblák zárva voltak, és elbarikádozták őket arra az esetre,
ha a városban elszabadulna a pokol.

Négy őr állt a Medici-palota előtt. Kihúzott karddal
rohantak Lorenzóék csoportja felé, aztán amikor meglátták
Lorenzót, még gyorsabban futottak, hogy megvédhessék, amíg
eléri a házat, és az elbarikádozott főbejárat melletti kis ajtót.

De a házon belülre kerülve Lorenzo tovább futott.
– Nem sebesültem meg – kiáltott hátra a válla felett az

udvaron gyülekező fegyvereseknek. – Azonnal visszajövök, és
kiadom a parancsokat.

Anyját a lépcső tetején várakozva találta.
– Lorenzo! A torkod.
– Csak egy karcolás, mamina. Hála istennek, hogy

biztonságban vagy. Clarice? A gyerekek?
– Mindannyian jól vannak. Hadd kössem be a sebedet.
– Nincs rá idő. Meg kell tudnom, mit történik a városban.
Világoszöld zekéjét rászáradt vérfoltok tarkították, nyakát a

Poliziano selyemingének levágott ujjával kötözték be, melyen
barna csíkok keveredtek vörös foltokkal, ami azt jelezte, hogy
a seb még mindig vérzik.

– Mamina, hol van Giuliano?
Lucrezia nem tudott megszólalni, némán meredt rá.
– Mamina?
Anyja ajka remegett, és kitárta Lorenzo felé a karját.
– Szegény drágám. Azt hittem, tudod.
Lorenzo ellépett anyja karjai elől.
– Nem! – üvöltötte. – Nem! Az nem lehet!
– Bianca látta őt, Lorenzo. Nem tévedés.
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– Bianca? Bianca itt van? Egy Pazzi felesége, és itt van?
Hazudik. Minden Pazzi hazudik. De majd én kirázom belőle
az igazságot.

– Lorenzo.
Lucrezia hangjából az anyai tekintély és a józan ész érződött

ki. Egy anya szólt a fiához. Lorenzo szótlanul nézett rá, ebben
a pillanatban újra gyermek volt, akit leterített a fájdalom, a
megdöbbenés és a düh.

– Lorenzo – szólalt meg újra az anyja, és most lágyabb
húrokat pengetett. – Fiam, te élsz. Köszönetet mondok
Istennek érte. Holnap elsiratom a másik fiamat. De most nincs
idő a bánatra. Firenzének szüksége van rád. A következőket
tudtam meg… Bianca védelmet kérve hozta Elmót az
anyjához. A férfi sírt, dadogott, és bevallotta a terv minden
részletét.

Lorenzo figyelmesen hallgatta anyja beszámolóját. Az arca
sápadt volt és kemény, mint a gránit.

– Tartsd távol tőlem, különben megölöm – mondta, amikor
Lucrezia befejezte. – Csak azért kímélem meg azt a
nyomorúságos életét, mert te kéred; a többi Pazzi nem lesz
ilyen szerencsés.

Visszasietett az udvarra, és érzelmek nélkül adta ki a
parancsokat. Tíz percen belül emberek indultak a város
minden sarkába, hogy megtudják, mi folyik a városban. Erős
őrséget adott a palotában élő pap mellé, hogy adja fel az utolsó
kenetet Giulianónak, és hozzák vissza a testét az otthonába.

Lorenzo nem bízott magában, nem érezte elég erősnek
magát althoz, hogy megnézze az öccsét. Még nem. Visszatért
az emeletre, ahol a nagy szalont rendezte be főhadiszállásnak.
Intézkedett, hogy bekötözzék Cavalcanti sebét, üzenetet
küldött Pierfrancesco fiainak, Lucrezia Donatinak, a közelben
lévő Medici-villák intézőinek, és a Signoriának. Már ha utóbbi
még létezik.
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Még mindig írt, amikor a megfigyelésre kiküldött emberek
visszatértek. Különös gonddal fejezte be a mondatot, amit
éppen írt, mintha ezzel is késleltetni akarná a percet, amikor
megtudja, hogy a Pazzik uralják a várost, és akkor ő most
fogoly a saját házában. Aztán felnézett, és az arckifejezések
elárulták neki, hogy a Pazzik elbuktak.

Salviatit és követőit az elöljárók fogták el. A harang azért
szólt, hogy riadóztassa a várost, figyelmeztessen a lázadásra.

Jacopo, aki azt hitte, hogy a harang az ő sikerüket jelenti,
száz követőjével kilovagolt a városba, és azt kiabálta az
embereknek, hogy csatlakozzanak hozzá. Ők viszont a
Mediciek csatakiáltásával válaszoltak: „Palle! Palle!”

Amikor a Palazzo della Signoriához ért, a toronyból
kőzápor fogadta, így aztán Montesecco kíséretében elmenekült
a városból. A kapunál az őrök látták elvágtatni.

Francesco és a többi gyilkos megszökött a dómból, miután
Lorenzo kicsúszott a kezükből, de nincs hír a hollétükről. A
város forrongott Giuliano meggyilkolásának hírétől, de
Lorenzo haláláról is suttogtak, így aztán haraggal,
bosszúszomjasan fordulnak a Pazzik felé.

Lorenzo mindegyik férfihez odament, és kezet rázva
megköszönte, hogy ilyen jól teljesítették a feladatot.

– Vigyétek szét ezeket az üzeneteket – kérte. – Aztán
keressétek meg a Pazzikat, és vigyétek a Signoriába. Én is
odamegyek, miután beszéltem a városi polgárőrséggel. Egy
egész hadsereg vonul a város ellen, fel kell készülnünk.

Az utcáról behallatszó hangok felé fordította a fejét.
– Sokan követtek idáig – mondta az egyik őr. – Nem akarják

elhinni, hogy nem ölték meg.
Lorenzo az ablakhoz sétált.
– Nagyon viharvertnek látszik, és csupa vér. Nem kellene

átöltöznie mielőtt odaáll eléjük? Félő, hogy a tömeg esetleg
felkoncol mindenkit, aki valaha is szóba állt egy Pazzival.
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Lorenzo megérintette a vérrel átitatott selymet a nyaka
körül.

– Hadd lássák – mondta.
A szeme vörös volt és ijesztő.
– Ez semmi. Az öcsém…
Kilökte az ablakot, és megmutatta magát. Az arca egészen

eltorzult a dühtől.

***

Agnolo Poliziano vitte Lorenzo üzenetét a Signoriához. Úgy
kellett utat törnie magának a piazzára vezető utcákon a
tömegben. Maga a tér zsúfolásig megtelt igazságtételt követelő
firenzeiekkel.

Nem kellett sokáig várniuk. Agnolo lökdösődött, könyökölt,
könyörgött, hogy engedjék áthaladni, de aztán feladta az
erőfeszítést, akarata ellenére magával ragadta a szeme előtt
lejátszódó dráma. A tömeg kiabálásából kivette, hogy
Francesco de’ Pazzit a palazzóba hurcolták. Jacopo
palotájában, egy ágy alatt megbújva találtak rá.

Hallotta a saját hangját, ahogy primitív diadalmámorában
kiabál, amikor a Signoria őrei kimasíroztak a bejárat előtt
felállított emelvényre. Lándzsáikon hozták a peruggiai
katonák levágott, vértől csöpögő fejeit.

Aztán szemével abba az irányba nézett, ahová a tömeg
mutatott. A toronyablakban meglátta a Gonfalonierét és az
elöljárókat. A körülötte állókkal együtt éljenzett, és velük
együtt kántálta: „Igazságot! Igazságot! Igazságot!”

Öröm költözött a szívébe, ahogy nézte, amint az elöljárók
kötelet erősítenek a kőből lévő ablakelosztó bordához, és
Salviati bűnsegédjével, Bracciolinival birkóznak: a kötél másik
végét a nyakára kötötték, és kidobták az ablakon. Lefelé
zuhantában hatalmasat kiáltott, s ez elégedettséggel töltötte el
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Agnolót, fulladozva rángatózó teste láttán pedig a diadalmas
bosszú csikorgatta a fogát.

Salviati érsek volt a következő. Még mindig díszes egyházi
öltözékét viselte: a fényes selyem ünnepi zászlóként lobogott,
miközben a kötéllel viaskodott.

Francesco de’ Pazzi sem váratott magára sokáig. Őt
meztelenre vetkőztették, mielőtt kilógatták. A tömeg ujjongott
a megaláztatásán, és sértő megjegyzéseket tettek petyhüdt
hasára és a halálküzdelem kiváltotta erekciójára. Még a
lélegzetüket is visszafojtották örömükben a felettük lezajló
félelmetes látványtól: a haldokló Salviati egy utolsó görcsbe
rándulva nekiütközött Francescónak, és fogait meztelen
testébe mélyesztette. A két összeesküvő összekapcsolódva
távozott az életből.

Salviati szolgáit nem lógatták ki. Egyszerűen csak kidobták
őket az ablakon. Kiáltásaik ott lebegtek a levegőben, testük
pedig földet ért. Mire becsapódtak, a hangjuk elhalt, a tömeg
pedig lecsendesedett, hogy aztán újra felhangozzék az
éljenzés, még hangosabb, még frenetikusabb üvöltéssel.
Férfiak és nők rohantak a tetemekhez, és letépték róluk a
ruhát. Küzdöttek a zsákmányért, de furcsa, barátságos
küzdelem volt ez. A firenzeiek egyesültek közös ellenségük
ellenében. Egymásra nem haragudtak. Végül emberek százai
hagyták el a piazzát egy-egy ruhafoszlánnyal, kitört foggal, a
legyőzött ellenség ijesztő emlékeivel.

Senki sem törődött Agnolo Poliziano hajlott alakjával.
Agnolo letérdelve hányt, megszabadítva magát attól a
betegségtől, ami magával ragadta az akasztások alatt. De nem
tudta kiokádni magából annak a felismerésnek a döbbenetét,
hogy ilyen rejtett mélységek rejtőznek minden ember lelkében,
még egy filozófuséban is.

Amikor más semmi nem maradt benne, csak a szégyen,
valahogy lábra állt, és odatántorgott a közeli szökőkúthoz.
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Újra és újra belemártotta a fejét a vízbe. Aztán végre úgy
érezte, eléggé megtisztult ahhoz, hogy átadja Lorenzo
üzenetét.
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21. FEJEZET21. FEJEZET21. FEJEZET
A kockaköveken csattogó paták zaja csalta ki Fra Marcót a

kápolna előtti kis oszlopos előtérbe.
Ginevra is hallotta a zajt. A nagyapja szobájában volt, egy

váza virágot tett az ablakok közötti asztalra. Lenézett a csinos
piros-fehér egyenruhás gyönyörű lovak hátán ülő lovasokra.

– Látogatóink érkeztek, nagypapa. Három Medici férfi,
gondolom, fullajtárok lehetnek. Lorenzo bizonyára elhozza a
kardinálist, hogy megnézze a della Robbiát.

Bárcsak valami jobb ruha lenne rajta, nem az a régi, amiben
kertészkedni szokott. Megtörölte a kezét a kötényébe, és
hátranyúlt, hogy kicsomózza a kötőjét.

Fra Marco a látogatókra mosolygott. A válla felett
visszanézett a kis kápolnára. Igen, készen áll a kardinális
fogadására. A virágok Isten ajándékai a gyermekeinek, illatuk
pedig legalább olyan finom, mint a tömjén.

A lovasok leszálltak a nyeregből, és a villa nagy kapujához
közeledtek. Szorosan egymás mellett haladtak, hogy
védekezhessenek, ha fegyveresek őrzik a kaput. Egyikük a
kardmarkolatával kopogtatta meg a kaput.

– Kinyitni – kiáltotta.
Fent az ablakban Ginevra megdermedt. Micsoda rossz

modorú férfi, gondolta. Meg fogja mondani Lorenzónak.
Kinézett távolabb az útra, szemével őt keresve.

Fra Marco kilépett a kápolna oszlopainak árnyékából, és
üdvözlésre emelte a karját. A három férfi gyorsan megfordult,
meglepte őket a hátulról jövő léptek zaja. A pap felemelt karja
hosszú, fenyegető árnyékot vetett a világos kövezetre. Ginevra
látta, hogy férfiak nekirontanak Marcónak, és a földre lökik.
Nem akart hinni a saját szemének. Nem bíbelődött tovább a
kötényének csomójával, megtalálta az ablakpárkányt, és
támaszt keresve nekidőlt.



223

A bejárati ajtó kinyílt, egy idős szolga szaladt ki kiabálva. A
férfiak megfordultak. Ginevrának elakadt a lélegzete fényes
meztelen kardjaik láttán.

– Nem – suttogta.
Az egyenruhás kar mozdult, a szolga feltartott kézzel térdre

borult, kitátott hangtalan szája hatalmas nagy fekete lyuknak
látszott, a villogó penge pedig áthatolt a mellén.

– Mit csinálsz, Ginevra? – kérdezte Antonio siránkozó
hangon. – Le kell mennünk, hogy köszönthessük a
vendégeinket. Gyere, vigyél le.

– Igen, nagypapa, igen. Mennünk kell.
Mennünk kell, ismételte meg magában. Ennek nincs semmi

értelme, és nincs idő megpróbálni megérteni… veszély,
veszély… fussunk… ó, istenem, mi történik itt?

Sikoltást hallott.
A torony. Felvezethetem nagypapát a toronyba.

Elbarikádozom az ajtót, odalapátolom elé az összes gabonát.
– Nagypapa, figyelj rám. Nagyon gyorsan kell mennünk,

mégpedig zajtalanul. Gyere, tedd ide a kezed a vállamra. És
most menjünk, olyan gyorsan, ahogy csak tudunk. És
csendesen, nagyon csendesen.

– Miről beszélsz, Ginevra? Ki csinálja ezt a pokoli zajt?
– Pszt. Gyere, csak, gyere. Férfiak jöttek… tolvajok…

betörtek. Felmegyünk a toronyba. De sietnünk kell, és
csendben kell maradnunk.

– Tolvajok? Milyen tolvajok?
– Pszt. Kérlek. Nagypapa, maradj csendben.
Keresztülvezette a folyosón a lépcsőhöz. A toronyba vezető

ajtó a lépcsőpihenőben volt, félúton a nagy szalontól és a lenti
hangzavartól.

Ginevra Antonio kezére tette az övét, és jelezte, hogy mikor
kell lelépnie, egyszerre mindig csak egy lépcsőt. Lassú, nagyon
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lassú, olyan óvatosan lépeget a kőlépcsőn. A lány egyre csak
könyörgött, hogy vigyázzon.

Elérték a pihenőt. Ginevra hallotta Mateo hangját. Kiabált és
átkozódott. Mozdulnom kell, muszáj. Az ajtó éppen itt van.
Megfordult, és odavezette a nagyapját a pihenő védtelen
pontjára, a szalonba vezető lépcső fölé. Behúzta a vállát,
nehogy észrevegyék lentről. De nem volt ott senki. Megfogta
az ajtó kilincsét. Köszönöm Atyám az égben, imádkozott.

Ne nézz oda, parancsolta magának. De nem tudott
engedelmeskedni. Miközben a kezével elfordította a kilincset,
a szemét balra irányította, lefelé.

Ó, Szentatyám! A szakácsnő az ebédlőajtó előtt feküdt a
földön. De nem is emlékeztetett az asszonyra: vérből és nyers
húsból álló massza volt csak, melyből csupán a fejét és az
égnek meredő szemeit lehetett felismerni. A lépcső lábánál
Mateo készült éppen elbukni, de csak lassan, nagyon lassan
bukott le, rogyadozva, botladozva, kinyújtott kézzel, melyet
elvágott a kard, amit megpróbált megállítani, de aztán mégis
keresztüldöfött a nyakán. Erős karja piros-fehér volt, a
maradék fehér egyre pirosabb és pirosabb lett.

Ginevra hatalmas erőfeszítéssel levette róla a tekintetét, és
megpróbált a kilincsre összpontosítani. Az ajtó nem nyílt ki. Be
volt zárva.

Ne, ne veszítsd el a fejed. Az nem segít. Tisztán látta maga
előtt a kulcsot, amint ott hever Antonio íróasztalán… a
dolgozószobában, a szalonon túl. Nem lehet bezárva. Soha
nem volt bezárva. Lökte, cibálta, nem akarta elfogadni a
valóságot. De nem tehetett mást. Ki kell találnia valamit.

A konyha felett van egy kis tetőtéri kert. Fra Marco
szobájából vezet oda egy ajtó. Ha odaviszi a nagyapját, ha
csendben maradnak, lefekszenek a cserepekre, mélyebbre,
mint a tető mellvédje, akkor lentről láthatatlanok maradnak…
Ez az egyetlen esélyük. Megérintette Antonio kezét, jelezte,
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hogy figyeljen, és lassan, nagyon lassan visszafordult a lépcső
felé, ahonnan éppen lejöttek.

– Ott van!
A kiáltás a szalonból jött. Ginevra lenézett, és a rájuk

mutató férfi láttára futni kezdett.
Antonio keze leesett a válláról, amint elugrott tőle. Ginevra

sírva fakadt, visszafordult, és megfogta a karját.
– Gyere, nagypapa, fuss velem. Fussunk.
Átkarolta a derekát, és félig húzta, félig lökte felfelé a

lépcsőn, felfogta a súlyát, amikor az öregember megingott.
Alattuk csizmatalpak dübörögtek az alsó lépcsőfordulóban.

Ginevra megállt a folyosón, belökte az ajtót, és elfordította a
kulcsot a zárban.

– Ginevra – szólalt meg Antonio –, tudnom kell.
A lány a vállára tette a kezét.
– Siessünk – suttogta.
Hallotta üldözőiket az ajtó mögött. Dörömböltek, kiabáltak.

Gyorsan haladt, nyomában Antonióval.
– Tudnom kell, Ginevra.
– Meg akarnak ölni minket, nagypapa. Nem tudom, miért.

Mindenkit megöltek: Mateót és a szolgákat. – Fra Marco
halálát nem volt képes megmondani neki. – Kiviszlek a tetőre.
Talán ott nem keresnek.

Antonio megállította. Ginevra megragadta a derekát, és
továbblökte.

– Nem – mondta Antonio. – Te mész. Én itt maradok, és
feltartom őket, amíg te elbújsz.

Díszes kardjának a markolatára tette a kezét.
– Nem.
Ginevra szorosan fogta nagyapja kezét, és továbbvezette.

Antonio ellenállása megtört az ő határozottságán.
A hátuk mögött lévő akadály szilánkokra tört, és üldözőik

beléptek Fra Marco szobájába.
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– Elvesztünk, nagypapa – mondta Ginevra –, de meg kell
próbálnunk.

Továbbsietett vele a szoba sarkába, fel a teraszra, és elbújtak
az árnyékba, de nyitva hagyták maguk mögött az
ablaktáblákat és az ajtót.

A három férfi csak másodpercekkel később rontott be a
teraszra

– Fogjátok a lányt – mondta az egyik.
A másik megragadta Ginevra felkarját, és odadobta a

többieknek. Egyikük elkapta, és szinte bilincsbe fogta a karjait.
– Engedjen el! – sikította Ginevra.
– Engedje el! – parancsolta Antonio, és kihúzta a kardját.
Az egyik férfi máris kapta a magáét, a két penge

összevillant.
– Ne! – kiáltotta Ginevra. – Nézzék a szemét. Nem látják,

hogy öreg és vak? Nem bánthatja magukat.
Közben küzdött a vasmarok szorítása ellen, ami fogva

tartotta.
– Vak? Szép harcias kakas, és nem lát? – Az Antonio mellett

álló két férfi felnevetett. – Akkor itt egy Pazzi, akivel
eljátszadozhatunk.

Először gúnyolódtak vele, és sértegették, táncoltak az
öregember előtt, kivédték a vágásokat, amit a hangok felé tett.
Oda-odasuhintottak a kard hegyével az arcára, az állára, piros
vonalakat rajzolva melyekből a lefolyó vér összekeveredett, és
megfestette az üveges szemekből előtörő könnyeket.

Ginevra csak pillanattöredékekre látta a szenvedését,
miközben fogvatartójával küzdött. Ide-oda csavarta a testét,
megpróbálta kiszabadítani a karját, rúgott, kapálózott a
lábával, de finom papucsa nem sok kárt tett a férfi lábában.
Végre a fejét hátrafordítva sikerült belemélyesztenie a fogát az
inas vállba, erre azonban nekivágta a villa stukkóval borított
falának. Ginevra Antonio kínzói elé esett.
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A mellette álló férfi felnézett, és nem vette észre, hogy a vak
öregember a kardját keresi. Meg is szúrta vele az egyik támadó
mellét, de a kard lecsúszott annak páncélingéről. Megpördült,
átkozódott, és Antonio szívébe mártotta a kardját, pontosan
abban a pillanatban, amikor Ginevra teljes erővel nekitámadt a
társának, aki megbotlott, és nekiesett az alacsony mellvédnek.
Mielőtt ő következett volna, Antonio gyilkosa ököllel fejbe
vágta Ginevrát. A másik kettő meg addig verte, amíg térdre
esett.

Fájdalom, szédülés, a vörös cserepek négyszögei, a
nagyapja nyitott tenyere olyan furcsán petyhüdt. Durva kezek,
kemény hangok. Valaki húzza, csavarja a karját, majd
kiszakad a helyéből. Ginevra megpróbálta megrázni a fejét,
hogy tisztuljon a sötétség, mely akadályozta a látását. De
amikor megmozdult, hányinger szorította a torkát, és a
sötétség még rosszabb lett.

Valaki megragadta a haját, és hátrahúzta a fejét.
– Nézz az uradra, te kis kurva – hallotta.
Látta a nagyapját, karjai, lábai széttárva, térde behajlítva.

Elszállt belőle az élet, a méltóság. A fájdalom, melyet méltatlan
halála miatt érzett, égette. Az ő hibája, hogy nem tudta
megmenteni.

– Ajándék Lorenzótól, öregember – hallotta, és látta, hogy
egy csizmás láb belerúg Antonio arcába.

A düh kioltotta belőle a fájdalmat. A csizmás láb felé rúgott,
kezeit ökölbe szorítva kiszabadította. Mielőtt azonban
megragadhatta volna a lábat, egy lehengerlő súlyt érzett a
vállán és a hátán, és arccal a padlóra bukott.

Dörgő nevetést hallott és szavakat.
– Jól eljátszottunk az öregemberrel, de mi lesz ezzel a

lotyóval? Ennek lelke van, és egy kis gyengédségre vágyik.
– Biztosan jobban örül egy igazi férfi szerszámának az után

a fonnyadt, öreg farok után.
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– Téged harapott meg, Guido, tied az első menet.
– Ugyan, az a kurva még újra megharap. Meghagyom

nektek.
– Akkor mind a ketten mondjatok le róla. A kardomnak

hüvelyre van szüksége.
Ginevra hálás volt, hogy végre egy kis levegőhöz jut,

amikor a súly felemelkedett róla. De aztán újra kicsavarták a
karját, a háta ismét a cserepeken feküdt, érezte, hogy körmök
sértik fel a nyakát. Aztán valami recsegő hangot hallott, és
egyszerre érzett meleget és hideget, ahogy lemeztelenített
melle találkozott a napsütötte levegővel.

Éles fogak zárultak össze lágy húsán. Ginevra sikoltást
hallott, nyirkos hideget érzett a torkában. Én adtam ki ezt a
hangot, gondolta, és megesküdött magában, hogy nem sikít
többet, nem sír. Látta, hogy egy arc közeledik az övéhez,
nedvességet érzett kiszáradt szájában, köpnie kellett. Egy kéz
ütötte meg a száját, majd az állát. Újabb kezek, ütnek,
pofoznak, tartanak, húznak-vonnak, kart csavarnak, lábat
széttárnak. Arcok, hangok, fémcsatok villanása, vörös és fehér
selymek.

– A Mediciektől kapod – hallotta, és újfajta fájdalom szaladt
végig a testén, feszítette meg a hátát. – Medici, Medici, Medici,
Medici.

Ahányszor a nevet hallotta, újabb és újabb fájdalom hasított
belé, és bűzös lehelet tódult az arcába.

Bocsáss meg, nagypapa, sírt befelé, nem tudom megtartani
az eskümet, és felsikoltott. Addig sikított, amíg az öntudatánál
volt.

A villába érkező három férfi egy hattagú csapat felét tette ki.
A csoport vezetője egy helytartó volt, aki a másik három
emberrel a tanyaházakat kutatta át. Jacopo de’ Pazzi
rejtekhelyét keresték. Nem találtak semmit, ezért a helytartó
igen rossz hangulatban lovagolt a villába, maga akarta elcsípni
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a foglyot, de még össze kellett szednie az embereit. A
mészárlás, ami ott várta, feldühítette. Végigviharzott a házon,
és végül feljutott a tetőtéri kertbe.

– Megőrültetek – mennydörögte –, azt mondtam,
tartóztassátok le, nem pedig, hogy öljétek meg.

– Előhúzta a kardját. Mit tehettünk volna?
A tiszt vállat vont. A helytelenül végrehajtott parancs miatt

dühöngött, nem azért, mert Antonio meghalt. A Pazzik
gyilkoltak, tehát megérdemlik a halált.

Odasétált Ginevra összetört, tehetetlen testéhez. Széttárt,
meztelen lábait vér borította.

– Nem találtatok több nőt, csak ezt az egyet? Ezt rendesen
kikészítettétek.

Csizmájával enyhén meglökte a fejét, erre láthatóvá vált
összezúzott arca. Erre leesett az álla.

– Te jó isten, ti marhák, tudjátok, mit csináltatok? Ez nem
szolgálólány. Ismerem. Én hoztam neki egy lovat Lorenzo
ajándékaként. Az unokaöccsével van eljegyezve. Fel fognak
akasztani benneteket, amiért megerőszakoltátok.

– De hát ő is Pazzi.
– De el van jegyezve, én mondom nektek. Medici-tulajdon.

Az Isten segítsen rajtatok.
Az erőszaktevők legidősebbike letérdelt, és a karjaiba vette

Ginevrát.
– De nem mondhatja el senkinek, ha meghal. – Odavitte a

terasz széléhez. – Elfuthatott. Leeshetett. Magasabbra kellett
volna építeni ezt a mellvédet.

Ezzel átdobta az alacsony falon. Mint egy rongybaba, úgy
hullott alá a levegőben.

A helytartó vigyorgott.
– Majd jelentem a balesetet – mondta. – Valószínűleg úgyis

felbontották volna az eljegyzést.
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22. FEJEZET22. FEJEZET22. FEJEZET
Késő délután volt, amikor Lorenzo visszatért tárgyalásairól

a polgárőrséggel és a Signoriával. Annyira kimerült, mint még
soha életében. Az egész napi zűrzavar, a fajdalom és a
vérveszteség, a kényszerű döntések a város védelmére, a
bizonytalanság és a félelem – mind-mind megtették a
magukét. De a legtöbb erőt az az erőfeszítés szívta ki belőle,
hogy távol tartsa a gondolatait az öccsétől, amíg be nem fejezte
a munkáját.

Íróasztalát a nagy szalonban papírhalmaz borította be.
Jelentések száz meg száz forrásból arról, ami a városban
történik. Lorenzo rájuk nézett, megtántorodott, és lerogyott
egy székre. – Lorenzo, pihenned kell – szólalt meg a titkára.
Megdöbbentette Lorenzo sólyomszerű arca és beesett válla.

– Majd ha befejeztem – válaszolta Lorenzo, és kiemelte a
halomból a hozzá legközelebb eső jelentést.

Fél óra múlva került a kezébe a helytartó jelentése a Villa La
Vacchiában történt balesetről. A szívében eddig elfojtott bánat
vulkánként tört ki belőle. Nem engedhette meg magának,
hogy Giulianóra gondoljon; túl sok emlék, túl nagy szeretet
kötötte hozzá. De Ginevra de’ Pazzi halála miatt kisebb
fájdalmat érezhetett. Maga előtt látta emlékeinek
kaleidoszkópját. Gyorsan peregtek a képek: a komikus kis
elhagyott gyermek tornyos fejfedőjében, a kacagó boldog
gyermek a zeneórán, a szabad lelkű vadóc, aki szőrmentén üli
meg a lovat, és győztesként tárja magasba a karját, mint aki át
akarja ölelni az egész világot és a jövőt, ami most már soha
nem lehet az övé. Úgy érezte, mint korábban is, hogy Ginevra,
aki ugyanolyan csillagzat alatt született, mint ő, egy rész
belőle, osztozott a lelke egy darabján. És most halott,
ártatlanságának és életörömének vége, lerombolták egy
pillanat alatt. Mint ahogy az övét is. Úgy érezte, hogy minden
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boldogság, minden bizalom, minden szelídség és
barátságosság örökre kiveszett a szívéből. A lelke meghalt.
Ökölbe szorította a kezét, benne az összegyűrt jelentéssel.

Hátravetette a fejét, és ordított, a felfoghatatlan veszteség,
gyötrelem és kétségbeesés állati kiáltásával. Egyszerre volt ez
tiltakozás és imádság. Válasz sehonnan sem érkezett.

Végül ránézett halálra rémült titkárára. Lorenzo szemét
vörös karikák keretezték, és beárnyékolta a szenvedés. De
egyetlen könnycseppet sem ejtett. A sírás okozta
megkönnyebbülés nem adatott meg neki. Amikor megszólalt,
a hangja nyugodt volt. Élettelen.

– Add oda ezt a papírt Agnolo Polizianónak. – adta ki az
utasítást. – Mondd meg neki, hogy kérem, vigyen magával egy
papot és néhány asszonyt. Készítsék elő a tetemeket a
temetésre.
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23. FEJEZET23. FEJEZET23. FEJEZET
Lucrezia de’ Medici olyasmit tett, amit még soha:

félbeszakította Lorenzo munkáját. De akkor ez a véget érni
nem akaró nap olyan volt, amilyet még soha nem éltek át.

– Lorenzo – szólalt meg kifulladva –, Agnolo éppen most
érkezett vissza. Magával hozta Ginevrát. Lorenzo, a lány él!
Borzasztóan össze van törve, de lélegzik. Nem halt meg.

Lorenzo úgy pattant fel, hogy a székét is feldöntötte, abban
a pillanatban elfelejtette minden fáradtságát. Az ő contadinája
él. Az ő csillag-testvére, az ő árnyékképe. Most még inkább
úgy tűnt neki, hogy a lány valami jóslatot testesít meg, hogy az
élete misztikusan összekapcsolódik az övével. Ugyanazon a
napon sebesült meg, mint ő. Amikor halottnak hitte, biztos
volt benne, hogy ez az ő saját halálának jóslata is egyben. De
nem halt meg. Remény és új erő költözött belé. Isten nem
engedte Ginevrát meghalni. Isten nem fordította el az arcát
Firenzétől, a Mediciektők, Lorenzótól.

– Azonnal küldj orvosért – parancsolta a titkárnak.
– Nem! – kiáltotta Lucrezia. – Nem engedem, hogy

akármilyen orvos kínozza őt tovább. Az irgalmasok
kórházából hozass ápolónővéreket. Az ő segítségükkel fogom
meggyógyítani Ginevrát.

Lorenzo öklével az asztalra csapott.
– Te csak törődj a magad egészségével, anyám, ne a

lányéval. Bármelyik nap, bármelyik percben támadás érhet
minket. Háború lesz, és a családomat távol akarom tartani tőle.
Clarice és a gyerekek biztonságos helyre mennek, te pedig
velük mész.

– Nem megyek.
Anya és fia álltak egymással szemben a hatalmas teremben.

Lorenzo titkára visszafojtotta a lélegzetét. Aztán Lucrezia
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lassan megindult a fia felé. Gyengéden Lorenzo merev karjára
tette a kezét.

– Fiam – suttogta –, egyetlen fiam. Ne küldj el. Megszakad a
szívem, ha egy napon kell elveszítenem mind a két fiamat.

Lorenzo felkiáltott. Anyja szaval ledöntötték a falat, amit a
szívében épített, hogy megvédje magát Giuliano halálának
gondolatától. Magához vonta az anyját; Lucrezia szorosan
átölelte, és együtt sírtak, osztozva a veszteségen és a
fájdalmon.

Lorenzo titkára csendben távozott: maga indult az
irgalmasok kórházába, hogy a palotába kísérje az
ápolónővéreket.

***

Ginevra rettenetesen összetört. Egy pap feladta az utolsó
kenetét, mert szinte lehetetlennek tűnt, hogy túlélje. A nővérek
suttogva beszélgettek, miközben fürdették: imádkoztak, és
néha felkiáltottak a borzalomtól sérülései láttán. Mindkét karja
eltört, az egyik lába három helyen is. Eltört a kulcscsontja, a
bordái, a medencecsontja és az álla. Helyreigazították a törött
csontokat, és rögzítették. Hálát adtak, hogy a lány mély
kómában van, és így nem mozgolódik, még akkor is, ha a
kóma a halál szélére sodorta.

Lucrezia segített a nővéreknek gyógyító kenőcsökkel
bekenni Ginevra megkínzott bőrét, és ő volt az, aki bekötözte a
lány beszakított, vérző vagináját is. Közben sírt, tudta, hogy mi
okozta ezt a sérülést. De nem fogja megmondani Lorenzónak,
hogy Ginevrát megerőszakolták. Nem fogja elállítani a vérzést,
ha Lorenzo megbünteti a tettest. Együtt imádkozott a
nővérekkel, aztán összekevert egy adag gyógynövényt, és
abban fürdette meg Ginevra látható sebeit. A lány haja még
mindig a fejbőrére tapadt.
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Aztán segített a nővéreknek bepólyálni a töréseket, és egy
paplant borított a lány sajnálatra méltó múmiaszerű testére.

– Vidd innen ezeket, és égesd el – mondta egy szolgának, és
a lábával belerúgott Ginevra ruhájának véres maradékaiba. –
Aztán mondd meg a fiamnak, hogy bejöhet, ha még mindig
akar.

***

Lorenzónak elállt a lélegzete, amikor meglátta Ginevra
feldagadt, zúzódásokkal teli arcát, ami az egyetlen látható
testrésze volt.

– Meg sem ismertem volna – mondta, aztán gyorsan a
szájához kapta a kezét.

Közelebb hajolt Lucreziához, és a fülébe suttogta: – Túléli?
– Isten kegyelmével – mondta Lucrezia hangosan. – Nem

kell halkabbra fogni a hangod, nem hall semmit. És nem érez
fájdalmat sem. A kóma talán megmenti.

Lorenzo letérdelt az ágy mellé.
– Contadina – kezdte.
Lucrezia figyelmeztetése ellenére suttogott. Amit mondani

akart, az csak Ginevrára tartozott.
– Contadina, légy bátor. Élned kell. Már nagyon sokszor te

mutattál nekem jó előjelet. Ne add fel, amikor nekem minden
erőmre szükségem van. Szemével kutatón nézett az ágyon
fekvő magatehetetlen alakra, valami választ várt, egy
mozdulatot, egy szemrebbenést. De Ginevra úgy feküdt, mint
egy halott. Még lassú, gyenge lélegzése sem adott hangot, még
a takarója sem mozdult meg tőle. Teljesen elmerült az
öntudatlanság sötétségében.

***
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A következő hetekben is az öntudatlanságban úszott,
mintha az egy meleg, megnyugtató tenger lenne. Néha-néha
megközelítette a felszínt, hangokat hallott, meg valami
ezüstcsövet érzett a szájában, amivel a nővérek táplálták. De
mindig visszacsúszott az öntudatlanságba a fájdalom elől, ami
a tudatra ébredését kísérte. Hálás volt a mindent feledtető
mély sötétségért, mely kitörölte a fájdalmat a testéből és a
lelkéből.

Akarata ellenére azonban a tudatos időszakok egyre
hosszabbakká és egyre sűrűbbé váltak. Bekötözött lábai és
karjai nem mozdultak, összezúzott szemhéja túl nehéz volt
ahhoz, hogy ki tudja nyitni, de az agya már dolgozott, felfogta
a lüktető, gyötrő küzdelmet, ami sanyargatta a testét,
visszaemlékezett az őt ért támadás rémálmára, újra átélte azt a
tehetetlen kétségbeesést, látta az elvetemült támadást azok
ellen, akiket a legjobban szeretett, szemtanúja volt nagyapja
lealacsonyító, megalázó halálának.

Hallotta a nővérek beszélgetését, melyből újabb
borzalmakról szerezhetett tudomást. Jacopo de’ Pazzit
megtalálták a toszkánai határ közelében, mondták nagy
megkönnyebbüléssel. Láncra verve hozták Firenzébe,
megkínozták és kilógatták a Palazzo della Signoria ablakából.

– Utolsó szavaival – mondta Serafina nővér – az ördögnek
ajánlotta a lelkét.

– Megfelelő társaság minden Pazzinak – válaszolta a másik
nővér félreérthetetlenül.

– Renato de’ Pazzi is méltó véget ért – folytatta Serafina
nővér. – Bevallotta bűneit, és megcsókolta a keresztet, mielőtt
felakasztották.

– Mindet fel kellene akasztani. A volterrai börtön túl
könnyű büntetés a számukra.

– De Constantina nővér! Ez nem méltó egy keresztényhez.



236

– A Pazzik az ördög küldöttei. Rossz vér folyik bennük,
mindegyikben.

Ginevra újra öntudatlanságba menekült, de ez már nem a
béke nyugalma volt többé. Mindenütt agonizáló lógó alakok
fickándoztak a halál torkában.

Néha más nővérek is jöttek, nem átkozódtak annyira, mint
Constantina nővér. De mindegyikük hangjából elégedettség
csendült ki a Pazzik bukásának emlegetésekor. Több mint
kétszáz szolgát és Pazzi-hívet öltek meg, a fejüket lándzsákra
szúrva hordozták körbe a városon… a Pazzi név egyenlő volt
a szégyennel… a Signoria határozatot hozott, hogy az a
firenzei, aki Pazzi családból származó nőt vesz feleségül,
elveszíti állampolgárságát… a Scoppiót eltörölték… a büszke
delfineket mindenütt megsemmisítették, ahol csak feltűntek,
minden Pazzi-vagyont elkoboztak, és Lorenzo de’ Medici
tulajdonába adták át.

Ginevra feladta a kísérletezést, hogy újra elveszítse az
öntudatát. Biztos volt benne, hogy túl nagy veszélyben van
ahhoz, hogy megengedje magának ezt a luxust. Lorenzo
megölte az egész családját, a lány azt hitte, azért, hogy a
kezébe kaparinthassa a vagyonukat. De neki nincs semmije.

Miért hagyta őt életben, fogolyként a palotájában? Élvezte a
szenvedését? Kényszerítette magát, hogy egyre hosszabb ideig
legyen öntudatánál. Elfogadta az ébrenlét okozta fájdalmat, ez
volt az ára, hogy tudomást szerezhessen a történtekről, és
gondolkozhasson. Kigondolt egy tervet, hogyan maradhat
életben. A Medici-igazságszolgáltatás elleni védekezésképpen
öntudatlanságot tettetett, hagyta, hogy a nővérek azt
csináljanak vele, amit akarnak, és nem kiáltott fel a
fájdalomtól, amit okoztak neki. Nem nyitotta ki a szemét még
akkor sem, amikor etették. Kényszerítette a testét, hogy
ernyedt maradjon és súlyos, még akkor is, amikor összeforró
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csontjai tüzes viszkető jelzéseket küldtek minden
idegszálának.

Érzékszervei egyre élesebben működtek, az agya egyre
tisztább lett. Idővel megtudta, hogy ugyan valóban a Medici-
palotában volt, de nem, mint fogoly. Lucrezia de’ Medici azt
akarta, hogy felépüljön. Naponta tucatszor is meglátogatta a
betegszobát, és igazi érdeklődés volt a hangjában, lágy, hűvös
kezei igazi megnyugvást hoztak. Ginevra arra vágyott, bárcsak
válaszolhatna, bárcsak átadhatná magát Lucrezia gyógyító
érintésének és lelkének.

De nem tehette. Az emlékei erősebbek voltak, mint a
megnyugvás iránti vágya; maga előtt látta a nagyapja arcába
rúgó csizmát, „Lorenzo ajándékát”, a testén érezte a durva
kezeket, a hasogató fájdalmat a lábai között, hallotta a
kántálást, miközben a katonák a kedvüket töltötték rajta:
„Medici, Medici, Medici.” És megkeményítette a szívét.

Óráról órára, miközben úgy feküdt, mintha nem lenne
benne élet, az agya megállás nélkül dolgozott. A félelemből
őrjöngő dühöngés lett, majd hideg elhatározás. Érezte, hogy
csökken a láza, hogy elállt a vérzés, hogy múlik a fájdalom. És
tudta, hogy a gyűlölet gyógyította meg, nem a kedvesség. A
saját gyűlölete, mely perzselve kiégetett belőle mindent, erőt
adott az akaratának, hogy túlélje.

Semmim sem maradt, gondolta. Elveszítettem mindent és
mindenkit, még Ginevrát is azon a napon, amikor a Medici-
lovasok az olajfasoron belovagoltak a La Vacchiába. De még
nem halhatok meg, nem halhatok meg, amíg nem álltam
bosszút mindannyiunkon – nagyapán, fra Marcón, Mateón, a
La Vacchiában élő szolgákon, a családom becsületén, a saját
sérüléseimen és a szégyenemen.

Ginevra megmozdította az ujjait, behajlította őket, és
elátkozta a gyengeségét. Majd megerősítem magam, esküdött
meg magában, olyan erős leszek, mint a bennem élő gyűlölet.
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Meg fogom ölni őt. Nincs miért élnem, csakis ezért. Ha
megtettem, meghalhatok, legalább megszabadulok az
emlékeimtől.

Meg fogom vele fizettetni.
Megölöm Lorenzót.
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II. GinevraII. GinevraII. Ginevra
1478-1483
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1478

24.24.24. FEJEZET FEJEZET FEJEZET
Ginevra egészen hozzászokott az emberek

megtévesztéséhez. Az emberfölötti erőfeszítés után, amivel
hetekig öntudatlanságot színlelt, ez a új szerep nevetségesen
könnyű volt. Néha meg is tette, csendesen nevetgélt magában.

Amikor a nővérek megkérdezték, miért, mindig azt
válaszolta: – Csak örülök, hogy már jól vagyok.

Most az volt a szerepe, hogy folytatja a gyógyulást.
Valójában azonban titokban azon fáradozott, hogy

visszanyerje az erejét. Még mielőtt először kinyitotta a szemét
és rekedt hangon vizet kért, éjszakánként, amikor a nővérek
elszunnyadtak, rendszeresen nyújtóztatta és hajlítgatta az
elernyedt izmait. Miután eltávolították a kötéseket és a
rögzítéseket, egyszerre csak egy területre koncentrált. Hol a
térdét, hol a bokáját, hol a hasizmait mozgatta a könnyű takaró
alatt. Az erőfeszítése soha nem lankadt benne, sőt olyan heves
volt, hogy egy időre ismét felszökött a láza. Ez pedig még
jobban legyengítette.

De nem lehetett olyan gyenge, hogy elfelejtette vagy feladta
volna a célját. És ez a cél képessé tette rá, hogy felülkerekedjen,
akárhányszor esett is vissza a gyógyulása során. Közben
folyton azt színlelte, hogy gyenge, szánalomra méltó és hálás,
még akkor is, amikor a szívében tüzelt a bosszú vágya, de
meggyötört teste egyre izmosabb lett, és ő tökéletesen
uralkodott rajta.

Olyan tökéletesen, hogy képes volt egészen elernyeszteni és
élettelenné tenni akkor is, amikor Lorenzo a karjaiba vette és
levitte abba a földszinti hálószobába, mely az övé volt
gyerekkorában.
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– Azt hiszem, itt boldogabb leszel, Contadina. Nézheted az
ággyal szemközt lógó festményt a lovakról, és gondolj arra,
hogy hamarosan meggyógyulsz, és újra lovagolsz majd.

Ginevra kipréselt a szeméből néhány könnycseppet és
halkan a „köszönöm” szót rebegte. Aztán becsukta a szemét és
ájulást tettetett, miközben Lorenzo gyengéden lefektette régi
ágyára

Leengedett szemhéja alól azért látta a mellét, ott volt
védtelenül az arcánál, amikor vitte őt, és a karját, mely az ő
testének súlyát cipelve nem lett volna képes a védekezésre.
Bárcsak lett volna nála egy tőr. És annyi ereje, hogy
belémártsa.

Megkétszerezte titkos gyakorlatait.
Csakhamar felfedezte, hogy az új szobának sok előnye van.

Nyár vége felé járt, és a szellőzés miatt nyitva hagyott ajtón
keresztül hallhatta az udvaron lévő fegyveresek beszélgetéseit
és azt is, ki jön, és ki távozik a palotából.

Megtudta, hogy Lorenzót mindig fegyveresek veszik körül,
ha kimegy a városba, ő pedig nevetett, hogy benn van a
házban, ahol Lorenzo védtelen.

Hallott a háborúról, mely teljes erővel dúlt: a római és a
nápolyi csapatok hol egyik, hol másik Firenzéhez tartozó
várost támadták meg. Az őrök nyugtalankodtak. Firenzének
csak kis létszámú szedett-vedett csapata volt, a katonák
Milánóból és Bolognából jöttek, egy részüket pedig Clarice de’
Medici rokonai, az Orsinik küldték. A francia király, aki már
régóta szövetségese volt a Medicieknek, követével egy levelet
küldött, melyben támogatásáról biztosítja szövetségesét és
ötszáz lándzsás katonát ígért, akik persze csak nem akartak
megérkezni, míg a követ, Philippe de Commines és kísérete a
palotában maradt Lorenzo vendégeként, ami külön kísérési
feladatokat adott az őrségnek, és persze állandó zúgolódást
okozott.
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Ginevra, aki semmit sem tudott a háborúról, örömmel
hallgatta az őrök aggodalmas beszélgetéseit. Boldogan fogja
végignézni, hogy veszi be az ellenség Firenzét, ha ez a
Mediciek bukását is jelenti. Feltéve, hogy az ő keze lesz az, és
csakis az övé, mely a halálos döfést megadja Lorenzónak.

Bár Ginevra a görög filozófusok, római költők és
államférfiak írásain nevelkedett, mégsem tudott semmit a szív
dolgairól. Ha valaki azt mondta volna neki, hogy pusztító
gyűlöletét Lorenzo iránt az gerjeszti még nagyobbra, hogy
gyermekként hősnek látta, valószínűleg bolondnak tartja
Bosszút akart állni borzalmas sérüléseiért és szerettei haláláért.
Nem sejtette, hogy valójában egy elárult, meghiúsult álom
megtorlásáért szomjazik.

***

Most, hogy Ginevra láthatóan túljutott az életveszélyen,
már nem volt olyan nagy szükség a nővérekre. Csak egy
maradt mellette, éjszakánként a betegszoba melletti szobában
aludt. Így Ginevra növelhette az edzéseit, még erőteljesebben
gyakorolt, sőt megtette az első rogyadozó lépéseit is az ágy
körül, a magas matracokba kapaszkodva.

Az éjszakai erőfeszítés kimerítette, és majdnem egész nap
aludt. Az alvás újra feltöltötte energiával, és ráadásul
fenntartotta a látszatot: még mindig nagyon gyenge.

Lucrezia megrémült: – Azt hittem, ha túljut a krízisen, utána
már gyorsan javul – mondta az ápolónővérnek. – Már hat
hónapja, hogy megsebesült és még mindig olyan gyenge. Túl
gyenge, hogy ellenálljon a betegségnek, és túl törékeny ahhoz
is, hogy biztonságosabb helyre vigyük.

Firenzében ugyanis pestisjárvány tört ki. Aki csak mozogni
tudott, pánikszerűen menekült ki a városból. Az első áldozatot
a Santa Croce-templom lépcsőjén találták meg október első
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napján. Egy héttel később a halálozási arány napi kilenc főre
emelkedett.

Lucrezia a palota minden falát, padlóját lúgos-ecetes vízzel
mosatta le, az ablakokat viasszal pecsételték be. Egy lyukakkal
ellátott gömbölyű fémedényben éjjel-nappal gyógynövényeket
égettek mind a hetvenhat szobában, akár laktak benne, akár
nem.

Ginevra szobájában három füstölő is volt. Lucrezia könnyű
levest készített káposztából és apróra vágott marhahúsból, és
kétóránként felébresztette a lányt, hogy megetesse.

– Kényszerítened kell magad, hogy egyél – könyörgött neki
Lucrezia. – Csak így szerezheted vissza az erődet.

Ginevra lelkesen együttműködött vele. Már hetek óta
rettenetesen éhes volt, a sok testgyakorlás sokkal több
állóképességet követelt, mint amit a diétás kosztból, a vékony
szelet kenyérből és a meleg tejből megszerezhetett.

Lucrezia nézte, ahogy Ginevra eszik és könnyes lett a
szeme.

– Szegény gyermekem – mondta –, már régóta erre lett
volna szükséged, és én nem vettem észre. Kérlek, bocsáss meg
érte.

Ginevra nem válaszolt. Túlságosan elfoglalta az evés,
semhogy meg tudott volna szólalni. Különben sem mondhatja
egy Medicinek, hogy „megbocsátok”, még ennek az asszonynak
sem, aki pedig annyira hasonlított az anyjára, akiről az árva
Ginevra gyermekként annyit álmodozott.

***

Az éltető leves csak rövid ideig elégítette ki Ginevrát. Azt
azért lehetővé tette, hogy ne fáradjon el annyira a gyakorlástól
és a végtagjai is megerősödtek: eleinte csak sétálni tudott,
aztán már hajolni, sőt a földről képes volt felugrani az ágyra.
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Már majdnem fel tudta emelni az ágy melletti falépcsőt,
nemsokára felemeli majd egy inchnyi magasságba, aztán
kettőre, háromra, aztán talán majd, ha akarja, akár
fejmagasságig is sikerülni fog.

Ehhez azonban többet kell ennie, komolyabb ételeket. Egy
kemény kenyérhéjra vágyott, vagy egy vastag fűszeres
kolbászra, valamire, amit rágni lehet, nem csak úgy lecsúszik a
torkán, mielőtt érezhetné az ízét. Nem mondhatta meg
Lucreziának, mit szeretne, hiszen nem merte felfedni előtte,
hol tart a gyógyulással. Ha megtudnák, hogy majdnem jól van,
biztosan elküldenék a városból a pestis miatt. Számára pedig
létfontosságú volt, hogy a Medici-palotában maradjon, mert
csak itt kaphatja rajta Lorenzót fegyvertelenül és őrizetlenül.

***

Biztosan álmodom, gondolta Ginevra. Megcsípte a karját,
összerezzent, aztán szimatolni kezdett. A sajt illatát erősen
érezte. Szinte csörgött a nyála tőle.

Halkan és biztosan mozgott félhomályos szobájában. A
szeme már régen hozzászokott a feje felett parázsló
gyógynövények halovány fényéhez. Lassan elfordította az ajtó
kilincsét, készen arra, hogy visszaszalad az ágyába, ha túl
nagy zajt csap vele. Azon tűnődött, vajon a nővér bezárta-e,
amikor becsukta éjszakára. De érezte, hogy a zár enged, így
aztán óvatosan kinyitotta az ajtót,

Fény özönlött befelé a keskeny nyíláson; Ginevra
visszahúzódott, biztos volt benne, hogy észrevették. Aztán
felismerte az ajtón túlról jövő hangokat. Valaki horkolt, ahogy
fra Marco szokott, amikor lebukott a feje a székén ülve az esti
vacsora után.
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A feltörő emlék váratlanul érte, elszorult a torka, könnybe
lábadt a szeme. Mély lélegzetet vett, visszanyerte lelki
uralmát. Koncentrált és szélesebbre tárta az ajtót.

Öt Medici-egyenruhás férfi aludt az udvaron, elnyúlva az
utcai főbejárat, valamint a kertbe, a lodzsára és emeletekre és
az alagsorban vezető lépcsőház boltíves bejárata előtt nyúltak
el a földön. De még álmukban is a kardjukon és a
lándzsájukon tartották a kezüket.

Ginevra támaszul az ajtóba kapaszkodott, hirtelen
elgyengültek a lábai. Hetek óta kihallgatta az őrök
beszélgetéseit, anélkül, hogy megjelentek volna előtte azok az
emberek, akik a hangokat megtestesítették. De most, hogy
meglátta őket, remegni kezdett a félelemtől. Az udvart
megvilágító fáklyák fényében ragyogtak a piros és fehér
selyemtunikák; karjukon fénylett a páncéling, a fegyvereik,
mintha megmozdultak volna az imbolygó fényben.

Rémisztő gyorsasággal kezdtek peregni előtte az
emlékképek. A piros vérrel pettyezett fehér selyem látványa, a
meztelen bőrébe nyomódó fémkötelékek, a kardok csattogása,
mellyel szúrtak, vágtak, gyilkoltak. Fra Marcót bottal leütötték,
Mateóból elszállt az élet egy mellét ért szúrás nyomán, a
nagyapja…

Lekuporodott, karjával átölelte a fejét, ráütött a saját vállára,
hogy elhallgattassa a zajt, amit fogainak csattogásával és
nyögdécselő sírásával okozott. Úgy tűnt számára, mintha egy
örökkévalóság óta kuporogna ott, újra átélve a borzalmakat,
várva, hogy mikor kezdődik újra, a félelemtől bénultan,
tehetetlenül.

A horkolás elnémult, a félelem rettegéssé változott és
Ginevra hason csúszva mászott vissza a szobájába.

Hajnalban a nővér az ágy alatt talált rá, görcsöktől
rángatózva, a szeme kifordult, a száját véresre harapdálta. A
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nővér segítségért kiáltott. Egy őr válaszolt a hívásra, benézett
és rohant Lucreziáért.

– Vissza kell tennünk az ágyába és melegen tartanunk –
mondta Lucrezia. – Aztán imádkozzunk.

Üzent a házban mindenkinek, kérve, hogy imádkozzanak
ők is.

Lorenzo Ginevra szobájába sietett, amikor megkapta anyja
üzenetét. Egy percre letérdelt mellé Ginevra ágyánál, aztán
felment az emeletre, és fel-alá járkált a dolgozószobája előtti
hosszú folyosón: képtelen volt pihenni. Éppen előző nap kapta
a hírt, hogy keresztfia, Bernardo pestisben meghalt. A fiú
pedig biztonságos helyen volt, elszigetelve a járványtól egy
vidéki villában, ahol Elmo és Bianca élt száműzetésben. De
most mégis halott, az a gyermek, aki Lorenzo és Ginevra
születésnapján jött a világra, azon a napon, amikor Ginevra
Firenzébe érkezett és Lorenzo nagykorú lett.

És most Ginevrát támadta meg egy betegség, ami éppen
olyan rejtélyes és szeszélyes, mint a fekete halál. Pedig már
olyan látványosan gyógyult.

Lorenzót teljesen összetörte a sorssal szemben érzett
tehetetlensége és az, hogy képtelen volt megérteni ezeknek az
előjeleknek a jelentését, ha volt egyáltalán. Ha Ginevra
visszaesése és Bernardo halála valóban előjelei valaminek.

Nem tudta, úgy érezte, hogy már semmiben sem lehet
biztos.

A bizonytalanság és a tehetetlenség ismeretlen fogalmak
voltak eddig előtte, a természetétől és az életétől mindez
nagyon távol állt, éppen ezért nem tudott velük mit kezdeni,
így aztán órákig járkált fel s alá a folyosón, megpróbálta
elhessegetni magától, uralkodni felettük, hogy visszanyerhesse
döntési képességét, hiszen ezt várták tőle. A Signoria, Firenze
népe, és ő maga is.
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Hírnökök találtak rá, üzeneteket hoztak a Haditanácsból.
Kérdéseket tettek fel, és ő megválaszolta őket. Parancsra
vártak, kiadta hát a parancsokat. A vezetőjüket keresték
benne, bizakodva néztek rá és ő megnyugtatta őket.

Aztán beballagott az irodájába, odaült az íróasztalához,
készén arra, hogy megbirkózzon egy halom levéllel, ami teljes
figyelmet kívánt tőle. Oly sok dolog, oly sok ember függött
tőle, nem vesztegetheti az idejét azzal, hogy megválaszolatlan
kérdések miatt aggódik.

A contadinával minden rendben lesz. Tudta. Az a lány egy
rész volt belőle, úgy ahogy Bernardo soha. Ginevra ugyanúgy
nem adná fel a harcot a győzelemért, ahogy ő maga. Kiterítette
hát maga elé Toscana térképét, és bejelölte a jelentések alapján
az ellenséges hadseregek legutóbbi állásait.

Három órával később Ginevra felsóhajtott. A remegése
megszűnt és tejesen megnyugodott. Lucrezia megcsókolta
csukott szemhéját.

– Alszik. Hála istennek.

***

Amikor Ginevra felébredt, tökéletesen kipihent volt és
nyugodt. Az álmát most először nem zavarták meg rémképek
és tudta, hogy élete leglényegesebb változásán esett át.
Csendesen feküdt és gondolkodott, míg egészen meg nem
értett mindent.

A múlt volt az, ami tudat alatt megrémített, gondolta, az,
ami már megtörtént. De hát vége. Megtörtént. Tehát már nem
kell félni tőle. És senki sem tehet már velem semmi olyat a
jövőben, ami ennyire fájna. Megismertem a poklot, mitől féljek
hát? Semmitől. Semmitől sem félek, még a haláltól sem. A
halál csak mélyebb öntudatlanság, és én csak tudom, milyen
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pihentető, békés. A fájdalom csak akkor jön, ha vissza kell
térni az életbe.

Lassan kinyújtózott, élvezte, hogy az izmai könnyedén
engedelmeskednek az akaratának, amiért oly sokat dolgozott,
szinte tobzódott egy újfajta érzésben, a legyőzhetetlenségében.

Azon az éjszakán kilopakodott a csendes udvarra, és
megtalálta azt a kis szobát, ahová az őrök számára készítették
ki az ételt és az italt. Teleette magát sajttal, olajbogyóval és
kenyérrel.

Három éjszakával később megtalálta a fegyverraktárt.
Kiválasztott egy rövid nyelű, tökéletesen kidolgozott tőrt és
egy élesítő követ, és a szobájába vitte. A baldachinos ágyának
tetejére tette, oda, ahová az ágyát körbefogó súlyos
brokátselyem függönyöket felerősítették. Könnyedén
felmászott a faragott tartóoszlopon, olyan vastag volt, mint
egy fa. Minden éjjel élesítette a tőrt, miközben csak az
alkalomra várt, hogy használhassa.

– Készen állok – suttogta a falakat díszítő festményen lévő
lovaknak.

És felnevetett.
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25. FEJEZET25. FEJEZET25. FEJEZET
Lucrezia azonnal észrevette Ginevrán a változást.
– Kis betegünk boldog, nővér. Nézze, mosolyog álmában.
Amikor felébresztette Ginevrát, hogy adjon neki egy kis

levest, azt javasolta neki, hogy bizonyára élvezné, ha
felkelhetne az ágyából és kimehetne a szobájából.

– Lehozattam neked egy széket. A férjemé volt. Tudod, ő
képtelen volt járni, így a széket hordozni lehet. Ha szeretnéd,
kijelölök számodra két inast, így körülnézhetsz a házban, sőt
ha jó idő van, kimehetnél a kertbe is.

– Ó, köszönöm, madonna Lucrezia. Boldoggá tenne vele.
Ginevra valóban hálás volt. Meg kellett ismernie a házat,

tudnia kellett, hol találhatja Lorenzót egyedül és gyanútlanul.
Így senki sem fogja megtudni, hogy képes járni is. Ez pedig
előnyt jelent majd a számára. Balszerencséjére, alig kezdett el
körülnézni a felső emeleten, Lorenzo elment.

– Nagyon hiányoznak neki a gyerekei – magyarázta
Lucrezia – ezért most kimegy a cafaggiolói villánkba, hogy
velük töltsön egy kis időt. Clarice vitte oda a gyerekeket, hogy
biztonságban legyenek, még amikor múlt év júniusában
megkezdődött a háború. Elhagyatott hely, és a villát vastag
falak veszik körül és egy vizesárok, így csak egy felvonóhídon
keresztül lehet bejutni.

– Vége a háborúnak?
– Nem.
Lucrezia arca hirtelen elborult és szürke lett. De aztán ismét

elmosolyodott.
– De már néhány hónapja szünetel. A hadseregnek

határozott szabályai vannak arról, hogy mit fognak tenni és
mit nem. Télen visszavonulnak egy városba, ahol az
embereket és a lovakat el tudják szállásolni és kényelemben
tölthetik az időt. Csak jövő tavasszal kezdenek újra harcolni.
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– Addig gyakorlatilag miénk a ház. Ha Lorenzo távol van,
alig jön vendég. Én pedig élvezem a békét és a nyugalmat,
különösen ilyen jó társaságban. Lorenzo elmondta nekem,
hogy te valódi kis tudós vagy, Ginevra, talán olvashatnánk és
beszélgethetnénk egy kicsit. Nagyon szép könyvtárunk van. És
sok dolog van, amit meg szeretnék tanulni, ha segítenél
nekem.

Ginevra megdöbbent. Soha eszébe sem jutott volna, hogy
egy idősebb ember tőle szeretne tanulni. Gyanakodva nézett
Lucreziára, de nyomát sem lelte a leereszkedésnek, a
gúnyolódásnak vagy a becsapásnak Lucrezia még mindig
gyönyörű arcán.

– Boldogan megteszek bármit, amit tudok – válaszolta.
És a tél valóban boldogan telt. Ajándék volt ez az idő;

mentes a gyűlölettől, a gyilkos tervektől, a halál keresésétől.
Először is Lorenzo haláláétól. Aztán, elkerülhetetlenül, a
sajátjáétól. Ginevra düh nélkül fogadta ezt az ajándékot. Tud
várni a bosszúra. Nem fogja elveszíteni az édességét. Így hát
gondolataiból száműzte Lorenzót és átadta magát Lucrezia
irányításának.

– Először a könyvtárba megyünk – mondta Lucrezia.
Ginevra fel sem ismerte, mennyire hiányzik neki az olvasás

nyugalma, amíg be nem lépett a könyvtárszobába. A szíve
megdobbant az izgalomtól. Még soha nem látott ennyi
könyvet egy helyen. Egy háztartás már gazdagnak számított,
ha öt könyvvel rendelkezett. A Medici-palotában legalább
ötszáz volt.

És ezzel a gazdagság még nem ért véget. A palota a
művészetek kincsesbányája volt. Lucrezia megmutatta neki a
festményeket, a szobrokat, a falikárpitokat, a keleti
szőnyegeket. Egyszerre csak egyet, hogy tanulmányozhassa és
értékelhesse mindegyiket. Lucrezia gyönyörű történeteket is
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mesélt a művészekről, akik ezeket a csodálatos dolgokat
készítették.

– Donatellót a férjem apja talán a legközelebbi barátjának
tartotta. Nagyon kedves, szeretetteljes ember volt, és nagyon
nagy szobrász. Ő csinálta a kerti szökőkutat is, mely Judit
győzelmét ábrázolja Holofernes felett. Az apósom azért bízta
meg ezzel a munkával, nagyon nagy összeget ajánlva érte,
mert aggódott Donatello életmódja miatt. Sosem láttak rajta
egy meleg kabátot, és úgy tűnt, sohasem evett egy rendes ételt.
Cosimo előre kifizette a munkadíjat aranyban, és odaadta neki
egy bank vezetőjének a nevét: „Menj el ehhez az emberhez, add
oda a pénzed és mondd meg, hogy fektesse be a részedre.” – mondta
Donatellónak. „Akkor lesz elég jövedelmed, hogy kényelmesen
megélj belőle.”

Ginevra elhúzta a száját.
– Nem csoda, hogy olyan jó barátja lett ilyen nagylelkűség

után.
Lucrezia nevetett: – A pénz nem jelentett semmit

Donatellónak. Cosimo aranyával is azt tette, amit a többivel,
amit keresett. Berakta egy kosárba és felakasztotta a
mennyezetre a műhelyében. A szakácsa, a segédei, a barátai
mind ebből segítették ki magukat, ha szükségük volt valamire.
Alig tudták elhinni, amikor kivettek egy érmét és meglátták,
hogy az bizony egy forint, nem valami aprópénz.

Ginevra Lucreziával nevetett.
– És mit csinált akkor Cosimo?
– Megrendelte a Dávid-szobrot, ami neked annyira tetszik

ott a szobád ajtaja mellett.
– És előre fizetett?
– Természetesen. Soha nem adta fel a próbálkozást.
– És az is ment a kosárba?
– Persze.
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Ginevra imádta a történeteket és a művészetet. A
hordszéket botladozó, bizonytalan tántorgásra cserélte fel,
hogy fenntartsa a betegség látszatát, de azért mégis egyedül
mozoghasson a házban, és megnézhesse a kedvenceit, amikor
csak akarja.

Ezek egyike volt a világos színekkel megfestett Mágusok
felvonulása, mely a kis családi kápolna három falát foglalta el.
Mindig szolgált meglepetéssel ez a festmény, ahányszor csak
megnézte, Ginevra mindig talált rajta valamit, amit korábban
nem vett észre, egy egzotikus virágot, egy állatot, a királyok
kidolgozott ruhájának egy részletét vagy egy kis bogarat az
angyal szárnyának egyik tollán.

Lucreziát tájékoztatták róla, hogy Ginevra gyakran egy órát
is elüldögél egyedül a kápolnában. Ez megnyugtatta, hiszen a
lány lelki egészségére is odafigyelt. Gyakran előfordult, hogy
Ginevra nem jelent meg a kápolnában a napi misén, vagy ha el
is ment, az arcán valami keménységet látott.

De ha akkor látogatja a kápolnát, amikor senki más nincs
ott, akkor bizonyára a maga módján adózik Istennek, gondolta
Lucrezia. Meg tudta érteni. Paolo atya aggodalmaskodó,
nehézkes, ideges ember volt, ráadásul idegessé tett mindenkit
maga körül. Amikor misét mondott, csak végigrohant az
egészen, elhadarta a szent szavakat, zörgött, csapkodott a
rituálé eszközeivel.

Lucrezia nagyon szeretett volna egy másik papot a házi
oltár mellé, de hát ez lehetetlen volt. Kegyetlenség lenne
kilökni Paolo atyát. Már legalább húsz éve élt a palotában. És
az igazsághoz tartozik, hogy idegessége őszinte lelki
dilemmából fakadt. Szinte rögtön a Pazzi-lázadás után
kezdődött, amikor a pápa kiátkozta Lorenzót és azt követelte,
hogy a város adja meg magát Róma fennhatóságának,
különben kiközösíti az egyház.
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A Signoria visszautasította, hogy Lorenzót a biztos halálba
küldje, így az egész köztársaság kiközösítését, az egyházból
való kiátkozását kihirdették. A templomokat be kellett volna
zárni, szüneteltetni a szertartásokat, s nem lehetett volna
keresztény esküvőt, temetést tartani. A toscanai püspökök
azonban nem vettek róla tudomást. Ehelyett levélben fejezték
ki rosszallásukat a pápának, és a levelet szétküldték Európa
minden tájára.

Paolo atya, mint az egyház kötelességtudó fia, attól tartott,
hogy a lelke üdvét kockáztatja, valahányszor misét mondott.
Úgy tanították, hogy a pápai törvények utasításait kell
követnie, nem pedig a szakadár, az egyházzal
szembehelyezkedő püspökökét. Ugyanakkor azonban
képtelen volt tisztelni egy olyan embert, mint Sixtus, aki mint
hivatalban lévő pápa, összeesküvést szőve gyilkosságra ad
parancsot Isten katedrálisában. Így aztán egymással ütköző
érzelmei okozták Paolo atya folytonos idegességét.

Lucrezia megértette ezt és türelmes volt vele. Türelmes volt
Ginevrával is, tőle nem várta el, hogy ezt megértse. Nem merte
megkérdezni tőle, vajon mennyit tud a Pazzik
összeesküvéséről. Úgy döntött, inkább abban hisz, hogy
Ginevra ártatlan mindenféle bűnrészességben, mivel nagyon
szerette, sőt mindennap egyre jobban szerette.

Vonzalma nyilvánvaló volt akkor is, amikor kézen fogta
Ginevrát karácsony másnapján, és a nagy szalonban egy
alacsony padhoz vezette a kandalló meleg tüze mellé.

– Kérlek, gyere, ülj ide velem, kedvesem, és segíts nekem
egy nehéz feladat megoldásában.

Ginevra habozás nélkül beleegyezett.
– Csak mondja meg, hogy mit kíván tőlem.
– Azt kell tenned, gyermekem, hogy figyelmesen

meghallgatod, amit most elmondok neked. Attól tartok,
hallgatnod még fájdalmasabb lesz, mint nekem beszélni.
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Megpróbálok olyan gyorsan túllenni rajta, ahogy csak lehet…
Ginevra, ifjú unokaöcsémmel kötött eljegyzésed felbontották.
Nem fogsz hozzámenni feleségül.

Ginevra mosolygott: – Ez minden? Madonna Lucrezia, nem
kellett volna annyira megijesztenie. Már attól tartottam,
valami rossz hírt akar közölni. Nekem egyáltalán nem számít,
hogy nem mehetek hozzá valakihez, akivel soha nem is
találkoztam.

Lucrezia kezének szorítása erősebbé vált.
– Ez nem minden, Ginevra. Nagyon nehéz lesz számodra

olyan férjet találni, aki megérdemel.
Ginevra elhúzta a kezét és elfordította a fejét, így Lucrezia

nem láthatta az arcát.
– Tudok róla – mondta.
Kemény volt a hangja
– Hallottam, ahogy a nővérek pletykáltak. Senki nem vehet

el egy Pazzit. Ez a törvény.
Lucrezia visszatartotta a könnyeit.
– A törvényt ki lehet játszani. Könnyen meg lehet

változtatni egy nevet, ez egyáltalán nem szokatlan. A
hozományt is el lehet intézni. De semmit sem lehet tenni a
téged ért sérüléssel. Szegény drága Ginevrám, te soha nem
fogsz tudni gyermeket szülni. Én megpróbáltam elállítani a
vérzést. Használtam gyógyszereket, és bevetettem minden
módszert, amit csak ismerek…

Könnyek peregtek le Lucrezia arcán.
– Ginevra, neked nincs többé méhed. Örök életedre meddő

vagy. Egy férfi azért vesz feleségül egy nőt, hogy gyermeket
szüljön neki. A legtöbb, amiben reménykedhetünk, hogy egy
olyan gyermekes apa, akinek a felesége meghalt, talán
beleegyezik…

Ginevra visszafordította felé az arcát.
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– Kérem – mondta – kérem, madonna, ne sírjon. A
szomorúsága összetöri a szívemet.

Ügyetlenül átölelte az idősebb asszonyt.
– Nem számít. Igazán nem számít. Nem bánom, hogy nem

lesz férjem és gyerekeim. Élek, hála önnek, és boldog vagyok,
hála önnek. Semmi oka arra, hogy sírjon.

Összeért az arca Lucreziáéval, és érezte, hogy a könnyei
egybeolvadnak az övével. Nem szabad hagynom, hogy
szeressen, gondolta Ginevra, és nem szabad nekem sem
szeretnem őt. Most már olyan nehéz lesz megölni a fiát.
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1479

26.26.26. FEJEZET FEJEZET FEJEZET
Lucrezia nem tudta elhinni, hogy Ginevrát nem sújtotta le

meddőségének híre. A gyerekek az asszonynak örömet is
jelentenek, nem csak kötelességet. Másra sem tudott gondolni,
csak Ginevra történetére. Vidéken nőtt fel, elszigetelve, öreg
emberek és idős szolgálók között, talán fogalma sincs, mit
jelent anyának lenni, nem is vágyhat hát olyasmire, amit
elképzelni sem tud. Aztán egy meleg, tavaszias februári napon
Ginevra rájött, mit veszített.

Érezte a nap melegét a könyvtár ablakának vékony
üvegtábláin át, és hirtelen heves vágyódás fogta el La Vacchia
kertje után. Szüksége volt a föld illatára, a növekedő fák
látványára, a madarak csiripelésére, a víz csobogására. A
palota mögötti kertet, Donatello szobrának kivételével,
szegényesnek tartotta. Sivár volt, színtelen és hideg.

De talán egy ilyen napon, mint a mai, biztosan egészen más,
gondolta. Legalábbis a madarak talán isznak a szökőkút
vizéből, ő pedig a vállán érezheti a nap sugarait. Sietségében
még a könyvét is elfelejtette visszatenni a polcra. Egyetlen
pillanatot sem akart elmulasztani a napsütésből.

Mintha egy számára ismeretlen madár hívását hallotta
volna, ahogy közeledett a kerthez. Az utolsó lépéseket már
futva tette meg. A kertkapuban azonban hirtelen megtorpant.
Szemben vele egy világoszöld gyapjútakaró volt leterítve a
még mindig barna téli fűre. Egy kisbaba feküdt rajta, és
bugyborékolva kacagott örömében, miközben a lábujjaival
játszadozott: megpróbálta megfogni őket. Majdnem meztelen
volt, a pólyáját megoldották, így az éppen csak átnyalábolta
rózsás selymes bőrét.
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Ginevra körülnézett, jobbra is, balra is. Senki más nem volt
a kertben. Letérdelt a gyerek mellé, és óvatosan kinyújtotta a
kezét, hogy megérintse dundi, meztelen lábacskáját.

– De puha a bőröd – kiáltott fel.
A baba pedig kacagott.

***

Fél órával később Lucrezia talált rá Ginevrára. Orrával
dörgölte a baba hasát, és nevetett, amikor a gyerek felkiáltott
az örömtől. Aztán megpróbálta visszatartani a pici, tömzsi
ujjakat, melyek megpróbálták megmarkolni a fejkendőjét, és
alatta a rövid, hullámos haját.

– Tehát máris találkoztál Giulióval – jegyezte meg Lucrezia.
– Hát nem aranyos?

Ginevra arcán ragyogott a mosoly.
– Azt hiszem, tetszem neki.
– Ebben biztos vagyok. Már a palotaudvaron hallottam a

nevetését… Micsoda kis ördög! Mindig megtalálja a módját,
hogyan szabaduljon meg a pólyától. Az isten irgalmazzon
nekünk, ha majd járni kezd.

Lucrezia leült Ginevra mellé a fűre, kiszabadította a baba
kezeit a lány hajából, és megcsókolta a pufók ujjacskákat.

– Azt hittem, mostanra már bömbölni fog. Már rég elmúlt
az etetés ideje.

Mintha csak emlékeztették volna rá, a babának eltorzult az
arca, és nagyon bánatosnak látszott. Ginevra megcsiklandozta,
hátha kicsal belőle egy kis nevetést, de a baba sírni kezdett.

– Ó, nem! – jajdult fel. – Mit csináltam rosszul? Fájdalmat
okoztam neki? Nem akartam.

Lucrezia nevetett.
– Dehogy, csak rájött, hogy éhes, ez minden… Maria!
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Egy fiatalasszony szaladt a kertbe, közben ujjaival már
csomózta is ki az ingén a kötést.

– Sajnálom, madonna – szabadkozott. – Elnéztem az időt.
Lehajolt, pólyástól felemelte a csöppséget; úgy látszott,

egyáltalán nem zavarja a hangos visítás.
Ginevra elragadtatottan figyelte, ahogy Maria leül a kerti

pádon, és megoldott ingéből előveszi hatalmas, gömbölyű
mellét. Giulio sírása hangos cuppogássá változott.

– Micsoda falánk óriás – mondta Lucrezia rajongó
szeretettel. – Mi a véleményed róla, Ginevra?

– Az, hogy csodálatos. Nem is tudtam, hogy kisbabák is
vannak a palotában. Sokan vannak?

Lucreziát zavarba hozta a kérdés.
– Lorenzónak és Clarice-nek hat gyermeke van, de

mindannyian Cafaggiolóban tartózkodnak.
– Nem így értettem. A szolgálók gyerekeire gondoltam.

Maria is szolgálólány, nem?
– Ó, most már értem. Nem, a szolgák gyerekei nem a

palotában laknak. Ha egy szolgálólánynak gyereke lesz, akkor
a férjével együtt, ha van neki, valamelyik villánkba küldjük. Itt
a városban nincs helye a gyerekeknek. Lorenzo saját gyerekei
is az év legnagyobb részét a fiesolei villában töltik.

– De…
Ginevra Mariára nézett.
– Ő Giulio szoptatós dajkája. Ez a kisfiú az unokám,

kisebbik fiamnak, Giulianónak a gyermeke. Az anyja Giuliano
szeretője volt. Lorenzo rávette, hogy odaadja neki a
gyermeket, miután megszületett. Giulio Lorenzo fiaival együtt
fog felnőni, mintha a saját gyermeke lenne.

– Miért nem Giuliano vette magához? Hogyan tudja
elviselni, hogy a bátyja neveli fel az ő gyerekét?

Lucreziának elakadt a lélegzete, elsápadt.
– Giuliano meghalt – mondta.



259

– Nagyon sajnálom. Nem tudtam. Remélem, nem
szomorítottam el.

Lucrezia megsimogatta Ginevra haját.
– Semmi baj. Tudom, hogy nem akartál elszomorítani.
Az asszony érezte a forradást a lány fejbőrén. Nem Giuliano

volt az egyetlen áldozat.
Inkább kellemesebb témára váltott.
– Giulio augusztusban érkezett hozzánk. Most hat hónapos.

Szerintem ez a legszebb gyermekkor. A kisebbek még egész
nap alszanak, az idősebbeknek viszont állandóan mehetnékjük
van. Giulio, ha tele a hasa, elszundikál egy órácskára, aztán
lehet vele játszani egész délután. Majd szólok Mariának, hogy
hozza be a nappali szobámba, ha felébredt. Szeretnéd?

– Ó, igen. Nagyon.
Ginevra ettől kezdve a baba imádó rabszolgája lett. Feladta,

hogy továbbra is betegséget színleljen, és teljesen nyíltan
élvezte az életet. Több mint egy hónapig félig-meddig a
paradicsomban érezte magát. Együtt várták Giulióval a tavasz
érkezését. Megmondta neki a madarak, a virágok nevét,
türelmesen eltávolította a szájából a füvet, a gallyacskákat, a
leveleket, kukucskálósdit játszott vele, megtanította tapsolni,
búcsút inteni, hangokat kiejteni. Ginevra meg volt róla
győződve, hogy a gyerek az ő nevét mondja. Lucrezia gyakran
csatlakozott hozzájuk a kertben. Apró öltésekkel hímzett, és
megosztotta velük a nevetést és a boldogságot.

Április elején azonban vége szakadt az idillnek. Lorenzo
hazatért.

A palotában hirtelen sürgés-forgás támadt. Szinte óránként
jöttek-mentek az emberek, az udvaron fegyveresek őrizték az
embereket, akik arra vártak, hogy beszélhessenek Lorenzóval,
még a kertbe is jutott belőlük, annyian voltak. Az átjárókban, a
folyosókon és a lépcsőházban hírvivők, apródok, titkárok és
tanácsnokok sürgölődtek. Még a könyvtár is foglalt volt, a
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pisai egyetem tudós tanárai telepedtek be. Őket egy
látogatásra fogadta Lorenzo, de aztán meghívta őket, hogy
maradjanak és folytassák tudós tevékenységüket a palotában.

Még huszonnégy óra sem telt el azóta, hogy Lorenzo
megérkezett, amikor Maria behozta Giuliót Ginevra szobájába,
hogy elköszönhessen tőle. Lorenzo Cafaggiolóba küldte őket.
A baba integetett, ahogy Ginevra tanította neki, aztán, amikor
a lány szorosan magához ölelte, riadt sírásra fakadt. Utoljára
Ginevra vörös arcocskáját látta, ahogy kerek szemeiből
patakzanak a könnyek.

Lucrezia ezúttal nem mutatott nagy együttérzést.
– De hát mindig is az volt a szándékunk, hogy Giulio

csatlakozik majd a többi gyerekhez. Amikor megszületett, az
utcákon még nyüzsögtek a katonák, a tél pedig túlságosan
hideg ahhoz, hogy egy pici baba ilyen nagy utat megtegyen.

Ezzel kisietett a konyhába. A ház tele volt emberekkel, ez
pedig figyelmes szervezést igényelt.

Később, amikor pár szabad perce akadt, megbánta, hogy
ilyen nyersen beszélt Ginevrával. A lány borzasztóan kötődött
a gyerekhez. Talán túlságosan is. Talán azért is tette, hogy
megtörje ezt a ragaszkodást, mielőtt túlságosan erőssé válik.

Bárhogy is történt, nem maradt ideje rágódni rajta.
Lorenzónak szüksége volt rá. A háború sok pénzbe került, ez
pedig az adók felemelését jelentette. A firenzeiek azon kezdtek
tűnődni, hogy Lorenzo támogatása a Sixtus pápa elleni
csatában megéri-e az árát. Különösen akkor, ha nyilvánvaló
volt, hogy Firenze elveszíti a háborút. Lorenzónak óvatosan
kellett megtervezni a lépéseit, ha a kormány élén akart
maradni. Ő és Lucrezia végigbeszélgették az egész éjszakát,
mérlegelték a lehetőségeket, és terveket készítettek.

***
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Ginevra is álmatlanul töltötte az éjszakát. Lucrezia rideg
elutasítása a csalódás keserű szájízét hagyta maga után. De
tudta, hogy Lucrezia jelenléte, sőt még a szeretete sem
segíthetett volna.

Giulio elvesztése ugyanis ráébresztette Ginevrát arra, mit is
jelentett mindaz, amit Lucrezia elmondott neki. Meddő volt.
Soha nem szülhet gyermeket. Most már tudta, milyen érzés
gyereket tartani a karjában, érezni pici karjait a nyaka körül,
tapasztalni az elolvadó szeretetrohamot, amikor az álmát
vigyázta, vagy a nyakára cuppantott egy puszit. Még egy
idegen gyermek is ilyen érzéseket váltott ki belőle, de
mennyivel erősebb lehet az anyai szeretet? Ginevra kis mellére
tapasztotta a kezeit, és olyan erővel szorította, hogy már fájt,
éppúgy, mint a szíve a benne kongó ürességtől. Ezek a mellek
sohasem fognak megtelni tejjel, sohasem érzik majd a mohón
szívó gyermekszájat, sohasem adnak táplálékot és elégedett
alvást.

Tizenhat éves volt. Asszony és mégsem az, sohasem lesz az.
Sohasem növekedhet élet a méhében, ezért hiába jár-kel,

lélegzik és beszél, mégis élettelen.
Hangosan felnevetett, de ez a nevetés nem igazi jókedvből

fakadt.
– Olyan biztos voltam benne, hogy nem félek a haláltól –

gondolta. – Miért is félnék? Már most halott vagyok.
Érezte, ahogy a vastag kőfalak kisugározzák magukból a

télen magukba szívott hideget, és dideregni kezdett. Behúzta a
nyakát, és a vállára kanyarított egy meleg ágytakarót.

A gyűlölet forró hulláma járta át a testét, ez felmelegítette és
eloszlatta a feladás hidegét. De a kétségbeesés megmaradt. Az
áldozatok bosszúért kiáltanak. Azok, akiket valaha szeretett,
és azok, akiket sohasem szerethet majd, a gyerekek, akik nem
születhetnek meg, a gyerekek, akiktől örökre megfosztották őt.
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Gyorsan felmászott az ágytartó oszlopon, és újra elővette a
kését. Az elmúlt hónapok során, míg ott feküdt rejtve,
megrozsdásodott és eltompult az éle. Ginevra ráköpött a
pengére és nekilátott, hogy megélesítse.

***

Lorenzo megölése nem is volt olyan könnyű feladat, mint
Ginevra gondolta. Házon kívül töltötte a nap jó részét, néha
napokig nem is tért haza. Amikor otthon volt, mindig emberek
vették körül és várakoztak rá, hogy beszélhessenek vele.
Ginevra jól kiismerte már magát a palotában, tudta, hogy hol
lelhet rá, de szinte lehetetlen volt egyedül találni. Pedig az volt
a legfontosabb. Váratlanul kell lecsapni rá, amikor nem figyel,
például háttal áll, hiszen nem nyerhet vele szemben, ha össze
kell mérniük az erejüket. És nem kockáztathatja meg azt sem,
hogy egy harmadik személy figyelmezteti, Lorenzo reflexei
túlságosan gyorsak. Második lehetősége nem lesz. Mindennek
tökéletesnek kell tehát lennie.

Esténként volt a legtámadhatóbb, amikor ő és Lucrezia a
dolgozószobájában négyszemközt tárgyaltak. Ginevra biztos
volt benne, hogy Lucrezia egyáltalán nem gyanakodna, és
mindennek vége lenne, mire rájönne, hogy valójában mi is
történik. De nem tudta rávenni magát, hogy elárulja egyetlen
barátja szeretetét és bizalmát.

Eleinte az a kihívás, hogy megtalálja a megfelelő alkalmat,
olyan izgalmas volt, mint egy játék. De ahogy múltak a hetek,
egyre csalódottabbá vált. Nem tudta elviselni, hogy
meghiúsuljon a terve.

A napok egyre hosszabbak és melegebbek lettek. Lucrezia
szólt Ginevrának, hogy kiadta az utasításokat, hogy az évszak-
váltásnak megfelelő változtatásokat hajtsák végre a
háztartásban. A hatalmas terrakottaedényekben növekvő
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citromfákat szokás szerint kihozták téli helyükről, az
üvegházból. De most nem a kertben helyezték el, mint máskor,
hanem az üvegház lapos tetejére, hogy élősövényt alkosson az
ottani teraszon.

– A kert most mindig tele van emberekkel, de azért nem kell
feladnunk a napozást a szabad levegőn. A terasz lesz a mi
magánterületünk.

Lorenzo dolgozószobájának ablakai csak néhány lábnyira
voltak a terasz felett. Végre, gondolta Ginevra. Most már csak
annyit kell tennem, hogy itt várok és figyelem, mikor jön el a
lehetőség.

És eljött a pillanat, már a legelső napon.
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27. FEJEZET27. FEJEZET27. FEJEZET
– Köszönöm, hogy eljöttél meglátogatni, Luca. Igazad volt,

mint mindig. A kódex gyönyörű és hálás vagyok, hogy nekem
kínáltad fel először. Könyvtáram egyik kincse lesz… Bruno,
kérlek, kísérd le a barátomat az utcára, és védd meg attól a
csordától ott az udvaron. Egy könyvkereskedő túlságosan
értékes ember ahhoz, hogy politikusok taszigálják.

Ginevra hallotta az öregember csoszogását és Lorenzo
titkárának határozott lépteit.

– És tarts távol mindenkit, ameddig csak lehet, Bruno.
Szeretnék egy kis időt tölteni Szent Augustine-nal.

Az ajtó becsukódott. Csak a könyv lapozásának nesze
hallatszott. Ginevra megérintette az ingujját. A kis vékony tőr
biztonságosan elrejtve lapult benne. A vére hevesen
száguldozott a testében, a fejét könnyűnek érezte az
izgalomtól. Az egész teste mintha lebegett volna, szinte szállt,
ahogy felhúzta magát a mély ablakpárkányra.

Aztán hallotta, ahogy Lorenzo felkiált, látta, amint
felpattant a székéből és a lábikrájához erősített tőrért nyúl.
Pedig megesküdött volna, hogy nem csapott zajt.

– Contadina! Az isten szerelmére, de megijesztettél! –
kiáltotta, és visszacsúsztatta a tőrt a tokjába.

Lorenzo megrázta a fejét.
– Soha nem szabad így hátulról meglepned egy férfit,

Ginevra. Megölhettelek volna, mielőtt felismerlek, hogy te
vagy az.

Odasétált az ablakhoz, éppen akkor, amikor két őr rontott a
szobába csillogó, kivont karddal.

– Minden rendben – szólt oda nekik. – Menjetek vissza a
helyetekre… Gyere be, Contadina. Örülök, hogy látlak.

Mosolygott, és a kezét nyújtotta, hogy lesegítse.
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Ginevra hónapok óta nem látta Lorenzót. Észrevette, hogy
fáradt és mély ráncok húzódnak a szája két oldalán.
Könnyedén leugrott a párkányról, nem fogadta el a segítséget.
Legszívesebben kiabált volna: hogy merészeled a barátomnak
mutatni magad, hogy merészeled azt színlelni, hogy örülsz,
amikor meglátsz? Ennyire bolondnak tartasz?

Alig tudott odafigyelni Lorenzo örömteli beszámolójára
arról, hogyan talált rá a könyvkereskedő erre az elfelejtett
könyvre egy elhagyott apátságban. Nagy erőfeszítéssel
érdeklődő félszavakat motyogott, és mosolygott, amikor a férfi
az ajtóhoz vezette és kinyitotta előtte.

– Egyébként errefelé szokás belépni a szobába – mondta
nevetve.

***

Lucrezia egyáltalán nem találta viccesnek az esetet. Vagy
egy órán keresztül szidta Ginevrát: bolondnak,
meggondolatlannak, hálátlannak, elkényeztetettnek,
tapintatlannak, vadnak nevezte.

– Lorenzo létfontosságú ügyekkel van elfoglalva – mondta.
– Nincs ideje arra, hogy játszadozzon veled. Egyáltalán nem
közömbös irántad, Ginevra. Folyamatosan tájékozódik a
gyógyulásodról rajtam keresztül. És annak ellenére, hogy
milyen súlyos terhek nyomják a vállát, már megtette az első
lépéseket, hogy otthont és férjet találjon neked. Igaz, eddig
sikertelenül, de nem feledkezett meg rólad. A viselkedésed
gyerekes és szégyenletes. Keservesen csalódtam benned…

Ginevra csendesen állva hallgatta a szóáradatot, a szemét
alázatosan lesütötte.

A végén azt mondta: – Mélységesen sajnálom, madonna
Lucrezia. Soha többé nem teszek ilyesmit.
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És ez igaz is volt: többé nem tesz ilyet. Mivel világosan látta,
hogy így nem járhat sikerrel. Más módszert kell találnia…
November közepén talált is.

Minden éjjel Lorenzo ablaka alatt hallgatózott. A sötétség
megvédte a felfedezéstől, és így megtudta azokat a bizalmas
terveket és információkat, melyeket Lorenzo csak Lucreziával
osztott meg sürgős, stratégiai megbeszéléseken, amikor azt
hitték, hogy a palotában már mindenki alszik.

Nem engedték, hogy Firenzében bárki is tudomást
szerezzen róla, milyen rosszul áll a háború. Még az elöljárókat
és a haditanácsot sem avatták be. Még annak a veszélyes
helyzetnek a részleteivel sem voltak tisztában, ami Milánóban
alakult ki. A milánóiak a hercegnő-régens bizonytalan
uralkodása alatt gyönge szövetségesek voltak, de
szeptemberben reális lehetőséggé vált, hogy a szomszédos
államból tényleges ellenség lesz. A hercegnőt mindhárom
sógora támadta, Firenze pedig képtelen volt embereket és
pénzt elvonni a saját védelméről, hogy a segítségére legyen. A
hercegnő végül elfogadta a három testvér közül legerősebbnek
az ajánlatát, és egyesítették erőiket a másik kettő ellen.
Ludovico Sforza a fiatal herceg társrégense lett. Ő pedig
azonnal üzenetet küldött Nápolyba Ferrante királynak,
melyben sejteni engedte, hogy Milánó esetleg hajlandó lenne
átállni a másik oldalra. Ferrante rögtön válaszolt.

Lorenzo kémei képesek voltak elfogni és lemásolni a levelek
többségét. A levélváltás pedig vakmerő tervet villantott fel
Lorenzo fejében.

– Mamina, biztos vagyok benne, hogy megéri a kockázatot.
– Bárcsak én is így látnám, de nem hiszek benne. Én inkább

azt hiszem, hogy csak a vágyaidat olvasod bele azokba a
levelekbe.

– És ha így van is? Kétségbeejtő helyzetben vagyunk. Róma
és Nápoly csapatai már nem egészen harmincmérföldnyire



267

vannak tőlünk délre, Sixtus átkozott unokaöccse pedig
hadseregével bejutott Toscana határain belülre az északi
oldalon. Királyi szövetségesünk, a francia király hírnökeivel
csak szívességeket és ajándékokat kér, de az ötszáz lándzsás,
akit ígért, még az ő zászlaja alatt harcol a Habsburg császár
ellen. Velencét annyira legyengítette a háború a törökök ellen,
hogy onnan semmiféle segítséget nem remélhetünk.

– Minket most már csak a naptár menthet meg a teljes
összeomlástól. Megkezdődött a téli fegyverszünet. Ha bármit
teszek is, azt ebben a négy hónapban kell elintéznem.

– Nos, én azt mondom, hogy Ferrante nem mutat nagy
lelkesedést Sforza pálfordulása iránt, és nem valami
meggyőzően dicséri szövetségesét, a pápát sem. Azt hiszem, rá
tudom venni, hogy hagyja a sorsára a pápát, és újítsa fel régi
szerződéseit Firenzével. Sforzának akkor a mi oldalunkon kell
maradnia. Nápolyba akarok menni. Álruhában megyek,
titokban hagyom el

Firenzét, csak egy maroknyi embert viszek magammal. Ez a
merészség tetszeni fog Ferranténak. Mindig is volt érzéke a
drámai helyzetekhez.

– És az áruláshoz is. Féltelek, fiam.
– Éppúgy, ahogy én a köztársaságot féltem, mamina. Sixtus

le akar győzni, és sikerülni is fog neki: lerombolja a
köztársaságot, hogy az forduljon ellenem. Nápoly az egyetlen
lehetőségem. Meg kell ragadnom.

Ginevra bátorítólag bólintott. Álruhába megy, alig védik, és
távol lesz Firenzétől. Majd tesz róla, hogy Lorenzo soha ne
érjen Nápolyba.

***

A terv szerint Lorenzo kis csapata egyenként hagyja el
Firenzét, szerzetesi öltözékben, mely eltakarja a páncélzatukat



268

és a fegyvereiket, a mély csuklya pedig elrejti az arcukat. A
Porta San Frediano kapun kellett kilépniük a városból, hogy
rátérhessenek a Pisába vezető útra. A kapun túl a földeken egy
kolostor állt. Egyetlen őr sem szokott kérdéseket feltenni egy
arra haladó szerzetesnek, különösen naplementekor, amikor
nagy a forgalom. A csapat a kolostor mögött beszélt meg
találkozót, ahol lovak várják majd őket.

Ginevra ellopta Paolo atya egyik szerzetesi ruháját. Az üres
üvegházban öltötte magára, majd gond nélkül lesietett a
kertbe, és az ösvényeken sétáló férfiak között az utcára vezető
kis kapuhoz ment. Az őr a kapunál keresztet vetett, amikor
elhaladt mellette. Nagy nehezen visszatartotta a nevetést, amíg
jó néhány lépéssel el nem távolodott a háztól lefelé az utcán.
Olyan mámoros hangulatban volt, hogy alig tudta visszafogni
a lépteit és lesütni a szemét. Legszívesebben futni szeretett
volna, táncolni és énekelni, hangosan nevetni és kiabálni
örömében.

Nem csak azért, mert végre elérhető közelségbe került
céljának teljesítése, hanem azért, mert megszabadult a
bezártságtól, az elszigeteltségtől. Akármilyen előkelő, minden
luxussal ellátott hely is a Medici-palota, már több mint egy éve
a börtöne volt. A hajadon fiatalasszonyok a miséket kivéve
nem mehettek ki Firenze utcáira, de Lucrezia még a misét sem
engedélyezte neki. Úgy gondolta, veszélyes egy Pazzi számára
a nyilvánosság előtt megjelenni.

Ginevra nagyon szeretett volna körülnézni, vágyott a
körülötte zsibongó hangok és illatok után. De elnyomta a
kíváncsiságát. Előbb be kell kerülnie Lorenzo kis csapatába.
Aztán meg kell ölnie. Utána valóban szabad lesz.

Idejekorán érkezett meg a találkozó színhelyére, így még
napvilágnál körülnézhetett. Lorenzo embereitől eltérően
Ginevra még sohasem látta ezt a kolostort, sem pedig a
kiválasztott útvonalat. Ráadásul meg kellett találnia a
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legmegfelelőbb rejtekhelyét is. Öt embert vártak. A hatodikat
azonnal észre fogják venni.

December hatodika volt. A sötétedéssel hűvös szél érkezett,
de Ginevra izzadt árnyékos búvóhelyén. A tenyere nedvesen
markolta a vastag fadarabot, amit maga mellett tartott. Most,
hogy végre cselekedni készült, nem csak álmodozott róla, jött
rá valójában, mire is vállalkozott. Gyilkosságra. Talán nem is
egy gyilkosságra. Lorenzo megérdemelte, mondta magának, és
az őrei is. Közülük bármelyik lehet Fra Marco gyilkosa, a
legártatlanabb emberé, aki valaha is élt. Vagy Mateóé. Vagy a
nagyapámé. De vajon képes lesz-e megtenni? Felemelte a
kezét. Suhintott vele egyet. Remegett. Úgy érezte, gyenge a
karja.

Meg kell tenned, biztatta magát. Van hozzá erőd. Képes
vagy rá. Összeszedte minden szenvedélyes akaraterejét, a
határozottságát és fegyelmezettségét, ami felülmúlta a
fájdalmat és a nyugodt, békés halál édes, csábító hívását.
Kényszeríteni tudta a testét, hogy engedelmeskedjen, felül
tudott kerekedni képzeletének borzasztó félelmein.

Sima tenyerét beledörgölte a szerzetesi köpeny durva
anyagába. Az érdes tapintás jót tett a bőrének, visszatérítette a
jelenbe, a valóságba, eltávolította a fejében lejátszódó émelyítő
képektől. Erősen megszorította a fadarabot.

Egy szerzetes alakja haladt el mellette az istállóudvar felé,
néhány pillanat múlva egy másik. A szél rezegtette a bokor
leveleit, amely eltakarta előlük, nem tudta kivenni a két férfi
suttogó szavait. Azt hitte, egyikük Lorenzo.

Amikor a harmadik csuklyás alak is elsietett mellette,
azonnal rájött, hogy tévedett.

Ezek a gyors léptek, ez a büszke fejtartás csakis egy
emberhez tartozhatott, éppúgy, mint a halk hangon kiadott
parancsszavak: – Oldozzátok el a lovakat. Lovaglásra készen
kell állnunk, mire Sebastiano és Guido megérkeznek.
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Aki én leszek, tűnődött Ginevra. Szédítő vágyat érzett, hogy
megszólaljon, hogy kérdezzen. Aztán elakadt a lélegzete. A
közeledő léptek jelezték, hogy ideje cselekedni. Remélem, nem
lesz túl magas, gondolta. Remélem, meg tudom tenni.
Felemelte a furkósbotot.

A szerencse mellé szegődött. A férfi, akinek körvonalai
megjelentek a bíborvörös ég alatt, alig volt magasabb nála.
Amikor oldalról lesújtott a fejére, csak egy gyenge, morgó
hangot adott ki magából. Lezuhant a lejtős gyep sötétjébe, és
legurult az útról. Ginevra visszamászott a rejtekhelyére.

– Mi volt ez? – hallotta.
A kezét a szájára szorította, hogy lecsendesítse hangos

zihálását, Lorenzo utolsó kísérője egy perccel később érkezett.
Majdnem futott.

– Csendesen, Guido – sziszegte egyikük. – A lépteid úgy
hallatszanak, mint a dobpergés.

– Erre nincs idő – mondta Guido. – Azt hiszem, észrevették.
Menjünk.

– Nem mehetünk. Sebastiano még nincs itt.
– Megyünk.
Ez Lorenzo hangja volt. Ginevra lószerszámok csikorgását

hallotta, és látta az oldalra bukó csuklyákat, ahogy a férfiak
felpattantak a lovakra. Mélyen az arcába húzta a csuklyát, és
kifutott az udvarra.

– Megjött Sebastiano. Valaki odadobta neki két ló
kantárszárát. Látta, hogy mindegyik férfi egy lovat ül meg, és
egy másikat kantárszáron vezet. Az első lovas Lorenzo volt.
Már a kapun túljárt, és az úton ügetett. A többiek követték,
Ginevra a szélen helyezkedett el.

A keze és a teste alkalmazkodott a ló járásához és ideges
temperamentumához, olyannyira, mintha egész életében ezen
a lovon lovagolt volna. A csuklya alatt valami részeg mámor
könnyei áztatták az arcát. Ó, hogy mennyire hiányoltam ezt,
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gondolta. Ha az elkövetkező öt percben elkapnak és megölnek,
már akkor is megérte az, hogy legalább újra lovagolhattam.

Nagyon keményen vágtattak, a beszélgetés lehetetlen volt.
Az út párhuzamosan futott az Arno folyásával, gyakran
egészen a part mentén lovagoltak. Sima terep volt, ráadásul jól
megvilágította a telihold fénye. Úgy nézünk ki, mint a
szellemek, gondolta ijedten Ginevra. A poros út elnyelte a
paták zaját a szélben, mint sötét felhők lebegtek a szerzetesi
köpenyek, a hideg levegő ezüstös köddé változtatta a
leheletüket. A Ginevra előtt haladó férfi időnként hátranézett,
hogy megbizonyosodjon róla, hogy lépést tart velük. Mintha
nem is lett volna arca a csuklya alatt, csak tátongó sötétség.

Látta, hogy a férfiak akkor váltottak friss lovat, amikor
kedvük tartotta, ő sokáig várt a cserével, hogy automatikusan
az utolsó helyen lovagolhasson.

És csak lovagoltak tovább és tovább, míg a hold
elhalványodott, és a vízen megjelent a hajnal rózsás pírja.

Akkor Lorenzo felkiáltott: – Megállunk az előttünk lévő
birtokon.
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28. FEJEZET28. FEJEZET28. FEJEZET
A ház ajtaja abban a pillanatban nyílt ki, ahogy Lorenzo

leszállt a lováról. Átölelte az elébe szaladó férfit.
– Jól, köszönöm, Mario – válaszolt a gazda kérdésére. –

Nincs semmi baj. Mindnyájan jól vagyunk, csak nagyon
elfáradtunk, különösen ezek a bátor lovak. Szólj a fiaidnak,
hogy dörzsöljék le őket olyan gyengéden, ahogy a
leggyönyörűbb asszonnyal tennék. Aztán etessék meg őket
olyan gazdagon, ahogy minket… hol van Claudia, szívem
szerelme? Á, hát itt vagy.

Arcon csókolta a gazda feleségét.
– Ezúttal itt hagyod ám ezt az oktalan férjedet, és eljössz

velem cigányéletet élni a szabadba, nem igaz?
Claudia egy idősebb, vékony, szigorú tekintetű asszony

volt, de Lorenzo megjegyzésétől úgy elpirult, mint egy
kislány. A keze mögé rejtette a mosolyát, nehogy kilátsszon
fogatlan ínye. De sötét szemei nevettek a szarkalábak
hálójában.

– Valahányszor idejössz, ezt kérdezed tőlem – mondta –,
aztán, ha egy szép napon igent mondok, mit csinálsz majd, te
betyár, hm?

Ginevra a kimerültség ködén át hallgatta e szavakat. Fizikai
erejét és idegrendszerét a végsőkig feszítette, érzékelése
szédítő módon ingadozott, az egyik percben még túlságosan is
élesen működött, a másikban már teljesen kialudt. Lorenzo és
a farmerek a contado nyelv kiejtését és szókincsét beszélték,
azt a paraszti dialektust, amit Ginevra először tanult meg az
olasz nyelvből. Először zavaróan hatott, aztán hirtelen tisztán
értett mindent. Valami zavaros jó érzés melegítette fel merev,
átfagyott testét, ami furcsa keveréke volt a szeretetnek korábbi
dajkája és e kedves házaspár iránt, és a megkönnyebbülésnek,
hogy ennek a fárasztó egész éjszakai lovaglásnak vége. Ehhez
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járult még mohó étvágya, amit a forró étel illata és a kis ház
kandallójának táncoló lángjai váltottak ki belőle. Boldog
vagyok, gondolta, és egészen megdöbbent ezen az ide nem illő
érzésen.

Leszállt a lováról és a meleg felé tántorgott.
– …és ez meg itt Sebastiano, az utolsó kísérőm, aki méreteit

illetően ugyan a legkisebb, de ez nem vonatkozik a
bátorságára.

Lorenzo hangja túl erősen csengett. Ginevra még jobban a
csuklya védelme alá húzódott.

– Még mindig annyira fázol, Sebastiano? – kérdezte
Lorenzo. – Gyere ide a tűz mellé és melegedj meg.

Ezzel megpöckölte a csuklyája szélét, ami hátrahullott,
Ginevra vállaira. Ahogy a fény az arcába világított, érezte,
hogy újra megtelik erővel és energiával. Kihúzta magát,
felszegte az állát és vad nevetésben tört ki.

Lorenzónak leesett az álla és hitetlen tekintettel bámult rá.
Aztán hahotázva nevetni kezdett ő is. A többiek a szobában
értetlenül és ijedten figyelték a jelenetet. Lorenzo
szembefordult velük és hirtelen tíz évvel fiatalabbnak látszott.

– Jó hírem van – mondta, és még mindig bugyborékolt
benne a nevetés. – A küldetésünk egészen biztosan sikerrel jár,
jelet kaptunk. Ez itt nem Sebastiano, hanem az én
csillagtestvérem. Ő mindig szerencsét hozott nekem. Most
meghozza a jó szerencsét mindannyiunknak.

Társai kiabálása közepette Lorenzo halkan így szólt
Ginevrához: – Hogy jutottál ide, Contadina? És miért? Az
angyalok küldtek? Hol van Sebastiano?

Ginevra kacsintott egyet és elmondta, hogyan hallgatta ki a
beszélgetésüket, és mit tett Sebastianóval. Félájult volt a
fáradtságtól, a Lorenzo reagálása okozta döbbenettől, és attól a
zavaros felismeréstől, hogy egészen érthetetlen módon, ő most
hős lett.
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– De miért? – ragaszkodott tovább a magyarázathoz
Lorenzo. – Nagyon veszélyes útra indultunk.

– Lovagolni akartam. A festett lovak már nem elegendőek
nekem. És el akartam menekülni. Nem bírom elviselni a
bezártságot. Nem félek a veszélytől. Kalandra vágyom.

Hallotta a saját szavait, ahogy ismét contado nyelven
beszélt, és rájött, hogy minden igaz, amit mond. Mielőtt
kicsúszott volna a száján a mélyebb igazság, az az
ellenállhatatlan indok, ami idáig vezette, megtalálta a cselt,
amire szüksége volt a túléléshez.

Ásított, majd sóhajtott egyet.
– Éhes vagyok Lorenzo. És nagyon, nagyon fáradt.

***

Az utazók farkasétvággyal ettek, majd ledőltek a padlóra
fektetett szalmával töltött matracokra és elaludtak. Lorenzo
már egy óra múlva felébredt, Teljesen friss volt, készen arra,
hogy továbbinduljon. De tudta, hogy a többieknek még
szükségük van a pihenésre. Leült tehát levelet írni az
anyjának, melyben tudatta, hogy Ginevra vele tart és
biztonságban van. Aztán írt a Signoriának – és rajtuk keresztül
a városnak, hogy Nápolyba ment, és Tommasso Soderinit teszi
meg távollétére helyettesének. Ígéretet tett, hogy megvédi a
békét. Diplomáciai eszközökkel, ha lehetséges. Ha nem,
feláldozza az életét, és ezzel kielégíti Firenze ellenségeit. A
gazda két fia azonnal elindult Firenzébe, hogy kézbesítsék a
leveleket.

– Addig átveszem a fiúk helyét, Mario – mondta. – Hadd
segítsek neked a szőlőben.

Miközben új támasztékokat vágott a szőlőkaróknak és
felkötözte a lecsüngő száraz, szürke vesszőket, Lorenzo
élvezte a nap sugarait a vállán és a csípős, fagyos levegőt az
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orrlyukaiban. Pontosan erre lenne szükségem, gondolta.
Becsületes munkára és annak verejtékére. Nem pedig a kémek,
a politika, a viták, a rablás, a megfélemlítés és
kompromisszumok világára. Nem a végtelen ülésezésekre, a
bizottságokra és a félelem ördögi verejtékére, valahányszor
megfordulok, hiszen már nem bízhatok senkiben.

Ferrante esküdt ellenségem, és tudom, minek nézek elébe
vele szemben. Nyerek vagy veszítek. Csak rajtam múlik. Nem
valami többségi szavazáson, amit meg lehet venni pénzzel
vagy csalással. Nem egy csatán, amelyben olyan emberek
küzdenek, akiket egy másik provinciától vásároltak meg.

Magasra nyújtózott, kilazította görcsös izmait, és
megrázkódott, ahogy átizzadt ingét átjárta a hideg. Szabadnak
érezte magát. A halál kockázata egészen alacsony ár ezért az
érzésért.

Visszaemlékezett mit mondott a kis Contadina: kalandra
vágyik. Hát hogy is kárhoztathatnám érte?

De hogy engedhetem meg? Mégiscsak egy nő! Itt kell
maradnia. Hagyok pénzt Mariónál. Ő majd vásárol rajta
kísérőt neki vissza Firenzébe.

***

– Azt mondtad, ő a mi szerencsénk, Lorenzo. Nem
hagyhatod hátra a szerencsénket.

– Guidónak igaza van. Megmondtam, bárhová követlek. De
ez mindent megváltoztat.

– Én nem vagyok olyan babonás bolond, mint ti ketten. Én
azt mondom, jobb, ha nélküle vágunk neki.

Ginevra hallgatott, míg Lorenzo őrei vitatkoztak. Az
arckifejezése szelíd maradt, de belül már ünnepelte a
győzelmét. A szavazatok aránya kettő az egyhez az ő javára
szólt. Három az egyhez, ha Lorenzót is beszámíthatja, benne
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pedig biztos volt. Örült, amikor meglátta, Ginevra tudta.
Akinek csak egy kis józan esze is van, nem fordít hátat a
szerencséjének. Életében először érezte, hogy hatalom van a
kezében, biztos volt a sikerben. Lorenzo nem egy félelmetes
alak, akitől félnie kell. De mindenképpen bolond, ha
összetéveszti a bosszú kezét a jószerencséje megtestesítőjével.

Mielőtt meggondolná magát, Lorenzo kivitte Ginevrát egy
kis magánbeszélgetésre.

– Contadina, ezt komolyan végig kell gondolnod. Ez már
nem játék. Kalandot akartál. Hát megkaptad. Az álruha, a
lovaglás a sötétben, mind nagyon izgalmas volt. De nem volt
igazán veszélyes. Ez a kis kaland nemsokára az életünkért
folyik majd. Te pedig nem tudhatod, hogy mit jelent az.

Ginevra a szemébe nézett. Aztán kiköpött a földre.
– Te aztán ne mondd meg nekem, hogy mit lehet és mit

nem, Lorenzo. Közelebb álltam a halálhoz, mint most hozzád.
El tudod ezt mondani te is magadról? Ugye nem. Én mondom
neked, hogy nem félek a haláltól.

Lorenzo nem tudta tovább állni a lány tekintetét, félrenézett
hát.

– Vannak más dolgok is… veszélyek, melyek rosszabbak,
mint a gyors halál…

Kényelmetlen helyzetben érezte magát, zavarban volt, nem
találta a szavakat, melyekkel kifejezhetné amit gondol, egy
olyan fiatal lánynak, akiről azt hitte, hogy még szűz.

Ginevra nem segített neki. Akkor sem tudott volna beszélni,
ha akart volna Megbénította a düh. Úgy látszik, elfelejtette,
gondolta, hogy mit tettek velem az emberei. Annyi emberélet
kioltására adott ki parancsot, hogy az övét meg sem
különböztethette a többiekétől, annyira nem volt fontos, hogy
már nem is emlékszik rá.

– … még a saját embereim viselkedéséért sem állhatok jót –
folytatta Lorenzo – és akkor még ott lesz egy tucatnyi



277

tengerész. Ha velünk jössz, akkor éjjel-nappal szorosan
mellettem kell maradnod.

Ginevra szíve megdobbant. Ennél jobbat nem is kérhetett
volna.

Végre megtalálta a hangját, mely lüktetett az őszinteségtől:
– A szavamat adom rá, Lorenzo.

***

Ginevra megtartotta szerzetesi ruháját. Lorenzo pedig
kitalált hozzá egy történetet.

– Nem kockáztathatjuk meg, hogy valaki megkérje az atyát,
hogy mondjon misét, vagy áldja meg – magyarázta nekik –,
így aztán az én könyörületességemből Isten egyik bolondjával
utazunk, akinek a neve… Tino, a cretino, vagyis az idióta
rövidítése.

Nevetett, tetszett neki ez az egyszerű tréfa, örült, hogy ilyen
természetesen tud még nevetni. Már hónapok óta nem fordult
elő vele.

– Tino tehát bolond, így a viselkedésének minden
furcsasága ennek tulajdonítható. Még a magas hangszíne is.
Sose feledjétek, Tino férfi. Ha elfeledkeztek róla, az életünkkel
lakolunk miatta. A tengerészek szerint az asszonyok
balszerencsét hoznak a hajóra.

Az emberek persze kíváncsiskodni fognak, hogy miért visz
magával Lorenzo egy bolondot. Mondjátok nekik azt, hogy azt
hiszi, Tino jó szerencsét hoz majd neki. Ez a része a dolognak
legalább igaz.

***

– Ha már bolondnak kell lennem, akkor élvezni is fogom –
mondta Ginevra Lorenzónak.
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Mellette lovagolt, ők vezették a csoportot. Ginevra valóban
élvezte az út minden percét. Néhány órával azután, hogy
elhagyták a gazda házát, lefordultak a főútról egy kis szűk
ösvényre, mely a hegyeken vezetett keresztül. Amikor havazni
kezdett, mögöttük a férfiak szitkozódtak. Lorenzo azonban
emlékeztette őket, hogy a nyomaikat belepi majd a hó, s így
küldetésük titokban maradhat, ráadásul ilyen időben az
útonállók sem szívesen hagyják ott a tábortüzet. Ginevra még
soha életében nem látott ennyi havat. A szájába vette,
megcsodálta a hófehérbe öltözött fákat, és addig könyörgött
Lorenzónak, amíg megálltak, hogy csúszkálhasson egy kicsit
egy enyhe lejtőn.

Az ösvény kivezette őket a hóviharból, és a csillogó
napsütésben csak úgy sziporkázott a hófehér táj.

– Ó! De gyönyörű! Ezt láthatják az angyalok, ha szétnéznek
maguk körül.

Ginevra hátralökte a csuklyáját, széttárta a karjait és
üdvözölte a csodálatos világot.

Lorenzo látta már egyszer ezt a mozdulatot, amikor
fellovagoltak a dombtetőre La Vacchiában. Újra felismerte
Ginevrában a szabad lelket. Igaza volt, hogy eljött, gondolta.
Aggodalma elszállt, éppúgy, mint a régi irigysége a lány
szabadsága iránt. Ő is szabad volt. Énekelni kezdett.

Ginevra nevetett, hamis hangjával csatlakozott hozzá, és
átadta szívét az örömnek.

***

Három nappal később elérték a tengerpartot.
– Azt hittem, semmi sem lehet olyan gyönyörű, mint a

hófödte táj – mondta Ginevra. – Tévedtem.
Egy dombtetőn álltak a tengerpartot övező keskeny

földnyelv felett. A Földközi-tenger betöltötte a látóhatárt,
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messze előrenyúlt a horizonton, és összeolvadt az égbolttal. A
kék elvegyült egy másik kékkel, az pedig a változó színek
széles skálájával, mely olyan ragyogó volt, hogy semmilyen
földi ékszer nem vetélkedhetett vele.

– Meg akarom érinteni – szólalt meg Ginevra.
– Akkor megfogod.
Lorenzo megsarkantyúzta a lovát.
Ginevra a felfedezés eksztázisában élt. Míg a többiek a

nyeregtáskából az utolsó kenyér- és sajtdarabkákat ették, ő
meleg, sekély vízben gázolt, érezte a szemcsés homokot a
lábujjai között, belemarkolt a kezével, és az ujjaival
morzsolgatta, ide-oda futkosott a parton, és felkiáltott a
gyönyörűségtől, valahányszor egy újabb kagylót talált.

– Nem akarok elmenni – kiáltotta vissza Lorenzónak,
amikor hívta.

– Pedig itt az ideje.

***

Mérföldeket lovagoltak a part mentén. Lorenzo jól tervezte
meg az útjukat. A homok sekély volt, de sehol egy öböl vagy
torkolat, így aztán semmilyen település, halászfalu nem
keresztezte az utat. Sehol egy teremtett lélek, kivéve a nagy
fehér madarakat, melyek a víz felett szálltak a léghullámokkal.
A néptelen vidék, a meleg levegő és a sós illat mámorító volt.
Mindannyiukat magával ragadta valami gyerekes jókedv. Még
Maurizio is, aki a legmogorvább volt az őrök között,
csakhamar ki-be gázolt a sekély vízbe, egy saját maga által
kitervelt játékot játszva komoly előnnyel versenyre kelt az
apály alacsony hullámaival.

A nap a látóhatár széle felé tartott, egyre nagyobb lett, és
bíborlilára festette a kék tengert. Szó nélkül mindannyian
visszafogták a lovaikat, egészen addig, amíg már csak
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hangtalanul ballagtak a lágy homokon, és körülvette őket az
elmúló nap várakozásteli csendje. A karmazsinvörös nap alsó
széle megérintette a bíborlila tengert, és áhítatukban szinte
egyszerre tartották vissza a lélegzetüket.

Válaszul megélénkült a szél, maga előtt tolva egy
bíborszegélyű hullámot. A nap szélesebb lett, laposabb,
vibrálni kezdett, még egy pillanatig látni lehetett a víz színén,
aztán hirtelen magába szippantotta a sötét tenger. Ginevra
megrázkódott.

A világos homok úgy nyúlt el előttük, mint egy veszélyesen
keskeny híd. A lovak megálltak.

Lorenzo halk nevetésére Ginevra ugratott egyet.
– Akkor most csinálunk magunknak egy kis fényt – mondta.

– Kövessetek.
Vágtára sarkantyúzta a lovát, és belevezette a víz szélébe. A

csobogó hangokat leírhatatlan zöld szikrák világították meg.
– Varázslatos – kiáltott fel Ginevra, és vágtázni kezdett,

hogy utolérje.
A többiek is csakhamar követték. Nevetésük távol tartotta

tőlük a sötét tenger félelmetességét, miközben a fluoreszkáló
lágy hullámokkal játszadoztak.

Amikor egy jól látható sziklafalhoz értek, Lorenzo
lecsendesítette őket.

– Majdnem ott vagyunk már – mondta. – Ha elhagyjuk ezt a
földnyelvet, egy tüzet fogtok megpillantani előttünk. Néhány
halász vár minket a vacsoránkkal. Tino, ne felejtsd el ki vagy.
Mindenkinek szól: inkább hallgatni, mint beszélni. A hang
gyorsan terjed a vízen, és Ferrante emberei nincsenek messze.

***

A tűz igazi örömtűz volt a sötétségben, és a fölötte lévő
üstből áradó illatok arra emlékeztettek, hogy a sós levegő
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fokozza az étvágyat. Ginevra még soha nem ízlelt olyan
finomat, mint ez a fűszeres pörkölt, benne haldarabkákkal.
Nem érzett vágyat arra, hogy beszéljen, csak valami hálás
fáradtságot egy tökéletes nap végén. Beburkolózott szerzetesi
köpenyébe, és lekuporodott egy még mindig meleg
homokbuckára. A tenger hullámainak ritmikus suttogása
álomba ringatta, miközben mosolygott.

Hajnalban ébredt, hallotta az altató mormolást, és eszébe
ötlött hol is van. Erre aztán még szélesebb mosolyra húzódott
a szája. Lassan a tenger felé fordította a fejét.

Egy hajó ringatózott a horgonyán az alacsony hullámokban.
Csak a körvonalai látszottak a szürke félhomályban, egy
alacsony, sötét alak magas, üres ködbe burkolózó árbocokkal,
a tenger felületén úszó köd felhőin lebegve. Mint figyelő
szemek, fekete rések sorakoztak az oldalán.

A játéknak tehát vége, figyelmeztette magát. Most jön a
kaland. Vigyázz a lépteidre, Tino.
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29. FEJEZET29. FEJEZET29. FEJEZET
Ginevra a hallgatózásai során teljes képet kapott róla,

milyen kockázatos Lorenzo vállalkozása. Ferrante, a nápolyi
király borzasztóan önfejű zsarnok volt, és a hátborzongató
dolgok iránti vonzódása felülmúlta a néhai milánói herceg
legendás kegyetlenségét is. Egyáltalán nem lehetett megbízni
benne: egy évvel korábban még a megsérthetetlen háborús
szabályok egyikét is megszegte azzal, hogy tárgyalásra hívta
az ellenfél egyik tábornokát, még szabad közlekedést biztosító
menlevelet is küldött neki, aztán amikor megérkezett
Nápolyba, kivégeztette.

Ginevra azon tűnődött, vajon az a nemes gesztus, hogy
hajót küldött Lorenzo utazásához, egyenértékű-e egy
menlevéllel. Talán több is. De lehet, hogy kevesebb.

Megkeresi Lorenzót. Talán az arcából kiolvashatja a választ.
Lorenzo a halászokkal üldögélt a parázsló tűz mellett, evett,

halkan beszélgetett és nevetett.
Ginevra feltápászkodott, és odafutott hozzájuk. Az ő

küldetése ráér még egy kicsit. Alig várta, hogy megkezdődjön
a nagy kaland.

***

Lorenzo előreküldte a csomagokat. A homokra kihúzott
halászhajókat telerakták ládákkal, bőrzsákokkal és vízhatlan
selyembálákkal. Lorenzo felmászott a fényes vörös cassonéhoz
és felemelte a tetejét. Még vakítóbb színeket dobált ki belőlük,
pirosakat, kékeket, sárgákat, zöldeket, elegáns libériákat az
embereinek, és egy pompás szőrmével bélelt kék bársony
luccót saját magának.

Az egyik zsákból aranyak kerültek elő a halászok számára,
meg egy masszív aranykapcsos, zafírokkal kirakott páncéling.
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Ginevra észrevette, hogy a kapcsok fleur-de-lis14 formájúak
voltak, a francia király jelképei. Egy kis emlékeztető Ferrante
számára, hogy XI. Lajos Lorenzo szövetségese, aki a
rokonának nevezte magát és megadta a Medicieknek azt az
előjogot, hogy jelképeiken használják Franciaország
szimbólumát is.

Bravó, Lorenzo, gondolta Ginevra. Nem könyörögsz a
békéért, hanem egy nagyobb hatalommal fenyegeted meg.

A terasz feletti ablakok alatt hallgatózva azt is megtudta,
hogy Franciaországnak követelései vannak a Nápolyi
Királysággal szemben, amit bármikor ürügyként
használhatnak fel a leigázására. Ferrante trónja tehát erősen
inog. Az apja volt az első király az ő ágán, és ő foglalta el
Nápolyt a francia uralom alól. Firenze ugyanezen az ágon csak
második volt, ráadásul házasságon kívül született. Mindig is
aggódott tehát Franciaország szándékai miatt.

Ginevra mosolygott, és farkasétvággyal falta a reggelijét.
Még soha nem érezte magát ennyire éhesnek, mint most itt a
friss, sós tengeri levegőn. A hullámok vidáman táncoltak a
felkelő nap alatt. Csak azt sajnálta, hogy a szerepe megkívánta,
hogy ezt a sötét, poros szerzetesruhát viselje. Legszívesebben
vidám, fényes, világos színű ruhát öltött volna, amilyennek a
lelkét érezte.

***

A hajó parancsnoka egy „úriember kapitány” volt, név szerint
Filippo Gambassi, Ardenza hercege. A gazdagság mintaképe:
csupa szőrme, brokát és ékszer. Még az egyik füléből is egy
körte formájú gyöngy lógott. Az arca szikár és üres, mégis
valami kaján fenyegetést lehetett kiolvasni belőle. Úgy nézett
ki, mintha a csizmája lópatákat rejtene. A látványától

14 Buorbon liliom
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Ginevrának nem esett nehezére, hogy idiótaként makogjon
valamit, amikor mint Tino-t, bemutatták neki.

– Ez a szent bolond a kabalám, herceg, az én jó szerencsém.
Azt hiszi magáról, hogy pap, mint látja. Tino a neve.

Gambassi fejet hajtott. Jól szórakozott és imponált neki a
dolog. Minden uralkodó tartott bolondot, de azok rendszerint
okos, szellemes, választékos modorú, sokoldalúan képzett
emberek voltak. Nagyon eredeti ötlet Lorenzótól, gondolta,
hogy olyan bolondja van, aki igazán bolond.

Még mulatságosabbnak tartotta, amikor Lorenzo közölte
vele, hogy a bolond megosztja vele a szálláshelyét. Gambassi
egy szabados erkölcsű városból származó tapasztalt férfi volt.
Egy gazdag ember pártfogoltja nem volt szokatlan jelenség a
számára, de olyanról még nem hallott, hogy egy ilyen bolond,
képzelt pap legyen valakinek a játszótársa. Lorenzónak
valóban nagyon sajátos ízlése van, gondolta.

Ginevra érezte, hogy a kapitány érdeklődő szemmel bámul
rá, és hálás volt, hogy elrejti arcát a mély csuklya. Biztos volt
benne, hogy az arca elárulná. Bizonyára ragyog az izgalomtól.
Végre minden a helyére kerül. A kaland csak az övé lesz, most,
hogy tudja, Lorenzóval fogja megosztani a szállását. Egyedül
lesz vele. Csak annyit kell tennie, hogy megvárja, amíg
elalszik, és akkor… Még egy kést is adott neki, hogy rejtse el a
ruhájában, nem sejthette, hogy neki már van egy.

De előbb még övé az egész nap, hogy élvezze a tenger
szépségét és azt az újdonságot, hogy életében először van egy
hajó fedélzetén. Mintha csak a gondolataiban olvasott volna,
Lorenzo közölte Gambassival, hogy szeretne mindent
megnézni a hajón.

***
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Evezős hajó volt, melyet fényűzően egy felső fedélzettel is
felszereltek, pontosan az evezősök felett. A vitorlák kék-piros
csíkos vászonból készültek, és ilyen színnel borították a
szalonban a párnázott padokat és a tágas kabinokban az
ágyakat is. Kék és fehér négyszögletes selyemdarabokat
varrtak össze, hogy befedjék vele a fedélzeten lévő asztalt és a
székeket. Ginevra csendben ült, miközben Lorenzo bort ivott
és Gambassival kockázott. Örült, hogy van egy kis szabad
ideje az izgalmas reggel után. Annyi benyomás és tapasztalat
érte egyszerre: az a recsegő-ropogó hang, ahogy a felhúzott
vitorlák szelet fogtak, a kék-piros vászon lélegzetelállító
látványa a kék tengeren, a fedélzet mozgása, és ahogy sikerült
megtartania rajta az egyensúlyát, a hullámok hangja, ahogy
nekivágódnak a hajóderéknak, az arcába hulló sós permet és a
sebesség mámora, hiszen gyorsabban haladtak, mint amit
Ginevra valaha is tapasztalt.

Bárcsak örökké tartana, gondolta.

***

– Mennyi idő alatt visz ez a hajó minket Nápolyba? –
kérdezte Lorenzót, amikor visszavonultak a neki kijelölt
kabinokba.

– Attól függ. Ma jó szelünk volt. De lehet, hogy holnapra
megáll a szél, és az evezősök azért nem ilyen gyorsak. Vagy
jön egy orkán, és ki kell mennünk a partra. Ha minden jól
megy, akkor hat vagy hét napig tart az út.

Olyan rövid, gondolta Ginevra. Egy nap már elment.
Beszélni kezdett, de észrevette, hogy Lorenzo nem figyel rá. A
fejét a magas támlájú trónszerű szék hátának vetette az
imbolygó olajlámpa alatt, és elaludt. Luccójának csatja ki volt
gombolva a nyakánál, fedetlenül hagyva a torkát.
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Most megtehetem, gondolta Ginevra. Jobb kezével lassan a
ruhaujjába nyúlt és megfogta a karjához erősített tőrt. Még a
lélegzése is túl hangosnak tűnt számára.

Ujjai ráfonódtak a markolatra.
Aztán elengedték és visszahúzódtak. Még sok nap van

hátra, mondta magának, hadd töltsék még egy kis időt a
tengeren. Ilyen alkalmam még sok lesz, de ilyen tengeri
utazásom csak egy.

Másnap este ugyanez történt, azután a következőn és az
azután következőn is. Ginevra újra és újra elhalasztotta a
tervét, hagyta, hogy elillanjon a lehetőség. Túlságosan
sóvárgott a fedélzeten tölthető órák után. Ismerte az örömet,
az elégedettséget, de soha életében nem találkozott még ilyen
szórakozással, vidám mulatsággal. Minden nap minden perce
ezen a gályán újabb és újabb élményekkel volt tele.

Lorenzo mindent látni akart, mindent meg akart tanulni, ki
akart próbálni. Ginevra ugyanezt érezte. És felfedezte, hogy
neki mindent szabad. Mindenki azt hitte, hogy férfi. Lorenzo
beszélgetett a tengerészekkel, kérdéseket tett fel a vitorlákról,
az árbocokról, a kötélzetről, arról, hogy ismerik ki a szelet.
Ginevra, aki mindenhová követte, vele tanult. És amikor
Lorenzo beállt a fedélzeti matrózok közé a vontatókötelet
húzni, akkor ő is megragadta mögötte a kötelet.

Együtt tanultak meg csomót kötni, és azt is, hogyan lehet
kibogozni az összetekeredett kötelet. Felmásztak az
árbockosárba, egyikük az egyik, másik a másik oldalon. Az
árboc kilengésének íve rémisztő volt, de felvillanyozta őket.
Összenéztek és nevettek; mindketten örültek, hogy látják a
félelmet a másik arcán.

Megpillantottak egy delfinpárt és végtelennek tűnő
percekig figyelték őket csendben, együtt csodálták az állatok
kecses mozgását és szépségét, és az emlékezetükbe idézték a
hozzájuk kapcsolódó mitológiai történeteket.
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Este a kabinban a tenger misztériumáról beszélgettek, a szél
varázsáról, Odisszeuszról és Jasonról, Hesperidáról és Zefírről,
kedvenc könyveikről és verseikről. Ginevra hosszú
versszakokat idézett Homérosztól. Lorenzo kijelentette, hogy
meg szeretne tanulni görögül.

– Én pedig úszni szeretnék megtanulni – mondta Ginevra. –
Olyan jó szórakozásnak látszik. Mint a delfinek.

– Tényleg az. És nagyon egyszerű. Majd megtanítalak, ha
visszatérünk Firenzébe.

Egyikük sem akart tudomást venni róla, hogy talán soha
nem térnek vissza Firenzébe.

Ginevra tudatában volt a változásnak, ami Lorenzóban
végbement a herceg társaságában. Ilyenkor úgy gondolt rá,
mint a nápolyi Lorenzóra. Étkezésekkor, és amikor a két férfi a
fedélzeten sétált, ő csendben maradt, a szája lebiggyedt, a
tekintete üres volt. De közben figyelte a köztük folyó
versengést. Gambassi simulékony modorában ravasz
fenyegetés bujkált, Lorenzo azonban láthatólag figyelmen
kívül hagyott minden burkolt célzást: bízott a helyzetében és a
hatalmában. Ginevrának úgy tűnt, hogy Gambassi mindennap
meghátrál egy kicsit, hogy Lorenzo jelenléte elhomályosítja.
Egyre hosszabb és hosszabb időt töltött a kabinjában, mintha
Lorenzo átvette volna a hajó parancsnokságát. Ginevra boldog
volt. Soha nem fáradt bele a hajó felfedezésébe.

Úgy gondolta, Lorenzo is boldog. Sokkal emberibb,
természetesebb lehetett, ha a kapitány nem volt a közelben. A
negyedik nap reggelén Gambassi a reggelinél sem jelent meg.
Lorenzo Ginevrára kacsintott.

– Gyere – hívta magával.
Lementek oda, ahova Gambassi megtiltotta, hogy

benézzenek és meglátták az evezősök sorait, a bokájuknál
leláncolt rabszolgákat. Lorenzo elbeszélgetett néhányukkal, és
megkérte Ginevrát, hogy fordítsa le neki az egyik görög
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szavait. A vállára tette a kezét, amikor látta, hogy remeg a
szája a sajnálkozástól. Aztán megkérte a férfit, hogy tanítsa
meg néhány dalra, amit evezés közben szoktak énekelni, és
amikor csatlakozott hozzájuk az éneklésben, Ginevra vezette a
nevetést, milyen kibírhatatlan hangokat ad ki magából.

Később megállt a szél, és Lorenzo átvette a görög helyét az
evezősök között a sorban. Egy órán keresztül evezett. Ginevra
a dobos mellett állt, aki az ütemet verte, és nagyon dühös volt,
hogy a keze túl gyenge ahhoz, hogy ő is kivegye a részét az
evezésből.

– Túl gyors ütemet diktáltál – mondta Lorenzo a dobosnak.
– Legszívesebben öt perc után abbahagytam volna, de nem
mertem bevallani. És megmutatta a tenyerén a kipattant
vízhólyagokat.

– Tino pörget helyettem – mondta Gambassinak, amikor
elkezdték a szokásos ebéd előtti kockázást. – Teljesen kikészült
a kezem.

Gambassi kuncogott.
– Hallottam a köztársaságodról és az elméleteidről,

Lorenzo. Amikor szóltál, hogy evezni szeretnél, attól
tartottam, hogy köztársaságpárti izgatás lesz a hajómon.

– Semmi politika nem járt a fejemben ezzel kapcsolatban,
Filippo, csak hatalmas kíváncsiság és férfias bravúr. Meg is
bűnhődtem érte. Remélem, a kockajáték nem fogja fokozni a
fajdalmaimat. Rajta, Tino. Hozz nekem szerencsét.

És Ginevra hozott is. Őt is magával ragadta a
játékszenvedély, leste, hogyan fordul a kocka, közben erősen
akarta, hogy a kívánt szám jöjjön ki. Lorenzo odaadta neki a
pénzt, amit nyertek és egy erszényt, hogy abban tartsa.
Megeskette, hogy nem fogja eljátszani a tengerészekkel.

Ám mégis megtette. És persze el is vesztette az összes
pénzét. De nem bánta. Három matrózzal játszott,
mindannyian vele egykorúak voltak, vagy talán még
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fiatalabbak. Ez volt az első alkalom, hogy saját korabeli
társaságban lehetett.

Lorenzo szigorúan megleckéztette, de Ginevrát nem
keserítette el a dolog. Látta, hogy mosoly bujkál a szája
sarkában és tudta, hogy alig képes visszatartani a nevetést.

– Most aztán ígérd meg, hogy többet nem teszel ilyet –
vonta le a következtetést Lorenzo. – De most már tartsd is
meg, amit ígérsz.

– Természetesen nem fordul elő többet. Nem maradt
pénzem.

Lorenzo nem tudta megállni tovább, nevetésben tört ki.
Ginevra ránézett szélfútta arcára, sebes kezeire, látta a pici,

fehér ráncokat a szeme sarkában, amikor hunyorgott, ezeket a
ráncocskákat nem tudta lebarnítani a nap. Azon tűnődött,
hogy sápadt bőre vajon puha, míg pirospozsgás arca durva
tapintású-e. Nevetésének hangja mintha elhalkult volna, ő
pedig a saját hangját hallotta, mely tompán visszhangzott az
agyában. Hazudtam magamnak. Nem ölhetem meg ezt az
embert. Hiszen szeretem. Nem számít, hogy mit tett a
múltban, és hogy mit fog tenni a jövőben. Mindig is szerettem
és örökké szeretni fogom.
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30. FEJEZET30. FEJEZET30. FEJEZET
– Ginevra, Contadina!
Lorenzo majdnem kiabált.
– Tessék? Sajnálom, nem hallottam, máshol járt az eszem.

Mit mondtál?
– Azt kérdeztem, hogy szeretnél-e feljönni velem a

fedélzetre egy kicsit sétálni lefekvés előtt. Most, hogy ennyire
délen járunk, az éjszaka kellemesen langyos.

– Igen, szeretnék.
Ginevra úgy érezte, több helyre van szüksége. Mintegy

satuba szorították az érzelmei, teljesen meg volt zavarodva az
érzései felfedezésétől, amelyek túl erősnek, túl újnak
bizonyultak számára. Olyan kétségbeesetten kívánta, hogy
megérinthesse Lorenzót, hogy nem mert vele a kabinban
maradni, félt, hogy elveszíti az önuralmát. Távolabbra kellett
kerülnie tőle és különös önmagától is.

– Akkor gyerünk.
Lorenzo kinyújtotta felhólyagzott kezét, felajánlva, hogy

felsegíti Ginevrát, aki összekuporodott a padon. A lány
azonban talpra ugrott, és az ajtóhoz rohant. Ha hozzám ér,
nem tudom, mit teszek. Kiáltok. Megmondom neki. Elfutok.

Gyors léptekkel haladt a fedélzeten, vakon és süketen a
körülötte lévő látványra, hangokra. Felzaklatott szíve kergette.
Lorenzo lépést tartott vele, de aztán a ruhája szárnyát
megmarkolva, visszafogta.

– Egy sétát javasoltam, nem futóversenyt – mondta.
A hangja meleg volt, gyengéd és jókedvű.
– Nézd, Contadina, nézd az égboltot.
A déli égbolt egészen más, gondolta Ginevra. A csillagok

mintha közelebb lennének, és melegebbnek tűnnek, a fényük
lágyabb, nem olyan távolból csillogó. Vagy én vagyok más?
Nem ismerem azt a valakit, aki most bennem lakik, nem értem
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a szenvedélyét, ami azt a régi önmagamat olyan gyengévé
teszi.

Lorenzo hanyagul átkarolta a vállát, és még mindig felfelé
nézett. Ginevra egy ponyvának dőlt támaszt keresve. Nem
támaszkodhatsz neki, figyelmeztette magát, különben
elvesztél.

Nem tudta, hogy lehet olyan biztos benne, de teljes
bizonyossággal érezte, hogy nem szabad beszélnie
Lorenzónak a szerelméről.

– Ott vannak a mi csillagaink – szólalt meg Lorenzo – a saját
útjukat járva hozzák létre azt az együttállást, ami a mi
jelképünk, és az életünket irányítja. Hiszek benne, hogy meg
van írva az is, hogy akkor találkozzam Ferrantéval, amikor a
Baktérítő a csúcsára ér. Ez azt jelenti, hogy akkor leszek erőm
teljében. Te is, Ginevra, és te most velem vagy. Így hát az erőm
megduplázódik. Hálás vagyok, hogy itt vagy nekem. Karjával
egy kicsit megszorította, és mosolyogva lenézett az arcára.

– Élvezted az utazást, Contadina?
– Ó, igen.
– Én is. Nagyon jó volt ezt a néhány napot a tengeren

tölteni, távol a világtól, felelősség nélkül, elhalasztva a
feladatokat. Majdhogynem gyereknek éreztem magam újra.
Különös, de néha majdnem Giulianónak szólítottalak. Ő és én
annyi mindent csináltunk együtt, olyan sok közös élményben
volt részünk, annyit nevettünk…

Lorenzo hangja zavaros lett. Ginevra erősen összeszorította
a kezét, hogy át ne ölelje Lorenzót, aki sírt. Egy perc múlva a
férfi megköszörülte a torkát.

– Most pedig meg kell terveznünk a nápolyi
tartózkodásunkat – mondta. – Holnap megérkezünk.

– Olyan hamar?
Ginevra fájdalmasan felkiáltott.
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– Sima utunk volt. Gyorsan haladtunk. Holnap talán
lassabbak leszünk egy kicsit. Gambassi ma éjjel a partra
küldött néhány embert, hogy lovagoljanak előre, és jelezzék
érkezésünket. Gondolom, ad nekik időt, hogy átadhassák az
üzenetet, Valószínűleg reggeli után lehorgonyoz, és kisebb
vitorlákat vonat fel. Minden valószínűség szerint nagyon fog
figyelni minket, a félelem jeleit keresi majd, hogy jelenthesse
Ferranténak. Nem sok időnk lesz beszélgetni. Guidót fogom
megbízni, hogy vigyázzon rád. Mindig melletted lesz, hogy
megvédjen. Azt hiszem, engem rögtön Ferrantéhoz visznek.
Túlságosan ravasz és alattomos ahhoz, hogy idegharcba
kezdjen, és várakoztasson a fogadással.

– Mikor látlak akkor?
– Nem tudom, Contadina. Nem tudom, mire számíthatok.
– Félsz?
Lorenzo nevetett.
– Nem – mondta –, még nem. Erre rengeteg időm lesz még a

későbbiekben, ha rosszul fogadtam… És te félsz, kishúgom?
Ginevra nevetése valódinak tűnt.
– Mitől félnék? Ki bántaná Isten bolondját? Különösen egy

olyat, aki annyira koszos, mint Tino, Szereznem kell egy új
csuhát. Úgy bűzlök már, mint egy kecske.

– Tényleg? Hát ez jó. Nem csoda hát, hogy a jó kapitány
olyan sok időt töltött a kabinjában. Az én orromnak, tudod,
egyéb áldásai is vannak a szépségén kívül. Például nem
érzékelem a szagokat. Így aztán Róma és Nápoly is
elviselhetőek a számomra. Holnap majd meglátod, miért
mondom. Firenzével össze sem lehet hasonlítani.

***

A gálya bevonta vitorláit, és befutott a nápolyi kikötőbe. Az
evezősök tökéletes összhangban dolgoztak. Egy kis hajóraj
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várta lobogó zászlókkal, hogy a mólóhoz kísérje. Mindegyik
hajó orrában trombitások fújták az üdvözlő dallamokat, és
apródok lengették a Ferrante és Lorenzo címerével ellátott
zászlókat. Királyi fogadtatás volt.

Lorenzo az üdvözlésre válaszul felemelte a karját. Félretette
a luccót, és teljes udvari díszt viselt, a fleur-de-lis díszes páncél
kiválóan mutatott. Nyugodtnak látszott, de a szeme a hajók
fedélzetét pásztázta ismerős arcok után kutatva. Voltak barátai
Nápolyban, és tudta, hogy szüksége lesz rájuk.

Ginevra távolabb állt három libériás őrrel. Alig figyelt a
fogadtatásra, lenyűgözte a mélyen kanyargó öböl. A víz olyan
kék volt, amilyennek egész héten látta, de itt világosabb kék,
türkiz és zöld csíkok váltakoztak benne. A gálya
méltóságteljesen haladt előre ebben a pompában. Szemével
követte a hullámokat a partra, ahol újabb színek ragadták meg
a figyelmét: a házak mintha egy szivárvány darabjai lennének,
a virágok, a rakparton összezsúfolódott tömegben az emberek
ruhái. A partszakasz mély kanyarja hipnotizálva a tekintetét
még távolabbra vezette, s azon is túl megpillantotta a
misztikusan füstölgő hegyet, a Vezúvot. Csodálattal vegyes
félelemmel bámulta a felszálló sápadt gomolyagot, már-már
elhitte, hogy a vulkán működésben van a föld alatt.

A gálya megközelítette a partot, és Ginevra eksztázisban
szívta be a levegőt. Lorenzo biztosan megbolondult, gondolta.
Nápoly a virágok illatával van tele. December tizenhetedikén
tavasz van. Milyen szomorú, hogy ő nem érezheti. Lorenzo. A
nyelvén ízlelgette a nevét, és olyan édesnek érezte, mint a
virágok illatát az orrában. A takaró csuklya védelmében arcára
kiült a boldogság a férfi látványától. Milyen egyenes a háta,
milyen széles a válla. A haja úgy csillogott, mint ékszerekkel
díszített kalapja, a lábai a fehér selyemnadrágban olyan
erősnek látszottak, mint a carrarai márványoszlopok.
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Azt mondta, örül, hogy vele vagyok, idézte fel gondolatban,
és szorosan átölelte a vállam.

A szívét olyan tavasz töltötte be, ami édesebb volt annál,
ami körülvette. Versek jutottak az eszébe, melyeket eddig csak
olvasott, de nem értett, ám most megteltek jelentéssel, és
zenéjük a szívében dobolt.

Tökéletes boldogsága addig tartott, amíg a gálya kikötött a
móló széles kőlépcsőinél, és Lorenzo könnyedén kilépett a
partra. Abban a pillanatban elveszett a mosolygó, integető,
beszélgető emberek gyűrűjében, egyiket ölelte át a másik után,
nőket, férfiakat vegyesen, és úgy távolodott el a hajótól, hogy
vissza se nézett.

Ginevra úgy érezte, mintha a nap elbújt volna egy felhő
mögé.

***

Ferrante király és udvartartása egy hagyma alakú, téglából
épült várban lakott, mely az öbölre nézett. A várral szemben
lévő kis palotát jelölte ki Lorenzo számára. A nápolyi udvar
egy fontoskodó kamarása megvető arckifejezéssel vezette oda
a hajóról Lorenzo kísérőinek kis csapatát. Csak négyen
vannak, egyikük egy büdös, tántorgó idióta. Megmutatta a
szállásukat, Ginevra a kápolna mellett kapott egy szobát. A
kamarás tüntetőén egy szegfűszeggel illatosított pomandert15

szagolgatott, valahányszor öt lábnál közelebb került hozzá.
Ginevra visszafojtotta sürgető kuncogását a férfi

kényeskedő, piperkőc mozdulatai láttán, és visszaszívta a
nyelvére toluló kemény szavakat is. A kikötőből a palotába
vezető séta során rájött, mire gondolt Lorenzo, amikor a
nápolyi illatokra figyelmeztette. Egy széles kövezett út vezetett

15 Korabeli illatos gyantákból gyúrt labdacs, levegő illatosítására és védőszerül
járványos betegségek ellen
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Ferrante kastélyába, de az onnan elágazó utcák sárosak,
mocskosak voltak, bűzlöttek a szeméttől és az ablakon kiöntött
szennyvíztől. Ezzel összehasonlítva, akarta mondani, az ő
mosatlan, piszkos szerzetescsuhája határozottan jó illatú.

Először a szobájával ismerkedett, aztán felfedezőútra indult
a palotába Világos volt és levegős, erkélyes tengerre néző
ablakokkal, a szobákat színes vagy aranyozott dekorációk
díszítették, melyek kagylókat, nimfákat, delfineket, halakat és
fantasztikus növényeket ábrázoltak. A díszítések színes
frivolsága szárnyaló jókedvre derítette; nehéz volt elhinni,
hogy veszélyben van itt. Szobájának zárt ajtaja mögött vidám
rögtönzött táncra perdült. Még ha a szobája távol van is
Lorenzóétól. Még ha el is felejtette őt abban a percben, ahogy
meglátta a barátait. Tavasz volt, ő pedig szerelmes.

***

Másnap Ginevra nem akart felkelni az ágyból. Alig aludt
valamit. Eleinte túl izgatott volt a pihenéshez, aztán meg a
szívében és a fejében lévő zűrzavar tartotta ébren.

Meg kellene fejtenem, mi történt velem, mondta magának.
Mit jelent szerelmesnek lenni? Mit tegyek? Mit tehetek? Mit
gondol rólam Lorenzo, mit érez irántam? Tudom, hogy
törődik velem… vagy nem? Elhozott magával, azt mondta, én
vagyok a szerencséje… de aztán köszönés nélkül ott hagyott,
amint megérkeztünk. Azt tette, amit a szerelmesek szoktak,
amíg világ a világ: visszaidézte emlékezetébe, és alaposan
megrágta Lorenzo minden szavát, minden mozdulatát,
pillantását, ide-oda forgatta a történteket, megvizsgálta
minden oldalról, minden szempontból. Megpróbálta kiolvasni
a mozdulat, a hanghordozás fontosságát, valami olyan üzenet
vagy jelentés után kutatva, amire vágyott.
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Érzelmeinek hullámai magasra csaptak, majd alámerültek,
hogy ismét felemelkedjenek. Kínozom magam, gondolta, ezt
abba kell hagynom. Csak még jobban összezavarodom.

De ez a kínzás édes volt, nem tudta abbahagyni.
Párbeszédeket talált ki Lorenzóval, drámai helyzeteket,
melyben bevallja szerelmét. Képzeletében Lorenzo
csodálkozik, majd felülkerekedik benne az örömteli felismerés,
hogy ő is viszontszereti. Vagy azonnal bevallja, hogy mindig is
szerette, de soha nem remélte, hogy Ginevra viszonozza az
érzelmeit. Vagy nem mond semmit, csak a karjaiba kapja és…
és nem tudta befejezni a jelenetet. Ragyogó álomvilága nem
engedte betörni a kezek érintését a bőrén, vagy az utálatos,
brutális férfivágyat, ami megerőszakolta őt.

Letérdelt az ablaka elé, és felnézett a csillagképre, amelyről
Lorenzo azt mondta, hogy mindkettőjüké, és
összefüggéstelenül imádkozni kezdett hozzájuk, Istenhez, az
összes szentekhez, Szűz Máriához, Jézushoz, a holdhoz és a
tengerhez. Tegyetek valamit, hogy szeressen… nem úgy,
ahogy én szeretem, ez túl nagy kérés lenne. Engedjétek, hogy
csak egy kicsit szeressen… vagy ha ez is túl sok, akkor csak
hagyja, hogy én szeressem.

Még mindig ott térdelt, amikor végre elaludt. Napkeltekor
az éhes sirályok rikoltozása ébresztette fel. Felnyögött
fájdalmában, ahogy elmerevedett a háta, a lába, kicsavarodott
a nyaka. Az ágyához vánszorgott, végignyúlt rajta, és mély
álomba zuhant.

Úgy tűnt, mintha csak percek teltek volna el ezután, amikor
kopogást hallott az ajtaján. De ahogy kinyitotta a szemét, és
belevágott a csillogó napfény, megértette, hogy bizonyára késő
van már.

– Jövök – kiáltott ki. – Egy perc.
Hátrasimította a haját az arcából, felvette illatozó

szerzetesruháját, és a fejére húzta a csuklyát.
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Kinyitotta a zárat, és szélesre tárta az ajtót.
– Mit akar?
Az ajtó előtt ácsorgó szolgálólány megdöbbent és

hátralépett, és motyogott valamit olyan akcentussal, amelynek
értelmét Ginevra fáradt agya nem tudta kibogozni. Háromszor
is meg kellett kérnie, hogy ismételje el, amit mondott, amíg
végre megértette. Abban a pillanatban elszállt minden
kimerültsége és rosszkedve. A szolgálólány egy szobába
vezette, ahol forró víz, törölköző és friss ruha várta.
Őexcellenciája, tisztelt vendégünk Firenzéből, rendelte
mindezt a papja számára.

Lorenzo nem felejtette el őt.

***

Ferrante testőrségének egy tisztje körbevezette a három
szolgát és a szent bolondot a várban még ebéd előtt. Ez pedig
teljesen felborította Ginevra világát.

A trónterem, a fogadótermek, a tanácstermek, a báltermek
mind hatalmasak voltak, és nagyon gazdagon díszítették és
bútorozták be őket. Pont, ahogy egy nápolyi királyhoz illik,
mondta Maurizio, Lorenzo egyik embere. A másik kettő csak
nevetett. Mint firenzeiek, akik büszkék városuk mértéktartó,
kőből készült remekműveire, a túlcicomázott aranyozott
angyalkákat komikusnak találták.

A tiszt arca elkomorodott. Úgy döntött, hogy kibővíti a
bemutatót.

– Ez itt királyunk kedvenc tartózkodási helye a várban –
magyarázta.

Ezzel kinyitott egy vastag faajtót, és bevezette a firenzeieket
a mögötte lévő terembe.

A borzalmak órája következett. A tiszt megmutatta nekik a
kínzóeszközeiket, köztük néhány olyan egyéni találmányt,
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melyekről a harcedzett, tapasztalt Medici-őrök még csak nem
is hallottak. Aztán egy hatalmas fallal körülvett kertbe vezette
őket. Ginevra azt hitte, vége a bemutatónak, és gratulált
magának, hogy sikerült megőriznie az önuralmát.

De csak addig, amíg meg nem látta az első ketrecet. Ebben
egy férfit tartottak fogva, meztelen volt és csontsovány, a haja
és a szakálla összecsomósodott a kosztól. A szemeiben az
őrület kifejezése ült, szánalomra méltó állati vinnyogást
hallatott, és a rácsokon keresztül felé nyújtotta a kezét.

– Azt hiszi, itt az ebédidő – mondta a tiszt nevetve. – Az
emberek rendszerint ebédidőben jönnek megnézni a
foglyokat. Nagyon szórakoztató. Néha bedobunk nekik
fadarabokat, amelyeket olyanra festünk, hogy kenyérnek vagy
húsnak látszanak. Ez itt például olyan erősen tud harapni,
hogy csak úgy repülnek a faforgácsok.

– Hányan vannak…?
Maurizio közömbösséget színlelt, mint akit nem túlságosan

érdekel a dolog.
– Változó. Most éppen csak négyen vagy öten vannak.

Megnézzük mindegyiket. Kövessenek.
Ginevra azt hitte, hogy ez biztosan a nápolyi bolondokháza.

Kényelmetlenül érezte magát a bolond szerepében. Guido, akit
a védelmével bízott meg Lorenzo, pontosan emiatt aggódott.
Mikor a tiszt már vagy a harmadik ketrecet mutatta
büszkélkedve, Guido megkérdezte, hogy minden nápolyi
őrültet ketrecben tartanak-e.

– Őrültet? – ismételte meg a tiszt. – Ezek nem őrültek,
amikor idekerülnek. Ők a Király ellenségei. Egykor mind
nemesek voltak. A király szereti nézni, ahogy könyörögnek,
hogy engedje szabadon őket, aztán meg azért, hogy ölje meg
őket, végül, hogy adjon nekik enni, hogy életben
maradhassanak. A király fogadásokat köt a barátaival, hogy
mennyi ideig tart egyik-másik megtörése.
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A tiszt a firenzei látogatókra mosolygott. Tudta, hogy éppen
Lorenzo de’ Medicit képzelik egy ilyen ketrecbe.

– Elég a fogolykertből – mondta. – Kezd unalmas lenni.
Mindannyian örültek, hogy követhetik a lenyírt füves

ösvényen, minél távolabbra a ketrecektől. A tiszt elérte a célját,
de túlságosan élvezte a dolgot ahhoz, hogy kihagyja a
bemutató csúcspontját.

Ginevra először azt hitte, a tiszt tévedett, amikor egy
fogadóterembe botlott. Az elegáns hosszú termet, ahová
beléptek, pazar falikárpitok borították, az ablakok peremén
hatalmas virágvázák illatoztak, és gondosan öltözött férfiak
ültek az aranyozott székeken, vagy éppen álltak a falak
mentén.

Aztán megérezte azt a szagot, amit a virágillat sem tudott
elfedni, és émelyegni kezdett a gyomra.

– Ezek itt a király legtöbbre tartott ellenségei – magyarázta a
vezetőjük. – Olyan férfiak, akiket csodált és a barátainak
tartott. Amikor elárulták a barátságukat, természetesen ki
kellett végeztetnie őket. De nem akarta elveszíteni a
társaságuk élvezetét. Bebalzsamoztatta őket, így aztán
elérhetők a számára bármikor, ha beszélgetni akar velük…
Kiváló munka, ugye egyetértenek? Az ember megesküdne,
hogy bármelyik pillanatban megmozdulhatnak és beszélni
kezdenek… Be akarnak mutatkozni? Van három tábornokunk,
két hercegünk és számos grófunk…

És ez az a király, akit Lorenzo észérvekkel akar meggyőzni,
hogy rávegye, hagyja abba a háborút Firenze ellen, gondolta
Ginevra. Ebben a percben Lorenzo valószínűleg vele van, s
Ferrante játszadozik vele, mint macska az egérrel.

Megvetette magát, amiért olyan lényegtelen dolgok miatt
aggódott, mint a saját szerelmi vágyódása, amikor Lorenzo ki
van szolgáltatva Ferrante kénye-kedvének, és csak a saját
eszét, bölcsességét használhatja a védelmére. Ebben a
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pillanatban nagy ugrást tett romantikus, önző álmodozásaitól
ahhoz, hogy elismerje Lorenzót, mint férfit. Ő maga a
bátorság. És merészség. Államférfihoz méltó képességekkel. És
az államot képviseli.

Én pedig egyazon csillagzat alatt születtem vele, mondta
büszkén magában. Meg kell találnom a módját, hogy
segíthessek neki. Az égiek biztosan megmutatják majd,
hogyan.
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31. FEJEZET31. FEJEZET31. FEJEZET
Egészen nagy számú toscanai élt Nápolyban. A Medici-

banknak voltak itt is irodái, éppúgy, mint számos kisebb
banknak, ezenkívül gyapjúkereskedők, hajózási vállalkozók,
ékszer-, fűszer- és borkereskedők telepedtek itt le. Számos
gazdag toscanai költözött ide, mivel jobban kedvelték a déliek
nyugodtabb életstílusát, és olyanok is, akik hozzászoktak a
természetellenesen buja kicsapongó életformához, ami itt
ugyancsak virágzott.

Lorenzót mindannyian kíváncsian üdvözölték. Már jóval
azelőtt özönlöttek a meghívások a palotába, hogy megérkezett.

A legszorosabb barátai azonban nem a honfitársai közül
kerültek ki. Ferrante családjának tagjai voltak. Majdnem
tizenöt éve már, tizenöt éves korában diplomáciai küldetésen
képviselte itt Firenzét. Akkor találkozott Ferrante kisebbik
fiával, amikor Genovában kikötöttek. Együtt mentek Milánóba
Ippolitáért, annak a hercegnek a lányáért, aki akkoriban
uralkodott. Federigónak kellett Ippolitát Nápolyba kísérnie,
hogy ott feleségül menjen Federigo bátyjához, aki Calabria
hercege, és a trón várományosa volt. Útban Nápolyba az egész
esküvői vendégsereg megállt Firenzében, és egy hetet töltöttek
Lorenzo vendégeként a városban.

A három fiatal nagyjából azonos korú volt, tele a fiatalság
lelkesedésével és energiájával. De ennél maradandóbb
jellemvonásokkal is rendelkeztek. Federigo költő volt, ahogy
azt minden tanult fiatalembertől elvárták akkoriban, és
szenvedélyesen érdeklődött Lorenzo érvelése iránt, miszerint
a népies olasz nyelv a legjobb a költészet számára. Ippolita éles
eszű fiatalasszony volt, akit lenyűgöztek a Cosimo de’ Medici
által alapított Platón Akadémia eszméi.
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Erős barátság alakult ki közöttük, mely az évek során csak
tovább erősödött. Rendszeresen útra keltek a levelek és a
kéziratok Firenzéből Nápolyba és Nápolyból Firenzébe.

Lorenzo azon tűnődött, hogy Ferrante háborúja hogyan
érintette a barátait. A Firenzét fenyegető hadsereg tábornoka
Alfonso volt, Federigo bátyja, Ippolita férje.

– Szövetségek és háborúk jönnek és mennek, de a költészet
örökké megmarad – mondta Federigo. – Csodálatos, hogy
most végre visszaadhatom a vendéglátást. Csak azt remélem,
hogy olyan jól fogjuk érezni magunkat itt Nápolyban is, mint
régen Firenzében.

Ippolita kijelentette, hogy ő a maga részéről biztos benne. A
mosolya azt sugallta, hogy olyan vendégszeretetet kínál fel
Lorenzónak, mellyel Federigo nem vetélkedhet.

Lorenzo az első játszmát tehát megnyerte.

***

Lorenzo lázas imádkozás közben találta Ginevrát a
kápolnában.

– Gyere velem, Contadina. Meg akarok mutatni neked egy
nápolyi specialitást.

Éppen akkor vált el a barátaitól, és nagyon jókedvű volt.
Ginevra viszont éppen akkor tért vissza hátborzongató

várbeli látogatásáról. Figyelmeztetni akarta Lorenzót, és
könyörögni neki, hogy meneküljenek Ferrantétól. De aztán
csak mosolygott, és ment vele. Semmi értelme elmondani neki,
amit már biztosan tud, és különben is, biztos, hogy sohasem
futamodna meg.

Együtt mentek a katedrálisba, hogy megnézzék a
megdöbbentő mechanikus szerkezettel működtetett
karácsonyi mozgószínpadot. A Szent Család életnagyságú,
életszerű alakjai csoportosultak a színen, gyönyörű angyalok
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függtek felettük, és imádó tekintetű állatok néztek rájuk. Egy
lassan körbeforgó színpad hozta elő egy hegy mögül a
juhászokat és a bárányokat a betlehembe, hogy aztán
továbbvonuljanak egy facsoport közé. Amikor a juhászok
eltűntek, a hegy mögül elindult a háromkirályok felvonulása.
Mindegyik királyt apródok, lovagok és szolgák kísérték. Aztán
jöttek a tevék, az elefántok, zebrák, lovak színes forgataga.
Ginevra soha nem látott ehhez hasonlót. Szájtátva bámulta a
gyönyörűen kidolgozott alakokat, a ruháikat, a fejükön az
igazi hajat, az ékszereiket, a nyergeket és a gyermek Jézus
ajándékait.

Amikor az utolsó apród is besiklott az erdőbe, Ginevra
Lorenzóra nézett. Ugyanannyira elkápráztatta a látvány, mint
őt.

– Hallottam erről a betlehemes színpadról, de nem hittem
el. Kellene szereznem egyet Firenzének is.

– Ó, Lorenzo, nézd, még nincs vége. Ott egy dudás.
– Igen. És egy farmer kaszával. A felesége is vele van, egy

kecskét vezet.
– Nézd azt az öregasszonyt mögötte. Hasonlít Claudiára,

akivel a farmon találkoztunk, amikor kilovagoltunk
Firenzéből.

Férfiak, nők, gyerekek tucatjai vonultak el előttük. Minden
osztálybeli és foglalkozású ember képviseltette magát, aki csak
Nápoly környékén megtalálható volt.

Lorenzo és Ginevra megbámulták az alakok
természetességét. Ez már művészet volt, egy sajátságos
művészet, talán az egyetlen, ami Firenzéből hiányzott.
Lorenzo azt kívánta, bárcsak művészbarátai láthatnák, és
elhatározta, hogy elkészíttet egy ilyet.

Újra feltűnt az első juhász. Ginevra felsóhajtott.
– Százszor is végig tudnám nézni.
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– Bárcsak megtehetnénk, de olyan kevés az időm. El
akartam neked mondani, hogy a csillagok nekünk dolgoznak,
nem kell aggódnod. Kényelmesen elhelyezkedtél? Kellemes
szobát adtak?

– Igen. Nagyon szép. És sokkal jobban érzem magam ebben
a tiszta ruhában. Köszönöm, hogy gondoltál rám és
megrendelted.

Lorenzo vigyorgott.
– Önvédelem – mondta. – Nem akartam, hogy kidobjanak

miattad az utcára. – Aztán újra komolyra fordította a szót. –
Figyelj nagyon, Ginevra. Figyelik, bármit teszünk és mondunk.
Ne beszélj a szolgákkal, csak a legszükségesebbet, és éjszakára
tartsd zárva az ajtód. Egyházi ember vagy, ne feledd, tehát
nagyon fontos, hogy naponta legalább kétszer részt vegyél a
misén. Guido kíséretében pedig olyan gyakran jössz ide
megnézni a mozgószínpadot, ahányszor csak akarsz. Nagyon
elfoglalt vagyok, de megpróbálok beugrani a kápolnába
naplemente táján, amikor csak tudok. Ha valamit kérni akarsz
tőlem, ott keress. Remélem, hogy küldetésünk egy-két héten
belül befejeződik. El tudod foglalni magad addig?

Ginevra bólintott.
– Jól megleszek. Mindig találok magamnak valami

tennivalót.
– Jó kislány vagy. Most sietnünk kell vissza.
Ezzel Lorenzo mindkét oldalról arcon csókolta.
Erre most nem gondolok, esküdött meg magának Ginevra

Éjszakára tartogatom, amikor egyedül leszek és félek. De égett
az arca. Megérintette az ujjával, hogy megjegyezze a helyet a
későbbi visszaemlékezésig.

***

Lorenzo dühöngött.
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– Békét akar az a fattyú, és nagyon jól tudja, hogy a trónja
nagyobb biztonságban van, ha Firenze a szövetségese, mintha
a pápai állam a határáig nyúlna, mivel a pápa mindig további
terjeszkedésre éhezik. Csak szereti rángatni a kötelet ronda
kolbászujjaival, és nézni, ahogy táncolok neki, mint egy
marionettfigura. A fenébe Ferrantéval.

Ginevra figyelmeztette, hogy fogja halkabbra a hangját.
– Kémek ragadtak az ajtóra, és odakinn hallgatóznak,

Lorenzo. Rólad azt hiszik, hogy imádkozni jöttél a kápolnába,
rólam meg azt, hogy félnótás vagyok, nem pedig olyasvalaki,
aki megértheti a diplomáciai problémákat.

Két hét múlt el, és Lorenzo semmivel sem jutott közelebb a
küldetése végéhez. A kényszerű semmittevés az idegeire
ment. Pedig kitöltötte az idejét. Fogadásokat adott a
Nápolyban élő toscanaiak számára, fogadásokra járt, amit az ő
tiszteletére adtak. Megvásárolta azoknak a gályaraboknak a
szabadságát, akik Nápolyba hozták, és hozzájárult egy tucat
hajadon hozományához, akiket az érsek választott ki erre a
célra. Leveleket írt a családjának, a barátainak, a Signoriának, a
villái és az istállói intézőinek, a pisai egyetem professzorainak.
Verseket olvasott és írt, solymászni ment Federigóval, és
diszkréten enyelgett Ippolitával. De nem végzett semmit.

Ginevra figyelmeztetése arra kényszerítette Lorenzót, hogy
a lányra koncentráljon, ne a dühére.

– Bocsáss meg – mondta csendesen. – Igazad van. Ha
elveszítem az önuralmam, azzal csak Ferrante kezére játszom.
Inkább vidámabb dolgokra gondolok. Holnap lesz a
születésnapunk, emlékszel? Milyen ajándékot szeretnél?

– Pénzt – vágta rá Ginevra azonnal.
Ez sértette Lorenzót.
– Miért ne? – válaszolta keserű, kemény hangon. –

Mindenki ezt akarja…
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Leoldott az övéről egy súlyos zacskót, és Ginevra lábai elé
dobta a földre. A benne lévő aranyérmék tompán kongó
hangot adtak.

Ginevra Júdásnak érezte magát, de felemelte a zacskót, és
egyszerűen csak annyit motyogott: – Köszönöm.

Kitalált valamit, de ahhoz pénzre volt szüksége. A terve
pedig még Lorenzo ellenszenvénél is fontosabb volt a
számára.
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32. FEJEZET32. FEJEZET32. FEJEZET
Már másnap nekilátott a terve megvalósításának.

Megérkezésük után az első hetet azzal töltötte, hogy üres
tekintettel, céltalanul bolyongott a várban, néha
összefüggéstelenül beszélt, és nyomatékképpen fel-felnevetett,
és halandzsázott valamit az egyházról. Eleinte gyanakodva
figyelték a komédiát, de olyan meggyőző volt, hogy a
szolgálók és a katonák csakhamar elfogadták, sőt sportot űztek
abból, hogy kegyetlen tréfákkal, viccekkel gúnyolják Tino-t.
Tino azonban nem értette, csak idiótán mosolygott, és tapsolt
örömében, hogy magára vonta a figyelmüket. De a háziak
csakhamar megunták a játékot, Tinó már nem volt fontos a
számukra, észre sem vették a jelenlétét. Ekkor következett
Ginevra.

Azonosította Ferrante komornyikját, Carlót, megtanulta a
szokásait, megtudta, hol lehet nagy valószínűséggel
megtalálni, ha nincs szolgálatban. Biztos volt benne, hogy ez a
sors keze: a komornyik egy megrögzött, többnyire
balszerencsés játékos volt. Ginevra a foga közé szorított egy
aranyat, és az istállóudvar sarkához ballagott, ahol Carlo
kockázott az istállómesterrel és a főlovászával.

Nem volt nehéz elérnie, hogy felfigyeljenek a kincsére, és
rávegyék, hogy játsszon velük. Feltűnően csaltak, de Tino
ugye túl buta, hogy észrevegye. Tino ahhoz is túlságosan
ostoba, hogy óvatosak legyenek a jelenlétében. A három férfi
tehát szabadon beszélgetett, Carlo fölényeskedett a többiekkel,
hogy milyen sokat tud a király szokásairól, hangulatairól.
Ferrante dicsekedett a komornyikjának, és még meg is bízott
benne.
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Ginevra naponta elveszített egy forintot. Minden este
elmondta Lorenzónak, amit megtudott, mikor a kápolnában
találkoztak.

Lorenzóra nagy hatást tett a lány vakmerősége, egészen el
volt ragadtatva.

– Az összes szentekre esküszöm, te egy kész csoda vagy,
Contadina! Boldog vagyok, hogy mellettem vagy.

Az információk, melyeket Ginevra összeszedett, néha
idegtépőek voltak. Ferrantét állandó nyomás alatt tartotta a fia,
hogy fokozza a hadserege erejét, és igázza le Firenzét, amikor
ismét folytatják a háborút. A király rettenetesen hiú is volt, így
aztán kísértette a szerep, hogy ő lehet Lorenzo de’ Medici
legyőzője, és beteheti Lorenzo alakját is a bebalzsamozottak
szörnyű múzeumába

De Federigo sem engedett a nyomásból. És Ippolita sem. És
Ferranténak azért volt elég esze ahhoz, hogy tudja, Nápoly
sokkal nagyobb biztonságban van, ha a pápa ambíciói
korlátozva vannak azáltal, hogy Firenze északon, Nápoly
pedig délen sakkban tartja Sixtust. A pápától csak úgy
záporoztak a levelek, melyek lobbanékony, parancsoló stílusa
sértette Ferrante önhittségét.

Így aztán a király ingadozott, nem tudott dönteni, húzta az
időt, játszadozott Lorenzóval, próbára tette a türelmét. Múltak
a hetek, a hónapok.

Ezalatt Ginevra Lorenzo remetéjeként és összeesküvőjeként
szolgált. Megismerte a férfi összetett, ellentmondásos
természetét, csüggedt pillanatait és áradó jókedvét,
türelmetlenségét, és vasakaratát, játékosságát és józan
kötelességtudatát. Iránta érzett tisztelete és csodálata egyre
nőtt, gazdagította égő szerelmét. De táplálta benne a reményt a
közösen vállalt veszély bensőségessége, és vagy százszor
felidézte emlékezetében a kápolnában folytatott suttogásaikat.
És sírt, amikor egyedül maradt a szobájában, mert tisztán látta,
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hogy Lorenzo nem viszonozza a szerelmét, egyáltalán nem
úgy gondol rá, mint nőre. Csupán a partnere volt egy
veszélyes vállalkozásban, a társa, akivel majd-nemhogy
egyenlő.

Barátok vagyunk, mondta magának, és már ez is sok. Bízik
bennem, csodál és szeret, baráti szeretettel. Szerencsés vagyok,
hogy ennyit is kapok tőle. Ez elég. Elégnek kell lennie.

Bárcsak ne volnék olyan fáradt. Ez a színjáték teljesen
kiszívja belőlem az életet. Gyűlölöm, hogy állandóan
színlelnem kell, odafigyelnem minden szavamra, minden
pillantásomra, örökösen hallgatóznom kell és találgatnom, mi
lehet amögött, amit hallok. Utálom a bolondot játszani azzal a
hitvány Carlóval, és nem akarok úgy tenni, mintha Lorenzo
öccse lennék.

Nem tudom, kibírom-e addig, míg Ferrante elenged minket.
Pedig bírnom kell.

***

Február végén, végeláthatatlan hét után Ferrante aláírta a
békeszerződést és a szövetséget Firenzével.

– Megcsináltuk, Contadina, te meg én együtt. Most már
mehetünk haza.

***

Egy Nápolyban élő firenzei üzletember kereskedelmi
hajóján utaztak haza. Nem volt olyan kényelmes, mint
Ferrante gályája, de legalább a kapitányt és a legénységet nem
az ellenség fizette. Lorenzo végre elengedhette magát, és
Ginevra is. Tino-t örökre maguk mögött hagyták. Ginevra
azonban továbbra is a szerzetes öltözékét viselte.
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Nem volt semmiféle feszültség, semmi lázas vidámság.
Mindketten kimerültek voltak, és abban a tudatban
lustálkodtak, hogy egy feladatot befejeztek, tehát megérdemlik
a pihenést. Sétáltak a fedélzeten, vagy kényelmesen
elhelyezkedtek a szállítmányt tároló dobozokon és bálákon, és
nézték a tengert, belélegezték az éles levegőt, dőzsöltek a
végtelen térben a nápolyi bezártság után.

Néha beszélgettek, de többnyire hallgattak, nem követeltek
semmit sem maguktól, sem egymástól. Lorenzo egyszer
szórakozottan megjegyezte, hogy bárcsak Giuliano is velük
lehetett volna. Élvezte volna a bonyodalmakat és a kalandot.

– Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna az
öcséddel – mondta Ginevra. – Tudom, hogy hiányzik neked.
Hogyan halt meg? Pestisben?

Lorenzo elmesélte neki Giuliano meggyilkolását, és azt,
hogyan próbálta meg a lány családja magához ragadni az
államhatalmat.

Ginevra annyira megdöbbent, hogy egy szót sem tudott
szólni.

Csak órák múlva tudta megmondani Lorenzónak, mennyire
sajnálja.

– És annak ellenére, hogy mekkora bánatot okoztak neked
és anyádnak a Pazzik, ti befogadtatok és gondoskodtatok
rólam. Miért nem hagytatok meghalni?

– Te ártatlan voltál. Sohasem akartam ártatlanokat bántani.
Mégis százak sebesültek meg, de csak téged hoztak el
hozzánk. Különben is, hogyan ünnepelhetném a
születésnapomat az én Contadinám nélkül?

***

Úgy peregtek az órák, mint ujjai körül a homok. Ginevra
megpróbálta megragadni őket, késő éjszakáig fennmaradt,
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ahogy Lorenzo tette, megkísérelte akaratával kényszeríteni a
napot, hogy még ne nyugodjon le, még ne keljen fel. Amikor
megérkeztek Livornóba, tudta, hogy vége a Lorenzóval töltött
időnek. Le nem vette róla a szemét miközben írt, olvasott vagy
aludt. Emlékezetébe akarta vésni arcának minden vonását, a
testét, a kezeinek és a lábainak vonalát, ahogy a haja
kunkorodott a feje tetején, a vékony vágást a nyakán,
négyszögletes körmeit.

– Nem! – kiáltotta, amikor Lorenzo közölte vele, hogy
másnap reggel kikötnek. – Annyira szeretem a tengert – tette
hozzá gyorsan.

– Majd utazol máskor is a tengeren, biztosíthatlak róla. Mit
szeretnél még, Ginevra? Sokkal tartozom neked a nápolyi
segítségedért.

Veled akarok maradni, zakatolta a szíve. De Ginevra néma
maradt, a szemét lesütötte, hogy elrejtse a könnyeit.

Lorenzo felemelte az állát.
– A szomorúság nincs megengedve – nevetett. – Nem illik

hozzád. Most pedig beszélj. Csak van valami, amit nagyon
szeretnél… Mi az, Contadina? Te sírsz? Mi baj van?

Ginevra megpróbálta elfordítani a fejét, de a férfi ujjai
szorosan fogták az állát. Az arca nagyon közel volt az övéhez.

– Mondd meg nekem – kérte.
– Veled akarok maradni – suttogta Ginevra.
Lorenzo elengedte, és hátralépett, mintha leforrázták volna.

Ginevra valahogy tudta, hogy más asszonyok, talán többen is,
ugyanezeket a szavakat mondták már neki előtte is, ezzel
próbálták megfogni, magukhoz láncolni őt. Mindent lerombolt
a szavaival, még azt is, ahogyan talán emlékezne rá.

– Olyan jó szórakozás volt – mondta – olyan izgalmas és
olyan különös. Játszani a szent bolondot, kockázni, kémkedni.
Bárcsak ne lenne még vége. Az élet olyan unalmas lesz ezután,
míg te újabb és újabb kalandokba fogsz majd.
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Lorenzo hitt neki. Látszott a megkönnyebbülés az arcán, a
testén.

– Természetesen azt remélem, hogy ebben nem lesz igazad
– mondta mosolyogva. – Nagyon jól megleszek még egy ilyen
kaland nélkül, mint ez. Töröld meg az arcod, Contadina, és
hagyd abba a szipogást. Lássuk, mit találhatunk ki, hogy ne
legyen unalmas az életed… Az én bölcs és csodálatos anyám
azt kérte tőlem, hogy találjak számodra férjet. Azt hiszem,
olyan férfi után kell néznem, aki egy kicsit bolond. Olyant, aki
él-hal a kalandért. Mit szólnál mondjuk egy hajóskapitányhoz?
Vele utazhatnál, gyakorlatilag a hajón lakhatnál.

– Nem áll szándékomban férjhez menni.
A lány most nagyon mérges volt. Lorenzo úgy akarja

elrendezni az élete hátralévő részét, mint azokét a szegény
lányokét, akiknek hozományt adott; jutalmul férjet akar neki
vásárolni, búcsúajándékként, mint egy nápolyi szuvenírt.

– De természetesen férjhez mész. Ez a nők sorsa.
– De én nem vagyok nő. A nők gyermekeket szülnek, én

pedig meddő vagyok.
Lorenzo megpróbálta megfogni a kezét.
– Tudom, mamina elmondta, hogy az esés miatt…
Ginevra dühösen ellökte magától.
– A fenébe azzal az eséssel! Azért vagyok meddő, mert a

katonáid megerőszakoltak. Soha nem fogom megengedni,
hogy egy férfi hozzám érjen, mert képtelen vagyok elfelejteni.
Nézd, Lorenzo. – Széthúzta szerzetesi köpenyét és
lemeztelenítette a mellét. – Látod azokat a jeleket. Azok a
harapások nyomai. Ezek a forradások itt pedig arra
emlékeztetnek, ahogy a páncéljuk csatjai felszakították a
bőrömet. Te férfi vagy. Te szeretnél olyan feleséget, aki más
férfiak nyomait viseli magán? Akit úgy használtak, mint egy
utolsó utcalányt és aztán eldobtak, mint a szemetet? Milyen
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semmirekellő lehet az a férfi, akit te meg tudsz nekem
vásárolni férjnek?

A felettük imbolygó lámpás megvilágította borzasztóan
összekaszabolt bőrét. Lorenzo megpróbált nem odanézni a
forradásokra, hogy ezzel is tagadja a tragédiát, amit
tanúsítottak. Térdre borult Ginevra padja előtt.

– Hadd takarjalak be – mondta. – Szegény kicsi
Contadinám. Nem tudtam, ezt nem tudtam.

Ujjaival felemelte a köpeny szárnyait, és összehúzta anélkül,
hogy hozzáért volna a bőréhez. Aztán tehetetlenül leejtette a
kezeit, és felnézett, hogy a dühtől lángoló szemébe nézzen.

– Nem kérhetem, hogy bocsáss meg. Vannak dolgok, amiket
nem lehet megbocsátani. Megtalálom kik voltak, és megölöm
őket.

Ginevra megrázta a fejét.
– Ezt nem akarom. Csak el akarom felejteni.
A szeme ismét üres volt, a dühe elszállt. A kezét Lorenzo

fejére tette és alig érintve megborzolta.
– Már régen megbocsátottam neked. De sohasem leszek

képes megbocsátani, ha arra kényszerítesz, hogy férjhez
menjek.

– A szavamat adom.
Ginevra becsukta a szemét és felsóhajtott: – Köszönöm –

mondta.

***

Livornóban zászlókkal, zenével és éljenző tömeggel
üdvözölték őket. A szerződés híre megelőzte őket. A városi
tanácsnokok ünnepi díszruhában idegesen várakoztak. Fejet
hajtottak, aztán újra meg újra meghajoltak, és úgy néztek
Lorenzóra, mintha maga lenne az Isten.
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– Magnifico16 – szólította meg a vezetőjük –, Livorno városa
üdvözli megváltóját, és alázatos tiszteletét és háláját fejezi ki a
köztársaságnak.

Fehérbe öltözött fiúk egy csoportja aranyszegélyű zászlót
adott át Lorenzónak, melyre Livorno, Firenze és a Mediciek
címerét hímezték.

Lorenzo ékesszóló, rögtönzött beszédet mondott, melyben
köszönetét fejezte ki Livornónak a fogadtatásért, és hálát adott
Isten kegyelméért, amiért nem engedte, hogy az igazukért
küzdőket legyőzzék a hitetlenek.

Ginevra a kezével takarta el a mosolyát. Lorenzo már
három nappal korábban megírta a beszédet, és fel is olvasta
neki, mint közönségének, hogy tökéletesíthesse a szüneteket és
a félmondatokat, hogy valóban rögtönzésnek hasson.

A fedélzeten állva, láthatta a tömeg mögött a Medici libériás
férfiakat. Három vezetőkantáron fogtak jó pár lovat,
némelyikük fel volt nyergelve, mások csomagokkal voltak
megpakolva A visszafelé út Firenzébe sokkal kényelmesebb
lesz, mint az elutazásuk.

Lorenzo közben újabb beszédet mondott: cikornyásan, de
azért udvariasan visszautasítva az ünnepi bankettre szóló
meghívást. Ginevra végigrohant a hajófeljárón. Mielőbb
szeretett volna lóra pattanni, hogy úgy száguldhasson megint,
mint a szél, hogy a sebességgel, a szavak nélküli kiáltásokkal
fejezhesse ki diadalmámorát.

– Minden kalandomat megosztom veled ezután – ígérte
neki Lorenzo. – Olyan leszel, mint az öcsém, szabad minden
női kötelezettségtő. A társam, a barátom leszel. Törvénybe
iktatom, ha szükséges.

És pár órányira innen ismert egy folyót, ahol megtaníthatja
úszni.

16 Főúr, grand esetleg nagyuram (megszólítás), a szó melléknévi jelentése:
csodálatos
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33. FEJEZET33. FEJEZET33. FEJEZET
– Magnifico! Magnifico! Magnifico!
Útközben minden várost és falut fényes zászlókkal és

lobogókkal díszítettek fel. A tereken tömegek gyülekeztek,
hogy láthassák Lorenzót, virágokat, bort és különféle
édességeket nyújthassanak át neki. És mindenütt a „Magnifico”
megszólítással fogadták.

Ezt a megtiszteltetést tulajdonképpen nem neki találták ki.
Egész Itália-szerte általánosan elfogadott divat volt a dagályos
kifejezésmód. A firenzei köztársaságban nem ismerték el a
nemesi rangot, még a hivatalos címeket, így a signorét sem, így
aztán a gazdag és hatalommal rendelkező emberek
megszólításaként az „excellenciás uram”, „patrónus”,
„nagyuram”, „tisztelt uram”, „magasságos uram” és a „magnifico”
dívott egész Toscanában.

Ginevra sokat ugratta emiatt. Összegyűjtött néhány
hajlékony friss hajtást egy babércserjéről, és koszorút font
belőle.

– Tessék – mondta, és Lorenzo fejére helyezte. – Íme, a
korona, csodálatos uram, a jövőben „Lauronak” foglak hívni.

Olaszul így nevezték a babérkoszorút, és ez, Lauro,
elfogadható becenév volt a Lorenzóra is. Ginevra el sem tudta
képzelni, miért reagált erre Lorenzo olyan furcsán. Először
elsápadt, majd elpirult. Levette a fejéről a koszorút, és sokáig a
kezében tartotta.

– Remélem, tényleg megérdemeltem – mondta aztán.
Csak nézte a győzelem jelképét. Aztán Ginevrára pillantott

és elmosolyodott.
– Köszönöm – mondta. – Többet jelent ez nekem, mint

gondolnád. Évek óta senki sem szólított így. Csak a nagyapám
hívott így, ha éppen elégedett volt velem.
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– Miért térünk le az útról, Lorenzo? Már majdnem ott
vagyunk. Látom a dóm aranykupoláját.

– Itt töltjük az éjszakát, és holnap vonulunk be a városba.
Üzenetet küldtem előre, hogy ünnepre készüljenek. Ezért
aztán nehéz napunk lesz holnap, pihenni szeretnék előtte…
Egyébként is Careggit szeretem mindegyik otthonom közül a
legjobban. Szeretném megnézni, hogy hogyan fejlődik a szőlő.

Ginevra rögtön megértette, hogy a Caregginek nevezett
villa miért olyan fontos Lorenzo számára. Egy olajfaliget
közepén megbúvó kis ház volt, melyet otthonos kis épületek
és megművelt földek vettek körül. Olyan erősen emlékeztette
a La Vacchiára, hogy egészen elgyengült. Careggi olyan
otthonos volt, amilyen a nagy városi palota sohasem lehet.

Miután Lorenzo külön-külön üdvözölte a személyzet
minden egyes tagját, és meghallgatta beszámolójukat mi
minden történt itt a távolléte alatt, magával vitte Ginevrát az
istállóba. Ahogy közeledtek az alacsony épület felé, füttyentett
egyet. Hangos, kitartó nyerítés volt a válasz. Széles mosoly
ragyogott az arcán.

– Morello nem felejtett el – mondta. – Gyere, ismerjétek meg
egymást.

Megsimogatta a hatalmas paripát, és kivezette az
istállóudvarra.

– Nem, nem, te kis vadállat, nem hoztam neked cukrot.
Örülj, hogy engem láthatsz, én önmagámban is elég édes
vagyok neked, nemde? Most pedig figyelj ide, mondok neked
valamit. Ez itt, Ginevra. Ő aztán képes meglovagolni
mindenféle állatot, aminek lába van és futni tud, beleértve
téged is, mindegy milyen piszkos trükköket vetsz be ellene.
Azt szeretném, ha barátok lennétek.

Ginevra Morello orra alá tartotta a tenyerét, a ló óvatosan
megszimatolta. Aztán, mielőtt az állat tudatára ébredt volna
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mi is történik, Ginevra belemarkolt a sörényébe, és felpattant a
hátára

Lorenzo hátralépett és figyelte, hogyan viaskodik egymással
a ló és lovasa. Morello egész testében remegett, látszott, hogy
mindjárt megbokrosodik. Ginevra azonban halkan, sürgetően
beszélt hozzá, és szorosan satuba fogta a lábaival. Nem telt
bele egy perc, és győztesen került ki a küzdelemből.

– Bravó, Contadina. Pontosan ezt vártam tőled. Ő is tudja,
hogy értesz a nyelvén… Morello, megérdemelsz egy kis
cukrot. Mutasd meg Ginevrának, hol tartjuk.

A lány lecsúszott a ló hátáról és a kezét a nyakán tartva
sétált mellette egy csukott szekrényhez.

– Gyönyörű ez a ló – dicsérte, miközben megetette. – Alig
várom, hogy lovagolhassak rajta, hogy érezhessem az erejét.

Lorenzo büszkén bólintott.
– Ő az istállóm dicsősége. Senki sem ülhet rá, rajtam kívül.

És most már te is. És hát, mielőtt meghalt, Giuliano lovagolta.
Ginevra csendesen álldogált, észre sem vette, hogy Morello

kitartóan bökdösi az oldalát.
– Megtiszteltetésnek tartom – mondta, de a szavait alig

lehetett hallani.
Nem akarok egy halott férfi nyomdokaiba lépni, sikoltott

magában. Azt akarom, hogy szeress engem, olyannak, amilyen
vagyok, nem pedig az öcséd visszatérő szellemeként.
Lorenzóra nézett és az ajkába harapott. Ha vele lehet, akkor
nem törődik vele, hogy milyen okból. Idővel elfelejti majd
Giulianót, mondta magának. Akkor én leszek az, akire
szüksége lesz. Nem tehetem tönkre a boldogságomat azzal,
hogy feltételeket szabok ki.

***
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– Rendesen fel kell öltöznöd, Ginevra. A szerzetesi öltözék
ideje lejárt.

– De olyan kényelmes volt. És könnyű.
– Nincs már szükséged álruhára. Otthon vagyunk.
– Nos, nem fogom oldalról megülni a lovat, ez biztos.
– De bizony megteszed. Ünnepélyes bevonulásunk lesz, és

nem akarom sokkolni veled a várost… Most meg min nevetsz?
– Nem gondolod, hogy Firenzében már mindenki mindent

tud rólam? Maurizio és Guido már tegnap bementek a
városba. Mostanra már éppen elég vad történetet mesélhettek
a hősiességükről, nápolyi felfedezéseikről és a Magnifico
különös asszonyáról.

Lorenzo a homlokára csapott.
– Természetesen igazad van. – Ezzel nevetni kezdett. –

Gondolom, te vagy a szeretőm, a boszorkányom, a varázslóm
és természetesen a bolondom egy személyben. Feltehetőleg
költők százai várnak rád, hogy átadják a hozzád írott
verseiket, és vagy fél tucat kőfaragó lázasan készíti rólad
Pallasz Athéné szobrát.

– Vagy éppen arra készül a tömeg, hogy megkövezzenek.
Azt hiszem, itt fogom megvárni, amíg az ünnepségnek vége,
és aztán egyedül, titokban megyek vissza a városba.

Végül sikerült meggyőznie Lorenzót, hogy az ő elképzelése
a legjobb. Ugyanúgy tért vissza Firenzébe, ahogy elhagyta:
gyalog lépett be a városkapun, szerzetesi ruhájának csuklyája
ezúttal is eltakarta az arcát. De ezúttal nem félt. És már nem
állt szándékában a bosszú. Körös-körül a firenzeiek izgatottan
beszélgettek, szinte vetélkedtek egymással Lorenzo
dicséretében, a felsőfokú jelzők használatával. Ginevra úgy itta
magába ezeket a szavakat, mint valami erős bort, kivétel
nélkül minden szavukkal egyetértett.
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Amit most tudtam meg, az nagyon különbözött attól, amit
Tino hallgatott ki Nápolyban, gondolta boldogan. Alig várta,
hogy elmondhassa Lorenzónak.

***

A kertkaput őrizték ugyan, de félig nyitva állt. Nekem
hagyták nyitva, gondolta Ginevra. Rámosolygott az őrszemre,
de nem bánta, hogy az nem láthatja.

A kapun belül az egyik szolgálólány várta.
– Madonna Lucrezia kérdezteti, hogy csatlakozna-e hozzá –

mondta.
A lány megpróbálta nem megbámulni Ginevrát.
– Ja, még valami – tette hozzá. – Madonna Lucrezia a

kisasszony hálószobájában van.
A palotaudvar csak úgy hemzsegett az emberektől, akik

jókívánságaikat akarták átadni Lorenzónak. Ginevra a külső
fal mellett araszolt végig az árnyékban, most sokkal inkább
kémnek érezte magát, mint Nápolyban. Kuncogott, ahogy
berontott a szobája ajtaján.

Lucrezia tárt karokkal fogadta.
– Üdvözöllek itthon, gyermekem.
Ginevra belélegezte Lucrezia hajának, bőrének kellemes

illatát, érezte meleg ölelését.
– Olyan boldog vagyok, hogy visszajöttem – mondta. –

Sajnálom, hogy anélkül mentem el, hogy szóltam volna róla,
madonna Lucrezia.

– Pszt – mondta Lucrezia.
Eltartotta magától Ginevrát. Finom keze sápadtnak látszott

a barna szerzetesköpeny mellett. Aztán két oldalról
megcsókolta Ginevra arcát.
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– Lorenzo üzent, így csak egy napig kellett aggódnom. Nos,
hadd nézzelek. Lebarnultál, egészséges színed van és fénylik a
szemed. Úgy látszik, a tenger meggyógyított.

– Ó, igen, imádtam a tengert. És minden más is jót tett,
madonna Lucrezia. Annyi mesélnivalóm van.

Lucrezia bólintott.
– Tudom, Lorenzo összefüggéstelen történeteket mondott a

kalandjaidról. Egyfolytában csak téged dicsért, Ginevra. Isten
ajándéka voltál neki. Előkészítettem egy tálca süteményt és
bort. Megünnepelhetjük, hogy épségben visszatértél… De
megtennél előbb egy szívességet?

– Bármit.
– Köszönöm, drágám. Sokkal jobban érezném magam, ha

végre levennéd ezt a ruhát. Kikészítettem egypár holmit az
ágyadra. Amíg átöltözöl, megnézem a festményeket. Rajongok
értük, és csak olyan ritkán jutok hozzá, hogy nézegessem őket.
Szólj, ha elkészültél, és megköthetem hátul a zsinórokat.

A ruhák mind újak voltak: egy fehér atlaszselyem ing,
rózsaszín selyemgamurra és egy nehéz moaréselyem cioppa,
melyre kinyílt rózsaszín rózsákat hímeztek, míg a virágok
levelei zöld bársonyból készültek. Természetesen fehér
selyemharisnya és zöld bársonycipellő egészítette ki az
öltözéket.

Ginevra el volt ragadtatva Lucrezia ajándékának
szépségétől. De számára ezek a ruhák sokkal inkább
álruhának tűntek, mint Tino szerzetes öltözéke. A bőrét
lebarnította a nap és a szél, a teste kemény és izmos volt. Saját
magáról alkotott képe inkább hasonlított egy kalandorra, mint
egy rózsaszín-fehérbe öltözött fiatal lányra.

Mégsem bánthatja meg Lucreziát. Lerúgta a csizmáját, majd
egyenként leszórta a többi ruháját a földre, és felvette az inget
és a gamurrát. Idegen érzés volt, izgatta a bőrét a ruha, mely
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furcsán szoros bilincsbe zárta a testét, de aztán mégis
odafordult Lucreziához.

– Készen vagyok.
Lucrezia ügyes ujjakkal kötötte meg hátul a ruhát összefogó

szalagokat.
– Citrommal ki lehet fehéríteni a bőrödet is – mondta. –

Majd szólok a konyhában, hogy készítsék elő neked.
Ginevra megmerevedett.
– Madonna Lucrezia, én már beszéltem erről Lorenzóval.

Mindenben megegyeztünk, mindent elterveztünk. Én nem
akarok úgy élni, ahogy a nők általában, bezárva a házba és
selyemruhákban…

Lucrezia félbeszakította.
– Tudok róla, Lorenzo elmondta… Na. Megkötöm a

szalagokat… Gyere, üljünk le, Ginevra, hadd beszéljek veled.
Ginevra legszívesebben elfutott volna, hogy megkeresse

Lorenzót, hogy jót nevethessenek azon, hogy mutat Tino
rózsaszín selyemben. Félt attól, amit Lucrezia mondani
készült. Lorenzo bizonyára megbánta a neki tett ígéretét,
visszavonta és mégiscsak egy kényelmes házasság börtönébe
akarja zárni.

De Lucrezia megfogta a kezét, és az asztalhoz vezette,
melyen kedvenc mandulatortája várta és egy párnákkal
borított pad.

– Legdrágább gyermekem – kezdte Lucrezia. – Úgy
gondolok rád, mintha a saját lányom lennél. Szeretlek,
Ginevra. Könyörgök, hidd ezt el nekem. Amikor először
láttalak, egy ijedt, pici kis teremtés voltál, és már akkor
legszívesebben a karjaimba kaptalak volna, hogy
megvigasztaljalak. Most is így érzek. El tudom képzelni, mit
érzel… dühöt, zavart, félelmet. Még az izgalmat is, amit
Nápolyban éreztél, amikor véghezvitted mindazt, amit
Nápolyban tettél. De drágám, nem élheted le álruhában egész
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hátralévő életedet. Asszony vagy, asszonyi szívvel, egy
asszony igényeivel, szükségleteivel. Szükséged van otthonra
és férjre, aki a gondodat viseli.

Ginevra kirántotta a kezét Lucrezia gyengéd szorításából.
– Nem fogok férjhez menni. Nem és nem. Szabad akarok

lenni.
– Senki sem szabad, Ginevra, sem a nők, sem a férfiak,

bárhogy is látod ezt most. Ebben a világban élünk, melynek
szabályai vannak, amiket be kell tartanunk. Te férfiként
szeretnél élni. Nem, nem is férfiként, hanem egy gondtalan
kisfiúként. Ez lehetetlen, és természetellenes. Te nem vagy fiú,
sohasem leszel az, Isten asszonynak teremtett. Ha
megpróbálod egy kisfiú életét élni, olyan leszel, mint azok a
mitikus felemás teremtmények, akiknek a feje az egyik állaté, a
teste pedig egy másiké. Valamiféle torzszülött. Ezt pedig nem
teheted.

Ginevra kerülte Lucrezia gondoskodó arckifejezését,
kétségbeesetten próbált menekülni bölcsességének és
szeretetének csapdájából. Úgy tűnt neki, mintha a szoba falai
rá akarnának dőlni, és egyre fojtogatóbb lett a levegő.
Legszívesebben befogta volna a fülét, vagy Lucrezia száját,
hogy ne kelljen tovább hallgatnia.

– … sokkal értelmesebb – mondta éppen Lucrezia. – Ő
mindig is nagyon lobbanékony volt. És néha egyáltalán nem
tűr ellentmondást. De te beláthatod a dolgok értelmét, te
sokkal fegyelmezettebb vagy, sokkal kevésbé ragad magával a
szenvedély.

Ginevra megragadta Lucrezia karját.
– Azt akarja ezzel mondani, hogy Lorenzo nem ért egyet

önnel?
– Nem, sajnos nem ért egyet. Egyszerűen csak olyan

kemény lett az arca, mint a gránit, és valami ígéretet
emlegetett.
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Ginevra hevesen átölelte Lucrezia nyakát, és mindkét
oldalról arcon csókolta újra meg újra, sírt és nevetett
egyszerre, levegő után kapkodott.

– Nem fog elhagyni engem.
Lucrezia átölelve tartotta, és simogatta a hátát, a haját.

Ahogy lecsillapodott Ginevra hirtelen kitörése, Lucrezia
gyengéd ujjaival letörölte a könnyeit.

– Drága gyermekem, hát ennyire szereted?
Ginevra lázasan próbálta összeszedni magát, hogy

megpróbálja tagadni, és inkább a szabadság és a kaland utáni
vágyáról beszélt.

De Lucreziának nem tudott hazudni.
– De ugye nem mondja meg neki? – adta meg magát végül.
– Kérem, madonna, könyörgöm. Ígérje meg, hogy nem

mondja meg neki.
Lucrezia szemei megteltek könnyel.
– Ó, nem, gyermekem, nem árullak el. Ezt nem teszem. De

ha bátorítom azt az esztelen ötletedet, hogy egy férfi életét
éljed, az egy másféle árulás lesz. Nem hiszem, hogy boldog
leszel, Ginevra. És ha elkezded, többé már nem lesz visszaút.
A normális világ ki fog közösítem.

– Nem bánom. Nem akarok visszatérni. Én csak azt akarom,
ami az elmúlt hónapokban történt. Tele voltam élettel, és olyan
boldog voltam. Boldogabb, mint valaha, boldogabb, mint
amiről álmodni mertem.

– Lorenzo miatt?
– Igen, de nem csak miatta. Már azelőtt visszatért belém az

élet, mielőtt ráeszméltem, hogy szeretem.
Lucrezia lehajtotta a fejét.
– Akkor nincs mit mondanom. Látod, Ginevra, össze

vagyok törve. Féltelek. De féltem a fiamat is. Ő elvesztette a
hitét az emberekben; már nem bízik senkiben, mert egykor
túlságosan is bízott, és Giuliano az életével fizetett érte.
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– De önben bízik.
– Igen, természetesen. A család az más. De elhanyagolja a

barátait és olyan távolságtartó lett. Óvatos. Te megnyerted a
bizalmát, a társaságodban el meri engedni magát. Azt
remélem, hogy visszatalál a barátaihoz is rajtad keresztül, ha
hozzászokik ehhez a fesztelenséghez. Annyira szeretném,
hogy eljusson idáig. Szüksége van rá… De az, hogy téged
használjon hídként a barátaihoz, szegény vigasz lehet
számodra, Ginevra. Tudod, hogy nem úgy kezel téged, mint
nőt.

– Tudom. De nem bánom. Nem ez az, amit akarok.
Lucrezia lassan megrázta a fejét.
– Nem értem.
Ginevrára nézett, elmosolyodott, a szeméből áradt a

szeretet.
– Áldásomat adom rád, gyermekem és hálával tartozom

neked. Hiszem, hogy boldogságot hozol Lorenzónak.
Imádkozom, hogy közben ne törjön össze a szíved.

Ginevra kezet csókolt Lucreziának. Napbarnította arca
ragyogott.

– Köszönöm, madonna. Ígérem, hogy minden csodálatos
lesz. El akarom mesélni Lorenzónak, hogy mit hallottam,
ahogy keresztüljöttem a városon. Hol van?

– A nagy szalonban van Clarice-el és a gyerekekkel. Most
bontják ki az ajándékokat, amiket Nápolyból hozott. Gyere.
Együtt megyünk fel.

Ginevra kővé meredt. De hiszen természetes, hogy látni
akarja a feleségét és a gyerekeit, mondta magának. Eddig a
percig valahogy nem volt valóságos számára Lorenzo családja.
Kényszerítette magát, hogy megmozduljon, hogy beszéljen.

– Még be kell fejeznem az öltözködést. Hamarosan ott
leszek.
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Az ágyhoz futott, és felkapta a vékony selyemharisnyát.
Amikor Lucrezia kiment, egy pillanatra a melléhez tartotta a
harisnyát, mintha csak így akarná eltakarni a fájdalmat a
szívében.
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34. FEJEZET34. FEJEZET34. FEJEZET
Ginevra első látásra gyűlölte Clarice-t. Gyűlölte

fennhéjázóan gúnyos mosolyát, amikor Lucrezia bemutatta
neki Ginevrát, gyűlölte Clarice bosszús panaszkodását,
miszerint Lorenzo arra bátorítja a gyerekeket, hogy ne
viselkedjenek rendesen, és gyűlölte, hogy visszahúzta
cioppájának redőit, nehogy a gyerekek hozzáérjenek.

A gyerekek azonban lehengerlőnek bizonyultak. Sokan
voltak – nyolcan –, és féktelen lármát csaptak. Mindannyian
kiabáltak, még a hathónapos Giuliano is bömbölt a
bölcsőjében. Mind rámásztak Lorenzóra, huzigálták a ruháját
és a haját, követelték, hogy lovagolhassanak a nyakában és a
hátán, mindegyikük fel akarta hívni magára a figyelmet.

– Nézz rám. Nézz rám.
Ginevra arra gondolt, hogy meg kellett volna kérnie

Lucreziát, hogy mondja el neki, melyik gyereket hogy hívják.
Giulio kivételével. A kedvencét, akivel csak olyan rövid időt
tölthetett. Azonnal megismerte a fiúcskát. Majdnem egy évvel
idősebb volt már, ugyanolyan hangos és tevékeny, mint a
többiek, de erős kis lábai ugyanolyan dundik és gödröcskések
voltak, mint korábban, az orra ugyanolyan kis gombocskának
tűnt rózsaszín kerek arcocskájában.

Lorenzo látta, hogy Ginevra Lucrezia széke mellett álldogál,
és megpróbálta túlkiabálni a gyerekeket, kérve őket, hogy
maradjanak végre csendben egy kicsit. Néhány
visszatarthatatlan kuncogást kivéve, engedelmeskedtek. Aztán
bemutatta őket egyenként, ünnepélyes kis jellemzésekkel,
melyektől a gyerekek még jobban kuncogtak.

– Ez itt a legidősebb lányom, Lucrezia, aki tízéves, és azt
hiszi, hogy nagyon buták vagyunk… Piero már majdnem
nyolc, de úgy viselkedik, mintha húsz lenne… Maddalena,
hétéves lesz nemsokára, ha addig ki nem pukkad a sok
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cukorkától, amiről nem tud leszokni… Giovanni ötéves és a
tanárainak a réme… Luisa már most háromévesen egyike
Firenze leggyönyörűbb lányainak… Contessina, majdnem
kétéves és csodálatosan táncol, és persze Giuliano, aki jó
érzékkel elaludt a párnácskáján. Csak ez egyszer életetekben
viselkedjetek rendesen, és üdvözöljétek Ginevrát. Már
mindent elmondtam nektek róla. Ő segített nekem felevezni a
hajóval Nápolyba.

A gyerekek körülvették Ginevrát, az idősebbek azt kérték,
hogy mutassa meg nekik szerzetesi álruháját…, mutassa meg,
hogyan játszotta el az idiótát, igaz-e, hogy felmászott a
hajóárboc tetejére, igaz-e, hogy meg tudta ülni Morellót
anélkül, hogy a ló ledobta volna…

A fiatalabbak azonban egyszerűen csak bámulták, Giulio
még a hüvelykujját is a szájába vette.

– A lelkedet is kiszekírozzák, ha hagyod – mondta Clarice,
miután a pesztrák kitessékelték a szobából a tiltakozó
gyereksereget. – Lorenzo borzasztóan engedékeny velük
szemben.

– Én mindenkit borzasztóan tönkreteszek – mondta
Lorenzo. – Most, hogy a hadsereg elvonult, biztonságosan
elővehetjük a többi ajándékot.

Ezzel kinyitotta a ládát, és kivett egy bársonyborítású lapos
kis dobozt.

– Hogy megünnepeljük a békét – mondta Clarice ölébe
helyezte az ajándékot, és egy csókot nyomott az arcára.

– Ez pedig mamináé. Két karjával egy nagy halom csipkét
emelt fel.

– Lorenzo! Milyen gyönyörű! – kiáltott fel Lucrezia, és
csókra nyújtotta az arcát.

– Köszönöm, Lorenzo – mondta Clarice, és a fény felé
tartotta a hatalmas gyöngyökből fűzött nyakéket, hogy
ellenőrizze a ragyogásukat.
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Lorenzo újra benyúlt a ládába, de közben felnézett a
feleségére, és mosolygott.

– Figyeltem a fiúkat, ahogy a tengerben gyöngyök után
kutatnak. Egészen biztos, hogy nagyobb tüdejük van, mint a
mi gyerekeinknek.

Aztán egy hatalmas steppelt selyembe burkolt csomagot
vett elő.

– Ez pedig Lorenzo ajándéka.
– Óvatosan kibontott selyemburkából egy rózsaszínű

jáspisból faragott vázát. Ujjaival gyengéden végigsimogatta a
sima követ.

– Már ezért megérte elutazni – jelentette ki. – Ezüstből
készíttetek alá állványt, melyet kagylók és delfinek díszítenek
majd, hogy Nápolyra emlékeztessenek.

Aztán intett Ginevrának.
– A többi a tiéd, Ginevra. Túlságosan elfáradtam a

gyerekekkel való birkózásban ahhoz, hogy kibontsam neked.
Ginevra odafutott hozzá. A ládában még rengeteg vattába

csomagolt ajándék hevert. Ginevra szinte félt megérinteni
őket. Annyira remegett a keze, hogy biztos volt benne, hogy el
fogja ejteni rögtön az első darabot, amit a kezébe vesz.
Letérdelt és a nyitott láda fölé hajolt.

Lucrezia odament hozzá, és mellétérdelt.
– Imádom az ajándékokat – jelentette ki. – Hadd segítsek.

***

Ginevra ajándéka egy olyan figurákból álló összeállítás volt,
mely a jászoljelenetet ábrázolta. A mérete körülbelül egyötöde
lehetett a nápolyi katedrálisban lévő mozgó színpadon
látottnak, a juhászok úgy egy láb magasak voltak. De a faragás
legalább olyan aprólékossággal készült, és gyönyörűek voltak
a ruháik is. Lucrezia és Ginevra felkiáltott az örömtől minden
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egyes kis ujj, csizma, csipkegallér és a ruhára varrt apró
ékszerek láttán. Clarice is csatlakozott hozzájuk, és legalább
olyan elragadtatással nézte, mint ők.

Lorenzo azonban kiment.
– Amilyen ütemben haladtok, az utolsót éppen karácsonyra

fogjátok kibontani – mondta. – Rám pedig sokan várnak.
– Elfelejtettem megköszönni neki – jutott eszébe később

Ginevrának. – Jaj, de szörnyű. Olyan elmerülten
gyönyörködtem…

Lucrezia nevetett.
– Nagyobb elismerés egy ajándékot nem érhet. Lorenzónak

tökéletes köszönetet mondott az elragadtatásunk. Biztos
vagyok benne, hogy ő már kigyönyörködte magát, miközben
kiválasztotta, különben nem lett volna képes itt hagyni minket.

Ugyanezt mondta ő is, amikor Ginevra később a nap
folyamán mégis megköszönte.

– Majd egyszer mindent elmondok neked a figurákról –
tette hozzá. – Terveim vannak velük.

De Ginevrának nem maradt ideje megkérdeni, milyen
tervekre gondolt. Lucrezia ugyanis magával vitte.

– Szeretném, ha az oldalamon lennél, amikor a család
megérkezik. Így biztos lehetek benne, hogy mindenkivel
megismerkedsz. Lorenzo tiszteletére a Signoria aznap este
fogadást adott, de előbb a család volt soron.

És mintha mindenki egyszerre érkezett volna. Ginevra
elvesztette a reményt, hogy akár három perccel később
visszaemlékezzen a nevekre és az arcokra. Lorenzo nővérei a
férjeikkel és a gyerekeikkel, egy nagybácsi, akinek a létezéséről
nem is tudott, fiatalabb unokatestvérek, a teljes bővebb család,
akik a palotában laknak, vagy ott laktak régebben, a palota
kápolnájának papja, a Medici-csillagász, Lorenzo korábbi
tanárai, a családi bank vezetői, üzletemberek a
gyapjúkereskedelemben, hajózási vállalkozásokban…
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Csak este az ágyában jött rá, hogy az a tömzsi asszony, aki
átölelte és megcsókolta, Lorenzo nővére, Bianca de’ Pazzi volt.
Utoljára akkor látta Biancát, amikor a Pazzi család a
körmenetre és a scoppióra gyülekezett. Elmúlt, gondolta
Ginevra, minden elmúlt… A sírástól kimerülve végre elaludt.

***

A következő hetekben Ginevra igazi családtag lett a
palotában. Lucrezia töltötte be az anyja szerepét, aki után
mindig vágyott. Clarice olyan volt, mint egy távoli, közömbös,
idősebb nővér. De amit a legfontosabbnak tartott: Lorenzo
olyan energikusan és hatékonyan állta adott szavát, hogy
Ginevra már szinte úgy érezte magát, mint akit elkapott a
forgószél.

Magával vitte látogatásaira a Medici-birtokokra és a
villákba, így újraélhette az ismeretlen tájak felfedezésének
izgalmait és természetesen a lovaglás örömét. Szabadon
próbálgathatta lovának erejét lélegzetelállító vágtákban,
szokatlan utakon.

A vidéket járva újra belejött a contado nyelvjárásba, és
megtanulta azokat a népdalokat, melyről Lorenzo azt állította,
hogy a toscanai nép sajátos költészetét képviselik. A
farmerekét megdöbbentette, de Lorenzo jól szórakozott azon,
hogy megpróbált megtanulni a dudán játszani, mely
hagyományosan csakis a juhászok népi hangszerének
számított.

– Énekelhetnél inkább, az ugyanilyen szörnyű visításnak
hangzik – ugratta Lorenzo.

– Ha meg te énekelsz, akkor hazakísérnek a szamarak –
vágott vissza Ginevra.

Vidám, gondtalan napokat töltöttek együtt.
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Amikor visszatértek a városba, Lorenzo elvitte Ginevrát a
Medici-bankba, ahol utasítást adott, hogy a lány saját aláírása
ellenében bármikor annyi pénzt vehessen fel, amennyit akar.
Utána egy közeli közjegyzőhöz mentek.

– Mit csinálunk itt? – kérdezte Ginevra.
– Aláírunk néhány papírt. Átruházom rád La Vacchia

tulajdonjogát. Ez egy olyan hely, amit jól ismersz, és jó
irányítással szép jövedelmet hozhat. Ha szabadságot akarsz,
Contadina, szükséged lesz arra, hogy saját pénzed legyen.
Vegyél ki a bankunkból, amennyit csak akarsz, ameddig
szükséged van rá, de építsd fel a saját birodalmad is.

Nem kellett többet mondania. Neki nincs családja, akire
támaszkodhat. Az ő családja halott. A Mediciek pedig nem az
igazi családja, bármennyire is otthon érzi magát a palotában.
Ha bármi történik Lorenzóval… Nem szeretett erre gondolni
és úgy tett, mintha semmi különleges nem lenne abban, hogy a
város utcáin minden lépésüket felfegyverzett őrök kísérik.

Sugárzó örömmel írta alá a papírokat.
– Íme, ez az én új nevem.
A közjegyző szeme megvillant.
– Ehhez további dokumentumokra lesz szükség, Magnifico

– mondta Lorenzónak. – És persze ki kell fizetni a
névváltoztatás szokásos díját is.

Lorenzo mosolygott és vállat vont.
– Beszélje meg a hölggyel. Maga intézi az ügyeit, majd ad

önnek egy váltót és intézkedik a bankjánál.
A közjegyző házából kilépve, Lorenzo fejet hajtott Ginevra

előtt: – Nos, Ginevra di Antonio della Vacchia, szeretne
bemutatkozni új nevén egy régi barát műhelyében? Andrea
del Verrocchióhoz készülök.

– Nagyon szeretném, Lorenzo di Piero de’ Medici. Tényleg.
Annyira sajnáltam, amikor befejeződtek a zeneóráim és nem
kellett tovább járnom hozzá.
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***

Verrocchio műhelyében pokoli lárma fogadta őket.
– Jó napot! – kiabálta Lorenzo. – Andrea, mi folyik itt?
Andrea arca felderült, amikor megpillantotta a látogatóit.

Azonnal ledobta a karját lehúzó hosszú papírtekercseket és az
érkezők elé sietett. Félúton járva lelassította a lépteit.

– Boldog vagyok, hogy láthatlak és gratulálhatok a
sikeredhez, excellenciás uram.

Lorenzo az öklével mellbe vágta Verrocchiót. Nem
dühösen, de elég erősen ahhoz, hogy a művész
megtántorodjon egy kicsit. Aztán a karjaiba kapta imbolygó
barátját és átölelte.

– Ezt érdemled ezért a hűvös fogadtatásért – mondta
Lorenzo. – Vége a barátságunknak, te ripacs?

Verrocchio vidáman nevetett.
– Vonzalmam jeleként legszívesebben belapítanám az

orrodat, de a jóisten sajnos megelőzött. Hogy vagy, Lorenzo?
Már hónapok óta hiányolom a szépségedet. Nincs modellem a
gonosz szellem ábrázolásához a festményeimen.

Átkarolta Lorenzo vállát és az ajtó felé vonszolta.
– Gyere. Mérgünk ki ebből a zajból egy kicsit, hogy

beszélhessünk. Hozatok az egyik segéddel egy üveg bort…
Micsoda? Ki ez?

Megállt Ginevra előtt.
– Egész Firenze Tino-ról beszél. Ez az a fiú? Vagyis lány? Ez

tényleg az a Ginevra, aki festéket porított nekem, amikor
befejezte da Vinci kínzását? Iszol velünk, kicsi hős? Mindent
hallani akarok arról, hogy milyen ügyesen csináltatok
bolondot Ferrantéból.

Lorenzo a széles ajtón át Andrea és Ginevra mellé ért.
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– Úgysem hallasz semmit belőle – kiabálta, – még ha el is
mondja. Először is, mert pukkannak a petárdák odabenn,
másodszor meg, tőled úgysem tudna szóhoz jutni. Inkább arra
használd a hangod, hogy megrendeld nekünk a bort, addig is
lesz pár perc nyugalmunk. Táncot járt a szeme. Annyira
hiányzott már neki ez a viccelődés Andreával.

***

Leültek a kőlépcsőre, ami az utca végében az Arnóhoz
vezetett, vízzel hígították a bort és beszélgettek. Lorenzo őrei
élő falat alkottak a lépcső tetején.

Ginevra ritkán beszélt. Megelégedett azzal, hogy figyelheti
a férfiakat, és hallhatja a boldogságot Lorenzo hangjában.
Nézte a folyó tavaszi rohanó áradását.

A távolabbi kőlépcsőknél és a kőgátnál férfiak gyapjút
mostak. Az anyag hosszan nyúlt bele a vízbe, és a hullámzás
húzta, emelte. Azok a darabok, melyeket már befestettek,
engedték a színüket, piros, zöld, barna, kék és sárga csíkok,
mint szalagok úsztak alá, és egyre halványodtak, ahogy mind
előbbre haladtak, aztán összeolvadva újabb színeket hoztak
létre és színes buborékokat alkottak ott, ahol az áramlás
habosra keverte a vizet.

Ginevrát elkápráztatta, szinte hipnotizálta a látvány. Alig
hallotta, ahogy Verrocchio elköszönt. Lorenzónak kellett
oldalba böknie, hogy felhívja rá a figyelmét.

– Viszontlátásra, mester – búcsúzott. – Mondja meg
Leonardónak, hogy üdvözlöm.

– Megmondom. El kellene jönnöd máskor is, hogy zenélj
nekünk. Nem felejtettünk el.

– Köszönöm. Szívesen jövök.
És Ginevra addig integetett, amíg Verrocchio eltűnt a

sarkon.
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– Kedvelem őt – mondta Lorenzónak. – Szeretnék újra
eljönni.

Lorenzo beleegyezett.
– Tényleg jó ember. Ha elveszíteném a barátságát,

szegényebb lennék. Ez a háború Nápollyal és Rómával többe
került nekem, mint gondolnám. Elvesztettem a kapcsolatot sok
olyan emberrel, akik rengeteget jelentettek nekem. Láttad
Andreát? Milyen udvarias volt, milyen távoli. Már nem is
tudom mennyi időt töltöttem úgy el, hogy nem találkoztam
másokkal, csak politikusokkal, tábornokokkal. De Andrea
most emlékeztetett arra, mi hiányzik olyan nagyon. Életem
jobbik fele, a barátaim.

– Még van idő a következő megbeszélés előtt, hogy
meglátogassuk Botticellit. Alig töltött öt percet a családi
ünnepségen. Gyere, Contadina.

Lorenzo felállt, és megtántorodott. Felette az őrök
előreléptek, de visszaintette őket. Ginevra vállán keresett
támasztékot.

– Mi baj van? Megsérültél?
Ginevra nagyon megijedt.
– Ne légy már Tino. Semmiség. A nyirkosság itt a folyónál

elmerevítette a lábamat, ez minden. Segíts fel a lépcsőn,
addigra magamhoz térek.

Lorenzo halkan, erőfeszítés nélkül beszélt, miközben
sétáltak.

– Hallottad, mit mondott Andrea? Azért volt olyan ricsaj a
stúdióban, mert költözködik. A céhe odaadományozta neki a
dóm mögötti műhely bérleti jogát, azét, amelyik régen
Donatellóé volt. Szinte lázas az izgalomtól és a büszkeségtől.
Biztos vagyok benne, hogy azt hiszi, a falakon lévő por majd a
mesterhez méltóvá teszi a műveit. Egyébként Donato
tanítványa volt. Megeskettem, hogy enyém lesz az első szobor,
amit ott készít. Talán egy szökőkút Careggibe. Mit gondolsz?
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A villa előtti kertet amúgy is felveri a gaz és nincs benne
semmi dísz. Megkérem Andreát, hogy készítsen egy új tervet,
a szökőkúttal a közepén.

Ginevra egy Szent Ferenc-szobrot javasolt.
– Ha a madarak majd odamennek inni, az olyan lesz,

mintha részei lennének a szobornak.
De Lorenzo mintha nem is hallotta volna. Még mindig

beszélt, mintegy magának.
– Nemcsak a barátaimról van szó… elvesztettem a

kapcsolatot a várossal is. Biztos, hogy mindenki tudta, hogy
Andrea költözködik, csak én nem. Azelőtt mindig tudtam
mindenről, ami a városban történik. Azelőtt… a háború előtt.

Szeme egyik oldalról a másikra ugrott, az őrökre pillantva.
– Szélnek kell eresztenem őket. Nem vághatom el magam

Firenzétől.
Aztán újra Ginevrára koncentrált.
– Tehát, Contadina, mit gondolsz Andrea szökőkútjáról?
Lorenzo figyelmesen hallgatott, lelkesedéssel beszélt a

különböző fajtájú madarakról, melyeket a kertben látott és
azokról, melyek talán odaszoknak majd, ha több málnabokrot
telepít. Végre önmaga volt, ahogy ő fogalmazta volna.

De Ginevra érzékeit megélesítette a szerelem. Észrevette,
hogy enyhén húzza a bal lábát.

És szó sem esett róla, hogy Sandro Botticellihez menjenek,
mielőtt visszatérnek a palotába.

***

Ginevra megemlítette Lucreziának, mi történt a lépcsőnél.
– Attól féltem, mindjárt elesik. Utána, majdhogynem

sántított. Nem gondolja, hogy orvosra lenne szüksége?
Nagyon aggódom.

Lucrezia lágy arca eltorzult. És olyan öregnek látszott.
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– Ide orvos nem teszi be a lábát, amíg én segíteni tudok –
mondta. – Már vártam erre, és imádkoztam, hogy ne
következzen be. Köszvény ez, Ginevra, a Medici-átok.

Lucrezia lenézett a kezére, látta, hogy még mindig
összekulcsolva tartja, kiegyenesítette hát.

– Ne mondj semmit Lorenzónak és másnak se.
Megpróbálom rávenni, hogy vegyen fürdőt. Az segít. Azt
fogom mondani, hogy meg kell néznem a beruházásaimat
Morbában, ennek legalább megvan az az előnye, hogy igaz. Ki
tudja, mi történt ott e lehetetlen háború alatt, amikor nem
tudtam magam nézni a dolgok után? Majd a tanácsát kérem. A
férfiak ezt mindig szeretik.

– Köszönöm, drágám, hogy elmondtad nekem… De
természetesen, te nem is mondtál semmit. Érted, mire
gondolok?

– Igen. Hát persze, madonna. Emlékezzen csak, én
gyakorlott összeesküvő vagyok, és rendkívül jól játszom az
ostobát.
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35. FEJEZET35. FEJEZET35. FEJEZET
Lucrezia és Lorenzo két hétig voltak távol. Ginevrának

sokkal hosszabbnak tűnt.
Eleinte csak vánszorogtak a percek, mivel bezárkózott a

szobájába és úszott az önsajnálatban. Őt miért nem hívták
magukkal? – sóhajtozott magában. Ha Lorenzo nem is,
madonna Lucrezia tudja milyen sokat jelentett volna nekem.
Jogom lett volna menni. Én vettem észre, hogy fájdalmai
vannak. Rám támaszkodott, amikor nem tudott felállni. Vele
kellene lennem.

Lorenzo szenvedésének gondolatától maga is szenvedett.
Még a lába is megmerevedett, mintha levenné róla a
szenvedést, ha átvállalja tőle. Vágyakozott utána, elképzelte,
ahogy lovagol, vadászik, rázatja a lábát a zötykölődős utakon,
és elképzelve a fájdalmát, szinte dühös volt, hogy nem tud
segíteni rajta.

A látvány, ahogy Lorenzo széles hátával előtte lovagol,
gyakran felmerült a képzeletében, hiszen oly gyakran látta így.
Látta, vállainak hajlékony mozgását, ahogy alkalmazkodott a
ló ringásához, ahogy lekuporodik, hogy vágtára késztesse, a
fényt és árnyékot, újra fényt, aztán árnyékot, amint az
olajfaligetben lovagoltak a farmokon a látogatásaik során…

Visszaidézte az étkezéseket a farmok konyháiban, a dalokat,
és Lorenzo arcát, ahogy felmelegítette a tűz és az elégedettség.

Ginevra egytől egyig sorra vette az emlékeit, mérlegelve az
értéküket. A szíve pedig ott száguldott az úton Mórba felé, azt
lüktetve, hogy ne hagyj el, szükségem van rá, hogy veled
legyek.

Hallotta a kiáltást az agyában, ami úgy hatott rá, mintha
hideg vizet öntöttek volna az arcába.

Nem szabad ezt mondanod, figyelmeztette magát, még csak
gondolnod sem szabad erre, különben elveszíted. Láthattad a
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hajón, amikor megkérdezte, hogy mit szeretnél, és azt
mondtad, hogy vele akarsz maradni. Mintha megütötték
volna.

És miért is ne? Élősködés ezt kívánni valakitől. Kiszárítod,
kiszívod belőle az életet, hogy fenntartsd a tiédet.

Körülnézett a szobában, és emlékezett. Aztán azt mondta
magában, hogy meggyötört testének gyengeségét le tudta
győzni önfegyelemmel és elhatározással. Az érzelmeit is így
fogja leküzdeni. Ezután már nem vánszorgott az idő. Olyan
elfoglalt lett, hogy szinte a nap huszonnégy órája sem volt
elég.

Megkérte az egyik inast, hogy kísérje el a városba vásárolni.
Az asszonyok nem léphettek kíséret nélkül az utcára.
Legalábbis az ő rangjabéliek nem. Előbb elment a bankba,
aztán a Mercatóra, és csatlakozott az alkudozókhoz annál a
bódénál, ahol használt ruhákat árultak. Aztán visszakísértette
magát a palotába egy halom csomaggal, amit az inas
nyilvánvaló megrökönyödéssel cipelt. De legalább soha többé
nem lesz szüksége kísérőre.

Vásárolt egy ütött-kopott, foltozott vékony gyapjúból
készült gamurrát, egy dísztelen cioppát, vagyis olyan ruhákat,
melyeket a munkásasszonyok viselnek, akiktől nem várja el
senki, hogy a palotában élő hölgyekre vonatkozó
szabályoknak engedelmeskedjenek.

Vett még egy másodkézből származó luccót, bokáig érőt,
amilyent a férfiak viselnek. Lorenzo is ezt kedvelte a
legjobban. Diákoknak való viselet, bár az övék általában nem
olyan jó anyagból készült, mint Lorenzóé. Ginevra felvette új
szerzeményét. Ez olyan, mintha ötödkézből való lenne, nem
másodkézből, nevetett. Most már mehet, ahová akar. Két
álruhája is volt, nem csak egy, mint Nápolyban. Határozottan
fejlődik.
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Kinyitotta a többi csomagot is, eltette a kötényt és a
megstoppolt nadrágot, és feltette a capucciót17, a diákok
kalapját, és a lábára húzta a viseltes csizmát. A haja még
mindig rövid volt, nem hosszabb, mint a legtöbb férfié.
Ginevra összecsapta a kezét, tapsolt örömében, hogy milyen
okos dolgot talált ki.

Most már egyedül is bemehet a városba, megismerheti az
utcákat, a környéket, meghallgathatja az embereket, újra ő
lehet Lorenzo szeme és füle, megajándékozhatja azzal, amit
elveszített akkor, amikor őrökkel kellett körülvennie magát.

Firenze lenyűgözte őt. Olyan keveset látott belőle
gyermekkorában; megdöbbentették a méretei, a kiterjedése,
izgatta az utcán folyó élet, szórakoztatta és kíváncsivá tette a
mindenfelől érkező pletykaáradat.

Botrányosan viselkedik, mondták róla az emberek, de azt is
mondták, hogy bátor, idióta, szánalmas, nevetséges,
csodálatos, egyszerű, romantikus, pimasz, tragikus sorsú,
végletesen mértéktelen mindenben. Meglepetésére mindenki
tudta, hogy a sérüléseibe majdnem belehalt, és hogy a baleset
hivatalos változata szemenszedett hazugság. A találgatások
arról, hogy mi is történt valójában, gyakran nagyon közel
jártak a valósághoz. Azt a következtetést vonták le a
legtöbben, hogy olyan sokat szenvedett, hogy egy kicsit
megbolondult. Ennek a számlájára írták vakmerő szökését
Nápolyba, és azt is, hogy ott sikerült megjátszania a bolondot.
Ez most már majdnem minden természetellenes viselkedést
lehetővé tesz a számára.

Ginevra el volt ragadtatva, hogy ez a tudomására jutott.
Amit azonban Lorenzóról tudott meg, attól legszívesebben

dobogót emelt volna, hogy felálljon rá, és megleckéztesse a
firenzeieket, amiért ilyen hálátlanok. Mindannyian arról

17 Kámzsás fejfedő
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panaszkodtak, hogy nem gyakorolt elég erős nyomást Ferrante
királyra, hiszen a békeszerződés kemény feltételeket szab
Firenzének. Nápolynak is meg kellett volna fizetni a békéért,
mondták. Ehelyett Firenzében magasabbak az adók, mert a
hadsereget ki kellett fizetni, ráadásul évente kártérítést kell
juttatni Ferrante fiának, Alfonsónak, akinek még mindig a
kezében volt Siena, csak negyven mérföldnyire délre.
Lorenzónak rá kellett volna kényszerítenie a pápát, hogy a
lábaihoz térdeljen. Az nem elég, hogy Sixtus elismerte a békét,
és visszavonta a seregeit. Az elfoglalt városokat nem adták
vissza a köztársaságnak. És Sixtus nem vonta vissza a
kihirdetett kiátkozást sem. Mindent összevetve Lorenzo nem
tett meg mindent, amit meg kellett volna tennie.

Ugyanakkor az emberek azt is mondogatták, hogy azért így
is többet tett, mint amire bármelyik vezető képes lett volna a
helyében. Őt tartották a legbátrabb férfinak egész Itáliában.
Visszahozta a békét a köztársaságnak, újra megnyitották az
utakat, a termés és a vidéki házak biztonságban voltak a
háború pusztításától, újra megindulhatott a fejlődés mindenki
számára. Ő volt a Magnifico, és maguk közé tartozónak érezte
mindenki. Csak Firenze elég nagy ahhoz, hogy megérdemelje
őt.

***

Ginevra napjai nagy részét azzal töltötte, hogy ismerkedett
Firenzével. Sokszor kiment La Vacchiába is.

Első alkalommal minden önfegyelmére szüksége volt, hogy
képes legyen belépni a villába, és háromszor is majdnem
visszafordult a kapuból a dombon álló házhoz vezető úton.
Kényszerítette magát, hogy az utat szegélyező olajfák
állapotára koncentráljon. Meg kellett volna nyesni őket, majd
lesz egy-két szava az intézőhöz, akit Lorenzo alkalmazott.
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Ginevra kopogására az intéző előjött a házból. A lány
elfordította a fejét a nyitott ajtó mögött árnyékba boruló
látványtól, és olyan hévvel támadt az intézőre a hanyagsága
miatt, hogy a szerencsétlen ember azon nyomban elrohant,
hogy pótolja mulasztásait a gazdaságban.

Akkor aztán Ginevra belépett a házba, hogy szembenézzen
az emlékeivel, és elűzze a rémlátomásait.

Később minden látogatással könnyebb és könnyebb lett a
helyzete. Már vissza tudta idézni a szép emlékeket is, hogy
milyen örömet okozott neki a kert, a Della Robbia-féle mozaik
elragadó története, és kizárta emlékeiből a La Vacchiában
töltött életének véres eseményeit. Őt az élete már nem ide
kötötte, hanem Lorenzóhoz. La Vacchia újra gyönyörű lesz és
termékeny, erről gondoskodni fog, de soha többé nem lesz az
igazi otthona. Az ő otthona és családja már a Medici-palotában
van.

Esténként Ginevra a gyerekekkel ismerkedett. Lorenzo
történetei nyomán hőssé növekedett a szemükben, és
örömkiáltásban törtek ki, valahányszor felbukkant a körükben.

Agnolo Poliziano komor tekintettel nézett rá: – Én Piero és
Giovanni tanára vagyok – mondta bosszúsan. – Nem
engedhetem, hogy bárki megzavarja az óráikat.

Ginevrának ez rosszul esett. Tudta, hogy Agnolo Lorenzo
legközelebbi barátja. Nápolyi útjuk során Lorenzo olyan
gyakran és olyan rajongással beszélt róla, hogy Ginevra már
jóval azelőtt szerette, hogy találkoztak volna. Olvasta a verseit
is a palota könyvtárában. Meg akarta neki mondani, hogy
mennyire tetszettek neki. Azt remélte, hogy barátok lesznek.

De Agnolo hűvösen és nyersen bánt vele.
Egy idő múlva Ginevra rájött a magyarázatára. Bizonyára

féltékeny, gondolta, amiért Lorenzo közelebb áll hozzám, mint
hozzá. Milyen gyerekes dolog ez, milyen butaság. Ha igazán
szeret az ember valakit, akkor azt akarja, hogy boldog legyen.
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És akkor azt az embert is szereti, aki boldoggá teszi a másikat,
nem gyűlölheti azért, mert képes rá. A magam részéről örülök,
hogy nem vagyok olyan kicsinyes és önző, mint Agnolo,
gondolta Ginevra magabiztosan.

Önelégültsége, egyre erősödő hiúsága már nagyon megérett
egy kis megcsapolásra. Lorenzo visszaérkezése után néhány
nappal szerte is foszlott mindez.

***

– Milyen jól nézel ki! Üdvözöllek újra itthon.
– Köszönöm, Contadina. Úgy érzem, mintha újjászülettem

volna. Mamina fürdője pont olyan, amilyennek ígérte.
Beleértve az égbekiáltó árakat. Ő a legjobb üzletasszony a
családban… Nos, drága Ginevrám, ha már arról beszélünk,
hogy nézünk ki, megmondanád, hogy mi ez a visszataszító
rongy, amit viselsz?

Ginevra lekapta a kalapját, meglengette maga előtt, és fejet
hajtott.

– Egy szerény, alázatos diák áll az ön szolgálatára,
Magnifico. Ó, Lorenzo, olyan jól szórakoztam. Most végre úgy
érzem magam, mint egy igazi firenzei. Hadd meséljem el,
miket hallottam…

Lorenzót először szórakoztatta a dolog, aztán örült neki,
végül egyre jobban érdekelte.

– Várj, Ginevra. Azt akarom, hogy mamina is hallja
mindezt. Pontosan ezek az információk hiányoznak ahhoz,
hogy segíthessen engem a terveimben.

Így lett Ginevra a legszűkebb Medici családi tanács
harmadik tagja.

Lucreziának vissza kellett fognia magát, hogy ne fejezze ki
rosszallását Ginevra bolyongásai miatt; az információk,
amelyeket megtudott, ezáltal túlságosan értékesek voltak, a
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lány öröme pedig túlságosan is fontos. Ginevrának szüksége
volt rá, hogy felépítse Lorenzótól független saját életét, ez volt
Lucrezia meggyőződése. De azért akkor sem kellene úgy
öltöznie, mint egy csavargónak.

– Viseld a luccót, ha már ennyire ragaszkodsz hozzá, de
legalább csináltass egy rendesebbet.
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36. FEJEZET36. FEJEZET36. FEJEZET
– Ez itt az én diák barátom, Tino – mondta Lorenzo, amikor

elvitte Ginevrát Sandro Botticelli stúdiójába.
Sandro és a segédje, Filippino nem győzték dicsérni

Ginevrát, amikor Lorenzo elmagyarázta nekik a ruhája
történetét.

– Gondolátok csak meg. Így elmehet akárhová Firenzében,
ezt pedig még soha egy asszony sem tette meg. Félig-meddig
arra számítok, hogy nemsokára elöljárónak választják meg.

Sandro bókjától Ginevra elpirult örömében. Ugyanígy
történt, amikor egy fiatalabb festő, Ghirlandaio fejezte ki jóval
visszafogottabb elismerését, mikor meglátogatták.

De a legjobb az volt, amikor Lorenzo játékosan azt javasolta,
hogy akár egy kocsmában is kipróbálhatnák az álruhát.
Ginevra a szaván fogta, s addig hízelgett neki, amíg sikerült
rávennie.

Később Ginevra kijelentette, hogy a Sandracca olyan sötét
egy hely, hogy akár meztelenül is besétálhatott volna, akkor se
vette volna észre senki, hogy valójában nő.

– Bárcsak ne egyeztem volna bele – mondta Lorenzo. –
Téged teljesen megfertőzött Gigi.

Luigi Pulci is ott volt a Sandraccában, és velük töltött egy
órát. Mint mindig, most is sziporkázott. És mint mindig, a
humora most is meglehetősen obszcén volt. Lorenzo nem
tehetett semmit, hogy megvédje Ginevra női érzékenységét
anélkül, hogy felfedje az álruha titkát. Ginevra viszont
Lorenzo kellemetlen helyzetét még mulatságosabbnak találta,
mint Gigi verseit.

– Ne légy olyan finnyás – mondta Lorenzónak. – Sokkal
pikánsabb történeteket hallok az utcán. Csak azok nem
ennyire szórakoztatók. Valójában azonban eleinte a férfiak
dicsekvése a nők körében aratott sikereikről és nemi
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teljesítőképességükről elborzasztotta: a La Vacchia-beli
katonákra emlékeztette. De aztán kihallgatta az asszonyok
beszélgetéseit is az utcán, és azok ugyanilyen kéjsóvárságról
árulkodtak. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy legjobban
teszi, ha a saját érzéseit ezzel kapcsolatban megtartja magának;
az emberek ugyanis teljesen mások, mint ő.

– Ginevra – mondta Lorenzo – te állandó meglepetés és
kincsesbánya vagy a számomra.

A lány elraktározta memóriájában a szavakat, mintha
valami értékes gyöngyöt kapott volna ajándékba.

– De most semmi tréfa – tette hozzá Lorenzo. – Egy idősebb
szobrászt látogatunk meg, aki sértésnek veszi, ha bolondot
csinálunk belőle. Most inkább legyél Ginevra, a különc, nem
pedig Tino, az álruhás diák.

– Rendben, jól viselem magam. Kiről van szó?
– Bertoldo a neve. Donatellónak dolgozott, és sohasem

hagyta őt el. Nagyon szerény ember; azt mondja, többet tesz a
művészetekért, ha Donatello szobrait csiszolgatja, mint ha
maga alkotna valamit. Én a nagyapámtól örököltem őt,
Cosimo volt Donato patrónusa, és most én gondoskodom
Donato segédjéről. Az öreg Bertoldo a pénz megvetését is a
mesterétől tanulta, ezzel pedig nem könnyíti meg a dolgomat.
Egyszerűen nem adhatok neki pénzt arra, amire szüksége van,
így hát munkát kell találnom a számára. Azt remélem, hogy a
Nápolyban látott mozgószínpad lesz a megoldás. Ha
lemásolná a te kis figuráidat életnagyságban, az évekre
munkát adna neki.

De Bertoldo nemet mondott. Meg volt bántva.
– Még hogy lemásoljak valami nápolyi konfekciót? Én, aki a

nagy Donatellóval dolgoztam? Menj, fiú, és bízz meg valami
játékkészítőt. Nem kell a pénzed. Nagyon jól megvagyok a
tanítványaimmal. Még mindig akadnak a világon olyanok,
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akik tisztelik az igazi művészet követelményeit. És eljönnek
hozzám tanulni.

Lorenzo igyekezett a távozás lehető legkevésbé bántó
formáját választani. Amikor végre maguk mögött tudhatták az
öregember szánalomra méltó lakását, megálltak, és nevetésben
törtek ki.

– Hallottad, azt mondta nekem, hogy „fiú”. Még szerencsés
lehetek, hogy nem vesszőzött meg a nádpálcájával. Biztosan
halálra ijeszti azokat a szegény diákokat, ha egyáltalán
léteznek.

– Most mit fogsz tenni… fiú?
– Például belenyomom a fejed abba a szökőkútba

kalapostól, mindenestül, ha nem mutatsz kellő tiszteletet
irántam. És majd kitalálok valamit Bertoldónak.

– Talán Andreának lesz valami ötlete. Menjünk, látogassuk
meg a stúdiójában.

Verrocchio zajos jovialitása tökéletes ellentéte volt az öreg
szobrász mogorvaságának.

– Gyere be, ember – bömbölte. – Éppen a karneválon
gondolkodom. Nincs sok időnk, hogy találjunk valami témát.
Mit szólnál ahhoz, ha Pallaszt és a kentaurt tennénk a
dobogóra? Az Antikrisztus feje helyén pedig Ferrante
felfuvalkodott képe virítana.

– És ez a barátom itt lehetne Pallasz, ha egyáltalán hajlandó
lesz még valaha is rendes ruhát viselni. Lorenzo átölelte
Ginevra derekát.

– Mi ez? – Andrea bekukkantott a kalap alá. – Ez nem diák.
Ahhoz túl intelligensnek látszik. Engem nem csaptok be egy
percre sem.

– Gigit sikerült.
– Te hazudsz. Gigit aztán nem lehet becsapni. Na, mesélj el

mindent. Mikor? Hol? Mit mondott?
Verrocchiónak földbe gyökerezett a lába.
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Ginevra biztos volt benne, hogy soha nem volt még ennyire
boldog. Elfogadták, szerették, mint Lorenzo csapatának egy
tagját, aki közelebb áll hozzá bármelyiküknél.

Aznap este csatlakozott hozzájuk Lorenzo asztalánál,
ahelyett hogy Lucreziával és Clarice-el vacsorázott volna.
Lorenzo a jobbjára ültette.

Agnolo Poliziano egész idő alatt alig szólt egy szót. Ginevra
azonban nem törődött vele.

***

Másnap reggel azonban nagyon is oda kellett figyelnie rá.
– Azokkal az emberekkel fogsz most találkozni, akiket a

legfontosabbaknak tartok az életemben – mondta Lorenzo,
amikor megkérte, hogy kísérje el Fiesoléba.

Egy apró házba mentek, mely alig volt nagyobb, mint La
Vacchiában a legkisebb udvarház. Ginevra azon tűnődött,
vajon Lorenzo tréfált-e. De az arcán látszott, hogy alig várja a
találkozást.

Három férfi lépett ki az ajtón, ahogy meghallották a
lódobogást. Egyikük püspöki talárt viselt. Lorenzo leugrott a
lováról, és odafutott hozzá, hogy letérdelhessen elé a földre.

A püspök keresztet vetett Lorenzo homloka előtt.
– Áldásom rád, Lorenzo – mondta. – És üdvözöllek – tette

hozzá ragyogó mosollyal.
– Milyen jóképű, gondolta Ginevra, és milyen fiatalos az

arca, pedig ősz haj keretezi már. És mégis, összességében nem
látszik fiatalnak. A szeme bölcsen csillogott. Ettől akár száz
éves is lehetett. De hát kicsoda ez az ember?

Gentile de’ Becchinek hívták, mint Ginevra megtudta.
Lorenzo tanára volt kisfiú korában, most Arezzo püspöke. A
másik férfi Cristoforo Landino, egy későbbi tanára, és Marsilio
Ficino, a ház tulajdonosa állt mellettük.
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Mindannyian megölelték egymást, és melegen üdvözölték
Ginevrát.

– Van egy kis borunk – mondta Ficino, és beterelt mindenkit
a házba, majd kivezette őket a teraszra, mely az Arnóra nézett,
mely innen egy ezüstszalagnak látszott.

És persze feltárult előttük Firenze is teljes szépségében.
Agnolo Poliziano ott várt rájuk.
– Ave – köszöntötte őket.
Ezek a férfiak alkották a Platón Akadémiát, és a latint

használták elfogadott nyelvként.
– Görög lenne az akadémia nyelve – magyarázta Lorenzo –,

de én sajnos nem beszélek görögül, így aztán az irántam való
udvariasságból mindenki úgy tesz, mintha szívesebben
beszélne latinul. Kérlek, légy hozzám te is olyan kedves, mint
ők, noha biztos vagyok benne, hogy inkább beszélnél görögül,
mint ahogy szerintem ők is görögül beszélnek, ha nem vagyok
köztük.

Ginevra bizonytalanul mozgott ezen a területen, és ezt tudta
is. Nyelt egyet, és kétségbeesetten kutatott az emlékezetében
valamilyen udvarias latin kifejezés után, hogy kellően
megválaszolhassa Lorenzo szavait. De nem jutott eszébe más,
csak zavaros versrészletek, ragozások, szabálytalan igealakok,
főnévragozások. Az ijedtség szinte mindent kiradírozott az
agyából, amit tudott.

Ahogy múlt az idő, lassanként visszatért a szókincse, és
eszébe jutottak a leckék is, amiket megtanult. Gyakorlatilag
képes volt megérteni a filozófusok minden szavát. De a
szavaik értelmének a megfejtése tantaluszi gyötrelmet okozott
számára.

Itt nem úgy vitatták meg Platónt és Arisztotelészt, mint a
nagyapja és az oktatója szokta. Antonio és Mateo mint
akadémiai tantárgyakról beszélgettek a munkáikról, ezek az
emberek pedig úgy, mintha mindennapjaik részei lennének.
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Platón meghatározását a tökéletes szépségről és a tökéletes
jóságról felhasználták a művészetekben, a kormányzásban, a
természetben és az emberi természetre vonatkozóan.

Vitatkoztak, nevetgéltek, bátorították és kritizálták egymást.
Mindannyian ékesszólóan fejezték ki magukat, nagy tudásúak
és alkotóképesek voltak. És Poliziano volt közöttük a
legbriliánsabb elme. Sokkal folyékonyabban beszélt latinul,
mint olaszul, és sokkal otthonosabban mozgott az ész, az
értelem világában, mint bárhol másutt. Az idősebb férfiak
teljes figyelemmel és csodálattal hallgatták. Ginevra nagyon
odafigyelt, és szégyellte magát, hogy valaha is
felsőbbrendűnek tekintette magát vele szemben bármilyen
formában is.

***

– Jól érezted magad? – kérdezte Lorenzo, amikor visszafelé
lovagoltak a városba. – Nagyon csendben voltál.

– Nagyon tudatlan vagyok – válaszolta. – De azért nagyon
jól éreztem magam. Már el is felejtettem, milyen izgalmas tud
lenni a tanulás. Azt hiszem, kialakítok magamnak egy sarkot a
könyvtárban, mihelyt odaérünk – mondta, és még jobban a
fejébe húzta a kalapját. – Milyen okos ötlet volt tőlem, hogy
diákruhát vásároltam. Most eggyel több okom lesz rá, hogy
viseljem.
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37. FEJEZET37. FEJEZET37. FEJEZET
Gigi Pulci hahotázva nevetett, amikor megtudta, hogyan

sikerült Ginevrának és Lorenzónak beugratnia őt.
A hallótávolságban lévők tanúi voltak, amint kijelentette: –

Az isten szerelmére, egy férfinak bele kell szeretnie egy ilyen
nőbe!

Aztán a karjában egy halom tavaszi virággal bemasírozott a
Medici-palotába, hogy udvaroljon egy kicsit Ginevrának.
Mindenki meglepődött, különösen maga Gigi, hogy valóban
beleszeretett Ginevrába.

Jellemző módon az érzelmeiből is viccet csinált:
megesküdött, hogy nem tud ellenállni a perverzitásnak.

– Úgy értem, annak, hogy egy nő férfiruhát visel – állította.
– Mindenki tudja, hogy az ember megdughat egy diákot, és
biztos lehet benne, hogy egy fénylő rózsaszín segget talál a
ruha alatt, de az a gondolat, hogy egy nő melleit és lágy kerek
hasát simogathatja… Ettől kiver a lázas izzadság.

Aztán írt hozzá egy verset. Nem szonettet vagy valami
szerelmi lírát. Nem lett volna Pulci, ha nem eposzt írt volna,
pontosabban egy eposz briliáns, szellemes paródiáját, mely
zsúfolva volt a lovagi romantika utánzásával, botrányos
szójátékokkal és viccekkel és lélegzetelállító szépségű lírai
szakaszokkal.

– Morgante a címe – mondta, miközben átnyújtotta
Ginevrának a kézirat vastag papírhalmazát. – Azt akarom,
hogy ne legyél tévedésben, ki is a hőse valójában. A történet
természetesen önéletrajzi.

Morgante egy óriás volt, olyan hatalmas, hogy fenyőfákat
tépett ki gyökerestül fogpiszkálónak. A gonoszság
megtestesítője volt, aki állandóan beleavatkozott a
Chiaramonte család hős fiainak, Orlandónak és Rinaldónak a
harcába, hogy a világon mindenütt legyőzzék az ördögöt.
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Ginevra megpróbálta a vacsoraasztalnál ülő társaságnak
hangosan felolvasni az eposzt, de csakhamar annyira nevetett,
hogy vissza kellett adnia Giginek, hogy folytassa

Morgante ettől kezdve a vacsoratársaság legkedveltebb
szórakozása lett. Valaki minden este hozzátett egy-egy újabb
történetet az eposzhoz, vagy Gigitől követelték, hogy
folytassa.

Pulci sohasem okozott csalódást. És minden alkalommal
egy szokatlanul cirkalmas dedikációval vezette be az új
fejezetet, például így: „Tinonak, múzsámnak, aki után őrjítő vágy
emészt.”

Csak egy célja van, jelentette ki gyászosan. Ginevra ölebe
szeretne lenni.

– Rúgj meg, elérhetetlen szerelmem – kiáltaná –, hogy
megcsókolhassam csodálatos lábaidat, mielőtt összetörik a
bordáimat.

Egy szalagot hordott a nyaka körül, és gyakran négykézláb
követte Ginevrát keresztül a szobán. Lorenzo és a barátai
megtapsolták Gigi komédiázását és a verseit. Csak egyvalaki
tudta, hogy igazi szenvedélyt leplez velük. Meglepő módon
Gigi bizalmasa Lucrezia de’ Medici volt.

– Évek óta sürget madonna Lucrezia, hogy adjam fel ezt a
bolond, semmirekellő életet. Gyakran figyelmeztetett, hogy
eljön majd a nap, amikor megbánom az elpazarolt éveket, és
arra vágyom majd, hogy tiszteletreméltó ember legyek. Nos,
elérkezett az a nap. Szeretem Ginevra bátorságát és jókedvét.
Ha megfelelő kérő lennék, a legszebb verssel kérném meg a
kezét, amire csak képes vagyok. Az odaadásommal talán
elfeledtethetném vele a szenvedéseit, és azzal tölteném az
életemet, hogy őt boldoggá tegyem. De a nevettetésen kívül
semmim sincs, amit felajánlhatnék neki. Én csak Luigi Pulci
vagyok, a bohóc és kocsmai költő, a Medici-palota udvari
tréfacsinálója.
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Lucrezia mosolygott és megrázta a fejét.
– Ennél sokkal több, Gigi. Nem egy sikeres diplomáciai

küldetést teljesítettél Lorenzónak. És nagyon okosan
tárgyaltál. Sokan vannak, akik tisztelnek és szeretnek,
beleértve jómagamat is.

Pulci megcsókolta a kezét.
– Nagyon megtisztel, madonna. De azért tudja, hogy van

igazság abban, amit mondok. Én nem vagyok az a lovag, aki
megvívhat Ginevra kegyeiért. Nincs vagyonom,
foglalkozásom, nincs semmim, amit felajánlhatnék neki. És
különben is, ő Lorenzót szereti. Én pedig nem vagyok
Magnifico.

– Ki mondta ezt? – kérdezte Lucrezia túlságosan gyorsan.
Gigi nevetett rajta.
– Elárulta magát, madonna. De nem baj, úgyis tudom. A

szerelem éleslátóvá teszi az embert. Amikor azt hiszi, senki
sem látja, olyan szemekkel néz rá… Gondolom, pontosan így
nézhetek rá én is, ha azt hiszem, nem figyelnek rám. Gyakori
helyzet, mióta világ a világ, komédiába illő. Csak azt nem
tudom, hogy miért sír a humorista Pulci, amikor nevetnie
kellene?

Lekuporodott Lucrezia lábai elé, és a térdére hajtotta a fejét.
Lucrezia megborzolta a haját.

– Veled sírok, te költő – mondta gyengéden. – Veled, és
érted. És Ginevráért.

***

Ginevra érthetetlennek találta volna Lucrezia szomorúságát.
Ő csak azt sajnálta, hogy kevesebbet alhatott, de hát az élet
olyan csodálatos, nem szabad elvesztegetni belőle egy percet
sem.
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Biztos volt benne, hogy Gigi iránta tanúsított figyelme csak
tréfa, de nagyon izgalmasnak tartotta, hogy valaki ennyire
csodálja. Másképp kezdett nézni magára, sokkal inkább nőnek
érezte magát, mint eddig, annak ellenére, hogy továbbra is
férfi módra öltözködött.

Azt hitte, hogy ha a barátai csodálják őt, ez Lorenzóra is
hatást gyakorol majd. Vagy legalább úgy tesz, mintha
csodálná. Vagy valami jelét adja legalább. De hát nem számít.
Csak az a fontos, hogy minden napra jutott valami izgalmas
látni- vagy tennivaló. És minden este tagja lehetett Lorenzo
baráti körének a vacsoraasztalnál.

Lorenzo majdnem mindennap nagyon elfoglalt volt. A
háború befejeződött ugyan, de a veszély nem múlt el. Ferrante
fia még mindig Sienában volt a csapataival együtt. Girolamo
Riario, a pápa unokaöccse pedig csapatokat toborzott északon,
az emberek szerint állítólag azért, hogy megtámadja Ferrarát.

Riario újabb merényletet szervezett Lorenzo
meggyilkolására Az összeesküvők azonban nem voltak elég
óvatosak, és a tervük kitudódott. Elfogták őket és kivégezték,
de Lorenzónak fel kellett adnia a tervét, hogy elbocsátja az
őreit.

Ginevra jelentései az utcai pletykákról és szóbeszédekről
értékesebb lett számára, mint valaha. A legtöbb találgatás
Sixtusra vonatkozott. Mik a szándékai? Miért tagadja meg
továbbra is az egyházi kiközösítés feloldását? Igaz, hogy a
nápolyi király fel kívánja újítani szövetségét Rómával?

Firenze népe aggódott. Arról beszéltek, hogy az egyik
farmon kétfejű borjú született, és két egymást követő éjszaka
csillaghullást láttak. A Santa Croce közelében egy boszorkányt
láttak, aki kivette gödréből a szemgolyóját, és a kezében tartva
jajveszékelve jósolta meg a pusztulást. Tizenegy új csillagász
állított fel sátrat a mercatón, és az emberek zajosan
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gyülekeztek körülöttük, és lökdösődve furakodtak be, hogy
megtudják a jövőjüket.

– A karneválnak az idén nagyon jól kell sikerülnie – mondta
Lucrezia. – Talán megújítja az embereknek a köztársaságba
vetett hitét.

– Számomra biztos, hogy a legjobb lesz – válaszolta Ginevra
–, ugyanis ez az első életemben, amelyen én is részt vehetek.

Olyan volt, mint egy gyerek, lázas izgalommal készült az
eseményre. Gyakran ellátogatott a titkos műhelybe, ahol
Lorenzo színpadát építették, és elvégzett minden apró
feladatot, amit Verrocchio kijelölt a számára.

Újra járt zeneórákra Verrocchio segédjéhez Leonardóhoz,
gyakorolta a hagyományos karneváli dalokat, és maga is
megpróbált komponálni egyet. Néha kiment La Vacchiába is,
hogy ellenőrizze a termést, és emlékeztesse az intézőt a
feladataira. És ha akadt egy szabad perce, akkor Platónt
tanulmányozta vagy a munkáiról szóló jegyzeteket. Néha még
arra is maradt ideje, hogy játsszon Giulióval és a másik
legifjabb Medicivel. Polizianót pedig gondosan elkerülte.

A karnevál túlszárnyalta Ginevra legvérmesebb
várakozásait is. Megnézett mindent, megtapsolta a
látványosságokat, megkóstolt mindent, amit az utcai árusok
kínáltak, énekelt, táncolt és szinte egyáltalán nem aludt.

Azt élvezte a legjobban, mesélte Lorenzónak, amikor
Gigivel és a barátaik egy csoportjával Lorenzo dobogója
mögött parádéztak. Mindannyian hagyományos karneváli
öltözéket viseltek, álarcot és női ruhát. Számára ez kettős
álruhát jelentett: egy asszony, aki azt színleli, hogy férfi, hogy
eljátszhassa a nőt. Ez kétszeresen is izgalmas volt a számára.

Azt azért nem említette Lorenzónak, hogy Gigi átölelte a
derekát, hogy el ne sodorja a tömeg. És azt sem mondta el,
hogy mit suttogott a fülébe.



355

– Az egyetlen dolog, ami nem tetszett – folytatta Ginevra –,
hogy a Strozzik nyerték a Paliót. Bárcsak lovagolhatnék
helyetted. Akkor nyernénk.

***

A karnevál után Firenzébe lassacskán beköszöntött a nyár, a
nyári szokásokkal együtt. Clarice és a gyerekek kiköltöztek a
fiesolei villába. Lucrezia Careggibe ment.

– Szeretnék egy kis nyugalmat magamnak – mondta.
Ginevra úgy döntött, hogy a városban marad Lorenzóval.

Hiányoznának neki a baráti körben elköltött vacsorák és a
Morgante folytatólagos kalandjai, magyarázta.

Lorenzo kuncogott, amikor megmondta neki.
– Gigi majd elintézi, hogy mindenütt a nyomodban legyen –

mondta.
De te nem, gondolta Ginevra.

***

Sokat álmodozott ezekről a nyári hónapokról, idilli képet
festett maga elé kettejükről, ahogy együtt töltik az időt, mint
egykor Nápoly felé a hajón.

A valóság közel járt ehhez.
Segített Lorenzónak megvalósítani legújabb tervét, hogyan

adhatna munkát az öreg szobrásznak, Bertoldónak.
Felkutatták a Medici-tulajdonban lévő régi birtokokról,
földekről készült leltárakat és feljegyzéseket, felkeresték
azokat, amelyek alkalmasak lehettek. Így akadtak rá egy
használaton kívüli kertes területre a San Marco-kolostor körül.

– A nagyapám újjáépítette a San Marcót – mesélte
Ginevrának. – Ezt tartotta a legtöbbre mindazon dolgok közül,
amit a városért tett, beleértve a családi templomunk, a San
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Lorenzo kibővítését is. Építtetett egy könyvtárat a szerzetesek
celláinak a középpontjában. Én a mai napig adományozok
vallási tárgyú könyveket abba a gyűjteménybe, amelyet ő
hozott létre. Neki is volt itt egy cellája a saját használatára
fenntartva. Ki szokott menni oda olvasni, meditálni, ha el
akart vonulni egy kicsit a világtól. Ezt a cellát ma is
készenlétben tartják a számomra, de én sohasem voltam képes
visszavonulni a csöndbe. Tevékenyen szeretek élni. De talán
majd öregkoromra lenyugszom én is. Ez a kert lesz Lorenzo
hozzájárulása Cosimo adományához. A szerzetesek már nem
termelnek zöldségeket. Én pedig majd arra használom, hogy
művészeket termeljek benne. Gondom lesz rá, hogy Bertoldo
megkapja mindazokat a tanítványokat, akiket csak akar. Ha
nem válogatja ki őket maga, ha meghallja a javaslatomat.

Az öreg szobrász zsémbes örömmel fogadta az ajánlatot,
értésére adva Lorenzónak, mekkora szívességet tesz, hogy ő,
Donatello hagyományainak őrzője leereszkedik odáig, hogy a
Medici kertben tanítson.

Lorenzo minden ékesszólását latba vetette, hogy biztosítsa
róla, milyen nagyra értékeli a döntését, majd embereket
küldött, hogy takarítsák ki a gyomot a kertből, építsék fel az
öregember szállását, és kivitetett néhány antik római és görög
szobrot a palotából a frissen kialakított kertbe.

– Donatello gyakran tanulmányozta ezeket, hogy ihletet
merítsen belőlük. Remélem, Bertoldo megengedi, hogy ott
maradjanak.

Miközben Lorenzo a szobrászt szédítette, hogy fogadja el a
támogatását, úgy döntött, hogy egy másik, még
lobbanékonyabb természetű művészt is megkörnyékez.

Antonio Squarcialupi volt az illető, a dóm orgonistája.
Antoniót Európa-szerte híres zenészként és zeneszerzőként
tartották számon. Ugyanakkor legendásan hirtelen
természetéről és kemény szitkozódásairól is ismerték.
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– Én meg állítólag jó diplomata vagyok – ugratta magát
Lorenzo. – Ez sokkal nagyobb erőpróba lesz, mint az a kis
nápolyi epizód. Arra akarom rávenni Squarcialupit, hogy
tanár legyen.

Ginevra gombócot érzett a torkában. Ha Lorenzo lelkesedett
egy új ötletéért, az olyan volt, mintha fény gyulladt volna
benne. A szeme fényesebbé vált, gyakrabban mosolygott, az
arca ragyogott. Fel s alá járkált, miközben egyre gyorsabban
beszélt, és hosszú kecses ujjaival a levegőben vázolta, amit az
agyában kigondolt.

– A zene is művészet, talán a legtökéletesebb művészet –
magyarázta –, hiszen ez tudja megragadni az igazi harmóniát,
a tökéletes egyensúlyt…

Közben a kezével mutatta az egyensúlyt.
– Miért ne tennénk a zenét az olyan művész

kifejezőeszközévé, aki az életről alkotott képét ecsettel vagy
vésővel formálja meg. Nem lehetséges, hogy az az ember, aki
gyönyörűt képes alkotni festményen, bronzban vagy
márványban, az az átlagembereknél nagyobb tehetséggel van
megáldva a zene művészetében is?

– Itt van például da Vinci. Tálcákat fest Verrocchio
műhelyében. Meg ládákat dekorál. És persze festményeket is
készít, azt hiszem. Talán azért olyan tehetséges ebben is, mert
zenei adottsága egyszerűen zseniális.

– Azt akarom, hogy Squarcialupi nyisson egy iskolát, a
harmónia iskoláját. A tanulók festők és szobrászok lesznek. Itt
fogjuk előadni a műveket a kertben, ahol a falak olyan jól
visszaverik a hangokat. Vagy a város terein, ahol mindenki
meghallgathatja és így megajándékozhatjuk őket a
harmóniával…

– Mit gondolsz, Contadina? Csodálatos lesz, ugye?
– Csodálatos – értett vele egyet Ginevra.
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Mit gondolok, ismételte meg a kérdést magában. Azt, hogy
annyira szeretlek, hogy alig kapok levegőt.

***

Squarcialupi éppen komponál, közölte egy ideges segéd.
Senki sem zavarhatja, még a Magnifico sem.

– Nos, akkor a diplomáciai képességeimbe vetett hitem egy
darabig még biztonságban van – mondta Lorenzo. – Menjünk,
nézzük meg az oroszlánok őrzőjét. Tele van a fejem
tiszteletteljes frázisokkal, amiket Squarcialupinak tartogattam.
Utálom elvesztegetni őket.

Az oroszlán a bátorság és a hatalom jelképe volt, egyúttal
Firenze szimbóluma is. A város egy tökéletes állatkertet tartott
fenn a Palazzo della Signoria épülete mögött, ahol egy tucat
oroszlán élt gyönyörűen faragott ketrecekben, melyek egy
hatalmas mély vermet vettek körül, ahol az állatok
kitombolhatták magukat. Más állatok is voltak ott: három
medve, egy elefánt, de ezek inkább csak különlegességnek
számítottak. Az oroszlánokra félelemmel vegyes tisztelettel
tekintettek az emberek. Bűntettnek tartották, ha valaki
megérintette őket. Ha valaki mégis megtette, büntetésből
levágták az állatot megérintő kezet. Ha meg is sebesítette az
oroszlánt, akkor halállal lakolt érte.

Gyakran jöttek ide megnézni az oroszlánokat, az emberek
jeleket vártak tőlük. Betegség vagy halál valamilyen
katasztrófát jósolt; a születés, különösen, ha nem egy kölyök,
hanem egy egész alom jött a világra, fellendülést ígért a
városnak.

A férfit, aki az oroszlánokat etette és gondozta, olyan
tisztelettel vették körül, mely vetekedett az ősi, pogány
vallásokban ismert papi kultusszal. Hatalmas termetű izmos
férfi volt, a karját és a kezét vastag szőr borította és buja, rőt
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szakáll fedte az arcát. Ő volt az egyetlen szakállas férfi a
köztársaságban. Mintha nem is lett volna neve; az emberek
csak az oroszlánőrzőnek hívták.

Ginevra és Lorenzo nekitámaszkodtak a vermet körülölelő
vaskerítésnek, és figyelték, ahogy az oroszlánok a sarokban
elnyúlva alszanak a nyári hónapokra a verem fölé borított
ponyvatető árnyékában. Ginevrát személy szerint sokkal
jobban érdekelte volna az elefánt, de tudta, hogy jobb, ha az
ember nem ad hangot az ilyen kívánságainak.

Az oroszlánok őrzője otthagyta házának hűvösét és feléjük
tartott.

– Üdvözlünk, oroszlánok őrzője – mondta Lorenzo. – A
védenceid ma kivételesen jól néznek ki.

Az oroszlánok őrzője bólintott.
– Hogy van a fiatalabbik hím mancsa? – érdeklődött

Ginevra.
Az oroszlánok őrzője nekitámaszkodott a kerítésnek

Ginevra mellett, és részletesen elmagyarázta, hogy milyen
borogatást használ: milyen gyógynövényeket használ, hogyan
aprítja fel az egyiket, hogy forrázza le a másikat, milyen
arányban keveri össze őket, milyen gyakran alkalmazza,
mennyi ideig hagyja rajta a seben, és mekkora területet szokott
bekenni vele alkalmanként.

– Nos, ez a méreg pontos leírása – foglalta össze örömmel. –
Ma reggel már a mancsával marcangolta szét a húst.

Lorenzo csatlakozott Ginevra gratulációjához.
– És még engem neveznek diplomatának – mondta,

miközben kisétáltak az állatkertből. – Hogy barátkoztál így
össze az oroszlánok őrzőjével?

– Nem is tudom. Gyakran szoktam betérni ide, hogy
beszélgessek az elefánttal. Aztán egy napon az oroszlánok
őrzője kezdett beszélgetni velem.
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***

Lorenzónak valóban minden diplomáciai készségét be
kellett vetnie, amikor Squarcialupi végre befejezte a
komponálást. A végeredmény azonban sikeres volt;
megállapodtak, hogy a harmónia iskoláját szeptemberben
indítják útjára.

De előbb még Lorenzo elismerése, mint a diplomácia
mestere olyan magasra hágott, hogy egész Európában
Magnificóként kezdték emlegetni.

***

Az első Firenzébe érkező hírek vészjóslóak voltak: Alfonso,
Calabria hercege mozgósította a Siena körül táborozó
hadseregét. A katonák készültek a menetelésre, ágyúkat
szereltek fel vontatásra.

Lorenzo kémei éjjel-nappal figyelték a menetoszlopot, a
hírnökök váltott lovakkal száguldottak a jelentésekkel a
haladásukról. Aztán világossá vált, hogy Alfonso nem a
köztársaságot akarja megtámadni, hanem visszatér Nápolyba.

Ugyanezen a napon hírvivő érkezett a Medici-palotába egy
pisai jelentéssel. Egész Itáliát befolyásoló katasztrófa történt. A
törökök a tengeren küldték támadó seregeiket, elfoglalták
Otrantót, egy Nápolytól délre fekvő várost, és lemészárolták a
lakosság több mint kétharmadát. A hétezres török hadsereg
erősen megvetette a lábát az olasz csizma sarkában.

Alfonso seregei Nápoly védelmére vonultak. Ha a törökök
folytatják a háborúskodást, akkor egész Itália veszélybe kerül.

A pápa üzenetet küldött minden tagállamnak, sürgetve
őket, hogy minden ellenségeskedést tegyenek félre, egyesítsék
erőiket, hogy megszervezhessék a védelmet a pogányok ellen.
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Jelezte a firenzeieknek is, hogy bármilyen fajta bocsánatkérés
elnyeri a pápai áldást és feloldja a köztársaság kiátkozását.

„Lorenzo, a Magnifico szervezte meg a török támadást” – lehetett
hallani a pletykákat. „Mindenki tudja, hogy barátai vannak a
konstantinápolyi udvarban. Az ő keze minden monarchiába elér,
befolyásának és hatalmának nincs határa.”

***

– Lorenzo, igaz, amit az emberek az utcán beszélnek? Te
hívtad be a törököket, hogy megmentsd Firenzét?

– Nem én, akkor sem tehettem volna, ha akarom. De ez a mi
titkunk, Contadina. Nem árt az senkinek, ha az emberek ezt
akarják hinni.
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38. FEJEZET38. FEJEZET38. FEJEZET
Minthogy Firenze végre biztonságban volt, és az ő ázsiója is

ilyen magasra emelkedett, Lorenzo úgy döntött, hogy éppen
ideje foglalkoznia a gyermekei jövőjével. Naponta kilovagolt
Fiesoléba és Careggibe, hogy tanácskozzon Clarice-el és
Lucreziával.

A legidősebbet, Lucrezia névrokonát minden fiús apa
értékes menyasszonynak tartotta Firenzében, amióta csak
megszületett. Lorenzo eddig minden kérőt elutasított, mivel
bizonytalan volt, hogy ki lenne a legjobb szövetséges. De
Lucrezia nemsokára tizenegy éves lesz, csak három vagy négy
éve van hátra a házasságkötésig, tehát döntenie kellett végre.
Beleegyezett, hogy tárgyalásokat kezd a Salviatikkal, Toscana
egyik leggazdagabb családjával. Ennek előnye az is, hogy
csupán szerényebb elvárásaik vannak a menyasszony
hozományával kapcsolatban. A Salviatik mindent
megtennének, hogy biztosítsák támogatásukról a Medicieket
és bizonyítsák: semmi közük sem volt rokonuk, Salviati érsek
tevékenységéhez, aki a Giuliano elleni merénylet egyik
résztvevője volt.

Lorenzo be akart gyógyítani minden sebet, amit az
összeesküvés Firenze társadalmában okozott. De nem állt
szándékában elsimítani a törést a Salviatikkal anélkül, hogy
még egyszer hangsúlyozná számukra a bűn nagyságát és
kiterjedését, amiről ő látszólag nem vesz tudomást. Mielőtt az
első megbeszélésre sor került volna Lucrezia és Jacopo Salviati
esküvőjével kapcsolatban, Lorenzo nyilvánosságra hozta, hogy
kétéves kislányát, Contessinát odaígérte Antonio Ridolfi
fiának, minthogy barátja, Ridolfi az életét kockáztatta, amikor
kiszívta a vért Lorenzo sérült nyakából arra az esetre, ha az
ellenség kardja mérgezett lett volna.
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Luisát, aki egy évvel volt idősebb Contessinánál, eljegyezték
Giovanni, Pierfrancesco de’ Medici második fia számára

Clarice ragaszkodott hozzá, hogy csak egy római nemesi
családból származó lány lehet elég jó a fia számára, és Lorenzo
beleegyezett ebbe is. Túlságosan drága árat fizetett azért, hogy
megtudja, mit jelent az, ha a pápai állam az ellensége, és nem
felejtette el azt a hadsereget sem, amelyet Clarice családja
küldött, amikor Firenzének segítségre volt szüksége. A
Medicieknek nagyobb befolyásra kell szert tenniük Rómában.

Írt tehát Clarice nagybátyjának, az Orsini család fejének. A
levélben nyíltan megemlítette kívánságát, miszerint az Orsini
családból választana menyasszonyt fia, Piero számára,
ezenkívül pedig szeretne megkapni minden lehetséges
segítséget a Vatikánban második fia, Giovanni egyházi
előmenetele érdekében. Az a szándéka ugyanis, hogy azért
taníttatja a fiát, hogy Isten szolgálatába álljon – írta Lorenzo.
Azt akarta, hogy a fia kardinális legyen.

Az, hogy Lorenzo ilyen mélyen foglalkozik a családi
ügyekkel, érthető és természetes, bizonygatta magának
Ginevra. Gyerekes dolog tőle, hogy szomorkodik emiatt, és
úgy érzi, elhanyagolja. Különösen így, hogy akkor veheti
igénybe Gigi Pulci társaságát, amikor csak akarja, ráadásul
Lorenzo mindig visszatért estére a városba, hogy együtt
vacsorázzon művész barátaival.

Aztán egyik este Lorenzo nem érkezett meg.
De a vacsorát felszolgálták és rendben elköltötték. „Tinot”

választották meg vendéglátónak.
Ginevra homályos szemekkel nézte az asztalnál ülőket.

Befogadták, ismerte fel. Egy volt közülük, méghozzá saját
maga érdeme szerint, nem Lorenzo árnyékaként. Ez a
gyülekezet itt, ezek a zseniális, szellemes költők, festők,
szobrászok az ő barátai is. Ő a világon a legszerencsésebb,
legboldogabb asszony.
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39. FEJEZET39. FEJEZET39. FEJEZET
– Én vagyok a legszerencsésebb asszony a világon –

dicsekedett Ginevra Lucreziának, amikor véget ért a nyár, és
mindenki visszaköltözött a palotába. – Szabad vagyok,
csodálatos barátaim vannak, mindenem megvan, amit
akartam. Látja, madonna, igazam volt. Boldog az életem.

– Akkor én is örülök a boldogságodnak, drága gyermekem.
– Lorenzo is a barátom – mondta Ginevra, válaszolva

Lucrezia kimondatlan kérdésére. – Gyakorlatilag mindenbe
belevon, amit csinál, kivéve a kormányzást.

A kezébe vonta Lucrezia kezét.
– Ez az, amit annyira akartam, és ez elég nekem. Tényleg.

***

Egy héttel később Ginevra Lucrezia ölébe fektette a fejét, és
szipogott.

– Mondhatta volna, hogy maradjak itthon és csináljak
valamit egyedül. Kegyetlenség volt tőle, hogy magával vitt
oda

Lorenzo elvitte Ginevrát egy estélyre, melyet Lucrezia
Donati, a szeretője adott.

Lucrezia de’ Medici megpróbált érvekkel hatni Ginevrára.
Más barátai is ott voltak az estélyen, sokan azok közül, akiket
Ginevra is olyan nagyra tartott. Elment Sandro Botticelli és
Andrea del Verrocchio is. Agnolo Poliziano elkísérte őt és
Lorenzót. Minden egyes vendég költő vagy más művész volt,
olyan emberek, akiknek társaságát Ginevra annyira élvezte
Lorenzo vacsoráin.

– Mellesleg – mondta Lucrezia, visszatérve Ginevra
bánatának lényegére – ez a szerelem már a múlté. Lucrezia
Donati tizenkét évvel ezelőtt lett Lorenzo szeretője. Még
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mindig ezt a szerepet tölti be, de már régen nincs közöttük
szenvedély. Lorenzo fenntartja a látszatot, mert felelősséget
érez iránta

– De ő olyan gyönyörű. Én pedig olyan csúnya vagyok.
Lucrezia megrázta Ginevra vállát.
– Ezt pedig hagyd abba – parancsolta. – Mindent nem lehet

egyszerre, Ginevra. Te választottad azt a szerepet, hogy a társa
leszel, méghozzá egy fiú látszatát keltve. Nem mérheted az
értékeidet női mértékkel.

Lucrezia felemelte Ginevra könnyáztatta arcát, és nagyon
sajnálta azért a bánatért, amit ott látott.

– A szépség a legkevésbé tartós minden emberi jellemvonás
közül, Ginevra. Lucrezia Donati nyomdokaiba akarsz lépni?
Szeretnéd megtudni, milyen az, amikor a férfi, akit olykor
szerettél, csak akkor látogat meg, amikor szólítja a szükség? A
tükör pedig nem valami jó társaság.

Ginevra a ruhaujjával felszántotta a könnyeit.
– Igaza van. Sajnálom, madonna. Többet nem leszek ilyen

buta.
Ezt az ígéretét persze nem tudta megtartani. Újra és újra

visszatért Lucrezia szobájába vigaszt keresve az asszony
határozott jóindulatú bölcsességében.

Azért, hogy Lorenzo barátai befogadták maguk közé, nagy
árat kellett fizetnie. Lorenzo barátai és maga Lorenzo is, úgy
kezelték, mint közülük valót. Trágár viccelődéseikből olyan
dolgokat is megtudott, melyek tőrdöfések voltak a szívének.
Azokról a bonyolult cselszövésekről, melyek lehetővé tették
viszonyát a nápolyi Ippolitával. Egy egyiptomi prostituált
csodálatos képességeiről, aki nemrégiben érkezett Firenzébe.
A szerelmi szonettekről, melyeket Lorenzo írt olyan
asszonyoknak, akiket elhanyagolt a féljük. Azokról a rövid
utazásokról, melyeket Gigi Pulci társaságában tett a közeli
falvakban friss, fiatal vidéki lányokat keresve.
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Az egyáltalán nem vigasztalta Ginevrát, hogy a többi férfi is
így viselkedett, hiszen a társadalmi szokások széles
mozgásteret engedtek a gondtalan szexualitásnak. Az segített
a legkevésbé, amikor Lucrezia elmagyarázta Ginevrának, hogy
valószínűleg Gigi rájátszik a dolgokra Lorenzo rovására.

– Gigi azt akarja, hogy tudd, Lorenzo nem szent, Ginevra.
Azt reméli, hogy többre fogod értékelni őt, ha kevesebbre
tartod Lorenzót. Gigi féltékeny. Ez pedig emberi tulajdonság.

– Ugyan, Gigi maga az ördög, aki ráveszi Lorenzót, hogy
olyan erkölcstelen legyen, mint ő maga.

Lucrezia úgy döntött, hogy Ginevrának egy időre el kell
utaznia.

– Szeretném, ha elkísérnél Morbába – mondta, de a kérés
inkább parancsnak hangzott. – Szükségem van egyheti
fürdőkúrára, mielőtt a tél beállta megakadályozza az utazást.

***

A távolból Ginevrának sikerült elérnie azt a nézőpontot,
amit Lucrezia remélt. Képes lett felülvizsgálni korábbi
döntését, beleértve azt is, hogy megértse, milyen árat kell érte
fizetnie. A végén úgy találta, hogy még mindig ez a legjobb
életforma a számára. A szabadság, amit olyan sokat
emlegetett, valósággá vált, és értékes volt a számára. És
Lorenzo barátjának lenni azt jelentette, hogy mindig
szórakoztatták, és arra sarkallták, hogy tanuljon, hogy
kihasználja értelmi képességei és képzelőereje legjavát.
Lorenzo mellett a középpontjában állt minden eseménynek,
ami Firenzében, Itáliában és Európában történt.

A Firenzébe való visszatérésük előtti estén, Ginevra
Lucrezia szobájába tartott, hogy megköszönje a bölcsességét,
amiért lehetőséget teremtett arra, hogy újra világosan
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gondolkodjék. Szinte a nyelvére tolultak a szavak, amikor
bekopogott Lucrezia szobájába, és kinyitotta az ajtót.

Az egyik kísérő volt benn. Az asszony azonnal az ajtóhoz
sietett, és becsapta az orra előtt.

– Menjen el – mondta sürgetően. – Menjen innen.
Ginevrát hátrapenderítette a becsukódó ajtó súlya. De

mielőtt teljesen bezáródott volna, hallotta a mélyről jövő
köhögést, ami könnyeket csal az ember szemébe. És az
asszony válla fölött egy pillanatra meglátta Lucrezia
összegörnyedt alakját és a véres kendőt a szája előtt.

– Igaz – mondta neki Lucrezia később. – Tüdőbajos vagyok.
Már tart egy ideje, de csak ebben az évben fordult komolyra a
dolog. Ezért akartam egyedül maradni a nyáron Careggiben.
Olyan fárasztó titkolózni.

– Ginevra, te egyszer azt kérted tőlem, hogy tartsam
titokban Lorenzo előtt az iránta érzett szerelmedet, és én
megtartottam a szavam. Most én kérem tőled, hogy ne áruld el
neki a betegségemet, ameddig csak lehetséges.

– Bármit megteszek, amit kér, madonna. Bármit.
– Akkor tedd meg a következőket. Ígérd meg, hogy nem

hívtok orvost. És ne szomorkodj, kislányom. Van még időm,
talán sok is, amíg elérkezik a vég.

***

Firenzében mindenki nevetett, amikor hazaértek. Lucrezia
csatlakozott hozzájuk, amikor meghallotta a vidámság okát.
Ginevra is követte a példáját.

A történet, amiről mindenki beszélt, a Sixtus pápa és a
köztársaság közötti végleges békekötés volt. A pápa
ragaszkodott ahhoz, hogy Firenze nyilvános bűnbánatot
tartson. A küldöttségnek le kellett térdepelnie a Szent Péter-
bazilika lépcsőjére, hogy így fogadhassák a pápai vessző
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intését, s a jelre hangosan bocsánatot kellett kérniük az
elkövetett bűnökért, melyek a ki-átkozást vonták maguk után.

– Letérdeltünk, ahogy parancsolta – mesélték mindenfelé a
küldöttek. – A pápa megérintette a vállunkat. De amit
mormoltunk, az nem bocsánatkérés volt, bármit gondolt is
arról, amit hallott.

A templomokat valójában sohasem zárták be, a pápai
parancs ellenére, de azért a hivatalos visszafogadás az egyház
kebelére megkönnyebbülést jelentett mindenkinek, még
azoknak is, akik a leghangosabban szegültek szembe a
pápával. Sok keresztelőt, esküvőt és temetést, amelyre abban
az évben került sor, másodszor is megtartottak.

Aztán már közeledett a karácsony. Lucrezia és Ginevra
elrendezték a nápolyi mozgó színpadot az erkélyen, hogy
minden firenzei láthassa, ahányszor csak akarja. Az emberek
naphosszat tömött sorokban vonultak el előtte.
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40. FEJEZET40. FEJEZET40. FEJEZET
– Nem szívesen vallom be – mondta Lorenzo – de tetszik

nekem a vén kalóz szemtelensége.
Megrázta a fejét, és kelletlenül felnevetett. A pápától

érkezett levél, amelyben arra kéri, küldje el Rómába Firenze
legjobb festőit, hogy feldíszíthessék a kápolnát, amely
akkoriban készült el.

– Mindent elkövetett, hogy leigázzon minket, az unokaöccse
még most is ott van tőlünk északra, és megpróbál szövetséget
kötni Velencével, hogy elvehesse a határ menti területeinket,
és Sixtus azt akarja, hogy Firenze dicsőségét is adjam át neki.

– Mit fogsz tenni? – érdeklődött Ginevra.
– Megkérdezem a művészeket. Nem kis dolog festőnek

lenni a Vatikánban. Aki odamegy, híres lehet. Itáliában
minden templom, amelynek dekorációra van szüksége, olyan
festőt akar felvenni, aki a pápának dolgozott.

– Ráadásul Istennek ajánlhatja fel a tehetségét – vetette
közbe Lucrezia.

Aggodalommal töltötte el Lorenzo egyre erősödő világias
gondolkozása. Túl sokat gondolt a pénzre, túl keveset a lelki
ügyekre. Lorenzo ugyanis nem említette sem neki, sem
másnak a Medici-bankok kétségbeejtő helyzetét. A bruges-i
fiók, egyike a legtőkeerősebbeknek, közel járt a bezáráshoz.

De a pénzügyek soha nem szerepeltek az anyjával folytatott
politikai megbeszéléseken. Csak a diplomácia és a politika volt
a téma közöttük. Ginevra egyre gyakrabban vett részt a
megbeszéléseken. Először az általa összegyűjtött információk
indokolták ezt, később szokássá vált. De sohasem mondta el a
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véleményét, hacsak nem kérdezték. Éppen ezért Lorenzo
meglepődött, amikor megszólalt.

– A pápa tartozni fog neked, ha segítesz neki. Nagyra
tarthatja azt a kápolnát, ha hajlandó a lekötelezetteddé válni
miatta.

– Bravó, Contadina. Akkor megkönnyítem a helyzetét. Amit
igazán akarnék, az az lenne, hogy némítsa el az unokaöccsét.
De ez lehetetlen. Így egyszerűen csak a figyelmébe ajánlom
Giovannit. Nem akarom, hogy bármilyen akadály álljon az
egyházi előmenetele útjába, ha idősebb lesz.

Lucrezia helyeslőén bólintott.
– Kiket küldesz el? – kérdezte Ginevra. – Úgy értem, kiket

fogsz egyáltalán megkérdezni?
Személyes okból azt remélte, hogy Sandro Botticelli nem

lesz köztük.
Lorenzo azonnal válaszolt.
– Ghirlandaiót természetesen. Sixtus a Testamentum

történeteit akarja megeleveníteni freskón, és Domenico a
legjobb elbeszélőnk, aki képes erre… Verrocchio, nem, őt nem.
A freskó nem az erőssége. A festmények legnagyobb részét
Peruginóra hagyja, tehát ő lesz a másik. És a legújabb segédje,
Bernardino Pinturicchio. Andrea nagyra becsüli.

Ginevra Leonardo da Vincit javasolta.
– Őt aztán nem – mondta Lorenzo. – Nagyon jó festő, de

nagyon fegyelmezetlen. Amióta elhagyta Andreát, több időt
tölt kísérletezéssel, mint munkával.

Ginevra megnyalta a szája szélét. Nem tagadhatta, amit
Lorenzo mondott, de azt kívánta, bárcsak segíthetne
Leonardónak. Még mindig járt hozzá zeneórákra, és tudta,
hogy az a pénz, amit ő fizet, gyakorlatilag az egyetlen
jövedelme, az pedig nagyon kevés.

– És természetesen – folytatta Lorenzo – Sandrót. Ő lehetne
a munka irányítója
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Ginevra visszafojtotta a tiltakozását.
Másnap, ahogy felkelt a nap, Ginevra rohant Botticelli

stúdiójába Hideg volt az árnyékos kövezett utcákon és a
stúdióban sem lehetett sokkal melegebb.

– Brrr – mondta Ginevra vacogó fogakkal. – Sajnálom a
hiányosan öltözött istennőidet, Sandro.

Botticelli nevetett, és egy biztos ecsetvonással még jobban
megvékonyította az istennő átlátszó selyemfátylát, amin éppen
dolgozott.

– Az istennőknek más vér folyik az ereiben, mint nektek,
földi halandóknak. Ők sohasem fáznak.

Ginevra nevetséges grimaszt vágott, és odament a sarokban
álló csempézett kályhához. Alig melegített valamit. Néhány
széndarabot helyezett a kokszkályhába, és fát tett a
kemencébe. Majd elhelyezkedett egy széken a két hőforrás
között, és csendben várt. Gyakran eljött megnézni, hogyan
dolgozik Sandro. A művészek közül ő volt az egyetlen, aki
nem bánta, ha munka közben közönsége van. Ginevrát
lenyűgözte, ahogy fokról fokra haladt előre a festménnyel.

Azt is felfedezte, hogy Botticelli néha szeret beszélgetni is,
miközben dolgozik. Egy kis rábeszéléssel hajlandó volt néha
visszaemlékezni azokra az időkre, amikor még a Medici-
családdal élt, és Lorenzo fiatal fiú volt.

Ez a nap azonban, úgy tűnt, nem tartozik a beszédes napjai
közé. Az istennő köpenyének részleteire koncentrált. Ginevra
csak nagy erőfeszítéssel tudott nyugton maradni. Szinte tűkön
ült, annyira kikívánkozott belőle a mondanivaló.

Filippino, Sandro segédje érkezett éppen a mercatóról friss,
meleg kenyérrel, amit a zekéje alá dugott, hogy melegen tartsa
a kenyeret és magát. Sandro abban a pillanatban letette az
ecsetet.

– Farkaséhes vagyok – kiáltotta. – Gyerünk enni.
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Filippino megmelegített néhány kolbászt, és kihozott egy
sajtot a szobájából.

– Ez ünnepi lakoma – mondta Ginevra. – Köszönöm,
Filippino.

Kedvelte a fiatal festőt, becsületes, elkötelezett
munkaerőnek ismerte, és huszonhárom évével korban a
legközelebb állt hozzá.

Miközben ettek, Ginevra megeskette őket a titoktartásra,
aztán elmondta Sandrónak, hogy Lorenzo nemsokára eljön,
hogy beszéljen vele, és azt is elárulta, hogy miről.

– Tehát, látjátok, mindent jóval előbb be kell fejezni, mint
gondoltuk. Lehet, hogy évekig leszel Rómában.

Az állványon lévő festmény Lorenzo számára készült a
Signoria ajándékaként. A kép Sandro elképzelését ábrázolta
arról a témáról, amit Lorenzo is felhasznált a karneválon
Pallaszról és a kentaurról. Ezúttal azonban a kentaur arcát
nem Ferrante király arcának karikatúrája helyettesítette, az
allegória jelentése azonban eltéveszthetetlen volt. Az istennő
egy babérkoszorút viselt a fején, a háttérben pedig a nápolyi
öböl látszott. A festmény azt fejezte ki, hogy Lorenzo betörte a
nápolyi fenevadat.

– Már nincs sok munkám ezen, Ginevra. Ne aggódj olyan
nagyon. Senki sem utazhat sehová, amíg fel nem melegszik az
idő.

– De mi lesz a másik festménnyel, Sandro? Még el sem
kezdted.

– Talán jobb lesz, ha azzal várunk még. Az idő lassan
gyógyítja a sebeket.

Botticelli megígérte, hogy befejezi Giuliano portréját, amin
az ifjabb Medici meggyilkolásának idején dolgozott. Ginevra
Lucreziának szánta a festményt júniusi születésnapjára.

– Nem – mondta Ginevra –, nem várhat. Már nagyon
beleéltem magam.
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Lorenzo tervét minden hátsó gondolat nélkül mondta el. De
semmi sem veheti rá arra, hogy elárulja Lucrezia bizalmát.
Nem mondhatta el Sandrónak, hogy attól tart, Lucrezia nem
éri meg, amíg visszatér Rómából.

***

Négy nappal később, ismét hajnalban hagyta el a palotát.
Ezúttal a mercatóra ment, hogy meghallgassa, mit beszélnek
az emberek arról, hogy művészeket küldenek Rómába.
Lorenzo beszélt azokkal, akiket kiválasztott, és valamennyien
beleegyeztek. A kikiáltó ma teszi közhírré a döntést, legelőször
a mercatón. Nem lehetett megjósolni, hogy reagálnak majd a
firenzeiek. Büszkék lesznek vajon, hogy a pápa elismeri, hogy
a firenzei művészek a legjobbak a világon? Vagy dühösek
lesznek, amiért elküldik tőlük a művészeiket, méghozzá
pontosan ahhoz az uralkodóhoz, akivel nem is olyan régen
még háborúban álltak? Bármilyen lesz is a fogadtatása a
hímek, büszkék lesznek az emberek vagy elítélik, Lorenzo
tudni fogja.

Félúton járt, már hallotta a piac zaját, amikor megállt,
hátravetette a fejét, és beleszagolt a levegőbe.

Megérezte a tavasz illatát.
Még mindig kemény hideg volt, hiszen csak január vége

felé járt. De a levegőben érezni lehetett valami
meghatározhatatlan lágyságot, amit előző nap még nem, és ez
újjászületést, növekedést, puha zöld növényzetet ígért.

Ginevra akkorát ugrott, amekkorára csak tudott, és
hangosan felnevetett. A léptei könnyűek voltak, ahogy
megtette az út hátralévő részét.

***
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Firenze jól fogadta a kikiáltó bejelentését. Ginevrát ez nem
lepte meg. Egy ilyen ígéretes napon csak jó dolgok
történhetnek. Gyakorlottan figyelte a beszélgetéseket, míg
meggyőződött róla, hogy felesleges tovább hallgatóznia.
Rohant vissza a palotába.

– Szükségem van egy lóra – mondta az őrnek az ajtóban. –
Intézkedjen, amíg elkészülök. Ha bárki keresne ma, kimentem
La Vacchiába.

Eljött az ideje, hogy terveket készítsen, kijelölje a földeket a
különböző terményeknek, megrendelje a vetőmagot. Ebben az
évben először ő határozza meg, hogy mit kell csinálni a
földeken. Az ő földjén. Rajta múlik, hogy La Vacchia
nyereségesebb legyen, mint valaha.

– A mi Ginevránk olyan, mint egy megszállott –
panaszkodott Gigi hangosan.

Lorenzo mosolygott.
– Nagyon jó megszállottság az. Boldog.
– De olyan elvont. Nem hiszem, hogy akár egyetlen

versszakot is hallott a ma esti Morgante-ből. És nézzetek rá.
Feketék a körmei. És ez mindennap rosszabb.

– Úgy látom, megsértette a költői büszkeséged, Gigi. Hagyd
csak Contadinát. Elemében van, állandóan lehordja az intézőt,
minden egyes farmerral elbeszélget a környéken, tanulja a
földművelés mesterségét. Amikor elvetették a vetőmagokat, és
megmetszették a szőlőt, majd tisztára dörzsöli a körmeit, és
tapsolni fog a vicceiden. Most viszont a legkevésbé sem
érdekli a körme, mint ahogy mást sem zavarna a helyében.

***

Az új év hivatalos kezdetének napján, március 25-én Firenze
elbúcsúzott a négy művésztől. A lovasokból, teherhordó
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állatokból és a veszélyes utakra kirendelt őrökből álló menet
virágesőben és hatalmas éljenzés közepette hagyta a várost.

Előző este búcsú banketten vettek részt a Medici-palotában,
melyre zenészeket és komikusokat is meghívtak, és Agnolo
Poliziano is írt egy darabot az alkalomra.

Botticelli bemutatta Lorenzónak a festményt, mely a nápolyi
győzelmét örökítette meg, és az ünneplés még nagyobb hévvel
folytatódott.

– Nem hiszem, hogy túl messzire jutnak ma – jegyezte meg
Lorenzo, ahogy az utolsó lovas is eltűnt az út kanyarulatában.
– Túl sokat ittak, és túl keveset aludtak… Ami azt illeti, én
most azonnal el tudnék aludni. Hazamegyünk addig, amíg
indulnunk kell a körmenetre a dómba, Contadina?

– Te csak menj. Otthon találkozunk. Nekem még van egy
kis dolgom.

Sandro stúdiójába kellett mennie, hogy beszéljen
Filippinóval. Giuliano portréja elkészült, az utolsó
ecsetvonásokat éppen a bankett előtt rakta fel rá a mester.
Most már csak meg kellett száradnia. Ginevra emlékeztetni
akarta Filippinót, hogy ne tartsa szem előtt a képet, és
értesítse, hogy mikor jöhet érte.

Remélem, itt van, gondolta, amikor belökte az ajtót.
– Filippino – kiáltotta, ahogy belépett –, én vagyok, Ginevra.
Besétált a műterembe, de hirtelen megállt.
– Bocsáss meg – mondta.
Filippino dolgozott.
Még csak fel sem nézett. A keze gyorsan száguldott egy

darab papíron, egy széndarabbal vázolt fel valamit,
feltehetőleg egy portré előzetes vázlatát.

A portré tárgya egy fiatalember volt, aki lassan megfordult,
és Ginevrára nézett. Volt valami a tekintetében, amitől Ginevra
kétségbeesetten azt kívánta, hogy bárcsak visszafordíthatná az
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időt, és elölről kezdhetné a napot. Megtisztította volna a
körmeit, és valami rendes ruhát vett volna fel a lucco helyett.
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41. FEJEZET41. FEJEZET41. FEJEZET
Franco Soranzo a neve, és Milánóból érkezett, mondta

Ginevrának.
– Csak néhány hete vagyok a gyönyörű Firenzében, és

nagyon idegenül érzem magam.
Ginevra ügyetlenül, kicsit összefüggéstelenül üdvözölte a

város nevében.
Mi baj van velem? – kérdezte magától, – Hallottam a

hangom, olyan, mint egy bolondé. Úgy bámulok rá, mint egy
idióta. Elfordította a fejét, és Filippinóra nézett. De csak a
vázlatát látta, a milánói portréját. Kerek arca volt, furcsa kis
húspárna keretezte az alsó ajka alatti árkot. Kiemelkedő, kissé
ferde arccsontja alatt is ilyen árkok húzódtak. Mintha a szája is
egy árok lett volna, mintha egy szobrász ujja formázta volna
agyagból. Ajkai teltek voltak, éles körvonalakkal, melyet úgy
biggyesztett fel, mintha duzzogna. Az alsó ajka kissé
mélyebben ült, középen egy kis vonalka választotta ketté,
mely érintkezett a felső ajak kiemelkedő görbületével. Kissé
túlrajzolt száj volt, túlságosan ívelt, túlságosan telt, túlságosan
érzéki.

A szája nagyon is illett a szeméhez. Szokatlanul távol ültek
egymástól a magas, boltozatos, jellegzetes szemöldöke alatt.
Szemének írisze világosbarna volt, mint a topáz, és különösen
áttetsző, amitől furcsán mélynek, titokzatosnak, titkokat
őrzőnek és kihívónak tűnt. Olyan mindentudónak.

– Talán lenne olyan kedves, és megmutatná nekem a mai
ünnepségeket, madonna Ginevra – kérte Soranzo.

A hangja olyan volt, mint a méz.
– Milánóban mi másképp ünnepeljük az újévet, és engem

nagyon érdekelnek az itteni szokások.
Ginevra tekintetét mágikusan vonzotta az idegen pillantása.

Alig kapott levegőt.
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A milánói erőteljes mozgással emelkedett fel a padról.
Vastag lábizmai jól láthatóan dolgoztak a lábára feszülő vörös
selyemnadrág alatt. Megfordult és lehajolt, hogy felemeljen
egy szőrmével bélelt köpenyt a pádról.

Milánói divat szerint rövid zekét viselt. Csak egy
arasznyival ért lejjebb övvel összefogott derekánál, és egy
hímzett szegéllyel végződött, amely keretezte keskeny, izmos
tomporát.

Sorenzo a vállára kanyarította a köpenyt, majd
szembefordult Ginevrával.

– Mehetünk? – kérdezte.
Erős ujjaival becsatolta a köpenyt, majd lesimította lapos

hasán. A zeke világoskék szegélyének színével megegyezett a
szalagok színe, melyek vastagon bélelt sárga selyem
gatyapőcét a vörös selyemnadrághoz erősítették.

Röviden Filippinóra pillantott.
– Reggel újra itt leszek, festő.
Majd ajkai lassan Ginevrára mosolyogtak, és a karját

nyújtotta neki. A lány hátralépett.
– Nem mehetek – mondta. – Én… találkozóm van… egy

barátommal.
Sorenzo csalódottságában felvonta a szemöldökét.
– Akkor majd máskor – mondta.
A válla érintette Ginevráét, ahogy kifelé menet az ajtó felé

fordult. Ez adta a lökést Ginevrának, amit képtelen volt
visszafogni, hogy ő is az utca felé forduljon és nézze, ahogy a
férfi távolodik.

Úgy mozog, mint egy oroszlán, gondolta.

***

– Milánó – mordult fel Lorenzo. – Onnan mindig csak a baj
jön.
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Ginevra karja megrándult, a bora kilöttyent.
– Miért mondod ezt?
Lorenzo kihajtogatta az üzenetet, ami éppen akkor érkezett.
– A hercegnőnek és a fiának vége – mondta.
A hangja kimerültén csengett.
– Lodovico Sforza belefáradt abba, hogy társrégens legyen.

Átvette a hatalmat az állam felett, és száműzte az asszonyt és a
fiát. Várható volt, hogy ez történik, de azt reméltem, hogy
most még nem következik be egy darabig. Ez azt jelenti, hogy
új szövetségest kell keresni, és egy másik herceget megnyerni.
Kíváncsi vagyok, mi lesz az ára.

Lorenzo félrelökte a tányérját, az asztalra könyökölt, és a
homlokát a tenyerébe fektette.

– Fáradt vagyok, Contadina.
Ginevra tiltakozva rázta meg a fejét. Még soha nem látta

Lorenzót fáradtnak, mint más férfiakat, és elképzelni sem
tudta, hogy ha mégis, hát képes azt bevallani. Kinyújtotta felé
a kezét, majd visszahúzta. Félt megérinteni hajlott hátát, már
mindentől félt ebben a bizonytalan világban.

Végül Lorenzo felemelte a fejét, és mosolygott, ettől Ginevra
ijedt szívverése megnyugodott.

– Fejezd be az étkezést – mondta Lorenzo. – Nem akarunk
elkésni a körmenetről.

Lorenzo megbökte ujjával Ginevra orrát.
– Milyen sápadt vagy, kis nyulam. Ne ijedj meg. Csak kínoz

egy kicsit a köszvény, és ettől vagyok ilyen lehangolt.
– Nem lenne szabad elmenned, ha fájdalmaid vannak.

Pihentetned kellene a lábadat.
– Egyél, és fejezd be a butaságot. Nincsenek fájdalmaim. És

az emberek elvárják, hogy ott legyek az ünnepségen.

***
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Ginevra szorosan mellette maradt, figyelte minden lépését
és mozdulatát. Készen állt arra, hogy a karját nyújtja vagy a
vállát támaszul. Lorenzón azonban nem mutatkozott a
fájdalom jele, és a rosszkedve is elszállt. Hátrahagyta az őreit,
és keresztülverekedte magát a tömegen, beszélgetett az
emberekkel, és nevetett; erőt merített abból, hogy újra
közvetlen kapcsolata volt velük.

De aznap este, amikor Ginevra és Lucrezia találkoztak vele,
hogy megbeszéljék a milánói események jelentését, Lorenzo
kinyújtotta a lábát a padon, és párnákkal támasztotta alá. A
térde feldagadt, és petyhüdtté vált.

– El kell menned Morbába – mondta Lucrezia –, mégpedig
azonnal.

– Nem tehetem, mamina. Itt kell lennem a milánói üzenetek
miatt.

– Akkor menj Bagno di Ripoliba. Az nincs messze. A
hírnökök odavihetik neked a leveleidet. A titkárod veled
mehet, hogy megválaszolja őket. Kénes fürdőre van
szükséged, Lorenzo. Muszáj. Én jobban ismerem ezeket a
dolgokat.

Lorenzo beleegyezett.
– Indulok, ahogy kivilágosodik. Most pedig beszéljünk

Lodovico Sforzáról. Mit tudunk róla a sötét jellemén kívül?
„Lodovico II Moro.” Ez a név inkább egy bohóchoz illik, nem
egy uralkodóhoz.

Lorenzo szeme fénylett a fájdalomtól, de a hangja nyugodt
volt, az arckifejezése pedig megtévesztő.

***

Ginevra várt, míg Lucrezia a szobájába ment. Aztán
megkérdezte Lorenzót, hogy vele mehet-e a fürdőbe.

– Nem – mondta.
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– Kérlek, Lorenzo. Fontos.
A férfi megdörzsölte az orra élét, és kisimította összevont

szemöldökét.
– Nem, Ginevra. Talán magammal viszem az idősebb fiúkat

és Agnolót, de ez minden. Miért akarsz jönni? Beteg vagy?
– Nem. Jól vagyok. Csak úgy érzem, el kellene mennem a

városból egy kicsit.
– Akkor menj ki valamelyik villába. Vagy La Vacchiába.

Nézd meg, hogyan fejlődik a szőlő. Vagy csinálj, amihez
kedved van. Most pedig légy jó, Contadina, és hagyj magamra.
Szeretnék lefeküdni.

– Hadd segítsek.
– Megy egyedül is.
Egyre ingerültebb lett. Ginevra elköszönt.

***

Ginevra nem tudott elaludni, ez szokatlan volt a számára.
Az ágyát göröngyösnek érezte, és nem talált magának
kényelmes helyzetet. A teste is furcsának tűnt, a bőre
érzékenyen reagált a takaró érintésére, az izmai pedig
képtelenek voltak elernyedni.

Talán beteg vagyok, gondolta. Talán ez a baj. De tudta,
hogy nem erről van szó.

***

Az egyetem melletti kocsma már régóta bezárt, amióta
naplemente után kijárási tilalmat rendeltek el. A három
férfinak, aki még benn tartózkodott, egész éjszakára ott kell
maradnia, ha nem akarták megkockáztatni, hogy
letartóztatják, mihelyt kilépnek az utcára. A tulajdonos álmos
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volt, de nem bánta. Úgy tűnt, ez a kis csoport hajnalig fog inni,
és a legjobb borért fizettek.

– Ma találkoztam a Magnifico bolond barátnőjével – mondta
Franco Soranzo.

Egy padon terpeszkedett, a fejét a falnak támasztotta, a
lábát pedig felrakta az asztalra.

– Ami azt illeti, mókás külsejű, cingár egy leányzó. Ennek a
Lorenzónak vagy teljesen kificamodott az ízlése, vagy a lány
tud valamit, csak nagyon jól titkosa. Azt hiszem, megpróbálok
rájönni, hogy mi lehet az.

– Te megőrültél, Franco – figyelmeztette az egyik férfi.
Már nagyon nehezen ejtette ki a szavakat.
– Lorenzo de’ Medici uralkodik ebben a városban. Ki fog

herélni.
– Ettől csak még izgalmasabb a dolog. A veszély csak

fűszerezi az ilyen felfedezéseket.
A harmadik férfi rekedten nevetett.
– Halljátok, mit mond az életunt milánói? Miből gondolod,

hogy egy nő egyáltalán rád néz, Franco, amikor ott van neki
Lorenzo, a Magnifico? Te nem vagy más, csak egy csinos
kölyökkutya. Ő pedig magasan felette áll minden más férfinak.

Franco összevonta a szemöldökét.
– Ezt mondjátok ti, firenzeiek. Én, a milánói viszont azt

mondom, hogy meg lehet kapni azt a lányt. Bármibe fogadok,
amibe csak akarjátok.

– Ezer forint.
– Tartom. És hozzáteszek még egy ezrest.
Franco mosolygott.
– Akkor tehát kétezer.
– Hozz még egy kancsóval, kocsmáros! Meg akarom

ünnepelni a vagyonomat, merthogy nemsokára az enyém lesz.

***
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– Nem megyek oda!
Ginevra hangosan kiáltotta ezeket a szavakat, és a saját

hangja felébresztette. Felült az ágyban, és megpróbálta
kisimítani a lepedőt, amelyet nyugtalan álmában alaposan
összegyűrt. De a próbálkozástól csak még gyűröttebb lett.

Úgy viselkedsz, mint egy félnótás, mondta magának. Tino,
gondolta, már megint Tino vagy. Erre elmosolyodott. Büszke
volt arra, amit Nápolyban véghezvitt.

Meggyújtott egy gyertyát, lemászott az ágyról, és ledobálta
az ágyneműt a földre. Egyenként elhelyezte és kisimította
őket. Aztán felrázta a párnákat és egy helyes kis piramist
épített belőlük. Hátralépett, hogy megszemlélje az
erőfeszítésének eredményét. A puha, magasra tornyozott
ágytakaró és a párnák melegnek és hívogatónak látszottak.
Gyorsan bemászott a maga készítette fészekbe. Alig maradt
ideje, hogy elfújja a gyertyát, mielőtt elaludt.

A napfény bekukucskált a magas ablakokon, pontosan a
szemére világított, és felébresztette. Ginevra hunyorgott, és
elfordította a fejét. Soha nem aludt ilyen későig.

De jól aludt. Kimegyek La Vacchiába, gondolta, vagy nem is
megyek, futok. Kinyújtózott, érezte a lábaiban az izmok
sürgető feszülését, és előre örült az élvezetnek, ahogy felmegy
a hegyen, és megcsapja az édes tavaszi levegő.

Egy óra múlva a reggeli, és egy Lucreziával folytatott
megnyugtató beszélgetés után hagyta el a palotát. Amint
megtudta, Lorenzo reggel már sokkal jobban érezte magát;
Agnolóval és a fiúkkal szünidei hangulatban indultak Bagno
di Ripoliba.

Vágok majd virágokat és hozok a palotába Lucreziának,
gondolta Ginevra. Az íriszek biztosan nyílnak már és a
tulipánok is. Az agyában már a színeket válogatta össze,
melyek lennének a legmegfelelőbbek Lucrezia
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vázagyűjteményéhez, amikor ráeszmélt, mit is csinál. Rossz
irányba ment. Nem, mondta magának, de ez nem változtatott
a helyzeten. Lelassította lépteit, de nem fordult vissza. Szinte
hipnotikus álomban Botticelli stúdiójába tartott.
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42. FEJEZET42. FEJEZET42. FEJEZET
Most is az történt, ami mindig. Ginevra harcolt magával és

vesztett. Az agya nem volt ura a cselekedeteinek, akaratereje
elhagyta. Nem tudta távol tartani magát Franco Sorenzótól.

Megvetette magát ezért a gyengeségéért, miközben újra
meg újra azt mondogatta magának, hogy a férfit kellene
megvetnie. Megvolt benne minden, amit ő annyira gyűlölt:
diák az egyetemen, akit egyáltalán nem érdekel a tanulás, túl
sokat iszik, lusta és elpuhult, aki csak önmagát kényezteti.
Nem volt benne semmi ész, semmi humor, az átlagembereket
a szolgáinak tekintette, szolgáknak, mint az állatokat.

De őt úgy kezelte, mint asszonyt, asszonyt, akit megkívánt.
Igaz, soha nem mondta. Csak semmi beszélgetés, semmi

költészet. Csak a világos szemeivel bámulta a száját, amint
hamis, ideges vidámsággal beszélt, hogy betöltse az üres
csendet, és fenntartsa a köztük lévő távolságot. És a szája,
amely mindig mosolyra húzódott, amikor újra meg újra
bocsánatot kért, amiért felbukkant a stúdióban, miközben a
férfi modellt ült Filippinónak. És a kemény, izmos teste,
amellyel mindennap jobban megközelítette az övét, amikor
odament az asztalhoz, hogy újratöltse a csészéjét, vagy megállt
mellette, miközben itta a borát.

– Ez a portré nemsokára készen lesz – mondta egyik nap –,
és akkor eljön a szállásomra…, hogy kiválassza neki a
legalkalmasabb helyet a falon.

És Ginevra tudta, hogy el fog menni.
Ginevra beszélni akart Lucreziával, hogy a bizalmába

avassa, és a segítségét kérje. Teljesen összezavarodott, és
megijedt attól, hogy képtelen uralkodni a viselkedésén, attól
félt, hogy ugyanúgy fog megbolondulni, ahogy elveszítette az
akaraterejét, megrémítették testének sürgető, kielégülést
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követelő új vágyai, az álmok, melyek felkavarták, és
amelyekre nem tudott visszaemlékezni, amikor felébredt.

De Lucrezia beteg volt. Jól nézett ki, de a szeme fényes volt,
és állandóan piroslott az arca. Amikor Ginevra a kezébe vette
a kezét, érezte, hogy a bőre forró és száraz. Lucrezia egyre
több időt töltött egyedül a szobájában. Ginevra legalábbis
biztos volt benne, hogy ott van, összegörnyedve a köhögéstől,
ahogy Morbában látta. Nem terhelheti még az ő problémáival
is, határozta el, elég nagy teher neki a saját betegsége.

A nap nagy részét La Vacchiában töltötte, megpróbálta
kizárni az agyában dúló zavart összevisszaságot, azzal, hogy a
munkára koncentrált, ami a legközelebb állt a szívéhez:
dolgozott a szőlőskertben és a lovardában, amíg a teste a
fáradtságtól lüktetett, nem pedig attól az érthetetlen,
nemkívánatos vágytól.

Gyakran még éjszakára is a villában maradt. A Medici-
palotában most mások voltak a vacsorák, hiszen Sandro
Rómába ment, és Lorenzo sem volt otthon. Andrea del
Verrocchio panaszkodott, hogy nem tudja elvégezni a
megbízásait a két legjobb segédje nélkül. A művészek, akik
elégedettek voltak, hogy bekerülhettek a csapatba, most
előtérbe tolakodtak, és hangosan vitatkoztak a technikai
kérdéseken, és epés megjegyzéseket tettek egymás munkájára.

Gigi megpróbálta megtartani komikus hangvételét. A
humora Ginevra idegeire ment. Nem tudta elviselni a sorok
között megbújó érzékiséget és a nyílt szexualitást. Nem akarta
bevallani még magának sem, hogy volt némi összefüggés Gigi
történetei és aközött, ami vele történik éppen.

Újra rendbe jön minden, ha Lorenzo hazatér, biztatta magát
Ginevra. Vadászni megyünk és járjuk a tanyákat, mint tavaly
tavasszal, megmutatom neki, hogy haladok La Vacchiában, és
újra jól fogunk szórakozni a vacsorákon, és mindennap tudni
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fogom, hogy itt van, és látni fogom őt, és nem fogok gondolni
semmi másra, senki másra. Ha Lorenzo hazajön.

De több mint három hétig maradt a fürdőben. Amikor
hazaérkezett, megint lefoglalta az északról várható fenyegetés,
a Lodovico Sforzához küldött diplomáciai küldöttség
bizonytalan előrehaladása. Amikor megérkezésének estéjén
leült Lucreziával és Ginevrával a szokásos megbeszélésre,
állandóan csak Milánót emlegette.

Valahányszor kiejtette a város nevét, Ginevra szíve egy
hosszú, beteges percre kihagyott. Milánó Francót jelentette
neki. Vastag szálú, vörösesbarna haját, mely hátul a két
lapockája között selymesen lággyá változott, és lehúzódott
egészen a tomporáig, és eltűnt a feneke vágásában.

Lorenzo túl sokáig maradt távol. Franco Soranzo elsötétített
szobái Ginevra életének középpontjává váltak.

***

Sem magának, sem Francónak nem próbálta színlelni, hogy
éppen udvariassági látogatáson van egy új ismerősnél. Még
első alkalommal sem. Franco azt mondta, szeretné, ha
megmondaná, hogyan essen a fény a portréjára, de Ginevra rá
sem nézett. A szoba közepén állt, és várta, hogy a férfi
abbahagyja a beszédet. Azért volt ott, mert akarata ellenére ott
kellett lennie. Hogy megérintse Franco széles keze, hogy
érezze a férfi bőrét a saját tenyere alatt, hogy megízlelje telt
ajkát, és beszívja átható férfiasságának illatát.

Franco megragadta a könyöke felett a karját, a szemébe
nézett, és feladták a beszédet.

– Így – mondta Franco.
A nyelve lustán végigtapogatta Ginevra szájának

körvonalait. A lány megremegett, a szája szétnyílt a férfi első
csókjára.
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Amikor Ginevra azt mondta magának, hogy Franco úgy
mozog, mint egy oroszlán, a megérzése sokkal pontosabb volt,
mint tudta. Ragadozó volt, a zsákmánya pedig a nők.
Firenzében nagylábon élt egy milánói nemesember költségén,
aki inkább jól megfizette, csakhogy távol tartsa a feleségétől.

Franco anyja meghalt, amikor a fia még csak tizenkét éves
volt. Az apja második felesége nem várt sokáig, hogy
megkezdje mostohafia oktatását, és bevezesse a szerelem
művészetébe. Akkor tizennégy éves volt. Tizenhat éves
korában az apja, aki mint szabó dolgozott, rábízott egy
köpenyt, hogy vigye el a megrendelőnek, egy kereskedő
özvegyének. A fiú nem is ment többet haza.

Idővel fejlődött a beszédstílusa és a modora is. Az áldozatait
a gazdagsághoz és a hatalomhoz vezető létrának használta.
Huszonkét éves korában Alessandra hercegnő bérelte fel
személyi testőrének, és olyan sok ruhát és ékszert vásárolt
neki, hogy a férjének nagyon magas összeget kellett ráígérnie,
hogy meggyőzze Francót, jobb lesz, ha elhagyja Milánót és
Firenzébe megy.

Franco életében a nők általában idősebbek voltak nála, bár
néha elszórakozott fiatal szolgálólányokkal is azokban a
házakban, ahol megszállt. Ezek a lányok ki voltak éhezve a
szexre, és boldogan fogadták Franco örömszerző repertoárját.
Francóból a szeretkezés virtuóza lett.

De széles körű tapasztalatai során semmi olyanra nem
akadt, ami felkészíthette volna Ginevrára.

Első csókja átszakította a lányban az asszonyi szenvedély
tüzét, szinte kéjnővé változott, aki őt is lángra gyújtotta azzal,
ahogy a teste megremegett az érintésére. A melle
megemelkedett, ahogy kibontotta a ruhájából, a mellbimbói
hegyesek és forróak voltak, a félhold alakú sebhely vörösen
izzott. Bőre felhevült, lázasan tüzelt, hogy szinte égette a
tenyerét. A testét borító láthatatlan pelyhek felálltak, és
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megmerevedtek, és mint apró körmöcskék karcolták a bőrét,
az ajkát és a mellét, amikor ledobta az ingét, hogy meztelen
bőrük egymáshoz érhessen. A hasa szinte hullámzott a keze
alatt, egész testében vibráltak az izmok. Valami vonzotta a
kezét egyre lejjebb, a ferde háromszög alakú felmeredő szőrzet
felé. Széttárt lábai között sűrű, forró nyirkosságot talált, ujjai
behatoltak a lázasan lüktető nyílásba, ami görcsös remegést
váltott ki, és újabb folyékony tűz lövellt ki. A lány felsikoltott.
Franco hallotta, hogy kiáltásuk összeolvad, és érezte, hogy a
teste megremeg, és a mélyből vulkánként tör fel saját égető
orgazmusa.

Ezután már csak a megkönnyebbülés sóhaja volt, amit
Ginevra hallatott. Amikor Franco megpróbált belekezdeni az
általa oly jól ismert szerelmi frázisokba, a lány a szájára tette
az ujját. Nem engedett meg semmiféle mesterkélt romantikát,
nem akart képmutatást, nem akarta tagadni, hogy az az erő,
mely körülöttük lebegett a levegőben, nem más, mint az
érzékiség villámlása.

A beteljesületlen érzékiségé. A lány ugyanis nem engedte
meg neki, hogy belehatoljon. Olyan erővel lökte el magától,
hogy rögtön elhitte a szóbeszédet, miszerint ez a lány őrült.
Szinte megdermesztette a félelem.

Aztán Ginevra csendesen újra megérintette és megízlelte a
testét égő kezeivel, karjával, lábaival és az ajkával, míg a férfi
újra égett a vágytól, éppúgy, mint ő, és hajlandó volt alávetni
magát a lány némán sürgető akaratának forró simogatásaival.

Egy héten keresztül mindennap találkoztak, és a férfi szinte
a szolgája lett, szenvedélyének a rabja, beletörődve abba, hogy
nem képes uralkodni felette. A ragadozó egy olyan elemi erő
foglya lett, amit nem volt képes felfogni.

Aztán egy nap a lány közölte vele, hogy vége.
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– Használtalak, Franco – mondta Ginevra –, és szégyellem
magam miatta. De megtanultam, milyen érzés asszonynak
lenni, és hálás vagyok ezért, de befejeztem.

***

– Megéri ezt a pénzt, hogy megszabadultam tőle – mondta
Franco nevetve, amikor kiegyenlítette adósságát az
ivócimboráinak. – Attól féltem, hogy a végén még levágja.

Úgy viselkedett, mint máskor, csak a járása lett még
fennhéjázóbb. De a barátai egyetértettek abban, hogy valahogy
megváltozott.

***

Ginevra is megváltozott, de a változás olyan csekély volt,
hogy csak Lucrezia vette észre, és még ő sem tudta
meghatározni.

Ginevra úgy gondolta, hogy ő tudja. Kiégtem, mondta
magának, hála érte Istennek. Most végre megtaláltam a békém.
Még csak nem is utálom magam a gyöngeségemért, titkolt,
közönséges vágyaimért. Egy vadállat lakik mindannyiunkban,
ahogy a mítoszalkotók olyan jól megértették. Ha kiszabadul,
túl nagy az ereje, hogy uralkodni lehessen felette. Az én
vadállatom megkapta a magáét, és most már halott; többé nem
kell félnem tőle.

Amikor elérkezett a karnevál a maga hivalkodó
szexualitásával, Ginevra lelkesen vett részt az ünneplésben.
Most már tisztában volt a dolgok jelentésével, nem zavarta
meg olyan izgalom, amit nem értett meg, de távol tartotta
magát attól, hogy belebonyolódjon valami valós szenvedélybe,
és ettől meghatározhatatlanul idősebbnek és bölcsebbnek
érezte magát.
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„Mily szép is az ifjúság, de mily gyorsan száll…” – énekelte ő is
a vidám tömeggel az utcákon, és boldog volt, hogy az ő
ifjúsága elmúlt.

Még azt is lehetségesnek tartotta, hogy megértse, miért
szeretett bele Lorenzo egy álarcos hölgybe, akivel a Piazza
Ognissantin találkozott.

A szívét nyomasztó féltékenység ellenére.
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43. FEJEZET43. FEJEZET43. FEJEZET
– Lorenzo, ki ez az asszony, ez a Luisa Felceroccia? –

Lucrezia választ követelt. – Clarice üzenetet küldött nekem,
méghozzá igen hisztérikus üzenetet. Valaki elmondta neki,
hogy nyilvánosan nevetségessé tetted magad.

– Mamina, nem engedhetem, hogy ilyen kérdéseket tegyél
fel nekem, és azt sem, hogy Clarice kritizáljon. Nincs joga
beleavatkozni a magánéletembe, mint ahogy neked sincs.

Lorenzo metsző volt, és remegett a visszafojtott méregtől.
Dühös volt az anyja kérdezősködése miatt, annál is dühösebb,
mert; tudta, hogy van némi igazság a vádjaiban. Viszonya
Luisa Felcerocciával egyáltalán nem a hagyományos diszkrét
ügy volt, mint amilyenek a kalandjai lenni szoktak.
Szenvedélye iránta olyan volt, mint valami betegség, elszédült
tőle, és elvesztette az ítélőképességét.

Ginevra mentette ki Lucrezia karmai közül. Bedugta a fejét
a dolgozószoba ajtaján, és megkérdezte, hogy zavarhatja-e.
Lucrezia a fiára bámult, és közölte, hogy mennie kell.

– Mi az, Ginevra?
Lucrezia távozásával őt célozta meg a haragjával.
Ginevra azonban nem vett róla tudomást.
– Szeretném, ha bejönnél a szobámba, hogy

megmutathassak neked valamit – mondta. – Az ajándékom
édesanyádnak a holnapi születésnapjára, és nem akarom, hogy
készületlenül érjen téged… Sandro portréja Giulianóról,
Lorenzo.

Lorenzo ebben a pillanatban minden másról elfeledkezett.
– Rá tudtad venni, hogy fejezze be? Contadina, te tényleg

csodálatos vagy! Hogy mamina milyen boldog lesz! És én is.
Gyere, mutasd meg.

Felugrott a székből, de azonnal meg kellett támaszkodnia az
asztal sarkában. Ginevra elindult felé, de Lorenzo leintette.
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– Semmi baj. Csak mindig elfelejtem, hogy már nem
tehetem azt, amit szoktam, és ezzel súlyosbítom a dolgot.

A köszvény legutóbbi támadása már mindkét térdét
érintette.

– Nyújtsd ide az erős karod, és add ide azt a botot. Akkor
elboldogulok.

Ginevra a háta köré fonta a karját, a válla a férfi karja alá
került.

– Felhozhatom neked a képet.
– Nem, így jobb. Mozognom kell. Attól tartok, ha nem

teszem, az ízületek megmerevednek és bezáródnak, és a
lábaim teljesen használhatatlanok lesznek.

***

– Ó, igen – mondta Lorenzo alig hallhatóan. Még erősebben
támaszkodott Ginevrára. – Giuliano, az öcsém.

Együtt nézték a portrét.
– Bárcsak ismerhettem volna – mondta Ginevra. – De így is

látom, miért szerette mindenki.
A festmény egy fiatalembert ábrázolt háromnegyed

profilból. Mosolyogni készült, talán nevetni, a jókedve
ragályos.

A bőre aranylott, arcán a fiatalság és az egészség pírja
látszott, de lefelé nézett, a szeme majdnem csukva volt. Ez
jelenlegi állapotának jelképe volt, egy olyan ember portréja,
aki már halott. Egy ablak előtt állt, melyen belül helyezkedtek
el az ablaktáblák, melyek egyik fele csukva volt, ez is a halál
jelképe. Az ablak nyitott felén keresztül a távolban ragyogó
toscanai ég kékjét lehetett látni. Az örökkévalóság, az
eltávozott lélek sorsa.

De a festmény mégsem szomorúságot árasztott.
– Annyira szerettem – szólalt meg Lorenzo.
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Ginevra még közelebb szorította hozzá a vállát, ezzel
csendben átadta neki az erejét.

– Nagyon boldoggá tettél, Ginevra – hálálkodott Lucrezia. –
Ezt az ajándékot minden eddiginél nagyobb becsben fogom
tartani.

Megcsókolta Ginevrát és Lorenzót, és leült a kisebbik fiát
ábrázoló festménnyel szemben.

– Most szeretnék Giulianóval beszélni – mondta, erre
magára hagyták.

– Mit tudunk a halálról? – kérdezte Lorenzo.
Egy kis ágat tartott a kezében, melyet egy olajfáról tört le

Marsilio Ficino kis házának kertjében. Öt olajbogyó volt az
ágon, hosszú ujjaival lecsipegette őket, miközben beszélt.

December elején jártak, az olajbogyószüret idején, amikor a
kertben már minden barna és élettelen volt.

Agnolo Poliziano válaszolt elsőként. Míg költői hangján
Platón tanításait idézte, Ginevra az asztal körül ülők elmélyedt
arckifejezését figyelte. Most jól érezte magát ezekkel a
filozófusokkal, ezen az akadémián. Nagyon szerencsés
vagyok, hogy részt vehetek ebben, gondolta. Magam mögött
hagyhatom a napi problémákat, és órákat tölthetek azzal, hogy
tanúja lehetek annak, hogyan keresik a dolgok általánosabb
értelmét, az örök igazságot.

Az agya követte Poliziano szavait, majd Ficino hozzáfűzött
megjegyzéseit. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan töprengeni
kezdett valamin. Vajon miért vetette fel Lorenzo a halál
kérdését? Észrevette volna Lucrezia egyre növekvő
gyengeségét? Úgy látszott, hogy nem. Vagy csak színleli, mert
észrevette, hogy anyja titkolni akarja a betegségét? Vagy a saját
betegsége készteti, hogy a halandóságra gondoljon? A csontos
csomókat a csuklóján elfedte az ingujjának csipkeszegélye, de
Ginevra tudta, hogy már a csuklóját is megtámadta a
köszvény. Már nemcsak a térdeit kínozta a betegség.
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A beszélgetésre koncentrált, idézett is egy bekezdést
Arisztotelésztől, és a többiekkel nevetett, amikor Lorenzo
tréfás-sírósan előadott egy temetési beszédet, amit egy paraszt
mondott a kocájáért, amely elléskor megdöglött.

Lorenzo olyan csodálatos, gondolta Ginevra. Landino és a
többiek is minden tiszteletet megérdemelnek a ragyogó
elméjükért, de meg sem közelítik Lorenzót. Az esze ugyanúgy
vág, mint az övék, de emellett még vagy ezer dologra képes. Ő
adja ennek a szobának a melegét.

Amikor az akadémia legutóbb találkozott, akkor is ő volt a
szóvivő, a középpont.

– Mi a szerelem? – kérdezte, aztán túlságosan is hosszan
fejtegette a véleményét.

Ez a Felcerocciával folytatott nyári románc idején volt. Az
utcán azt beszélik, hogy ennek már vége.

Ginevra elégedett mosolyát senki sem vette észre az
általános vidámság közepette.
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44. FEJEZET44. FEJEZET44. FEJEZET
– Boldog születésnapot, Lorenzo.
– Boldog születésnapot, Contadina. Láttad az ajándékot,

amit az égiek küldtek nekünk?
Az éjszaka folyamán havazni kezdett, ami ritkaságszámba

ment Firenzében.
Reggeli után mindannyian sétálni mentek a havazásban:

Ginevra és Lorenzo, Lorenzo őrei, Agnolo, a gyerekek és a
pesztrák. Az utcák zsúfoltak voltak, mindenki csúszkált és
nevetett, megpróbálták elkapni a hópelyheket, megkóstolták a
nyelvükkel. Lágy, puha hóesés volt, a szél sem fújt, és a nagy
nedves pelyhek már majdnem egy láb magasan beborítottak
mindent.

– Építhetünk hóembert – mondta Lorenzo. – Ki segít
nekem?

A gyerekek közrefogták, és kiabáltak: – Én! Én! Én!
– Én is! – kiabálta velük Ginevra.

***

Három hóember is készült a ház mögötti kertben. Lorenzo
beküldte a három idősebb gyereket, hogy kerítsenek kalapot a
hóembernek, ha befejezték, majd sorban felemelte a három
kisebbet, tegyék a göcsörtös alakok fejére.

A két középső gyerek, Luisa és Giovanni szomorúan nézte.
Ginevra gyorsan letérdelt melléjük.

– Luisa – mondta –, a Judit szökőkút nagyon fázik. Ha
lesöpröd a havat a fejéről, akkor Giovanni a fejére teheti a
kalapomat.

Ezzel a karjába kapta a kislányt.
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Giovanni, aki már majdnem hétéves volt, megvetett minden
segítséget. Maga mászta meg a hó borította bronzszobrot,
közben a foga közé szorította Ginevra kalapját. Mindenki
tapsolt, amikor megkoronázta Donatello remekművét Ginevra
vörös capucciójával.

***

– Giovanni egy napon maga is megkapja majd a vörös
fejfedőt – mondta Lorenzo aznap délután.

A hóesés már elállt, az ég kéken ragyogott, és a napsütésben
szikrázott a fehér hó. Ginevrát meglepte hangjának
magabiztossága.

– Ezt a pápától tudod?
– Üzenetet kaptam, hogy nagyon meg van elégedve a

kápolnája díszítésével, és most egy új unokatestvért fogadott a
kegyeibe. Giuliano della Rovere nyerte el a figyelmét,
márpedig Giuliano gyűlöli a régi kedvencét, Girolamót. Mivel
Girolamo az ellenségem, Giuliano a barátom. Mindez
kedvezőnek tűnik a fiam számára. Giovanniból egész biztosan
kardinális lesz, ha eljön az ideje. – Lorenzo elvigyorodott, és
kitárta a karját.

– Elég a politikából és a tervezgetésekből. Csúszkálni fogok.
Akarsz versenyezni velem?

Ginevra nem vesztegetett időt a válaszra. Kitárta a karját, és
elrugaszkodott a faltól, szélmalomszerűen imbolyogva
csúszott előre egy kocsi keréknyomában.

– Ez nem igazságos! – kiabálta Lorenzo, és utána csúszott.
Végül ugyanebben a csapásban terültek el, és köpködték a

havat, mely megtöltötte nyitva felejtett szájukat, és nevettek
saját magukon. Ginevra Lorenzo őreire mutatott, akik
csúszkáltak és elestek, miközben megpróbáltak odafutni
hozzájuk, és ezen még jobban nevetniük kellett.
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Milyen boldog vagyok, énekelte Ginevra szíve. Ma van a
születésnapunk. Tizenkilenc éves vagyok, Lorenzo
harminchárom, és úgy játszunk, mint a gyerekek. Vagy még
jobban, mert mi már tudjuk, milyen ritkák ezek a pillanatok, és
milyen kevés azoknak a napoknak a száma, amikor Lorenzót
nem kínozza a köszvény.

Lorenzo felsegítette, és leporolták egymást a hótól. Aztán
folytatták útjukat eredeti céljuk felé. Bertoldo szoborkertjébe és
iskolájába tartottak. Mint azt remélték, Bertoldo felhasználta a
havat arra, hogy megmutassa a tanítványainak az alakok meg-
formázását. A kilenc tanítvány másolatokat készített a kertben
elhelyezett antik márványszobrokról.

– Az isten szerelmére, nehogy megmondd Bertoldónak,
hogy Donatello Juditjára tetted a kalapodat – suttogta Lorenzo,
ahogy közeledtek az idősödő szobrász felé.

Figyelték, hogyan készül a tiszavirág-életű szépség a
szobrászok gyors keze alatt, míg a hosszabbodó árnyék kékre
nem változtatta a havat. Akkor hazamentek.

***

Mintha a tél ezzel a hóeséssel ki is adta volna magából
minden erejét, az idő egyre tavasziasabb lett. Ahogy jött, úgy
múlik, mondták az emberek. Nem maradhat ilyen az idő,
inkább élvezzük, amíg csak lehet. De az enyhe idő kitartott.
Február elejére friss, puha fűtől zöldelltek a Firenze környéki
hegyek.

A művészek hazatértek áldva a meleget, ami lehetővé tette
számukra az utazást.

– El sem tudod képzelni, milyen boldog vagyok, hogy újra
itthon lehetek – mondta Sandro Botticelli Ginevrának. –
Meséld el, kérlek, az összes pletykát. Lorenzo levelei olyan
elszomorítóan oda nem illőek voltak, csupa politika és
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Platón… Egyébként hol van? Ugratni akarom azzal a nagy
szerelmi történetével. Szerencsére vannak más barátaim is,
akik megírták az ízlésemnek jobban megfelelő híreket is.
Javasolni fogom, hordjon szemüveget. A barátom azt írta,
hogy az a híres Luisa olyan lapos, mint a fal.

– A Signoriában van – mondta Ginevra. – Valószínűleg
bármelyik percben itt lehet. Tudja, hogy mára volt esedékes az
érkezésed, és meghagyta nekem, hogy különleges vacsorát
rendeljek ma estére. Gigi üdvözlő dalt írt a tiszteletedre, én
játszom a kíséretet. Több mint harminc versszakból áll,
úgyhogy készülj fel, ma egyhamar nem kerülsz ágyba. És
Sandro, ne legyél túl kemény Lorenzóval. Nagyon szenved.
Madonna Lucrezia borzasztóan beteg.

– Mi történt? Láthatom őt?
– Igen. Ő is szeretne látni téged. De készülj fel rá, Sandro,

hogy haldoklik… Bocsáss meg, hogy újra sírok, pedig
megígértem neki, hogy nem teszem. Csak amiatt aggódik,
hogy mindannyian olyan szomorúak vagyunk.

Ginevra a szája elé tette a kezét, képtelen volt tovább
beszélni.

– Mennyire szeretem őt – mondta Botticelli. – Mamina.
Bemegyek hozzá, és szörnyű történeteket mesélek neki
Rómáról.

Aztán majd magam nevetek rajtuk.
– Kitörölte a könnyeket a szeméből, és szélesen

elmosolyodott.
– Bármit megtennék, amivel felvidíthatnám… Tudom is,

mit csinálok. Könyörögni fogok neki, hogy adjon valamit
enni… És meg is eszem.

***
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Lucrezia de’ Medici az új év első napján, március 25-én
hajnalban, éppen amikor felkelt a nap, békésen halt meg
álmában. A San Lorenzo-templomba nem fértek be az
emberek, akik szerették őt és eljöttek meggyászolni.

Lorenzo annyira uralkodott magán, hogy Ginevra egészen
megijedt. Személyesen fogadta mindenkitől a
részvétnyilvánításokat, saját kezűleg válaszolta meg az
együttérző leveleket, nyugtatta a gyerekeket, írt egy elégiát, és
megtervezte az emlékművet, amelyre fel akarta vésetni, és
kiválasztotta a helyét abban a kolostorban, melyet Lucrezia
rendszeresen támogatott adományokkal, sőt építészeket
fogadott a nevében, hogy kibővítsék a kolostort. Mindezt a
köztársaságért végzett napi munkája mellett. Ginevrának úgy
tűnt, mintha idegen lenne.

Egészen addig a napig, amikor a dolgozószobájába hívatta.
Az íróasztalánál ült, hatalmas papírhalmaz tornyosult előtte.
Amikor felnézett rá, a szemében látszott mindaz a fájdalom,
amit eddig elrejtett.

– Ez itt mamina adománya – mondta, és átnyújtott neki egy
összetekert, szalaggal átkötött pergament. – A
végrendeletében neked ajándékozta Morbát. Itt van az
átruházó nyilatkozat.

A papír remegett a kezében.
– Nem – mondta Ginevra, mert azt hitte, hogy az bántja

Lorenzót, hogy neki adta a gyógyfürdőt helyette.
A következő szavaiból azonban kiderült, hogy tévedett.
– El kell fogadnod, Contadina. Ez az ő akarata.
Ezzel felolvasta az asztalán fekvő dokumentumot. A hangja

ugyanúgy remegett, mint a keze. „A Morbában lévő kénes
gyógyfürdőt Ginevra della Vacchiára hagyom, abban bízva és
reménykedve, hogy ráveszi majd a fiamat, hogy ott kezeltesse a
betegségét.”

Lorenzo mosolyogni próbált.



401

– Most magam előtt látom őt. Annyira gyűlölte az
orvosokat. Emlékszel, hogyan szorult ökölbe a keze,
valahányszor beszélt róluk? Ez annyira rá vall… Ó, Ginevra,
olyan üresnek érzem az életem nélküle.

Feldúlt arccal, segélykérőén nézett fel rá.
– Tudom – válaszolta Ginevra. – Tudom.
Odament hozzá, a karjaiba vette, és a mellére vonta a fejét.

Lorenzo karjaival átölelte a derekát, és szorosan magához
szorította, fejét a mellébe temette. És sírt.

Ginevra gyengéden ringatta. Az ujjaival beletúrt a hajába,
kisimította a hajszálakat a szájából és a szeméből. Könnyei
átitatták a ruháját, melegítették a szívét. A feltörő öröm
elvegyült a szomorúsággal, amit megosztott vele. Ezt akartam
mindig, erre volt szükségem, gondolta. Hogy szerethessem, és
hogy ő is akarja a szerelmemet.

***

Amikor Lorenzo reszkető lélegzése kimerült sóhajjá
változott, Ginevra a kezébe vette az arcát, és maga felé
fordította.

– Most aludj – suttogta. – Ujjaival lecsukta a szemhéját, és
megcsókolta.

Halkan elhagyta a szobát. Szájában érezte a szempillájáról
lecsókolt könnyek sós ízét.
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45. FEJEZET45. FEJEZET45. FEJEZET
Vajon milyen lesz ma? Ginevra ezzel a kérdéssel az agyában

ébredt. Mit fog mondani? Mit mondjak én, hogyan
viselkedjem most, hogy minden megváltozott?

Táncolt a boldogságtól, miután kikelt az ágyból,
dudorászott mosakodás közben és nevetgélt, miközben
bedörzsölte a bőrét azzal az illatosító szerrel, melyet egy éve
elő sem vett. Aztán megállt a szekrénye előtt, és a vidámsága
azonnal elszállt.

Mit vegyek fel? Egy luccót, mely azt mondja neki, hogy még
mindig a társa vagyok? Lehet, hogy lovagolni megyünk vagy a
farmra, esetleg valamelyik villába. Vagy a foltozott gamurrát,
amit álruhának használok? Abban tényleg úgy nézek ki, mint
egy igazi contadina. Lehet, hogy tetszene neki. Vagy azt kémé,
hogy öltözzek át, hogy megünnepeljük a tegnap estét.

A mellére tette a kezét, oda, ahol Lorenzo pihentette a fejét,
és ringatta a testét, ahogy Lorenzót ringatta. Leemelte a
rózsákkal hímzett cioppát a polcról és kirázta, majd a fény felé
tartotta, hogy élvezhesse a selyem csillogó színeit.

Nem, határozta el hirtelen. Úgy öltözöm, ahogy máskor, a
luccót veszem fel. Senki másnak nem kell tudnia, hogy ma
különleges nap van. Ez a mi titkunk. De azért csinosabb
lennék női ruhában.

– Clarice – mondta ki hangosan.
A saját hangjától megijedve, felugrott. A szájára tette a

kezét.
Sohasem szerette Clarice-t, ritkán gondolt rá, és még

ritkábban látta. Clarice külön életet élt. Elégedett volt egy
olyan világban, melyben asszonyokkal barátkozott, és
gyermekszülésről, lusta szolgálókról, új ruhákról beszélgetett,
képzelte Ginevra, és mindig is elutasította Clarice-t és az ő
világát, mint haszontalant és jelentéktelent.
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De Clarice volt Lorenzo felesége. Joga volt hozzá, hogy
tekintettel legyenek rá; a büszkeségét tiszteletben kell tartani.

Ginevra ledobta az ünnepi cioppát az ágyra, és előkapott
egy luccót a szekrényből. Mindennek változatlannak kell
tűnnie. Ő és Lorenzo barátok, semmi több.

Öltözködés előtt lemosta magáról az illatosítót.

***

– Nem hiszem el – mondta Ginevra.
– De igen, donna, korán reggel elmentek, Pieróval és a

tanárával. A castellói rokonokat készültek meglátogatni, azt
hiszem, ezt mondta.

Ginevra elküldte a szolgálót, és a tányérján levő reggelit
bámulta. Tévedett. Megint tévedett. Rosszul gondolta, amit
gondolt, rosszul tette, amit tett.

Ezen már átestél egypárszor, mondta magának. Azt akarod,
amit nem kaphatsz meg, azt hiszed, hogy attól, hogy akarod,
úgy lesz minden, ahogy szeretnéd. Túl kell már jutnod ezen.
Muszáj. Párszor már sikerült.

Érintetlenül otthagyta az ételt. Majd később eszik. A
sajátjából, La Vacchiában. És ha meggyőződött róla, hogy a
villában minden jó kezekben van, elmegy Morbába, hogy
megtudja, ott milyen kötelezettségek várnak rá. Ezzel elég idő
eltelik majd, aztán újra Lorenzóval lehet, mint barát.
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46. FEJEZET46. FEJEZET46. FEJEZET
– Miért nem a fiesolei villádban tartjátok az akadémia

üléseit? – kérdezte egyszer Ginevra Lorenzót. – Marsilio
sohasem hagyja el azt a kis házat, és a változás talán jót tenne
neki.

– Ő sohasem változik – válaszolta Lorenzo. – Mint ahogy
egyikük sem. A nagyapám indította el az akadémiát és adta a
házat Ficinónak, hogy ott lakjon, míg Platón fordításával
foglalkozik. Már akkor is ott üléseztek, amikor még kisfiú
voltam, ez az akadémia otthona. Ezt már semmi sem
változtathatja meg, hacsak fel nem robban a ház.

A robbanásra májusban került sor.
Pico della Mirandola volt a neve.

***

– Jelet kaptunk – mondta Marsilio Ficino.
Éppen akkor fejezte be a fordítást, amin több mint húsz éve

dolgozott, amikor a szolgálója bejelentette, hogy egy ifjú tudós
áll az ajtónál, és kéri, hogy találkozhasson vele.

Pico jelenség volt: a neoplatonizmus tanaihoz, melyet teljes
bonyolultságában megértett, új, kibővített és kidolgozott
elméleteket tett hozzá, melyekhez a keleti vallások, az
okkultizmus és a héber Cabbala18 tanulmányozása révén
jutott. Maga is tanította a héber nyelvet, ez csak egyike volt
annak a huszonkét nyelvnek, amit beszélt.

– Le kell festenem – jelentette ki Sandro Botticelli és az
összes többi művész Firenzében.

Pico a fiatal férfi ideális megtestesítője volt. Hullámos haja
aranyszínű, a szeme pedig olyan kék, mint a toscanai ég.

18 Kabbala: a zsidó vallás misztikus tana, és irányzata
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Hajlékony, tökéletesen arányos teste és gyönyörű,
szimmetrikus arca ragyogott a lángoló intellektuális
izgalomtól, mely uralta egész természetét.

***

– Ez egy szent – mondták a firenzeiek.
Férfias alkata és szépsége ellenére, Pico szüzességi

fogadalmat tett. Nem ítélte el a körülötte folyó szabados életet,
de nem vett részt benne. Nem hajkurászta a fehérnépet, és
nem érdekelte az általánosan elterjedt enyhe homoszexualitás
sem.

– Olyan, mint egy üstökös – mondta Lorenzo –, fénnyel és
izgalommal tölti be a világot.

El volt ragadtatva Pico zsenialitásától, és azonnal a
rendelkezésére bocsátott néhány szobát a Medici-palotában.

***

Ő az én fantasztikus új barátom, gondolta Ginevra. Pico
okossága és tudása lenyűgözte őt is, mint mindenkit. De a
legjobban annak örült, hogy a fiú csak tizenkilenc éves volt, jó
pár hónappal fiatalabb nála. Életében először magakorabeli
barátra tett szert.

Picót minden érdekelte: befogadóképességének nem voltak
határai. Ginevra bemutatta neki Leonardo da Vincit, és Pico
együtt lelkesedett vele Leonardo találmányaiért és ötleteiért.
Leonardo repülőszerkezete, állította Pico, határozottan
megkönnyíti majd az utazást a hegyeken keresztül, azt a tervét
pedig, hogy egyenesítsék ki az Arnót, szerinte azonnal meg
kellene valósítani. Ez geometriailag sokkal kellemesebbé tenné
a városképet, ráadásul megindokolná Firenze legcsúnyább
épületeinek a lebontását.
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De Pico támogatása ellenére az emberek, beleértve Lorenzót
is, tovább nevettek Leonardo találmányain. Ám Picónak
sikerült elérnie azt, amit Ginevrának nem: rávette Lorenzót,
hogy növelje a művészek korlátozott patronálását. Lodovico
Sforza azt kérte Lorenzótól, hogy küldje el neki Firenze
számtalan tehetségeinek egyikét. Lorenzo megbízta
Leonardót, hogy készítsen egy újabb lantot, ezúttal lófej
alakút, méghozzá ezüstből.

– Nem állíthatom, hogy ez a feltaláló művész, de azt jól
tudom, hogy mesterien zenél. A milánói herceg eldöntheti,
hogy a képességei művésziek vagy sem, ha meglátja a lantot,
amely az én ajándékom lesz a herceg számára. Küldök mellé
egy levelet is, amelyben megdicsérem da Vinci zenéjét,
Leonardo majd átadja mindkettőt.

A lant és a zenész csak kettő volt abból a rengeteg
ajándékból, melyet Lorenzo Milánóba küldött. A Sforzával
való szövetség most fontosabb volt, mint valaha. A pápa
unokaöccse, Girolamo Riario, Velence támogatásával április
végén megtámadta Ferrarát.

Májusban háborút üzent a kis városállamnak Velence,
Genova, Siena és a saját városállama, Imola szövetségének a
nevében, jelezve, hogy Sixtus pápához fűződő rokonsága
révén Róma hallgatólagosan támogatja a lépést.

Lorenzo felkészült a veszélyre. Riario ellenében
megszervezte a szövetséget Firenze, Milánó és Nápoly között.
Firenze képviseletében hadsereget bérelt, melynek élére
Constanza Sforza, a milánói herceg rokona állt.

Ennél többet nem tehetett azon kívül, hogy fenntartotta az
állandó diplomáciai futárszolgálatot a szövetségesek és az
északon harcoló seregek között. És csillapította a Signoria és a
városi polgárok aggodalmát.

Azon a nyáron sokat volt úton, annak ellenére, hogy a
köszvénye újra és újra támadásba lendült. A köztársasághoz
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tartozó városok mindegyikében fogadást adott a helyi
kormánytisztviselők és üzletemberek számára, és részt vett az
átlagpolgárok rendezte ünnepségeken és nyilvános
mulatságokon.

– Idén neked kell felügyelned a karneváli előkészületekre –
mondta Ginevrának, ő pedig boldogan beleegyezett.

Most már itt van segítségére Pico, és van egy saját
különleges terve is.

***

Picót ugyanúgy elkápráztatta Firenze, mint ő a várost. A
legnagyobb hatást a város sokfélesége és a művészeti
értékekben való gazdagsága gyakorolta rá. Az elmúlt tíz évet
különböző egyetemeken töltötte. Tizenöt évesen Bolognában
diplomázott jogtudományokból, aztán egyik egyetemről a
másikra ment, hogy még több tudást szerezzen. Tanult
nyelveket, költészetet, történelmet, filozófiát, teológiát. Most
pedig a látvány és az érintés tanította.

Ginevra az egyik stúdióból a másikba vitte, bemutatta neki
az összes festőt, szobrászt, mesterembereket, arany- és
ezüstműveseket, kárpitosokat, fazekasmestereket. Megmutatta
neki Firenze kincseit a templomokban és a kápolnákban, az
utcákon és a tereken, a Medici-palotában és La Vacchiában.
Pico lelkesedése és kíváncsisága határtalan volt.

– Az Isten mentsen meg tőletek – morgott Andrea del
Verrocchio –, a barátod legalább olyan fárasztó, mint te,
Ginevra. „Hogy csinálod ezt?”, „Miért csinálod ezt?” és „Hadd
próbáljam meg én is.” Pont olyan, mintha veled lett volna már
gyerekkorodban is.

De valójában Andrea örült, hogy csodálja és zaklatja az ifjú
zseni, akit egész Firenze a bálványának tartott. Azonnal
beleegyezett, hogy együtt dolgozzanak a karneváli színpadon.
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***

Lorenzo éppen idejében érkezett vissza egy pisai
látogatásról a karneválra.

– Kész a színpad? – tudakolta rögtön. – Milyen témában
állapodtatok meg végül ti ketten? Andrea szerint még
óránként változott az elképzelésetek, amikor elmentem.

Ginevra és Pico mint két összeesküvő mosolyogtak
egymásra.

– Te csak élvezd az ünnepséget, Lorenzo – mondta Ginevra.
– Meglepetés lesz.

A meglepetés órákkal előzte meg a színpadok felvonulását.
Morello, Lorenzo versenylova, megnyerte a Paliót. Ginevra
lovagolta lovászfiúnak öltözve.

Első alkalommal történt meg Firenze történetében, hogy a
győztest diszkvalifikálták. Még ha frissen vágta is a haját és
álruhát öltött, túlságosan is jól ismerték a városban ahhoz,
hogy férfinak nézzék, azt pedig elképzelhetetlennek tartották,
hogy egy nő is részt vegyen a versenyen.

Lorenzónak még csak színlelnie sem kellett, hogy
kimutassa, milyen dühös.

– Lejárattál engem és a Medici-házat – mondta mosolyogva
–, mégpedig életem legnagyobb győzelmével. Morello egész
hátralévő életében annyi cukrot fog kapni, amennyit csak akar,
te pedig, ördögi Contadinám, bármit kérhetsz tőlem, amit csak
szeretnél. Mi legyen az?

– Már mindenem megvan, amire szükségem van – mondta
Ginevra.

Majdnem igaz is volt.
Pico színpadterve olyan gondosan kidolgozott volt és

metaforikus, hogy Firenzében senki sem értette meg a
jelenését. Így aztán széles körben a legjobbnak ismerték el.
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– Bizalmasan elárulom neked – suttogta Lorenzo
Ginevrának –, hogy fogalmam sincs, mit akar ez jelenteni.

– Én sem – nevetett Ginevra –, pedig én ott voltam és
lelkesen bólogattam, amikor Pico elmagyarázta az egészet
Andreának.

***

A művészek közül Sandro Botticelli lett Pico legközelebbi
barátja. Sandro szenvedélyes neoplatonista volt, így ő a
többieknél könnyebben megértette a fiú gyors beszédét és
hirtelen gondolatváltásait.

– Olyan, mint egy tűzijáték – mondta Sandro. – Bumm,
bumm, bumm, a szavak csak úgy dőlnek belőle egymás után,
az ötletei sziporkázva lövöldöznek minden irányba, az egész
olyan, mint egy ragyogó robbanás… Már azon tűnődöm néha,
hogy ez a gyönyörű fej nem durran szét.

Botticelli éppen akkoriban kezdett dolgozni egy
nagyméretű festményen, mellyel Lorenzo bízta meg, ifjú
unokaöccse villájába szánta. A témája Venus születése volt.
Pico bejelentette, hogy Sandro asszisztense lesz ennél a
festménynél.

– Mesélek neked a Venus-imádat kultuszáról, és
természetesen a még érdekesebb Aphrodité-kultusztól,
miközben festesz. Meglátod, segíteni fog.

Sandro kuncogott.
– Én meg megmutatom neked, hogyan kell feltörni egy

tojást és elválasztani a sárgáját a fehérjétől, és melyik festékbe
keverd bele a fehérjét, és melyikbe a sárgáját. Akkor
mindketten dolgozhatunk, miközben beszélsz.
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Pico lett a modellje az egyik zefírnek19 aki partra fújja a
kagylót, mely Venus alakját fogta körül.

Ginevra keverte ki a festékeket.
– A zseniknek – mondta nevetve –, úgy látszik, nem elég

ügyesek az ujjaik. Pico ugyanis annyira belefeledkezett a
beszédbe, hogy szétmorzsolta a kezében a tojást, és még csak
észre sem vette.

Ginevra boldog volt, hogy olyan hatalmas és szórakoztató
munkában vehet részt, mint a festés. Lorenzót újabb szerelmi
kaland kötötte le. Megsértve a kijárási tilalom és a jóérzés
törvényeit, minden este kilovagolt Bartolomea de Nasi
villájába, és csak hajnalban tért vissza. Az őrei egyre többet és
többet morogtak, ahogy hidegebbre fordult az időjárás. Nekik
kint kellett várakozniuk, miközben Lorenzo odabenn szerelmi
kalandját bonyolította.

19 Enyhe, frissítő nyugati szellő (a festményen allegórikusan, testet öltött
ábrázolásban)
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47. FEJEZET47. FEJEZET47. FEJEZET
A Vénusz születése az év első napjaiban került helyére

Castellóban. Az időjárás meglehetősen hideg volt, az utak
jegesre fagytak, Lorenzo azonban egy gálafelvonulást
szervezett a kilenc láb hosszú festmény szállítására épített
kocsi kíséretére.

A lovak sörényét és farkát szalagok díszítették, és
szalagcsokrok lobogtak a kocsin és a lovasok kabátujján. A
menetet Pico vezette a kezében egy táblával, melyet szintén
Sandro festett, és egy éppen olyan körmenetet ábrázolt, mint
amilyet most ő vezetett.

Mögötte Lorenzo és Sandro haladtak a kocsi két oldalán,
aggódó szemekkel figyelték a csomagolást, mellyel a
festményt rögzítették. Toscana legügyesebb és legóvatosabb
fogatosa vezette a kocsit.

Poliziano és Ginevra a szélén mentek, ők a gyerekeket
figyelték ugyanolyan aggodalommal. Ezúttal mindegyikük ott
volt. Még Giulianót is, aki még nem töltötte be negyedik évét,
Lorenzo egyik lovas őre ültette maga elé egy pici nyeregbe.

Amikor Lorenzo újjáépítette a Villa Castellót Pierfrancesco
fiai számára, a szokásosnál jóval több kéményt építtetett be,
így aztán a fiúk majdnem az egész évet a villában töltötték a
sokkal kényelmetlenebb városi ház helyett. Most is minden
szobában melegen égett a tűz, amikor a fagyos menet
megérkezett.

– Micsoda luxus! – kiáltott fel Ginevra, amikor meglátta a
kandallót a bejáratnál lévő előtérben.
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És azonnal számolgatni kezdett, vajon hány hordó bort és
olajat kell megtermelnie La Vacchiában, hogy elég pénze
legyen ahhoz, hogy La Vacchiát is ellássa ilyen kéményekkel.

Lorenzo névrokona felajánlotta, hogy megmutatja nekik
Castello további rendkívüli kényelmeit. Nagyon büszke volt,
hogy egy ilyen csodálatos ház gazdája lehet.

Ginevra és Pico kíváncsian fogadták el az ajánlatot. Egyikük
sem járt még a villában. Csodálkozó felkiáltásaik és
elismerésük hallatán az ifjú Lorenzo ragyogott az örömtől.

Milyen különös, gondolta Ginevra. Talán éppen ebben a
házban élnék, és ennek a fiúnak a felesége lennék, ha nem lett
volna az az összeesküvés Giuliano és Lorenzo
meggyilkolására. Milyen furcsa és milyen borzasztó. Ez a fiú
még gyerek. Velem egyidős, mégis gyerek. Milyen boldogtalan
és szerencsétlen élet lett volna ez, bármennyi kandalló és
egyéb luxus van is ebben a házban.

Az ifjú Lorenzót eddig csak nagy családi összejöveteleken
látta, most először beszélt is vele. Úgy találta, hogy tetszik
neki, hacsak nem kell feleségül mennie hozzá.

Ahogy múlt az idő, a fiú egyre jobban tetszett neki. Még ha
vendéglátóként uralkodott is magán, nyilvánvaló volt, hogy
nem szereti Pierót, Lorenzo legidősebb fiát. Őt pedig Ginevra
se kedvelte.

Bárhogy próbálta, semmit sem talált Pieróban, amit szeretni
tudott volna. Egyáltalán nem volt okos vagy intelligens.
Giovanni, aki még nem töltötte be hetedik évét, sokkal előbbre
tartott a tanulmányaiban, mint Piero, aki öt évvel idősebb volt
nála. És ami még rosszabb, Pieróból hiányzott mindenféle
kedvesség, vonzerő. Ginevra nem tudta megérteni, hogyan
hiányozhat Lorenzo gyerekéből éppen az a tulajdonság,
amelyből benne olyan sok is volt.

A többi gyerek kedves és vonzó volt, de mindegyikük a
maga módján. Ginevra mindannyiuk közül Giuliót szerette a
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legjobban, de nem titkolta önmaga előtt sem, hogy vele egy
kissé elfogult. Ő volt az első baba, akit a karjaiban tartott, és
azt is érezte, hogy védelemre szorul. Már elég nagy volt, hogy
tudja, valójában nem Lorenzo gyermeke, még akkor is, ha
Lorenzo a fiának szólította. Ginevra le merte volna fogadni,
hogy Piero volt az, aki megmondta Giuliónak, hogy
zabigyerek. Ez pontosan olyan dolog, ami nagyon is Pieróra
vall.

Ginevra látta, hogy az ifjú Lorenzo bátyja, Giovanni se sokat
törődik Pieróval. Rámosolygott, és arra gondolt, hogy milyen
jó, hogy Luisával van eljegyezve. A lányok közül Luisa volt a
kedvence.

Amikor végre felakasztották a festményt a helyére, és
gratuláltak Sandrónak, hozzátéve, hogy Pico milyen
csodálatos zefír, elkezdődött a szokásos fékezhetetlen lárma. A
gyerekek néhány percen belül rávették a felnőtteket, hogy
kövessék Lorenzo példáját és birkózzanak velük, vagy
fogócskázzanak és engedjék, hogy lovagoljanak rajtuk. Még
Pierfrancesco fiai is feladták vendéglátóhoz illő méltóságukat,
és betöltötték a lovak szerepét abba a lovagi tornában, amit
Lorenzo szervezett, két csoportra osztva a gyerekeket koruk és
erejük szerint.

Botticelli nyakában Contessina ült, aki egyre rugdosta az
oldalát és parancsokat osztogatott, hogy vágtassanak
gyorsabban. Végül a mester kijelentette, hogy neki elég volt.

– Még öt perc, és annyira együtt fogok érezni a lovakkal,
hogy életem hátralévő részében kénytelen leszek gyalog járni.

A gyerekek tiltakozása ellenére Lorenzo kijelentette, hogy
ideje indulni.

***
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A kocsi nélkül a városba visszafelé vezető út sokkal
könnyebb és gyorsabb volt. Amikor megálltak a San Gallo
kapunál, Lorenzo, aki előbb még az őrökkel beszélgetett a
munkájukról és a gyerekeikről, vigyorogva megfordult a
nyergében.

– Ti neveletlen ifjú ördögök, mit szólnátok még egy kis
kalandhoz?

Az ördögök akkora éljenzést csaptak, hogy körülöttük az
emberek mosolyogtak a boldog nagy családon.

– Nos, akkor még nem megyünk haza – mondta Lorenzo. –
Egy korai vacsorát csapunk egy trattoriában.

A gyerekek eksztázisban voltak. Soha egyikük sem volt még
étteremben.

A San Gallo menedékház egy hosszú, kétemeletes épület
volt, mely a kapun kívül csatlakozott a kolostorhoz. Eredetileg
valóban csak egy egyszerű szálláshelynek készült az olyan
utazók számára, akik naplemente után érik el a várost, amikor
már zárva vannak a kapuk. De amikor Lorenzo édesanyja
emlékére újjáépíttette, megnagyobbíttatta és továbbfejlesztette
a szolgáltatásait. A sivár hálótermek helyett kényelmes szobák
készültek és egy ebédlő, mely Firenze polgárai számára is
rendelkezésre állt egész nap, de az itt megszálló utazókat is
ellátta.

Az épület csak néhány hónappal ezelőtt nyitotta meg a
kapuit, és hamarosan híre ment, hogy az étel itt sokkal jobb,
mint Firenze bármelyik trattoriájában. Sok firenzei idejárt
vacsorázni.

Az éttermet egy házaspár vezette, és részesedtek a
haszonból is. Lorenzót, aki felvette őket erre a munkára, úgy
fogadták, mintha maga Zeusz tért volna be hozzájuk.

Egy percen belül átrendezték a hosszú asztalokat, úgy, hogy
egyet a terem közepére állítottak elég távolságot tartva a



415

többitől. Fehér abrosszal terítették le, párnákat tettek a
padokra, és egy-egy kancsó bort az asztal négy sarkára.

***

– Kivételesen igaznak bizonyultak a pletykák – mondta
Sandro egy óra múlva. – Az étel valóban kitűnő.

– Szerintem jobb, mint otthon – szólt közbe Maddalena –
Eljöhetünk ide mindennap, papa?

– Szó sem lehet róla – intette le Lorenzo –, és jobb lesz, ha
meg sem említed otthon a szakácsnak, mert hetekig nem kapsz
majd csak kenyeret és vizet… Na, gyerekek, töröljétek meg a
kezeteket és az arcotokat és menjetek, mondjátok el a
padronénak20, mennyire élveztétek a vacsorát. Sötétedik,
sietnünk kell.

Miközben a gyerekek a tulajdonos és a felesége körül
hemzsegtek, Lorenzo öntött magának egy pohár bort.

– Agnolo… Ginevra, hazavinnétek a gyerekeket? Én még
maradok egy kicsit, hogy megtudakoljam, hogy mennek a
kolostor ügyei. Sandro… Pico… menjetek, vagy maradjatok,
ahogy tetszik.

Sandro a borért nyúlt.
– Engem rá lehetne beszélni, hogy egyek még egy kicsit.
Pico kijelentette, hogy ő megy. Valamit még meg akar írni.

A vidéki levegő mindig új ötleteket adott neki.
A szolgálólány hozott még egy pár osso bucót21 Sandrónak.

Lorenzo félretette a kanalat a tányérjából. Ujjaival a
borospoharat forgatta, de nem ivott. A lányt nézte, ahogy
elment mellettük.

Sandro elvigyorodott.
20 Gazda, háziúr, tulajdonos (olasz)

21 Velőscsont (olasz)
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– Újabb vonzalom, Lorenzo? Akkor mi lesz az izgató
Bartolommeával?

Lorenzo fintorgott: – Ne ugrass, Sandro. A csontjaimban
nyilalló fajdalom éppen elég büntetés azért a
könnyelműségért. Néha már arra gondolok, hogy a köszvény
megtámadta az agyamat éppúgy, mint a lábaimat.

Botticelli lassan csámcsogott, de igen jelentőségteljesen
nézett rá. A lány hozta a többi ennivalót, de Lorenzo megrázta
a fejét.

– Magnifico? – kérdezte.
Lorenzo háta mögött állt, a melle majdhogynem a férfi

vállához ért. Sandro hátrafordította a fejét, hogy megnézze,
akkor gyorsan hátralépett.

– Talán később – mondta Lorenzo.
A lány elpirult és elment.
Lorenzo megfordult a padon, hogy szembenézhessen

mellette ülő barátjával. Látszott az arcán, hogy mérges.
– Túl sokat tételezel fel rólam, Sandro.
Botticelli nevetett: – Biztos feltételezés, be szokott válni, azt

hiszem.
A viccelődés nem enyhítette a köztük lévő feszültséget.

Botticelli vállat vont, átvetette a lábát a padon, és felállt.
– Az az érzésem, hogy haza kellene mennem.
Nekilátott, hogy felvegye a köpenyét, de félbehagyta, és

ledobta a ruhadarabot a padra.
– Figyelj ide, Lorenzo.
Ezzel újra leült, és lehalkította a hangját, hogy csak Lorenzo

hallhassa, amit mond.
– Tedd félre a haragodat, és vedd tudomásul, hogy úgy

szeretlek, mintha a testvérem lennél. Valamit mutatni akarok
neked. Már éppen eleget vártam.

Lorenzo kíváncsisága elsöpörte az ingerültségét.
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– Remélem, elég érdekes lesz, te minden lében kanál
nagyszájú.

Sandro bólintott.
– Majd meglátjuk. Felállt, és gyorsan odament a

kandallóhoz. Kikapott egy félig elégett fahasábot. Három erős
csapással eloltotta a lángot, majd visszaült vele az asztalhoz.
Az edényeket félretolva rajzolni kezdett a parázsló faszénnel a
fehér abroszra.

A nézeteltérés egy csapásra feledésbe merült. Lorenzo
közelebb húzódott.

– Nos, barátom, mondd meg nekem, ki ez.
Botticelli keze széles mozdulatokkal, biztos vonásokkal

rajzolt. Egy arc nézett rájuk az asztalról.
– A szolgálólány – válaszolt Lorenzo. – Bravó, Sandro. A

terítőt vászonra ragasztatom és bekereteztetem. Szép kis
ajándék lesz.

A portréért nyúlt, de Botticelli megállította a kezét a
parázsló bottal.

– Várj, barátom – szólt közbe –, a művész dolgozik.
Nyolc vonallal egészítette ki a rajzot, és egy másik portrét

varázsolt elő.
– Az előkelő Bartolommea.
A bal kezével lesöpörte az edényeket a földre. A

csörömpölés még el sem halt, amikor egy újabb portré
díszítette a szabaddá vált helyet.

– Madonna Luisa Felceroccia – mondta.
Felállt és helyet csinált három újabb portrénak. A keze

villámgyorsan dolgozott, Lorenzo alig tudta követni a
szemével a mozdulatait.

– Ez itt a paraszt özvegye, akivel akkor találkoztál, amikor
tavaly nyáron vadászni mentünk, ez pedig a kurva, akit olyan
gyakran meglátogatsz, ő pedig annak a férfinak a felesége, akit
legutóbb a pénzügyi bizottságba jelöltél.
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A bot minden portrén koppant egyet, amint Sandro
bemutatta őket.

– Emlékszel rájuk, vagy nem? – kérdezte és Lorenzóra
vigyorgott. – Nagyon elfoglalt voltál az utóbbi időben,
Magnifico.

Lorenzo vállat vont. Összevonta a szemöldökét, de széles,
vékony szája remegett a visszafojtott nevetéstől.

– Ugyanolyan férfi vagyok, mint bárki más – mondta
Sandrót csillapítva. – Még szerencse, hogy nem jössz velem
olyan gyakran az utazásaimra. Akkor nagyobb asztalterítőre
lenne most szükségünk.

Botticelli figyelmet kérve feltartotta a kezét.
– Akkor most nézd meg ezt, Lorenzo – mondta.
Nem nevetett. Hüvelykujjával megérintette a prostituált

portréját, eldörzsölte egy kicsit az álla vonalát, egy kis
árnyékot kent az orra mellé. Aztán a következő arcot vette
sorra, meglágyította egy kicsit, megerősítette a kontúrokat, egy
picit megváltoztatta a méreteket. Aztán jött a következő, majd
a rákövetkező, sorban. Lorenzo mély zsörtölődő hangot
hallatott. Botticelli keze éppen Luisa Felceroccia arca felett
körözött.

– Elég! – parancsolta Lorenzo, és megragadta Sandro
csuklóját.

– Befejeztem – mondta Sandro halkan. – Látod, barátom.
Ugyanez lenne az eredmény ezzel az utolsóval is.

Az asztalterítőn lévő rajzok a művész hüvelykujjának apró
satírozása révén átalakultak. Most ugyanazt a nőt ábrázolták
különböző nézőpontból. Ginevra arca volt, hatszor egymás
után.

– Nem értem. – Lorenzo a fejét csóválta – Ez valami trükk.
– Nincs benne semmi trükk. Csak a te vakságod. Nem a

művész szemével nézed a dolgokat. A furcsa csak az, hogy te,
a költő, olyan süket vagy a saját szíveddel szemben.
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48. FEJEZET48. FEJEZET48. FEJEZET
– Miért nézel így rám, Lorenzo? Idegesít.
Ginevra ujjaival beletúrt a hajába.
– Valami folt van az arcomon? Spenót maradt a fogam

között?
Lorenzo kierőszakolt magából egy nevetést.
– Nem, semmi. Valami másra gondoltam, nem is figyeltem,

merre bámulok. Kérlek, bocsáss meg.
Botticelli felfedezésétől kényelmetlenül érezte magát. Az

nem lehet igaz, hogy szerelmes Ginevrába, mondta magának.
Egy férfi tudja, mikor kíván egy nőt. Hát éppen ez az, Sandro
értelmetlen szövege arról, hogy a szerelem az más, mint
megkívánni valakit… őrültség. Még hogy ő Ginevrát keresi
más asszonyok karjaiban… életében nem hallott még ilyen
abszurd állítást. Ez éppen az az idejétmúlt, középkori,
romantikus elképzelés, amit elvárhat az ember olyasvalakitől,
aki majdnem tönkretette magát egy olyan asszony halála
miatt, akivel soha nem is találkozott.

Csak az volt a nyugtalanító, az egészben, hogy sehogy sem
tudta megértem, miért tűnik most olyan másnak Ginevra.
Mintha egy idegen költözött volna a helyébe. Nem is úgy
nézett ki, mint korábban. Idősebbnek tűnt. Nem az a gyerek
volt, akire emlékezett, nem az a csintalan, rakoncátlan,
nyugtalan gyerek. Asszony volt, fiús ruhái már nem tudták
leleplezni a változást. A bőrét lebarnította a nap, mint egy
férfiét, de mégis puha vonásokkal takarta az arccsontjait,
kemény, mégis lágy húsát…

– Hagyd abba, Lorenzo. A falat bámuld, ha elkalandoznak a
gondolataid, ne engem.

Néhány hét múlva Ginevra már annyira ideges volt, hogy
Gigi Pulcihoz fordult segítségért.
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– Egyszerűen nem értem, mi baja Lorenzónak, Gigi, de
teljesen megőrjít. Te tudod? Aggódik valamiért? Beteg? Most
nem a köszvényről van szó, tudom. Az utóbbi időben nem
kínozta, hála istennek.

Pulci belecsípett Ginevra arcába, általában mindig ezt tette,
ha el akarta odázni a választ.

– Aha! Tehát tudod. Mi az?
Ginevra eltolta a kezét az arcától. Gigi nevetett.
– Te mindent észreveszek. Az igazság az, hogy fogalmam

sincs. Láttam, hogy viselkedik veled a vacsorákon. Arra
gondoltam, hogy valami kolosszális vitátok lehetett, de
reméltem, hogy majd elmúlik… Tényleg, Ginevra?
Veszekedtetek? Miért?

A lány megrázta a fejét.
– Még ha veszekedtünk volna, de nem emlékszem. Csak

emlékeznék egy vitára. Egy napon, minden ok nélkül
megváltozott. Úgy bámult rám, mintha valami szobor lennék,
amit ki akar választani Bertoldo szoborkertjébe. Aztán kerülni
kezdett. Most már a reggelit is a szobájába viteti. Nem tudom,
mit csináljak, Gigi. Mondjam meg neki, hogy sajnálom, bármit
tettem is, amiről nem tudok?

– És tényleg sajnálod?
Ginevra felfortyant.
– Természetesen nem. Nem én vagyok a hibás. Semmi olyat

nem tettem, amiért bocsánatot kellene kérnem…
Legszívesebben kiugranék a bőrömből. Bárcsak melegebb
lenne. Akkor kimehetnék La Vacchiába, és levezethetném a
feszültségemet a munkával a földeken. Tényleg szeretnék
elmenni ebből a házból.

– Majd meglátom, mit tudok kitalálni – mondta Pulci. – Azt
hiszem, magammal viszem Lorenzót, és meglátogatunk
egypár kocsmát, az ital talán megoldja a nyelvét.

– És akkor elmondod nekem?
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– Becsületszavamra.
Ginevra átölelte.
– Jó barát vagy, Gigi. Annyira szeretlek.
Nekem pedig ennyi elég is, gondolta Gigi. Már nem írt

hosszú, gondosan kidolgozott szerelmes verseket Ginevrához.
Hódolatának humora olyan rövid életű volt, amilyennek
minden jó komédiának lennie kell. De a lány iránt érzett
vonzalma életének része lett. Az egyetlen igazán tisztességes
része, vallotta be magának.

De Giginek nem adódott alkalma rá, hogy bármit is
megtudjon Lorenzótól. Pontosan azon a napon, melyen
Ginevra Gigi segítségét kérte, elutazott fürdőkúrát venni.

Két héttel később üzenetet küldött Bango a Ripoliból, hogy
Pisába megy az akadémia üléseire. Meghívót is küldött
Picónak, hogy csatlakozzon hozzá.

Ginevra dühöngött. Ő és Pico nagyon jól szórakoztak
együtt, Ginevra jobban érezte magát, mint valaha, hiszen nem
kellett feszültségben élnie Lorenzo hangulatváltozásai miatt.
Segítettek Domenico Ghirlandaiónak elkészíteni azt a
nagyszabású freskót, amelyen az öreg, pici Santa Trinita-
templomban dolgozott.

A Sassettik bízták meg vele fogadalmi felajánlásként
gyermekük felgyógyulása alkalmából, így természetesen a
szülőket is meg kellett örökíteni. De sok más firenzei is ott lesz
abban a csoportban, amely szemtanúja a képen Szent Ferenc
csodás feltámadásának. Picónak sikerült véghezvinni a
lehetetlent. A Platón Akadémia minden tudósa eljött
Ghirlandaio stúdiójába, hogy a művész lerajzolja őket, hogy
felhasználhassa a freskóhoz.

Pico lefoglalta őket, amíg Domenico a vázlatot készítette,
megvitatva velük legújabb elméletének főbb pontjait,
történetesen a boszorkányok igazi természetéről.
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Ginevra fordította latinra Ghirlandaio beállításra vonatkozó
kívánságait, hogy az akadémia tudósainak ne kelljen azzal
terhelniük a gondolataikat, hogy toscanai nyelvre váltanak a
vita közben.

Most, hogy Pico elmegy, valószínűleg tőlem várják majd
mindkettőt, zsörtölődött magában. Vitatkozzak az ördög
eredetéről, és állítsam be Ficino karját oda, ahová Ghirlandaio
kéri. Nem csinálom. Küldök nekik üzenetet, hogy nem
megyek. Nem vagyok alkalmas társaság, még magamnak se.

Lefirkantott egy levelet Ficinónak, de aztán kiragadta a
hírvivő kezéből, akinek odaadta, hogy vigye el.

– Várjon – mondta. – Egy órán belül visszahozom.
Ingerlékenysége nem mentség a pacákkal teli,

majdhogynem olvashatatlan levélre. Felment a lépcsőn a
palota harmadik emeletére.

A palotának ezt a részét szinte sohasem volt oka
meglátogatni. Itt helyezkedtek el a pap, az asztrológus, a
szolgálók, a fegyveresek, az őrök szobái. Meg a tucatnyi
írnoké, akiket Lorenzo azért alkalmazott, hogy másolatot
készítsenek könyvtárának egyes könyveiről. A másolatokat
elajándékozta. A San Marco könyvtárának, városállamok
uralkodóinak, az akadémia vagy az egyetemek tudósainak.
Egy nagyobb gyűjtemény készül Polizianónak, mióta Agnolo a
palotában lakik. Négy könyv készült már el Pico számára A
harmadik emeleten lakott a könyvkötő is, és ott volt a műhelye
a sokablakos másolóhelyiség mellett, melyben az írnokok
dolgoztak.

Ginevra benyitott a másolóhelyiségbe.
– Jó reggelt – köszönt. – Írna nekem valaki egy csinos ki

levelet, kérem? Ma nem megy az írás.
A fejek egyszerre fordultak a legújabb, legfiatalabb írnok

felé. Ginevra rámosolygott és odaadta neki a kezében lévő
papírt.
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– Akkor ön a szerencsés – mondta – Csak papírra kérem,
nem pergamenre. És ne legyen rajta semmiféle díszítés, semmi
arany vagy virág, vagy ilyesmi. Félóra múlva érte jövök.

Mielőtt az írnok ellentmondhatott volna, otthagyta.
Bolyongott az egymást keresztező folyosók útvesztőjében,

egy kicsit talán kíváncsi is volt, hogy lakik-e most is idegen
nagykövet azokban a lakosztályokban, melyek Firenze
hivatalos látogatói számára álltak mindig készenlétben.
Rendszerint érdekes volt más városokból érkező emberekkel
beszélgetni.

– Jó napot – szólt rá egy érdes hang.
Ginevra bekukucskált egy félig nyitott ajtó háta mögül. Az

asztrológus szobája volt. Megpróbált visszahúzódni, de az
asztrológus sürgette, hogy lépjen csak beljebb. Olyan
magányosnak tűnt a hangja, hogy Ginevra engedett a
kérésnek.

Több mint egy óráig maradt.
Amikor távozott, annyira elmerült a gondolataiban, hogy

rossz irányba fordult, és azon kapta magát, hogy a
másolóterem helyett éppen besétál a harmadik emeleti
ebédlőbe.

– Legközelebb beleszaladok a Minotaurusba22 – motyogta
magában, miközben visszaindult a másolóterem felé.

***

A fiatal írnok éppen kőport szórt a levélre, amikor végre
megtalálta a megfelelő ajtót.

– Készen van, madonna – mondta, megmutatva a munkáját.
– Köszönöm – mondta Ginevra.

22 A krétai labirintusban lakó embertestű és bikafejű emberevő szörny az ókori
görög mitológiában
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Észre sem vette a gyönyörű piros-arany A kezdőbetűt. A
türelmetlenül várakozó hírvivő nyilvánvalóan bosszús arca is
elkerülte a figyelmét. Megzabolázhatatlan, kaotikus
gondolatok keringtek a fejében.

Szinte gépiesen, mintha álmában tenné, sietett arra az
egyetlen helyre ebben a nagy házban, ahová a múltban is
mindig elmenekülhetett, ha összezavarodtak a gondolatai:
Lucrezia de’ Medici nappalijába.

Semmi sem változott ebben a kényelmes, napsütötte
szobában. Halványan még mindig érezni lehetett annak a
rózsaillatú parfümnek az illatát, melyet Lucrezia használni
szokott. Egy egyszerű kis szalmakosárban volt az a szárított
keverék, melyet Lucrezia választott ki és csoportosított össze a
kertjében termő virágokból. A szolgálólánya még ma is
mindennap felrázta asszonya emlékére, akit annyira szeretett.

Ginevra szeszélyesen, összevissza mászkált, megérintette az
asztalokat, a ládát, Lucrezia íróasztalát, a kertre néző ablak
alatti padot és végül, utoljára az íróasztal mellett álló széket,
melyen Lucrezia ült, amikor a verseit írta. A székkel szembeni
falat zöld selyembrokát fedte. Giuliano portréja a fal közepén
függött. A festmény alatt két bordázott terrakottatalapzaton
Lucrezia két fiának mellszobra állt.

Ginevra lassan odasétált Lorenzo szobrához.
– Miért? – kérdezte tőle. – Semmit sem értek abból, ami

történik.
Puhatolózó ujjaival megérintette az arcát, majd hangosan

felzokogott, de csak egyszer. Két tenyere közé fogta a szobor
fejét és úgy tartotta… Ujjai felfedezték a szemöldökcsontját, a
szeme feletti mély üreget, orrának szabálytalan vonalát és
vékony, egyenes vonalú száját. Arra vágyott, hogy így
érinthesse meg az igazi Lorenzót is. A szobor kemény volt és
hideg, bár azt szerette volna, ha felmelegszik a kezében.
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Ginevra hátralépett, az ujjai még mindig a szobor felé
nyúltak. Egy hosszú, mély lélegzetet vett és megfordult.

– Madonna Lucrezia – kiáltotta –, annyira hiányzik.
Letérdelt Lucrezia széke elé, mint olyan gyakran a múltban,

és belefúrta arcát a szék párnájába. Aztán sírt, ahogy Lucrezia
ölében szokott sírni.

– Annyira összezavarodtam és nincs senkim, akivel
megbeszélhetném, nincs senki, aki megindokolhatná, hogy mi
miért történt. Lorenzo elkerül. Utálatos vagyok a szemében. És
nem tudom, miért. Már nem is ismerem igazán. Olyan hideg,
olyan távoli. Már nem a régi Lorenzo. Rendszeresen látogatja
az asztrológust, madonna. Ön jól tudja, hogy ez sohasem volt
szokása. És nem átlagos dolgokat kérdez tőle, mondjuk, hogy
válassza meg az ideális napot egy utazás megkezdésére, vagy
egy szerződés aláírására, vagy egy új épület földjének a
kijelölésére. Ezt mindig megtette, mint mindenki más. De ez
most más. Én nagyon félek. Megrendelte a horoszkópomat. Az
egész életemről és a jövőmről. Miért? Mit keres benne? Újra
Pazzi lettem a számára, akitől óvakodnia kell?

Ginevra felállt és sarkon fordult, hogy újra szembenézzen a
mellszoborral.

– Ehhez nem volt jogod – kiabálta, és az öklét rázta a szobor
felé. – Ha valamit tudni akarsz rólam, elég, ha egyszerűen
megkérdezed tőlem. Én mindent elmondanék… kivéve a
szívem titkát, de ez olyasmi, amit úgysem akarsz tudni. Miért
bíztad meg azt a borzasztó öregembert a hátam mögött, hogy
kémkedjen a csillagaimban?

Könnyen csordultak végig az arcán, az öklével ledörzsölte
őket, saját magán töltve ki a mérgét. Amikor már nem maradt
könnye, Lucrezia székének döntötte a hátát és kinyújtóztatta a
lábát a földön.

– Olyan boldogtalan vagyok, madonna – mondta végül
csendesen.
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Nézte, ahogy az ablakon beszökő napsugarakban fürdenek
a mozaikpadlóra festett madarak. Egy idő múlva halványodni
kezdtek a fények, a nap a vége felé járt. Meg kell mosakodnom
és át kell öltöznöm vacsora előtt, gondolta, de nem mozdult.
Túl fáradtnak érezte magát hozzá.

Meglebbent a függöny, erre gyorsan az ajtó felé fordult,
mely lassan kinyílt az árnyékban. Talpra ugrott és felkészült
rá, hogy bocsánatot kér, amiért betört Lucrezia szobijába.

– Ginevra? – Lorenzo volt. – Mit csinálsz itt?
– Bocsáss meg. Sajnálom. Tudom, hogy nem lenne szabad.

Máris megyek, és soha többet…
De Ginevra csak állt, ott, ahol volt. A férfi sötét alakja az ajtó

előtt elzárta az útját.
– Ne menj – mondta Lorenzo. – Kérlek.
Elindult felé a gyenge fényben, és előrenyújtotta a kezét.

Ginevra a kezére bámult, majd felnézett az arcára.
– Velem maradnál, Contadina?
Ginevra a kezébe tette a kezét.
– Hideg a kezed – jegyezte meg Lorenzo.
– A tiéd meleg.
A férfi körbejáratta a szemét a szobán.
– Mamina – nyögte fájdalmasan. – Örülök, hogy semmi sem

változott itt – mondta Ginevrának. – Szinte érzem a jelenlétét.
Te is? Ezért vagy itt?

– Nem – mondta Ginevra.
Nem szabad hazudnia neki.
– Azért jöttem, mert őt kerestem, de nem találtam meg.
– Engem találtál helyette.
Lorenzo megszorította a kezét.
Valóban? – tűnődött Ginevra. Miért? Miért fogod a kezem,

miért változtál meg újra? Ez megint egy másik Lorenzo, akit
nem ismerek?

– Azt hittem, elmentél Pisába – mondta.
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Vádlón hangzott.
Lorenzo elengedte a kezét, és eltávolodott tőle.
– Oda akartam menni, de meggondoltam magam.

Találkoztam Picóval az úton, és visszaküldtem. Kinézett az
ablakon, kinyitotta az egyik ablaktáblát, majd újra becsukta.

– Ginevra. – Beszéd közben megfordult. – Contadina, segíts
nekem.

A fény a háta mögé esett, így Ginevra nem látta az arcát. A
hangjának nyersesége arról árulkodott, hogy zavarban van.

Ginevra odafutott hozzá, de rákiáltott, hogy álljon meg.
– Hadd beszéljek távolabbról – mondta. – Azért jöttem ide,

hogy elmondjam azt, amit először maminának kell
elmondanom, ezt tettem volna akkor is, ha köztünk lenne. Azt
gondoltam… azt reméltem… olyan nehéz elmagyarázni. Ha
elmondhatnám neki, talán beszéd közben minden világosabb
lenne előttem is… Mindig így volt, amikor vele beszéltem.
Érted?

– Azt hiszem, igen. Talán.
Lorenzo nevetett. Keményen, röviden.
– Természetesen nem érted. Hogy is érthetnéd? Úgy

beszélek összevissza, mint egy bolond, az egésznek semmi
értelme. Ginevra, hátat fordítanál nekem, az isten szerelmére?
Nem tudom elmondani ezeket a dolgokat, ha közben rám
nézel, és a fény úgy esik az arcodra, ahogy látlak.

– Akkor elmegyek.
– Nem! – Ez dühös kiáltás volt. – Az a legrosszabb. Még

egyszer nem tudom végigmondani ezt az egészet. Ginevra, te
nem segítesz nekem.

– Mit akarsz, mit tegyek?
Már ő is úgy kiabált, mint Lorenzo. Lorenzo pedig ordított.
– Azt akarom, hogy mondd ki, hogy szeretsz, és akkor nem

érzem majd akkora bolondnak magam, amikor megmondom
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neked, hogy szeretlek… Miért bámulsz így rám, Ginevra?…
Rajtam nevetsz? Szentséges ég, megöllek, ha kinevetsz.

Ginevra a szájára tette a kezét, de nem tudta elhallgattatni
az előtörő nevetést. Aztán leejtette a karját, tenyérrel kifelé,
könyörgő, megbocsátást kérő mozdulattal.

– Az életemnél is jobban szeretlek – mondta, miközben még
mindig a nevetését próbálta visszafojtani. – Tényleg,
esküszöm.

Lorenzo nagy léptekkel végigcsörtetett a szobán,
megragadta a vállát és megrázta.

– Hagyd abba! Annyira nevetségesnek találsz?
Ginevra azonnal kijózanodott. Lefogta Lorenzo kezét és

megszorította.
– Lorenzo – szólt rá, mire a férfi elengedte.
Ginevra ujjai ráfonódtak Lorenzóéra, szemével a szemét

kereste. Összekapcsolódó kezükön keresztül Lorenzo érezte,
hogy a lány remeg, és ahogy beszél, a hangjában vibrálnak az
érzelmek.

– Hallgass meg, drága szerelmem – kezdte Ginevra. –
Annyira vágytam rá, hogy akard a szerelmem. Mindig a tiéd
volt, ha te nem is tudtál róla. A tiéd most is és a tiéd lesz,
mindaddig, amíg élek. Érted, amit mondok? Hiszel nekem? A
férfi szemébe nézett, és a szemei többet mondtak el, mint amit
szavakkal ki tudott fejezni.

Lorenzo pedig olvasott a tekintetéből. Döbbenet,
megkönnyebbülés, hála, öröm jól láthatóan váltakoztak az
arcán. Aztán kemény vonásai sugárzóan lággyá szelídültek,
arca maga volt a szerelem portréja.

Ginevra ujjával megérintette a férfi ajkát.
– Ne mondj semmit – suttogta. – Engedd, hogy…
És felemelte a kezét az arcához és érezte a bőrét, erőteljes

vonásait, és ez volt minden, amiről álmodott, az a fajta
birtoklás, amit még csak remélni sem mert. Nem tett fel
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kérdéseket a tökéletes boldogság ajándékáról. Sem
Lorenzónak, sem az égieknek. A kétségbeesett „miért” már a
múlté. Elfogadta, és földöntúli boldogság töltötte el.

Lorenzo az ajkához emelte Ginevra tenyerét és megcsókolta.
Aztán az ujjai közül beszélt.

– Miért nevettél?
Aggodalmasan vonta össze a szemöldökét.
– Magamon, Magnifico, nem rajtad – válaszolta Ginevra.
A szája még mindig remegett, de a szeme vidáman

ragyogott.
– Annyit képzelődtem, álmodoztam erről a pillanatról, és

olyan sokféle helyzetet találtam ki arra, hogyan fogod
kimondani, hogy szeretsz. De az sohasem jutott az eszembe,
hogy kiabálva. Dühösen. Azt hiszem, ez Dante, a leglíraibb
költő óta nem fordult elő senkivel. Ezért tudom olyan
biztosan, hogy igaz.

Most Lorenzón volt a nevetés sora. De alighogy elkezdte,
Ginevra az övéhez emelte a száját, és mindketten elvesztek
első ölelésük ünnepi varázslatában.
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III. CareggiIII. CareggiIII. Careggi
1483-1492
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1483
49. FEJEZET49. FEJEZET49. FEJEZET

Lorenzo és Ginevra aznap este együtt jelentek meg a
vacsoránál. Egymás mellett léptek be a terembe, de hozzá sem
értek egymáshoz, még csak nem is fogták egymás kezét. Úgy
viselkedtek, mint bármelyik más estén, amikor a barátaik
összegyűltek Lorenzo asztalánál. Az volt a szokás, hogy az
elsőnek érkező vendégek foglalnak helyet Lorenzo két oldalán,
a később érkezők pedig sorban ülnek le az asztalfőtől lefelé.
Ginevra tehát odament a soron következő üres helyre, mintha
ez is csak olyan közönséges nap lett volna, mint bármelyik
másik.

Pedig nem olyan volt. Abban a pillanatban, hogy beléptek, a
teremben az asztalnál ülő tizennégy férfi azonnal tudta, hogy
valami rendkívüli dolog történt. Kettejüket az érzelmek olyan
áramköre kapcsolta össze, amitől szinte vibrált a levegő, az
arcukról olyan mértékben sugárzott a boldogság, hogy a
barátaik elfordították a fejüket: úgy érezték magukat, mint
akik a tilosban járnak.

Lorenzo leült a helyére, és a tenyerével dobolni kezdett az
asztalon. Amikor minden szem szélesen mosolygó arcára
nézett, megszólalt.

– Nagyon jól érzem magam ma este, és boldog vagyok,
hogy újra a barátaim körében lehetek. Egy kör rispetti
következik. Én kezdem.

Egy kanállal verte a ritmust, és hamis hangon énekelt.

„Üdvözöljük Sandrót
Ki páratlanul fest

De ha kell valami a falra
A vászon azt mondja, hogy reccs.”
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Mindenki az öklével verte az asztalt, és viharos nevetésben
törtek ki. Botticelli szokása, hogy mindenre, ami a keze ügyébe
kerül, rajzol valamit, egyike volt azon jellemvonásainak, ami
mindig ürügyet szolgáltatott a barátainak egy kis ugratásra.

Filippino Lappi ült Lorenzo jobbján. Ő is hozzátette a
magáét a témához.

„Én, mint a segítője
Szenvedek az asszonyoktól
Meglesnek az ablakomból

Ahogy lepedő nélkül alszom.”

Az asztal táncolt az ütemes elismerő dobogástól. Mindenki
ismerte a történetet, miszerint Sandro egy alkalommal lehúzta
Filippinóról a takaróként használt lepedőjét, mert elfogyott az
a nagyméretű papírja, melyre az életnagyságú vázlatait
készítette.

Most a társaság Picóra nézett, aki Filippino mellett ült. A
rispetti, ez a szellemes, bár kissé gyerekes agytorna Szicíliából
származott, és terjedt el, Itália-szerte mindenki ismerte. A
rögtönzött versikéket jobbról balra haladva mindig a soron
következő énekelte, amíg a kör visszajutott a téma
kezdeményezőjéhez. Aki nem tudott kitalálni semmit vagy
eltévesztette a rímet, vagy a ritmust, magára vonta a többiek
hangos bírálatát és gúnyolódását.

Pico viszont el volt foglalva egy bizonytalan elképzeléssel a
matematika és az angyalok hierarchiája közötti kapcsolatról,
ami valahogy éppen akkor ötlött az agyába. Észre sem vette,
hogy ő következik, s amikor rájött, már késő volt.
Megdobálták kenyérdarabokkal, és a mellette ülő Agnolo
Poliziano folytatta a játékot, de megváltoztatva az eredeti
témát.
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„Nézzétek a nagy gondolkodót
Szánalomra méltó a sorsa

Azt mondja, hogy bornemissza
De egy korhely fejében is több van.”

A rispetti folytatódott tovább, kigúnyolva Pico
megjelenését, bőbeszédűségét, folytonos késéseit, heves
természetét. Gigi Pulci versét tapsolták meg a legjobban.
Kiürítette a borospoharát, hogy kiöblítse a torkát, mielőtt
rákezdett.

„Ürítem rád a poharam, Pico
Hajad csodás, mint az arany

Remélem, feladod a szüzességed
Mielőtt megszólal érted a harang.”

Az ifjú filozófus elpirult, és felállni készült. Ginevra, aki
Pulci után következett, olyan hangosan énekelt, hamis,
élvezhetetlen hangján, hogy a többiek morogni kezdtek.

„Szavaim érted szólnak, Pico.
Ne hagyd bolondozni Gigit.

Húsz nyelven, mondd el neki
Pulci, ez rossz vicc.”

Pico visszaült, és Ginevrára mosolygott, és a rispettinek új
céltáblája lett: Gigi humorát támadták. Neki azonban nagyon
is ínyére volt a kihívás, és minden énekesnek saját versével
válaszolt, ez pedig megduplázta a játék izgalmát.

Amikor a szolgálók felszolgálták a vacsorát, befejezték az
éneklést. Pico bedobta legújabb elméletét, és mélyreható vita
következett.
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Anélkül, hogy egy pillanatra is elveszítette volna az asztal
körül folyó vita összegubancolódott fonalát. Lorenzo elkapta
Botticelli tekintetét. Nem szólt egy szót sem, de nem is volt rá
szükség. A rispettit nyitó verse az ő elismerését fejezte ki
Sandrónak azért, hogy megmutatta neki, hogyan juthat el
ahhoz a boldogsághoz, amit végre megismert. A vers burkolt
kifejezése volt a hálájának.

Az este vége felé Lorenzo fáklyavivőket rendelt és őröket,
hogy kísérjék haza a barátait. A vacsorák mindig ezzel
fejeződtek be azokban a hónapokban, amikor a sötétség és vele
a kijárási tilalom túl korán kezdődött.

Ginevra mindenkinek jó éjszakát kívánt, anélkül, hogy bárki
észrevette volna rajta a benne dúló nyugtalanságot és
izgalmat. Hogyan mondhatná el Lorenzónak, hogy a szerelme
nem ismer korlátokat, hogy szeretné kifejezni minden
lehetséges módon, hogy arra vágyik, hogy szeretkezzen vele –
vagy talán még nem?

Nem ebben a házban, ahol a felesége és a gyermekei
ugyanazon fedél alatt alszanak, mely órájuk is borulna, amikor
először egyesül a teste az övével.

Ginevrának már tényleg nem voltak más fenntartásai a
szerelmével kapcsolatban. A lelke mélyén mindig benne élt a
megalázottság borzalma, amióta megerőszakolták, de ennek
most már nem volt helye az érzelmeiben. Lorenzo része akart
lenni, és azt akarta, hogy ő is Lorenzo része legyen, nem
számít, hogy ez mekkora fájdalmat okoz a testének.

De a szíve valami többre vágyott annál, hogy Lorenzo
meghívja a szobájába, vagy ő hívja meg őt az övébe. A
titkolózás és az álszent képmutatás beárnyékolná életének
leggyönyörűbb pillanatát, álmai beteljesülését.

Hogyan értethetné meg Lorenzóval, hogy a vonakodása
nem azt jelenti, hogy a szerelme iránta nem teljes?
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***

A vendégek elmentek, de Pico semmi jelét nem adta, hogy a
szobájába akarna térni. Azonnal újra nekilátott, hogy
megvédje az elméleteit, amikről a vacsora folyamán korábban
beszélt.

Lorenzo feltartotta a kezét.
– Pax, megadom magam – mondta nevetve. – Boldogan

vitatkozom veled akár egész éjszaka, filozófus. De Ginevra
nem érdemel ekkora büntetést. Ne feledd az érveidet, amíg
visszajövök.

Ginevrához lépett, a szeme szerelemről árulkodott.
– Gyere velem, Contadina.
A lány felállt a padról, hogy kövesse. A fejében kavarogtak

a gondolatok, viaskodott benne a vágy, hogy vele lehessen a
körülmények iránti ellenszenvével.

Lorenzo karja szorosan átölelte a derekát, ahogy kisétáltak
az előcsarnokba. A lépcső tetején megállt, és maga felé
fordította az arcát.

– Jó éjszakát, szerelmem. Találkozunk a reggelinél?
Ginevra szíve kalapált az örömtől. Milyen bolond voltam.

Természetesen Lorenzo mindent megértett, szavak nélkül is.
– Reggel találkozunk – mondta.
– Szeretsz?
– Tiszta szívemből.
– Ahogy én téged.
Lorenzo megcsókolta a kezét, és Ginevrának ennyi elég volt,

hogy örömmámorban ússzon, hiszen ez ígéret volt az
elkövetkezendő gyengédségre, simogatásra.

Nem tudta, hogy Lorenzónak nem áll szándékában az
ágyába vinni őt aznap éjjel. A következőn sem. Soha.

***
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Ahogy múltak a napok, a hetek, Ginevra egyre inkább meg
volt győződve arról, hogy az a szerelem, amit Lorenzo érez
iránta, különbözik az övétől.

A férfi tekintete, szavai, csókjai, ahogy a keze fogta az övét,
mind-mind ünnep volt Ginevra szívének. De ez az ünnep
kevés volt számára. A szerelme mohó volt, sürgető és
kielégítetlen. Csüggedt, szomorú órákat töltött azzal, hogy
gyötörte magát a hibái miatt. Ha intelligensebb volna, Lorenzo
biztosan jobban szeretné, mondta magának, és éjszakánként
órákig tanult. Ha tehetséges volna… órákig gyakorolt a lanton.
Újra meg újra belenézett a fényes ezüsttükörbe a szobájában,
és sírt. Túlságosan csúnya.

Végül elment a ma delle Belle Bonnén, a Szépasszonyok
utcájában lévő házba. Úgy érezte, hogy az emberek
megbámulják, amikor befordult az utcába, melynek mindkét
oldalát a prostituáltak házai szegélyezték. Ginevra felszegte az
állát, és bekopogott a legnagyobb házba.

– A tulajdonossal akarok beszélni – mondta az ajtót nyitó
szolgálónak. – Van pénzem.

Megcsörgette az övén függő pénzes zacskót, amikor
bevezették a madám stúdiójába. – Jól megfizetem, ha széppé
varázsolnak – mondta.

Ezzel megkezdődött a gyötrelmek napja.

***

Először levetkőztették és tetőtől talpig végigdörzsölték
horzsakővel. Aztán, miközben a csalánfüves fürdőben ázott,
hogy kifehéredjen a bőre, a tulajdonosnő kitépkedte a
szemöldökét. A prostituáltak felváltva tépkedték a haját, hogy
megmagasítsák a homlokát, ami a szépség alapkövetelménye
volt.
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– Na, most meg egy fehér csík lett a barna homloka felett,
jaj, de buták vagytok – sziszegett a madám, amikor befejezték.
– Gyorsan, rohanjatok a piacra és vegyetek meg minden
hozzávalót a legerősebb arcszínező folyadékhoz.

Ginevrának meg azt mondta: – Donna, már most
vetekedhet bármelyik firenzei szépséggel. Mire véget ér a nap,
ön lesz a királynő.

Ginevra nem tudott mit mondani. A csalánfürdő égette
agyondörzsölt testét, a feje pedig úgy sajgott, mintha ezer seb
lett volna rajta. Némán tűrte, amikor a durva törülközőkkel
megszárították, és bekenték valami rossz illatú fekete
kenőccsel, majd, mint egy múmiát, tojásfehérjébe mártott
vászoncsíkokkal tekerték körbe. Ez rosszabb, mint amikor
törött csontjaimat pólyálták be, gondolta, de el fogom viselni.

A haját ecetes vízben mosták meg, majd keresztülhúzták
egy széles karimájú kalapon, melynek nyitott volt a teteje, és
bekenték valami fehér kenőccsel.

– Most pedig felmegyünk a tetőre, hogy hadd tegye meg a
nap is a magáét – mondták vidáman a lányok.

Miközben Ginevra majd megsült, izzadt és minden
porcikája viszketett, ők kockáztak, és lekiabáltak az utcába
beforduló férfiaknak.

– Menjetek haza, és lepjétek meg a feleségeteket a
szeretőjükkel. Ma zárva vagyunk.

A teraszra vezető nyitott ajtón át kiszivárgó illatok
csavarták Ginevra orrát, és korogni kezdett a gyomra. Hogy
lehetek éhes, amikor annyira szenvedek, tűnődött. De az volt,
így hát jó étvággyal ette meg a kenyeret és a káposztalevest,
amit a madám felhozott neki.

– Mit főz még? – kérdezte tőle. – Csodálatos illata van.
A tulajdonosnő fékezhetetlen nevetésben tört ki, remegve

táncoltak a zsírpárnák kövér testén. Ez nem étel, magyarázta,
bár sokan azt hiszik, hogy az. Ez a legjobb szépségápoló szer,
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melynél egyetlen patikus sem tud jobbat készíteni.
Szakértelmére büszkén megadta Ginevrának a receptet. Le kell
ölni egy fehér galambot, a legfehérebbet, amit csak lehet, ki
kell tépni a tollait, levágni a fejét, és ki kell belezni. El kell
távolítani a szárnyait és a lábait, majd százszor meg kell mosni
a következőképpen összeállított lében: egyenlő arányban kell
összekeverni szőlőlevet és édes mandulaolajat meg egy
maroknyi zsázsát. Ezután a keveréket fel kell forralni, és
átszűrni, hogy elpárologjon a galamb fehérsége. Ez az én saját
találmányom, donna, és itt az utcában mindenki
kétségbeesetten szeretné megtudni, hogy készül.

Ginevra ünnepélyesen megesküdött, hogy megtartja a
titkot.

Már éppen azon tűnődött, hogy kibír-e még egy percet is a
tűzforró teraszon, a szépségápolók visszavitték a házba, hogy
folytassák a kezelést. Már számolni sem tudta, hogy hányszor
mosták meg a fejét és a testét, hányszor dörzsölték be titkos
folyadékokkal.

Végül ráadtak egy inget, és egy asztal mellé ültették, mely
fantasztikus mennyiségű kristályüveggel és aranydobozzal
volt megrakva. Ennyit talán még az aranyművesek utcájában
sem látott. Milyen jól jövedelmező üzlet lehet prostituáltnak
lenni, gondolta. Meg fogom kérdezni Lorenzót, vajon mibe
kerül egy ilyen házat meglátogatni.

Most először jutott eszébe azóta, hogy reggel betette ide a
lábát, miért is van itt tulajdonképpen.

– Szép leszek? – kérdezte.
A hangjában reménykedés remegett.
– A leghatározottabban – mondta a madám. – Én értem a

szakmámat. Most pedig csukja be a szemét, hogy ne menjen
bele semmi.

Ginevra engedelmeskedett.
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Izgató érzés volt, ahogy a gyakorlott ujjak dolgoztak az
arcán, a vállain és a haján. Gyönyörű lesz, és Lorenzo azt fogja
mondani, hogy még Lucrezia Donati sem volt soha ennyire
kívánatos.

– Ecco, madonna – mondta győzedelmesen a tulajdonosnő.
Ginevra kinyitotta a szemét.

Az egyik prostituált tükröt tartott elé, hogy nézze meg
magát. Egy mesés értékű velencei tükör volt, mely ezüsttel
bevont üvegből készült, ilyen még a Medici-palotában sem
volt. Ez adta a legpontosabb tükörképet, amit valaha is látott.

***

Az arca az övé volt, és mégsem az övé. Fehér púder és
pirosító takarta egészen a feje búbjáig. Fekete vonalak vették
körül a szemét, vékonyan ívelték körbe, és egy fekete
bársonyszív virított a szája sarkában. Mindennek a közepén
még mindig ott volt, sőt jobban kiemelkedett, mint valaha, a
hosszú orra. Pirosló arca közepén a fehérsége még hosszabbá,
még jobban szembetűnőbbé tette.

Fekete bársonyszívek pettyezték a haját is. De a haja nem a
megszokott világosbarna hajfonat volt. Világosabb volt, és
vörösebb, és majdnem egészen eltűnt a bonyolultan
hozzádolgozott rikítóan sárga selyem műhaj alatt.

Fehérre festett nyaka tövében is egy piros bársonyszív
pihent. Olyan volt, mint egy bohóc. Lorenzo visszataszítónak
találja majd, ha meglátja.

***

Ginevra kétségbeesetten nézett a tükörbe. Festett,
púderezett válla mögött látta a madám és a prostituáltak
büszkeségtől csillogó arcát.
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– Teljes átalakulás – szólalt meg a legfiatalabbik lány. –
Bizonyára nagyon boldog, donna.

– Ó, igen – mondta Ginevra. – Csodát műveltek velem.
Miért legyenek ők is annyira elkeseredve, mint ő?
– Van hozzá megfelelő ruhája? Egy vörös selyem talán vagy

ametiszt bársony? És ékszerek?
Ginevra biztosította őket róla, hogy van. Felvette használt

gamurráját és cioppáját, és átadta a tulajdonosnőnek a pénztől
dagadó tarsolyt.

– Két forintot kérek, madonna – mondta az asszony mohón.
– Meg kell értenie. A galamb ára mostanában botrányosan
magas, és a lányok is kereshettek volna…

– Igen – mondta Ginevra –, megértem. Tartsa meg a
tarsolyt, az összes pénzt. Annyira kedvesek voltak,
mindannyian. De most rohannom kell… valaki vár.

***

Ahogy kikerült az utána integető madám és a lányok
látóköréből, valóban rohanni kezdett. A földre szegezte az
arcát, hogy senki se lássa. Amikor átért a folyó túlsó oldalára,
lelassította a lépteit, hogy levegőhöz jusson.

Aztán megmászta a La Vacchiához vezető hegyoldalt. A
háta mögött az utat aranyló műhajszálak borították. Ginevra
csak tépte, kaszabolta a fejét az ujjaival, a hajszálak pedig
szanaszét hullottak.
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50. FEJEZET50. FEJEZET50. FEJEZET
Ginevra a fényesre csiszolt körmeivel, melyekre előző nap

annyira büszkék voltak a lányok, a makacs gyomokat kaparta
ki a földből. Szerette volna minden nyomát eltüntetni őrült
kísérletének, hogy megváltoztassa a külsejét, az igazi énjét.
Aztán talán majd egyszer az emlékét is elfelejti.

– Hol van?
Ez Lorenzo hangja volt, a házból jött. Ginevra még jobban a

fejébe húzta a kendőjét, hogy eltakarja a homlokán virító fehér
bőrt, és még jobban a virágágyás fölé hajolt. Azt kívánta,
bárcsak teljesen belefúrhatná magát. Megpróbálta nem hallani
a kavicsos ösvényen csikorgó lépteket, megtiltotta magának,
hogy elébe szaladjon, bármennyire is vágyott már látni őt.

– Ginevra! – A hangja dühösen csengett. Erre még jobban
behúzta a vállát. – Ginevra, nézz rám.

Nem tehetett másként.
Lorenzo karja tele volt virággal. A puha rózsaszín

virágbimbók felett fenyegető arca olyan volt, mint egy
viharfelhő.

– Miért nem jöttél haza tegnap este? – zsörtölődött. –
Kiparancsoltam az őröket az utcára, hajnalig keresték a
holttestedet.

– Tényleg?
– Természetesen tényleg, te bolond. És mit gondolsz, ma

reggel mit akartam ezekkel csinálni? A Careggiből érkező
kocsi volt az első kapunyitáskor Ginevra május elsejei
csokrával. De hol volt Ginevra? A villájában játszadozik a
sárban.

Ginevra úgy érezte, mintha az egész teste megtelt volna
buborékokkal, amelyek felrepítik a levegőbe a túláradó
boldogságtól. Tehát mégis szereti. Aggódott érte. Május elsejei
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virágcsokrot rendelt neki. Firenzében május elsején a
szerelmesek szoktak virágcsokrot akasztani kedvesük ajtajára.

Lorenzo rábámult, aztán felkiáltott. Ledobta a virágokat a
földre, és térdre borult előtte.

– Szívem, bocsásd meg, hogy ilyen indulatos voltam. Hadd
vegyelek a karomba – kérte, és egyik karjával magához vonta.
– Mi történt? Hogy sérültél meg? A kezével megérintette a
szemöldökét, és hátrább tolta a homlokából a kendőt.

Ginevra küzdeni kezdett, hogy visszahúzza.
– Nem akarom, hogy lásd. Hagyd abba. Hagyd abba,

könyörgöm.
– De mi ez? Tudnom kell. Megölöm, aki ezt tette veled.
Ginevra a karjával átölelte a férfi fejét.
– Én tettem – vallotta be, és elsírta magát.
Lorenzo a mellére vonta, és úgy ringatta, mint ahogy egy nő

tette vele.
– Csitt – mondta lágyan –, csitt, kicsim, drága butuska,

Contadinám. Semmi sem ér annyit, hogy sírjál miatta.
– Úgy nézek ki, mint egy bohóc – szipogta.
– Nem, egyáltalán nem. Úgy nézel ki, mint egy szurtos

parasztlányka, akinek valami történt a hajával. A haj megnő,
Contadina. Én pedig a parasztlánykákat mindenkinél jobban
szeretem.

– Olyan bolond voltam.
Újra zokogott, és élvezte a sírást, mert Lorenzo vigasztalása

olyan kellemes volt.
– Igaz, bolond voltál… És most mindketten bolondok

vagyunk, hogy itt ülünk a sáros földön, pedig a május elsejei
ünnepség már elkezdődött a faluban. Hagyd abba a sírást, és
menjünk, hogy megnézhessük.

Ginevra felült, és nagyon szeretett volna menni. Szerette a
falusi ünnepségeket, de még sohasem vett részt, ilyen
mulatságon. De aztán a homlokára csapta a kezét.
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– Valaki még meglát így – nyögött fel.
– Szorosan megkötöm a kendődet, és egy virágot tűzök rá,

***

A falvakban a május elseje sokkal vidámabban zajlott, mint
a városban, ahol csak a virágküldés tiszteletreméltó szokása
dívott. Itt ilyenkor mindig szólt a zene: néha megszólalt a
duda a hegyekben, máshol kipányváztak egy szamarat, és
cintányért erősítettek a hátára, majd bogáncsot kötöttek a
farkára. Ettől állandóan izgett-mozgott, a cintányér pedig
fülsiketítő hangot adott.

A májusfaállítás ősrégi hagyománya már elkerülte a
városokat, és a tánc is. A falusi hajadonok virágkoszorút
viseltek a fejükön, felugráltak és táncoltak, mutogatták
szépségüket, miközben megpróbáltak elkapni egy-egy
szalagot a fáról.

A zene már elkezdődött, amikor Lorenzo és Ginevra leértek
a faluba. Csatlakoztak a parasztok egy csoportjához, és jót
nevettek a szamáron, és tapsoltak, hogy ellenpontozzák a
cintányér hangját.

– A májusfa, a májusfát akarjuk – kiabálta a tömeg.
A férfiak szeme várakozásteljesen csillogott, remélve, hogy

láthatják a fiatal lányokat, az asszonyok álmodozva gondoltak
vissza a fiatalságukra, a gyerekek jókedvűen viháncoltak.

Egy szélfuvallat belekapaszkodott a májusfa tetején
szorosan megkötött szalagokba, de alulról sikerült
kiszabadítania néhányabb laza csomót. A szalagok felrepültek,
színes csíkokban keringtek a fa körül, az emberek nevetve
szaladtak utána, hogy elkapják őket. Kérges kezek nyúltak a
magasba, hogy megragadják a bizonytalanul tekergő fényes
csíkokat. Lorenzo megfogta Ginevra derekát, és felemelte a
magasba a röpködő színek közé.
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– Elkaptam egyet – kiáltotta –, nem, kettőt… hármat… ó, ez
elszállt…

A hajadonok kirohantak várakozóhelyükről, a kápolnából.
Őket is erős kezek ragadták meg, hogy elkaphassák a saját
szalagjaikat.

– Táncolni – követelték az emberek –, táncolni.
Hátrahúzódtak a pici falusi tér széleire, és doboltak,

fütyültek, kiabáltak.
– Szabad? – kérdezte Ginevra a körülötte álló lányoktól.
– Örömmel – válaszolta az egyik, aztán egy másik, egy

harmadik is.
– Kezdd el – mondta az egyik lány.
Ginevra szembefordult vele, és a lány testtartását utánozva

feltartotta a karját. Aztán, figyelve, hogy csinálják a többiek,
áthajolt egy szalagkoszorú alatt, áthúzta a szalagját egy felé
hajló virágkoszorún, aztán újra hajolt, ugrott, föl, le, nevetett,
keringett, egyre gyorsabban és gyorsabban, egyre közelebb a
fához, míg végül egészen közel került hozzá a karja, annyira,
hogy összekapaszkodva a többi lánnyal, átölelhette a fa
egymásba olvadó színes szalagzuhatagát.

A fejük felett pedig még mindig vadul táncoltak a szélben a
szalagok, melyeket a táncosok nem tudtak elkapni.

– Újra – kiabálták a falusiak, és a legények ismét a magasba
tartották a lányokat.

Lorenzo elkapta Ginevra kezét, és elhúzta onnan.
– Mennünk kell – mondta halkan. – Valaki felismert. Az

pedig mindent elrontana.
– A falon át – mondta Ginevra. – Majd megmutatom, hol.

***

La Vacchia földjei a falu déli részével voltak határosak. A
falut közrefogó falon Ginevra gyakran üldögélt
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gyerekkorában, hogy nézhesse a tér mindig forgalmas életét.
Most arra a helyre vezette Lorenzót, ahol a fák gyökerei
meglazították a köveket, és félig ledöntötték a falat.

A kaszálón a fű még csak egyarasznyira nőtt. Sárga, piros és
fehér vadvirágok nyíltak a fű között. Ginevra szökdécselve
fut-kározott a színes határban, végül himbálózva, bolondozva
megállapodott Lorenzo oldalán.

– Olyan gyönyörű itt, Lorenzo, hogyan lehettem annyira
rosszkedvű, most meg olyan boldog. Szédülök a boldogságtól.

– Én is – mondta Lorenzo.
Ő is megrészegült a szabadságtól, a lány életszeretetétől, a

szerelem zenéjétől és színeitől.
Ginevra kendője félrecsúszott, és a homlokán virító fehér,

csík éles ellentétben állt barna bőrével és rózsaszín arcával.
Lorenzo határozott kezekkel megragadta a vállát, és csak
nézte. Aztán tétova ujjakkal meghúzta a kendő szélét. Ginevra
hátraugrott, és ellökte a kezeit, és durva kaszáló
mozdulatokkal próbálta visszarángatni a kendőt, hogy
betakarja vele a kopaszságát.

– Ne – mondta Lorenzo –, ne így. Még megsérted magad.
Miért szedted így ki a hajad, Contadina? És a szemöldököd?

Ginevra lenézett a virágokkal borított mezőre.
– Gyönyörű szerettem volna lenni. Bolond voltam.
Elnyomta a félelmét, és felnézett Lorenzóra. Tudnia kellett,

meg kellett kérdeznie, még ha a válasz összetöri is.
– A csúnyaságomat nem tudod elviselni, vagy van valami

más, amin változtatni tudnék? Bármit megtennék, Lorenzo,
tényleg, bármit.

A férfi arca eltorzult a döbbenettől.
– Nem tudom, miről beszélsz, mire gondolsz. Szeretlek,

Contadina. Mindent szeretek rajtad. Szeretek rád nézni,
szeretem hallgatni, ahogy beszélsz, szeretem nézni, ahogy
mozogsz. Miről beszélsz?
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– Nem szeretkezel velem.
Lorenzo elképedt. Megrázta a fejét. Megpróbált világosan

gondolkodni, megpróbálta megfejteni a lány szavainak és
tágra nyílt, kérdő, aggodalmas tekintetének az értelmét.

Aztán végre megszólalt.
– Ginevra, gyere, ülj ide mellém.
Ujjaival átölelte a derekát, és lehúzta maga mellé a zsenge

fűbe. Belenézett Ginevra kutató szemeibe, és lassan beszélni
kezdett. Megkísérli elmagyarázni neki mindazt, ami még neki
is rejtélyesnek tűnt.

– Harmincnégy éves vagyok, Ginevra, és olyan vagyok,
mint egy gyerek ezzel az irántad érzett szerelemmel. Én azt
hittem, tudom, mi a szerelem: gyakran szerettem és erősen. De
ez… erről semmit sem tudtam. Ahogy te mondtad,
„szeretkezni” – nos, ezt neveztem én szerelemnek. Nem mindig.
Egy férfinak kellhet egy nő olyan egyszerű okból is, mint maga
a puszta élvezet. De amikor én azt hittem, hogy szerelmes
vagyok, akkor a birtoklás volt az, amit igazán akartam. Veled,
szerelmem, minden más. Úgy érzem, hogy az enyém vagy,
mindig is az voltál, a világ még nem is létezett, te már az
enyém voltál, mint ahogy én is a tiéd vagyok és voltam. Te a
részem vagy, mint ahogy én is a részed vagyok. És mégis, úgy
szeretlek, ahogy az egyáltalán nem jellemző rám… vagy
inkább úgy szeretlek, hogy nem veszek tudomást magamról,
kiirtok magamból valamit. Amikor a testem megkíván, és a
kezem szinte fáj, hogy megérinthesselek, hogy
simogathassalak, a szívem felülkerekedik ezen. Túlságosan
szeretlek, nem engedhetem, hogy újra érezd egy férfi
vágyának a gyötrelmeit… Emlékszem a forradásokra a
testeden, és a szenvedésedre gondolok, aztán a lelkem ott
legbelül visszaretten.

Ginevra a kezébe vette Lorenzo kezét. A szemében
gyöngédség csillogott.
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– Nagyobb bolond voltam, mint gondoltam. Megígérem
neked, hogy soha nem táplálok többé bosszúvágyat. És most te
ígérd meg nekem, hogy semmit nem titkolsz el előttem. Sem a
leghitványabb gondolataidat, sem a legnemesebbeket. Ha már
mindketten bolondok vagyunk, hát legyünk bolondok együtt.
Kívánlak, Lorenzo. Azt akarom, hogy érintsd meg a mellem,
így. – Ezzel a férfi kezét a melléhez emelte. – Olyan régen
várok erre.

A férfi tenyere alatt a melle megkeményedett, és a kezének
feszült. Lorenzo felkiáltott, és a kezében tartotta, majd
megcsókolta. Érezte Ginevra szívdobogását, ahogy az ajkával
megérintette a mellét.

***

Ott, a virágágyásban szeretkeztek, lassan, mégis sürgetően.
Gyengéden felfedezőútra indultak egymás testén, aztán a
gyengédség őserővé változott, a mindent elsöprő vággyá,
hogy egymásba olvadjanak szívükkel, lelkükkel, a testükkel.

Később egymás szemébe néztek, mely megtelt a beteljesült
szenvedély és szerelem boldogságával. Lorenzo megcsókolta
Ginevra testén a forradásokat, Ginevra pedig Lorenzo nyakán
a vágás nyomát. És ezzel a Pazzi-gyilkosságok tragédiája
begyógyult.
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51. FEJEZET51. FEJEZET51. FEJEZET
– Meg akarom mutatni neked a munkám – mondta Ginevra,

miután felöltöztek.
Körbevezette Lorenzót La Vacchia földjein, a szőlőskerteken

és az olajfaligeten. Amikor összetalálkoztak az egyik farmerrel,
a férfi félelemmel vegyes tiszteletadása láttán Ginevra
megértette, hogy miért hagyták el olyan gyorsan a falut.
Ezeknek az embereknek Lorenzo a Magnifico volt, és félig
lebénultak a jelenlétében.

– Mindig így bánnak veled az emberek? – kérdezte Ginevra.
– A barátaimat kivéve, igen. Néha még ők is, ha akarnak

valamit.
– Milyen szomorú és magányos – mondta Ginevra és még

jobban átölelte Lorenzót.
A férfi elmosolyodott.
– Csak semmi érzelgősség, Contadina. Választhattam,

amikor fiatal voltam, és én a hatalmat választottam.
Semmilyen árat nem tartottam elég nagynak érte.

De ennek ellenére Ginevra még mindig úgy gondolta, hogy
az elszigeteltség szomorú, és magában megesküdött, hogy
annyira beburkolja majd a szerelmével, hogy soha többé ne
legyen magányos.

Amikor eljött az ebédidő, kenyeret, sajtot és bort vittek ki
magukkal a virágos mezőre. Ott ebédeltek, azután újra
szeretkeztek.

– Soha nem vágom le itt a füvet – sóhajtott Ginevra. – Azt
akarom, hogy mindörökké érintetlen maradjon, ennek a
napnak az emlékére.

Lorenzo nevetett.
– Majd emlékeztetlek rá, ha eljön a szeptember és rájössz,

milyen finom széna lehetne belőle.
Sikerült kivédenie Ginevra öklének játékos csapását.
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Délután visszalovagoltak Carregibe.
– Ez lesz az otthonunk – mondta Lorenzo. – Mindig boldog

voltam itt, ideális hely szerelmesek számára.
Alig több, mint két héttel később Carregiben Lorenzo

kisietett a kertbe. Ginevrát kereste, aki éppen kedvenc íriszét
telepítette át La Vacchiából a fák alatti pad közelében
előkészített ágyásába.

Lorenzo felkapta és megpörgette.
– Mondtam neked, hogy szerencsét hozol nekem – kiáltotta.

– Megvalósulni látszik, amit annyira akartam.
Letette Ginevrát az asztalra és megcsókolta. Ginevra alig

kapott levegőt, hogy megkérdezze, mi történt. De Lorenzót
nem kellett sürgetni. Fel s alá sétált előtte, miközben elmondta
a jó hírt. A francia király végre válaszolt azoknak az
államfőknek, nagyköveteknek és nemesembereknek a
leveleire, akiket Lorenzo kért fel az írásra. A Font Doulce
apátságot Lorenzo fiának adományozta. Ez azt jelentette, hogy
a fiú már egyházi tisztséget tölt be. Apát lett. Illetve az lesz, ha
a pápa jóváhagyja az adományt.

– A fiam nemsokára kardinális lesz – jelentette ki Lorenzo. –
Ez még csak a kezdet.

Ginevra összevonta a szemöldökét.
– Nem látom be, hogy várhatod el Sixtustól, hogy

szívességet tegyen neked, amikor újra elkezdődött a háború
Ferraránál. Azt hittem, Róma Firenze ellensége, vagy nem?

Lorenzo kuncogott.
– De Franciaország a barátom, és sokkal hatalmasabb, mint

Róma. Sixtus nem sértheti meg Lajos királyt. Ezért írtak neki
annyian levelet.

Ginevra elvigyorodott.
– Már értem, te ravasz róka. Már megint elővetted a liliomos

páncélt, amit Nápolyban viseltél. Nem csoda, hogy olyan jó
sakkjátékos vagy.



450

Lorenzo vigyora még Ginevráénál is szélesebb volt.
– Azért vagyok olyan jó játékos, mert te már a játék felénél

feladod, hogy mehessünk az ágyba. Te kéjenc. Ezzel
megcsókolta a homlokán növekvő pihés borostát.

Amióta szeretők lettek, kialakították a közös életüket, amely
mindkettőjüknek ideálisan megfelelt. Még mindig a város állt
életük középpontjában, és külön töltött idejük is igen elfoglalt
volt. De Careggi csak egy rövid lovaglásnyira volt a
városkaputól, és könnyen megtalálták a módját, hogy
visszavonuljanak nyugodt magánéletükbe.

Néha ott maradtak éjszakára is, néha ott találkoztak, hogy
együtt költsék el az ebédjüket a fák alatt, néha külön mentek
ki, hogy végrehajtsák azokat a változtatásokat, amik
bizonyítják, hogy a villa csak az övék. A villa volt a
menedékhelyük és a szentélyük, a hely, ahol önmaguk
lehettek, ahol fenntartás nélkül egymásnak adhatták a
szívüket, a lelküket, a gondolataikat, a szerelmüket. Careggi
lehetővé tette számukra, hogy a városban úgy éljenek, mint
régen, barátokként. Nem csaptak be, nem vezettek félre senkit,
egyszerűen csak nem tették szerelmüket a kirakatba. A titkos
kincsük volt, amely túlságosan friss volt még, hogy megosszák
bárki mással.

***

Május 31-én üzenet érkezett Rómából. A Vatikán
hozzájárult, hogy Lajos király Giovanninak adományozza az
apátságot.

Lorenzo pontosan ezt a lépést várta és már megtervezte a
következőt is. Másnap régi tanítója, Gentile de’ Becchi jött el a
palotába, mint Arezzo püspöke. A család összegyűlt a kis
kápolnában, hogy tanúja legyen Giovanni bérmálásának.
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Végül a püspök körülnyírta a fiú haját, és kialakította a feje
tetején a tonzúrát.

Az ezt követő ünnepség során Lorenzo felköszöntötte a fiát,
méghozzá Giovanni egyházi címét használva: Messire. Pico
Ginevra mellett állt.

– Furcsa rendszer van ebben a firenzei köztársaságban –
jegyezte meg –, egy gyerek viselhet rangot, míg az apja, az
uralkodó nem.

– Én ezt az egészet nem értem – vallotta be Ginevra. – Hogy
lehet egy hétéves gyerek egy kolostor apátja? Méghozzá egy
francia kolostoré.

Pico gyönyörű mosolya elömlött az arcán.
– Ginevra, te tetszel nekem. Valóban azt hiszed, hogy az

egyház olyan egyszerű, mint az úrfelmutatás a templomban?
Az egyház politika, diplomácia és hatalom… és mindemögött
az igazság letéteményese és az égiek őrzője. Az egyházban
minden lehetséges.

Egy héttel később Ginevra visszaemlékezett a szavaira.
Üzenet érkezett, miszerint Giovanni lett az aix-en-provencei-i
érsek.

***

– Gondoltam, hogy az ellenségeink előbb-utóbb egymással
kezdenek harcolni – mondta Lorenzo július közepén. – Most
már biztos vagyok benne. Velence magára készül hagyni a
pápa unokaöccsét, és ezzel megássa a saját sírját.

Éppen akkor érkezett vissza a városból, izzadt volt és poros
a lovaglástól. Ginevra vizet öntött egy edénybe és
megnedvesített egy törülközőt, hogy törölje le vele az arcát és
a nyakát.

– Köszönöm, szerelmem.
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Alighogy lemosta magáról a port, Lorenzo ajka
sokatmondó-an elfehéredett, ami azt jelentette, hogy fájdalmai
vannak. Ginevra magában átkozta a háborút, ami azt követelte
Lorenzótól, hogy naponta belovagoljon a városba, hogy az
íróasztala mellett dolgozzon, vagy a kormánnyal
tanácskozzon. A kösz-vény legutóbbi támadása nem volt
olyan súlyos, mint néhány korábbi, de több mint egy hétig
tartott. A háború beárnyékolta a nyarukat Careggiben.

Pedig Firenzét nem befolyásolja a háború, ezt Ginevra
tudta. A harcok tőlük északra folytak, a köztársaság nem
forgott veszélyben. Firenze szerepe csupán annyi volt, hogy
támogassa Milánót, ami ugyan kockázatos is lehet, ha Velence
nem elégszik meg jelenleg bejelentett célpontjával, a kis
városállammal, Ferrarával, hanem tovább akar terjeszkedni.
De ez a korlátozott részvételük is arra kényszerítette Lorenzót,
hogy nagyon odafigyeljen informátorai jelentéseire, melyek
naponta érkeztek a palotába, és a halaszthatatlan
megbeszélésekre a különböző bizottságokkal és
tisztségviselőkkel.

– Ha Velence szakít Riarióval, mikor fejeződhet be a
háború? – kérdezte Ginevra.

– A harcok a téli szünetig biztosan nem érnek véget. A
területek felosztása pedig évekig eltarthat. Ahhoz rengeteg
tárgyalásra van szükség.

Ginevra gyászos képet vágott.
– Fel a fejjel, Contadina – mondta Lorenzo. – Még egy

háború is hozhat előre nem látható hasznot. Nem akarod
tudni, hogy miért vagyok benne olyan biztos, hogy Velence
szakítani akar Riarióval?

– Miért?
– Mert a dózsék azt tudakolták Andreától, hogy elfogadna-e

egy megbízást. Firenzei művészt akarnak, még akkor is, ha
Riario ellensége mindennek, aminek köze van a
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köztársasághoz. Egyáltalán nem törődnek vele, hogy neki
tetszik-e az ötlet vagy sem. Vagyis, a szövetség már nem olyan
szilárd, mint korábban.

Ginevrát most már egyre jobban érdekelte a dolog.
– És mit mondott Andrea? Elvállalja?
Lorenzo nevetett.
– De hát ismered. Verrocchio mindent elvállal, ha jól

megfizetik. Bár szereti a kényelmét is. Nem tudom, hogy a
gazdag Velencének sikerül-e kimozdítania őt a stúdiójából és
az otthonából.

– Nagy dilemmában lehet. Egy velencei informátortól
kaptam a hírt, nem tőle. Azt hiszem, nem tud dönteni.
Üzentem neki, hogy hiányoljuk a nagy hangját az asztalnál,
remélem eljön vacsorára Látni akarom, hogyan rágódik.

Ez idő tájt Careggiben rendezték a baráti vacsorákat, nem a
palotában. A hosszú napok lehetővé tették, hogy mindenki
visszatérjen a városba, mielőtt még bezárják a kapukat. És így
a Ginevra és Lorenzo közötti kapcsolat olyan teljes volt, hogy
nem kellett a betolakodók elől rejtegetni.

***

– Tévedtél – ugratta Lorenzót Ginevra. – Andrea eltökéltebb
volt, mint életében valaha. Még soha semmiért nem láttam
ilyen izgatottnak.

Velence azzal akarta rábírni Verrocchiót, hogy csináljon egy
szobrot, mellyel egyik tábornokuknak kívántak emléket
állítani, aki a csapataikat vezette egy régebbi háborúban. Nem
egyszerűen egy szoborról volt szó, hanem egy lovas szoborról,
bronzból. Lehet életnagyságú, vagy még nagyobb. A
Velencéhez tartozó városok közül egyedül a kis Páduának volt
egy hasonló szobra, amelyet sikerült kivitelezni a Római
Birodalom bukása óta. Az is egy velencei tábornok bronz lovas
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szobra volt. Azt a szobrot a kor egyik csodájának tartották. A
nagy Donatello készítette.

Andrea hangja szokatlanul csendes volt, amikor erről
beszélt.

– Ha arra gondolok, hogy megmérkőzhetek a nagy
mesterrel… Ez a legmerészebb vállalkozás, amibe valaha is
belevágtam. Ha sikerül, akkor valami olyasmit csináltam,
amire talán senki más nem képes. Ez meghozza nekem a
halhatatlanságot.

***

Egy hónappal később utazott el. A búcsúvacsorán, melyet
Lorenzo és Ginevra rendeztek számára, mindenki túl sokat
ivott és sokan sírtak. Andrea évekig lesz távol.

Ginevra már minden könnyét elsírta aznap délután, amikor
Andrea megérkezett Careggibe, mielőtt még Lorenzo visszaért
volna a városból.

– Előbb egyedül akartam találkozni veled – mondta Andrea
–, és át akarok adni egy ajándékot is. Ez egy különleges emlék.
Nem mondanám el ezeket a dolgokat, ha nem mennék el,
Ginevra, de elmegyek, így megtehetem. Kislány korod óta
kedveltelek, Ginevra, de idén nyár óta már szeretlek is. Azért
szeretlek, mert boldoggá teszed a barátomat, Lorenzót; jó kis
leckét adtál annak a cinikus öregfiúnak. Ti ketten vagytok a
bizonyítékai, hogy létezik tökéletes szerelem. Sohasem
gondoltam volna, hogy egyszer hinni fogok benne.

– Andrea… köszönöm.
– Hagyd abba a szipogást, Ginevra, különben ki kell fújnom

az orrom. Még meg sem nézted az ajándékot. Egyike a legjobb
munkáimnak, egy vidám darab ebben a boldog oázisban, amit
itt teremtettetek.
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Andrea kibontotta a kis batyut, amit elővett a csomagjából,
és Ginevra megpillantotta egy bronzangyalka játékos
mosolyát.

Nagyon fiatal volt, pufók lábacskákkal, domború csuklóval
és bokával, kerek arcocskával és hassal, ami a pici gyereket
olyan gyönyörűvé tette. Korához illő pici szárnyaival egy
lábon egyensúlyozott, miközben egy nagy, kecsesen
fickándozó halat próbált megragadni, mely ki akart szabadulni
a kezei közül.

– Andrea, máris szeretem őt. És téged. Ez egy mestermunka
és…

– Elég, Ginevra. Ez a szökőkút a kertben, amit most
alakítasz ki itt. A víz a hal szájából fog kifolyni. Nem
szeretném, ha olyan banális dolgot tennél ide, mint a Szent
Ferenc a madarakkal.
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1484-1486

52. FEJEZET52. FEJEZET52. FEJEZET
– Hát, mi aztán nem vagyunk normálisak – jegyezte meg

Lorenzo.
Ginevra nevetett.
– Te tényleg egy kicsit furcsán nézel ki, de határozottan

gyönyörű vagy.
Az eső végigfolyt a férfi jókötésű, meztelen testén, és a haja

rátapadt formás fejére. Kis patakokban csörgedezett a víz
lefelé széles mellkasára a szőlővenyigéből font koszorúról,
mely előrecsúszott a szemöldökéig.

– Olyan vagy, mint egy vizes nimfa, aki beleesett a folyóba.
Lorenzo vigyorgott és letörölt egy vízcseppet az orra

hegyéről. Ginevra is meztelen volt, a fején egy elázott
virágkoszorúval, melyet Lorenzo szedett és fonott koszorúba
hosszú, hajlékony ujjaival, mielőtt még rákezdett volna az eső.
La Vacchiában voltak a mezőn, ott, ahol először szeretkeztek
három évvel ezelőtt. Azóta minden május elsején visszatértek
ide, hogy újraéljék annak a felfedezésnek az örömét. Ez volt az
első alkalom, hogy esett az eső.

Ginevra felnyúlt és megigazította Lorenzo koszorúját; a férfi
megérintette a kezét, és lecsúsztatta Ginevra nedves tenyerét
az oldalára és szorosan magához húzta. Ginevra a férfi nyaka
köré kulcsolta a karját, a szemük találkozott: szavak nélkül
tettek fogadalmat egymásnak. Már nem nevettek. Ahogy az
ajkuk találkozott, hirtelen elállt az eső, és meleg fuvallat
melegítette fel a borzongató hűvösséget nedves testükről.

Ginevra egyik kezét Lorenzo arca fölé tartotta, hogy
beárnyékolja a szemébe sütő naptól, miközben aludt. Másik
kezével kisimította nedves haját a homlokából. Mindig örült,
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ha Lorenzo rövid időkre elbóbiskolt, az alvástól visszanyerte
erejét, ami oly gyakran elhagyta, ahogy a betegsége egyre
jobban és jobban legyöngítette. És ilyenkor legalább nézhette,
majd felfalta a tekintetével szerelmének kincsét, ahogy egy
fösvény gyönyörködik az aranyaiban. De csak akkor tette ezt,
ha aludt. A férfit mindig kényelmetlenül érintette, ha így
gyönyörködött benne, azt mondta, úgy érzi ilyenkor magát,
mint azok az olajoshordók, melyeket ujjongva számlált meg La
Vacchiában minden évben a szüretet követő sajtolás után.

De Ginevra elmondta neki, hogy azért mohó tekintetével
mindig megbámulja, ha alszik, ahogy elmondott neki mindent,
amit a szívében érzett, és amit gondolt. Ahogy a férfi is
elmondott neki mindent. Bensőséges kapcsolatuk tökéletes
volt, a testük egyesülése ennek csupán a része.

Ginevra lesöpört egy bogarat Lorenzo válláról, belélegezte a
fű és a virágok édes illatát, ahogy szárította őket a nap. Csak ő
egyedül tudta, hogy Lorenzo a szíve mélyén milyen
szentimentális. Ennek az évfordulónak a megünneplése az ő
ötlete volt éppúgy, mint a születésnapjuk közös ünneplése is.
Azon az estén sohasem hívtak vendéget. Csak ketten
ünnepeltek Careggiben. Miközben ettek, elsorolták, mi
minden jó történt velük az elmúlt születésnap óta, aztán
vacsora után egy itallal köszöntötték egymást és azt mondták:
– Van egy ajándékom a számodra, szívem.

És szeretkeztek.
Ginevra elmosolyodott, ahogy visszaemlékezett az első

ilyen alkalomra. Majdnem halálra fagytak. Careggit nyári
tartózkodásra tervezték, nem pedig meztelen hancúrozásra
január első napján. Azon a tavaszon Lorenzo egy lodzsát
építtetett. A ház hátsó részét bővítette ki vele déli irányba, és
az oszlopok közé üvegtáblákat tetetett. Mindenkit, aki tudott
róla, megdöbbentett ekkora eretnekség. A lodzsa nem lodzsa,
ha be van fedve, mondták.
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De mindannyian visszavonták a véleményüket, amikor
beköszöntött a tél és a nap sugarai által felmelegített lodzsán
ebédeltek. A sarkokban citromfák álltak, és idő előtti
virágzásnak indultak a kellemes melegben.

– Nem fárad el a karod, ha napernyőt csinálsz belőle?
Lorenzo felébredt.
Ginevra behajlította a karját.
– Most, hogy így mondod, tényleg. Észre sem vettem. Az

első, Careggiben töltött születésnapunkra gondoltam.
Lorenzo mosolygott.
– Akkor még bolondabbak voltunk, mint ma. Egészen kék

voltál a hidegtől.
– Ugyan! Te pedig zöld.
– Az lehetetlen, asszony. Én egy forróvérű olasz férfi

vagyok. Gyere, bebizonyítom.
Ginevra odafészkelte magát mellé, a feje megtalálta a nyaka

hajlatában azt a kis mélyedést, ahol pihenni szeretett, a keze
pedig elindult lassú felfedezőútjára azon a testen, amelyet
olyan jól ismert már.

– Ez nagyon jó. Egy kicsit balra, aztán dörzsöld meg egy
kicsit. Valami megcsípett.

– Milyen?
– Tökéletes. Elég is, menj tovább.
– Boldogan, ha azt akarod, hogy Pico gyökeret eresszen

várakozás közben.
Lorenzo kelletlen zsörtölődő hangot hallatott.
– Elfelejtettem. Mennünk kell.
Oldalra fordult, Ginevra feje pedig a földre pottyant.
– Kegyetlen! – méltatlankodott Ginevra. – Büntetésből

egyedül kell menned. Meg akarom nézni a szőlőskerteket, míg
a farmerek a faluban leisszák magukat.

– Gyáva – mondta Lorenzo.
Elnevette magát azon, milyen hevesen bólogat Ginevra.
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– Ne hidd, hogy ilyen könnyen megúszod – figyelmeztette.
– Ma éjjel mindent elmondok neked, amit megtudok tőle.

– Nem bánom. Csak ne akard, hogy egyetértsek minden
szavával.

Ginevrát mostanában bosszantotta Pico. Annál is jobban
bosszankodott, mert Lorenzo azt mondta, hogy az
ingerültsége igen mulatságos. Kelletlenül ugyan, de Ginevra
annyit elismert, hogy a Platón Akadémia most sokkal
izgalmasabb, hogy Pico is a tagja Sokkal kellemesebb,
barátságosabb is. Ahogy Picótól új erőre kaptak, és ahogy
ösztönözte őket, az akadémia tudósai sokkal rugalmasabbak
és emberibbek lettek. Most már néha Careggibe is eljöttek,
ahol az ülések sokkal kényelmesebb körülmények között
zajlottak. És amikor Ghirlandaio befejezte a freskóját, naponta
eljártak a Santa Trinita-ba, hogy meggyőződjenek róla, hogy az
emberek ezrei, akik eljöttek megnézni a festményt, felismerik
őket a bal oldali csoportképen.

Ugyanakkor Ginevra úgy látta, hogy Pico önbecsülése már
túlmegy az illendőség határain. Két évvel ezelőtt például
elment Rómába, és benyújtott a pápai kúriának egy kilencszáz
kérdésből álló terjedelmes listát.

– Én meg tudom válaszolni az összes kérdést – dicsekedett –
, és szívesen kiállok nyilvános versenyre belőlük bárkivel, aki
ki mer állni ellenem.

A kérdéssorozat majdnem minden tárgykört felölelt a
matematikától a teológiáig, és olyan szövegeken alapult,
melyeket héber, arab és arameus nyelveken tanulmányozott,
beleértve a cabalát is. Nem akadt vállalkozó. A kardinálisok
azonban tanulmányozták a listát, és kijelentették, hogy
tizenhárom eretnek felvetést is tartalmaz.

Pico elmenekült Rómából, mielőtt letartóztatták volna és
Franciaországba menekült. De a Vatikán befolyása messzire
nyúlt, így aztán Vincennes-ben bebörtönözték. Majdnem egy
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évig volt börtönben és Lorenzo minden befolyására szükség
volt, hogy kiszabadulhasson.

Ginevrának az volt a véleménye, hogy Picónak hálásnak
kellene lennie, hogy szabad. Spanyolországban az eretnekeket
máglyahalálra ítélték.

Ehelyett Pico, alighogy visszatért Firenzébe, kijelentette,
hogy neki igaza volt, a Vatikán pedig tévedett.

Most pedig meg akarta mutatni Lorenzónak azt a
tanulmányt, amellyel „bebizonyítja”, ahogy ő mondta.

***

Lorenzo hátul megkötötte Ginevra gamurrájának szalagjait
és megpaskolta a fenekét.

– Na – mondta –, készen van. Szeretlek vizes ruhában,
Contadina Kihangsúlyozza a vonzerődet.

– Én pedig szeretlek vizesen, ruha nélkül – válaszolta
Ginevra túlzottan is sokatmondó pillantással. – Olyan kár,
hogy el kell menned, hogy meghallgasd az abszolút
bizonyítékát annak, hogy egy hétbetűs szó, magánhangzók
nélkül azt jelenti, hogy Pico della Mirandola a legokosabb
ember a világon.

Lorenzo mosolygott.
– Kegyetlen vagy. Csupa fullánk és kegyetlenség. Hogy

lehet, hogy én ilyen rosszindulatú, zsémbes asszonyt szeretek
olyan nagyon? – A kezébe fogta Ginevráét. – Gyere, kísérj el a
lovamhoz, hárpia. Biztos, hogy nem jössz velem?

– Jobban teszem, ha maradok. Még valami kemény tárgyat
vágnék Pico gyönyörű fejéhez.

Mielőtt felszállt volna a lovára, Lorenzo szorosan magához
ölelte Ginevrát.

– Boldog évfordulót, szerelmem.
– Neked is – suttogott Ginevra. – Örökre.
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Várt, amíg Lorenzo jó messzire eltávolodott a város felé
vezető úton, aztán visszalovagolt Careggibe. Esze ágában sem
volt a szőlőskertbe menni, az még úgyis korai lett volna. La
Vacchia már nem érdekelte olyan nagyon. Gondoskodott
mindenről, amiről kellett, mint ahogy Morbában is, amit
Lucrezia hagyott rá. De Careggi volt az otthona, a többi csak
üzletet, munkát jelentett a számára.

Mindkét hely jól jövedelmezett, ő pedig elzárta a pénzt egy
ékszeres dobozba. Lorenzo megpróbálta meggyőzni őt, hogy
tegye inkább a bankba, fektesse be. Ginevra azonban azt
válaszolta, hogy ő a szíve mélyén igazi paraszt, aki ott akarja
tartani az aranyait, ahol bármikor megnézheti,
megszámolhatja.

Legszívesebben belevarrnám a matracomba, de tudom,
hogy akkor panaszkodnál, hogy nagyon göröngyös. Lorenzo
csak nagyon ritkán aludt a saját hálószobájában Careggiben.

***

Amint hazaérkezett, Ginevra átadta a lovat az egyik
lovásznak, és hosszú beszélgetést folytatott Emilióval, ezzel a
zsarnok öregemberrel, aki az istállómester volt. Hála
Emiliónak, Lorenzo versenylovait már Európa-szerte ismerték.
Az öregember a tenyésztéshez és az idomításhoz egyaránt
értett.

Ginevra minden türelmére és kedvességére szüksége volt,
hogy végighallgassa az öregember panaszáradatát és
lecsillapítsa sértett büszkeségét, amiért Lorenzo eladta azt a
lovat, amely Emilio meggyőződése szerint megnyerhette volna
abban az évben a Paliót.

Ahogy elhagyta az istállót, megállt a futtató kerítésénél és
füttyentett Morellónak. Mindig kellemes izgalmat érzett,
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ahogy nézte a csinos paripát, amint hívására vágtat feléje, mint
a szél.

– Hé, szépségem – mondta, megveregetve a sörényét. –
Loptam egy kis cukrot neked Emiliótól.

Kinyújtotta a tenyerét és mosolygott, hogy Morello milyen
precizitással falja fel a cukrokat.

– Ennyivel meg kell elégedned egy darabig, Lorenzót
ugyanis holnapig nem látod.

Ginevra biztos volt benne, hogy a városban marad
éjszakára. Már három napja nem látta a gyerekeket és ez
hosszú idő volt. Morello megbökte a karját, így kért még egy
kis cukrot.

– Sajnálom, barátom, csak nincs több nálam – mondta
Ginevra.

A ló füléhez hajolt és suttogni kezdett neki.
– Emilio elvesztette a Palióra esélyes lovát és most dühös a

világra. De mi nem bánjuk, igaz? Amikor rajtunk volt a sor, mi
nyertünk.

Mielőtt bement a villába, Ginevra keresztülsétált az
olajligeten a disznóólakhoz. A malacok újdonságnak
számítottak Careggiben, Lorenzo hozatta őket egy Nápolytól
délre eső faluból. Azért tartották tiszteletben ezeket az
állatokat, mert az a sonka, amit készíteni lehetett a húsából,
isteni eledel volt.

Ginevra egy bottal megkocogtatta az egyik koca hátát,
miközben az állatgondozó jelentette, hogy mivel próbálja
etetni őket és mennyivel gyarapodott a súlyuk.

A szobájába térve, Ginevra beírta az adatokat a naplójába.
Mindent feljegyzett, ami Careggiben történt, a vetés és az
aratás időpontját, a terméshozamot, az időjárást és Lorenzo
kutatásainak az eredményét, hogyan lehet tökéletes sajtot
készíteni.
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Természetesen saját életének eseményeit is feljegyezte. A
szomorúakat is. Az egyik februári napot vastag fekete vonallal
keretezte be: Gigi Pulci meghalt. De hála istennek, kevés
szomorú eseményről kellett beszámolnia. Több volt az öröm.
A malacokról szóló tudósítás végére még odaírta. „Május elseje.
Eső.”

Ennél többre nem is volt szüksége, hogy felidézhesse az
élményt. Fojtogatta a nevetés. Lorenzónak igaza volt, ők ketten
tényleg bolondok.

Aznap este, amikor letérdelt imádkozni, megköszönte
istennek, hogy ilyen bolondok lehetnek.
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53. FEJEZET53. FEJEZET53. FEJEZET
– A barátodnak, Picónak tényleg elment az esze – mondta

Lorenzo, amikor másnap hazatért.
Annyira rázta a nevetés, hogy alig tudta kimondani a

szavakat.
Ginevra erőt vett magán.
– Briliáns tanulmányt írt feltételezett eretneksége

védelmében – folytatta Lorenzo. – A bevezetőben azt mondja,
hogy tulajdonképpen szükségtelennek tartja, hogy védje
magát, hiszen tejesen nyilvánvaló minden tanult ember
számára, hogy a pápai kúria döntése olyan hitvány módon
van megfogalmazva, hogy ebből is látszik: a kardinálisok
teljesen tudatlanok ahhoz, hogy megértsék a téziseit. Ezért…
q.e.d.23… azért ítélték őt el, mert, a következtetései túl
bonyolultak a számukra, nem pedig azért, mert hibásak.

Ginevra megrémült.
– Hogy találhatod ezt olyan viccesnek, Lorenzo? Ha ezt

elküldi a Vatikánnak, annak sokkal rosszabb vége lehet, mint
hogy börtönbe zárják.

Ő maga is dühös volt Picóra, de azt azért nem akarta, hogy
baja essék. Féltő aggodalma azonban rögtön eltűnt, mihelyt
Lorenzo befejezte a történetet.

– Továbbá, az a bolond az egész irományt nekem dedikálta.
Hálából a támogatásomért.

– Ó, nem! Ez már sok. Nem hittem volna, hogy Pico ilyen
idióta, hogy ne tudná, mivel jár ez számodra. Neked kellene
börtönbe zárnod, Lorenzo. És befalazni az ajtót. Ezzel
lerombol mindent, amiért olyan sokáig keményen dolgoztál. A
pápa ellened fordul.

23 Quod erat demonstratum: mint fentebb előadva és bizonyítva van
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A pápa akkor már VIII. Innocent volt, Lorenzo régi
ellenségének, az öreg Sixtusnak az utódja, aki két évvel azelőtt
meghalt. Innocent24 pápára jellemző volt a neve. Kedves
embernek tartották, akit elsősorban az a kényelem és
szórakozás érdekelt, amit a pozíciója biztosított a számára és a
törvénytelen gyermekeinek.

Lorenzo az egyik legfontosabb forrása volt ennek a
kényelemnek, így máris erős befolyásra tett szert Innocent
pápa felett. Azt remélte, hogy ez a befolyás tovább erősödhet.
Méghozzá nemsokára. Ginevra dühe Pico iránt nem volt
alaptalan. A következő néhány hónap döntő lehet abban,
milyen sikert érhet el Lorenzo a pápánál.

– Nyugodj meg, Contadina. Nem hagyom, hogy Pico
odadobjon az oroszlánoknak. Rávettem, hogy hagyja nálam a
tanulmányt, az írnokaim nagyon hatásos külalakú másolatot
tudnak készíteni. Addig talán talál magának egy újabb témát
az indulatai levezetésére. Mire visszajön, mindannyian
elfeledkezünk erről.

– Hová megy? Remélem Kínába.
– Annál is jobb helyre. Mirandolába, hogy meglátogassa a

családját. Amióta letartóztatták, az apja nem ad neki pénzt.
Ahhoz pedig még Picónak is időre lesz szüksége, hogy
visszanyerje a herceg kegyeit.

Ginevra úgy döntött, hogy jobb lesz, ha témát változtat.
Picótól már megfájdult a feje.

– Azt hiszem, a malacok be fognak válni. Új tápkeveréket
kapnak…

***

24 Ártatlan, ártalmatlan, naív
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Az akadémia tudósai éppen aznap este jöttek Careggibe.
Ginevra azokra a fiatalemberekre figyelt, akiket Lorenzo
vendéghallgatóként hívott meg. Szimpatikusnak tartotta a
félénkségüket, hiszen még élénken emlékezett, hogy érezte
magát, amikor először ült közéjük. És azért is tetszett neki,
mert nem olyanok voltak, mint Pico.

Nem tudta azonban nem észrevenni, hogy Pico nélkül a vita
előre kiszámítható, és ezért egy kicsit unalmas volt.

Az akadémia tagjai ott töltötték az éjszakát is. Másnap a
Harmónia Iskola adott hangversenyt Careggiben. Ginevra
egész nap aggodalmasan leste az eget, míg végül úgy döntött,
hogy biztonságosan megtarthatják az eseményt a szabadban
is.

A zene elvegyült a virágzó magnóliák varázslatos illatával,
az ég rózsaszínre váltott. Ginevra halkan sóhajtott a pillanat
tökéletességét élvezve.

– Tökéletes volt, ugye? – kérdezte hangosan, amikor
mindenki hazament és egyedül maradt Lorenzóval.

– Tökéletes – értett egyet vele a férfi. – Felelős vagy értük,
látod. Te indítottad be az iskolát.

Lorenzo megcsókolta a kezét.
– Minden hangverseny után erre emlékeztetsz.
– Valóban? Nem vettem észre. Nem teszem többé.
– Hagyd csak. Én szeretem. Mindent szeretek, amit csinálsz.
Lorenzo fogta Ginevra kezét és csendben ültek egy darabig.
Élvezték otthonuk nyugalmát. Ahogy a csillagok

megvilágították a magnóliákat, olyan volt, mintha száz
halvány holdacska lebegne a fák között. Verrocchio szökőkútja
lágyan csobbant egyet.

***
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Pico távozásával Lorenzo kapcsolata Innocent pápával
biztonságosnak tűnt, legalábbis az idő szerint. Nyár közepén
úgy döntött, itt az ideje felajánlani a szövetséget a pápának,
ami megszilárdíthatná a befolyását.

Ginevra éppen Morbában tartózkodott, amikor megérkezett
a pápa válasza. Amikor hazaérkezett Careggibe, elég volt
egyetlen pillantást vetnie Lorenzo arcára, hogy tudja, az
ajánlatot elfogadták.

– Isten áldja meg azokat a drága kismadarakat – kiáltott fel.
– Már két éve Lorenzo minden Rómába küldött levél mellé
több tucat fenyőrigót mellékelt. Innocent pápa rajongott e
madarak ízéért. – Igent mondott, ugye?

Lorenzo bólintott.
– Igen, méghozzá mindenre. A problémáim meg vannak

oldva.
Innocent fia, Franceschetto Cibo, eljegyezte Lorenzo lányát,

Maddalenát. És a pápai bevételek kezelését is visszakapta a
Medici-bank.

– Éljen! – kiáltotta Ginevra.
Táncra perdült örömében. Rajta kívül senki sem tudta, hogy

mennyire aggódott Lorenzo a pénzügyek miatt. Amikor
legidősebb lánya, Lucrezia, férjhez ment, el kellett adnia
Lodovico Sforzának azt a hatalmas milánói palotát, mely a
Medici-banknak adott otthont, hogy emelje a hozomány
összegét. És amikor ifjú unokaöccse, Lorenzo, nagykorú lett,
oda kellett adnia neki a cafaggiolói villát és a Mugellóban lévő
farmokat, hogy kiegyenlítse a fiú örökségéből évekkel azelőtt
felvett kölcsönt.

– Éljen! Gyere, táncod velem, Magnifico!
Ginevra megragadta a karját és magával húzta a vad

ugrálásba.
– Contadina, ne!
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Lorenzo megtántorodott és nekiesett. Ginevra azonnal
megállt, mintha mi sem történt volna.

– Van egy jó ötletem. Elmegyünk a fürdőbe, azzal
ünnepelünk. Morba gyönyörű és a hegyekben hűvösebb van.

Lorenzo megveregette az arcát.
– Sohasem tudtál meggyőzően hazudni, drágám. Nincs

abban semmi ünneplés. Csak éppen azt akarod, hogy a
köszvényemet gyógyíttassam.

– Igen, azt akarom. Tavaly nagyon jót tett neked.
Hónapokig nem éreztél utána fájdalmat. És nekem valóban
tovább kellett volna maradnom Morbában. Új szobákat
építenek, és szeretném őket készen látni. Ha holnap
elindulunk…

Lorenzo a szájára tette az ujját.
– Elég. Megyek a fürdőbe. Terveztem is, hogy megyek, ha

megérkezik a válasz Innocenttől.
Elvette az ujját és megcsókolta.
– De nem megyek veled Morbába. Nem szeretek a

„tulajdonos barátja” lenni. Jobban szeretem az olyan helyet,
ahol panaszkodhatok és nyöghetek a fájdalomtól, mint
minden más köszvényes öregember. Ezúttal kipróbálom
Spedalettót. Te addig befejezheted az építkezést, amíg ott
vagyok, és egy időben érkezhetünk haza.

– Nem, veled megyek Spedalettóba. Szeretném megnézni,
hogy mennek a dolgok a konkurenciánál. Azt hallottam, van
ott egy csodálatos új masszőr és lehet, hogy megpróbálom
elcsábítani Morbába.

Tényleg hallott a masszőrről. Leckéket akart venni tőle.
Lorenzo lábai még merevebbek lettek a tél folyamán, és úgy
tűnt, hogy az ő masszázsai már nem segítenek.
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1487-1488

54. FEJEZET54. FEJEZET54. FEJEZET
Az üvegezett loggián túl hó borította a teraszt. Ginevra és

Lorenzo kenyérmorzsákat szórtak a hóra, hogy a madarak is
osztozhassanak a születésnapi ünneplésben.

– Minek örültél a legjobban a múlt évben? – kezdte Ginevra
a szokásos játékukat.

– A május elsejének az esőben. És te?
– Én is ezt akartam mondani. Akkor most valami mást kell

találnom… Azt hiszem, azt a dalt választom, amit a karneválra
írtál. Olyan mulatságos volt, hogy a fiúk nem tudták
egyfolytában végigénekelni a nevetéstől… És emlékszel arra a
vörös göndör hajú fiúra? Szegénykém olyan együgyű volt,
hogy a sokadik próba után sem jött rá, miről szól a dal.

Lorenzo nevetett.
– Aztán valamelyikük elmagyarázta neki, és az arca éppen

olyan vörös lett, mint a haja… hozd a hangszereket, Contadina
és énekeljünk.

– … Nézd, Lorenzo, elvesztettük a madarakat.
Ginevra újabb akkordot ütött le, és Lorenzo egy másik

dalba kezdett. Egymással szemben ültek a pádon. Lorenzo a
lanton játszott, Ginevra a mandolinon. Nevettek, hogy milyen
hamisan énekelnek és azon a csodán, hogy mindketten
megtalálták azt a társat, akit nem bánt ez a hangzavar.

Gyakran zenéltek együtt, mivel mindketten szerették a
zenét és mindketten jól játszottak hangszeren. Ha nem
énekeltek, akkor az öröm komolyabb volt. De a
születésnapjukon annak örültek, hogy megoszthatnak
egymással mindent, még a gyengeségeiket is.
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Az a szokás alakult ki közöttük, hogy a születésnapjukon
csak örömteli témákról lehetett beszélni, ezért Lorenzo
másnapig várt, hogy elmondja Ginevrának legújabb
problémáját Innocent pápával.

– Sohasem gondoltam volna, hogy ez a lusta öregember
sietni is képes – zsörtölődött –, de tegnap négy levél érkezett
tőle. Négy. Mindegyiket ugyanazon a napon diktálta. Ehhez
jön még az az öt, amelyet a múlt héten kaptam tőle. Azt
mondja, hogy a fia türelmetlen, de ez nem valószínű, hogy
igaz is. Cibo még tunyább, mint Innocent.

A pápa azt akarta, hogy a fia és Maddalena házasságát még
a tavasszal kössék meg, ahogy az időjárás megengedi, hogy
Maddalena Rómába utazzon.

Lorenzónak azonban időre volt még szüksége, amíg a pápai
bevételekből elég jövedelem halmozódik fel a Medici-bankban,
hogy le tudja tenni azt a hatalmas hozományt, amit a lányával
odaígért.

– Azt mondtam, hogy minden pénzügyi problémám meg
van oldva. Emlékszel? Most meg pont a pénz hiánya fogja
meghiúsítani azt a szövetséget, amitől a pénzügyi helyzetem
rendeződését vártam. Az nyilvánvaló, hogy nem mondhatom
meg Innocentnek, hogy miért kell várnia. Elfogadható kifogást
kell találnom.

– Maddalena korát például?
– Már majdnem tizennégy éves, ez nem jó. Valami olyasmit

kell kitalálnom, ami legalább ésszerű és hihető. Mondhatnám,
hogy Clarice nem akarja még elengedni. Ez igaz is, de nem
tudom, hogy elfogadható-e? Bár Clarice Orsini lány, ez pedig
Rómában sokat jelent, még a pápának is. Ez lesz az, Ginevra.
Egy próbálkozást megér mindenképp. Szívszaggató
ékesszólással fogom előadni Innocentnek, hogy magam éppen
annyira akarom ezt a házasságot, mint ő, de halasztást kell
kémem. Clarice nevében fogom megtenni. Még nem tud
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megválni kedvenc lánygyermekétől, mivel nincs jól, és olyan
megnyugtató a számára, hogy a kedvence vele van. Ez pedig
igaz is. Innocent kémei majd bizonyítják neki. Clarice hetek óta
nincs jól. Súlyos emésztési zavarai vannak…

Ginevra csak bámult rá. Lorenzo éppen most szegte meg
egy másik szokásukat. Clarice-ről beszélt. Lehetett róla
beszélni, de csak, mint a diplomáciai lépések egyik
szereplőjéről. De nem, mint valóságos asszonyról, aki
fájdalmat érezhet. Ginevra tudat alatt mindig is úgy érezte,
hogy Clarice felnőttebb nála, és hogy Lorenzo az ő férje,
gyermekeinek az apja. De sikerült ezt a tudatalatti érzést
kiszorítania az agyából, és tudni sem akart Clarice-ről sem
személyesen, sem beszélgetés közben.

– Féltékeny vagyok – mondta Lorenzónak.
És amikor a férfi megpróbálta meggyőzni róla, hogy a

féltékenységre nincs oka és méltatlan is hozzá, Ginevra
hajthatatlan maradt.

– Nem törődöm az érveiddel, Lorenzo. Tény, hogy féltékeny
vagyok és nem akarok Clarice-ről beszélni. Soha. Tiszteletben
kell tartanod az érzéseimet, akármilyen ésszerűtlenek is.

Egészen mostanáig így is tett. És amikor most meglátta
Ginevra arckifejezését, azonnal eszébe jutott.

Innocent pápa elfogadta Lorenzo kifogásait, és beleegyezett
az esküvői előkészületek elhalasztásába, amíg Clarice
meggyógyul. Ajándékot is küldött neki, egy keresztet, melyet
maga áldott meg, valamint egy fiola vizet a Jordán folyó
vizéből, hogy permetezze szét a szobijában.

Lorenzo csak annyit mondott Ginevrának, hogy a pápa
elfogadta a halasztási kérelmet. A lány vadul átölelte.

– Nincs még egy hozzád hasonló diplomata – mondta.
Ugyanezt mondta pár nappal később, amikor Lodovico

Sforza ajándékot küldött Lorenzónak. Egy kártyapakli volt,
bonyolult jeleneteket, jelképeket és alakokat ábrázoltak a
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lapok, melyek hátsó felét aranyozott minta borította. A
kártyajáték akkoriban jött divatba Európában, még
Lorenzónak sem volt kártyája.

– Sforza azt írja a levelében, hogy arra lehet használni, hogy
megtudjuk belőle a jövőt, vagy pedig játékra – mondta. –
Melyiket szeretnéd? Elküldhetek a cigányokhoz is valakit egy
jósért, hogy megmutassa, hogyan kell.

– Jobban szeretem a jövőnél a jelent. Viszont kitalálhatnánk,
hogyan lehet fogadásra használni. Ebéd után játszani fogunk.
Mindenki segíthet, hogy kitaláljunk vele egy játékot.

A kártya nagy szenzációt okozott a barátaik körében.
Botticelli megpróbálta rávenni Lorenzót, hogy bízza meg
azzal, hogy fessen egy sorozatot. Lorenzo nevetve utasította
vissza

– Nekem már van, Sandro, és nem engedhetem meg
magamnak, hogy még egyet vásároljak.

Ezen mindannyian nevettek.

***

Az az ajándék viszont, amit Lorenzo tavasszal kapott, egész
Toscanában szenzációt keltett. Az egyiptomi szultán egy
zsiráfot küldött neki.

A firenzeiek rögtön beleszerettek a mesés, kecses
teremtménybe. Ott sorakoztak az utcákon, hogy láthassák,
amikor körbevezették a városon, és elzarándokoltak abba a
különleges istállóba, amit külön erre a célra építettek a Santa
Maria Novella-templom közelében. Ahogy terjedt a csodálatos
állat híre, egyre többen és többen látogattak Firenzébe a közeli
városokból, falvakból, később már távolabbi városokból, akár
százmérföldnyi távolságból is.

Az aranyművesek céhe láncot készített, hogy pórázon
vezethessék, selymeket festettek az irhája színére és az abból
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készült ruhákban feszítettek a nők és a férfiak, az utcán sétálók
utánozták kecses imbolygó mozgását, sötét hajszálakból
műszempillát ragasztottak az állat legyezőszerű szempilláinak
mintájára, a város minden művésze lerajzolta, lefestette,
agyagból, márványból mintázta meg és a legkülönbözőbb
korú elegáns asszonyok kezdtek olyan homlokba csavart
frizurát hordani, mint a zsiráf sörénye.

Május elsején Lorenzo bevezette a városban is a
májusfaállítás vidéki szokását. Már régi hagyomány volt, hogy
a Santa Trinita apácái a templom előtti kis téren május elsején
ennivalót osztogatnak a szegényeknek. Lorenzo ennek a kis
térnek a közepén állíttatta fel a májusfát. Egy tucat családot
győzött meg arról, hogy nincs abban semmi tisztességtelen, ha
a lányaik táncolnak a májusfa körül.

– A saját lányom, Maddalena is köztük lesz – mondta
mindenkinek.

Ginevrára hárult a feladat, hogy megtanítsa a lányoknak a
táncot, Agnolo Poliziano írta a verset arra a zenére, amit
Lorenzo komponált, egy énekes és egy lantos tanulta be a dalt.

***

– Nekem az a véleményem, hogy a szamár a cimbalommal
sokkal mókásabb – jegyezte meg Ginevra aznap délután –, de
így is csodálatos volt és mindenki azt mondta, hogy tökéletes.

– Ezt majd később megbeszéljük – hárította el Lorenzo. –
Majd ha megünnepeljük az évfordulónkat. Ezzel kibontotta
Ginevra ingét, és lehúzta magával a mező csodálatos
virágszőnyegére.

Abban az évben egy új fürdőt próbáltak ki. Filettában volt,
Siena mellett. A lehető legmodernebb kényelemmel és luxussal
rendezték be. Ginevrának alig maradt ideje a fürdésre, annyira
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lefoglalta, hogy vázlatokat készítsen. Mindezt meg akarta
valósítani Morbában is.

Lorenzót nagyon szórakoztatta, hogy ugrathatja. Azt
mondta, hogy a márványoszlopos épület nem illik a forró
kénes forráshoz. Filetta vize egyébként jobb volt, mint Morbáé.
Lorenzo jobban érezte magát, mint évek óta bármikor.

De aztán egy hírnök érkezett és odalett a jókedve.
– Ginevra! – Nagyon zaklatott volt. – Már azt hittem,

sohasem talállak meg. Azonnal indulunk. Siess. Hátrahagyok
valakit, hogy hozza utánunk a csomagjainkat. Most nem
lassíthatnak le a teherhordó lovak.

Egészséges színe odalett, megkínzottnak és betegnek
látszott.

– Clarice halott.
A hangja tele volt fájdalommal és bánattal.

***

Míg visszafelé lovagoltak, az egész fárasztó út alatt Lorenzo
egyetlen szót sem szólt. A palotában azonnal a gyerekeihez
sietett. Ginevra a szobájába ment és várta, hogy megmondja,
mit tegyen. Elszigeteltnek és magányosnak érezte magát.
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55. FEJEZET55. FEJEZET55. FEJEZET
– Contadina, sajnálom, hogy olyan keveset láthatlak. A

gyerekekkel kell lennem, és értesítenem kell minden Orsinit a
temetésről, aztán Piero eljegyzéséről Alfonsina Orsinival, meg
kell szerveznem Maddalena esküvőjét, és…

– Minden rendben, Lorenzo. Megértem. És nem bánom,
tényleg nem.

Valóban megértette. És azt sem bánta, hogy egyedül kell
lennie Careggiben. Sokkal jobban bántotta, hogy Lorenzo
aggódik miatta, mintha ő is egyike lenne a kötelezettségeinek,
mint a gyerekek és a kormány. Még ennél is jobban, hogy a
férfi rettenetesen fáradt volt, és újra fehér volt a szája széle a
fájdalomtól, de mindenekfelett a saját hasznavehetetlensége,
az, hogy semmit sem tehet érte akkor, amikor a legnagyobb
szüksége lenne a segítségre és a vigasztalásra.

Ha a szíve mélyén rosszul is esett neki, hogy Lorenzót
annyira lesújtotta Clarice halála, nem akart róla tudomást
venni. Nagyon elfoglalt volt. Bár elkerülte a várost és ottani
barátait, hogy kivédje a firenzeiek pletykáit és kényelmetlen
részvétnyilvánításukat, így is rengeteg tennivalója akadt,
amivel kitölthette a napjait La Vacchiában és Careggiben.
Aratás idején mindig rengeteg munka van egy birtokon.

Később, ahogy rövidültek a napok, rengeteg ideje maradt
gondolkodni a hosszú estéken. Lorenzóról. Magáról.
Kettőjükről együtt. És külön is.

De hát oly keveset van egyedül, nélküle, ismerte be.
Ha Ginevra tényleg egyedül élne, önállóan, akkor Lorenzo

nem érezné felelősnek magát érte, nem érezné szükségét, hogy
bocsánatot kérjen azért, mert néha magának kell megállnia a
lábán. De hát én az ő része vagyok, éppúgy, ahogy ő az
enyém, tiltakozott a szíve. Mi nem válhatunk el egymástól. Ő a
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szerelmem, az életem. De el fogtok válni, mondta az esze.
Lorenzo tizennégy évvel idősebb nálad.

Ginevra befogta a fülét a kezével, nem akarta hallani.
De a gondolatok tovább zakatoltak a fejében, hangosan és

kegyetlenül: ő beteg, és még rosszabbul lesz, te pedig egy
paraszt erejével vagy megáldva.

Hadakozott az eszével, mely fegyvertelenül kapta el, akkor,
amikor a legkevésbé készült rá, hogy kizárja az újra meg újra
előtörő makacs hangot.

Amikor elővette a naplóját, hogy bejegyezze az új olajfák
fejlődésének adatait, a könyvecske annál a megjegyzésnél nyílt
ki, amit oly sok évvel azelőtt írt le, azon a napon, amikor Gigi
Pulci meghalt kedvenc kocsmájának padlóján, egy tócsa bor
kellős közepén.

Aznap éjjel felébredt az éjszaka sötétjében, elborzadva attól,
amit álmában látott. Míg végre megtudta, hogy mit kell tennie.

***

– Szívem, úgy örülök, hogy újra itthon lehetek. – Lorenzo
szorosan átölelte. – Hagyd most a kertészkedést, menjünk be.
Szeretnék valamit enni meg egy kis bort inni, és élvezni a mi
kis mennyországunkat a lodzsán. Annyi mindent kell
elmondanom neked.

Végre befejezték Maddalena esküvőjének a tervezését.
Rögtön karácsony után indul Rómába, Piero fogja vezetni a
kíséretét. A fiúnak lesz elég alkalma a január 20-i esküvőt
megelőző héten, hogy rábeszélje Innocentet, tegye meg
kardinálisnak Giovannit.

Lorenzo nagyon gyorsan beszélt, és csak nagyon keveset
evett. Ginevra várta, mondja már el, miért olyan ideges.
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– Nem jött még össze elég pénz a hozományhoz, Contadina
– mondta. – Oda kell adnom nekik a Pazzi-palotát és a
Montughi-villát, hogy kiegészítsem.

Ginevra mosolygott.
– Azt gondoltad, hogy rosszul esik nekem? Nem is ismerem

azokat a helyeket. La Vacchia volt az otthonom.
Lorenzo letört egy darab kenyeret, és belemártotta a

tányérján lévő szószba.
– Pontosan ezt szerettem volna kérni, most már farkaséhes

vagyok.
Tele szájjal beszélt tovább, elmesélte, hogy Piero esküvője

május 22-én lesz. Alfonsina eljegyzését május elseje körüli
időpontra tervezték.

– De megírtam az Orsiniknek, hogy május másodikánál
korábban semmilyen időpont nem felel meg. – A pillantása
félreérthetetlen volt. – Megmondtam nekik, hogy én május
elsején mindig meztelenre vetkőzöm, és pogány dolgokat
művelek a mezőn.

Ginevra kuncogott. Kislánynak érezte magát, és egy kicsit
szemérmesnek, mióta oly sok hetet távol töltöttek egymástól.
Bizsergette az izgalom.

Lorenzo is szemérmesnek látszott, a mosolya olyan volt,
mint egy kisfiúé.

Kezébe vette Ginevra kezét, és azt mondta: – Ha
végigszenvedtük Piero esküvőjét, erőt gyűjtünk egy kicsit.
Aztán itt házasodunk össze, csak a barátaink lesznek a
vendégeink. Ez örömteli esemény lesz, nem pedig cirkusz.

Ginevra tovább mosolygott.
– Te bizonyára ugratsz engem – mondta. – Nagyon jól

tudod, szerelmem, hogy én soha nem akarok férjhez menni.
Még hozzád sem. Szükségem van a szabadságomra ahhoz,
hogy boldog legyek.
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Ez volt az első hazugság, amit Lorenzónak mondott, amióta
szeretők lettek. Ezt a hazugságot éppen az iránta érzett
szerelem követelte tőle. Nem hagyhatja, hogy ne békében
haljon meg, hogy még akkor is az iránta érzett felelősség
foglalkoztassa. Az elkövetkezendő években bizonyára sok
hazugságra lesz még szükség, amíg meggyőzi róla, hogy képes
lesz teljes életet élni nélküle is.

Lorenzo mindig azt mondta, hogy ő nem tud hazudni, de a
szerelem erőt adott hozzá, hogy az ezt a kijelentését követő
egyórás vitában mindvégig kitartson az ellen, amit a legjobban
szeretett volna a világon.

Ginevra mintha a megkönnyebbülés öntudatlan kis
villanását vette volna észre a szemében, amikor végre sikerült
meggyőznie, hogy örökké szeretni fogja, de nem lesz a
felesége. Helyesen cselekedtem, gondolta.

Később még biztosabb lett benne. Elragadtatott, mámorító
szeretkezésük után Lorenzo elsírta magát a karjaiban.

– Clarice-el kellett volna lennem, amikor meghalt – sírta. –
Ezzel tartoztam neki. Mindig megtette a kötelességét, és olyan
sokat jelentett volna neki, ha tudja, hogy én ezt elismertem.
Nem voltam ott, hogy megmondjam neki. Egy férfi felelős a
felesége jólétéért, és nekem nem sikerült megadnom neki,
amihez joga lett volna.

***

E visszatarthatatlan kitörés után Lorenzo elaludt. Ginevra
nézte, mint mindig, eltelve szerelmese arcának, testének
látványától. Hirtelen mintha egy jeges kéz markolta volna meg
a szívét. A férfi gyönyörű, hosszú ujjú kezeivel átfogta
megdagadt térdízületeit. És bal kezének kisujja behajlítva
megmerevedett, és a felső ujjperec már mindörökre úgy is
maradt.
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Ne ilyen gyorsan, könyörgött magában. Ó, kérlek, drága
Istenem, ne ilyen gyorsan. Még nem vagyok készen. Tudom,
hogy el kell veszítenem egy napon, de ne engedd, hogy ilyen
gyorsan elkezdődjön a vég.
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56. FEJEZET56. FEJEZET56. FEJEZET
Suttogó várakozás futott végig a piazzán összegyűlt

tömegen. „Jön! Jön!” Ginevra éppen úgy nyújtogatta a nyakát,
mint körülötte mindenki. Pedig tudta, ahogy a többiek is, hogy
korai még. De azért nyújtózkodtak, mint mindig. Az ünnep és
a látványosság izgalma fertőző volt.

A Palazzo della Signorián az élénk szél olyan erősen
lobogtatta a színes zászlókat, hogy azok éles ropogó hangot
adtak. A zászlók alatti széles emelvényen az elöljárók az
oldalukhoz szorították ragyogó vörös palástjukat, hogy a szél
nehogy belekapjon a ruha szárnyaiba A Gonfaloniere palástján
az arany csillagok világítottak a napfényben. Minden készen
állt a Bolognából érkező új nagykövet fogadására.

És a küldöttség végre belépett a térre. A piazzán lévő tömeg
éljenzése beleolvadt a menet útvonalán állók idáig hallatszó
éljenzésébe. A kiabálások közepette az emberek nevettek, és
megjegyzéseket tettek a nagykövet kíséretére.

A menet élén egy lovas haladt, aki egy arannyal szegett
bojtos szélű zászlót vitt, melyre Bologna pecsétjét hímezték. A
széles piazzán szabadon száguldó szél megpróbálta kitömi a
kezéből a zászlót, és az arannyal felszerszámozott ló ideges
ugrással veszélyes lépést tett oldalra. A figyelő tömeg kíváncsi
fogadásokat kötött, ki lesz a győztes: a pompa vagy az elemek.

De aztán alábbhagyott a szél. A tömeg csalódott sóhajtása
olyan volt, mint egy lágy fuvallat.

A nagykövet egy tollakkal és ékszerekkel díszített fejfedőt
viselt, a tollakat már foszlányokra tépte a szél. Gazdagon
felékszerezett öltözékét elismerő moraj fogadta, és amikor
ugratott egyet a lovával a Signoria előtt, a tömeg ismét
éljenzésbe fogott.



481

Az emberek megtapsolták a lóháton érkező kíséretét is,
csíkos egyenruhájukat és aranyozott mellvértjüket. Negyven
gyalogos katona zárta a sort, szalagokkal feldíszített fénylő
lándzsákkal.

A nagykövet leszállt a lováról, és szembefordult Firenze
kormányzóival, majd mélyen meghajolt. A Palazzo trombitásai
tisztelegtek neki, és miközben felfelé haladt a lépcsőn, hogy a
Gonfaloniere üdvözölhesse, megszólalt a torony nagyharangja
is.

Ekkor a tömeg olyan hangos üdvrivalgásban tört ki, hogy a
zaj elnyomta a harang zúgását.

Három lovas érkezett ezután a térre. Retten közülük
fényesen csillogó szőrű lovon ültek, és vörös-fehér
négyzetekkel borított selyemöltözéket viseltek, a Medici-
libériát. Közöttük egy hatalmas fehér paripán Lorenzo haladt.
A köztársaság egyszerű polgárának szokásos öltözéke, a sima
fekete gyapjúból készült lucco volt rajta. Fekete bársony
fejfedőjén azonban csak úgy mellékesen ott ragyogott a
felbecsülhetetlen értékű, óriási Medici-gyémánt.

– Magnifico! Magnifico! Magnifico!
A kiáltásokat visszaverték Firenze falai, és ettől úgy

hatottak, mint a mennydörgés.
Mint a hatalom maga, gondolta Ginevra, és a szíve éppen

olyan izgatott volt, mint a körülötte állóké.
Lorenzo a lépcsőknél visszafogta a kantárszárat, és

könnyedén leugrott a lóról. Udvarias hódolattal köszöntötte a
nagykövetet, és fejet hajtott a Signoria előtt. Úgy tűnt, hogy
csak a vendégre és a kormányra koncentrál, és teljesen
figyelmen kívül hagyja a tömeg elismerése és vad éljenzése.

Fekete dísztelen tudós öltözéke elhomályosította az
elöljárók pompáját, és a nagykövet túldíszített viselete pedig
egyenesen ízléstelennek hatott mellette.

Óh, de mesteri politikus vagy, gondolta Ginevra.
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És a többiekkel együtt kiabálta: – Magnifico!
Amikor a beszédek véget értek, és a Palazzo kapuja bezárult

a hivatalos küldöttség mögött, a tömeg széledni kezdett. Az
emberek izgatottan tárgyaltak a tervezett tűzijátékról, és arról
a hírről, hogy a bolognai küldöttség nagy mennyiségű bort
hozott ajándékba a városnak, melyből mindenki kaphat
ingyen, aki meglátogatja a folyó menti parkot a Porta al Prato
közelében. És dicsekedtek egymásnak, hogy Bolognának most
már semmi jelentősége, semmi hatalma, mint ahogy
Velencének, Milánónak, vagy akár Rómának,
Franciaországnak, Spanyolországnak vagy Burgundiának sem.
Firenze mindegyiknél hatalmasabb volt. Firenze egy volt
Lorenzóval, a Magnificóval.

Ginevra sétálgatott az emberek között, és magában
mosolygott. Lorenzo úgy fog örülni, mint egy gyerek, aki egy
nagy kosár cukorkát kapott ajándékba, ha meghallja, hogyan
vélekednek róla a firenzeiek. Hogy szerette ezt a szeszélyes
népet, mennyire szerette beburkolni magát a szeretetükbe.

Azt azért nem fogja elmondani neki, hogy az emberek már
azt találgatják, hogy mikor jön a következő nagykövet, hogy
megint ünnepelhessenek és gyönyörködhessenek a
tűzijátékban. Ami azt illeti, ezt azért ő is szeretné tudni. Olyan
sokan jöttek mostanában. A bolognai küldöttség már a
harmadik volt ebben az évben, és még csak áprilisban jártak.

Természetesen küldöttek mindig jöttek; minden városállam
tartott képviselőt a többiben, de ezek csak háború idején
működtek aktívan. Rendszerint inkább üzletemberek voltak,
akik a kereskedelem fejlődését támogatták. És persze ők voltak
a kémek is. Ezek a mostanában érkező nagykövetek azonban
igazi diplomaták voltak, akik felhatalmazást kaptak, hogy
kormányuk nevében tárgyaljanak.

Ez is azt bizonyítja, hogy Lorenzo hatalma egyre növekedett
egész Itáliában. Ő volt a békéltető. A nápolyi látogatásának
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merész sakkhúzása megalapozta tekintélyét, mint vakmerő és
meggyőző tárgyalópartner; és az a közhiedelem, hogy a
törökök az ő tanácsára indultak támadásra délen, csak tovább
növelte az ázsióját. De arra a békekötésre, mely véget vetett a
Ferraráért folytatott háborúnak, már az egész világ felfigyelt.
Abban a megállapodásban csak Firenze érdekeit képviselte.
Mégis ő volt az, aki rávette az összes harcoló felet, hogy
fogadja el azt a békemegállapodást, mely az ő fejében született
meg. Lodovico Sforza vitte a szót, és övé lett az érdem is, de
mindenki tudta, ki a megállapodás szerzője. „Itália iránytűje”,
így nevezték Lorenzót Európa fővárosaiban.

Most Bolognának volt szüksége a segítségére. Most, hogy a
pápai állam hatékonyan követte a tanácsait, Lorenzo még a
háború befejezésénél is többet tudott tenni. Meg tudta előzni a
következőt. Miután már évtizedek óta háborúztak egymás
között, Itália harcias városállamai végre megtanulták, hogy
okosabb döntőbíróhoz fordulni, mint harcolni. Feltéve hogy
Lorenzo a döntőbíró. Ha elfogadták az ő irányítását, nem
kellett amiatt aggódniuk, hogy képletesen szólva megfeszíti az
izmait, és a köztársaság és az egyház egyesített erejét majd
egyikük vagy többük ellen fordítja.

Cézár óta nem akadt az országban olyan ember, akit
mindenki egyformán annyira tisztelt volna.

***

Ginevra hagyta, hadd sodorja magával a tömeg, élvezte az
ünnepi hangulatot és a sugárzó napsütést. Ebben az évben
hideg, csapadékos volt a tavasz. Néhány parasztember a
közelében éppen arról beszélgetett, hogy elmennek megnézni
a zsiráfot, így aztán átfurakodott két termetes asszonyság
között, hogy csatlakozhasson hozzájuk. Úgyis abba az irányba
tartanak, amerre ő készül.
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Pár percig velük maradt a zsiráf ketrece előtt.
– Szegény állat – sajnálkozott egy asszony.
Ginevra egyetértett vele. A zsiráfot takarók borították, és

nyilvánvalóan zavarodottnak tűnt, hogy így beszorították.
Firenze klímája túlságosan kemény volt a törékeny teremtés
számára, aki a napos Afrikában nőtt fel. Gondozói éjjel-nappal
figyelték a tél folyamán, és fáklyákat égettek az istállóban,
hogy melegen tartsák.

Ginevra az árnyékra pillantott, amit az istálló vetett az
utcára. Ideje volt már találkoznia Agnolo Polizianóval.
Elindult tehát a Via de’ Fossi irányába, Ghirlandaio stúdiójába

Ebben az évben ő és Agnolo voltak felelősek Lorenzo
karneváli színpadának az elkészítéséért, őt most túlságosan
lefoglalták a követek és Piero esküvői előkészületei. Domenico
Ghirlandaio elvállalta, hogy elkészíti és feldíszíti. Agnolo
nagyon boldog volt, Domenico elbeszélő stílusú festészete
tökéletesen illett Agnolo klasszikus mitológiából vett
témájához.

Ginevra teljes szívvel vetette magát a munkába, mint
mindig, élvezte az aprólékos tervezést. De számára a karneváli
előkészületek már sohasem lehetnek olyanok, mint régen,
Andrea de’ Verrocchio távozása előtt. Nagyon hiányzott neki
Andrea szívből jövő nevetése, sikamlós viccei, a nagy művész
erős, boldog hangja. Az idén többet gondolt rá, mint valaha.
Andrea februárban meghalt. Velencében volt még, a lovas
szobrot sem tudta befejezni.

Ginevra órákig sírt, összekuporodva reszketett a szökőkút
szélén, melynek közepén ott állt a nevető angyalka, amit
Careggi számára készített.

***
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Agnolo ellenkező irányból közeledett a stúdió felé, amikor
Ginevra az ajtóhoz ért. Integetett neki, és megvárta.

Ginevra sohasem kedvelte túlságosan Agnolót, de az elmúlt
néhány hónapban végül mégis barátok lettek. Ginevra úgy
gondolta, hogy Poliziano attól változott meg, hogy már nem
kellett tanítania Lorenzo fiait. Agnolo sokkal nyugodtabb volt
és kevésbé didaktikus. Néha még nevetett is.

Ginevra meg tudta érteni. Ha az ember megszabadulhat
Pierótól, az élete határozottan és egész biztosan élvezetesebb
lesz.

Lorenzót kivéve. Ő most is olyan vak volt a fia hibáival
szemben, mint régen. Még akkor is, amikor Piero valami utcai
verekedésbe keveredett, és az őrei borzasztó pusztítást
végeztek vélt vagy valós ellenfelei között. Talán Lorenzo azt
reméli, hogy a házasságban talán felnő és megkomolyodik
Piero, gondolta Ginevra. Tizenhat éves korban azonban még
nagyon korai egy férfinak megházasodnia.

A fiai jelentették a jövőt Lorenzo számára, mondta neki
egyszer, és ők a Mediciek jövője is. És továbbra is
fáradhatatlan nyomást gyakorolt a pápára, hogy tegye meg
kardinálisnak Giovannit.

– Helló, Ginevra, micsoda jó időzítés. Láttad a bolognait?
Agnolo mosolygott. Ginevra viszonozta.
– A legjobb pillanatban láttam. A lova táncot járt a Signoria

előtt.
– Én pedig a legrosszabb pillanatát láttam. Ott voltam a

hídon, amelyen áthaladt. A folyó felől érkező szél darabokra
tépte azokat a gyönyörű tollakat a kalapján.

Együtt nevettek, amikor beléptek a stúdióba.
– Örülök, hogy van, aki boldog – fogadta őket Ghirlandaio.

– Utálom ezeket az ünnepeket. A segédeim azt hiszik, hogy az
ünnep fejjogosítja őket rá, hogy ellógjanak egy napot.
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Ginevra körülnézett a nagy stúdióban. Elhagyatott volt,
csak egy gyerek térdelt, és súrolta a padlót. Ghirlandaio
közelebb lépett Ginevrához, és halkan beszélt hozzá.

– Ez a legújabb segédem, de azt hiszem, hogy nem kellene
itt lennie. Róla szeretnék beszélni veled.

Felemelte a hangját.
– Buonarotti, te is kivehetsz egy szabadnapot. Na, futás. A

piszok megvár, amíg visszajössz.
A fiú felállt, bólintott, és kirohant a hátsó ajtón. Ginevra

ekkor látta csak, hogy keménykötésű fiatalember, erőteljes
vonású, de csinos arccal, mely idősebbnek tűnt a koránál.

A fiú tizenhárom éves, mondta Domenico. Michelangelo
Buonarottinak hívják.

– Szobrász akar lenni, márvánnyal szeretne dolgozni, de az
apja hozzám adta be segédnek, mert azt hiszi, hogy a festészet
sokkal tiszteletreméltóbb dolog – mosolygott Ghirlandaio. –
Merthogy tisztább munka, mondta a papa. Elfogadtam a
pénzét, és munkába állítottam a fiút… Aztán tegnap ezt
találtam.

Domenico kinyitott egy kis ládikát, és kivett egy gyűrött
papírt. Ahogy csak tudta, kisimította előttük az asztalon.

– Ezt a fiú csinálta. Nem tudja, hogy nálam van, azt hiszi,
kidobtam. Ez azonban mindent megváltoztat. Ez a fiú nagyon
tehetséges.

A papíron szénvázlatok voltak karokról, lábakról, hátakról,
vállakról. Látszott rajta, hogy villámgyorsan vetette papírra,
de mindegyiken láthatók voltak a bőr alatt a csontok és a hús
árnyékolt kontúrjai.

– Agnolo, gyere ide, és nézd meg ezt – mondta Ginevra
sürgetően. – Te mit látsz ezen?

Poliziano szemügyre vette a rajzokat.
– Valaki vázlatokat készített egy szobor darabjairól. Miért,

mi van vele?
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Ghirlandaio bólintott. Ginevra is.
– Ez a fiú tudatában van az erejének – mondta Domenico. –

Szobrász. Méghozzá valószínűleg nagy szobrász. Ezeknek a
rajzoknak nem volt modelljük, hacsak nem az emlékeiben.

– Meg akarom kérdezni Lorenzót, hogy befogadná-e a fiút
Bertoldo iskolájába. Átadom neki a segédi fizetését.

– Mi is beszélhetünk vele Lorenzo nevében – mondta
határozottan Ginevra. – Küldd el a szoborkertbe holnap. Még
ma beszélek Bertoldóval.

***

Ginevra nem szólt semmit Lorenzónak Michelangelóról,
míg hat héttel később Piero nagyszabású esküvője le nem
zajlott. Akkor viszont játékosan rejtélyes volt.

– Van egy meglepetésem a számodra – mondta. – Kérdés
nincs, te pedig jössz velem.

Elvitte a szoborkert bejáratához, de ott ellépett mellőle.
– A meglepetés valahol itt van. Neked kell megtalálnod.
– Ginevra, ez lehetetlen.
– Ne aggódj. Nem egy pici kámea vagy ilyesmi. Egész nagy.

És figyelemre méltó. Na, menj.
Lorenzo fintorgott. Bertoldo sietett felé, és máris

panaszáradatot zúdított rá, hogy Lorenzo hónapok óta felé
sem nézett. Karon fogta Lorenzót, és körülvezette a kertben, és
szakadatlanul arról beszélt, hogy milyen rossz körülmények
között kényszerül dolgozni, milyen ostobák és lusták a
tanítványai, és hogy milyen siralmas a művészet helyzete.

Ginevra mindvégig ott volt a sarkukban, elég közel ahhoz,
hogy figyelhesse Lorenzót, de elég távol, hogy távol tartsa
magát Bertoldótól.
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Michelangelo az ösvény mentén kuporgott, és egy kis
márványt csiszolgatott. Lorenzo megállt, ránézett a szoborra,
és beszélt a fiúhoz.

Ginevra elvigyorodott. Aztán Lorenzo továbbsétált, és
figyelmesen hallgatta Bertoldo szűnni nem akaró lamentálását.
Ginevra meg volt döbbenve. Nem sikerült a meglepetése.
Michelangelóra nézett. Aztán visszafojtotta a lélegzetét. A fiú
felkapott egy vésőt, és ahogy látta, egy hatalmas ütést mért
vele a sima márványra

Odafutott hozzá.
– Hagyd abba, ne tedd tönkre.
Michelangelo felnézett rá.
– Nem bántom – mondta –, ettől csak jobb lesz.
Ginevrának másodszor is a torkán akadt a lélegzete. A fiú

meglepő csinossága sehol sem volt. Az orra teljesen formátlan,
torz valami lett.

– Mi történt veled? – tudakolta.
Michelangelo mosolya azonban aranyosan kisfiús maradt.

Megérintette az orra hegyét.
– Verekedtem vele. – Ujjával a háta mögé mutatott egy

előkelően öltözött diákra. – Ő törte el az orrom, de sikerült
rávennem, hogy beismerje a tévedését.

– Miről?
– A művészetről. Egy nevesincs festőről azt állította, hogy

jó, és fogalma sem volt róla, hogy Masaccio milyen jó. De én
megtanítottam rá.

Ginevra nevetett.
– Csodálom azokat az embereket, akik ilyen erősen hisznek

valamiben… Mit csinálsz a szobroddal? Megnézhetem?
A fiú minden szemérmesség nélkül mutatta meg a

munkáját. Tudta róla, hogy jó. Egy szatírt vésett márványba,
igen kifejező volt a kora és a gonoszsága. A szája
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visszataszítóan gonosz ördögi mosolyra húzódott barázdált
petyhüdt arcában.

– Csodálatosan ellenszenves – mondta Ginevra, és oda volt
a bámulattól. – Honnan tudsz ennyi mindent az ördögről?

– Nézem az utcán az arcokat – mondta a kis szobrász
nyugodtan.

Ránézett az arcra, amit éppen akkor formázott meg.
– Ez eredetileg nem volt ilyen ronda. De a Magnifico

kijavította. „Ha valaki ilyen öreg, nem lehet ilyen a mosolya. Ennek
a szatírnak még minden foga megvan, mint egy fiatalnak”– mondta
Michelangelo végighúzta az ujját a szobor száján. – Így aztán
kiütöttem egy pár fogát. Most már tényleg öreg és utálatos.

– Mit mondott még?
A fiú arca fénylett, az örömtől.
– Azt mondta, hogy menjek haza, és küldjem el hozzá az

apámat. Azt mondta, elmehetnék a palotájába lakni, és ott
tanulmányozhatnám a művészeteket.

Ginevra felállt, kezét a szájára tette a csalódottság és a düh
klasszikus mozdulatával.

– Azt mondta, tényleg? És egy szót sem szólt nekem róla.
És Lorenzo hátát bámulta, hogy Bertoldo társaságában még

mindig a kertben sétált.
Aztán nevetni kezdett.
– Azt hiszem, két ember éppúgy meg lehet lepve, mint egy –

magyarázta a fiúnak, aki semmit nem értett az egészből.

***

Michelangelo tehát beköltözött a Medici-palota harmadik
emeletének lakói közé. A többiektől eltérően azonban őt
Lorenzo meghívta, hogy csatlakozzon a művészekből és
filozófusokból álló asztaltársaságához.
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Amikor megtudta, hogy az ülésrend attól függ, ki mikor
érkezik, alig tudta visszafojtani az örömét. Lorenzo mellett
ülhet, ha elsőként érkezik az asztalhoz. Így aztán minden este
ott várakozott az ajtó előtt, leste, hogy a szolgálók mikor
nyitják ki az ajtót, hogy előkészítsék a termet a vacsorához.

Ha Lorenzo a palotában vacsorázott, Michelangelo úgy itta
a szavait, mintha az istenek társaságában lenne. Ha távol volt,
a fiú még közelebb húzódott Lorenzo székéhez, és időről időre
megérintette tisztelettudó ujjaival. Lorenzo jelentette számára
a hőst, a jótevőt, az istent. Ginevra kedvelte a fiút ezért az
imádatért.
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57. FEJEZET57. FEJEZET57. FEJEZET
Borzalmas kiáltás ébresztette fel Ginevrát mély álmából.

Felült az ágyában és akkor megismétlődött. A hang mellőle
érkezett. Lorenzótól.

– Mi történt? Szerelmem, mi baj?
A sötétben tapogatózva feléje nyúlt.
– Ne! – kiáltotta. – Hagyj… ó, édes Istenem, ne nyúlj

hozzám, ne mozgasd az ágyat… Istenem! Segíts!… nagyon fáj.
És újra felüvöltött kínjában.
Ginevra, amilyen gyorsan csak tudott, legurult az ágyról a

földre. Az asztalhoz kúszott, megtalálta a gyertyát és a taplót,
amivel meggyújtotta. Lorenzo merev volt a fájdalomtól.
Gúzsba kötötte a nyakát, eltorzította a száját, a szeme tágra
nyílt a rémülettől.

– A takaró… – nyögte –, vedd le… finoman…
Ginevra felemelte olyan gyengéden, ahogy csak tudta, de a

kiáltásaiból tudta, hogy ezzel is fájdalmat okoz. A jobb térde
gyermekfejnagyságúra dagadt, vörös bőre megnyúlt, mintha
szét akarna pattanni.

Lorenzo zihálva vette a levegőt, az arcából kifutott a vér.
– Jobb… nincs rajta súly… sajnálom… megijesztettelek.
Ginevra zokogott.
– Szerelmem, csönd legyen. Nincs szükség a beszédre, és

nem kell sajnálnod engem. Bárcsak tehetnék érted valamit,
bárcsak csillapíthatnám a fájdalmad.

Tehetetlenül kulcsolta össze a kezét. Lorenzo ránézett és a
fájdalomtól eltorzult szájával mosolyogni próbált.

– Énekelj… nekem…
Ginevra a szájához kapta a kezét, megpróbálta visszatartani

a kitömi készülő újabb zokogást, míg végül sikerült
uralkodnia magán. Aztán énekelni kezdett, a hangja hamisan,
de erősen csengett, úgy, mint amikor együtt szoktak énekelni.
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Elénekelt minden dalt, amit csak ismert, karneváli dalokat,
népdalokat, altatódalokat. Már kiszáradt a szája és a torka, de
újra meg újra elénekelte őket. Már berekedt, a szája
berepedezett, és a végén már kuruttyolt, mint egy béka. A
gyertya leégett és kialudt, az ablakon túl szürkülni kezdett,
aztán egyre rózsaszínűbbre váltott az ég, míg végül
felragyogott a porcelánkék nyári égbolt. És Ginevra még
mindig énekelt.

Egésze addig, amíg Lorenzo szaggatott, fájdalmas lélegzése
lelassult, egyre könnyebbé vált, aztán felsóhajtott és elaludt.
Ginevra az ágya szélén ült, amikor felébredt, és aggodalmas
szemekkel nézte mellének békés emelkedését és süllyedését.

– Elmúlt – mondta Lorenzo. – Ne aggódj, Contadina.
Ginevra mosolygott.
– Hozzak neked egy csésze hideg vizet? Törülközőt a

homlokodra?
Tekintetével Lorenzo szemét nézte, és tudatosan kerülte

kegyetlenül megdagadt térdének látványát.
– Csak egy citromos limonádét kérek. Nagyon édesen.
Képes volt megtartani a poharat és inni. Később evett egy

kis kenyeret. A fájdalom tűrhető volt, hacsak nem ért hozzá
valami a térdéhez vagy nem mozdította meg. Aznap éjjel
apadni kezdett a dagadás. Két nappal később már tudott egy
lábon ugrálni. A következő nap már sétált.

– Elmegyünk a fürdőbe – mondta Ginevra
– Hamarosan – egyezett bele Lorenzo. – Majd ha már tudok

lovagolni.
Megvárta, amíg a fürdőben teljesen visszanyerte az erejét és

csak azután mondta el Ginevrának, amit tudnia kellett.
– Szeretlek, Contadinám. – Lorenzo homlokon csókolta

Ginevrát, aki befészkelte magát a válla gödrébe.
Ginevra még érezte szeretkezésük melegét.
– Imádlak, Magnifico – mormolta.
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Lorenzo szorosan magához ölelte és higgadt, nyugtató
hangon beszélni kezdett.

– Még emlékszem a nagyapám üvöltésére és az apáméra is.
Ez újra meg fog történni. Aztán újra és újra és mindig
rövidebb lesz az idő a következőig… nem, ne mozdulj, meg
kell hallgatnod. Most, amikor jól vagyok, és hideg észérveket
tudok felsorakoztatni. Nem tudom, hogy miért ilyen korán
támadott meg a betegség, mikor pedig még annyi tennivalóm
lenne. Azt hittem, más lesz, azt hittem, a fájdalom folyamatos,
de elviselhető lesz. A kibírhatatlannak nem lett volna szabad
ilyen korán bekövetkeznie. – Még szorosabban magához vonta
Ginevrát és elébe vágott a tiltakozásának. – Még odébb van a
vége, szerelmem, de el fog jönni és azzal nem akadályozhatjuk
meg, hogy azt mondjuk, hogy nem igaz. Szeszélyes leszek,
rigolyás, követelőző és önző. Láttam Cosimót és Pierót is,
tudom. Először csak sánta leszek, aztán teljesen nyomorék.
Nem kell végignézned Ginevra. Nem kell velem maradnod.

Ezúttal a férfi ereje nem bizonyult elégnek. Ginevra
kiszabadította magát az öleléséből és az öklével verte a mellét.

– Megöllek – mondta –, megöllek, ha megpróbálsz elküldeni
engem. Mit gondolsz, ki vagy te, hogy így megsérthetsz
engem? És hogy sértheted meg azt a szerelmet, amit irántad
érzek, és amit te is érzel irántam? Hogy mersz sajnálni engem,
mintha valami gyenge, puhány, pipogya lány lennék. El
tudom viselni az indulataidat, ha rád jön, és a hátamon
viszlek, ha már nem tudsz járni. De nem hagylak el, és ha
megpróbálsz rákényszeríteni, ebbe a kezembe fogom a kést és
kivágom a szívedet.

Lorenzo elkapta a csuklóját. Nevetett.
– Hagyd abba. Hagyd abba. Nem verhetsz meg egy

öregembert. Azt hiszem, a te köszvény elleni gyógymódod
túlságosan is drasztikus nekem. Úgyhogy inkább leszek béna
veled, semhogy hagyjam magam meggyilkolni. Maradj hát.
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Maradj és legyél a napsütés az életemben. Maradj és szeress.
De ne ilyen erőszakosan, ha lehet.

Ginevra keze elerőtlenedett a szorításban. Ránézett és
elvigyorodott.

– Néha nagyon feldühítesz, Lorenzo. Ezt tényleg nem
szabadna tenned, veszélyes… Nem mondtam még el neked,
hogy majdnem meggyilkoltalak, amikor Nápolyba mentünk?
Nem? Nos, akkor csókolj meg és én mondok neked egy
mesét…

– Félelmetes asszony vagy – mondta Lorenzo, amikor
befejezte a történetet. – És miért nem tetted meg?

– Rájöttem, hogy túlságosan is szeretlek… Azt hiszem, az a
mély tenor hangod bűvölte el annyira a szívemet.

– Boszorkány. Ma éjjel nem merek elaludni. Azt hiszem,
azzal fogom tölteni az időt, hogy megerőszakollak.

Ginevra úgy nyúlt el, mint egy macska.
– Akkor csak rajta.

***

A hosszú, boldogsággal teli nyári napok folytatódtak és
Ginevra megtanulta, hogy ne a tragédia előérzetével éljen,
hanem a pillanatnyi örömöket élvezzél.

Azt el sem tudta képzelni, hogy olyan tragédia történhet,
ami nem függ össze Lorenzo betegségével. Aztán októberben
Lorenzo lánya, Luisa, torokgyulladással ágynak esett.
Huszonnégy óra múlva meghalt.

Csak tizenegy éves volt.

***

Lorenzo gyásza borzalmas volt és néma. Ginevrát szintén
megviselte annak a kislánynak a halála, akit nagyon szeretett,
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de a legjobban attól szenvedett, hogy képtelen enyhítem
Lorenzo bánatát. Nem tudta vele megosztani az apa
gyötrelmét, mert ő maga sohasem volt anya. Csak a csendet
tudta megosztani vele. Együtt üldögélt vele, együtt sétáltak,
együtt lovagoltak, de soha egyetlen szót sem váltottak.

Tíz nap múlva aztán Lorenzo megtörte a csendet.
– Köszönöm – mondta, és a kezébe vette Ginevra kezét.

***

Az időjárás hidegebbre fordult és Lorenzo beköltözött
Careggiből a palotába.

– Te is jössz? – kérdezte. – Szeretném, ha velem lennél.
– Természetesen, megyek – válaszolta Ginevra.
Megértette, ami kimondatlan maradt. A köszvény mindig

rosszabb volt a tél folyamán. Nem tudnak többé nevetve
kilovagolni a villába, nem tudnak a napsütötte lodzsán
ebédelni. Az otthon, melyet szerelmük fészkéül választottak,
ezután ismét csak nyári pihenőhely lesz. Vége a születésnapi
ünnepléseiknek is. Meg kell próbálniuk megállítani az időt,
nem pedig köszöntőt mondani arra, hogyan múlik.

***

Ginevrának most másik szobája volt a palotában, egy
hálószoba Lorenzóé mellett. A mellette lévő másik szobába is
új lakó költözött. Piero Leoninak hívták. Orvos volt.

Ginevra könyörgött Lorenzónak, hogy küldje el.
– Ez az ember csak megöl téged, drágám. Édesanyád jól

tudta. Ő látta, hogy az orvosok hogyan gyötrik édesapádat a
csodaszereikkel és siettetik a halálát. A fürdők és a
gyógynövénykivonatok csökkentik a fájdalmat és erőt adnak,
csak ezekre van szükséged. Morbában töltjük a telet. Vagy
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Filettában, ha azt jobban kedveled. Vagy akár Bagno a
Ripoliban, a kormány oda is el tud jönni utánad. Ahol csak
akarod. Én elmegyek veled bárhová és a gondodat viselem.
Térdre borult és úgy könyörgött.

Lorenzo lehajtott fejére tette a kezét.
– Csitt, szerelmem. Ez így nem lesz jó, szükségem van rá,

hogy legyen egy orvos a közelemben. Az orvosok olyan
gyógyszereket ismernek, melyek nem teremnek meg a
gyógynövények kertjében.

De Ginevra kitartott, míg végül Lorenzo elvesztette a
türelmét és azt mondta, hogy hagyja magára.

– Jó, megyek – mondta –, de nem adom fel. Addig fogom
rágni a füledet, míg be nem látod, hogy igazam van.

***

Aznap éjszaka felébredt a sötétben. Olyan hangosan vert a
szíve, hogy szinte hallotta. És akkor a vastag falakon keresztül
áthatolt hozzá Lorenzo üvöltése. Letérdelt az ágya mellé,
imádkozott és fülelt. Nemsokára az üvöltés abbamaradt.

Lorenzo szobájába rohant olyan kétségbeesett sietséggel,
hogy még a takarót is elfelejtette maga köré csavarni. Az orvos
riadtan nézett fel a kiabáló meztelen boszorkányra, aki feltépte
Lorenzo szobájának ajtaját.

– Megölte őt! Előre tudtam, hogy ez fog történni.
Ginevra rávetette magát, ütötte, vágta, karmolta, ki akarta

kaparni a szemeit. Leoni elkapta a karját és a földhöz vágta.
– Csendesebben, asszony! Éppen alszik, de maga felébreszti.

Menjen vissza a szobájába, és takarja be azt a szégyentelen
meztelenségét.

Ginevra négykézlábra állt és megrázta zúgó fejét. Hallotta
Lorenzo éles, szabályos lélegzését.
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– Alszik – suttogta. – Ó, köszönöm, Istenem. Nagy nehezen
lábra állt, és meglátta a gyógyszeres üvegcsét a gyertya
mellett.

– Köszönöm, doktor – mondta, mielőtt kitámolygott a
szobából.

Magának a sátánnak is megköszönné, ha enyhíteni tudná
Lorenzo fájdalmait.

***

Aznap éjjel már nem tudott pihenni. Imádkozott, sírt és
megpróbált rendet tenni a fejében kavargó zűrzavaros
gondolatok és az érzelmei között. Lucrezia de’ Medici az
egyetlen anya, akit ismert; szerette és csodálta Lucreziát,
tökéletesen megbízott benne, olyan asszony szeretett volna
lenni, mint ő.

Lucrezia hozta vissza az életbe, az egészségbe akkor,
amikor teste is, lelke is megroppant. Orvosok nélkül érte el
mindezt. Lucrezia gyengéd, lágy szíve nem ismert gyűlöletet,
csak egyet, azt, amit az orvosok iránt érzett.

Lucrezia olyan bölcs volt; egészen biztos, hogy igaza is volt.
És mégis… és mégis… Lorenzo valóban aludt. De a kábító

gyógyszerek is megölhetik. Az orvosok gyilkosok, szokta
mondogatni Lucrezia.

Ginevra abban szeretett volna hinni, hogy Lorenzo sohasem
fog meghalni, hogy meg fog gyógyulni, és hogy örökké együtt
lehetnek. De nem tudott. Túl becsületes természete volt, nem
tudott hazudni, még magának sem. De a becsületesség nem
zárta ki a reményt. És a doktor megszüntette a fájdalmat.
Talán… Majdnem húsz év telt el azóta, hogy Lorenzo apja
meghalt. Talán új dolgokat fedeztek fel azóta, újabb
ismereteket szereztek, újabb gyógynövényeket találtak.
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***

Reggel Ginevra felöltözködött és bement a doktor szobrába.
Alázatosan bocsánatot kért Leonitól.

***

Újra elővették a széket, amit Cosimo használt, aztán Piero és
Ginevra. A köszvény Lorenzo bal lábát támadta meg a
legjobban, és a dagadt térde csak nem akart leapadni. Lorenzo
nem akarta feladni a munkáját és a szórakozását. Mint apját és
nagyapját is, szobáról szobára hordozták a székben, így részt
tudott venni az étkezéseken, tudott olvasni, írni, látogatókat
fogadni, szórakoztatta a vendégeit és foglalkozott a
gyerekeivel.

Megpróbálta előnyös oldaláról nézni a nyomorékságát.
– Ez kiváló rendszer – mondta. – Annyi energiát takarítok

meg így, hogy kétszer annyit tudok elvégezni.
De Ginevra látta szemében az opálos félelmet. És osztozott

benne. Nem tud járni többé? Hát ő ment be hozzá a szobájába,
amikor nem tudott éjszaka aludni és egyedül volt a félelmével.
A lábát kihagyva megmasszírozta a testét, és addig énekelt,
amíg elfelejtette a félelmet és nevetve könyörgött neki, hogy ne
kínozza tovább a fülét.

***

Ahogy közeledett a karácsony, Ginevra megkérte a
szolgálókat, hogy a régi szobájából vigyék Lorenzo szobájába a
nápolyi ládát.

– Emlékezzünk Nápolyra – mondta mosolyogva.
Elővett néhány kosztümös terrakotta figurát és felállította a

jászolt, melyet Lorenzótól kapott.



499

– Vidd innen azokat a vacakokat – mondta éles hangon
Lorenzo. – Én nem egy beteg gyerek vagyok, akit játékokkal el
lehet szórakoztatni. Azzal nem vonod el a figyelmemet, hogy
azokra az időkre emlékeztetsz, amikor még hasznát tudtam
venni a testemnek és igazi férfi lehettem. Hagyj magamra,
Ginevra. Ki nem állhatom, hogy az egészséges arcodat és a
bátor kis mosolyodat nézzem.

***

A Michelangelo fiú segített neki elrendezni a jászolt a palota
lodzsáján. Olyan lelkesedéssel vizsgált meg minden egyes
figurát, amely saját egykori rajongására emlékeztette.

– Nápolyban mozgó színpadon lehet látni Jézus
születésének jelenetét – mondta Ginevra –, és varázslatos
dolog nézni. Újra meg újra elmentem oda, hogy láthassam.

Michelangelo elcsúfított ifjú arca fénylett az izgalomtól.
– Mesélje el, madonna Ginevra, kérem, mesélje el.
Lorenzo fájdalommentes arccal szólt fel nekik a palota

bejáratától.
– Meséld el neki a szent bolondot, aki kémkedett nekem.
Ginevra a melléhez szorította a gyermek Jézus pici alakját,

és magában hálaimát rebegett az égieknek. Lorenzo ismét
lábra állt.

– Vendégünk van – folytatta Lorenzo, a hangja élénk volt a
boldogságtól és a nevetéstől. – Azt mondja, hogy hónapok óta
nem evett egy rendes ételt.

Sandro Botticelli visszatért Pisából, ahol az utóbbi időben
dolgozott.

– Sandro? Hol van?
Ginevra letette az asztalra a kezében lévő figurát és az

ajtóhoz rohant.
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– Mégis, mit gondolsz? Természetesen az ebédlőben. Az a
legnagyobb áldás ebben a festőben, hogy sohasem változik.

Ginevra az erkélyről távozóban visszanézett: –
Michelangelo, tedd vissza ezeket a dobozba, kérlek. Majd
később megcsináljuk. Gyere fel, és ismerd meg azt a festőt, akit
a legjobban szeretek a világon.

Michelangelo remegő kezekkel helyezte vissza a figurákat.
Aztán keresztet vetett és imádkozott. Megköszönte, hogy az
égiek meghallgatták a kérését. Sandro Botticelli itt van. És ő
vele fog vacsorázni.
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1489-1490

58. FEJEZET58. FEJEZET58. FEJEZET
Karácsony első napjaiban az időjárás annyira felmelegedett,

mintha már tavasz lenne.
– Jelet kaptunk – mondták az emberek.
Néhányan jó jelnek tartották, Isten szeretetének melegét

vélték érezni benne. Mások az idő előtt rügyező, virágzó
növényeket természetellenesnek tartották.

Ginevrának azonban csak annyit jelentett, hogy lehetővé
tette, hogy kilovagoljanak Careggibe és megünnepelhessék
Lorenzóval a születésnapjukat. Amikor Ginevra a férfi testét
simogatta, megcsókolta a barázdált forradásokat a bőrén, a
köszvény támadásainak nyomait és azt mondta, hogy csak
nagyon kicsi, jelentéktelen sebek ezek, Lorenzo úgy tett,
mintha hinne neki.

– Nem baj – nevetett – azt az ízületet, amelyik egy férfi
számára a legfontosabb, sosem támadja meg a köszvény. –
Szexuálisan éppen olyan tevékeny volt, mint fiatalkorában, és
nagyon büszke is volt férfiasságára. – Meg nem mondanád,
hogy negyvenéves öregember vagyok már, igaz? Ami téged
illet, Contadina, te is elég vén banya vagy.

***

De még abban a hónapban visszatért a tél és a város nagy
becsben tartott zsiráfja kimúlt. Egész Firenze szomorkodott
utána, és a köztársaság minden részéből érkeztek az
együttérző üzenetek a Signoriához.

Lucrezia Donati is meghalt. Lorenzo röviden megsiratta.
– Két gyönyörű, kedves teremtés elment – mondta.
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De ismét feltűnt egy másik gyönyörű teremtés. Pico della
Mirandola érkezett a palotába egyik nap, ugyanolyan
vidáman, lelkesen, mint bármikor. Lorenzo annyira megörült
neki, hogy Ginevra megbocsátotta Picónak minden korábbi
őrültségét és tiszta szívből ölelte át. Azon az estén, amikor
megérkezett, már majdnem el tudta hitetni magával, hogy
vissza lehet forgatni az időt. Ő uralta az asztaltársaságot, el
volt ragadtatva Michelangelótól, és a baráti kör többi új
tagjától, vitát provokált Agnolóval, megnevettette Lorenzót.
Közben Sandro keze villámgyors vázlatokat készített Pico
állandóan változó, vibráló arcáról az asztalterítőre.

– Esküszöm neked, Lorenzo – mesélte Pico –, hogy ez az
ember a legnagyobb prédikátor az egész világon. Mindenhová
követtem, Bresciából Paduába, onnan meg Bolognába.
Bárhová is megy, szinte tűzbe hozza a gyülekezetét a
prédikációival és a látomásaival. Van egy második
látóképessége is. Meg tudja mondani a jövőt. Lorenzo, el kell
hoznod őt Firenzébe. Tele lesz a dóm és előtte a piazza, az
emberek egymást tapossák majd, csak hogy láthassák őt.

Lorenzo mosolygott.
– Pontosan emlékszem, hogy ezeket a szavakat már

hallottam tőled, Pico, mégpedig amikor először hallottad Fra
Marianót. Holnap elmegyünk San Gallóba és újra
beleszerethetsz az ékesszólásába.

– Boldogan, Lorenzo. Szomjazom a barát bölcsességét. De
az, akiről beszélek, valahogy egészen más. Fra Mariano az
emberek agyát ejti rabul, s csak azon keresztül a lelkét.
Arisztotelészi alapon áll, ő az ész embere. A dominikánus
szavai viszont közvetlenül a lélekhez szólnak. Az ő
hallgatósága az egyszerű emberek köréből kerül ki, akik
semmit sem tudnak az intellektusról.
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Lorenzót érdekelte a dolog. Az egyház volt az emberek
legfontosabb szórakozása. Egy drámai prédikációnak jobban
örültek, mint ünnepnapokon egy vallásos színielőadásnak.

– Jó, megteszem – mondta. – De csak érted, te ifjú lázító, és
Firenzéért. Megkérem San Marco elöljáróját, hogy hívja meg
egy látogatásra és prédikáljon a San Lorenzo-templomban.
Hogy hívják a látnokodat?

– Fra Girolamo Savonarola. Majd meglátod, Lorenzo.
Varázsló. Sosem fogod megbánni, hogy elhozod ide.

***

A tél folyamán Lorenzo nagyon el volt foglalva a
béketárgyalásokkal. És az erőfeszítései meghozták a
gyümölcsüket: nagykövet érkezett Nápolyból, és egy
gazdagon díszített pergament nyújtott át neki. Ez volt a
hivatalos dokumentum, melyben Ferrante király átadta a
Monte Cassino apátságot Giovanninak. Két héttel később a
milánói herceg, Lodovico Sforza ajándékozta a fiúnak a
Miramondo apátságot, kisebb városállamok is adományoztak
neki különféle kevésbé jelentős címereket, de mindegyiküket
meghaladta Innocent pápa ajándéka: Toscana leggazdagabb
apátságát ruházta át Giovannira.

– Kezd megvalósulni az álmom – közölte bizalmasan
Lorenzo Ginevrával. – Giovanni kardinális lesz és akkor
Firenze és a Medici-ház örökre védelem alatt áll majd.

Megkétszerezte az erőfeszítéseket, hogy rávegye Innocentet,
hogy tegye a vörös fejfedőt Giovanni fejére. Naponta mentek a
levélhordók Rómába, Lorenzo levelekkel bombázta az Orsini
családot, a Lorenzo kérését támogató kardinálisoknak és
magának a pápának. Embereket küldött északra a hegyekbe,
hogy fogjanak be és hizlaljanak fel még több fenyőrigót és a
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madárszállítmányok mellé boroshordókat is mellékelt a pápa
leveleihez.

Márciusban a pápa részben megadta magát. Ki fogja
nevezni kardinálisnak Lorenzo tizenhárom éves fiát, de
feltételeket is szab. A megállapodást titokban kell tartani a
kiközösítés veszélye miatt. Ilyen fiatalon még soha senki nem
kapta meg a vörös fejfedőt. És a fiúnak a pisai egyetemen kell
teológiát tanulni. Amikor tizenhat éves korában elvégezte az
egyetemet, a megállapodást nyilvánosságra fogják hozni.

– Csókolj meg, Contadina – kérte Lorenzo. – Így ni. Nem
minden parasztlányka kap csókot egy kardinális apjától.

Szárnyaló jókedve volt. Amikor üzenet érkezett, hogy Pico
prédikátora útban van Firenzébe, Lorenzo megszervezte a
hivatalos üdvözlését a San Gallo kapunál.

– Hadd legyen csak Pico a figyelem középpontja – mondta
nevetve. – Ő mondja helyettem a beszédet.

Ginevra vele nevetett.
– Én azt szeretném már látni, hogy megpróbálod elvonni az

emberek figyelmét Picóról. Könnyebb megállítani egy kitörni
készülő vihart, mint Picót elhallgattatni.

A prédikátor egy fehér szamáron utazott. Az arca
láthatatlan maradt, dominikánus szokás szerint mélyen a
szemébe húzta szerzetesi csuhájának csuklyáját, és a kezei is
rejtve maradtak a hosszú fehér ruhaujjak alatt. Követőinek egy
csoportja kísérte, köztük néhány paraszt, mások, férfiak és nők
vegyesen, viszont díszes ruhát viseltek, de mezítláb mentek az
úton. Az egyik paraszt vezette az öszvért, a többiek mögöttük
egy zsolozsmát énekeltek.

Ginevra Lorenzo fülébe suttogott: – Miért nem várt néhány
napot? Akkor éppen virágvasárnap lesz.

– Jaj, micsoda istenkáromlás, asszony – suttogta vissza
Lorenzo – különben is, ne nevettess. Pico sohasem bocsátja
meg nekem.
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Pico kisétált az útra és a kezét feltartva jelezte a menetnek,
hogy álljon meg. Aztán fél térdre ereszkedett és cirkalmasan
meglengette a kalapját.

– Áldásodat kérem, szentatyám – kiáltotta, és lehajtotta a
fejét.

Lorenzo mosolygott. Elég szép tömeg gyűlt össze a kapunál
és figyelte a drámai jelenetet. Pico szórakoztatni fogja őket,
még ha a prédikátora láthatatlan marad is, gondolta.

Ebben a pillanatban Savonarola kíséretében az egyik nő
sikítani kezdett és a karját az égnek emelve őrült táncba
kezdett, ott ahol volt, az út közepén. Aztán abbahagyta a
forgást és a kiabálást. Leengedte a karját is, de egy remegő
ujjal Picóra mutatott.

– Micsoda szépség – mondta síri hangon.
Szemét az égre emelte és folytatta: – De elhagyod ezt a

földet, mielőtt kinyílnak a liliomok.
Ginevra Lorenzo karjába kapaszkodott.
– Mit akart ezzel mondani?
– Pszt.
Pico felállt, az arca vörös volt a dühtől.
– Vigyétek ezt az asszonyt távol tőlem – kiáltotta. – Fra

Savonarolával kívánok néhány szót váltani.
De senki sem figyelt Picóra. Az emberek, akik a kapunál

álltak, hátrálni kezdtek, Savonarola kíséretének tagjai térdre
borultak, keresztet vetettek és imát mormoltak halkan. A jósnő
elájult és élettelenül hevert az út porában.

Lorenzo intésére két őr előrelépett.
– Vigyétek az asszonyt a kolostorba – mondta.
Rámosolygott az emberekre, akiket Savonarola üdvözlésére

hívott a San Gallo kapuhoz.
– Gyerünk, ismerjük meg a vendéget – intézkedett, és

odament Picóhoz. – Talán majd máskor Fra Savonarola
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értékelni fogja a szavaidat, Pico. Kérlek, mutass be egymásnak
minket, aztán engedjük útjára. Bizonyára fáradt lehet az úttól.

Savonarola meg sem mozdult és egy szót sem szólt,
miközben Pico bemutatta Lorenzót, Lorenzo pedig bemutatta
a kormánytisztviselőket, akik a várost képviselték. Miután az
utolsó név is elhangzott, szabaddá tette az egyik kezét és
keresztet vetett, majd intett a szamár kantárát tartó
parasztnak. Ezzel továbbra is láthatatlanul maradva elügetett.

A kormány tisztviselői idegesen tekintettek Lorenzóra.
Ilyen sértést még soha senki nem követett el a köztársaság
fejével szemben, Lorenzo azonban csak egy fintort vágott. –
Tehát ez az a barát, akiről Mirandola herceg azt állítja, hogy a
legékesszólóbban tud beszélni egész Itáliában.

Mindenki nevetett. Kivéve Picót. Magában motyogva
otthagyta őket. És Ginevra sem nevetett.

Figyelte Savonarolát, amint elügetett. Mielőtt átlépte volna a
városkaput, a szamara megbotlott, és ahogy elvesztette egy
kissé az egyensúlyát, hátracsúszott a csuklyája. Ginevra
megremegett, ahogy a napfény megvilágította az arcát. A
szerzetes rettenetesen csúnya volt hatalmas karvalyszerű
orrával és bíborlila vékony ajkaival. Bozontos fekete
szemöldök húzódott természetellenesen zöld, vörös
szempillájú szemei fölött. A fény a szemébe világított, ettől
hunyorognia kellett. De mielőtt becsukta a szemét, Ginevra
észrevette, hogy a szeme vörösen villan.

Ginevra úgy érezte, hogy jeges hideg fut végig a gerincén. A
nyaka megmerevedett és tudta, hogy a nyaka tövében feláll a
szőr. Életében először rettenetesen megrémült. Keresztet
vetett, öntudatlanul is az ördög elleni védekezés ősi
kézmozdulatával.

***
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Életének hátralévő részében Ginevra meg volt győződve
arról, hogy Savonarola maga az ördög, és ő ezt látta a
szemében. Megpróbálta erről meggyőzni Lorenzót is, de ő
csak nevetett rajta.

– Csak elborzadtál a csúnyaságától, szerelmem. Olyan
csinos férfiakhoz vagy szokva, mint én.

– Nem, Lorenzo, ne viccelődj ezzel. És az az asszony, aki
megátkozta Picót? Boszorkány volt, az ördög tanítványa

– Camilla Rucellai volt, a sógoromnak, Bernardo Rucellai-
nak a bolond unokahúga. Egész életében bolond volt… Így
hát, amit te átoknak nevezel, az csak egy gyengeelméjű
próféciája. Az emberek azt mondják, azt jelenti, hogy Pico
fiatalon fog meghalni, mint a törékeny liliomok, melyek oly
gyorsan elvirágoznak. De hol van már Pico fiatalsága? Lehet,
hogy pont úgy néz ki, mint egy gyönyörű fiú, de akkor is
huszonhat éves, pont annyi, mint te, Contadina. Tehát már
nem éppen gyerek.

Ginevra ezután Fra Marianóhoz fordult a félelmeivel. Ő
nem nevette ki, de rámutatott, hol hibás az érvelése. Fra
Girolamo egyházi ember, Ginevra. Isten szavait közvetíti,
azokat a szavakat, melyeket fegyverként használunk a sátán
ellen.

Ginevra megrázta a fejét.
– Nem, Fra Mariano. Ott voltam a San Lorenzóban, amikor

prédikált. Nem a szentírásból idézett, ehelyett a saját szavait
mennydörögte. Azt mondja az embereknek, hogy gonoszak és
bűnösök és hogy Firenze a romlottság fertője. Ezzel Lorenzo
ellen prédikál.

Fra Mariano megfogta a kezét: – Drága gyermekem, nem
szabad Lorenzo miatt aggódnod. Őt nem lehet bántani. Ő a
legkeresztényibb világi ember, akit ismerek, vallásosabb, mint
sok egyházi ember…
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– Meg vagy lepve? Pedig olyan jól ismered. De talán nem
minden oldalát. Tudod, Lorenzo gyakran meglátogat engem.
Arisztotelészről beszélgetünk és Krisztusról. Azt hiszem
kellemes változatosság ez neki azután, hogy oly sok évig
hallgatta Marsilio Finico Platón idézeteit.

– De Platón…
– Igen, igen gyermekem, ismerem Platónt is. Nem kell

nekem elmagyaráznod és nem is kell megvédened. Sok órát
eltöltöttem Fiesoléban az akadémiával… Mint ahogy te is,
Ginevra. Tudod, hogy a neoplatonizmus lényege az, hogy
szintézisét adja az ókoriak bölcsességének és a mi megváltónk
még nagyobb bölcsességének, aki az ókori bölcsek után
érkezett a földre. Az igazi hangsúly Krisztuson van, nem
Platónon. Lorenzo is így gondola. Olvastad a verseit?

Ginevra bólintott.
– Akkor tudod, hogy a legtöbb verse Istent dicsőítő zsoltár.

Nyilvánvaló, hogy szereti Istent, és az is, hogy keresi a vallás
oltalmát. Lorenzót tehát nem lehet szavakkal megbántani,
mindegy ki mondja azokat a szavakat. A lelke biztonságban
van.

– De…
Aztán megrázta a fejét, képtelen volt kimondani, amit

gondol. A barát megveregette a kezét.
– Mi vallásos egyházi emberek többet tudunk a világról,

mint gondolnád, Ginevra. Lorenzo házasságtörése miatt
aggódsz? A felesége halott. Az bánt, hogy parázna életmódot
folytattok egymással? Isten alkotta a testünket éppúgy, mint a
lelkünket. Ismeri hát a gyengeségeinket és megbocsátja őket.

Ginevra rámosolygott a nemes szívű tudós papra. Noha
elegáns tartása más volt, mégis azokra a percekre emlékeztette
Ginevrát, amikor a kedves Fra Marco, La Vacchia papja oktatta
a vallás tudományára.
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– Hálás vagyok a kedvességéért, Fra Mariano – mondta – és
a megértéséért. De tiszteletteljesen megemlítem, hogy azt
hiszem, Savonarolával kapcsolatban téved, atyám. Tönkre
akarja tenni Lorenzót. Azt mondja, Lorenzo zsarnok, és bűnbe
vitte Firenzét, ezért az Isten megbünteti őt… Megjósolta, hogy
Lorenzo meg fog halni. Méghozzá hamarosan.

Fra Mariano látta a félelmet Ginevra szemében.
– Lányom – mondta csendesen. – Minden embernek meg

kell halnia, mielőtt üdvözül.

***

Fra Mariano szavai vigaszt jelentettek Ginevrának és
Lorenzónak is. Ginevra látta, hogy Lorenzo egyre többet
foglalkozik vallási kérdésekkel, és azt is tudta, hogy naponta
elmegy a kápolnába meghallgatni a misét, gyakran csak az ő
számára végezték a szertartást. Fra Mariano bizonyossága
Lorenzo Istenhez való viszonyáról meggyőző volt a számára,
és biztosan segítséget jelent Lorenzónak is.

De a pap nem ingatta meg meggyőződését Savonarolával
kapcsolatban. Látta, hogy a prédikációit hallgató gyülekezet
egyre nagyobb lett, és teljesen kétségbeesett.

Lorenzo barátai úgysem fogják meghallgatni. Nem próbált
meg beszélni erről Picóval, de azt hitte, talán Sandro megérti
az aggodalmait.

Azt mondta, hogy istenkáromlás, amit gondol.
Agnolo Poliziano azt mondta, hogy megbolondult.
Az ördög őket is eltávolítja Lorenzótól, gondolta. Az a

taktikája, hogy Lorenzo védtelen legyen, magányos és
sebezhető. De ezt nem fogja elérni. Nem fogom hagyni.

***



510

Május elsején Lorenzo és Ginevra megpróbálták nem
kinevetni a lányokat, akik a májusfa körül táncoltak, de sehogy
sem tudták követni a ritmust. És akkor jött a baj. Ginevra
hallotta, ahogy Lorenzo élesen veszi a levegőt, majd
visszafojtja a lélegzetét, érezte, hogy a keze keményen szorítja
az övét.

Az őrökre pillantott, de azok a táncolókat figyelték. Nem
volt idő. Lorenzo ujjai egyre jobban szorították.

– A fa – kiáltotta teli torokból –, dől a fa!
És sikított.
A piazza annyira zsúfolva volt emberekkel, hogy senki sem

tudott mozdulni. Ginevra kiáltására az emberek megpróbáltak
menekülni a föléjük tornyosuló fa alól, de nem volt hová az
embergyűrű zsákutcájából. Az ordításuk a borzalom
kakofóniája volt.

– Őrök! – kiáltotta Ginevra, hogy megvédjék Lorenzót a
lökdösődő tömegtől.

Neki csak annyit mondott: – Most, szerelmem, most. Senki
sem fogja tudni.

Hátravetette a fejét és sikított és sikított és sikított, hogy
elnyomja Lorenzo fájdalomkiáltásait, amint az őrök
kimenekítették a pánikba esett tömegből.

***

Amikor visszaértek a palotába, Lorenzo félig már kómában
volt Leoni kábítószerétől.

– Menjen el, madonna – mondta az orvos. – Még órákig nem
tér magához.

Ginevra az úton La Vacchiába még visszatartotta a
könnyeit. Csak akkor engedte szabadon őket, amikor kiért a
mezőre, szerelmük évfordulóján, egyedül.
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Aztán vadvirágot szedett, becsomagolta őket egy patakban
megáztatott levelekbe, hogy hazavigye Lorenzónak. Még
akkor is, ha tudta, sohasem fogja odaadni neki. Elhervadnak,
mire felébred mesterséges álmából.
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59. FEJEZET59. FEJEZET59. FEJEZET
– Contadina, itt vagy még?
– Itt vagyok. Menj vissza aludni.
– Mást sem csináltam, csak aludtam. Mennyi ideig?
– Három napot. De az nem volt igazi pihenés. Most már

természetesen alszol. Aludj csak. Az gyógyít.
– Felébredtem, mielőtt…
– Igen, és újra elaludtál. De ez jót tesz neked. Ne próbálj

fennmaradni… Innál valamit? Akarod, hogy énekelek?
– Még nem. Beszélni szeretnék. Utána énekelhetsz nekem

fülemüledalokat. – Lorenzo kuncogott. – Azon tűnődöm, hogy
a Harmónia Iskola felvenne-e minket.

– Újfajta zenére taníthatnánk őket.
– Valami fontosat akarok neked mondani… Nem, ne

mondd, hogy pihenjek. El kell mondanom.
– Jól van. Itt vagyok melletted. Hallgatlak.
– Szeretlek, Ginevrám. És tudom, hogy te is szeretsz. De

nem tudom, tisztában vagy-e azzal, hogy milyen ritka az, amit
mi jelentünk egymásnak… Gyakran elnéztem anyámat és
apámat, és tudtam, hogy csodát látok… Te vagy az én csodám,
Ginevra. Sohasem hittem volna, hogy csodák történhetnek
velem, de tévedtem. Azt akartam, hogy tudd…

– Tudom. De attól vagyok a legboldogabb a világon, hogy
tőled hallhatom, szerelmem, de én kezdettől fogva tudtam.
Számtalan jellel adtad a tudtomra

– …Akkor most alszom. Kérlek, énekelj nekem.
És Ginevra énekelt, még jóval az után is, hogy Lorenzo

elaludt. Könnyek potyogtak a szeméből, és hagyta, hadd
hulljanak. A halhatatlan szerelemről énekelt.
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60. FEJEZET60. FEJEZET60. FEJEZET
Leoni doktor velük tartott a spedalettói kénes fürdőbe, és

nyáron Careggibe is. Lorenzo nem akart megválni tőle,
pontosabban attól a megkönnyebbüléstől, amit gyógyszeres
ládikája rejtegetett. A betegség most nem olyan erőteljesen
támadott, de gyakrabban.

Amikor októberben visszatértek a városba, Lorenzo
kijelentette, hogy hallani akarja Savonarola prédikációját.

Ginevra megrémült.
– Nem szabad meghallgatnod – tiltakozott. – Az egy

rettenetes, gonosz ördög.
Lorenzo nevetett.
– Azt mondják, hogy az én nevem többször hangzik el

benne, mint Istené. Szeretném tudni, vajon mi tesz ilyen
jelentős személyiséggé.

***

Mélyen elgondolkodott, amikor elhagyták a templomot.
– Nem értem, hogy miért szeretik az emberek, ha azt

mondják nekik, hogy bűnösök, és egész biztosan elkárhoznak.
Pedig szép nagy gyülekezet volt.

– Sokkal nagyobb, mint korábban. – Szinte forrt benne a
méreg, és tele volt balsejtelemmel.

***

Lorenzo bejelentette, hogy egy ideig csak a hazai
diplomáciával kíván foglalkozni. Itáliában béke van, most már
nyugodtan összpontosíthat Firenze ügyeire.
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– Meg kell szabadulnod Savonarolától – erősködött Ginevra
– Rendszeresen támogatod ajándékokkal a San Marco-
apátságot. Az elöljáró elküldheti őt, ha te kéred.

– Nem izgatom magam egy fanatikus szerzetes miatt. Az
emberek szeretik. Engem az érdekel, hogy a városi
kormányzatban biztos legyen Piero helye. A fiúnak nincs elég
esze ahhoz, hogy megálljon a lábán.

Ginevra megdöbbent. Eddig azt hitte, hogy Lorenzo nem
látja Piero hiányosságait.

Lorenzo elmosolyodott, mintha csak olvasott volna a
gondolataiban.

– Három fiam van, Contadina. Az egyik buta, a másik okos,
a harmadik jószívű. Ha nekem kellene választanom, hogy
melyik irányítsa Firenzét, akkor is Pierót választanám. A
kardinális nagyon komoly hasznot hajthat a családnak és a
városnak, ezért az a leghelyesebb, ha az okos fiúból lesz
kardinális. Giulianót azonban kedves, jóságos természete a
patrónust keresők prédájává teheti. Tehát mégiscsak a buta
marad. Viszont jó előre ellensúlyozhatom a butaságát.

A palotaudvarban ismét hatalmas volt a nyüzsgés. Emberek
sokasága várta, hogy meglátogathassa Lorenzót, éppen
látogatóba jött, vagy onnan távozott. A kormány minden
ügyében benne volt a keze. Még arról is meggyőzte a
Signoriát, hogy alkosson törvényt, miszerint csak az ő
hozzájárulásával lehet eljegyzést kötni.

– Tudom, hogy kik azok az emberek, melyek azok a
családok, akik a halálom után meg akarják majd kaparintani a
hatalmat. Így nem tudnak szövetséget kötni egymással.

Ginevra lenézett remegő kezére, belepillantott csillogó
szemébe. Kimerülésig hajtotta magát, éjjel-nappal dolgozott,
tűrte a fájdalmat, amíg csak bírta, és csak akkor fordult Leoni
kábítószereihez, amikor már úgy érezte, nem megy tovább.

Ginevra könyörgött neki, hogy pihenjen.
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– Nem tehetem, Contadina. Nem tudom, mennyi időm van
hátra.

Erre nem tudott mit válaszolni. A környezetében mindenki
látta, milyen beteg.

***

Kész csoda volt, hogy nem ölte meg magát ennyi munkával.
Ehelyett a tél múlásával úgy tűnt, hogy erősebb, kevesebb
pihenésre, kevesebb ételre volt szüksége, mint korábban, és
mintha visszanyerte volna energiáit, amit a betegség ellopott
tőle.

Ott ült az asztalfőn a vacsorákon a barátaival, és részt vett a
nevetésben, viccelődésben és a végeérhetetlen filozófiai
vitákban, mint régen. Picóval és Agnolóval olyan magas szintű
eszmecseréket folytatott, hogy a többiek egy szót sem értettek
belőle, és könyörgőre fogták, engedje őket szabadon.

Ekkor a filozófiai társalgást áthelyezte a reggeli órákra fra
Mariano San Galló-i dolgozószobájába, az esti vacsorákon
pedig újra bevezette a rispettit.

Közben bizottságokat fogadott, és megbízásoknak tett
eleget, üzletemberekkel, kereskedőkkel tárgyalt, meghallgatta
a kéréseket, latba vetette a befolyását, előléptetéseket eszközölt
ki, és előnyökhöz juttatott embereket, mindezt azért, hogy
megnyerje őket a politikájának és a fiának.

Meglátogatta a fiát a palotában lévő lakrészében,
kedveskedett a feleségének, Alfonsinának, és hosszan
magyarázta buta fiának a diplomácia művészetét és a
kormány kihívásait.

Tárgyalt a fiatalabb gyerekek oktatóival, és könyveket
rendelt számukra a másolóírnokoknál. Új játékokat talált ki
Contessinának, Giuliónak és Giulianónak, hiszen már nem
tudott többé lovacskázni velük.
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Újév napján ő lobbantotta lángra a tűzijátékot, mely az ő
ajándéka volt a városnak, húsvétkor ő vezette a bankárok
céhének körmenetét a dómba.

Maga dolgozott a karneváli színpad tervén, és olyan
részletességgel dolgozta ki, hogy Ghirlandaio azt mondta,
hogy inkább összetépi a terveket, semhogy felépítse. Lorenzo
azonban szokásos kedvességével lefegyverezte, és írt egy
szonettet a művészetéről ajándékba. És még négy dalt a
karneválra.

– Lorenzo, könyörgöm, hagyd abba – kérte Ginevra már
vagy századszor, de ő csak mosolygott, és megcsókolta, majd
kérte, hogy hozza a lantot, énekeljenek egy duettet.

Máskor javasolta, hogy kockázzanak vagy kártyázzanak.
De Ginevra egyre gyakrabban hallotta az ordítását éjszaka.

Ilyenkor sietősen felöltözött. Gyakran Leonit kérte meg, hogy
vigye oda hozzá, ha már nem kiabált a fájdalomtól. Lorenzo
szereti, ha addig énekel neki, amíg el nem alszik, magyarázta
az orvosnak. Biztosra vette, hogy a szívével hallja, még ha
öntudatlan volt is.

Ginevra tudta, hogy a betegsége rosszabbodott. A
forradások a bőrén sokkal jobban látszottak, és a dagadás
minden alkalommal lassabban lohadt le.

Lorenzo nem akarta magát megadni a betegségnek. Ha a
lábai felmondták a szolgálatot, beleült „Cosimo székébe”, és
vitette magát, amíg jobban nem lett. Akkor lovakat hozatott
elő az istállóból, és elvitte Ginevrát és a gyerekeket a fiesolei
villa körüli erdőkbe solymászni.

– Leoni és én legyőztük a Medici-átkot – dicsekedett.
De novemberben a betegség megtámadta a kezét, amely

annyira feldagadt, hogy nem volt képes írni. Lorenzo
majdnem megzavarodott.

– Leveleket kell írnom, és ajándékokat kell küldenem
vízkeresztre. A küldöncök télen túlságosan lassúak, már most
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útnak kell indítani őket. Innocent beteg, lehet, hogy meghal.
Rá kell vennem, hogy jelentse be Giovanni kardinális
kinevezését, hogy a megállapodás hivatalos legyen. Aggódom
Franciaország miatt is. Ez a Károly király csak tizenkilenc
éves, és a fiatalemberek nagyon hajtanak a dicsőségre. Bárcsak
Lajos király tovább élt volna. Megbízható barát volt. Ferrante
beteg, Alfonso pedig nem kedvel engem. Még most a
barátunkká kell tennünk, mielőtt az apja meghal, és átveszi
tőle a trónt.

Ginevra csak nyelte a könnyeit. Minden feladat a halállal és
a haldoklással függött össze. Lorenzo már nem tud másra
gondolni? Úgy tűnt számára, hogy Lorenzo viharos
gyorsasággal halad a vég felé, és még elébe is rohan, hogy
mielőbb találkozhasson azzal, amitől fél. Alig aludt valamit,
kivéve, ha a gyógyszerek elkábították. Még azokon a ritka
éjszakákon is, amikor meglátogatta az ágyában, testük öröme
sem menekítette ki idegeinek szorításából. Szundikálásai, és
ezzel a birtokló, betelni akaró nézése már a múlté.

***

Advent előtti éjszaka Ginevra ismét hallotta, hogy Lorenzo
ordítani kezd a fájdalomtól. Gyorsan felöltözött, és várta Leoni
kopogását.

De Lorenzo nem csöndesedett el, mint máskor.
– Segítsen neki – mondta, amikor Lorenzo szobájába rohant.

– Az isten szerelmére, doktor, adjon neki gyógyszert!
Leoni sírt.
– Ha adok neki, madonna, akkor meghal. Minden

alkalommal nagyobb és nagyobb dózisra volt szüksége, és
most már a maximum sem elég, hogy csillapítsa a fájdalmat.
Ha ennél többet adok, megölöm.
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***

Másnap, amikor megszólaltak Firenze templomainak
harangjai, egy kis csoport titokban hagyta el a Medici-palotát.
A teherhordók ügyetlenek voltak az idegességtől, és
egyenlőtlen haladásuk nyomán fájdalmas nyögések
hangzottak a sűrűn lefüggönyzött gyaloghintóból.

Ginevra della Vacchia mellette haladt, és rekedt hangon, de
őszintén beszélt.

– Bagno i Ripoliba, a fürdőbe megyünk, szerelmem. Nincs
messze. Két nap alatt könnyedén megjárjuk. Ott jobban leszel.
Mindig jobban érzed magad a forró fürdő után. Velünk
vannak az őrök, a lovak és a csomaghordó lovak. Minden itt
van, amire szükségünk van, és hajói leszel, akkor együtt
lovagolunk vissza. És versenyzünk, ahogy mindig szoktunk. A
falvakban, ahol keresztülhaladunk majd, azt mondják: „Itt jön
a Magnifico!”

– Aztán kezdődik minden elölről.
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61. FEJEZET61. FEJEZET61. FEJEZET
– A fürdő mindig meggyógyít engem – mondta Lorenzo.
– Látod, én biztos voltam benne – értett vele egyet Ginevra.
Mindketten hazudtak, és mindketten tudták ezt.
Lorenzo nagyon lefogyott. Lovának nyergét kipárnázták,

hogy ne sértse annyira a csontjait a lovaglás. Még egy
különleges háttámlát is építettek, hogy megtámasszák vele a
gerincét. A lovak csak lépésben ügettek, és néhány mérföld
után megálltak, leszálltak a lóról, és pihentek.

Az a távolság, melyet Ginevra gyalogosan két nap alatt
megtett, most lóháton három napba telt.

***

Ahogy visszatértek a palotába, Cosimo széke készen állt.
Szolgálók vitték Lorenzót a szobájába, és fektették ágyba.
Ginevra a palotaudvaron maradt. Lorenzo megígértette vele,
hogy megvárja, amíg érte küld.

Lassan a kert irányába sétált, a léptei olyan nehezek voltak,
mint a szíve. Valahonnan fojtogató sírás hangjai érkeztek
hozzá. Megállt. Az ifjú szobrász, Michelangelo próbált meg
elbújni egy antik oszlop mögé a sarokban.

Ginevra odasietett hozzá.
A fiú felemelte könnyáztatta arcát a karjáról.
– Láttam őt, madonna. Haldoklik. Szeretem őt. Miért kell

meghalnia?
– Nem tudok erre válaszolni neked – mondta, és előtörtek

visszatartott könnyei.
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Michelangelo kinyújtotta felé kidolgozott munkás kezét
vigasztalásul. Ginevra megragadta. Együtt siratták Lorenzo, a
Magnifico közelgő halálát.

***

Lorenzo küzdött a halállal. A betegség már tejesen
elhatalmasodott a testén, mindig lázas volt, és a gyilkos
köszvény egyik ízületét merevítette le a másik után. De nem
hagyta abba a munkát. Amikor már nem tudott állni, akkor
leült az íróasztalához.

Amikor nem tudta kiegyenesíteni a gerincét, akkor az
ágyból diktált. Leoni hatástalan gyógyszereket adott neki.

Ginevra masszírozta, amikor el tudta viselni, hogy
hozzáérjen.

Egyik sem segített.
Lorenzo egyedül harcolt.

***

A születésnapjukon Ginevra újra feltöltötte szerzetesi
álruháját, amelyet Nápolyban viselt, és a lefüggönyzött
hordszék mellett kísérte Lorenzót a nagyapja sírjához.

A szolgálók visszavonultak, becsukták mögöttük a templom
hatalmas ajtaját. Ginevra megparancsolta, addig várjanak,
amíg szólítja őket. Elhúzta a függönyt, amely eltakarta
Lorenzo deformált testét a firenzeiek elől.

– Nagyon fájt? – kérdezte.
– Ezek a szolgálók ügyesek – mondta.
A hangja most a régi volt és a mosolya is. Ginevra

leheletkönnyű csókot nyomott az ajkára
– Hívd ide helyettem – kérte Lorenzo.
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Ginevra letérdelt a padlóra a márványtábla elé, mely
Cosimo sírhelyét jelölte, és ujjaival kitapogatta a felirat betűit.

PATER PATRIAE

Lorenzo a hordszékből figyelte. Amikor befejezte, beszélni
kezdett.

– Cosimo, én vagyok itt, az unokád, Lorenzo. Ha hallasz,
hát tudd meg a következőket. Becsülettel végrehajtottam a
feladatot, melyet az élet rótt rám. Gondját viseltem a
köztársaságnak. Hat élő gyermeket adtam a családnak, egyik
fiam kardinális a római egyházban. Megőriztem a békét, amit
te vívtál ki a köztársaság számára, de megteremtettem a békét
egész Itáliában is. Amikor majd Isten trónja előtt találkozunk,
büszkén nézhetek a szemedbe. Megesküdtem neked, amikor
felnőtt lettem, huszonkét évvel ezelőtt. Megtartottam az
eskümet.

Lorenzo becsukta a szemét, és nagyot sóhajtott. A
beteljesülés és a kimerültség sóhaja volt ez. Zarándokúba
véget ért.

– Jó munka volt, Lauro – mondta Ginevra.
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62. FEJEZET62. FEJEZET62. FEJEZET
– Ezt adjátok nekem, amikor pirosat kérek? Bolondok!
Ginevra azonnal meghallotta Lorenzo hangját, ahogy

belépett az előcsarnokba. Elmosolyodott, és meggyorsította a
lépteit. Dühös volt, de a hangja legalább erősen csengett. Ma jó
nap van. Ginevra sietett Lorenzo szobájába.

Egy nagy halom párnájának támaszkodott. Frissen borotvált
arca ragyogott, a szeme lángolt. Egy rőf vörös selyem vibrált
az ágyán. Lorenzo nyomorék kezével gyűrögette. A
selyemkereskedő derékban meghajolva bólogatott, és ijedt,
összefüggéstelen, bocsánatkérő szavakat motyogott. Lorenzo
dühe a Magnificóhoz méltó volt.

– A vörös a hatalom és az erő színe – kiabálta. – Férfias szín.
És idehozza nekem ezt a női budoárba való rózsaszínt. Maga
vak, vagy azt hiszi, hogy én vagyok az.

A tenyere élével ellökte magától a selymet. – Vigye ezt a
fátyolszövetet innen, és hozzon vastag selymet. VÖRÖSET.
Ginevra odarohant az ágyhoz, és kiszabadította az anyagot
göcsörtös ujjai közül. Feltekerte, és a kereskedő karjaiba dobta.

– És lehetőleg ne késlekedjen túl sokáig – mondta
mosolyogva.

A férfi elsietett, miközben egyre motyogott és hajbókolt.
– Megszerezted? – kérdezte Lorenzo.
A szavai vádlón hangzottak.
Ginevra utánozva orrhangját, némi kedvességet

kölcsönözve neki, így válaszolt: – Jó reggelt, Ginevra,
mennyire örülök, hogy látlak. Sikerült megszerezned a
dekoráció vázlatait Sandrótól? Valóban? Igazán milyen kedves
tőled. Nagyon hálás vagyok érte.

Lorenzo rábámult.
Ginevra felvonta a szemöldökét egy pillanatra, és

visszaváltott szokásos hangjára.



523

– Igen, megszereztem. Nagyon gyönyörűek. A szolgálók
felragasztják vászonra, és fel fogják hozni, hogy
tanulmányozhasd.

– Örülök, hogy látlak – mondta Lorenzo.
– Ahogy én is örülök neked, szerelmem. Ma nagyon jól

nézel ki, de nagyon indulatos vagy. El tudsz viselni egy
masszázst?

– Nem. Dolgoznom kell. Gyere, ülj mellém, és hallgasd meg,
mi az elképzelésem a zenére.

Ginevra odahúzott egy széket az ágya mellé, és leült. Nagy
gyengédséggel csúsztatta be a kezét duzzadt ujjai közé.
Lorenzo deformált hüvelykujja rákulcsolódott.

Giovanni kardinálissá történő beiktatásának szertartását
március hatodikára tervezték, addig több mint egy hónap volt
hátra. Lorenzo olyan ünnepséget tervezett Firenze népének,
amilyenben még soha nem volt része. A terv felvillanyozta, de
nagy árat fizetett ezért az energiáért. Időnként hosszú időre
kegyetlenül meggyötörte a fájdalom, akadtak napok, amikor
ahhoz is gyenge volt, hogy kinyissa a szemét. Egy haldokló
ember volt, aki hatalmas akaraterővel elhatározta, hogy
megéri azt a napot, amikor beteljesülnek a céljai.

***

A kitűzött napon az ősi Badia Fiesolében kerül sor a
ceremóniára. A körmenet minden pontján megfigyelők álltak,
akik, ahogy a menet elhaladt, vágtattak Lorenzóhoz a palotába
jelentést tenni.

Botticelli diadalkapuja valóságos selyem színorgia volt a
San Gallo kapunál, és a falon húsz trombitás állt, hogy
üdvözöljék az Új kardinálist, amikor belép a kapun.

Az útvonal teljes hosszában zászlók lengtek az ablakokban,
a dómhoz vezető utat pedig virágszőnyeg borította. A



524

katedrális olyan zsúfolt volt, hogy a menet alig tudott
bemenni. Minden firenzei látni akarta új kardinálisát, és
tiszteletét akarta tenni a Magnifico fia előtt.

Lorenzo nyitott ablakából hallhatta a tömeg éljenzését. Az
öröm könnyei gördültek alá a szeméből. Ginevra puha
kendővel letörölte, mielőtt eláztathatta volna bársonyzekéjét.
Ékszerekkel díszített teljes pompát viselt annak bizonyítékául,
hogy Lorenzo de Magnifico most éli át azt a szerepét, amelyre
a legbüszkébb: ő Giovanni de’ Medici kardinális apja.

Amikor a mise véget ért, a menet átalakult. Firenze
legelőkelőbb méltóságai sorakoztak fel a kardinális mögött, és
az éljenző tömeg gyűrűjében, lassú, méltóságteljes léptekkel a
Medici-palotába vonultak, hogy részt vegyenek azon a
fogadáson, mely egész álló napon át tartott.

Lorenzót a hordszéken vitték a nagyszalonba, hogy
találkozhasson a fiával.

– Ő ült az asztalfőn az emelvényen – mondta Lorenzo
Ginevrának később, az ágyában fekve –, és viselte a vörös
fejfedőt… – A hangja halovány volt. – Énekelj, Contadina,
ringass álomba. Most már megpihenhetek.

***

A nagy fogadóterem falait vastag, vörös selyem burkolta,
melyre a Medici-címert hímezték aranyfonállal.

És aznap éjjel Firenze minden háztetőjén fáklya égett, hogy
megvilágítsa az utcákat a zenészeknek, akik azt a dalt
játszották és énekelték városszerte, melyet Lorenzo fia
megünneplésének alkalmából írt.

***

– Contadina?
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– Itt vagyok.
– Haza akarok menni Careggibe.
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63. FEJEZET63. FEJEZET63. FEJEZET
Az egész világ tudta már, hogy Lorenzo de’ Medici

haldoklik. Hírnökök hozták a leveleket Európa minden
városából Careggibe. Lorenzo titkára írnokok hadával
kiegészítve fáradhatatlanul válaszolta meg őket az üvegezett
lodzsán berendezett másolóhelyiségben.

A városi kormány tisztségviselői, Firenze szövetségeseinek
a követei sétáltak a kertben és az udvaron, mint az
összeesküvők. Visszafojtott hangon beszélgettek, majd amikor
Lorenzo orvosa megjelent a legújabb jelentéssel, mind
odagyűltek elé a lépcső lábához.

A San Lorenzo pulpitusáról Savonarola vádjai
mennydörögtek a gyászoló, megdöbbent emberek fejére.

– Isten megbüntette a zsarnok Lorenzót! Haldoklik,
bemocskolva bűnei által, melyek magára vonják Isten átkát
mindazokra, akik kedvelik a luxust, a kényelmet, a
páváskodást és a hiú örömöket. Bánjátok meg bűneiteket,
mielőtt lesújt rátok az utolsó ítélet!

***

Lorenzo hálószobája Careggiben kicsi volt és egyszerű.
Csak egy ablaka volt, és a falakon és a padlón nem
alkalmaztak semmilyen díszítést. Ágya a szoba közepén állt;
négy citromfa töltötte be a sarkokat. Virágaik édes illata
felfrissítette a szoba elhasznált levegőjét. Az ablakot zárva
kellett tartani, a legenyhébb tavaszi fuvallat is elviselhetetlen
fájdalmat okozott Lorenzónak.

A Camaldoli kolostorból két szerzetes ápoló az ágy fejénél
foglalt helyet egy-egy széken. Csendesen imádkoztak, és csak
akkor mozdultak, ha az orvos a segítségüket kérte.
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Leoni fáradhatatlanul járta az ablak, az ajtó és az ágy
háromszögét. Kis aranysarkantyúi kopogtak a padló csiszolt
mozaikkövén. A lépteivel azonos ütemben dörzsölte kövérkés,
fényes ujjait, válla beesett a kétségbeeséstől. Egészen
mostanáig hitt benne, hogy a végén Lorenzo valahogy mégis
felgyógyul.

Ginevra észrevette a kis ember gyötrődését, és szívből
megsajnálta. Aztán a pillantása visszatért Lorenzóra.

Olyan, mint egy olajfa, gondolta, a lábai, a kezei
göcsörtösek, bütykösek és hajlottak, a színe pedig
foszforeszkálóan szürke. Azon tűnődött, vajon elmondja-e
neki a gondolatait. Az olajfa volt a toscanai vidék, melyet
Lorenzo annyira szeretett, legfontosabb fája. Lorenzo számos
versében próbálta megragadni az ezüst– és zöld levelek
szépségét, hajladozó ágainak kecsességét.

Vár még vele, majd meglátja, Lorenzo akarja-e, hogy
beszéljen. Egyre inkább csak azt akarta, hogy legyen ott,
amikor kinyitja a szemét. A figyelés fárasztotta, és egyre
fogyatkozó erejére szüksége volt, hogy elbúcsúzzon.

Először Pieróért küldött.
– Apaként kell gondját viselned Contessinának és

Giulianónak – mondta. – És mondd meg Giovanninak, hogy
Giuliót az ő gondjaira bízom. Ő az én szeretett testvérem fia,
megérdemli a család védelmét. Nemsokára tizennégy éves
lesz. Be kell lépnie az egyházba, ahol Giovanni kérheti az
előléptetését… Megteszed nekem ezeket, Piero?

– Igen, apám.
Lorenzo buta fiára mosolygott. Aztán, még egyszer utoljára,

megpróbálta elmagyarázni Pierónak a szerepet, ami rá vár. Ő
lesz a köztársaság feje.

Ginevra látta Lorenzo arcán, hogy tudja: hiábavalóak a
szavai, de mégis meg kellett próbálnia. Később, amikor
visszanyerte erejét annyira, hogy ismét beszélni tudott,
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egyenként fogadta a Platón Akadémia idős tudósait.
Folyékonyan társalgott velük latinul: gyönyörű zenének hatott
a szájából ez a nyelv, így csak ő tudott beszélni.

Agnolo Poliziano kísérte ki a vendégeket az ajtóhoz,
átölelve a filozófusok szomorúságtól hajlott vállát.

– Hadd maradjak veled, Lorenzo – kérte Agnolo, és Lorenzo
engedett a kívánságának.

Április ötödike volt.
Ginevra hangokat hallott kívülről, és indult, hogy

megnézze, mi az, de Agnolo megelőzte. Óvatosan kinyitotta,
kilépett, és bezárta maga mögött az ajtót.

Lorenzo kinyitotta szemét.
– Mi az, Contadina?
– Nem tudom. Majd Agnolo elmondja nekünk…
Miközben beszélt, Poliziano visszatért egy magas, ősz hajú

férfi társaságában, aki drága szőrmebéléses köpenyt viselt.
– Lorenzo – mondta Agnolo –, a milánói herceg elküldte

saját háziorvosát. Ez itt Lazaro de Pavia.
Az orvos az ágyhoz lépett. Gondosan kidolgozott

aranysarkantyúi kopogtak a mozaikpadlón. Ránézett Lorenzo
arcára. A szemével lassan végigpásztázta a testét,
felékszerezett ujjaival félrehajtotta a takarót, mely Lorenzo
csípőjét rejtette.

Ginevra felpattant a székéről, hogy elzavarja.
– Én meg tudom gyógyítani ezt a betegséget – mondta az

orvos hangosan.
Lorenzo fájdalomtól megtört szemei szélesre tágultak, és

kétségbeesett remény ragyogott fel bennük. Ginevra a
melléhez kapta a kezét, úgy érezte, mindjárt megszakad a
szíve. Gyorsan elkapta a tekintetét, hogy elrejtse Lorenzo elől
annyira kifejező arcvonásait. Agnolo szemében ugyanazt a
reménytelen szánalmat látta, amit ő is érzett.
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– Akkor én magadra hagylak addig, amíg Lazaro mester
elkezdi a kezelést – mondta Lorenzónak.

Gyorsan elhagyta a szobát.
Talán képes lesz sírni, gondolta Ginevra. Irigylem a

megkönnyebbülésért, amit a sírás jelent neki. Lorenzóra
mosolygott.

– Lodovico bizonyára nagyon szeret téged – mondta.

***

Lazaro megrendelte a gyógyszerhez szükséges
hozzávalókat, melyekről azt állította, hatásosan gyógyítják ezt
a betegséget: gyöngyöket, rubinokat, smaragdokat. Mint
mondta, minden mást magával hozott.

Ellenőrizte Leonit, amint porrá törte az ékszereket egy
ezüstmozsárban. Aztán ragaszkodott hozzá, hogy minden
jelenlévő fordítson neki hátat, amikor hozzákeverte saját
kellékeit, melyeket szantálfából készült gyógyszeres
ládikájából vett elő.

Aztán egy aranypohárban borral keverte össze a
gyógyszert, és odaadta Lorenzónak, hogy igya meg.

Ginevra borzalommal nézte azt a hatalmas erőfeszítést,
amivel Lorenzo kényszerítette magát, hogy le tudja nyelni a
pohár tartalmát.

***

Másnap a kezelést megismételték. Esett az eső. Ginevra
odaszaladt saját szobájának nyitott ablakához, hogy
belélegezze a nedves, tiszta levegőt, hogy elűzhesse agyából
azt a dühöt, amit Lazaro iránt érzett.

Amikor visszatért, Lorenzo éppen Agnolóval beszélt.
– Miért nem jött el Pico?
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– Nem akart zavarni téged.
– Küldj el érte, Agnolo. Mondd meg neki, hogy jöjjön el,

ahogy elmúlt a vihar.
Lorenzo hangja nagyon gyenge volt.

***

Pico maga volt a kirobbanó energia a szoba állott
levegőjében. Gyorsan beszélt, mint mindig, szokásos pattogó
lelkesedésével. Úgy viselkedett, mintha Lorenzo nem volna
beteg, mintha nem közeledne a halál. Ginevra magában
áldotta érte.

Pico és Agnolo az ikonográfiáról vitatkoztak. Pico
változatlanul állította, hogy az oroszlán széles körű
szimbolikus alkalmazása Krisztus-teremtményként, nem lehet
megfelelő az üdvösség szószólója számára, Agnolo viszont
továbbra is azt a nézetet támogatta, hogy az állatok királya a
Messiás újabb eljövetelének a szimbóluma. Lorenzo közben
egyikükről a másikra nézett; nagyobb életerő volt most benne,
mint amit az utóbbi hetekben valaha is tapasztalt.

– Az oroszlán már teljesen elcsépelt ábrázolás – jelentette ki
Pico. – Ha volt is valamiféle jelentése, az a sokféle
felhasználástól már közhellyé vált. Nemcsak Firenze vette fel
jelképének az oroszlánt. Különben is megbízhatatlan,
szeszélyes teremtmények. Tegnap a viharban villámcsapás
érte a dómot, és letört egy márványdarab a kupola egy
tornyocskájáról. Ahogy leesett, az oroszlánok megbolondultak
a karámban, és verekedni kezdtek. Kettőt agyonmartak a
többiek.

– Hová esett le a márvány? – kérdezte Lorenzo rekedten, a
szeme sötétlett a balsejtelemtől.

– Nem okozott semmi bajt – mondta Pico. – Még a dóm
tetőcserepeiben sem okozott kárt. A piazzára esett, a Via
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Riascoli közelében és darabokra tört. De nem volt ott senki az
eső miatt.

Lorenzo felnyögött.
– Tehát a Medici-palota irányába – suttogta. – Meg fogok

halni… Agnolo, hozd ide Fra Marianót.
Becsukta a szemét, az arca kemény volt és vértelen.

***

Fra Mariano feladta az utolsó kenetet, és elmondta a halotti
imát.

Lorenzo szenvedései azonban még nem értek véget.

***

Másnap felpattant az ajtó, és felkavarodott a levegő a
szobában. Ginevra tiltakozó mozdulattal fordult az ajtó felé.

Savonarola állt az ajtóban. A csuklyája hátravetve, a szemei
zölden villogtak vaskos, ragadozó orra felett. Széles ajkai
szétnyíltak. Köpött egyet.

– Szajha! – kiabálta, és rámutatott, miközben mereven
bámulta. – Azt akarod, hogy ez a haldokló a pokol örök tüzén
égjen miattad? Hagyd el a helyiséget.

Ginevra Lorenzóra nézett. A szemei nyitva voltak,
döbbenten bámulta a fanatikus ellenséget. De nyugodt volt.
Csak akkor rémült meg, amikor Savonarola öklét támadásra
emelve Ginevrának rontott.

Ginevra szembenézett vele, széttárta a karját, hogy
megvédje Lorenzót az ördögtől. A teste remegett, és jeges
hideg járta át a félelemtől.

– Menj – mondta Lorenzo.
Ginevra ellépett az ütés elől. Karját a teste köré kulcsolta

Lehajolt, és Savonarola karja alatt az ajtóhoz tántorgott.
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Poliziano a szobájában talált rá. A földön kuporgott, és hogy
felmelegítse reszkető testét, a térdét felhúzta, a karjaival pedig
betakarta a fejét.

– Ginevra, gyere gyorsan. A végét járja.
– Az ördög?
– Elment.
– Nem bántotta…?
– Természetesen nem. Megkérdezte Lorenzót, hogy

megbékélt-e Istennel, mire ő azt felelte, hogy igen. Erre a pap
áldását adta rá… Most pedig, gyere, Lorenzo téged hív.

Szorongása elmúlt, rohant Lorenzóhoz.
Lorenzo szemei csukva voltak, a szája mozgott, de a hangja

annyira gyengén szólt, hogy alig lehetett hallani. Ginevra a
szájához tartotta a fülét.

– Con… tadina…
Ginevra szíve hangosan kalapált.
– Itt vagyok – mondta csendesen. – Itt vagyok, szerelmem.
– Énekelj… ringass álomba.
Lorenzo szemhéja megrebbent, de nem tudta kinyitni a

szemét. A kezeit azonban nagy erőfeszítéssel résnyire
széttárta.

Ginevra közéjük csúsztatta ujjait. A szerelem adott erőt
neki, hogy a hangja erősen csengjen, és ne legyen szomorú,
miközben a vidék egyszerű, ősi dalait énekelte.
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