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1

A kisfiú megindult a kék árnyékok között, bátran s mégis
rettegve: a vetemedett, foghíjas falépcső nappal s éjszaka
egyformán félelmes volt a réseken át betörő, port keverő
szelekben, de ez a grádics mégiscsak az övé volt, övében
a kulcsa, ha lenne egyáltalán kulcsra járó ajtó a palotában,
amit még nem őrölt meg a szú s a korhadás.

Táncosan, szökellve lépeget, hogy így kergesse el
a  szorongást, amikor hirtelen reccsen a  lépcső, melyet
még a  hajdani püspökök ácsoltattak, hogy ne kelljen le-
kerülniük a várudvarra, ha megindulnak teljes ornátusban
a székesegyház felé.

A kisfiú úgy érzi: saját tetszése szerint igazítja a világot.
Ha kedve tartja, elkergeti a preceptorokat, nyergeltet, rik-
kant inasának, ha keze haragosan int: elnémul minden
tiltakozás. Ha messziről hírhozó legény vágtat be a  feje-
delmi palotába, ő maga kapja ki kezéből a pecsétes írást,
feltöri: „enyém”. Amikor Szebenből megjön a frissen vert
dukátokkal a kamaraispán, külön kis zacskónyi, képére vert
aranyat kap, bár nem tudja, mit lehet vele kezdeni.

Neve a talléron, övében a fejedelmi grádics kulcsa, csak
neki lehet gyóntatót tartani Erdélyországban. Így szabta
meg a távoli nagybácsi, a félelmes, Lengyelországban ural-
kodó István király. De milyen ország ez valójában, ahol
nem ér semmit a  kulcs, mert nincs zár, ami fogná, mire
jó, hogy neki van csak papja, de annak is csak a belsőbbik
kisszobában szabad vasárnaponként misét mondania, a sző-
nyegekkel eltakart oltár előtt. Ilyenkor egyetlen tanácsúr
sem teszi be hozzá a lábát, tudják, nála van az atya.

Ma vágyakozott arra, hogy lemenjen a  püspöki kis-
lépcsőn a  nagytemplomba, melybe akkor költöztek be
a  kálvinisták, amikor János Zsigmond kivonult hadaival
Gyulafehérvárról, hogy megkergesse a császár seregét. Ak-
kor határozta el, hogy nekiindul ennek a  titkos, rejtélyes
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útnak, amikor különös hangokat hallott a dóm felől. A szél
kócolta az októberi fákat, az éneket is elsodorta a száraz
levelekkel együtt, de a hang erősebb volt, fel-feléledt, mint-
ha angyalok zendítettek volna rá a dicséretre, újuló buzga-
lommal. Vár, lépcső, óriástemplom egybeolvadt az angyal-
hanggal, földöntúli köd borult mindenre, ebben az útvesz-
tőben bolyongott, melynek nincs semmi köze az udvartartás
mindennapi világához, testőrökhöz, tanácsurakhoz, örökö-
sen perlekedő cselédséghez.

A hang a  dóm felől gyürkőzött a  szelekkel, meg-meg-
szakadt, új erővel kezdte, kicsit céltalan volt, mint ahogy
a  felhők szoktak kóborolni az égboltozat alatt. Mert nem
először jár titkosabbik „kisebb” birodalmában, tudta, va-
lamerről a Lászay-kápolna felől ered ez az ének, melynek
forrását meg kell lesnie. Ilyenkor, hétköznapi alkonyatban
a katedrális óriásvilág volt, aki nem ismerte, eltévedt osz-
loprendje, hajói, kápolnái között. De a  kisfiú tudta, hogy
előbb az egykori Várady püspök nevét viselő kápolnába kell
belépnie, innen lehet feljutni a másikba, melyet különösen
szeret. Itt már külön-külön országokat hasított magának, s
mert szeme, mint a sólyomé, ismeri az oszlopfőkön guggoló
kőszenteket, szörnyeket, mesebeli sárkánykígyókat, tudja,
hol rejtegetnek a falak hasadékaiban hatszirmú kőrózsát,
máshol szívet, fogat, tojást. Ugyanúgy számolja már a cí-
mereket, melyekkel megtisztelték a rég porladók emlékét –
különösen azt szereti, amelyiknek közepén szép koszorúval
körülölelt ökörfej díszeleg.

Két grádicsot lépett egyszerre a csendben, amikor halk
sípszót hallott, s utána rázendült az ének; azért ismerte meg
latin szövegét, mert benne volt a szó: „Babylon”, tudta, só-
hajtozva zokogtak a távoli bibliai népek, akiknek emlékére
fújják a zsoltárt.

Hat fiú ült a  Lászay-kápolna öreg padjában, tizen-
két-tizenhárom évesek lehettek, olyan köntösben, melyet
még nem látott soha. Pipaszár lábszárukon sárga és pi-
ros harisnyanadrág kúszik fel, kunkori sárga cipellők-
ben a  lábuk, hasított ujjú köntösben, könyökön alul ki-
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buggyant a fodrozott ingujj, hátracsapott kis bőrsipka rö-
vidre vágott hajukon. A hatodik nagyobb legény, bajusza
serked, pálcával vezeti a kórust, de inkább úgy, hogy ide-
oda csapdos vele, kézre, körömre, fültőre, majd inkább sze-
lídebben, mester módjára, inkább ilyenkor maga is belead-
ja a hangot, de ettől megzavarodik a kórus, mintha pocsé-
ta vizet locsolnának tiszta pohárba, Belzebub furakodnék
az angyalhangúak közé.

Úgy áll a  lépcsőhajlásban, hogy nem láthatják, csak ő
lesheti meg minden szavukat s mozdulatukat… most egy-
szerre lesuhintja pálcájával a nagyfiú a babiloni zsoltárt,
ugrik egyet, feldobja bőrsipkáját, majmolja magát, ide-oda
hajlong, s mintha csak zümmögne, úgy hozza elő az éne-
ket, más nyelven, másféle szavakkal, csak éppen sokkal
lágyabban, mint az  istenes énekben… Annyit ért belőle:
„virág” s „szerelem”, de mire a harmadik szólam harap be-
le, már ő is vele dúdolná:

Ivaghi fiori e l’amorose fronde…

Mintha vízerek törnének fel a lágy földből, s ezüst-csillo-
gón ölelkeznének össze, úgy szalad egy hangba, s válik el
újból az ének, már nem hajlanak a fiúk semmiféle szövegre,
szemük csillog, játékosan imbolyognak a padban, az egyik
könyökkel hátba vágja szomszédját, az ráölti nyelvét, s még-
is folyik az ének, melynek utolsó sorát mintha visszafognák,
csupa rövid szó van benne, melyet váltakozva, alig neszelve,
majd harsogva ismételnek, ahogy egymásba kapnak a szó-
lamok, s hallja:

Fior’, frond’, erb’, aria, antr’,
ond’, arm’, arch’, ombra, aura…

S mintha erre is a mester adna jelt pálcájával, egyszerre
kiugranak a padból, táncolni kezdenek, a százados por kö-
débe fullasztva Lászay János címerét.
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Már szélednének is az örökmozgó énekesek, ha nem álla-
na szemben ott a lépcső felső fokán az idegen kisfiú: zsinó-
ros dolmányban, csizmásan, hátul csimbókba kötött sötét
hajával, gyanakodva s dacosan. A szőke hajú, szeplős an-
gyalhangú hirtelen elkacagja magát… kicsit úgy, mintha ez
is hozzátartoznék a második, illetlenebb zsoltárhoz, mind
kacagni kezdenek, ez is inkább ének, fel-le, fel-le fut a hang,
megint a kép: kis vízerek szaladnak, s játékosan, ezüstösen
omlanak egybe.

Ha nem kacagtak volna rajta, s tovább vinnék a kórust,
talán megbújt volna, kiválasztva a homályos sarkot, melyet
a vaskos pillér formál a fallal, de így dac s harag keveredik
benne, legyűri a félszet, s előlép, ujjával megcélozva a na-
gyobbik, serkenő bajuszos fiút, s harsányan mondja, ahogy
tanulta a mesterektől Krisztus népének nyelvén: „Quis es?”

Nyurgán, kunkorodó orrú cipellőjében táncoló lábbal,
nyakba fésült hajával, billegő csípővel, kicsit vásottan
mórikálja magát közelebb, egyre közelebb a  fiú, mintha
zümmögne, most átveszi a „quis es”-t, orrhangon, majd te-
le szájjal, a többi menten játékos szólamot formál, a nagy-
fiú ájtatos-papos mozdulattal lengeti denevérszárnyú köpe-
nyében a  ritmust, a  másik öt körülugrálja, egyszerre fü-
zérben forognak, ujjongva, kacagva, énekelve a „quis es”
témájára… ó, de csak egy percig angyalhangon, mert men-
ten megszakítja a  dörmögő medvebrummogás: quis es…
quis es… quis es…

A kisfiú, Erdélyország fejedelemségébe született Zsig-
mond úr, úgy érzi, valamilyen idegen varázslat sodrába szé-
dült, tépné is a körláncot, menekülne s csapkodna, ha vele
lenne kis tőre, már húzná is hüvelyéből, de így nincs más,
csak a nyelve, s a súlyos latin, melyre napközben oktatja
Szamosközy mester s Kovacsóczy Farkas úr, a kancellár. De
megzavarodik egyszerre, mert ezeknek a  fiúknak a  nyel-
ve ismerős is, nem is, s ahogy próbálja valamilyen ne-
hezebb „ut”-os szerkezettel, s a  többes második személy
passzív formájával akarna ripakodni, a fiúk egyszerre ezt is
elkapják, most már „mini” – a rag, ezlesz a refrén, semmi
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sem fékezi többé gonoszságukat, körbeszökellnek, neki-ne-
kilendülnek, mintha el akarnák tiporni, s közben a vásott
angyalok kara macskanyávogó-magasan s medvebrummo-
gó mélyen variálja a „mini”-t, pontosan úgy, mintha gonosz
démonok bújtak volna bele a kis szeráfokba.

S mintha egyszerre lejárt volna a gépezet rugója, lecsil-
lapodnak, lecsuklanak a kezek, kialszik a szemekből a tűz,
ők is csak kíváncsi s riadt kisfiúk lesznek, kórusgyerekek,
akiket a napfényes Itáliából eladtak ide, messzi tájra, vala-
merre Tatárország peremére, így jöttek át a hegyeken, ok-
tóberben, amikor Erdélyországban már lekergetik a szelek
a hegyek sipkájáról a zúzmarát s a ködöt.

Ahogy megállnak, csendesen, kicsit riadtan a kisfiú kö-
rül, Zsigmond már tudja, hogy ezek a mantuai s ferrarai fi-
úk, akiket hercegeik verbuváltak, s ide küldtek énekesek-
nek, akikről Gyulai Pál úr mondta a napokban, hogy megér-
keztek az ország határára, s két kocsit kell értük küldeni.

Ha nem énekelnek, nem táncolnak, ugyanolyan hősködő
vagy riadt kisfiúk, mint ő, csak itt idegenben vannak, s ezért
vezetőjük is engedelmesen követi őt, amikor int, menjenek
utána át a Várady-kápolnába, itt Zsigmond hirtelen letér-
del, keresztet vet, ez a „határ”, a két kápolna az „övé”, rítu-
sa szerint is, ami innen túl esik, mind protestáns. Ez az el-
ső, amit Erdélyország kicsiny fővárosában meg kell tanul-
nia a fejedelemnek.

Leugrálnak a Lászay-kápolna előtti lépcsőkön, mind a he-
ten, s a kisfiú felkapja fejét, mert újból olvasni akarja a ko-
pott aranyú írást a  hajdani püspök dicséretére, melynek
leghosszabb szava ennyi: „Benemerentium”, s ahogy elfor-
dítja a díszes faragott kapuról tekintetét, már nem köti sem
őt, sem a többieket a templomi illendőség, itt áll közöttük,
olyan, mint a többi, mint ezek a nyitott gallérú, barna vagy
selymesen szőke hajú fiúk, s vadul, mohón szeretne beszél-
ni az  idegen gyerekekkel, kapdossa latinul a  szavakat, s
közbe-közbe a néhány taljánt is, ami ráragadt a „páduaiak”
nyelvéből, akik a kancelláriában – ez még Báthory István
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hagyománya – szívesen beszélnek így egymás közt, már
csak fölényük csillogtatására s azért is, hogy ne értsék
az idevaló kancellisták – olaszul.

A fiúk kíváncsian nézik az  első idevaló fiút, aki eljött
hozzájuk, még nem tudják, kicsoda, mit akar: éppoly ide-
gen, mint a  kacsák a  várudvar pocsolyáiban, nyers állat-
szag, palotaalja, a széljárta szállás, mely hatalmas, de riasz-
tó szobák rendje: ma vannak itt másodnapja, soványak, fél-
nek, de játszanak, hogy melengessék s áltassák magukat:
jó fészek lesz Gyulafehérvár.

„Énekeljetek”, mondja dacosan s kíváncsian. Nyáron
járt Somlyón, az ősi várban, s ott szabad volt a templom-
ban pápista szólammal dicsérni az  Urat: ez az  ő hajlé-
kuk, a  Báthoryaké, akik megmaradtak a  régi hit mellett.
De miféle ének volt az, inkább úgy vecsernyekor, amikor
a vén kulcsárné s a  lányok zendítettek rá, sipítósan, cse-
lédhangon, s a páter torkát már rekedtre koptatta a som-
lyói bor. Úgy sejti, diáknóta, amibe belekezdenek: milyen
vézna, sovány fiúk, itt kint, a nappali fényben, s mégis úgy
tör fel torkukból, talán mellükből inkább az  ének, s így,
öten együtt felvernék az álmodó palotahajlást, s bizonyosan
ide is csődülnének a várnépek s a fehérváriak, ha ilyenkor
már nem húzódnék be ki-ki vackára, ez a korai vacsoraidő.
Az idősebb a vállára teszi kezét, kicsit atyásan s nagyfiú-
san, ahogy a többiekkel beszél, mélyen szemébe néz Zsig-
mondnak, felemeli állát (egy fejjel magasabb nála, nyur-
ga kamasz), s úgy kérdi, olaszba olvadó latinjával: ,,te pe-
dig ki lennél?”, s Zsigmondban buggyan a  titulus, ahogy
százszor olvasta az oklevelekben… tulajdonképpen ő nem
is „egy”, hanem több ember egyszerre, mert címe szerint
„nos”, s mindjárt a „mi” után, hogy ezt meg is erősítse, jön
már az Úr Kegyelméből, s a Dei Gratia ebben a pillanat-
ban mégis olyan furcsa, ide nem való, s az is, hogy sorol-
ja összes rangjait: „princeps Transsylvaniae et Sicolorum
comes et”… S így csak annyit mond: „Sigismundus Secun-
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dus”, merthogy volt már itt egy Zsigmond, bár saját magát
inkább Jánosnak címeztette; királynak mondták, apja után
Másodiknak.

S a  fiúk most már tudják, hogy a  fejedelemmel állnak
szemben, nekik kell majd az ifjú fenséget gyönyörködtetni,
énekre s hazai szóra oktatni, ezért jöttek a hosszú, keser-
ves úton, örökös szélfúvásban, ezért kell küszködniük ne-
héz ételekkel s sovány, karcos borokkal, hogy idelopjanak
egy kis Itáliát.

Ferrara hercege mosolytalan, komoly nagyúr volt,
az  ágyúk s a  spanyolos szertartásrend szerelmese.
Mantuában a  púpos fejedelem kincsestornyába gyűlt
a  világ aranya, míg őravasz mosollyal szonetteket írt
s madrigálokat komponált. Fejedelem-e a  kisfiú, aki
megrázza csimbókba fésült, sötét haját, lerúgja sárga
csizmájáról a trágyával keveredett sarat, rikkant egyet, már
szalad inasa, de nem áll előtte sehogy sem tisztelettel, kéz-
zel-lábbal magyaráz, amiből az olasz fiúk csak annyit érte-
nek, hogy mindenütt kereste, rosszallja, miért csavargott
el, nem is tudja, merre szökhetett.

Az olasz fiúkat udvari templom kórusáról szedték össze,
s Alfonso és Guglielmo hercegek cserélték hat nemes arabs
telivérért, a fiúk alapjában véve nem kerültek így semmi-
be, legfeljebb felöltöztették őket levetett apródruhákba, s
útnak indították, hozzácsapva egy Bécsbe induló követség-
hez, néhány aranyat kaptak, hogy jól-rosszul vergődjenek
majd el a magyar végeken s Kassán át az erdélyi határig.

Az inas hozza Zsigmond úrnak a dolmányát, s a kisfiú
tudja: ennek belső zsebébe süllyesztette a Szebenből jött
aranyakat. Elhiszik-e?

Ha inti a nagyfiút, s ráparancsol, mondván: „palmam”, s
ráfektet egy szép, friss, fénylő-sárga dukátot, s utána a sző-
ke, nyitott nyakúnak s a pörsenésesnek, s a harmadiknak,
aki mintha egy kicsit bicegne, a kis tömzsi, mindig moso-
lyos, arcán lányos gödröcskékkel, kék szemű, ez a legszebb
kisfiú, ő is kap egyet, a gyanakodó, félénk, nyápic, pedig en-
nek volt legszebb angyalhangja, s marad a hatodik fiú, aki-
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nek nincs más jele, csak annyi, hogy válláról zeneszerszám
csüng le, s amikor a többiek táncoltak, bolondoztak, ő úgy
pengette gitárját, mintha különös nyestállatok szaladnának
fürge testtel a  fákon, olyan volt egészen az  ujja… most
mindegyik tenyerébe számolt egy-egy tallért, s az  inas
szomjas szemmel nézi prédáló kisurát, s elfutja az indulat,
mert egy-egy ilyen arany teheneket, talán falun kisházat je-
lent, s Zsigmond ma kegyelmes, inasának is odavet egy pen-
gő sárgát, de neki dobja, míg a többi „palmam” – egyenként
kapja tenyerébe, s amint felkapják, láthatják a képet s a re-
mekbe kivert SIGISMUNDUS-t, melyet követ a D. G. Pr. Tr.,
s mindaz a betű, amit megértenek, akik olvasni tudnak, s
a többiek előtt sem titok, hogy az arany nyelvén zengi Er-
dély urának dicsőségét.

A kis szeplős szemébe felszökik a  könny. Mantuában,
nagymisék után – ha maga Ingegnieri mester orgonált
– rendesen kaptak három dénárt, ha legjobb tanítványa,
a Monteverdi fiú vezényelt, valamivel kevesebbet. Arany…
amivel kápráztatták őket, ahogy mondta özvegy anyjának
a hercegi tiszt, utazásuk előtt: aranyos Transsylvaniában
számlálatlanul szórja majd a  bolond uraság a  dukátokat.
A kis zacskó összelöttyedt, fenekén már aligha maradt több
három aranynál, s Zsigmond mégis boldog, páváskodik, il-
legeti magát, ahogy látta, amikor apja, Kristóf fejedelem
ünnepi vonuláskor Kolozsvár piacán rézpoltúrákat s halpik-
kelyvékony ezüstdénárokat szórt szerte a polgároknak.

A nagyfiú csontos tenyere kibújik a köpeny szárából, ahol
rejtezkedett, egyet int, a  szőke, szeplős, a gödrös arcú s
a másik kettő félhold formába rendeződik, hirtelen megtelik
dallal a templomeleje-térség, Lászay püspök falai visszave-
rik a hangot, a húros hangszer pendül egyet, de most már
gazdája előrekapja, s a  szólamok – Zsigmond elbűvölten,
önfeledten hallgatja – egymásba türemlenek, szeszélyesen
szétkígyóznak, fenekednek egymásra, mórikálnak, hogy en-
gedelmesen összeolvadjanak, s tiszta ezüstpatakban cso-
bogjanak az októberi árnyékok alatt.
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