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1935 tavaszán megvalósíthattam régi vágyamat és néhány hetet Firen
zében tölthettem. Utam előtt hónapokon át a város műemlékeivelés törté
nelmével foglalkoztam; a baráti kezekből nyert könyveket szorgalmasan
tanulmányoztam s nemcsak azt tudtam, mílyen kincsekkel gazdag Firenze,
de magamba rajzoltam a város térképet, megtanultam utcáinak, tereinek
elnevezéseit. tudtam, hogy ezek mit fognak nekem ajándékozni. Nemcsak
felkészültem. de meghallgattam barátaink tanácsait is. Fáy Dezső, a
grafikus és festő igy intett: - Minden talpalatnyi hely szent: figyelni
kell a halhatatlan művek mellett a halhatatlan életet is. Mások szép tere
ket, hires utcákat, templomokat és kirándulásokat ajánlottak. így történt,
hogy míkor egy reggel felültema gyorsvonatra, úgy éreztem, nem megyek
idegenbe, a művészetek városa márís enyém.

A fülkében többen voltunk, de Kanizsa után csak egy idős házaspár
maradt velem.

- Hová tetszik utazni?
- Firenzébe!
- Mi is! Mondtam a feleségemnek. ne spóroljunk családi házra,

legyünk egyszer bátrak! Régi álmom Firenze! Tetszett hallani a Gran
zívatí palotáról?

- Nem hallottam!
- Pedig ez - a teteje! Ez Olaszország leghíresebb érdekessége!

Pista barátom alaposan ismeri és azt beszélte, hogy a Granzívatí palo
tában megtaláljuk a régi nagyurak életét, sőt többet: budoártitkokat ...

Az utolsó szót súgta, Most jobban megnéztem őket: a férfi fölfú
jódott sápadt arca betegségről vallott, az asszony szerény mosolya türe
lemről. Mindennapi embereknek tűntek, akiket a rendkívüli dolog hir
telen fontosabbá tett, Az asszony szelíd megadással hallgatott, a férfi
sokat beszélt:

- Tetszik tudni, mi pestlek keveset tudunk és ezért míndent elhi-
, szünk. Az én Pista barátom annyit beszélt a Granzivati palotáról, kérem

valósággal elképesztő dolgokat; őszintén szólva nem mindent hittem el,
hát mondtam a feleségemnek. ne gyűjtsuk a pénzt, jó nekünk a főbérlet

is. Hogy meg tessék engem érteni, miért szántam el magamat, azt is be
vallom, hogy két hónap előtt műtéten estem át; ott a klinikai hetek alatt
lettem bölcs és azt mondtam : teszünk egy szép utazást, és most Pista
leleplezlek. hogy mic hazudtál össze. Ajánlom önnek is a Granzivati
palotát! .

Később, mikor alkonyodott, az asszony felemelkedett a helyéről,

biztatta az urát, dőljön le kényelmesen, és azt mondta:
- Én kimegyek a folyosóra, szeretem nézni, ahogy a futó vonattal

szaladnak a fák.
Magam is szeréttem a szaladó fákat, az asszony mellé álltam a

folyosón.
- Szegénykémet két hónap előtt hasdaganattal operálták - mondta

és sóhajtott - megtettem a kívánságát, az úton talán elfelejti a 'beteg
séget.

Míg az asszonyt hallgattam, Fáy figyelmeztetésére gondoltam: a
halhatatlan dolgok mellett az élet is érdekes.
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Virágvasárnap hajnalán pillantottam meg a firenzei dóm kupoláját,
Jó szobát kaptam: amint Iepíhentem, elaludtam. Délelőtt a dóm ünne
pélyes harangjai ébresztettek fel. Friss voltam, kipihent, gyorsan készü
lódtem. Míkor kiléptem az utcára, nem tudtam, mivel kezdjem első

firenzei napomat. Virágvasárnap délelőttje volt, a városban zúgtak a
harangok, az asszonyok, férfiak, gyermekek virággal, pálmalevelekkel
siettek az utcán. Idegen volt és gyönyörű. A Dómtéren megálltam : előt

tem a templom, benne Míchelangelo legszebb pietája, mellette aGiotto
Campanile, mögöttem a Bartistere híres kapui. Rövid tépelődés után
mégis tova siettem. A Medici kápolnát kívántam először Firenzeből

látni. A Via Cavourról befordultam a San Lorenzoba és rövid roham
után a San Lorenzo piazzén a templom előtt álltam, de nem láttam a
Medici kápolna kupoláját.

- A Medici kápolnát keresi? - kérdezte egy ősz szakállas óriás.
- Jöjjön - mondta és hallgatva megindult mellettem. A kápolna előtt

kacsintott és nyomban eltűnt, többet nem találkeztam vele. Azóta, ha
életemnek erre az apró, felejthetetlen pillanatára emlékezem, a művé

szet hatalmát érzem, mely idegenek között szép segítőkészséget rög
tönöz.

Régi tervek s vágyak után végre ott álltam Michelangelo világában.
Egyedül voltam, hallottam a márványok csendjét, lábujjhegyen' mozog
tam, nem mertem zajt csapni. Ismertem Michelangelo életét, tudtam, hogy
az előttem fekvő márvány remekek tömbjeit éveken át saját felügyelete
alatt fejtették ki a kararal márvány hegyekből, tudom, hogy emberfeletti
erőfeszítéssel ő maga kapaszkodott fel a hegycsúcsra, mert ott vélte
megtalálni a legtisztábban fénylő márványt, és feláldozta kora hajnalait,
amikor a márvány legtisztábban mutatja szépségeit, Most, mikor ezek
a mérhetetlen lelkierőt felemésztett tömbök egy óriási képzelet költé
szetével szeborrá váltan az élet rejtélyével szóltak hozzám, úgy éreztem,
életem fordulópontjához érkeztem. Nem annyira láttam, sokkal inkább
csodáltam. A csoda közelebb hozott benső világomhoz. Később minél
többször léptem be firenzei hetern alatt a sírkápolnába, annál erőseb

ben hallottam a benső figyelmeztetést: ha író akarok lenni, meg kell
változnom, újjá kell teremteni magamat, hogy megalkuvások nélkül
vállaljam a művészi munka drámáját.

Délután, eddig soha nem érzett érzékenységgel lélegzettem ma
gamba a Boboli kertillatait, és sírnom kellett, pedig boldog voltam.
Később visszatérőben a Ponte Vecchión újra összetalálkoztam magyar
útitársaimmal. A férfi ingerült volt, az asszony türelmes.

- Ebben a tökfejű városban nem tud senki a Granzivati palotáról,
pedig világhíresség - mondta bosszúsan a férfi.

Nem tudtam mit felelni.

Firenzében nem volt ismerősöm, kevés pénzzel szerényerr éltem,
de a felelőtlenség eddig nem ismert érzésével [öttem-mentem és lép
ten-nyomon felfedeztem valamit. Mükincseiért kerestem fel Firenzét,
s pár nap múlva tudtam, a műkincsek csak úgy lehetnek enyémek, ha
megfogom az élet jelenlevő valóságait is. Az egyik pesti napilap szer
késztője elutazásom előtt szólt, hogy küldhetnék apró cikkeket a va
sárnapi mellékletükbe, de ne a múzeumok kincseiről, mert ez a mű

történészek dolga, hanem írjak arról, amit talán más észre se vesz.
Firenze az áprilisi tavasz tüzében csodálatos volt és illattal terhelt.

Sokszor oly valószerűtlen lett a valóság, hogy jól esett egyedül, magam-
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ban álmodozní. Nagy sétákat tettem: gyalog mentem fel Fiesolébe; a
dombtetőn,a ferencrendi ezerzetesek kolostorának udvarán az árkádok
alatt leültem pihenni, elnéztem a nyugodt imába merűlt szerzeteseket.
Ha kápolnájukban kongott a harang, a hangulat megértette velem Giotto
freskóit, azt a mély áhitatot, mellyel a szentek életét színekkel elme
séli. Néha oly 'lelkesség töltött el, míntha a csend varázsláta újjáterern
tene engem is. Aztán, ha a Borgo degli Albizin sétáltam, a hajdani
bankárok utcáján, a sűrűn egymáshoz ragasztott palotakra bámulva,
ahol teraszt, loggiá.t nem találtam, úgy éreztem, remekbe épült börtö
nőket látok. S míg bámultam az ablakok remekül kovácsolt vaspántjait,
az apróra tagozott homályos üvegekkel, úgy éreztem, boldogtalan világ
az, ahová nem táncol be tündérjátékaival szabadon a fény: s míg néze
gettem a nehéz vaskapukat. képzeletem elővarázsolta a vakon csonkított
Lélek korlátait, azét, aki a szomszédaitól függ, tőlük retteg, rajtuk kíván
túltenni, gyűlölködve leskedík, nem szerét senkit, de magának mindent
megbocsát, csak egyet nem: ha jót is tett valaha a világgal. Cseppet se
csodálkoztam, hogy költők, művészek, nagy szellemek nem kerültek ki
a Borgo degli Albiziből.

Milyen más volt a Corsol 'Ügy mondták, itt pillantotta meg egy abla
kon kihajolva először a gyermek Beatricét Dante. S mintha Dante szel
leme fűzné össze a sétálókat. az Isteni Színjáték minden arca előbuk

kant· asszonyok, lányok, férfiak, öregek, ifjak, szeretők és szarzetesek.
A mozgás, a nevetés, a mosoly üdítő életszín volt. Irigykedve gondol
tam: ez a nép mélyen felfedezte magát: önérzetes és biztos; a sokféle
ember olyan, mint egyazon égbolt csillagképei. A korzón megértettem
hajdani nagy festőik, szobrászaík titokzatos Iázát, a lelkes életszemléletet,
melyből remekműveik fakadtak. S lassan magaménak éreztem mindent,
bárhová léptem, otthon voltam. Néha vettem egy stanicli olajba sütött
krumplit, pár banánt, narancsot, Leültem a Piazza Santa Croce egyik
padjára. s míg falatoztam, apró gyermekek. olasz asszonyok vettek
körül, és a dallamos nyelv, melyet otthon hangyaszorgalornmal tanul
tam, most mint a zene, könnyedén szövődött belém.

Ötödik nap délutánján a Piazza Vittore Emanuelén megint találkez
tam magyar útitársaimmal. Fáradtak voltak, kedvetlenek. Pihenni kí
vántak, hát beültünk együtt a Gilli cukraszdába.

- Nem ilyennek gondoltam a várost; őszintén szólva csalódtam 
vallotta meg a férfi. - Kérem, első osztályú hotelben számunk meg,

"és rabolják a pénzünket! Ügy bánnak velünk, mintha ők fizetnének.
s nem mi nekik. Öt nap óta érdeklődöm a palota felől, de aportástól
kezdve az utcán szaladgálökig senki sem tud róla semmit. Erre azt
mondom, kérem: ha egy nép ennyit se tud "a múltjáról, nem érdemli
meg, hogy ide Iátogattunk, De hát mi magyarok felülünk a propagan
dának, csak a magunkét nem tudjuk megbecsülni! Pedig tessék elhinni,
ha a mi magyarr konyhanknak csapnánk ekkora propagandát, nagyobb
forgalmunk lehetne, mint ezek hazugságainak ...

Mondott még sok egyebet. A képtárakra, templomokra fáradtan
legyintett, s mikor közbeszóltam. hogy estére sétáljanak el a Piazza
Santa Annunzíátára, mert amint kigyulladnak a lámpák, gyönyörű a
tér, ingerülten szólt:

- Mi este fáradtak vagyunk! Tetszik tudni, az ember, ha semmi
dolga nincs, elfárad.
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Másnap, amikor a Pittí palotából visszatérve ledőltem szobámban
pihenni, különös illat csapott be a nyitott ablakon: a mirha és tömjén
kesernyés illata. Eszembe juttatta Fáy Dezső tanácsát: "ha valahol töm
jén szagot érez, kövesse, mert elcsíphet egy firenzei temetést". Tudtam,
hogy Firenzében megtartották a pestis idejéből fennmaradt komor szer
tartást: álarcos szerzetesek veszik körül a gyászkocsit és gyászolókat.
Gyorsan felöltöztem és siettem az illat nyomában. Egy szűk utcában
közel a Davinzati palotához, megtaláltam a gyászkocsit, körülötte fekete
álarcokkal, kezükben égő fáklyákkal mizeri barátok álltak. Mikor a
szűk, égbolttalan utcában felzengett a gyászének, tökéletesen bent érez
tem magamat a pestissel terhelt középkorban. Eddig mindent, amit
Firenze nyújtott, a nagy ajándékok örömével fogadtam, és úgy éreztem,
beolvadtam a város életébe; most idegen lettem. A középkorból maradt
f;z~rtartást megcsodáltam, de némi félelmet vittem utána magammal.
Közel volt a Davinzati palota; Pesten figyelmeztettek, hogy keressem
fel, mert reneszánsz főurak magánéletét a palota megőrzött berendezése
híven tükrözi. Sajnos zárva találtam; mint mondták, hetekre elzárták a
nyilvánosság elől. Ahogy a palota előtt álltam, egyszerre arra gondoltam:
hátha magyar útitársaim rosszemlékezettel a Davinzati palotát változ
tatták Granzivatira?

Két nap múlva az utcán találkoztam velük:
- Nem a Davínzatí palotát keresik maguk?
A férfi fületövét vakargatva szólt:
- Lehet! Hol tudjuk megtalálni?
A fényképezőgép most is a vállszíján függött. A palota előtt nyom

ban beállította. a feleségét odaparancsolta a kapu elé és végül őmaga

is a filmtekercsre került.
- Lehet, hogy Davinzati és nem Granzivati, de akárhogy áll a dolog,

Pistanak most már be fogom bízonyítaní, hogy jártunk a híres palo
tában.

Önkéntelenül részvét töltött el. Mint már annyiszor, ha családom
körében a gazdag rokonok életigényességét figyelhettem, megint érez
tem, hogy a pénzzel vajmi keveset IOO·et elérni. Ami fontos, ami életünk
tartaimát növeli, azt csak képességeinkkel tudjuk megszerezní.

- Voltak a Miniatón?
- Hol? - kérdezték.
Lesétáltam velük az Amo partjára, innen mutattam fel a San Miniato

templomra.
- Ugyan kérem! Van nekünk Pesten nagyobb dombunk, itt nem

fogjuk a drága időt dombmászással tölteni - mondta a férfi fölényesen.
Többet nem találkoztunk. Valószínűnek tartom, hogy miután a sóvár

gott palotáról fényképfelvételeket zsákmányoltak, Firenzétől nem vártak
többet: csomagoltak. elutaztak,

Pedig sokat adott Firenze! A templomok, a képtárak. a csavargások,
a felelőtlen nézelödések élményeit. Alkonyatban sokszor átsétáltam a
túlsó partra, szerettem a Via San Nicolót, ott, hol betorkolódik a Porto
San Miniatóba. A levegőben az olasz igénytelenség áromája fogadott:
tengeri hal, articsóka, saláta. Kitűnő szag, nincs benne földhöz tapasztó
zsírosság, lelket vidít, és a testet nem terheli. Ez az illat közel hozta
Botticelli Tavaszát, melynek titka nem földi, hanem a magasság zenéje.
Igaza volt Fáynak :az életet is látni kell! A Via San Nicolén mindig
mozgalmas volt az alkony, míntha ünnep indulna vele. A lakók alacsony
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székeken kitelepedtek az utcára; a sokféle ember között barna' szerze
tes ruháiban találtam ferencrendi atyát is; úgy ült közöttük mosolygó
közvetlenséggel, mint egy nagy család szerétett vendége.

- Boldog, gondtalan emberek - gondoltam, s mert ismertem a
reneszánsz történelmet, a múlt emlékei összeolvadtak a valóság szép
ségeivel. Ha aztán a San Miniato dombróllenéztem a völgybe, az alkony
ruhajába öltözött város elhítette velem Beato Angelico gyönyörű színek
kel mesélő képeit.

Heteket töltöttem Firenzében, mindig egyedül, és soha nem volt
elég..Mert ha fáradtan léptem ki az Uffiziből, pár perc után találtam
felfrissítő élményt. Egy délután a Piazza di San Maggiorén váratlanul
egy rögtönzött színpadi jelenetnek lehettem nézője.' A kis tér nemes
palotáinak koszorúi közé lármás ifjú olasz tolta áruskocsiját, selymet
lebegtetett elénk és kiabált!

- Lombardiából érkeztem. Lombardia diadalát hoztam!
A piazza nyomban megtelt. és nevettek az áruson. Most egy rojtos

selyemkendőt lebegtetett és széles mozdulatokkal kiabált:
- Ez Itália dicső virága, Mílánó kincse, Lombardia diadala!
Még nagyobb kacagás. Az árus tragikus arcot vágott és engedett

az árból. De egyre kacagtak Most könnyek közt szónokolt. Szó volt
Dantéról. ilyen keridőbe burkolódzott valaha a szépséges Beatrice: ez
a selyem az olasz erényt és Itália hősiességét meséli, És kiabált:

- Ez a selyem szirnbólum, ez a kendő költészet!
Megint engedett az árból. Nem használt. A bámészkodók maga

sabb színjátékot vártak. Most jött a szomorújáték :
- Egy árva fiú áll itt, se anyja, se apja, barátja sincs, gyalog jött

Milánóból és nincs ebéd, nincs vacsora: szánják meg.
Ekkor egy öreg nénike megsimogatta a fiatal olasz könnyes arcát,

kopott erszényébőlelőszámolta pénzét, s mert az árus zokogásba kez
dett, ráfizetett néhány Iirát, A nézők elégedettek voltak. Egy fiatal
lány tapsolt. Hol láttam ezt az arcot? Kissé szabálytalan, mégis gyö
nyörű! A lány észrevette, hogy nézem, leengedte szemhéjait, s most,
arcán leheletnyi szépséges mosollyal, felismertem : a Santa Croce temp
lomban, Donatello angyali üdvözletének Madonnája.

Szerettem ezt a kékeszöld márványból vésett domborművet. Sze
rettem Donatellót és minden Firenzében található műveit felkutattam,
de egy még előttem volt: a Certosában Angelo Acciaioli kardinális sír
boltja.

Hogy tudnék a Certosába eljutni? - kérdeztem a szálloda por-
tását..

Nem tanácsolom - mondta -, hogy egyedül próbálkezzon.
Aztán elmagyarázta, melyik ' villamos visz arrafelé és így folytatta:
Próbáljon beállni egy csoportba, igy könnyebben bejuthat ...

Nem szerettern, ha magyarázatokat hallgatva csoportban fedezhetek
fel valamit. Firenzei heteim alatt rnindig egyedül kerestem fel min
dent és magyarázatok elkerülésével tettem kirándulásokat. Most is fel
lobbant bátorságom. Egy délelőtt felültem a dombok között csengető

villamosra és pont délidőben leszálltam a végállomáson. Nem lehet fel
kiáltás nélkül megpillantani a kolostort. Csúcsaival, tornyaival úgy emel
kedik a chianti dombok Iegmagasabbján, mint egy középkori fejede
lem bevehetetlen vára. Ahogy siettem a dombra, elbájolt a táj. A völgyek
zöld pompája, a dombok szelíd koszorúi, a habkönnyű fellegekkel teli
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égbolt, mely, úgy tűnt, szelídebben mosolyog a földre, mint bárhol másutt.
OLajfák ezüstje hullámzott a völgyben; á dombokra cíprussorok vezet
tek, és boldogan fedeztem fel, hogy útkereszteződéseknéléppen úgy pá
rosak, mint nálunk Dunántúl a jó házastársaknak tűnő [egenyék,

A kolostor magas fallal körülvett udvara ünnepélyesnek tűnt; csak
ütött-kopott béna, vak, sánta koldusok lézengtek az aula kapuja körül.
Meglepett vidámságuk. Mialatt csajkákból ebédjüket kanalazták, mintha
már a mennyország előcsarnokában lennének, és biztos az üdvözülésük.
Egyszerre úgy éreztem, profán tolakodott közéjük, és készültem vissza
fordulni. A koldusok észrevették, nyomban lármás jókedvvel biztattak,
s mintha ők lennének a vendégfogadók, megrántották helyettem a csengő

zsinórját. Pillanatok múlva a nagy aulában hatalmas, szikár, ősz szer
zetes előtt álltam. Mikor meglátott, magasba emelte fejét. Ezek a pilla
natok számomra felejthetetlenné váltak és kísérnek mind a mai napig.
Az átlényegülés csodáját láttam, a minden földi salaktól eltávolodott
lélek megtisztultságát... Utána hozzám fordult és szeliden kérdezte,
milyen nyelven beszélek. Francíául váltottunk pár mondatot.

- A szerzetesek ebédeznek. de később fel fogok telefonálni, s majd
egy német nyelven beszélő szerzetes meg fogja mutatni a Certosa tör
ténelmi és művészetí emlékeit - mondta és a falak mellett húzódó már
vány padsorra mutatott: ülj ek le és várakozzak

Tudtam, hogy akolostort a tizenharmadik században kezdték építeni
és a tizennegyedik század elején már mai formájában állt. Tudtam tör
ténelmi múltjáról is egyet-mást, de mínden tudásomat és kíváncsísá
gernat elnémította az ősz szerzetes, aki már elfelejtette jelenlétemet és
tovább osztotta koldusainak az ebédet. Osz szakálla, ruhája, arcszíne
összeolvadt az aula színárnyalataival, cook a szemei fénylettek kéken,
mínt a makulátlan égbolt. Ahogy figyeltem, megértettem, hogy a koldu
sokat miért találtam tréfáló kedvben: minden csajka leveshez kaptak
mosolyt, biztatást, kedvességet. Ilyen egyszeru, és mégis a lélek nagysá
gát sugárzó embert eddig nem láttam: úgy adta lényét a szegények ki
szolgálásában, mintha mély imába merülne, :es erőt árasztott; csak a
mosolya volt szelíd és biztató. Rövid sétáit az ételszállítótól az aula ab
Iakáig oly odaadással végezte. hogy megértettem, mért feledkezett el ró
lam: önmagát is elfeledte. ,,0 boldog ember" - gondoltam, és önkény
telenül sóhajtottam. Ekkor felém fordult, kezeit összecsapta és moso
lyogva jelezte, hogy elfeledkezett rólam. Nyomban felüzent az emeletre.

Egy alacsony barna szerzetes jelentkezett. Végigvezetett a kolostoron.
Láttam kincseit, ott álltam Donatello remeke előtt, Angelo Acciaiola
kardinális sírboltjánál, megcsodálhattam a törhetetlen hitet a márvány
szépséqében, láthattam a kolostor történelmi emlékeit, a cellát, ahol egy
kor Napoleon pihente ki az olasz hadjárat fáradtságát; láttam üvegbura
alatt a császár papucsait is, és lenéztem a szerzetesek celláiból a csodá
latos verőfényben tündöklő táj ra.

De hiába láttam bármit, lelkem az ősz szikár szerzetesnél maradt,
akiben a szerétet halhatatlanságát éreztem meg. Ez a tudat mind a mai
napig bennem él és sok nehéz napomnak lett vigasztalója. Mikor később

lefelé mentem a dombról, úgy éreztem" titkom van; már tudom, hogy
aki a szeretet ajándékaival megtalálta Istent, békét nyer a földön. így
lett a Certosába tett kirándulásom a legtöbbet adó és legmélyebb firenzei
emlékem.
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