
A FIRENZEI FESTO*
lrta BORSOS MIKLOS

Másnap este fél tizenegykor kiszálltam a vonatból Firenzében. Az út, az olasz
táj már hihetővé rette, hogy Firenzében vagyok. A vasút közelében sietve eg)'
kis szállodába mentern, leraktam csomagjaímat, és megindulttam az éjszakai vá
rosba. A firenzei lJályaudvar akkor még a régi volt, de ugyanott, ahol ma az
uj. Minden csak néhány perc távolságban van. Nem is szólva a Santa Mana No
vella-templomról, mely a pályaudvar közvetlen közelében található. Az utcákon
alig van ember. A világítás gyér. 1928 volt még és január: idegenforgalom semmi,
autót még látni is csak ritkán lehetett. - A város sötét, sok különös illat, kávé,
fánk szaga fogadott. Néhány perc mulva alig bírtam elhinni, felfogni, hogy ami
előttem magasodik, az valóságos látvány. A Dóm előtt voltam; a harangtorony
fölnyúlt az égbe, a sötétség elnyelte a hosszát. Megrendülve álltam, hogy meddig,
nem tudom. Szédülve nagy lélegzeteket vettem, elindultam a Via Calzaiolin a Piazza
della Signoría felé, ahol a reneszánsz minden nagysága, ereje egyetlen épületbe
sűrítve tárult elém: a Palazzo Vecchio óriásri kőkockája, a belőle kinyúló hasáb
torony, az iszonyú erejű bástyafok; úgy éreztem fölfoghatatlan számomra. Szívem
a torkomban dobogott, míkor megtaláltam az egy méter átmérőjű domborművet 
akkor még dombormű volt, ma csak betűk -, mely a máglyán elégetett Savo
narola fejét ábrázolta. Fiákeresek álldogáltak ott, a lovaik piszkolták be. Néhány
lámpa égett csak, a Palazzo Vecchio tornya órára kongatott. Felejthetetlen ha
ranghangok. Minden éjjel hallottam Firenze harangjait, egyik ódonabb, mélyebb,
mímt a másik. Fájdalmas, szorongató hatással voltak rám. Ez éjszakaí séta után
megértettem Gulácsyit, aki reneszánsz kosztümöt vett magára, és úgy járkált Fi
renze utcáin.

Éhes lettem. Bementem egy kis trattortába, vagyis kocsmába. Rámutabtam a
legolcsóbb ételre, s percek múlva egy főtt pacaldarabot tettek elém. Néhány szó
elég volt ahhoz, hogy vísszavítessem, és helyette 'magyarul, makarónít kértem. Ba
rátaágosan hozták. MáSlOOp már meglepődve láttam, hogy délután öt tájban meg
jelenik egy kétkerekű kordéval a pacalos, óriási hegy főtt pacal a kétkerekűn,

mellette hatalmas fatálban só. Torkaszakadtából ordított:
- Tríppa, tríppa!
S jól öltözött emberek is mentek, lecsapott nekik egy darabot, sót rá, s ették

ott az utcán.
Hazamentem a szállodába, mély álomba zuhantam. Másnap kerestem egy el

dugott helyen egy zugszállodát, átvittem kofferjeimet, megindultam a városba.
Napsütéses reggel volt, találomra mentem. Azt sem tudtam, hol, merre vagyok. Az
éjszakai kép egészen más volt. Egyszer csak óriási vakolatlan kőfalakat pillan
tok meg; a nap sápadt sárgán ragyog rajta, és zöldesbarna árnyékok tarkítják.
A fal előtt szobrok. Majd fölbukkan Michelangelo Dávídja, szikrázik a téli nap
sütésben. Ez a szobor is azóta védett helyre, tető alá került, a Galleria dell'Act'a

demía gyűjteményébe. A Loggía dei Lanzi magas, karcsú ívei, árkádjai alól
kinyúlt Cellani Perseusa. Körötte antik szobrok, szoborcsoportok tömege. Odébb
megpillantom Donatello Judit és Holofernesét. Körülnéztem a térelll : ott voltam, ahol
az éjjel. A Palazzo Vecehic teljes méltóságában nyúlt bele a sápadtkék firenzei
égboltba. Ebben a pillanatban soha többé nem ismétlődő öröm töltött el. Már nem
siettem. Megnyugodva elhíttem, hogy ez mírid az enyém, ezután itt járkálhatok,
megnézhetem rendre a legnagyobb -mesterek műveít, a képeket, a szobrokat, a
várost, a Dómot, a palotákat, bejárhatern a várost körülölelő dombokat, és onnan
nézhetek a városra, az Amo esikjára. Többre nem vágytam. Talán azóta sem.

• Részlet II szerző ;,visszanérzwe félutambó~" címü könyV'élből; amely 19'm eísö felében a Szép
irodalmi KönyvkiadJó gond'ozásában jelenilll: meg.
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Végigmentem a Balazzo :MecÜci-Riccardi hosszú ószlopsórral tagolt udvarán,
az oszlopsor előtt Firenze Iegnagyobbjaínak szobraí, Az árkád alól az Amo pw.:t
Jára kerü1tem. A kiugró melívéden áthajoltam, néztem a csöndes zöld vizet és a
Ponte Veechío aranyporral hintett sárgáját,

Sok voLt, nagyszerű vo1t. Mindenhez annyi, de annyi múlt fúződö!lt; 'otvasma
nyáírnból könnyen ráismertem míndenre, és ezáltal nekem a Lungarno - vagyis
a rakpart - annak a folyónak a partja volt, ahol Dante járkált. Ott nézte a Vita
nuovában leirt, erősen meztelen mellű nőket, s állítólag Beatl'icét is ott köszön
tötte. Nem volt jó hírű férfiú, s Beatrice bizonyára azért is sütötte le a szemét,
vagy fordította el fejecskéjét, mert Dante híre nem volt mocsoktaían, De talán
éppen ezéI1t· tudott égj. szereímet olyan szepen leírni. Firenzében nem lehet szel
leme nélkül. járkálni.

A Ponte Vecchio középső, nyugatí nyilásán Cellini mester mellszobra idézi meg
a brutális ötvösszobrászt, aki önéletírásával műfaj,t teremtett. Azóta van bátor
ságunk önéletrajzot írni. Végigdícsekszí, - hencegí, - szépíti, - hazudja tetteit.
Csepül, akit ér, s van, akit magasztal is: Michelangelót, Verekszik, gyilkol. És
mégis kibontakozik belőle a reneszánsz mínden szépsége és nagysága.

Atmenzern a bal partra a San F'rediano-negyedbe. Ez Firenze középkorí, leg
régibb resze ; a szük árnyékos utcák fölött csak vékony csik ragyogott a kék ég
ből. Az ódon térre kerültem. szemben velem a Santa Maria del Oarmine-templom
delelötti, árnyékos, mohumentálís, barna kőhomlokzata. A Masaccio-freskókat ke
restem cent; alig találtam meg. Hátul egy kis fülkében vannak, a Brancaccí-ká
pomában. Majdnem azt ícérdeztem, csak ennyi az egész? Am ezt a kérdést el
nyeltek az azóta eltelt évtizedek, mert még most sem tudok beteíní velük. A nagy
remekművek csak nagyon ritkán nagyok méretükben is. E~ akkor éreztem és
íattam először. Kicsinek találtam a kepet. A Kiűzetés a Paradicsombó,l egy pilasz
terre van festve egész magasan, Lenyűgözött fakószürkés színe, egyszerűsége,

igénytelenségében komoly ünnepélyessége. Szürke színű rajta mínden, csak az angyal
ruhája vörhenyéges. KésőbbPicasso korai harlequinjeín találtam rá megint erre az egy
szerüségre és a szürke erejére. Az Adógarason is tizennégy alak van. Megrendítőkomoly
arcok, fejek, Hátul kis, araszos alak, a földön guggolva, térdelve keresi a tóban a garast.
Csak Péter apostolt lehet ilyen szerényerr megjeleníteni, A Szent Péter keresztel
a kis oltál'tól jobbra, fönt egy szűk falfelületbe van beszorítva. A didergő, mez
telen alak - nekünk már alig hihető - az első életszerű ábrázolás az annyi
évszázados bizánci sémák után. Megilletődve, zavartan álltam, néztem, kérdez
te~ míndezt magamban, De lehet, hogy hangosan is. Ide járltak rajzolni Botticelli,
Leonardo, Michelangelo, Raffaello - és azóta százan és százan: az előző évben
Marino Marini, két évvel előbb az angol szobrász, Henry Moore és most én. És
ennek a képnek festőjét huszonhét éves korában félJtékeny riválisai már meggyil
kolták. Az árnyékok mánden fénylő szépségre ráhúzodnak.

Ilyenféle gondolatokkal rnentem át a 21-es számú házba. :f:s meghúztam sig
nora Fazziní rnévtáblájának csengőgombját. A felső emeletről egy asszony feje ha
jolt ki kérdezően.

- Pittore ungherese, - mondorn, s az ajtó kinyílt. Fölmentem a falépcsőn,

köszönök, és rnondom az őszes, rnosolygós asszonynak, míközben nővére a szobá
ban, varrógép előtt ülve nézett:

- Prego una stanza, io sono pittore studente.
- Forse una camera ammobiliat<L?
Vagyis festőtanuló vagyok, s mert· a Schidloffbóltanultam, lakosztályt kér

tem, és ő helyesbített: talán egy bútorozott szobácskát?
- Si, si.
- Sajnos, roncs - mondja -, IDeI"t római diáklányok lakják a szobáíkat,

Dadogtam, kétségbeesve mutogattam kézzel-lábbal, hogy értse meg, míndegy ne
kem, akármilyen, akárhol, csak egy kis odu legyen. Kedvesen, sajnálkozva csőválta

a fejét: nincs. Elkullogtam gondternelten. A szállodaszeba nekem elég lett volna
ott a San Lorenzo mögött, de olcsóbbat, még: olcsóbbat szeréttem volna.
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A szállodában éjjel sok volt a jövés-menés. Gondoltam, ha ez így megy, nem
sokat alszom ott. Reggel az egész szállodás család lent ült az asztal körül kala
posan - nem volt valami bizalomgerjesztő társaság. Nem törődtek velern.

A santa Croce-templom felé mentem. A Bargello közelében egy régiségbolt
kirakatában megpillantottam egy tŐI1t. Sötétlila bársonnyal bevont tokban, szép
nyele firenzei indamintával berakva. Nem sokat gondolkoztam, bementem, meg
kérdeztem mí az ára. Meglepődtem, mert többre számítootam. Nyúlok a zsebembe
pénzért. Nincs. Sem a tárca, sem az apámtól kapott, még a háborúban nyakában
hordott szarvasbőr tasak sem.

-- Scusi - kértem a bocsánatot, félholtan rohantarn a szálloda felé. Izgal
mamban nem találtam, Végre a San Lorenzo-templom melletti utcából megpillan
tom. Fől a lépcsőn; a lépcső hegyében jő lefelé a reggeli társaság egy fiatalabb
alakja. Mikor meglát, rámnevet. Megfog, és visz be a szobába, ahol a kis kornó
don, ahogy este letettem, ott volt a tárcám, tasakom is. Kedvesen rám nézett, én
az ijedségtől alig álltam lábarnon. Hálálkodtam, majdnem sirtam, s hívtarn le a
szomszéd kávézóba; megittunk egy-egy kitűnő kávét. Leparoláztunk és azóta is
áldom ezt. a fiút; olyan idős lehetett, mirit én. Ezek szegény ördögök voltak a
garníszállójukkal, de nem volt lelkük zsebre tenni egész vagyonomat, Kezdtem
megbarátkozní a gondolattal, hogy ezen a tanyán, félméteres helyemen, ami a
szebácskában volt, tudok majd festeni is. Vagy az utcán. Mindegy. Firenzében va
gyok, megvan a pénzem, indultam Rohantam. Vissza a tőrért. Megvettem. Sok
viszontagságban volt kísérőm, s ma is iltt van az asztalomon, töröbten, a törött
nyele helyett magarn készítette fanyéllel,

A Bargello - régen ez volt a Palazzo del Podesta, most a Museo Nazionale
van benne - középkori udvarában úgy éreztem magam a kis firenzei tőrrel öve
men, mintha nem is a Podestá, de legalább ernbere volnék. A szobrok gyűjte

ménye a nagy teremben lenyűgözött. Már itt kdderült javrthatatlanságom, hogy
mindíg más érdekelt, mínt amit csanáltam. Mikor festettem. a szobrokat néztem,
most, hogy szebrász vagyok, a képeket. A köznapi életben is mindent másra hasz
nálok, mint amire való. Ezt a környezet nehezen tűri.

Elsőnek Donatello Szent Györgye előtt vectem gyökeret. Fiatal, pajzsos férfi,
csaknem fiú; fülkeszobor, és mínden látnivalót dúsan előrehozott a mestere: pom
pás, drapériás köpeny, keze a hatalmas pajzson, pátosz nélkül, a fiatalság fe
szültségével, szelíd arca rendíthetetlen erőt sugároz.

Arnott megpillantom a két Dávidot. Verocchióét és Donatelléét. Örákig néz
tem ezt a néhány remekművet. Akkor ajándék volt, olyan nyomorúságból ke
rültem a legnagyobb szépségek közé, hogy mindent föl akartam falni. Még nem
tudtam hinni, hogy akkor jöhetek újra és újra, amikor akarok.

Donatelilo Dávidja mallett kötöttem ki. Kis alak. Erről is azt hittem addig,
hogy életnagyságú. Hullámzó, síma, de erőteljesen formált, gyönyörű, egymásba
kapcsolódó tagok, formák hajlanak, hullámzanak fölfelé, szép arcét lefordítja,
fej éln pásztorkalap van. Ez a ruházata, A hencegő óriás, a filiszteus pallosa a
kezében van már, s ez az egyenes kapcsolja össze a lábánál heverő óriásnak
remek, dús hajzatú, bozontos szakállas, iszonyú drámát idéző, lecsapott fejével.
A gyermekien hajlékony fiúalak és a félelmetes óriás fej ellentétéből olyan drá
mai kép jött létre, amilyenre alig van példa.

Délután rajzolni kezdtern a szomszédomban levő téren a San Lorenzo-templomot
a térrel, lézengő alakokkal és galambokkal. Tudtam, hogya San Lorenzo-templom
ban vannak a Medici-síremlékek, Donatello szószékei, de vártam ezekkel. Inkább
átmentem újra a bal partra; és a Carrnine-templomban a Masaccio-fujeket kezdtem
rajzolni.

Firenzében a Bobolt-kert fölött az Arzenálból ágyúlövés dörrenése jelzi a
delet, a mí Hunyadink győzelmét valószerűbben idézve, mint nálunk, S csak
utána zúdulnak neki a harangok olyan bongással. zengéssel, hogy a galambok ezrei
kerengenek keresztül-kasul templomokon, tereken, égen, összevissza.
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Én ettől olyan éhes lettem, az ünnepélyes, déli szertartáshangoktól, hogy en
nem kellett valamít, ha úgy határoztam ís hogy elég lesz, ha .este eszem. Be
mentem a Carmíne közelében egy kis utcába, a pékboltba. Kiscipőt vettem, s
amint megfordulok, signora Fazzírii mosolyog rám, s kedvesen üdvözöl. Elkezd mon
dani valamit: per Lei, per signer pi:1ltore. Ragadt rám a:z olasz szó nagyon hamar.
Ekkor már három napja csak azt hallottam. Mentünk lci a boltból, követem, kí
sérem a tér felé. Ott megértettem - a rmaogatésaíböl inkább -, hogy mégis
adnak nekem valami helyíséget, csak nem tudták, hol keressenek. Vidáman nevetett,
hogy itt kószálva m1ndjál11; rám talált. Föl is vitt a félemeletre. Annál alacso
nyabban ablak abban a negyedben utcár:a nemigen nyílt, a sok utcai háborús
kodás miatt. A helyiség lomtár volt. Ablaka a Piazza del Carmiriére nyílt. Nagy
hely: két alkóv, magasan levő, négyzetes kis ablaknyílás a hátsó kertudvarra.
Szédültem az örömtől, Rohanni akartam a holmímért, Nem. Nem. Hétfőn vagy
kedden kész lesz, még szépen be kell rendezni. Nekem úgy is jó lett volna. Pén
tek volt. Még hétfőig várni! Mégis hamar eltelt, mert vasárnap a Galleria de
gli Uffíziben és a Palazzo Pitti képtárában. a Galleria Palarínában töltöttem az
egész napot. Este mentern be egy kis trattoriába valamit enni. Már elrendez
tem a kosztolást: egy nap egyszer valami meleget: megfigyeltem már, hogy a
Dóm körül dolgozó kőfaragók, kőművesek mjt esznek. Gondoltam, ha nekik az
elég, nekem még kevesebb is elég Lesz. Vagy zöldséglevest ettem - ez hatalmas
tál volt minden jóval telerakva - vagy pastasciuttát - ez fötlt tészta öntettel
- vagy ittam egy quarto vörös bort, és megettem egy cipót. Este csak kenyeret
ettem egy kis darab sajttal, A nar:ancsot - eZit néha vettem - héjastul ettem,
mert láttam a negyedben: úgy ették az olaszok is. Ez volt a terv, de nem teljesi
tettem, mert elég volt sokszor csak a cipó a quarto borral is.' így élve, néhány
hónapig elég a pénzem.

Lakásom tudatában márís otthonosabban éreztem magarn a városban. A szál
lodai légkör, még ha jó is a szálloda, míndíg idegen, és átmeneti állapotot jelent.
Ilyen tömegű élmény zuhatagát, nyomását állandó :fieLsőfokon, a felső határban
mozgó Ielkesültséget sokáig nem bírtarn volna ott. Hétfőn elköszöntem derék szál
lodásomtól, hálálkodva jóságukér:t. Ennyit már megtanultam a néhány nap alatt
olaszul. A háziasszony, a signora bevezetett a berendezett, napokkal ezelőtt még
lomtárba. Amulva léptem, be. Ki volt meszelve. Ilyen lehetett a XV. században is.
A bútorzatot látva nemigen volt ott újabb holmi. A nagy ablakot kívülről hatalmas
Iatáblával, óriási faretesszel. kallantyúval belülről lehetett lezárni. Ez a Carminc
templomra nézett. Nagy szoba, fagerendás mennyezet, a középen nagy boltív. A hátsó
részben kovácsoltvas ágy, rajta vörös posztótakaró, mel1ette nagyon régi ima
zsámoly, fölötte a falon nem feszület, hanem egyszeru, régi fakereszt függött.
A balra nyíló sötét alkóvban hatalmas, fiókos komód. Rajta több ágú, firenzei
bronz olajmécses. A nagy helyiségben a fal mallett jó nagy asztal. fölötte falipolc
gyertyatartóval. a baloldali fal mellett háromlábú, féltámlás, íves, fakózöld bár
sonvkárnítta! befont szófa. Az ablakitól balra nyíló alkóvban - vászonfüggönnyel
elválasztva - mosdóhelyíség, benne mosdótál. Az ablak mellett hatalmas firenzei
eserepedény - papímak, szemébnek. A padló vörösbarna cserép, a falak fehérek.
Az egyik falon régí híres metszet vagy kőrajz; a nevezetes sienai téren zajló
lővcrsanyr ábrázolta. Az aszral előtt szék.

H8 a lélek felsőfokú örömét szavakba akarja foglalni az ember, semmitmondó
szuperlatívuszokat. ír le. E2jt az egyszerű, szcrzetesi luxust, elegall1dát~ a szegény
ségben rejlő előkelő atmoszférát csak íav egyszeru leírással kell érzékeltetnom.
'\!Tinden nagyon-nagyon egyszerű volt, de minden firenzei és régi. Nagyszabású..JÓ
volt ránézni, jó volt használnd. Semmi fölösleges, semmi dekoráció. Nekem elég
lett volna egy életre is. Most negyven év múlva tudtarn tihanyi kis házunk padlás
terét átalakítva megközelíteni azt az atmoszférát; az egyszerűségben rejlő gazdag
ságot, amelybe ott belekerűltern, és amelyet egy életre szívtarn magamba.

A signora kérdésemre félénken tettem föl - kedvesen közölte: egy
hónapra száz líra a bére. Ez akkor harminc pengőt jelentett, tehát felét sem
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fizettem Firenzében ezént a szobáért, mint Pesten a Szív utcai kicsi, silány
szobáért.

Az udvar-kerti ablak kis négyzetén át csak a madarakat hallottam, és
tavaszkor a lombek zöldjét láttam. Hűvös volt, szekatlan. Fűtési lehetőség nem
volt akkor egész FiJrenzében sem. Maguk a firenzeiek szép rézedényekben faszenet
égettek a szobában, a boltban, az utcán az árusok is. Ez volt akkor a fűtés. Nem
volt különb a. palotákban sem, mert az óriás kandallókat fával nem győzhették

volna, Az ember odatartotta gémberedett kezét a bográcsszerü, szépen domborított,
díszített parazsas edény fölé, és jó volt.

Én hidegben festettem. Első dolgom volt a festőállválIlyom beállítása egy kis
vászonnal. ~orán keltem, amit a vésnökségben megszoktarn, szerencsere egész
életemre kihatóan, Nem úgy éltem, mint a festő- vagy szobrászművészek, hanem
úgy, mínt a mesteremberek, 'A laza, szeszélyes ídőbeosztású művészélet egyébként
is csak a céhek rnegszünte után, a szabadon, illetve magára hagyott művész

idejében alakult ki, nem több mínt száz éve, de a mesterek, akikkel találkoztam,
egy sem volt bohém. Mindig a műhelyben láttam őket. Mind szemtett dolgozni.

A signora még közölte. hogy a felső emeleten - ahol ők is laktak- római
diáklányok laknak; per sapere, hogy tudjam. Ártatlan figyelmeztetés; nem néztek
ki belőlem valami duhaj legényt, mert hol a signora jött le reggel - én már
akkor a festőállvány előtt álltam, kezemben a paletta -, vagy az unokahugát
küldte le takarítaní, aki, pedig éppen Illett volna hozzám a tizenhét évével. Száz
liráért ilyen helyen lakni Firenzében megérte a tisztességet, Az érintkezésbe olyan
grácia, olyan firenzei finomság vegyült, ami lekötelezett mínden vonatkozásban.

Az il giovane pittore ungherese-t hamarosan jól ismerte a környéken míndenkí,
Olyan fiatalon nem kerültek le oda festők, mert az akadémiai évek után, vagy mire
ösztöndíjat kaptak, már jóval idősebbek lettek. Soványságom, sápadtságom még
feltűnőbbé Itetlt.

Az ajtómon hatalmas zár volt, hozzá óriási kulcs, de csak egy kulcs. Figyel
meztetett a signora, ne adj Isten bent felejteni a kulcsot, hogy kívülről távozáskor
becsapjam az ajtót; persze, én megtettem. Nagy népünnepély kerekedett a téren,
mikor a hátsó kertudvarböí egy tfzrnéteres létrát kívonszolva nekitámasztorttam
a szerencsére nyitott táblájú ablaknak, és bemásztam. Nagy evviva il pittore!
kiáltásokkal kísértéle a Jákób-létrán vonulót. Ezután nagy, piros papírt kötöztem
a kIilincsre. ..

Reggel festeni kezdtem, tíz óra után már le a vázlatkönyvvel. eleinte be a
Carminéba, a Masaccío-freskók elé. Ez az alkotás, olyan, mint a kenyér és bor.
Nem tudjuk, hogy mllyen. Telútett. A lélek hatja át teljességgel. Az Adógaras
egyetlen alakkal adja elő, amit átbrázol, Ez a figura háttal áll kifelé, a
Názáretivel szemben. A hatalom küldönce, aki nem is ellenszenvesen, szinte jóindu
lattal figyelme71teti a fiatal vándorló Mestert: Rabbi, adó is van a világon. Nemcsak
betegek, esettek és jócselekedetek. Nyúlj a zsebedbe - s a Názáreti megadta a
császárnak, ami a császáré, mert nem anarchiát, hanem rendet alm,I'It, Isten
országát hirdette. - Pénz? Menj, Péter a tócsához, biztos van abban. Végy ki
egyet, és add oda nekí. A küldönc fejében magamhoz való hasonlatosságot fedeztem
föl, noha csak negyed profilja látható; még a haja is hasonlít az enyémhez. A kép
igy lassan egészen a birtokomba került,

Következtek az Uffizi, a Pitti gyűjiteményei, a Museo Archeologico etruszk,
egyiptomi, -görög-római gyűjteménye, a San Marco-kolostor cellátban a Beato
Angelico freskói. Ezeket mind leírhaínám, de gyöngék a szavaim, hogy éreztessék
e müvek szépségelt, Hamarosan míndenütt rátaláltam először a legjelentősebb,
legnagyobb művekre, aztán kiválogattam azokat, amelyeket a legjobban szeretek.
Mert ez két dolog. Igy is nagyon sokat dugtam szellemi tarisznyámba. Ilyen az
Uffiziben Paolo Uccello csataképe. melyhez fogható ereje csak a kép testvér
párjának van, melyet a párizsi Louvre-ban őriznék; egy másik párját meg a londoni
National Gallery-ben, Ezen a képen valóbancsattognak, ropognak a rettentő súlyú
dárdák, a lovak patái, a pajzsok döngenek, nehezen, iszonyú erővel emelik egy-



másnak - fölvértezve - öldöklő szerszámaikat. A kép barnádból tüzesen villannak
az égővörösek, sárgák.

A kép ellentéteként Botticelli Juditját találtam meg, a Judit és Holotersies
kettős táblakép részét. Araszcs kis kép, hatalmas keretben. Mindig azt hittem
addig, hogy megközelíti az életnagyságot. Megkérdeztem a teremőrtől, hol van a
nagy? Ez az - mondta, Lemértem. 22x28 cm a kép.

Azután a két portré: Federigo da Montefeltre, a másik a felesége. Hátlap
jukon táiképek: Piero della Francesca. Utána Leonardo: Királyok imádása. Hatal
mas, négy négyzetméteres deszkára festett, elkezdetrt kép, de mindjánt tökéletesen
befejezett is. A barna, átlátszó lazurfestéket olyan árnyalatosan, érzékenyen,
anyagtalanul kezelte, hogy nem lehet már színesebb, legföljebb tarkább.

Akkor még a Ponte Vecchio fölÖ!1Jti folyosón az Uffiziból át lehetett menni az
Arno túlsó oldalára a Píttíbe. A kis folyosó a legutóbbi háborúban pusztult el.
A képtár termeinek agyonaranyozott, zsúfolt freskói alatt, a pompázó, hivalkodó
tombolásban hamarosan megíeltem azokat a képeket, melyek feledtették, elhomá
lyosították az aranyorgiát - mely némileg igazolja Savonarola átkát mindazok
fejére, akik a szegények istápolása helyett ilyesmire költötték pénzüket. Szegény
fejének az volt a baja, hogy eat a pápával is közöLte. Az egyik teremben, térben,
festőállványori megpillantottam Glorgione Koncertjét. Újabban Tiziano művének

tartják. Én Giorgíone művének érzem, és meg is maradok emellett. A gíorgíoneí
gordonkahang. mély líra sugárzik ebből a képből. Tiziano festészetében nincs
szomorúság, A szomorú szépséget Giorgione festette. Tiziano csaknem száz évig
élt, és jól. Giorgíonét korán elvitte ll. betegség, és nem élt jól. Em elárulják
képei is. Ez a kép, a Koncert azok'közé ta;to:llik, amelyen már nem is festményt
lát az ember. Mintha nem festve volna. Sem a színe, sem a levegője. Pedig nem
naturalísatíkus. A fiatal szerzetesféle muzsíkus keze, a vísszafordulő szomorú szép
arc olyan beszédesen., annyí mélységet idéz, hogy az ember úgy érzi, nemcsak a
szavakban - a: nagy költészetben-, de a képekben is megtaláljuk am, amit csak
érzünk, de nem vagyunk képesek kifejezni. Ezért találunk, ismerünk rá önmagunkra
a remekművekben. Ez vezérelt engem már akkor is azokhoz a képekhez - zenében
is ezekhez vonzödtam -, melyekben a magam érzésvilágával találkeztam. Ezek
nem mindig a leghíresebb művek voltak. Nagyon sokszor egészen szerény, majd
nem jelerntéktelennek látszó dolgokban is megtaláltam azt, amit a művészebtől

elvárhat az ember.
A Koncert ellentéte a valóban 'I'iziano festette, fiatal angol férfit ábrázoló

portré. A képen hatalmas, fekete ruhafoltból hűvös, szép arcú, szőkés, göndör
hajú fiatalember tekint ránk. Remekmű.

De odébb Rembrandt Űnarcképe is azt mondja: "Ez te is vagy".
Mikor e drámai tartalmakkal telített, izzó gondolatokat keltő képek után meg

álltam Domenico Venezíano női profilképei előtt, másik világba kerültem. Tavaszi,
nyári tájban sétálva érzi magát az ember úgy, mlrrt e képek előtt. Az egyiken
a szép rajzú profil, fehér arc, Lila sííínű ruhában; a másik fej szőke, zöld a ruha,
szürke az ég. (Eszembe jutott az én beállításom, a Vilma zöld blúzával.) Ezek
a képek nem gordonkahangon, hanem hegedű-, fuvolahangon szálnak.

A telítettségern olyan fokú volt, hogy féltem: hirtelen kiűz innen valami.
Imádkoztam. S nem űzörtlt ki a gonosz. Már nem is tudtam, mióta élek ott. Talán
csak napok voltak még, és én éveket éreztem. magam mögött.

Egy nap eszembe jutott, hogy - a sígnorával váltott reggeli néhány SzÓD
kívül - hetek óta nem beszéltem. Benéztem a Via det Servi végében az Akadé
miára. Gondoltam, esti rajzolásra bejárnék. De míkor a kis japán, akivel a
szomszédban levő tejivóban ismerkedtem meg, elvitt, elment a kedvem. Gipsz
szobrokat rajzoltak. GondoLtam, akkor inkább rajzolom az utcai heverőket, akik a
legjobb ingyen modellnek bizonyultak - órákíg szunyókáltak a templomlépcső

kön -: koldusok, utcai zenészek, sok-sok ilyen lézengő szép figura; autók helyett
akkor még ők voltak 'a tereken,
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Megnéztem a Míchelangelókat, majd átmentem a festék- és papírkereskedesbe.
Egy Ieltűnően nyurga, nálarn idősebb fiatalembert vettem észre, jött Ni az Akadé
miáról, az árkádok alól. Délben a latteriában, vagyis a tejivóban volt; a kis
japántól megkérdeztem. ki az, Marino Marini festő, Akkor végzett az Akadémián.
Tetszett nekem, mondtam is, ez biztosan tehetséges.

A kis japánnal úgy ismerkedtem meg, hogy egy este egy minden nélküli
pastasciuttát eddegéltem, s látom, mosolyogva jő az asztalomhoz, egy ceruzarajzot
elém téve, és kér, Irjarn alá a nevemet, nemzetiségemet. Csak néhány olasz szót
tudott, A rajzon valóban magamra ismertem, csak vékonyarcomban kicsit
Ierdébben ült a szemern. Idegen voltarn rajta, de a rajz nagyon finom.

Lehetett már negyedik hete, hogy odajártarn a latteriába. Még nedves, sokszor
szemerkélő esős, borús napok voltak. Ilyenkor vagy a San Marco celláiban néze
gettem Fra Angelico képeit, vagy ha be lehetett menni, a Palazzo Medici
Riccardiban Benozzo Gozzoli szépséges freskóit bámultarn. Utána a Iaateriába
merrtem enni valamit. Festőnövendékek jártak oda, nemzetközi társaság volt.
Egyszer vállamra teszi kezét egy csontos arcú, fekete szemű, nálam idősebb festő

forma.
- Maga nem magyar? - kérdé.
- Az vagyok.
Megölelt kedvesen.
- Pintér József - mutatkozctt be. 19 után került kí. Még gyerek lehetett,

mert akkor volt úgy harmincéves. Firenzében élt. Élt? Tengődött, Nőbolond volt,
s igy ha keresett is valamít, azokra költötte. Nemigen Iestett, mert a Buca Lapi
és a Buca San RufiIo éjszakai mulatókban gyors rajzokat készített; ezeket a mulato
zók megvették tőle. Nem nagy pénzért. Engem is elvitt egyszer-kétszer, noszogatott,
próbáljam meg. Nem próbáltam meg. Olyan rajzet én nem tudtam volna soha csinálni.
Satírozott, jól hasonlító, üres, rnegszépített, kellemetlen rajzok voltak, mert az ilyen nem
lehet más. Képtelen voltam még igazi jó rajzet is tölkínaíní bárkinek is. Koldulásnak
éreztem. Az önérzetnek amennyi előnye van, annyi áldozattal jár. sok mindenről

kellett lemondanom ezért, pedig nem én szereatem, hanem velem született,
A Pintérrel való találkozásból barátság nem lett, de jóban voltunk. O is érezte

hogy nem azonosak útjaink, de időnként fölkiabált az, ablakomba :
- Venga, Venga! (Gyere, gyere í)
így egy borús délelőtt festettem a szobámban, s hallom kiáltani a nevemet.

Kinézek az ablakon, hívom föl:
- Nem, nem.
A kezében ráz valami zacskót szélesen nevetve, hív, hogy én menjck le. Lent

mutatja, végre kapott hazulról mákot darálva. Már régóta kívánt mákos tésztát,
de az olaszok nem is iÍsmerik.' Mentünk a latteriába mákos tésztát enni. Két nagy
adag pastát, vagyis főtt tésztát ként, csak vajjal. és az útközben vett porcukrot egy
tányéron kezdte kevergetní a mákkal. Majd a tányérjainkban szepen fénylő.

gőzölgő, vajas rnakarónira nagy halommal rászőrt. A szornszéd asztaloktól mind
oda sereglettek.

- Che fa, Pínter? (Mít csinálsz, Pintér?)
Fölényes mosollyal fölszúrt egy jó adagot a villájára, odanyújtotta az egyiknek

a szája elé:
- Per gustare. (Kóstold meg.)
Az olasz óvatosan, az ajka szélével lehúzott egy keveset, forgatta-forgatta, le is

nyelte, de nem volt elragadtatva tőle. Annál imkább mi. Nekem is ízlett. nemcsak
a folytonos éhségem miatt. hanem mégis hazai étel volt, s ez eszembe juttatta az
otthoni dolgokat. Az óriási élrnénysorozat, amit átéltem. az a sok mínden, amit
láttam, és soha egészen meg nem ismerhetek, elhomályosította az otthoni öorgoxat.
Az otthon, az Akadémia már távolivá vált, nem volt már bennem sérelem, de
vágy sem: itt egész nap, hetek óta, Donatellóval, Fra Angelicoval szivtam egy
levegőt.
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A Michelangelo-ház akkor még elhanyagolt állapotban volt; rnost a Galleria
Buonarotti van benne. A Santa Croce-templom körüli utcákban rajzolgattarn, mikor
megpillantok egy táblát. Kis, jelenték/telen főlirat volt. Casa Míchelangelo
Buonarotti. Benyitottarn. Talán nem dobnak ki. Nem, mert múzeum volt. Borzongva
jártam szobáiban. A sötét, aránylag kis helyiségekben egy-két műve - az is fiatal
kori - és néhány rajz.

Donatello műhelyére is hasonlóképpen találtam rá. Baedekerem nem volt soha.
Rábíztam mindent az ösztönömre. Meg is találtam mindent ugyarmyíra, hOgJ'

harminc év múlva sem találtam jobbakat,
Teltek a hetek. A San Lorenzo-templomban, a Medici-sírok előtt míridig meg

indult tisztelet fogott el: Michelangelo számomra megközelíthetetlen volt, és talán
az is marad. Hiszen csak mcsolyogni valók azok a dolgok, melyeket Michelangelo
nyomdokain próbáltak létrehozni.

A templomban ödöngve megpillantok a baloldalon egy ajtónyílást. Bemenve
lá/om, hogy ez a régi sekrestye. A be járattól jobbra eső, hatalmas miseruha
szekrény tetején megpillantottam egy szebrot. Odamegyek, Alig akartam hinni a
szemernnek : Donatello San Lorenzoja volt. Ott, úgy rátéve li szekrényre, ahogy
ötszáz éve odatették. Fiatal, tízenhat-tizenhét éves reneszánsz ifjú portréja.
Terrakobtából van. Fejtartásából, remekül rníntázott, csigás, homlokába hulló
hajából, büszke őztekintetéből, az egész szoborból magától értetődő szépség és erő

áradt, ami majdnem mínden Donatello-szebor sajátja; ez az a donatellói szellem,
ami által észrevétlenül válik a legnagyobb szobrásszá,

Igy állt össze bennem ott Fi.renzében Firenze szellemének lényege. Festészet,
szobrászat egy dolog. A Ghíberti-kapuk aranyozott képdomborművei domború
képek. A festmények meg festett szobrok. Az építész Brunelleschi fából faragott
Feszülete valóban vetekszik Donatellóéval, Leonardo nem egy szobra a szobrá
szokéval, s Michelangelo festményei közott van egy, mely a legnagyobb festmény,
ami.t valaha festettek. Nem cédulák határozták meg, hogy mi mícsoda, hanem a
művek, De hogy mílyen föltétele volt egy-egy rnű létrejöttének, annak jó példáját
látni a Bargellóban levő kapumodelleken. melyeket a Battístero di San Giovanni
bronzkapujának tervezésére kiirt pályázaton mutattak be. Egy.-egy reliefképet eredeti
nagyságban terrakottából, aranyozva kellett bemutatni. A két művet nézve az első

gondolat: nem volt körmyű eldönteni, hogy a megbízást Písano kapja-e vagy
Ghiberti.

A Dómban nagyon szeréttem járkálni. Igy írom le, járkálni, mert akkora
belső tere van, hogy a kupola alatt az ember szinte az eget érzi maga fölött.
A hátsó kis oltár sárgás fényében Michelangelo Pietája áll. Amint nézegettem.
fokozatosan bontakozott ki előttem ennek a teljesen rendhagyó óriásnak az ereje.
Ezen a Pietán ahány alak, annyiféle lépték. Mária sokkal nagyobb asszonyalak,
mint balra Magdolna. A Jézus-alak mindogyíküknél nagyobb, a csuklyás Arimateai
,József - a művész önarcképe - óriás méretekben magasodik az egész csoport
fölé. Csak többszöri szemlélgetés után vettern észre, hogy Krisztusnak csak egy
lába van .. A második láb beiflesztésóhez a lyuk be van ugyan már fúrva, de nem került
rá sor. Nem is szükséges. Nem veszi észre senki. Nekem is alig' akarták elhinni,
míkor mondtam.

Igy teltek a hetek, és a februári regzelek rózsaszínje, a naplementék zöld ege
ragyogott már. Elindultam a falakon kívüli Firenzét megismerni. Az első utam
a San Míníato-dombra vezetett: onnan nézve a város aranyfényű. Azután
Fiesole. Az etruszk fészek és az ősi romok fölött a ferencesek kolostora. De nem
Firenze történetét írom, hanem az én napjaimat. Mit, míért, hogyan csináltam.

A képeimet egymás után festettern. és a könnyezet erősen a Gulácsy-hatás felé
terelt. Egy este úgy éreztem, ebből ki kell törnöm. Már március volt, a karnevál
fölvonulások három napján is túl voltunk jól. Összeszedtem azokat a képeket,
melyeken Gulácsyt éreztem. Összegöngyöltem, hónom alá csaptam őket, és kimentem
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a Ponte Vecchióra, s annak délnyugati kilátóján az egészet bedobtam a vízbe.
Lehet, hogy a sok élmény, nem kevésbé a sok éhezés megrontotta már idegeimet,
rnert a képek megmaradt része még évtizedek múlva sem igazolta ezt a tettemet.
De hát én la radírozás jegyében Indultarn. Ez nagy radírozás volt. Másnap kimentem
az utcára festeni. ott ez megszekott jelenség volt. Angolok, festők, festőnők

tucatjával festették a látványos részeket. F:n az Alighieri pék házát festetltem,
a Piazza Carmínét, de azon vettem észre magam, hogy amit természet után festek,
az is erősen hangulativá válik. Ugyanúgy, mint ahogyamodetll utáni rajzolásban
és festésben sem tudtam pontos természettanulmányt készíteni.

Eddig a januári-februári Firenze ege, levegője nem volt más, mint a hazai.
De a március olyan egeket hozott, hogy megértettem, míért van a kora reneszánsz
és reneszánsz képeknek olyan csodálatos üde egük, Soha sehol nem láttarn ehhez
fogható szép egeket. A Ponte Vecchio kilátónyílásába naponta elmentem, hogy ezt
a fájdalmas, szívszorító szépséget újra és újra magamba szívjam.

A kedvenceírn már megvoltak végérvényesen, gyakran meglátogattam őket. Az
egyik legkedvesebb a Palazzo Vecchio homályos, dús, loggíás udvarában a kút kis
figurája, a hetven centiméteres puttogyerek, Verrocchio mester műve. Ismét egy
rendhagyó [elenség. Nem ide szántálc. Eredetileg kertífígurának, vízköpőnek készült,
de ide helyezték, a komor kőpalota homályos udvarába, különféle eredetű kávákból,
medencékból, oszlopdarabokból összeépített építmény tetejére. A magasból érkező

fény alig világítja meg. S ez a visongó kölyök - a hóna alatt vizet köpő hal - édes
életet, a toszkán kertek minden varázsát behozta a zárt, komor falak közé.

Toszkán kertek. A kom tavasz kihajtott a városon kívül. A kertek, kastélyok
és Villák szépségéről kötetet kellene írni. A népvándorlás századaiban minden
elpusztult, ami műveltség, szépség volt, de itlt a maradványaiból olyan kerteket,
antik világot idéző kő- és növényi szépségeket építettek újjá, hogy ez Európa
legszebb tettei közé sorolható. A szép hajlatú dombok oldalai ezüstösek az olaj
ligetekrtől, legtöbbjét teraszos kőfalak tagolják. Amott a szőlődomboknak alacsony
kőfalakkal telerajzolt oldalai, s legtöbb helyen a fekete ciprusligetek úgy övezik
a kastélyt, hogy csak egy-egy kápolna harangtornya látszik kl. Ami föltűnt, a
táj nagy csöndje, Nincs madárdal. F:rthetetlen, de az olaszok megették, és
megeszik ma is a madarat. Csak Assisiben, a várostól nyolc kilóméterre levő

Carceri-erdőben hallottunk madárdalt. Ott az öreg, megvasalt fa közelében, ahol
a Szent prédikált nekik. A vadőr, nem a kegyelet védi őket. Csak a távoli vagy közeli,
gyakori harangbongás vagy csengő, könnyű harangozás a táj zenéje, hangja.
Vasárnaponként beültem egy-egy külvárosi, kedves, szőlőlugasos trattoriába, ahol
gyakran kórusban énekeltek a mesteremberek. Ezek majdnem míndíg engem is
kínálgattak' borral a hatalmas butykosokból.

A pénzem már fogytán volt. de a népkonyhában mégiscsak egyszer ebédeltem.
a Lungarnőval párhuzamos szűk utcában. Az ételre nem emlékszem amit egy
liráért adtak, az alakokra igen, s egy rajzern ma is őrzi, Volt ott lezüllött muzsí
kus, színész, jobb napokat látott prostituált, öreg, fiatal. Aztán a szegénységtől

fölismerhetetlen emberek. Intelligens arcú férfi, piszkos csavargók, purgatóriumi
alakok; a furcsa sereget a magasból jövő gyér fény még irreálisabbá tette. Az
óriási, hosszú deszkaasztalokhoz a bádogtányérok lánccal voltak odaerősítve A lán
cok egész ebédidő alatt zörögtek. Megettem valahogy, amit adtak, de ezt a lánccsőr

gést nem kívántam még egyszer hallani. Ezek és a munkavállalás akkori nagyon
szígorú tilalma rést nyitottak bennem arra a gondalatra, nem marad más hátra,
mint a mulatóbe1i gyorsrajzolás - amire elsősorban lelkileg éreztem magam
alkalmatlannak, Mert még akkor is, ha Pintér elhívott az asztalához, rühellet
tem, hogy a mulatozó gazdagok engem is ilyen Stein-nek néznek. Festékem, vász
naim erősen fogytak. Papírom volt. mert míndíg szereztem finom papírokat.

Egyszer bementem a Piazza della Signoría közelében egy papírkereskedésbe.
Mermyezetig érő polcokkal volt tele, és nagyon szép papírok lapultak a polco
kon. A kisasszonytól engedélyt kértem, hogy nézegetve válasszak. Kiválasztottam
egy kedvemre valót, ami négyfele vágva épp megfelelt az akkori kedvelt mére
ternnek.



- Quanta costar (Mennyibe kerülj) - kérdeztem.
- Cinque lire (Ot lira) - mondta, lágy, firenzei s-sel ejtve a cs-t. Mondom,

ez nekem egy kicsit sok. Szegény festő vagyok. EDre olyan fej- és arcmozdulart
tal, a kezével nyomósítva, míntha azt mondta volna: Nem szegény vagy, hanem
szamár. Rám kiáltott:

- Per kiló!
Ilyen örömök értek szegénységemben. Sokszor gondoltam arra, hogy a jómódú

Rippl-Rónaí míért rajzol krajcáros irkapapírra. Ha valaki gazdag, ennyire zsugori?
Sajnos, a legszebb rajzai így mennek tönkre.

Természetem - s ezt az utóbbi két év és a firenzei hónapok véglegesen meg
érlelték bennem -,. hogy míndíg a nehezebbet váiasztom. Az önérzetes nélkü
lőzést inkább, mínt a könnyebb, de megaiázó kérést, alkalmazkodást. Nem bán
tam meg.

A mohóság, mellyel míndenj magamba akartam szívni és olvasztani, kime
rítetC Ami addig nem fordult elő, én is üldögéini kezdtem a Ponte Vecehic árká
dos nyilásának mellvédjén, délelőtt a tavaszi napsütésben, délután pedig a nyugati,
árkád nélküli mellvéden, a Cellini-szobor alatt. Megérintett a semmittevés gaz
dagsága. Csak nézni, némi a palotákat, az eget, az embereket, akik furcsa módon
sietnek, egymásba kapaszkodva bemennek a boltokba, egyikből a másikba, za
jonganak, valami célért mindig sietinek - rnert van pénzük. Nagy élvezettel mű

veltem ezt a szemlélődést. De azt is észrevettem, hogy nem nyúlok olyan gyorsan
ceruzárnért, mint addig. Bevallottarn magamnak: elfáradtam. Hazamegyek, Beírat
kozom a főiskolára, habár ez már nem jelentette nekem azt, amit egy évvel eze
lőtt. Hogy míkor magyek, még nem döntöttem el, de ezután már a modern festők

megismerésével .foglalköztam.
Szép kiállítfsokon és a múzeumban is sok jó anyaggal találkeztam. A no

vecentisták - magyar értelemben XX. századiak - kerültek elém: Carlo Ubaldo
Oppi, Giorgio de Chiríco, Giorgio Morandi, Marino Marini, Arturo Martini, Mario
Sironi, egész sora a jó festőknek és szobrászokinak. A futurístákat nem szerettem,
nevükkel ellentétben nagyon avultak voltak. A picassói kubízmus átvevóit sem.
Picasso 1917-ben éppen Olaszországban vált meg tőle, és lett átmenetileg klasszici
zálóvá. Azok meg a huszas években kezdték utánozni, és tíz év múlva még voltak

sőt még ma is vannak -, akik Picasso uraság levetett ruháiban járkáltak
és járkálnak.

Rábukkantam akkor Chirico mellett egy festőre, azt szerettem a legjobban.
Szerény tárgyú, kis képeket festett, de olyan telítettek voltak, melvekhez fogha
tót egyik modern képen sem éreztern. Giorgjg Morandi volt a neve. Negyven év
múlva a velencei bíennálén, amikor én állítottam ki a magyar pavilonban. Mo
randi az olasz pavilonban már posztumusz életművel szerepel:t. Az egész biennálé
Iegnagvobb értéke volt. Amint Masaccío esetében. úgy a moderneket illetően sem
tévedett a fiatal firenzei festő. Elszorult lélekkel járkáltarn a városban, városon
kívül, és becsempésztem agyamba a gondolatot, hogv úgyis visszatérek ide.
Viss~a is mentem.

A haziasszonyom könnyezett. mikor elbúcsúztam, Neki is mondtam - hi"z
akkor már egészen jól beszéltem olaszul -, jövök vissza. Kedveltek, szerettek,
iJ.iszen észrevétlenül éltem. Soha egyetlen kifogásuk nem volt, nem is lehetett
ellenem. Csak egyszer korholt. mikor észrevette, hogy niazam mosom inzelmet.
Rám parancsolt, hogy ezután tegyem félre a szennves inaeket. Kötetnyit Írhatnék
a hétköznapok kedves eseménveíről, de ez :'lZ írás mást nem szolaálhat. mint
hogy föltárja rendhagyó életpályám útját. Bizonyosan több szórakoztató, iz
galmasabb esemény marad így ki belőle, mint amennyi belekerül.

Pintérrel e!!vik éiie1 elmentem a Piazza dell"! Signertán ácsorgó fiákeresek
hez. Pintér sprtédletével eladt'lin nekik a télíkabátomat. Ez hosszabbított valamit, PS
Velencében három napot tölthettem. Az elszakadás Ftrcnzétől nehezebb volt:
mirrt gondoltarn. Velencében már nem néztem meg még: a Galleria dell'Accademia
gyújteményét sem. Nem volt már fölvevő erőm. Mikor Magyarországra értem,
úgy éreztem, hogy tíz évvel lettem öregebb.
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