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Saáry Éva

SÉTÁK A MONTE BRÉN
A Castagnola felé kanyargó úton elsõként is az ördöggel találkozunk. No nemigazi, „élõ” mivoltában, csak sziklába vésett dombormûként – vörös arccal és fenye-getõ lópatával. Mint európai országainkban általában, itt is vele végeztették a ne-hezebb mûszaki feladatokat (hidak, várak), föláldozva neki fizetségül néhányfölösleges lelket.
A Villa Favorita (vagy: Rohonczi kastély)
Utunk elsõ állomása azonban egészen más témakörbe és területre visz bennünket.Megállunk egy díszes kovácsoltvas kapunál. Az elõtte lévõ tájékoztató táblán azén ideérkezésemkor (60-as évek) még a „Schloss Rohoncz” szerepelt, amit azótaeltüntetett az idõ. A dúsgazdag német acél-mágnás, Heinrich Thyssen ugyanis aVas megyei Rohonczi kastélyban ismerkedett meg Bornemisza Margittal, akithamarosan feleségül is vett, megkapva általa Ferenc Józseftõl a „bárói” címet.A mûkincsek szerzését már Magyarországon megkezdték, de amikor a kommu-nizmus elõl menekülve, 1919-ben Hollandiába, majd 1932-ben Lugánóba költöztek,Frigyes Leopold porosz hercegtõl megvásárolták a Villa Favorita nevû tóparti barokkpalotát. Itt helyezték el egyre szaporodó szobor- és képanyagukat, létrehozva avilág egyik legnevezetesebb magánygyûjteményét. Csak mutatóba sorolok föl né-hány nevet: Antonello de Messina, Gentile és Giovanni Bellini, Beltraffio, Boucher,Bramante, Canaletto, Caravaggio, Hans és Lucas Cranach, David, Duccio, Dürer,Van Dyck, Van Eyck, Fragonard, Ghirlandaio, Goya, El Greco, Franz Hals, Holbein,Filippino Lippi, Lorenzo Lotto, Memling, Murillo, Piero della Francesca, Raffaello,Rembrandt, Rubens, Ruisdael, Tiepolo, Tintoretto, Tiziano, Velasquez, Watteau,Zurbaran festõmûvészek és Giovanni da Bolongna, Jacopo della Quercia, Luca ésGiovanni della Robbia, Sansovino, Bernini, Houdon, Rodin szobrászmûvészek. Nos,ehhez a gyönyörû múzeumhoz jutunk, ha átlépjük a kovácsoltvas kaput, megvásá-roljuk a drága belépõjegyet, és átsétálunk a hangulatos, ciprusos parkon. Azt ismeg kell említeni, hogy a képtárat csak az „öreg báró” halála után (1948) nyitottákmeg a közönségnek, mivel a város ezt szabta feltételül az óriási örökségi illeték elen-gedéséhez.Apja után Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza lett a galéria és a magasabbanfekvõ privát kastély tulajdonosa. Ha kisebb-nagyobb megszakításokkal is, de itt éltegymást követõ feleségeivel, amíg az utolsó -a spanyol Carmen- rá nem vette, hogyköltözzenek át Madridba. 1992-ben a mûgyûjtemény 800 darabját szállították át

Ibériába, ahol az állam a Pradoval szemben lévõ Villahermosa palotában adomá-nyozott számukra méltó helyet. (A báró ott is halt meg 2002-ben, 80 éves korában).Ezzel a kollekció lugánói története – a város nagy veszteségére! – befejezõdött, deebben szerepet játszottak az egyre fokozódó adókövetelések is. Most csupán a ma-radék képanyag látható, és a Villa Favoritában idõszaki kiállításokat rendeznek.Férje halála után Bornemisza Margit feleségül ment Magyarország berni nagy-követéhez, Wettstein Jánoshoz. Mindketten az ascónai temetõben nyugszanak. Afiú, Hans Heinrich, tiszteletben tartva édesanyja emlékét, nagyrészt magyarokkalvette magát körül. Legnagyobb fontosságú két titkára volt, elsõsorban Gróh József,akivel együtt járt a fribourgi egyetemre. A befutott segélykérelmeket is õ bírálta el,és terjesztette aláírásra a báró elé. Az erdélyiek, de a nyugati magyar cserkészet isszép támogatást kapott, de a Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Körnekcsupán egy 200 frankos alamizsna jutott, ami a küldött ajándék könyvek árát semfedezte. Gróh különben nem vett részt a helyi magyar életben. Ezzel szemben afrancia állampolgárságú Hering József jogtudós lelkiismeretesen támogatta akantonban élõ honfitársait, és állandó szerepet vállalt (vállal ma is) a Ticinói Ma-gyar Egyesület vezetõségében és munkájában. Nagy mûvészeti érzékenységrõl éskiterjedt tájékozottságról tanúskodó magyarázatait mindig élvezet volt hallgatni aképtárban.A legrendhagyóbb azonban az „öreg báróval” idekerült, egyszerû lovászfíúbólmúzeumigazgatóvá avanzsált Berkes Sándor pályafutása volt. Autodidakta módontett szert a tudására, és „dolgozta bele magát” a számos országra kiterjedõ mûvészetitennivalókba. Múltjától azonban sohasem szakadt el teljesen. Mindennap kilovagolt,és ezt csak kedvelt állata pusztulásával hagyta abba. Én német felesége halála utánkerültem vele közelebbi kapcsolatba, mikor Magyarországról próbált magánakházvezetõnõt hozni. Az elsõt egy ideig én tanítottam olaszra, amíg meg nem szökötta fõnök „szigorúsága” elõl; a második eleve nem vállalta a feladatot; a harmadikat,Erikát, pedig akkor láttam utoljára, mikor 2002. augusztus 20-án a fiú „tilalma ellenére”sírva közölte velem a 90. életévét betöltött Sándor jobblétre szenderülését. (24 óraleforgása alatt sebtében temették el, senkinek sem küldve értesítést.)Berkes a Zala megyei Inkérõl származott. Saját költségén hozatta helyre szülõfalujatemplomát, és haza készült, amikoris a Szent István ünnepségek keretében „díszpol-gárrá” akarták avatni. Akadtak azonban a bárónak más magyar alkalmazottai is.Nála dolgozott szakácsnõként UgróczkyJúlia, Rédey Júlia és mint kisegítõ, Szve-zsényi Irma.
A castagnolai templom és temetõ
Nem mindegy, hogy valaki milyen körülmények közt ismerkedik meg egy vidékkel,egy várossal. Akit elsõ látogatása alkalmával hetes esõ fogad Lugánóban - ami áp-rilisban-májusban gyakran elõfordul -, keserûen félre fogja húzni a száját valahányszor
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a „napfényes Ticinót” emlegetik elõtte; de nem jár jobban az sem, aki az augusztusihõségbe pottyan bele, mikor tejfehér párák nyelik el a hegyek körvonalait.A budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum két lelkes irodalomtörténészének, LángJózsefnek és Nagy Csabának 1990 tavaszán azonban szerencséje volt. Érkezésüketmegelõzõen egy kiadós zápor elsöpörte a ködöket. Élesen rajzolódtak ki a San Sal-vatore és Monte Bré körvonalai, a bárányfelhõk habosan domborodtak az ég boltján.Ragyogott a tó a fényes, smaragdzöld délszaki növények koszorújában. Vendégei-met fölvittem kocsival a Monte Brére. Az út minden fordulójából csodálatos kilátásnyílott a Ceresio ágas-bogas rajzára, a Melidei híd karcsú ívére, a városnak a Cassara-te folyó két oldalán elhelyezkedõ tarka épületeire, a strandra, a teniszpályákra (nem-zetközi versenyeket szoktak itt rendezni), de a dombok hajlatában meghúzódó aprófalvakra is.Természetesen el voltak ragadtatva, s én is újra fölfedeztem az õ rajongásukonkeresztül városunk tündéri panorámáját, amit hosszú ittélés után már hajlamos vagyokidõnként elfelejteni, illetve „természetesnek”, „magától értetõdõnek” fölfogni.Édesanyám ismételgette gyakran utazásaink során: „Szép, szép ez a vidék, deazért nem versenyezhet Lugánóval!”Barátaimat azonban nemcsak a turisztikai nevezetességek, hanem a magyarvonatkozások is érdekelték. A két szempont összekapcsolása nem okozott gondot.A Villa Favorita megtekintése után a Castagnolai templomnak a hegyoldalbólmessze kiemelkedõ, puritán, román épülete következett, melyhez engem személyszerint szép és szomorú emlékek fûznek. Itt esküdött Larroudé Ágnes leányom1990-ben „örök hûséget” az olasz Giampiero Pais-nak; itt keresztelték 1992-benJulika unokámat, de innen temettük édesanyámat, s 57 éves korában, szívinfarktuskövetkeztében hirtelen elhalálozott francia férjemet, Josephet is.A Szent Mihály templom terasza a turisták kedvenc tartózkodási helye. Itt lehetkészíteni Lugánóról talán a leghatásosabb fényképfelvételeket.

A világ legszebb temetõje
Sokan látogatják azonban a hegyoldalba lépcsõzetesen telepített sírkertet is, melysokak szerint „a világ legszebb temetõje”. Ha fölülrõl kezdjük a nézelõdést, mindjártédesanyám (Saáry Istvánné, sz. Kirtyán Margit, 1904-1981) hantjára bukkanunk. Atarka márványba vésett idézet az én „Átható csend” címû, 1973-ban megjelent köte-tembõl való: „A halál is az élet egyik formája, átmenet más diemenziók felé”.Tõle nem messze, bronzdombormûvel ékes családi kriptában nyugosznak aBatthyány grófok, akik közeli rokonságban lévén a Thyssenekkel maguk isCastagnolán éltek. Ide másolom a föliratokat: „Margit Batthyány (n. Thyssen), 1911-1989” és „Iván Batthyány de Német-Újvár, 1910-1985”.Itt látható az erdélyi származású Bíró József (1887-1975) és felesége, az idõs korábanis világszép asszony, Paola (1896-1986) falba mélyített sírja. A férj végleges svájci
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letelepedése elõtt évekig volt a budapesti Iparmûvészeti Fõiskola igazgatója. Aztána híres helvét mesternél, Hodlernél tanult. Négy gyermekükkel sokáig éltek Bréfaluban. Lányuk, Franciska nyugdíjazásáig textiltervezést tanított a lugánói ipar-mûvészeti iskolában, három fia közül egy Franciaországban, kettõ pedig Német-országban lett jónevû építésznérnök. A svájci feleség és a gyerekek is szépenbeszéltek (beszélnek) magyarul.Létezik egy „Walter Farkas (1905-1979)” feliratú sír is, de róla nem sikerült kiderítenisemmit. Az urnák kamrájában helyezték el a tragikus autószerencsétlenség következ-tében elhalálozott Guttman Zsuzsát (1921-1993) és édesanyját, Edmond Ernestinát(1898-1983).Egy alsóbb szinten található a híres festõ- és grafikusmûvész, Reiner Imre (1900-1987). Róla, Bíró Józsefrõl és másokról “Érdekes emberek” címû, Vadnay Zsuzsávalközösen írt és 1981-ben, Zürichben napvilágot látott riportkötetünkben részletesenírtam.Végül, még egy „lépcsõvel” lejjebb van francia férjem, Joseph Larroudé (1931-1988)sírja, melyre több helyen is följegyzett, kedvenc Marcus Aurelius idézetét vésettem:„Mon Dieu, donnez moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer,le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse d’en faire ladifférence.”1 – Ha Lugánóban halok meg, engem is Joseph mellé fognak temetni, delehet, máshonnan is elhozzák majd ide a hamvaimat.

A csúcson
A 932 méter magas Monte Bré csúcsára vivõ fogaskerekû vasút fölsõ végállo-másánál a nyári hónapokban mindíg zsúfolt vendéglõ található. Nyitott teraszánasztalok, színes napernyõk, sõt egy oszlopra szerelt erõs távcsõ is, hogy aki nemelégszik meg a szabad szemmel is pompás panorámával, a részletekben is elmerül-hessen. Innen látni jóformán az egész környéket; a Ceresio vitorlásokat ringató,palakék tükre mellett a ligetek zöldjében megbúvó kis Muzzanói tavat is.Aki viszont autóval kanyarog föl a szûk, de rengeteg szépséget nyújtó szerpentin-úton, az a Monte Boglia és a Bré közti mélyedésben fekvõ, hasonnevû faluba érke-zik. Természetesen ez is ismert és kedvelt üdülõhely, de állandó lakossága van. Ittélt sokáig igen nehéz körülmények között családjával a már említett Bíró József. Ahelység templomában két szignált freskója is látható. A nagyobbik Jézus föltáma-dását ábrázolja.

A fogaskerekû végállomást a faluval összekötõ meredek lépcsõsor fele útján, kistér közepén, télen hóviharokkal dacoló, magányos, egyemeletes, sárga épület áll.Itt töltötte végleges kórházba vonulása elõtt utolsó hónapjait a nagyon tehetséges,jászsági illetõségû festõmûvésznõ, Krump Éva. Súlyos tüdõrákban szenvedve,gyógyulását a „jó hegyi levegõtõl” várta. Egyéni ízléssel berendezett, mesevilágraemlékeztetõ lakását állandóan rendezgette, mintha örökké élne. Nagy, hangulatosvászonképeket (parttalan tenger, különös madarak, gyûrûshajzatú, álmodozó nõk)és csodálatos rajzokat készített, de Lugánóban nem ismerték, nem értékelték, pedigolasz mûvészek társaságában hivatalosan meghívták Japánba freskókat festeni.Betegsége idején magyar részrõl fõleg a rádiózenekar klarinétosa, Vass Dániel törõ-dött önfeláldozóan vele, teljesítette kisebb-nagyobb kívánságait. Hogy mi lett a ha-gyatékával? Képeinek egy részét még életében elszállíttatta egykori lakóhelyére, azolasz Macerátába. Más része szétszóródott. Magyarországra került belõlük a leg-kevesebb.A magas utat szegélyezõ szép nyírfasor viszont a müncheni Nemzetõr fõszer-kesztõjére, Ollas Tiborra emlékeztet. Nagyon szeretett Lugánóban tartózkodni, smég utolsó találkozásunk alkalmával is fájó szívvel emlegette sétáinkat a MonteBrén.

1 Magyarul: „Istenem, adj elég derût, hogy elfogadjam mindazt, amin nem tudok változtatni;erõt, hogy változtassak a megváltoztathatókon; és bölcsességet a kettõ megkülönböztetéséhez.”
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