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Fiesole, az ősi etruszk város, a hálátlan Firenze anyja, magasan ül a sík
ság fölött, hegyei, ligetei közt. Története kegyetlen és kemény, folytonos pusz
tulásokkal, gyilkolásokkal és háborúkkal teli. A falak, melyek a véres évezre
dekbőlmég megmaradtak, romjaikban is oly életről beszélnek, mely semmikép
sem volt szelid a hegyek között.

De az utas nem érzi már a kegyetlen multat, mely fel-felkisért az öreg falak
közül. Csak a szelid tájat nézi, amint az autó porosan s merészen kapaszkodik
fölfelé. Ezek a dombok, Toszkána drága dombjai, érzi most az utazó, csak
képen és messziről oly szelidek s hullámosak. A valójában e hullámosság mere
dekséget és nem egyszer megközelíthetetlenséget takar. A régi etruszkalapítók
tudták jól, mért rakták oly magasra városuk- falait, mert minden régi város
vár egyúttal, a régi város mindíg hegyre épült, dacosan s keményen, szűkkeb
Iűen, összeszorultan a síkságok fölött; Fiesole is, melynek a későbbi dicsőséges

Firenze csak vásárhelye volt eleinte az Arno enyhe partjain, merre összefutot
tak mindenfelőlaz utak, Fiesole is szinte megközelíthetetlenül, meredek lejtők

s merész utak tetején ül a dombok fölött, a síkság fölött, elzárkózottan s egye
dül: a védekezés, mely a régi városok föladata s hivatása volt, magányos
helyzet és egyedüli s minden régi város magáramaradt, néha hálátlanul is
bántott védő ősanya. A meredek lejtőkönkertek, ligetek, lugasok, gyümölcsö
söknek szövedéke ; a kertekből poros és öreg olajfák görcsös, fekete ágai vigyáz
zák az utat. Az utas érzi a dombokat s talán eszébe jut - mert e dombok olya
nok, mint a lélek szelíd s néha váratlan hullámai -, hogy édességüket a karcsú
hajlásaikat látta már valahol, e dombok benne hullámzottak már évekkel eze
lőtt is, tán évekkel előbbről emlékezett reájuk, vágyak és képek nyomán:
mert Toszkána s Firenze említése már maga a vágy, tán most látta őket, órák
kal vagy napokkal ezelőtt, mikor a firenzei képtárakban loholt izgatottan,
a keresés s a megérkezés szédületei közt ; ott látta e dombokat a firenzei szent
és nagy mesterek képein, kissé Botticellinél is s főleg a fiatalos Benozzo Gozzo
linál. Igen, ilyen kertek, dombok, lombok, ilyen fák, ilyen erdők közt és ily ég
alatt vonul tarkán, előkelőn, a quattrocento fiatal pompájával ékesen, szép
ruhákban és sudár lovakon a menet, a három királyok menete (a Mediciek és
környezetük ábrázolásai) a Kisded jászola felé. Az utas érzi most: a táj
merész, a dombok itt fiatalok és könnyűek s nem öregek és szinte patriciusi
méltóságúak és tragikusak, mint Róma dombjai. szinte könnyű, szinte test
telen; a dombok vonalai nyugodtak és mégis meglepők, nyugalmuk a lebegés
biztonsága már és merészségük a független szellemé. A kékes ég alatt (a nap
fény már megtörött s jönnek a szelid, alkonyi színek, jön a legszebb óra) min-
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den fölolvad és egyszerű lesz és közben mély véghetetlenül, a fák, a táj, a dom
bok; problémátlan és egyszerű most a táj, csodálatos és mégis természetes,
mint minden, ami isteni; ez az egyszerűség az isteni és a befejezett egyszerű
sége, ami után nincsen folytatás.

De ugyanekkor a táj lelkének egy másik eleme is megjelenik. Az ég, a vona
lak, a merész meredekség, a dombok hullámzásai, az arany és zöld színek játékai
mögül előötlik egy tragikus vonás. Keresztény ez a táj, érzi megnyugodtan az
utazó, szelídségébe a toszkán Madonnák mosolya vegyült, mely egyszeriJ. és
mégis titokzatos, fiatalossága meg olyan, mint Botticelli fiatalangyalaié és a
karcsú fiúké Gozzoli képein. Az utazó nem érzi még a pogány bűvöletet, mely
később körülöleli, ahogy délebbre megy. Még nem izlelte meg tudatosan a
pogány Róma puritán komolyságát; mert a római dombok férfiasak és egy
szerűek, akárcsak régi lakóik s erényük ma is a klasszikus római "gravitas" ;
nem érzi még Nápoly érzékiséget sem; szelíd ez a táj és rajta minden szellemi;
mint Firenze sudár leányai; és szinei sem olyanok - a tomboló vörös, a bús
barnás, alkonyi arany -, mely alkonyatkor megjelenik Nápoly és Capri fölött;
az utazó eddig műteremvilágitásnak látta Claude Lorrain és a többi klasszi
kusok aranyos, barna ködeit : most tudja, ez a déli táj pogány valósága. De
a toszkán tájnak szelleme is színe keresztény; mert szelid, lágyan hajlatos,
mint egy ponton a katolikus lélek és színe a szentek jellemző és egyházilag is
úgy pártfogolt színe : a, kék s a zöldelő arany, ami elömlik a késő délután meg
hitt ragyogása a dombok fölött.

De a valójában, hol hát itt a fiesolei táj tragikus eleme 1 Ez a kék és zöl
delő földszín, ez a befejezett keresztény nyugalom, melyet sugároz ez a föld
s melyet sugároznak a szent és szelíd régi meaterek képei, ezek a kéklő és
mosolygó Madonnák, az átszellemült angyalok és a kellemes fiatalemberek
karcsúsága : ez már csak egy kései és ragyogó kor elégültsége, a befejezettség,
melynek nincsen mit már kívánnia, mely a puszta létnek s a lét anyagi szépsé
geinek (mert a szépség egyszerre anyagi és isteni) s az égi lénynek még egyszerre
örül. Firenzét, Fiesolét, Toszkána drága és lágy dombjait már örökre így látja
a kései szem, ez a táj a keresztény idilli szemléletnek épúgy örökre eljegyez
tetett, akár Szent Ferenc és Giotto Umbriája. Az ember érzi: e tájnál és a lé
leknél, mely a tájat betölti (a táji lélek emberi ész szülötte-e, az emberi bele
érzésé, avagy önmagában való isteni adomány n nincs tökéletesebb. A quattro
cento a befejezés, a mosoly, a nyugalom, szellem és anyag szintézise, a lét öröme,
egyike a ritka tiszta pillanatoknak, mikor az ember és a történelem örül;
a cinquecento már kavargó és tragédiákkal és sötétlő heroizmusokkal teli;
aztán csak végtelen dekadencia az emberi sors, egyre mélyebb zuhanás lefelé.
A toszkánai táj s a quattrocento szelid képei az emberiségnek tán utolsó moso
lya, életünk ezután már komoly és keserű, a fiatalság nem lehet örök, a mosoly
lassan letorzul és halálos maszkká változik s a szerelern és a halál közt, akár a
halál s az álmodás közt csupán egy lépésnyi az út; a történelem nem a haladás
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dinamizmusa és nem örvendetes és folyton fejlődőtörvényszerűség,hanem örök
dekadencia i a szelíd dombok, melyek fiatalsága és tökéletessége olyan örök
és olyan nyilvánvaló, erre tanítanak.

.Az utazó érzi a magasság és mélység szédületeit a merész szerpentineken,
ahogy ugyanezt érzi, ha a mult mélységei fölé hajol i arcába csapnak az öreg
olajfák komoly ágai, melyeken egy dús föld ígérete érik, a tiszta kék ég szinte
megrészegíti s a dombok hajlatai elkísérik már egy életen át i sötét percekben,
mély éjeken még egyre-egyre ott hallja majd a hívást, a lágy, dallamos hívást,
a nevet, mely annyi mindent jelent, hajdan gyűlöletet, gyilkolást, testvér
viszályt és háborút, ma már szelídséget és szeretetet: - Fiesole, Fiesole! 
de ez a hang idővel szinte már gúnyként cseng fülébe, szinte elérhetetlen szép
ség és értelem ígéreteként s vágya szelid dombok felé egyre hasztalanabb.
Capri, Nápoly mithologikus tájai - melyekben még ott bujtogatnak az antik
démonok, tán mélyebbek -, mélységük az antik démonia szédülete, melyben
elveszni olyan végzetes és nagyszerii és talán, sőt föltétlenül izgatóbbak is ezek
a tájak, sötét erőket fölkavarök i belőlük a szerelern s a halál összefolyó szédü
lete riogat. De Fiesole hegyei, ez a kék és aranyló mosolygás, ez az első pilla
natra mélységtelen és épp ezért megnyugtató keresztény táj más és egyszerűbb,

nem ilyen komplikált i belőle nem a pogány vágyak és a pogány démonia
izgalma szól - Nápoly körül az ember még ma is ott érzi az antik isteneket -,
ez a keresztény Perfectio,

És innét van az, hogy a tragikus elem a toszkánai tájban is olyan benne
gyökerező, tán mélyebb - mert e mélység keresztény mélység, de nem, nem
elveszejtőpogány szédület -, mint másutt bárhol és bármikor. Ez a tragikum,
ez a komolyság a keresztény életérzésből fakad, hol már elválik a szellem és
anyag: az utazó a nyugodt fölszín és a szelid táj ölén is változtathatatlanul
ott érzi a világ örök dualizmusát. Adélitáliai mithologikus táj a maga hellén
varázsával egyértelműbbés nyilvánvalóbb. De Toszkána keresztény dombjai
nyugodtak és az itáliai természetben föltétlenül benne rejlő pogány erők itt
meglapulnak a keresztény életérzés diadala alatt; a toszkánai táj nyugalma
pedig nem más, mint a keresztény Perfeotio nyugalma, mikor a legnagyobb
küzdelem már befejeztetett.

Innét van az is, hogy ebben a keresztény hangulatban az utazó könnyen
elfelejti - ide intenek Firenze templomai, klastromai és erre is elszáll a haran
gok szelid és megmondhatatlanul drága hangja az alkonyi égen át, mely olyan,
mint Dantenál a "napkeleti zafir enyhe színe" (csak a toszkán ég szülötte gon
dolhatott el ilyen finom meghatározást) -, az utazó szöval könnyedén és
szívesen felejti, hogy ez a tökéletes föld, e nyugodt és befejezett föld az etrusz
kok földje volt. Igaz: VII. Gergely diadala és az áhítatos Mathild őrgrófnő

kegyessége, ahogy közösen megalázták IV. Henriket, aki az Antikrisztus meg
szállottje, volt, szent és keresztény földdé tették évezrede már; s hasztalan
éltek finomkodó, pogány hajlamok Firenze műveltjei közt, bennök is, de a
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rengeteg szent és szent dolgokat szerető piktorok és szobrászok (akiknél a
keresztény téma még nem volt esztétikai keresés, dekadens szépségvágy és
predilekció, hanem eleven valóság) rég eltörülték a pogány nyomokat. Az utazó
azonban tartozik bevallani őszintén magának, hogy valahányszor e toszkán
földdel- a rejtélyes etruszkok földjével- kapcsolatba került, a pogány nyo
mok mindíg felötlenek. A kemény etruszkok földszerűeégét,mely a talaj tör
vényeihez föltétlenül ragaszkodott (nem hiába szerette az etruszk művészet az
agyagot, még a szarkofágok is agyagból valók, a testi halál földszerűségéb és
földközelségét jelölőn s az etruszk portré, amiből kinőtt a római arcképszobrá
szat, kemény, szinte kegyetlenül valószerűés őszinte), talán még ma is ott érez
zük a firenzei palotákon : alul csupa faragott, kemény, durva, rusztikus kő,

kétemeletnyi magasságokig s csak aztán lágyul el ez az etruszk keménység),
avagy a záruló középkor és a pártharcokba fult renaissance keménysége (cso
dálatos és halk virágokkal, liliomokkal, ahonnét kapta Firenze, a gyilkos, a
hálátlan, a kemény a Virágok Városa nevet, holott a valójában léte csupa harc
és viszály. Mégis: a fiesolei kertek öreg olajfái, a nehéz és tömör rögök (lévén
a közvetlen rög mindíg pogány elem) az ellentétes erők jelenvalóságára inte
nek. E rögökben. Etruria kemény rögeiben még benne él a táj bujdokló lelke,
melyet a fölületi keresztény báj és Perfectio elnyomott. Hajlásai meg arra utal
nak, amire az etruszk szellem is megtanít: ez a kemény nép ugyanekkor
fínom, érzéki, romlott, dekadens, egy haldokló és bomló kultúra minden gyö
nyörével büszkélkedős nem volt véletlen az: Rómát az etruszkok tanították
meg először aszép ruhák, a művészet, a jó lakomák s a fínom élet különböző
ti tkaira. Nyilvánvaló, hogy Fiesole kertjeiben még ott rejtekeznek az etruszkok
különös démonai, akiknek arcán a világot megvető mosoly különös torzult
ságba feszül. De mégis: boldog vagy mindennapi utazó! hogy Fiesole dombjai
alatt már csak a keresztény Perfectio nyugalmát érzed s nem a különös, nyug
hatatlan és kikerülhetetlen etruszk démonokat, akiknek rossz hajlamait ma úgy
lefékezik Firenze harangjai, amint hangjuk elsuhan a lejtő drága ligetei között.

Tehát: valaha halálos és keserű föld volt ez, léte tragikus, mert céltalan
és halálos rettenetek rajzottak folyton rajta át. Ma megdicsőült és a keresz
tény nyugalom tanyáz hajlatai fölött s a Madonnák mosolya őrzi. Az etruszk
szarkofágokon, melyek anyaga a halál földszerűségéb kifejező fölszerű agyag,
hanyatt fekszenek, lakomázó pózban, avagy a testi ölelés hangulatá ban a
halottak mosolygó képmásai: igen, e nép ismerte a pogány lét rettenetét és
tudta, e lét mily sötét s tán épp ezért nézett ilyen mindennel leszámolt, cinikus
mosollyal a halál elé, amely mosoly a firenzei Madonnák szelid és nyugodt moso
lyának éppen ellentéte.

Az olajfák között már kúszik az alkony s fölötte ott leng még aharangok
szava. Alant az Arno lapálya lassan ködbe vész; Csodálatos alkony ez, kék,
sötét, lila színeivel s talán több is a szomorúság, mint amennyit a szelíd délután
nyugodt keresztény hangulata föltételez. Fiesole őszi délutánja szép, szelíd,
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a komor középkori épületek, világi hiúságukat levetve állanak megadön, a fő

téren kis kávéház előttpár ember ül s tér középén a fák alatt ott sétálnak a vidék
egyszerű emberei. Az imént a franciskánus kolostorban voltam, ahol Medici
Cosimo visszavonult tudós weekendjeire művészeivel és humanistáival ; de
belőlük már mi sem maradt, de a barátok alázata, a kolostor udvarának sze
lídsége örök. A főtér mögött - tornya measze látszik - ott áll az öreg román
székesegyház, ívei alatt a zsolozsma éppen most halkult el és még kissé a leve
gőben ott remegnek a középkori komoly keresztény liturgia dallamai, melyek
a világ megvetésére tanítanak: oh, mily magasságok és mily sírások ezek,
örökké aktuálisak, ma talán sokkal inkább a miéink, mint az előző büszke szá
zadokban. A tűzhely lángja, melyet épp most, az alkonyi órán gyujtanak meg
Fiesole kis házaiban (ősi latin láng, úgy ég szabadon, mint az antik világban
s kivilágít a szűk utcák közé) talán kialudhat ; évezredek óta aludtak ki itt
régi és újabb tűzhelyekés gyúltak föl újak; de a templom komoly zsolozsmája'
örökebb : a tűzhely, a latinitás e szent fókusza, melyen emberi a zsolozsma,
mely a délutánba beléremeg monoton hangjaival, isteni és örök: küzdelmes és
sötét régi századokra int e dallam, Szent Gergely pápa dallama, a keresztény
lét lényege a küzdelem s talán tudnák jól ezt Fiesole tragikus, legyőzöttbujkáló
etruszk démonai, amint ott lapulnak a szép alkonyatban a lejtők olajfái közt,
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