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c s o r b a  g y ő z ő

római FölJegyzések 1969

A borítón:
Csorba Győző / Roma / Via Giulia 1. / Accademia d’Ungheria / 102.1

VII. 3.

2. nap. tegnap adminisztráció. c.i.V.i.s.,2 Questura.3 beiratkozás egy műv. tört. kurzusra.4 
szobaprobléma. róma nagyváros lett. temérdek autó, örök zúgás és mozgás. De párizsnál 
mértékletesebben. Quest: ideges tisztviselő. egy aljzat se jó a villanybor[otvám]hoz. meleg, 
borús, ma hatalmas zápor. megáztam.

Du. hatalmas séta. a tib[eris]-parton a cosmedinig,5 onnan vissza a palatinus mellett 
a Forum elejére, majd mellette végig a colosseumig. cosm. kriptájának plafonján Jack 
Usa korommal, s egyéb. Jó, hogy otthagyták. a c. különben más.6 a római birodalom 
térképei. 800 év alatt csoda, mi lett rómából. különös, zseniális szervező tehetség. s. 
Francesca romana, esküvő, közép társ. réteg. többnyire autóval. a menyasszony utoljára 
egy idős úrral hatalmas buickban. mindenki gondosan elegáns. idős urak, kisgyerekek.

capitolium. alkonyat. Visszasüt a nap m. a.7 szobrára. csodálatos. az autók ide is 
feljönnek. szörnyű. s általában: nincs olyan zúg-utca, ahol nyugodtan lehetne járni. beat 
nő: vörös haj, kikészített arc, fekete, átlátszó sallangos blúz melltartóval, kékes nadrág, 
mezítláb. még itt is vad: sokan utána fordulnak.

4-én

c.i.V.i.s., pantheon, sopraminerva.8 nem sokat ér. én du. egyedül a szt. péterben és vidékén.

Vii. 7.

séta ill. kivillamosozás a Villa borghese parkjába. ott bolyongás. byron-szobor, goethe-
szobor, bolivar-szobor,9 építészeti egyetem.10 kutyaidomítás. porta brasile,11 Via Veneto. 

1 a 102. vélhetően csorba szobaszáma volt a római magyar akadémián.
2 c.i.V.i.s.: centro italiano per i Viaggi d’istruzione degli studenti (hallgatói tanulmányutak olasz 

központja)
3 rendőrkapitányság
4 művészettörténeti kurzus. Vö. csorba győző: A város oldalában. Beszélgetések. kérdező: csuhai 

istván. pécs, Jelenkor, 1991, 144.
5 s. maria in cosmedin
6 a Cosm. a Cosmedin, a C. a Colosseum rövidítése lehet. probléma: a s. maria in cosmedin-temp-

lomnak nincs kriptája.
7 marcus aurelius
8 s. maria sopra minerva
9 simón bolivar (1783–1830); a független bolívia megalapítójaként tisztelik.
10 scuola superiore di architettura
11 Valójában: piazzale brasile
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kapucinusok:12 40.000 holttest. alapjában szörnyű a hat fülke. körben,13 illetve kétoldalt 
és hátul lábszárcsontok és koponyák, a boltos íven fent különféle csontokból díszek. több 
fülkében felöltöztetett (kapucinus-reverendába) egész csontvázak. itt-ott múmiaszerűek. 
meglepő, hogy egy-egy emberi csont milyen dekorációs lehetőségeket ad. Via del tritone. 
önkiszolgáló. aluljáró. nyakkendő: 3 db. 100 l. még kint a híres román (dáko-román) 
akadémia.

ez a mi a.14 nem ideális. hol ismét kult. prop.15 idegenek be se jönnek. a könyvtár ál-
lítólag de. nyitva. De van-e itt olyan intézet, mint pl. a franciáknak pesten? akik itt van-
nak jelenleg az a.-n, nem is ismerik egymást. teljesen szálloda-szemlélet. otthonról sem-
mit se tudunk. hol van egy Népszabadság?

júl. 8.

óriási záporral kezdődött a nap. a campidoglióra16 készültem. a Farnesénél17 találk. a 
fiúkkal. hívtak magukkal. Villa giulia18 és museo d’arte moderna.19 az előbbi csodálatos 
etruszk anyagával, az utóbbiban alig nézhető valami. pino pascalinak épp egy külön kiál-
lítása.20 itt-ott valami, de egészen abszurd dolgok is (gereblyék, szénakötegek stb.). 
néhány giacometti, moore, egy kemény z.,21 miró, kandinszkij, carrà,22 casorati,23 ször-
nyű guttuso,24 egy jó marini25 stb. az utolsó teremben – elvarázsolt kastély – optikai trük-
kök. bekapcsolható „képek”, „szobrok”, ill. egyéb optikai jelenségen alapulók. külön be-
járat a tükrös, piros-fehér csíkos kompozícióhoz. egy Vasarely-s kép. V[asarely] nincs. 
moholy-nagy és n. schöffer26 még van. az ő kompozíciója egy mozgó valami, ami egy 
vászonra különféle sugarakat vetít. (berényi Ferenc,27 baranyi F.,28 majtényi zoltán,29 
bisztriczky Juditék,30 petress istván.31)

este séta. a campo de’ Fiorin egy borzas figura kabarézik és gyűjt. egy kőre írja: Dio, 
s ordít. sok pénzt kap.

12 santa maria della concezione
13 a kéziratban: körbeben
14 akadémiánk: római magyar akadémia (accademia d’Ungheria in roma) 
15 kulturális propaganda
16 capitoliumra
17 palazzo Farnese 
18 museo etrusco di Villa giulia
19 galleria nazionale d’arte moderna
20 pino pascali (1935–1968), a mindössze 33 évet élt olasz (apuliai) festő emlékkiállítása. 
21 kemény zoltán (1907–1965), magyar származású svájci képzőművész.
22 carlo carrà (1881–1966)
23 Felice casorati (1886–1963)
24 renato guttuso (1912–1987)
25 marino marini (1901–1980)
26 nicolas schöffer (1912–1992), magyar származású francia képzőművész.
27 berényi Ferenc (1927–2004), festőművész
28 baranyi Ferenc (1937–), költő, műfordító
29 majtényi zoltán (1933–), író, irodalomtörténész
30 bisztriczky tibor (1908–1983), hegedűművész, zenetanár.
31 petress istván (1933–2002), újságíró
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júl. 9.

a palatinus: augustus palotája, livia háza. roppant fényűzés. szép séta a tanfolyammal. 
Vissza hármasban baranyi F.-vel és petress p.-vel. p. a közlekedést dicséri.

Du. corso és Via d. tritone. nyakkendő és leégés az anyaggal.

 júl. 10.

museo di roma.32 hatalmas zápor. előtte vásárlás. anyag + pulóverek. a m. di romában 
elég összevissza minden. (ez különben a piazza navonán van.) alul titokzatos sötét fo-
lyosóról megvilágított tereken a régi római élet egy-egy jelenete viaszfigurákkal, metsze-
teken. ez még jó, később aztán az emeleten gazdag anyag, szép palota, de nem tudtam 
megállapítani a kiállítás rendszerét. római császárszobrok, pápa- és kardinálisszobrok. 
Festmények róma múltjából, városképek, díszszékek és csodálatos márványintarziás ke-
rekasztalok, xVi. és xix. század stb. egy római fej igen meglepett. kemény, markáns, 
szigorú arc. a pápafejek is jellemzők. egyetlen, ince (V.?)33 szimpatikus, a többi makacs, 
inkább sötét arc.

 VII. 17. (folyt.)

estefelé kommunista gyűlés a campo de’ Fiorin. a campitelli szekció előkészítő vitája a 
júl. 23-i nagygyűlésre a san giovanni terén.34 a giordano bruno-szobor mögött 50-60 
szék, szemben egy kicsiny asztal, körüle 4-5 ember mikrofonnal, a hangszórók a szobor-
alapzaton, a drótok az oldalreliefek egy-egy kiálló alakjának nyakába akasztva. késve 
kezdik, addigra is csupán százegynéhány néző verődik össze. Van köztük mindenféle: 
öregasszony, fiatal lány, munkás, diák, beat. közben egynehány rendőr ólálkodik, sereg 
gyerek, hancúrozik, kergeti egymást, néha hajszál híján felrúgja a szónoki asztal előtt a 
földre tett hangszórót, itt-ott szólnak csak rájuk, máskülönben hagyják őket. szónok, hoz-
zászólások, válasz illetve zárszó, ahogy szokás. a szónokok egy kivétellel látható, hogy 
munkásemberek, de okosan és lelkesen beszélnek. a hozzászólók nehánya megszerve-
zett, van aztán a közismert mindenütt hozzászóló: egy öreg nyugdíjas állami tisztviselő 
kétszer is szót kér, de másodszor is azzal kezdi, hogy a füléhez tartja a mikrofont, s figyel-
meztetni kell. akadt viszont egy nagyszerű öreg munkás, ki imponálóan beszélt. már-már 
a „hozzáértő nép okos gyülekezete” járt eszemben és az irigység –

 VII. 18.

ostia antica, majd bírhatatlan forróság, sehol egyetlen felhő sincs az égen. zúgó, tompa 
fejjel megyünk öten, négy nő meg én: egy olasz nő, a vezetőnk, egy török, egy spanyol 
leány s egy magyar asszony. mi maradt bennem? mozaikok, fürdők, mozaikok, néhány 
festett falú szoba, mozaikok, színház, isisnek s mithrasznak szentelt oltárok. (ki tudja, 
talán ők az igaziak? nem árt velük is jó viszonyban lenni.) kaszárnya35 mozaikokkal, ol-
tárokkal, a mindenkori rend igyekezett övéit eszmékben is magáénak nevelni.

zúdul, dől a hő. ostia antica tégla s márvány romjai az áradatból alig látszanak. 
amikor még élt, így a nyárközépen éppúgy félig meghalt, a pineák és ciprusok, babérok, 
mirtuszok őrizték csak élőn, akár ma is.

32 palazzo braschi, a museo di roma székháza
33 x. innocenzo (1644–1655) 
34 piazza san giovanni in laterano
35 a margón: tűzoltó kaszárnya. (caserma dei Vigili: a tűzoltók – és rendőrök – kaszárnyája)
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VII. 19.

roppant hőség, hogy elmeneküljek előle, a palazzo Venezia múzeumába36 mentem. 
rosszul választottam, az épület szellőztetése nyilván félresikerült, mert olyan bent a leve-
gő, hogy szinte fullad az ember. nem is volt már erőm nézelődni – különben a középkori 
fegyvereken kívül az egyébként sokat érő anyag (festmény, szobor, egy gentile, bellini 
például, két cuip,37 madonna több, porcelánok) között38 nem ismerni föl rendszert, s ez 
tanácstalanná tesz, mégsem ez zavart meg legjobban.

a fegyverek közt valahogy egyszerre elfogott a gondolat, hogy mennyi sok mesét sze-
rettem volna elmondani kislányaimnak, s felnőttek előlük, most bennem maradnak, pe-
dig a gumiból készült nyomós játék, mikor egy falusi utcát kinyomkodtunk, s mindegyik-
ben lakott valaki, akik éltek, és történt velük valami mindig, és történik még ma is. kinek, 
kinek mondom el például csak ezt, hát még a többit. lányaim, kislányaim, üljetek még 
egyszer körém, hogy többször is hallgassatok, sőt kérjetek tőlem mesét, megfojt, ha ben-
nem kell maradnia. 

elmenekültem ki a múzeumból, a capitoliumra. locsoltam fejem, áztattam karom a 
rómát jelképező minerva-szobor előtti kút vízében, majd a kőpadra leültem mellé, s néz-
tem a forgó idegeneket, s ebben a csodálatos szép környezetben az jutott eszembe, hogy 
nincs kinek elmondani ámulásaim, s nincs egyetlen ember se most, kit emberi közelben 
éreznék, és rágondoltam egy idősebb szerzetesre – mesélték nekem – ki a rendházba szál-
lásolt egyik magyar festőre ráugrott, s ölelte sírva. most értettem meg. persze az is lehet, 
hogy az előbbi érzelmes panaszaim csak a melegtől voltak, a 30 fokon túli hőmérséklet 
nyilván érrendszeri s keringési zavart idézett volt elő, s ettől lettem oly gyönge, oly sirán-
kozó. ha így, ha úgy: jó lenne otthon lenni már.

búcsú a trasteverében.39 Festa dei noantri.40 a Viale di trastevere a központ. megkoszo-
rúzták giuseppe belli,41 a trastevere költőjének szobrát. Utána körmenet. mária-szobrot 
vittek körül, középkori katonai viseletben kísérték, s vitték, a tömeg egy része sorfalat állt, 
s mikor elébük ért a szobor, tapsoltak, letérdeltek, éljeneztek, „evviva maria”. közben a 
koszorúzás ünnepélyében résztvevő bersaglieri42 zenekar felsorakozott, utána egy ve-
zényszóra fújni kezdte, s díszmenetben elfutott, nagyon hatásos jelenet volt, ez is nagy 
tapsot kapott. szédítő forgatag, egymás nyakában az árusok, giccs, giccs, amerre néz a 
szem, olyan festmények, szobrocskák, mintha a nagy olasz festők soha nem éltek volna. 
Viszont üdítő látvány volt a sok egészben sült malac, a belsejében mindenféle fűszerrel, s 
nemcsak a szemnek volt jó, hanem a szájnak is. apró villanyégőkből díszfüzérek, színe-
sek, mozgás és tömeg, tömeg, evés-ivás, hangoskodás.

36 museo del palazzo di Venezia
37 aelbert cuip (1620–1691), holland festő
38 áthúzva: között (?)
39 trastevere: Városrész a tevere (tiberis) jobb partján
40 áthúzva: (a Mi Napjaink?) a margón: Noatri = Noi, tehát Le nostre feste. [Festa dei noantri = Festa 

noi altri, vagyis a mi ünnepünk és nem a tiétek (voi altri), akik más városnegyedben laktok. 
tulajdonképpen a  madonna del carmine, a kármeliták madonnája ünnepe: július 16–30.]

41 giuseppe gioachino belli (1791–1863), római dialektusban verselő költő.
42 rohamlövész, a gyalogsági hadtest elit része.
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 VII. 20.

a palazzo barberini maga is remek épület, s a kertje is külön látnivaló, a palota egy eme-
lete múzeum (illetve részben az).43 szép olaszok és külföldiek. itt van a Fornarina,44 aztán 
simone martini egy máriája,45 beato angelico több képe és Filippo lippi, andrea del 
sarto, tizian, tintoretto, greco, holbein (a híres VIII. Henrik), cleve46 s néhány ismeret-
len47 északi mester. a Fornarina és VIII. Henrik képe érdekelt leginkább. rafael finom puha 
férfi volt, s ezt a nőt nyilván szerette. naiv, de érzéki és szenvedélyes, fölényesen néz, s ez 
a nő fölénye, aki tudja, hogy hat a férfira. a VIII. Henrik áttéve egy római portrészoborra 
akár nero is lehetne, üres hólyag, pöffeszkedő, erőszakos, de tudja, hogy hatalmas, és tud 
élni is vele. hiteles jellemrajz ez is, az is.

hőség, hőség. az asztronauták a tervek szerint ma 10 óra 14-kor (itteni idő) szállnak le 
a holdra. estefelé a santa maria in trastevere s a s. pietro in Vincoli.48 amabban az apszis 
mozaikjai, itt piombo oltárképe és a templomudvaron bramante Tempiettója, melyben épí-
tészeti elveit ábrázolta.

majd utána megint a „Festa dei noantri” zűrzavara, ez egész hetes ünnep, s az utcán 
játszódik le nagyrészt.

 21-én

a tevere nem a szajna, ahogy a tevere szigete sem a cité. a szajna egy (…)49 központi ér. 
a teverének emlékei vannak és hídjai, vize nem sok, szépsége sem, hajózásra alkalmatlan, 
persze azért jó, hogy itt folyik, nélküle rómából valami fontos hiányozna. a sziget50 
„foglalt”az idegeneknek, illetve csak részben nyitva. a cestius- vagy a Fabricius-hídról51 
elérhető egy nagyobbacska tér, az egyik oldalán egy kórház, míg a másikon szent bertalan 
ősi bazilikája,52 itt őrzik földi maradványait, a közhit szerint szarkofágja ott vöröslik a fő-
oltár alatt. a templom belülről különben jelentéktelen. épp cseh (vagy lengyel) mise volt, 
tele templom, áldozás, ének.

túl a tiberisen találtam még egy kis templomot, san …. in piscine, mint a xavér,53 csak 
akkora, öreg s kopott. szép oltárképek a középkorból, kis román tornya jó hangulat, bé-
kesség. nagy meleg.

 VII. 22.

korán, alig 8 óra után indulok reggelenként, a hőségben közlekedni nehéz, olyan helyeket 
nézek ki, amit elég jól megközelíthetek, és ahol pihenhetek és elbújhatok a nap elől. ma a 
Falakon kívüli szent lőrinc bazilikát54 s a campo Veranót, a Verano temetőt választottam.55

43 galleria nazionale d’arte antica
44 raffaello: la Fornarina 
45 simone martini: madonna a gyermekkel
46 cleve (van) Joos (1485–1540), belga festő
47 áthúzva: névtelen
48 Valójában a s. pietro in montorio, benne sebastiano del piombo oltárképével és bramante Tem-

piettójával az  udvarban.
49 tünt (?)
50 isola tiberina 
51 ponte cestio, ponte Fabricio 
52 san bartolomeo all’isola
53 san benedetto in piscinula. a pécsi xavér (görög katolikus) templomhoz hasonlítja csorba.
54 basilica di san lorenzo fuori le mura
55 cimitero del Verano



1482

a bazilika új részében temetésre készülődtek. a koszorúk már ott voltak, a templom 
padlója szép, kozmata munka, a régi rész trónszéke s kétoldalt a fal még szebb kozmata 
berakás, a kis mezők közt nincs kettő egyforma díszű. a templom térhatása nagyszerű, 
hiába, a bazilikamennyezet a román templomokban mindennél szebb. nagyon-nagyon 
hangulatos a kerengő,56 egy-egy tagot egy, s a középen két karcsú oszlopka oszt íves ré-
szekre (gótikus különben), a falakban ókeresztény vagy még előbb készült sírfeliratok és 
darabkák, s a földön néhány e tájból való szarkofág, a kis udvar közepén kutacska, a me-
dencéjében pirosló díszhalak. bár forr a nap, ez a kis udvar békesség.

a temető nem a mi fajtánk, még a pestiekhez, azokhoz is csak gyöngén,57 hasonlítható. 
Van ugyan szokvány-rész is, többnyire azonban építmények, árkádok, várszerű falnégy-
szögek. más egyéb létesítmények, műdomb szerteágazó lépcsőkkel s a lépcsőfalak ter-
méskövébe építve a felirat, ahol több sírhely van egymás fölött (négy sort is láttam), egy 
gördíthető, fönt erősített létra van, s azon érhetők el a magasabb sorok. elég racionális 
temető, de nem ízléstelen, jól rendezett. garibaldi sírjába is lementem, ott az egész család 
a hős körül, még mostanában is lett új lakó, sőt néhány hely üres ma is, beírtam a „ven-
dégkönyvbe” nevemet.58 a fásítás (nem sűrűn, csak szegélysorok főleg) a ciprusok külön-
féle fajtájával s néhány egyéb fával (pinea, leander, babér), jellegzetesen déli és hatásos.

 VII. 23.

Félsikerű út tivoliba, a Villa d’estén kívül szinte semmit se láttam, dél felé végeztem a 
szökőkutas kerttel, utána oly kábult lettem, úgy sütött a nap, hogy nem volt kedvem moz-
dulni tovább s hazajöttem, a vízeséseket59 így hát nem láttam. De hát volt elég részem a 
vízben a Villa d’este kertjében is. csodálatos elem, ezer arcot tud ölteni, ezer módon visel-
kedni, könnyed, nehézkes, vad, gyámoltalan, száguld, tipeg, zúg, bőg, cseveg, csacsog, 
mindent tud. ó víz, életem rejtélye, Duna, balaton.

levelek jöttek, édes kicsi nócim, mekkora is egy lélek, közelebb, közelebb kell jutnunk 
egymáshoz, kis tűzhelyeken lesz a nagy meleg. pusztulásvízió (…)60 mi több, hogy elré-
müljünk? a tűzhely meleg fészkét kell megadni előbb, s aki ezt egyszer is érzi, az minden 
agitáció nélkül husángot fog, ha a veszély közeledik.

ma teljes ölelést kaptam: öt levelem volt, három hazulról, egy a könyvtárból és egy a 
Jelenkortól – tehát az életem mindhárom fontos színpadáról jött meleg.

 VII. 24.

megint a Forum, rekkenő meleg, csak kóválygok a forró kövek között, a múzeumban 
mintha veszedelmes tolvaj lennék, úgy jön az őr utánam, a szebb anyagot külön kérésem-
re nyitja ki csak, végül is garast adok, nyomorultak, elzüllenek egészen a szegénységtől. 
amiért leginkább jöttem, a s. maria antiqua61 csak szerdán s vasárnap van nyitva, így hát 
hiába jöttem félig.

semmi új, vagy az agy nem fog a melegtől.

56 áthúzva: chiostro
57 áthúzva: messziről (?)
58 garibaldi családi sírbolt, illetve emlékhely. giuseppe garibaldi caprera szigetén (szardínia) nyug-

szik
59 Villa gregoriana: grande cascata
60 olvashatatlan szó
61 a Forum és a palatinus találkozásánál
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 VII. 25

a Vatikán meglepő frissességgel. kísérnek a több mint 20 éves emlékek, viszont néhány 
részlet nyomtalan, kiesett, így például hogy olyan messze van a tértől a bejárat, s olyan 
hosszú a kopár bástyafal idáig, és a körlépcsőt is szinte elfeledtem, de hogy giotto hol áll, 
s melozzo da Forli, és rafael arazzói62 vagy leonardo Jeromosa – az bennem maradt. a 
képtár, szobortár, rafael szobái,63 a borgia-lakosztály és a sistina, s a könyvtár, ennyi szé-
pet már alig lehet kibírni.

külön nem beszélek semmiről, amiről kéne beszélnem. csak annyit még, van pár múlt 
századi festmény is – egyik rosszabb, mint a másik, michelangelo s rafael kéziratai, pom-
pás önarcképek, hogy őrzik luther kézírását is… pedig, hogy tisztelet és hála kél bennem 
a szép cudar pápák iránt, mert ennyi mindent összeszedtek, és most én láthatom. hogy 
vásári zajt csap a rengeteg látogató s már élvezni nyugodtan alig lehet, pedig a jegy itt a 
legdrágább minden római múzeum közt.

 VII. 26.

már semmi célt nem tűztem ki, az ég fátylas a roppant párától, a hőség már reggel alig 
bírható, az ember mint gőzfürdőben izzad. 

nézelődtem, a tevere medrét éppen kotorják, emberek, gépek és új zaj a zajhoz, a 
santa maria della pace, jó volt pihenni kissé, majd a santa Francesca romana, itt újra es-
küvő volt, sőt alig végződött az egyik, már a másik vendégei sereglettek. az első meny-
asszony barna, jelentéktelen, de kedves kis fekete lény, nagyon természetes módon visel-
kedett, csókolgatta a gratuláló nőket, s kezelt a férfiakkal.

Jaj nekem, leányaim, jaj, jaj, már sírtam is. a kolosszeum közelében egy kőkerítésen 
ülve meditáltam, vagy bóbiskoltam, „múlattam” az ősi értelem szerint az időt, de közben 
arra gondoltam, annyi hatalmas épületmaradványból valamennyi palota, színház, fürdő, 
kúria s ilyesmi volt, hát hol lakott az a mérnök, az a remek agy, aki oly szilárdra rakatta e 
csodákat. Vagy aki a Forumon például a hatalmas oszlopok fölállításának statikáját kidol-
gozta és technikailag a munka végrehajtását irányította, nem is szólva a munkás-milliók-
ról, azok hol laktak? házuk anyaga nem bírta az időt, különben is, ilyen kinek kell? és 
hogy egy füstös oldalú törött edénytől jobban megilletődöm, mint a roppant oszlopoktól.

tüntetés az utcán, a vendéglátóipar dolgozói nem sokan vonulnak, de éktelen zajjal, 
sípokat fújnak, gépkocsik tülke recseg, kétoldalt sorfalat von melléjük a rendőrség, de 
mintha azok is, ezek is csak játszanának, azok, hogy kisípolhatják maguk, ezek, hogy 
végre fontosat csinálnak, örülnek, nevet a szemük.

 VII. 27.

Végre sikerült, nyitva leltem a santa maria antiquát, a húsz év előtti emlékekért voltam 
annyira rajta, mintha a falfestmények feltűnő sokat romlottak volna színben, állapotban. 
Vagy csak az emlék tudta máshogyan? Így is öröm nézni: a statikus rend, a világos, tiszta 
hierarchia sziklabiztonságát. minden alak s minden alak egymáshoz ezt mutatja. a képe-
ken még sok az ókori római stílus – némely arc nyugodtan átkerülhetne egy pompeji falra. 
(hogy megfészkelt a császári roppant ívek között ez a kis szívmeleg.)

a san giovanni in laterano óriás templom, de szépnek nem nevezhető, a barokk tönk-
retette, a bazilikatető közepére is egy barokk kép került, s a főhajóban kétoldalt a szentek 
nagy szobrai! nehéz látvány, viszont a kis kerengő annál szebb, a karcsú oszlopok kettős 

62 szövött kárpit, gobelin
63 stanze di raffaello
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sorban tartják az íveket, de mind más és más, némelyik egy túlcsavart kötélre emlékeztet. 
itt is, ott is az oszlopocskákon s felettük kozmata berakás (zöld, sötétpiros, arany színek 
főként).

 a san clemente szintén szép öreg templom, az ír dominikánus rend helye.
a délután már készülődés volt haza.
a Festa de’ noantri egyik sátrában mussolini-hanglemezt árultak a szomáliai háború-

ról, a „történelmi hangok” sorozatban.

VII. 28.

a s. pietro újra, semmi eddig nem-volt élmény, a michelangelo Pietà egyre kevesebb öröm, 
s az iszonyú hodály is, amiben mint a vásárban csődül, zúg a nép. 

n.-t nem vették föl, szomorú s üres vagyok, úgy látszik, róma is gyönge már, hogy 
föltartsa zuhanásom. két nap múlva megyek haza, minek? talán a gépmadaras napok 
befognak, és elfelejtek gondolkodni – – – [A följegyzések itt véget érnek.]

közreadja és jegyzetekkel ellátta: boda miklós


