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A szerkesztő előszava

Napról napra erősödik az a meggyőződés, hogy 
Európa gazdasági alapjai megrendülnek, évezredes kul
túrája omlik porba, ha népeit nem fogja össze az őszin
te béke, a harmonikus közös munka.

Kikerülhetetlen a pusztulás, ha az organikusan 
egymást kiegészítő népek nem egymás javára, hanem 
faji és nemzeti féltékenységtől hajtva egymás ellen 
dolgoznak. Ma a mélybe taszított vagy fojtogatott el
lenségből a pusztulás haláltokozó sugarai áramla
nak ki, amelyek visszasugároznak az ellenfélre és ha
lálra sebzik. Végzetes tragédia ez, amikor az államok 
gazdasági élete, gazdasági jóléte törvényszerűen függ 
egymástól.

Nem lehet nyugalom, virágzó élet, megelégedett
ség, szellemi fejlődés és anyagi jólét a világon, ha min
denütt zsarátnokkal festenek a horizontra lázké
peket.

Mintha túlságosan nagyok volnának azok az erők, 
amelyekkel a politikának meg kell birkóznia ahhoz, 
hogy kitudja egyenlíteni a súlyos ellentéteket és át
fogó mozdulatokkal meg tudja teremteni az összes né
pek harmonikus együttműködésének előfeltételeit.
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Létérdeke Európának, hogy az emberi tevékenység 
tisztább erőforrásai is bekapcsolódjanak abba a mun
kába, amely valamennyi nép érdekeinek összefogására 
és kiegyenlítésére igyekszik utat törni. A gazdasági 
épitő munkának, a kutató tudós erőfeszítésének, az. 
irodalom és a művészet embert csiszoló, finomító törek
véseinek kell most az első sorokba rohanni, hogy a 
politikától egy időre átvegye az irányítást és létre
hozza a lelkek megbékélő összeborulását.

Mindent átfogó konstruktív munkát a tudomány,, 
az irodalom és a művészet nem végezhet, de nagyértékü 
részletmunkát adhat.

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár célja: becsületes 
munkavállalás ebben a tiszteletreméltó részletmunkában.

Könyvtárunk közre adja a jugoszláviai magyarság 
szellemi termékeinek jelentékeny részét, de megismer
tet a jugoszláv irodalmi és tudományos kiválóságok 
értékes munkáival is.

A kölcsönös megismeréstől kölcsönös megértést 
várunk, a kölcsönös megértéstől megbékülést és a 
lelkek őszinte összeolvadását.

Meggyőződésem, hogy ha Európa népeinek egy
másrautaltsága szükségszerű, úgy Középeurópa népeié 
végzetszerü.

Ha szellemi értékeink közreadásával az egymásra
utaltság tudatának kiépítéséhez csak egy téglával is 
hozzájárul a Jugoszláviai Magyar Könyvtár, úgy elérte 
célját. Különösen nagy jelentőségűnek tartom, hogy 
könyvtárunk első kötete a nagy jugoszláv költő és kiváló 
diplomata Ducsics Jovan Jugoszlávia jelenlegi buda
pesti követének munkája . Ducsicsban szerencsésen

6



egyesül a politikus és a költő. A politikus mellénkállása 
a megbékülés biztos útját szolgálja. A költő szivének 
felénk hajlása a mindenek felett álló emberi érzelmek, 
a lelkek egyesülésének záloga.

Szubotica, 1932 december hava.

Strelitzky Dénes
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Ducsics Jován

Érdekes és értékes munkát adunk az olvasó kezébe. 
Nem emlékszünk, hogy magyar nyelven valaha is meg
jelent volna olyan munka, akár eredeti, akár forditás, 
amely műfajilag az »Álmok városához« lenne hasonló. 
Valóban zavarban jönnénk, ha genre tekintetében kellene 
meghatározni az itt következő remek Írásokat. A műfaj, 
amelyet ezek az »úti levelek« képviselnek, teljesség
gel ismeretlen a magyar irodalomban. Nem utleirások, 
noha úti élményeket is adnak, nem novellák, noha mese
szövésük és pointirozásuk a novellista művészet magas
iskoláját revelálják, nem tanulmányok, bár szempont
jaik emelkedettsége és sokoldalú történelmi tájékozott
ságuk a tökéletes essay minden sine qua non-jának meg
felelnek.

A francia irodalmi szellem kelléktárát kell vizsgál
nunk, ha Ducsics e szép könyvének műfaji osztáyozá- 
sát kíséreljük meg, A franciák »coserie« néven isme
rik a megfigyelések ilyen tárcaszerü megnyilvánulási 
formáját. Csevegések a szó legszebb, legnemesebb ér
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telmében, sőt a szó kulturtörténelmi értelmében. Abban 
az értelemben, amely a világhírű francia szalonok, az 
újkori szellemi útkeresés otthonainak levegőjében szü
letett meg. Csevegések mindenről, mindenkiről, ötletek, 
axiómák, portrék, vázlatok és elhatározóan frappáns 
meghatározások népekről, emberekről, korokról és hő
sökről, annak a földtájnak művészi leírása kapcsán, ahol 
az író éppen megfordul. A szinpadmüvészet formanyel
vén újabban minden országban erősen tért hódit ez a 
látszólag könnyedén csevegő, de minden képében szigo
rúan lezárt és gondosan pointirozott közlési mód. Revü- 
nek és revüszerüségnek nevezik. Szinte elképzelhetet
len lehetőségeket nyit a mondanivalók számára, mert a 
szinpadi hármasszabály felbontásával a helyhez kötött 
felvonások képekre és pedig tetszés szerinti számban 
felvonultatott képekre tagosításával a megjelenitési 
eszközök gazdag arzenálját adja. Ducsics itt sorakozó 
írásait talán leginkább a revükhöz lehet hasonlítani. 
Természetesen ez a hasonlat csak a formanyelv és a 
közlési mód milyenségét érinti, mert belső struktúrájá
ban, elvi épitettségében mindenekfelett tiszteletreméltó 
eredetiséget mutatnak ezek a levelek.

A költőiség átütő erejével hatnak elsősorban Du
csics prózai írásai s a hatást minden müvében a nagy- 
müveltségü esztéta, a művészi próza hivatott mesteré
nek bravúros produkciói teszik teljessé. Stílusáról ■ a- 
mely uj korszakot nyitott a gazdaglombu uj jugoszláv 
irodalom fejlődésében, már nagyon sokat és nagyon so
kan irtak. Mi csak kivonatoljuk e méltatások domináns 
megállapításait, amikor azt mondjuk, hogy Ducsics Jo-
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vánnál ma szebben senki sem ir jugoszlávul. Művészien 
allegorizáló stílusa a jugoszláv irodalmi nyelv fejlett
ségének, gazdagságának, tékozló változatosságának és 
megejtő zeneiségének élő bizonyítékai.

Ma határkövet jelent a jugoszláv irodalomban Du
csics munkássága. Fellépése a Jaksics Gyura, Jovan 
Jovanovics Zmáj, Ilics Vojiszláv és Kosztics Láza mun
kásságában kiteljesedett, német és orosz példaképek 
hatásai alatt álló romanticizmus végét jelentette. Egye
temi tanulmányait Genfben és Párisban végezte és ko
rán jelentkező irói vénája már ekkor uj ösvényeket ke
resett egyre zsúfolódó, egyre jelentősebb mondanivalói 
számára. Az antik kultúrának, az egyiptológiának, a 
középkor szellemi történetének, az újkor világformáló 
áramlatainak átérézését és megértését közvetlen geo
gráfiai közelségből szerezhette meg, mert mint diplomata 
nemcsak megfordult, hanem évekig élt az emberi kultu- 
ra kiteljesedésének csaknem minden jelentős állomásán. 
Esztendőket töltött Görögországban, Spanyolországban, 
Egyiptomban és Párisban s ma a jugoszláv géniusz 
büszkén mondhatja magáénak Ducsicsban nemcsak a 
nagy és jelentős költőt, hanem a képzett, sokoldalú és 
impozánsan tájékozott történészt és esztétát is, aki 
nemcsak gazdag tudásával, hanem oknyomozó logiká
jával, költőiségének megjelenítő erejével is a legelsők 
sorában foglal helyet.

Ducsics Jován a latin Európa szellemi áramlatait 
plántálta át a jugoszláv irodalomba, szemben az őt 
megelőző irodalmi korszakok németes és oroszos irá
nyaival. Persze itt is csak formáról van szó, mert mon-
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danivaJóiban mindig originális és mindig száz százalé
kosan jugoszláv. Friss levegőt és uj témakört hozott, 
i.-kolát teremtett és korszakot nyitott nemcsak a maga 
generációja, hanem a legfiatalabbak számára is, akik 
a háború utáni felfordult világ lázas stiluskeresései 
közepette is szívesebben állapodták meg a ducsicsizmus 
finom és varázsos liraiságánál, mint a fel és eltűnő 
»izmusok« kiabáló exhibicionizmusánál. Nem túlzás, ha 
azt mondjuk, hogy a mai jugoszláv irodalom majdnem 
minden nagy tehetsége Ducsics hatása alatt startolt.

A jugoszláv nép, Mickiewicz a nagy lengyel költő 
szerint a szláv faj legköltőibb természetű nemzete. 
Ehhez a megállapításhoz mi azt tehetjük hozzá, hogy 
Ducsics viszont a jugoszláv költőiség legeklatánsabb 
megszemélyesitője. Lírája, amelynek selymes lágyságát 
a szláv szenzibilitás adja meg, szívesen hajlik a melan- 
kolia ösvényeire, szívesen merül el a transzcendentális 
szemléletébe. Esztétikája kellemesen tiszta, életfilozó
fiája a boldogság keresése, főmotivumai az asszony, a 
szerelem, a természet és az Isten, mindez azonban 
sajátosan egyéni, jólesőn újszerű értelmezésben, a szláv 
fajiság és latin kultura közös kohójában tisztult látással. 
Lírájában nincs semmi prózai, az eszmék emelkedettsége 
a legtisztább lelki magaslatokra utal, prózája viszont, 
mindig a líra szivhezszóló muzsikájával zeng. Itt követ
kező munkája az »Álmok városa« talán nem reprezen
tálja ennek a sokoldalú költőtalentumnak minden kiváló 
erényét, Ducsicsot a művészi prozairót és kitűnő eszté
tát mutatja be, Ducsicsot a költőt csak az elbeszélő- 
nyel'v liraisága, a képek és gondolatok absztrakt emel-
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fcedettsége sejteti. Mindamellett ez a könyv is sikerült 
fotográfiája Ducsics emberi és költői arcának. Aki el
olvassa csodálni és szeretni fogja az uj jugoszláv szelle
miség e sokra hivatott vezérét.

Debreczeni József
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A szerző előszava
Szeretettel köszöntőm az induló Jugoszláviai Ma

gyar Könyvtárt és őszinte szívvel kívánom e rokon
szenves vállalkozásnak a megérdemelt nagy sikert. 
Minden célkitűzést, amely a népek közeledésének esz
méjét szolgálja nemesnek és pártfogásra érdemesnek 
tartok. Az ilyen közeledési akciók elhivatott vezérei 
természetesen az írók és költők, akiknek feladatai na
gyon megsokasodtak korunkban, mikor szene a világon 
a gyűlölet és elfogultság kiáltó szava harsog.

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár a régi szép ha
gyományokat kelti uj életre, a lelki barátság és a szel
lemi értékesére boldog idejét idézi, ötven évvel ezelőtt 
a jugoszláv olvasóközönség Jovan Jovanovics Zmaj 
remek fordításában olvasta és élvezte Petőfi, Arany és 
Vörösmarty munkáit. Az én gyermekkoromban már 
Jókai igen sok müve volt kedves olvasmánya a jugoszláv 
publikumnak. Magam is sokat és sokszor forgattam 
Jókai, Mikszáth és a nagy Madách remekműveit. A 
magyarság a jugoszláv irodalom reprezentatív termékei
nek átültetésével most csak viszonozza a megbecsülés e 
régi szép gesztusát.

A magyar és jugoszláv nemzet sok fontos lelki
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vonatkozásban hasonlít egymáshoz. Mi jugoszlávok 
adtuk a magyarságnak Petőfit, mi pedig a magyarságnak 
köszönhetjük Szibinjani Jankót, akit a szerb Múzsa is 
megénekelt, mint történelmi hőst. A magyarok és szer- 
bek történelmi barátsága szent emlékek talajából fa
kadt, közös hősök és szellemóriások munkája alapozta 
meg. A hős és a költő testvérek, az emberiség fájának 
legnemesebb hajtásai, a magok melyekből minden 
szép és nagy virágzik ki.

Budapest, 1932 november hava.
Ducsics Jovan

Engedtessék meg, hogy őszinte köszönetemet 
fejezzem ki Debreczeni Józsefnek munkám remekbe 
készült tolmácsolásáért. A fordítás munkája talán azért 
is sikerült ennyire, mert a fordító szeme előtt a fenti 
szép eszme lebegett, eszme, amely több és szebb az én 
munkámnál.

Ducsics Jovan
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LEVÉL PARISBÓL





PARIS, 19** tavaszán

Ma mintha megváltozott volna valami az én 
uccácskámban, ebben az öreg, szomorú, névtelen, siká
torban. Eddig sötét volt és homályos, akár a börtön
folyosó, de ma özönével hull a ragyogás és a fény. 
Szobám menyezetén fantasztikus figurákat formál áz 
ifjú nap ifjú sugara. Sárkányok, manók és csodálatos 
virágok kelnek ki a napsugár áldott méhé'oől. A ház
tetőkön tüzgalambok cikáznak és tüzbe borul a bárány
felhő a messzi égen. És amikor felzeng valahol a 
harangszó úgy szaladnak az igazkék égen a méltóságos 
melódiák, mint megannyi ezüst Vitorlás.

Nem, a tavaszt nem lehet elrejteni még a nagy
városban sem. Még a szomorú, szürke sikátorban sem, 
amely felett csak keshedt, keskeny égcsik jelzi a diadal
mas évszak koronázási ünnepét. A tavasz nem is az 
égben és a levegőben bujkál itt. Az emberek szemébe, 
az asszonyok felszabadult boldog gesztusaiba, csilüngelő 
kacajába költözik a nagyváros tavasza. Tavasz van, 
mert boldogok vagyunk, tavasz van, mert szerelem 
csónakázik a levegő taván, szerelem turbékol égen, 
földön, vízben és levegőben. Tavasz van, mert a nők 
sohasem voltak oly szépek és kívánatosak, mint ma,
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mert vágyakozó sóhajjal ébredünk és uj női név az 
imádság eltikkadt ajkunkon.

És ilyenkor úgy megyünk végig a Quartier Latin-on* 
mintha antik görög istenek lennénk és aranyeső hullna 
lábunk áldott nyomában.

A Szajnán napsugaras zászlók hajbókolnak és a 
csatakos háztetők orgiát ülnek a tavaszban. Hallom, 
amint túl a vizen és a falakon lélekzik az erdő, csillog 
a viz és fagócskáznak megvadult kentaurok. Igen, itt 
Páris kellős közepén brazíliai őserdők susogását hallom. 
A párisi madárdalban az egyenlítő minden csodája 
rejtezik.

A tavasz még nem ért a földre, de már tanyát vert 
a szivekben és muzsikálja örök himnuszát a vérben. 
S a szivek a napért, a nappal együtt dobognak, az 
értelmet a szellő veszi könnyű szárnyára. . .

Páris abban is különbözik a világ minden más 
városától, hogy itt sohasem lehetünk egészen szeren
csétlenek. Zárva előttünk minden ajtó? Sarat fröccsent 
ránk a gyönyörű autó, melyről annyiszor álmodtuk* 
hogy a miénk? Más karján látjuk a csodálatos 
asszonyt, akit oly jó volna a magunkénak nevezni? 
Mindez semmiség itt, Páris olyan nagy és olyan szép* 
kogy ezek a keserűségek csak éppen átfutnak rajtunk 
aztán eltűnnek nyomtalanul a lenyűgöző impressziók 
csodálatos tengerében. Keserűségünk, apró-cseprő,
egyéni fájdalmunk mennyire eltörpül a fenséges Louvre 
megpillantásakor! Panaszainkat a Fogadalmi Templom 
pátinás kövei isszák magukba és minden mellőzésért.
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vérért, sárért, szenvedett sebekért ezerszeres kárpót
lásul itt van az Arc de Triomphe. . .

Maga a tudat, hogy Parisban élhetünk megkülöm- 
böztet bennünket mindenki mástól és szerencsés csillag
zat fiává avat. Egy XVIII. századból származó paszteilen 
olvastam egyszer ezt a női kézzel odavetett mondatot: 

»Találkoztunk és szerettük egymást. Ez tény 
és ezen semmiiéle hatalom nem változtat többé«
A képet a szerelmes kisasszony bizonyára imádott- 

jának ajándékozta. Azóta már régen por és hamu lettek 
mindketten, a képre irt ajánlás azoban örök érvényű 
igazság Párisra vonatkoztatva is.

Ti bennszülöttek, akik itt éltek és mi akik itt élde
gélünk, .mindenki érzi és tudja ezt. Tény, hogy Párist 
láttuk, Párisban éltünk és ezen semmiféle hatalom nem 
változtathat többé. S ez egyike az elérhető legnagyobb 
emberi örömöknek.

Mert más az ember Páris előtt és más Paris után. 
Aki okos volt, amikor idejött, még okosabb lesz, aki 
bolond volt, nos, az még nagyobb bolondként távozik 
iimen. Csodálatos az átformáló ereje ennek a földnek 
és ennek a népnek. Az egyetlen nemzet a világon, amely 
mindent megért, mindenbe befolyik és mindent kielemez.

Az egyiptomiak, perzsák és a zsidók nem azért 
szerezhettek világuralmat, mert kiválasztott népnek 
tartották önmagukat és tisztátalannak látták a többi 
nemzetet. A franciák ugyan beszéltek világuralomról, 
illetve olyan államtársaságról, amelynek élén ők álla- 
nának, de nem azért mert erősebbnek és többnek tartják 
magukat más népeknél, hanem, mert —■ felvilágosodot-
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tabbak és humánusabbiak amazoknál. így volt ez V. 
Károly , IV Henrik és Napoleon idejében is.

A rómaiak után a franciák voltak az elsők, akik az 
'emberiség egyesülésének eszméjét felvetették, elsőnek 
■ők alkották meg a liberalizmus törvényét az egész világ 
számára és ők voltak azok, akik elsőkül nyúltak a forra
dalom fegyveréhez a zsarnokság megfojtására és a 
politikai sötétség eloszlatására. Ebből a forradalomból, 
amelyet a franciák a maguk bőre árán vivtak meg, szü
lettek a népszabadságok az egész világon.

Az uj korban csak Franciaországból hangzottak fel 
az emberi jogok emberi hangjai. Napoleon azért akart 
francia Európát és nem európai Franciaországot. Napo
leon nevét csak mint nagy hódítóét őrizte volna meg a 
történelem, ha a meghódított földeken egyszersmind el 
nem hintette volna a francia forradalom eszmemagjait 
is. A maga hazájában se lett volna több, mint tirranus, 
ha nem az ő iniciativájából születtek volna meg a 
modern törvénykezés első fecskéi.

Ez a nagy császár, kim életlenül gázolt át a meg
hódított népeken, de egyben mindjárt az emberi-sza
badságjogokat is biztosította az imperiuma alá tartozó 
területeken.

Franciaország, soha sem akarta a maga latinságát 
erőszakolni más népekre. Anglia volt a XIX. században 
az egyetlen, aki világpolitikát csinált anélkül, hogy . a 
közös, nagy emberi ideálokról bármit is tudott volna. 
Amerika csak most, legújabban, kezd ráeszmélni arra, 
hogy a yankeen, avörösbőrün és a négeren kivül más 
nemzetségek is élnek és küzdenek a földön. Ellenben a
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tizenkilencedik század egész folyamán nem találunk 
egyetlen olyan valóban liberális eszmét se, amelynek 
ne Franciaország lett volna a szülőhazája, vagy leg
alább is ne ott öltött volna testet legelőször. A francia 
az a nép, amely a világtörténelem egész folyamán, mint 
útjelző és példakép állott az egész világ előtt. Descartes 
megdönti a skolasztikát, Lavoisier ébreszti fel a világot 
az alkímia bamba kábulatából és megteremti a modern 
kémiát, Pasteur a biológiát ajándékozza a haladásnak, 
Hugó Victor és Balzac pedig az irodalom terén terem
tenek örök értéket és iskolát.

Egyedül Párisban fogja el az embert az az érzés, 
hogy az egyetemes emberi kultura centrumában és 
fókuszában él. A Luxembourg és a Montmartre uccáin 
egyetlen napon több szellem árad el, mint másutt a 
Tudományos Akadémián egy egész évben. A fiatalságot 
Németországba kell küldeni, ha muzsikára akarjuk 
taníttatni, de küldjük Párisba, ha azt akarjuk, hogy gon
dolkozni tanuljon. Tagadhatatlan, hogy a németek dicse
kedhetnek néhány olyan fajtájú zsenivel, amilyent 
Franciaország nem mutathat fel, viszont a francia föld 
adott több olyan óriást a világnak, aki felülemelkedik még 
a zseniről alkotott fogalmakon is. A német zene akkor 
született, amikor Németországban még csak a profesz- 
szorok muzsikáltak, a népnek pedig se füle, se szája 
nem volt a zenei hangokhoz, a francia zseni azonban 
a népből támadt, a népben gyökerezett és rögtön talajra 
talált a nép legszélesebb rétegeiben.

Egyetlen nép se dicsekedhet annyi nagy királlyal, 
hadvezérrel és államférfival, mint a francia. Vannak
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népek, amelyeknek fiai jobb. festők és építészek, mint 
például az olasz, nagyoftb zenészek és filozófusok, mint 
a német, ügyesebb hajósok, mint a holland, vagy por
tugál, tehetségesebb kereskedők és gyarmatosítók, mint 
az angol, de mégis mindig a francia volt az emberi 
szellem megteremtője, védője és reformátora. A német 
vonatok és az angol oceánjárók másodpercnyi pontos
sággal érkeznek rendeltetési állomásaikra, de mégis az 
angol is, a német is lekési mindig az idők szavát. Az 
angol nép, mint ezt az oxfordi muzeum gyűjteményei 
bizonyítják, egészen a XlX-ik század elejéig a babona 
és a varázslatokban való üres hit sötétségében tengő
dött. Erzsébet idejében élt ugyan egy felvilágosodott 
nagy emberük Shakespeare, ez azonban anyira túlnőtt 
környezetén, annyira nem értették meg, hogy egyetlen 
személyes emlék sem maradt utána, úgyhogy ma már 
a létezésében is kételkednek egyes tudósok, akár Homé- 
roséban. Franciaországban viszont minden nagy embert 
megértett már a kora és a környezete is és Shakespea- 
réhoz hasonló eset ott teljesen elképzelhetetlen lenne.

A mai ember, aki nem tud franciául, hasonló az 
antik kor ama fiához, aki nem tudott görögül. Az apos
tolok közül egyedül Pál beszélt hibásan görögül, a 
többiek egyáltalán nem tudtak. Ha ez nincs igy, akkor 
va'ószinü, hogy az akkori kezdetleges kereszténység 
hamarosan a: világ legszervezettebb vallásává válik. Ha 
bárhol a világon világmegváltó eszme születik csak 
akkor nyer polgárjogot, ha Franciaország elfogadja és 
'szentesíti, ha Páris magához öleli.

Nincs szinpatikiísabb patriotizmus a világon, mint a
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írancia. És ez nagyon érthető. Amikor még az egész viiág 
a középkor szellemi sötétségében botorkált, a francia 
.géniusz már megteremtette a gótikát és amikor Anglia 
még mélyen hitt a mágiában, Franciaország .már meg
teremtette az emberiség uj konstitucióját. Vannak 
nemzetek, amelyeknél egy-egy lángész feltűnése szinte 
természeti csodának tetszik. Franciaországnál nem igy 
van. Itt logikus és természetes dolognak tartjuk, mert 
a nép maga zseniális.

A francia patriotizmus nem a faji önzés és a xeno- 
fóbia megnyilvánulási formája, hanem a történelmi büsz
keség és a tradíciók megértése- A francia sohasem volt 
rab és ez a tény erősiti hazafias hitében s teszi biztossá 
történelmi eíhivatottságában. Dánián ikivül Franiqiía- 
ország az egyetlen az európai kontinensen, amelyet 
saját népén kivül még soha senkinek sem sikerült maga 
alá gyűrnie. Amikor más népek összeroppantak a tör
ténelem kerekei alatt, a francia nemzet nőtt és gyara
podott. Életének tiz évszázada folytonos szabadság és 
szakadatlan fejlődés. A spanyolok Arábia, az oroszok 
Mongolia, a szerbek és görögök Törökország, az ola
szok pedig több nép fennhatósága alatt voltak sokszor 
és hosszú ideig, de Franciaország még akkor sem vesz
tette el soha állami önállóságát és önrendelkezési jogát, 
ho legyőzték. Mióta a francia trón áll, az mindig francia 
uralkodók trónja volt. Ezért a legszabadabb ember és 
polgár a világon a francia, nemcsak fizikailag* hanem 
lelkileg is.

A franciák voltak az elsők, akik XI. Lajos korában 
megteremtették a nemzeti egyesülés müvét és ők voltak 
az elsők, akik nacionalista háborúkat viseltek, szemben
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a többi nemzet vallási és dinasztikus jellegű háborúival. 
Franciaország mindig t  maga nemzeti és népi hagyo
mányaiból fejlődött a mai tökéletességig. Ma, amikor 
arról beszélünk, hogy minden ország elnemzetleniedik 
és európaizálódik voltaképpen arról van szó, hogy — 
elfranciásodik. Egy-egy nép kultúráját ma már aszerint 
értékeljük, hogy mennyiben van közel a francia kul
túrához, vagy mennyire van távol attól. Madridban 
például az építészet német, a divat francia, a konyha 
levanti, a szállodák angolok, a szépségideál arab és az 
erkölcs görög. Lám hová tűnt a régi hires spanyol 
fensőbbség! Még dón Juan is Argentiniából vándorol 
be ma Spanyolországba. Ennek ellenében a francia szel
lem uralma fennmaradt csorbítatlanul. A francia szel
lem mindig önmagából fejlődött tovább. Voltak követői 
a franciáknál Boccaccionak és Calderónnak is volt 
iskolája a német romanticizmusnak és Shakespearenak, 
valamint Byronnak is, de a francia géniusz éppen úgy 
mint egykor a görög, a maga képére formálta ezeket 
az ideálokat is és francia szellemmel töltötte meg az 
idegen mintákat.

A francia patrióta nem a hazát szereti, hanem 
Franciaországot a »dulce France«-t, azt az országot, 
amely minden korban más és mégis örök. Franciaország 
fejlődése szinte példátlan a népek történetében. XIV. 
Lajos Franciaországa egészen más Franciaország, mint 
a direktóriumé, a császári Franciaország egészen más 
ország, mint a köztársaság, a mai köztársaság pedig 
éppen nagyban különbözik minden eddigi korok Francia- 
országától. De azért a faji géniusz ugyanaz. Francia
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ország változik, de a francia szellem marad. Világitó 
fároszként mutatja az utat az emberiség élén.

Minden korok Franciaországa megszülte a maga 
nagy emberét, aki kezébe vette a nép végzetét. Ha van 
nép, amelyet kevés kivétellel mindig lágelmék kormá
nyoztak, akkor a francia az. Napoleon egyforma sze
retettel pártolta a francia és az idegen tudósokat, 
érdeklődött az akadémia és az Institut ülései iránt, 
maga is tag volt és Moszkva előtt, amikor világok 
sorsa forgott kockán, színházi vonatkozású rendeleteket 
diktált. Csodálatos érzéke van ennek a népnek a szellem 
ereje iránt. Ez az érzék teszi a franciát olyan emberré, 
aki bármilyen társadalmi osztály fia legyen is, mindent 
meglát és mindent megért. Valami csodálatos érzék 
lakozik e nép fiaiban a világosság és tárgyilagos
ság iránt, érzék amely elvet mindent ami misz
tikus és ködös és csak az iránt mutat fogékony
ságot, ami világos. Ez az érzék az, amely a franciát a 
(viKág legracionálisabb, legközvetlenebb és legnyíltabb 
népévé teszi. Az igazi kutató, aki a tudományos igazság 
világosságát keresi az élet minden momentumában, aki 
a tények harmóniáját kutatja, nem lehet emberi mivol
tában sem más, mint nyilt, közvetlen és szilárd jellemű. 
Ezért van, hogy a francia a legnagyobb jellem minden 
népek között. Kutató lélek és még sohasem akadt ku
tató, aki mint ember hazug lett volna.

A francia inkább joviális, mint szívélyes, inkább 
dekoratív mint ünnepélyes. Temperamentuma inkább 
az élet szeretetében mintsem élefilozófiában gyöke- 
zik. Inkább dekoráló, mintsem festő temperamentum. 
Gyűlölni fogja Beethovent még akkor is ha azt hiszi,
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hogy szereti és visszataszító lesz számára Doszto
jevszkij még akkor, is ha azt hiszi, hogy — érti.

A humánus érzék a franciából az életszeretetből 
és természetes bátorságból fakad.

Az uralomvágy lés az uralkodásra való készség 
hatványozottabban van meg a franciákban, mint a római 
világhódítók közvetlen utódjában az olaszban. Francia- 
ország még nagyon sokáig, talán az idők végéig repre
zentálni fogja a latin faj katonai zsenialitását. A római 
hódítók igazi típusa Napoleon- volt. Soha többé nem lesz 
császár, se hadvezér, aki mint ő, isteni fantáziával áldot
tan gyalog vigye seregét Madridtól Szentpétervárig, 
vagy a piramisok aljába. A római erények, a régi római 
dicsőség a franciákban reinkarnálódott. Augustus ud
vara, a pompeji győzelem XIV. Lajos udvartartásában, 
Napoleon haditetteiben ismétlődött meg. Traianus, An
tonius, Marcus Aurelius bölcsesége, ereje Szent Lajos, 
V. Károly és IV. Henrikben perszonifikálódott újra. És 
voltak idők, amikor a francia fegyver éppen úgy mint 
egykor a római, leigázta az egész világot.

A mai Francia ország egyrészt bankári, másrészt 
apostoli szerepet tölt be a világ szinjátékában. Mint 
bankár megépítette a balkáni, orosz és afrikai vasuta
kat, mint apostol modern alkotmányok példaképét adta 
az egész világnak.

És csodálatos, hogy a francia ez a nagy hóditó nem 
szeret utazni és nem szeret' idegen földön tartózkodni. 
A külföld az ő számára csodálatos, szinte mesebeli 
terület, olyan messzire esik képzeletétől és gondblat- 
világától. A. külföld emberei pedig mindig kissé nevet
ségesek előtte. Hogy pénzt keressen elmegy Orosz
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országba, elmerészkedik Levanteba, de csak azért, 
hogy tisztességesen szerzett vagyonnal hazatérhessen, 
házacskát építhessen, kertet művelhessen, salátát és 
sárgarépát ültethessen és francia asszony mellett haljon 
meg.

A francia elmegy harcolni Athén érődéi alá, meghal 
egy libanoni kolostor védelmében, vagy Mexico bari
kádjain ontja vérét de akkor is Franciaországért, az 
imádott hazáért harcol, küzd és hal. Mint jezsuita a 
Madonnáját, mint török az asszonyát úgy félti, óvja 
és imádja a francia a maga hazáját. És abban a hit
ben él és hal, hogy Franciaországgal együtt él vagy 
hal minden és mindenki. Tradicióinak és nemzeti ön
tudatának üvegházában él, emellett a legtipikusabb kis
polgár. Inkább százszor változtatja államformáját, sem
hogy családjában, vagy bármilyen más közeli vonatko
zásban a legkisebb változtatást keresztül vigye, vagy 
megengedje. Konzervativizmusára mutat, hogy ma sem 
tud megválni a gall szakáitól, a hosszú haj viselésétől 
és a bajuszdivattól, noha ez már — anakronizmusnak 
tetszik. Valóban a legkevésbé kozmopolita a francia a 
világ összes népei között. Még akkor is önmagán, a 
maga sajátos francia látásán és fantáziáján szűri át a 
dolgokat és képeket, ha idegenekről ir, vagy beszél. 
Racine antik tragédiájában héroszok szerepelnek, de 
ezek a héroszok, ha lehuzzuk róluk az antik öltözetet, 
nyomban korabeli gáláns versaillesi franciáikká változ
nak. Mindaz, amit Hugó, Gautier, Merimée és a többi 
iró Spanyolországról irt — valótlan. Az ő Spanyolorszá
guk voltaképpen francia, a Louvre Spanyolországa ez, 
a francia1 jellem és francia galantéria Spanyolországa



olyan világ, aminőről II. Fiilöp és Carlos félvad népe 
nem is álmodott a misztikus középkorban.

Az igazi francia számára az egész világ egy másik 
Franciaország, de egész más, mint az övé, tökéletlen 
és ezért mindig kissé nevetséges. . .

*
A mi kis szerb társaságunk Párisban a Boulevard 

St. Michel egyik kis kávéházában tanyázott.
A hosszú márványasztal főhelyén ült az öreg ős

jogász, egyike annak a fajtának, amelyikből minden 
külföldi szerb kolónia fel tud mutatni néhány példányt. 
Ifjan és tele álommal érkezett egykor ide a Fény Városába, 
tiszta, éles szemmel, amelyen azóta már nehéz üveget 
visel. Jogászból medikus lett, medikusból építész és 
sikerült eltöltenie harminc szemeszternyi időt egyetlen 
vizsga nélkül. Valahonnan a szerb-török határ mentéről 
való, már nem térhetett volna haza csak mint rezsim- 
védő politikus, az ellenzék ostorozója, a kormánypárt 
oszlopa. Legalább ő igy képzelte.

Itt mégis ő volt a mi Aeneasunk, az első, aki ki
kötött a partokon. Valóságos párisivá vált, aki veszek
szik a bérkocsisokkal — mert nem akarják féláron 
hazavinni, ismer minden követ és köszönti a kerületében 
a rendőr, mint vezérét annak a fiatalságnak, amely év- 
ről-évre özönlik Párisba a Kelet misztikus országaiból. 
Mióta itt van, már többször változott a francia had 
sereg uniformisa és több reformon ment át az adó
rendszer, látható tehát, hogy jó régen érkezett.

Minden öt évben újra kezdte az életet, az első sze
meszter isteni idilliével, együtt él a gazdasszonyával és 
vasámalponkint együtt sétálnak az állatkertben. Ott
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van a gazdasszony kislánya is, akinek barátunk jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal magyarázza az állatok ter
mészetrajzát. Nem buta, de nem is okos, utszéli ideák 
morzsáin él, unalomig ismert bölcseségeket hangoztat 
és rozoga életelvekkel igazolja életmódját.

Végeredményben Franciaországot sem ismeri job
ban, mint mondjuk Guatemalát, pedig Párisban töltötte 
majdnem egész életét. Párisból is csak az uccákat 
ismeri, csupán a kövek az ismerősei, a szellem és tarta
lom azonban titok marad előtte.

Valaha idegen asszonyok után futott, s öreg korá
ban idegen eszméket kergetett.

Minden balkáni, aki Párisba vetődik, hasonlitani 
fog egymáshoz. A görögnek ez az első kérdése: vájjon 
hány drachmába kerülhetett az Eiffel-torony? A bolgár 
az iránt érdeklődik, hány fiakker lehet Párisban, a ro
mánt az érdekli, mennyiért vásárolható meg a Nagy 
Opera első primadonnája, a szerb pedig azt szeretné 
tudni, merre van a legszolidabb és legmegbizhatóbb 
resztorán. S idővel valamennyi egyforma lesz, ábránd
kergető szerelmese Párisnk, mint a mi Aeneasunk, aki 
mint majd minden szerb, nagy politikai párt alapitásáról 
ábrándozott.

Majd otthon!
És a szerb, aki pár évi ottartózkodás után haza

vetődik Párisból, sokáig játsza itthon a mártírt. Ha Pá
risban esik az eső, akkor ő Beogradban esőköpenyt 
ölt, párisi divatu nyakravalót visel és Párisban vásárolt 
cipővel sorsa ellen lázadozva gázolja a beogradi sarat. 
Menekül a régi barátok elől, akik aludttejes uzsonnára 
invitálják a régi kis kávéházba. Busongva, egyedül
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üldögél a teraziai nagy kávéházban, ahol nyugdíjasok 
lapoznak az újság harmadik oldalára, amelyben a halálo
zási hírek vannak. Zsebei párisi hírlapokkal vannak tele, 
figyelemmel kiséri az ottani premiereket, azsurdan van 
a színházi és társadalmi botránykrónikával, szóval 
lélekben még mindig ott él a Fény Városában.

Fantáziájában őrült táncot járnak a párisi élmények. 
Tarkán kavarognak a montmartrei kabaré kis attrakciói 
a parlamenti szenzációkkal, arisztokrata lakomák emlé
kei kiskocsmákban fogyasztott prix-fixes ebédekkel, az 
egész távoli nagyvilág a mesebeli Páris táncolja szirén- 
táncát emlékezetében és valóságos áloméletet él, amely
ből szinte csak percekre ébred a rideg, kijózanitó beo- 
gradi valóságra.

Arra, hogy nincs többé Párisban, Beogradban van* 
ahol az egyik minisztérium előszobájában ácsorog az 
állami állásért.

Ez az első stádium.
A második az, amikor, ébredezni kezd. Nyakkendője 

már kevésbbé párisias, allűrjei is. Kezd izleni a hazai 
konyha. Szégyen ide, szégyen oda — kezdi örömét lelni 
a kiskocsmák cigánymuzsikájában.

Azután megnősül, szabad idejében nagyokat sétál 
a Mali Kalimesdánon. És Parist, valamennyiünk ifjúsá
gának édes Pár-isát lassan betemeti a feledés. A fele
désnek az a lavinája, mely Thébét is betemette egykor.

Csak a mi Aeneasunkat kímélte meg a végzet ettől 
a sorstól, ű mintegy álomban élte végig itt a század- 
fordulót és álmodik tovább Párisról — Párisban. A  
temetőben.
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Szerb virágot, boszilykát vittünk a sírjára, mi 
Réhányan és nagyon, nagyon megsirattuk szegényt. . .

*
Borgia Cézár becsapta magát Machiavellit is. De 

franciában is van pendantja ennek. De Berny bíboros 
meg Casanovát csapta be, amikor az elorozta tőle ked
vesét.

A francia a modern idők szerelmese. Petrarcáról 
tartják, hogy elsőnek szabadította meg a szerelem ér
telmezését a teológiai vonatkozásoktól és az ő idejétől 
fogva lett a szerelem azzá, ami: az emberi sziv intim 
történelmévé. Mert addig csak aszkétikus halálvárás és 
halálvágyás volt. Nos a franciákról elmondható, hogy 
uj értelmezést adtak a szerelemnek. A mai szerelem az 
egész világon: franciás szerelem és a szerelmi szótár 
szintén francia. A franciák fejlesztették, ha nem is val
lássá, de legalább is tudománnyá a szerelmet. Három 
évszázadon keresztül Franciaország úgy élt a szerelem 
jegyében, mint ugyanakkor Spanyolország a vallásé
ban. A francia trubadúrok még a legsötétebb középkor
ban is a szerelmi érzés édességéről énekeltek a világ 
fülébe. Jehova Judeában született, Beethoven Német
országban, de Vénus a francia föld szülötte. A francia 
a nőért tanul, bölcselkedik és él. Csak a nőért. Gondolat 
és érzésvilágának közép és gyújtópontja a nő.

Valóban a nő tette a franciát azzá, aki ma. A nő 
csinált VIDI. Károly durva katonájából társaságbeli 
lovagot, a nő tanította meg ülni, enni, beszélni és visel
kedni. A XVI. század első francia szalonjaiban a nő 
intenciói szerint alakult ki a francia férfitipus. A XVI. 
században már élénk társasági élet folyik a szaténokban,
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amelyek kitermelik azokat a társadalmi tulajdonságokat, 
amelyekről eddig fogalma sem volt a világnak. Grácia, 
stílus, tónus, társasági mentalitás, közvélemény, minden, 
minden a szalonokban született és a szalonokból áradt 
szét a világon. Rambouille asszony és Madame de Lam- 
bert szalonjaitól egyenes vonal vezet Madame de Staél 
szalonjáig és Recamier asszony társalgójáig. Ezek a 
szalonok már nem is szellemes asszonyok kokettériájá- 
nak és felszínes bölcsességeinek tanyái, hanem való
ságos akadémiák, ahol a francia hölgyek Montesquieu- 
vel az államtudományról és Delambert-el a filozófiáról 
értekeznek.

Páratlanul áll valamennyi nemzet történelmében a 
francia nő. Az antik Athénban valójában nem volt sza
lonélet, a hetaerák inkább élelmesek, semmint okosak 
lehettek. Juvenalis ir a korabeli római asszonyokról és 
tudatlan teremtéseknek jellemzi őket, nem véve ki e 
jellemzés alól a legkiválóbbakat sem. Látható tehát 
hogy termékeny szalonkultusz nem igen fejlődhetett 
a régi római és görög időben, éppen a valóban bájos 
és valóban szellemes nők hiánya miatt. Viszont némely 
francia »királyszerető« olyan okos, szellemes és bájos 
volt, hogy bízvást nevezhették őket nemük díszeinek 
még hízelgés nélkül is.

XIV. Lajos korában a francia nő az imádatnak 
olyan magas piedesztálján trónolt, amilyenről eddig 
nem is álmodott a világ. Ez az egész kor a hősszerel
mesek kora volt, valódi gáláns kor, amely hallatlanul 
gazdag érzésvilágának megfelelően példátlanul gazdag 
szerelmi szótárt is teremtett. Ez a kor felfedezte a nőt
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és a női szépséget, a női bájt s a női szellemet ültette 
imádata oltárára.

A svájciak és a bolgár sohasem lehet nagy nép, mert 
asszonyai nem szépek. A férfiak felülmúlják nőiket 
szépségben és értelmiségben egyaránt, ez pedig nemzeti 
katasztrófa.

Képzeljük csak el milyen szegényes és rideg leit 
volna a napkirály korának társadalmi élete, ha XIV. 
Lajos kevésbbé szerelmes természetű. És ha a francia 
nő kevésbbé bájos, vajijon mikor értek volna az esemé
nyek a nagy forradalomig és ezzel a világ uj korszakáig. 
A galantéria volt ennek a kornak uralkodó' jellemvonása.

Ebben a jelben készült a filozófia, az irodalom, a 
zene, sőt a politika is. A pogány és antik világ egyetlen 
udvara sem ért fel a napkirályéhoz. Versailles gyö
nyörei, a parkok, pagonyok, szökőkutak, szinek és 
illatok orgiája, a fantasztikus fényűzéssel berendezett 
termek, kioszkok, lugasok és fürdők, pálmák és aloek, 
virágerdők és végtelen fasorok tarka kaleidoszkopja 
vájjon melyik korban, melyik király udvarában gyö
nyörködtetett és kápráztatott a napkirály előtt. XIV. 
Lajos mindezt a pompát, fényűzést és álomszerű csillo
gást a Nőnek, a nő tiszteletére emelte, a nőkultusznak 
szentelte, mint ahogyan Bölcs Salamon Jehovának szen
telte templomát.

Ha pénzre volt szüksége a napkirálynak egysze
rűen kisajátította a birtokokat, autokrata volt, de mégis 
ő teremtette meg a nőtiszteletnek azt az oltárát, ame
lyen azóta minden nyugszik. Fényűzése — igaz — esze
veszett volt, de utódai mindenért megfizettek a guillo- 
tieon.
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Ám a nő presztízse nem pusztult el a forradalom 
viharában. XIV. Lajos müve él, a nőkultuszt ő teremtette 
meg, ő tette a francia asszonyt a világ legszebb asszo
nyává, hiszen az imádatnak ebben az évszázados lég
körében természetszerűleg még inkább meg kellett 
szépülnie az amúgy is szép nőnek. A francia férfi pedig 
asszonyainak köszöni, hogy a világ legszellemesebb, leg
ötletesebb embere lett.

Franciaországban a szellemtelen ember ugyanaz, 
ami Görögországban a koldus: a társadalom utolsója, 
társtalan és gazdátlan, akivel teher az együttlét. Páris- 
ban nem tudnak végighallgatni akármilyen beszélgetést 
épp úgy, ahogy nem tudnak megenni akármilyen rosszul 
elkészített ételt, nem tudnak végig hallgatni akármilyen 
zagyva muzsikát és nem tudnak végigolvasni akármilyen 
rossz könyvet. A konverzáció művészete a francia géni
usz egyik legszebb hajtása. A francia szellemesség faji 
vonás, a nemzeti pszihé egyik legérdekesebb és legsajá
tosabb kontúrja. Melyik nyelvben van még példa a ki
fejezések olyan tékozló gazdagságára, mint a franciában? 
A franciánál a kozőr ugyanolyan tiszteletben részesül, 
mint az angol előtt a hires teológus.

A francia reneszánsz idejében még nem fejlődött ki 
teljesen a társalgás művészete az élőszóban és nem volt 
oly esprit-teljes az irodalom sem. Igaz, Provanszban már 
daloltak a szerelemről a trubadúrok, de Navarrai Margit 
leveleiből és társalgásából még hiányzik az igazi franciás 
szellem. Ekkor a francia udvar levegőjében még volt 
valamelyes hétköznapiság és bántó pedantéria. Mégis 
Navarrai Margitnál már előreveti árnyékát az elkövet
kező gáláns kor elmés szelleme, egy-egy momentum már
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sejtteti a későbbi nagy .szellemi megújhodást, mint ahogy 
a börtönablakon beszűrődő keskeny fénysugár mesél 
az ég kéklő végtelenjéről. A francia esprit voltaképen 
csak a XVII. és XVIII. században éri el fejlődésének 
tetőpontját. Montaigne korában Franciaország még 
inkább gondolkozó volt, mint szellemes, Montaigne még 
igy ír a tizenhatodik században: »Vannak bolondok,
akiknek van idejük ostoba szellemességek meghallga
tására. Én azt tartom, hogy az olyan beszéd, amely nem 
egyszerű, érthető és pedáns, nem ér semmit. A beszéd 
legyen katonás, rövid és érthető.«

De 'két évszázaddal később már virágba szökken a 
francia esprit. Az emberek már beszélgetnek a beszél
getés kedvéért, l’art pour l’art, mint ahogy kártyáznak 
a kártyázás kedvéért.

— Társalogni annyi mint élni — mondja ennek a 
kornak egyik jelentékeny asszonya. És ez az igazság még 
ma is érvényben van Franciaországban. A francia töb
bet gondolkozik egy-egy kifejezésen, mint az egész 
életen.

Voltak szalonok Olaszországban is, fényűzésben sem 
volt hiány a reneszánsz pápai udvaraiban, gon
doljunk csak II. Gyula vagy X. Leó fantasztikus lukszij- 
sára, de igazi társalgás és igazi esprit úgy mint a 
francia szalónokban és a francia udvarban, nem tudott 
itt meghonosodni sohasem. Se a pápáknál, se Medici 
Lőrinc udvarában, se Firenzében, se Milánóban. Még 
a ferrarai herceg udvarában sem, ahol pedig Tasso pen
gette lantját. Az ifjú Beatrice Sforza csodálatos nyak
ékeket és pompázó toaletteket mutatott be az udvari 
népnek, de egyetlen szellemes mondás se hagyta el
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sejtteti a későbbi nagy szellemi megújhodást, mint ahogy 
kinek. D'Este Izabella értett ugyan a politika furfangjai- 
hoz, elég ügyes leveleket is irt, de espritről fogalma 
sem volt.

Az esprit, amely nélkül a francia nem él és nem ir, 
nem beszél és nem tesz egy lépést sem, ez teszi azt,, 
hogy az idegen első impressziója a francia népről, hogy 
az felületes és komolytalan. És valóban a szellemesség 
a könnyelmű emberek művészete, a mélyen járó gondol
kozás nem szellemeskedik. A szellemes ember — igy 
tartja a közhit — csak szikrázik, de nem gyújt. Gyors 
rajtaütések, talpraesettség jellemzik. És ha mindez igy 
van, a szellemesség még hibául is felróható a franciák
nak. Mert szellemesség nem képzelhető el irónia nélkül, 
az irónia pedig bizonyos lebecsülést és semmibevevést 
is jelent. Az emberek egymásközti megértésének rová
sára megy, gátat vet az érintkezés intimmé válásának, 
néha affektáltnak is tetszhet. A francia az irodalomban 
is ugyanugy manövriroz, mint a szalontársalgás terén. 
Egymásután röppenti fel a szavak és az érvek rakétáit* 
kifárasztja a társalgó vagy olvasópartnert és nem ad 
időt ellenvélemények formálására. Szóval mindig kész 
a támadásra, szakadatlanul en-garde-ban áll, éles és 
csillogó, mint a kardpenge. A szláv éppen az ellentéte 
ebben a tekintetben. írásban is, élőszóban is úgy szól 
embertársához, mint testvér a testvérhez, mint rokon 
a rokonhoz. Melegséget és intimitást visz stílusába és 
tónusába, ezért van, hogy minden szláv irásmü olyan, 
mint egy benső hangú testvéri megnyilatkozás.

Voltaire szellemes és kaján volt, Rousseau éppen 
ellenkezőleg a világtörténelem legkevésbé szellemes
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franciája. A zsidó irók szellemesek voltak és talán éppen 
ezért nem ismerték az eitázis kéjét. Heine és Börne 
kifejezői ennek a szellemnek. Mindketten szarkasztiku
sok, de ideálnélküliek és ebben különböznek például Jutve- 
nalistól, akinek tökéletesen ható iróniája mögött mindig 
eszmék és magasztos célok húzódtak meg. Heine demok
rata. volt, mert demokrata sohasem marad magára és 
sohasem lehetett arisztokrata, mert az arisztokrácia 
a kisebbség harcát jelenti a többség ellen. Heine leg
szebb strófáit mérgezi meg a sokszor stílustalan szarkaz
mus, sokszor egyenesen azaz impressziónk, hogy ez az 
író önmaga, tulajdon gyámoltalansága és félénk tempera
mentuma elől menekül a mindig offenzív irónia bástyái 
mögé . Spinoza ebben az értelemben még a legkevésbé 
zsidó iró. Nem szellemes, de panteista, aszkéta és sztoi
kus. Heine viszont a zsidó fajiság legtipikusabb irodalmi 
képviselője, espritje és humora teljesen faji jellegű. A 
zsidó nem felejtette el, hogy kitaszított nép volt száza
dokon át, még pedig igazságtalanul. A zsidóság nem 
felejtheti el, hogy ő adta a kereszténységnek Krisztust 
és az egész világnak Mózest, igazságtalannak érzi el
szigeteltségét és ennek irodalmában kifejezést is ad. 
Heine mosolya fanyar és nevetése inkább fintor, mint 
nevetés. A zsidó a Tisztaság Tudományának tartja val
lását és joggal véli, hogy erkölcsi tartálmat ő adott a 
világnak éppen úgy, ahogy a régi görögök eszmei tar
talmat adtak.

És a zsidóságnak teljesen igaza van.
Az igazi szellemességhez sok jóság és még több élet

öröm kell. Ezzel a franciák tűnnek ki leginkább sebben a 
tekintetben ők az antik görögök egyenes utódai. A

37



francia számára az öröm mindig frenetikus, szinte gyer
mekmódra tud örülni. Ma a világ talán el is felejtette 
volna már a nevetést, ha nincsenek itt a kedélyes fran
ciák. Hippolyte Taine Lafontaine meséit a francia Iliász
nak mondja. Teljes joggal. Az igazi francia számára 
nincs borzalmas, csak komoly és tréfás van. A guillotine 
idején, amikor államférfiak, arisztokraták, udvarhölgyek 
és uccalányok fejei tarka összevisszaságban hullottak 
a fűrészporos kosárba, Páris zavartalanul élt és vigadt 
tovább, mintha mi sem történnék. Ez a nemtörődömség 
és fenséges nyugalom jellemzi a francia nép egész tör
ténelmét és minden alkotását. A román épitészeti stilus 
a francia nép fantáziájának müve. Vidám és nyugalmas, 
mint a francia XI. és XH.század, amely szülte. A gót 
stilus már a XIII. század francia miszticizmusának ki
fejezője, de ez is csak külsőség, a misztikus mázon is áttör 
az optimizmus és az életöröm. A gótikus templomnak 
csak a hajója és a belső architektúrája komor, kívülről 
nyugodt, szinte optimista vonalvezetés jellemzi. •

Vagy nézzük a francia festőmüvészetet. Minden 
szinük rafaelien derült, képeiken dominál az égkék.

A francia kedélyesebb mint az olasz. Voltaire és 
Diderot százada egyúttal Prevost abbé, Corday Sarolta 
és Maopn Lescaut százada is volt. Igazi francia jelleg
zetesség: a szalonokban a legvidámabb élet, a szellem 
bájos tűzijátéka, az irodalomban a pásztorjátékok köny- 
nyed tónusa, miközben már mozog az ucca, készülnek a 
forradalom barrikádjai. A galantéria és a szociális 
nyomorúság francia keveréke ez a kor. A cinquecento 
olasz művésze mindig merev és méltóságteljes, soha egy 
pillanatra sem téveszti szem elől, hogy annak a földnek
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a szülötte, ahol a leghatalmasabb az egyház és legerő
sebb az állam. Talán Tiepolo az egyetlen, aki tempera
mentumát és mentalitását tekintve francia művész is 
lehetett volna. A francia művészet ugyanebben az időben 
könnyed, kedves és vidám alaphangulatu. Watteau, a 
franciák igazi festője és Rameaux az igazi muzsikusa. 
Stendhal túlozva és keserűen irja egy helyütt, hogy a 
franciák sohasem fognak tovább juthatni a játékos köny- 
nyedségnél. Szerinte Napoleon a világ legnagyobb komé
diása volt, aki mint igazi francia, sohasem tudott a 
dolog mélyére nézni és látni s akinek affektált gesz
tusai minden más, a franciánál kevésbé felületes, tár
sadalomban hatástalanok maradtak volna. Azt is meg
állapítja Stendhal, hogy Napoleon már fellépésében hordta 
a bukást.

No de Stendhal nem is volt lélekben francia.
Az angolok nem tudják mi a társalgás művészete, 

nincs fogalmuk a kozőr lélektanáról és nincs érzékük 
az esprit iránt. Se az udvar, se a társadalom, se az 
irodalom nem termelt ki ilyesmit. Ellenkezőleg. Véle
ményük szerint a finom tónus és a jó nevelés homlok- 
egyenest ellenkezője annak, amit a franciák képzelnek 
erről a két fogalomról. Azt vallják, hogy az ember ne 
beszéljen sokat önmagáról még szellemesen sem, ne 
hozakodjék elő minduntalan a tulajdon személyével, ne 
helyezze előtérbe a saját Ízlését, szokásait és megfigye
léseit, mert mindez ellenkezik a jó nevelés és a köteles 
szerénység szabályaival. Ne beszéljünk embertársunkról 
sem, mert ez nem illik. Ne sziporkázzunk, mért ez sér
tődéseket idéz elő és megbontja a társaság egységét. 
Ha már társalgunk, társalogjunk a leghétköznapibb nyel
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ven és a legmindennapibb témákról, kényelmes testtar
tásban és whisky mellett.

íme igy vélekedik a társalgásról a társaságbeli 
angol.

A francia éppen ellenkezőleg. Ha három francia 
beszélgetni kezd, nyomban megindul a szellemes szó
párbaj. Az angol jó hálókocsitárs, de hasznavehetetlen a 
fehér asztalnál. Az angol szigorúan kerül minden tá
raadó élű megjegyzést, vagy személyes célzást, mert azt 
hiszi, hogy ezzel sért, a francia viszont azért támad, 
hogy alkalmat adjon az ellentámadásra. Szóval, mert 
élvezi a társalgás igazi gyönyörűségét. A franciánál 
minden szellemességgé kristályosodik éppen úgy, 
chogy az orosz mindent melankóliába olvaszt. Az 
angol nem ambicionálja, hogy egy vitából győztesként 
Merüljön ki, türelmes hallgató és nincsenek megjegy
zései. Ha maga Voltaire kápráztatna el espritjével egy 
angol embert három órán keresztül, az illetőnek mind
össze ez lenne a megjegyzése a végén: »Ez a Voltaire 
három órán keresztül egyfolytában beszélt. Ez már 
kicsit sok a jóból.«

Egy nép kedélye erkölcsi aranytartalékot jelent. 
Csak a jó ember kedélyes. Vannak emberek, akikből 
szinte árad az életöröm. Ahogy a kalapjukat viselik, 
vagy a nyakkendőjüket kötik az csupa vidámság és élet
igenlés. Két útja van a boldogságnak: sok pénz,
vagy sok önbizalom. Nos a franciáknál mindkettőből van 
jócskán. Egyébként neki nem is kell sok pénz ahhoz, 
hogy boldognak érezze magát. A német nem kedélyes. 
Mosolya erőltetett és tréfája szellemtelen. Ha nevet — 
nevetségessé válik. Nem illik a jelleméhez. Vannak em
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berek és népek, akik megvetik a vidámságot, mint az 
érvényesülés szempontjából értéktelen elemet, vannak 
viszont olyanok, akik éppen kedélyükkel jutnak be 
karriért. A kedélyes ember valóságos jótevő, aki lassan 
nélkülözhetetlenné válik környezetében. A kedélyes em
bert jobban szeretjük, mint az okosat.

A francia irodalom és művészet jórészt inkább a 
finom izlés, mint a mélyen szántó inspiráció terméke. 
Sokszor elég a sikerhez némi sziporkázás, pár szines 
kép, váratlan fordulat, néhány paradoxon és egyikét 
tetszetősen épített helyzet. A franciánál az irodalom 
nem elmélyedést, fátumszerüséget és tanulmányt jelent, 
mint az oroszoknál vagy a régi görögöknél, hanem szó
rakozást, könnyű mámort és kellemes időtöltést. A 
francia nem lát istent az emberben, sőt emberi közel
ségbe igyekszik hozni azt is, ami isteni. Az életet a 
francia azt mondja: igaz, sok a rémség és borzalom 
orosz, akinek éghajlati mizériákkal, elemi csapá
sokkal és zsarnokokkal kell küzdenie állandóan. Olyan 
klinikai típusok, mint Raszkolnyikov, vagy Karamazov 
nem találna megértésre, ennél az életvidám népnél. A 
trancia azt mondja: Igaz, sok a rémség és borzalom
e’zen a földön, de ebből még nem következik, hogy a 
rémséget és borzalmat állítsuk minden emberi sorsfor
dulat tengelyébe. Franciaországban is akadnak szeren
csétlenségek és szerencsétlenek, de miért választanok 
éppen ezeket irodalmunk uralkodó motívumaivá?

Franciaország bebizonyította zsenialitását nemcsak 
az izlés fejlesztésének terén, hanem az eszmék terme
lését és terjesztését ijletően is. A francia izlés meg
lehetősen hetegorén, miután minden társadalmi rétegnek

41



külön izlés-kátéja van. Ez az izlés, amely ma dominál 
a fél világon, inkább tetszetős és kecses, mint komoly 
és megállapodott. Ismét csak az antik görögöket hiv- 
hatjuk hasonlatul, akiknek dór köntösein, finomivü vá
záin egyéni Itónusban tartott képes ábrázolásain lát
hatjuk a színek, vonalak és távlatok olyan szeszélyes 
összhatását, mint a francia izlés uralkodó motívumaiban.

*
A franciáknak vannak hibáik, de Franciaországnak

— nincsenek. Én két osztályba sorozom az embereket: 
olyanokra, akik szeretik Franciaországot és olyanokra, 
akik nem szeretik. Az, aki szereti lélekben és jellemben 
sohasem hasonlitihat olyanhoz, aki nem szereti. 
Ezért tekintem én minden embernél nemcsak a kultura, 
az intellektus és a temperamentum, hanem a szivjóság 
zsinórmértékéül is, hogy miképen érez Franciaország 
iránt.

Az az ember, aki gyűlöli Franciaországot, szerintem 
nem lehet értékes intellektus.

Az angolok naivaknak látszanak, de valójában nem 
azok, az olaszok vigkedélyü emberek benyomását kel
tik, pedig nem azok, egyedül a francia az a nép, aki 
annak látszik, ami valójában. A francia számára semmi 
sem érthetetlen, mert logikus elme. Hiányzanak belőle 
az orosz lélek meddő szentimentalizmusa, a német ter
mészetében rejlő durva ellentmondások, az angol psziché 
bizarr kilengései és az olasz elegáns hipokrizise. A 
francia jellem és a francia nép megértéséhez mindig a 
logika egyenes utján juthatunk el leggyorsabban. A 
francia mindig azt gondolja, amit gondolni kell és céljait 
előbb mindenkor átszűri a logika retortáján.
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A történelemben is a logika szigorú egymásutánjá
ban követik egymást az események: XIV. Lajos abszo
lutisztikus uralma után Napoleon erőskezü tirannizmusa 
következik, majd a napoleoni öncéluságot a társadalom 
egocentrikussá válása követi. Szellemiségében is min
dent a logika kapcsolataival köt össze: parkjai szim
metrikusak, társadalmi osztályai élesen határoltak, esz
méi kategorizáltak.

Ami nem világos és logikus az a francia szellem 
és jellem szempontjából — visszataszító. ‘A francia a 
mindig időszerű ember, aki lépést tart korával és an
nak többé-kevésbbé mindig jellegzetes reprezentánsa. 
S talán ez a szigorú logika a hiba is. Faji hiba. Túlsá
gosan józan és tisztánlátó, soha nem tudná annyira 
átadni magát az eszmék részeg orgiájának, mint a nagy 
orosz irók, akiknek isteni naivitása — zseniális. A francia 
a bölcsőből hozza magával a józanságát, tisztánlátását 
és szarkazmusát, szóval csupa olyan tulajdonságot, 
amely faji megállapodottságára, érettségére mutat. Zse
nik pedig csak ifjú fajokból születnek. Az antik Athenben 
az V. században, amikor a jónak tűntek fel és kevered
tek, Olaszországban pedig a barbárokkal való keveredés 
idejében.

Mikor nevet a francia és mikor az angol? Ez a kü- 
Tömbözőség élesen világit mindkét nép jellemére. A 
francia nevet ha örül, az angol pedig nevet, ha valakit 
nevetségesnek talál. íme a külömbség. Ezért van. hogy 
az angol vaskosan humoros, a francia inkább szelíden 
joviális. A legszellemesebb francia is komikussá válhat 
az idegen előtt, de sohasem a gondolatai, hanem mindig 
csak a manirjai révén. Az angolt éppen ellenkezőleg
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mindig az elgondolásai teszik komikussá. Az angol em
ber különben is természettől fogva egyhuru szellem, 
igazi »szigetlakó.« Sokszor mániákus és ilyenkor minden 
társadalmi béklyóból kivetkezik. Kulturája mindig csak 
harmadsorban társadalmi. Elsősorban hivő, azután ál
lampolgár és csak harmadsorban társadalmi lény. Min
den népnek megvan a maga faji filozófiája, az angolé 
nem más, mint a hasznos és praktikus életre való nevelés 
tana, szóval tisztán profán jellegű. Bacontól kezdve az 
angol filozófia az angolszász erkölcs, az angol alkot
mánytan döntvénytára. Angol kozmogónia és kozmológia 
nincs.

Az ilyen összetételű társadalomban, mint az angol, 
nem hódíthat tért a francia ideál a szépről és a társa
dalmi életről. Sohasem teremtettek olyan udvari és 
szalónéletet, mint XIV. Lajos franciái, nem volt érzékük 
a konverzáció művészete iránt és igy történt, hogy az 
angol szellemiség bizony egyhuru maradt. Az angol 
pszihére százszor nagyobb hatást gyakoroltak a pász
torregék és a teológusok, mint Shakespearetól Byronig 
valamennyi szépiró együttvéve. Éppen úgy, ahogy a 
német szellemet se a német metafizikusok és muzsiku
sok formálták olyanná, amilyen, hanem a Hohenzollern- 
kultusz. Egyébként a legutóbbi évek során uj angol 
embertípus is fejlődött, többé már nem a teológia emlő
jén, hanem egy világhódító uj mozgalom: a sport kul
tuszában. Megszületett az angol sportember. A sport a 
legkomolyabb embert is gyermekké varázsolja, egész 
természetesen, mert hiszen a sportolást a — gyermektől 
tanultuk el. Aki ma Angliában nem aktiv sportember, 
az az angol szemében vagy nyomorék, vagy — francia.
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Éppen úgy, ahogy a spanyol előtt az az ember, aki nem 
szereti a bikaviadalt vagy angol, vagy — ökör.

A sport és a vallási kultusz keveredése egész kü
lönleges embertípust formált az angolból, aki minden 
időben hajlott az excentricitás és a rögeszmék felé. Ha 
egy angol hattagú más-más nemzetbeli társasággal ül 
együtt és vitatkozik,, egészen biztos, hogy véleménye 
merőben különbözni fog, sőt homlokegyenest ellenkező 
lesz a többiével, még akkor is, ha azok egymás között 
egy véleményen vannak. Az angol mindig és mindenben 
elszigelt helyzetet teremt, önmagába vonul vissza és. 
nem ismer más tekintélyt mint a sajátját. Bizarr kedélyi 
és szellemi kilengései közismertek. Bizarrságból lesz 
sokszor Budha hive, bizarrságból tér át a muzulmán 
hitre ha világkörüli utján történetesen ez jut eszébe, 
bizarrságból feminista és ugyanebből az okból adja ma
gát esetleg használt lópatkók gyűjtésére. Szenvedélyes, 
utazó, de sohasem tanulja meg a nép nyelvét, amely 
között él. Megteszi, hogy kórházat épit, segélyflottát 
küld, vagy pénzsegélyben részesít idegen nemzeteket, 
de leikébe nem hatol be, bármilyen érdeklődést mutat 
is egyébként iránta. Nem törődik a pártfogolt nép kul
túrájával és lelkiségével és száz százalékos angol marad 
akkor is, ha végleg elköltözik hazájából és egész életét 
idegen környezetben éli le. Még hetven éves korában is 
angol újságot fog olvasni, whiskyt fog inni szódával és. 
Londonból fogja hozatni ruháit és életelveit.

0
Ezer meg ezer ucca és boulevard keresztezi egymást 

ebiben a roppant Párisban. De a legszebb boulevard mé
gis a Szajna, zöldbe játszó vizével, kecses hidjaival és
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számtalan csillogó fénypászmájával. A Themzének Lon
donban, a Tiberisnek Rómában korántsincs az a jellege 
és jelentősége, mint a Szajnának itt a Fény Városában. 
Ez a folyó nemcsak a város artériája, hanem minden 
élet és mozgás főidegszála. Vájjon akad-e ember Lon
donban, aki odaáll bámulni, gyönyörködni a Temzében. 
Ki vet ügyet Rómában a Tiberisre, Berlinben a Spreere, 
Bécsben a Dunára?

Párisban kultusza van a Szajnának. Az idegen, ha 
megérkezik, első dolgai közé kalkulálja a megtekintését, 
a bennszülött pedig nap-nap után eljön, hogy megcso
dálja játékos habjait. A nagyváros rengetegében kal- 
márkodó, lótó-futó emberek tömegei hullámzanak, de 
itt a Szajna partján minden finom, csendes és előkelő. 
Mintha ezernyi itnértföldnySre lenne a világ kimélet- 
len piofán zajától ez a hely, ahol csendben sétálgató, 
elmélkedő, vagy tanuló emberekkel van teli a part. Páris 
panorámája leirhatatlanul szép innen. A másik Páris- 
nak csörömpölése nem hat ide a csend birodalmába.

Ha a csodálatos, az örök Párist keresed és nem a 
modern Babilont, akkor menj ki a Szajna partjára. Meg 
fogod találni.

Amott az ifjúság üli orgiáit, lázasan (pezseg az 
élet, itt az elmélkedés tanyájára találsz. A régi dicső
ség, a régi tradíciók örök Párisa a Szajnapart.

Más fővárosok folyóihoz is fűződnek szeretetteljes 
tradíciók, nemcsak a Szajnához. De ez egészen más. 
Itt a várossal és az emberekkel együtt él és lélekzik 
a folyó, amelynek szelid hullámai évszázadok törté
nelmét ringatják. Páris maga is csoda, de a Szajna
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külön is az. A Szajna és a Notre Dame, ez a két foga
lom már fél Párisi jelenti. Páris lelke él bennük, a vá
ros százados misztikuma és embereinek megragadó 
széphistóriája.

Négy nagy ember építette Párist: Cézár, aki a
gallok felett aratott győzelmével megvetette az alap
jait, Clovis, aki a kis római erődítményből fővárost 
csinált, XI. Lajos, aki a tudomány és a vallás centrumá
vá avatta és XIV. Lajos, aki a szerelem, dal és a szel
lem városává varázsolta.

Már a XIII. században megszületik az egyeteme, 
melybe messze földről seregük a tanulni és a megismerés 
után vágyó ifjúság. Itt is, mint egykor Athénben az ucca- 
sarkokon séta közben fejtik ki filozófiájukat a nagy 
tudósok. Minden élet, művészet, szellem, tudás szinte 
a Szajna habjainak zenekiséretével fejlődött ki ebben a 
csodálatos városban. Itt a Szajna partján volt a tudó
sok és tanulni vágyók tanyája a XIII. században.

Minden órának megvan a maga megejtő varázsa 
ezen a szent helyen. Aranyesőbe hulló delek és délutá
nok, rubinpiros alkonyok és mélyszavu éjszakák vált
ják egymást a Szajna partján.

Páris nemcsak város. Élő lény. Sőt ennél is több. 
Fogalom és eszme. Egyénisége van ennek a városnak 
és ebben talán társtalanul áll az egész világon. London 
helyett mindig Angliát mondunk, Berlin helyett Német
országot, mert önkéntelenül is azonosítjuk a várost és 
az országot. Csak Páris helyett nem mondunk soha 
Franciaországot. Ellenkezőleg. Franciaország helyett 
is Párist mondunk. Független és egyedülálló fogalom 
nemcsak az országtól, hanem az egész világtól.
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Itt minden sajátságos és utánozhatatlan, egyedül
állóan egyéni. A férfi, a nő, a stílus, a tónus, amelynek 
semmi összefüggése nincs idegen elemekkel. Ezért van, 
hogy az ember párisinak érezheti magát, akkor is, ha nem
— francia. Viszont van sok francia, aki egyáltalán nem 
párisi.

És a Szajna___
Ezerszimü és ezerszavu. A Louvreig ólmos és ko

mor, mintha ma is római folyó lenne, a Louvre mellett 
zöld és halott: középkori katolikus folyó. De távolabb 
az Invalidusok Dómja felé már feltámad halottaiból, 
él énke bb, égkékebb és vidámabban csörgedez tova. 
Idáig mintha hamut hordana hátán, oly szomorú, ám 
innen mintha már győzelmes vidám lobogókat lengetne 
hullámfodrain. Vize vidáman csillog a napfényben. A 
Szajna már olyan sok eseménynek volt a tükre, ami- 
nőről tengerek sem álmodhatnak.

A régi Athénben az Illisszosz vize mellett Szókra
tész tanította etikáját és Arisztotelesz a logikáját, a 
Tiberis medrében ma is római titkok nyugszanak és 
római aranyak hallgatnak. De micsoda mindez a Szaj
nához mérve? Királya a folyóknak, mert előtte épültek 
a szellem óriási templomai és vizében fürdette a meg
született Eszmét.

Nincs még egy folyója a világnak, amely oly tarka 
sorsokat, rohanó eseményeket, emberi és természeti 
csodákat látott volna, mint a Szajna.

Mert a régi Róma meghódította a világot, de Pa
ris sokkal, sokkal többet tett: újjáépítette azt.
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KÓMA, 19** októberében

Húszéves korunkban, ha Rómában járunk, azokra 
a szép római asszonyokra gondolunk, akik sok-sok ge
neráción át ugyanezt a földet járták. Harminc éves 
korunkban a római hősökre emlékezünk és a császári 
légiók lábnyomait keressük a Via Appián. Negyvenéves 
korunkban járunk Rómában? Ekkor egész biztosan az 
ókori gondolkozók profilját idézzük lelki szemeink elé. 
ötvenéves korunkban a vértanuk jutnak eszünkbe. 
Lelkűnkben megvan a konjunktúrája külön Petronius- 
nak, külön Lucullusnak, Scipionak, Cicerónak, Senecának 
Szent Pálnak és Szent Cecíliának. Róma minden élet
kornak odaajándékozza szuggesztivitását, ezért van

P-

hogy akárhányszor térünk vissza ide, mindig uj szép
ségeket találunk és uj körét fedezzük fel szenvedélyes 
érdeklődésünknek.

Róma nemcsak örök, hanem öröklké uj is.
Nincs még egy pontja a világnak, ahol olytan soká

ig lett volna az emberi szellem centruma és ahonnan 
az emberi energia annyi sugarat árasztott volna min
denfelé. A római állam nem halt meg a cézári állam 
pusztulásával, hanem átalakult: szellemi császársággá 
és pápai állammá. Ez azután, ha később el is vesztette 
erejét, de megmaradt a kontinuitása. A kereszténység
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talán sohasem terjed el annyira a világon, ha nincs 
előtte a római légiók kitaposott útja és talán nem tartja 
magát, ha nem igázza le Rómát. Az eszmei folyto
nosság megvan: amig eleinte Istennek és Cézárnak,, 
később Istennek és a Pápának fizették az adót. Amikor 
Róma megszűnt az antik világ fővárosa lenni, nyomban 
utána uj rangot nyert: a fejlődő kereszténység szék
helyévé lett. Az emberiség egyetlen államba való tömö
rítése nem sikerült, de megvalósult az egy egyházba 
való lömörités. A pogányság nem vájhatott világvallás
sá, mert kis helyi istenségekben való hiten alapult, Ju
piter soha sem lehetett mindenhatóvá, mint a keresz
ténység Istene. Az uj légiók nem sasokat hordtak paj
zsukon, hanem az evangéliumot és a Via Appia földjén 
misszionáriusok léptei dongtok.

Athén volt és elmúlt, de Róma örök centruma és. 
mágnese maradt az emberiség nagy részének, amely 
a legmélyebben hitt Istenben. Rómában született meg 
az emberiség nagy eszméje, itt született az állameszme 
és itt szökkent virágba az első elképzelés a világ ^ál
lásáról. Itt jött létre a római törvénykönyv az élet uí 
szervezetéről, itt szabadították fel először a szolgát a 
kényur, a fiút az apa, az asszonyt a férj és a polgárt 
a cézár kényuralma alól. Az emberiség és az emberies- 

/-ség eszméi egyszerre öltöttek itt testet. Egyetlen an
tik nép se azért hódított, hogy meghódoljon, csupán 
Rómának voltak ilyen tisztult fogalmai az emberiség 
nagy közösségéről A római állam megbukott, akkor, 
amidőn már világállam volt, de újraéledt hamvaiból* 
mint az egész világ — egyháza. A római állam és a 
keresztény egyház a két tényező, amelyből az emberi
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haladás duslombu fája sarjadt. Ma is ezen alapszik a 
világ: a római jogon és a keresztényi szereteten. A ró
mai állam és a keresztény egyház a lelki harmónia 
két legnagyobb alkotása.

*

Róma éjjel a legszebb és az éjjel a legszebb Rómá
ban. Vannak uccák és terek itt, amelyeket nem is lát
tam máskor, csak éjjel és amelyeknek fekvését sem 
ismerem. Ilyen ucca a Borgo Vecćhio, a szegényembe
rek negyedében, ahol alkonyaikor becsukódnak az abla
kok és a csend mély, mint a messzi tengeren. Alvó palo
ták árkádjai alatt hallgató kövek mentén visz az ut 
feléje, kolostorok és rendházak őrködnek erre, mint 
szigorú éji strázsa. Mintha a tengeren lennénk és el-

I

vesztettük volna az iránytűt, árnyak settenkednek a 
falak tövében és a csend ködén keresztül távoli templom 
órája üti az időt. De kinek jutna eszébe megolvasni az 
ütések számát? Arra gondolunk félelemnek beillő meg- 
illetődöttséggel, hogy a hóditó római seregek is ugyan
ezeket a köveket taposták, itt suhantak végig a középkor 
pompázatos körmenetei, itt vitték a vesztőhely felé az 
inkvizíció vértanúit, itt tombolt a legszínesebb, legmá
morosabb karnevál, itt sikongtak a leggyönyörűbb asz- 
szonyok. Életet lehel a kövekbe az emlékezet és mégis 
félünk erre jártunkban. Miért? Mindennek, valami tra
gikus aláfestése van ebben a városban, mintha messzi 
századok rémségei hagyták volna bélyegüket a köveken 
és a levegősen. Róma örök, de ez az örökkévalóság 
nem az élet végtelensége, hanem a halálé. Az élettelen 
köveknek ez a néma éji harca az enyészet kisérteteive!
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megráz és . megdöbbent, gyönyörködtet és elrémit 
egyszerre.

A római földeken és a római estékben ismertem meg 
legelőször a tökéletes magányosság érzését is, amely- 
lyel ma már a világnak csa/k igen kevés pontja szol
gálhat. Olaszország talán az egyetlen, ahol még elbújhat 
az ember az emberek és önmaga elől. Itt még vannak 
völgyeik, falvak és zugok, ahova nem tör be a vonat 
lármája, elhagyatott, istenhátamögötti városkák, ame
lyekre nem hivja fel a profán figyelmet a térkép és 
pöttömnyi falvak, amelyeknek még a nevét sem tudja 
senki. Franciaország legszebb helyeit hotelek, Svájc 
leggyönyörűbb pontjait szanatóriumok, Németországéit 
kaszárnyák, Belgiuméit gyárak, Oroszországéit templo
mok, Törökországéit sirok éktelenitik el. Csak Olasz
országban lelhet ezekre az ember zavartalanul, a maguk 
szűzies tisztaságában, idegen elemektől mentesen. Az 
olasz művészet is azért ajándékozhatta meg az emberi
séget annyi remekművel, mert a művészek távol a világ 
zajától elvonuiltan és tökéletes csendben dolgozhattak. 
Mert nincs nagyobb élvezet és nincs nagyobb inspirátor 
a csendnél. Vájjon ki volt az félisten, aki a Sfinksz re
mek csendbirodalmát megteremtette? Az adta a legtisz
tább fogalmat és legmeggyőzőbb izelitőt a csend és a 
magányosság ihlető hatalmáról. Van-e megragadóbb 
szimbóluma a mozdulatlanság, az örök csend szépségei
nek, mint egy oszlop a régi Róma közepette, oszlop, 
amelynek egyik fele még büszkén mered az ég felé, a 
másik pedig legyőzve, békésen hever a burjánzó fűben? 
A csendet néha jobban hallom és szavát jobban meg
értem, mint a legs/ebb beszédeket.
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Van, aki az emberek elől menekül a magányba és 
van aki a magány elől szökik az emberek közé. Az aki 
magányra szomjazik szeparálja magát az emberektől, 
a hangjuktól és érintésüktől is irtózik, mintha tisztá
talanok volnának. Akiben egy nagy eszme ver fészet, aki 
szivében magasztos érzéseket rejteget, az legszíveseb
ben elhúzódik mindenki elől a puszták magányába, egy 
elhagyatott kunyhó csendjébe, vagy legalább is a szoba 
legtávolibb sarkába. Akkor is a magányt keressük és 
szeretjük, ha igazán, mélyen, végzetesen szerelmesek 
vagyunk.

A magányban virul 'ki legteljesebben a szerelem 
virága, az elmélkedés, az ábránd szökkenti magasra, a 
szerelmes ember szinte száműzött, aki. azonban boldogan 
vonul félre szive kincsével. Talán azért is nincs ma 
igaz, nagy szerelem, mert hiányzik a nagy magányos
ság. Az igazi szerelem kisértet, amely a pusztaságok 
elhagyatott csendjében tanyázik és irtózik az emberek 
sokaságától, az erdők remeteségét kedveli, ahol nincs 
más hang csak a léleké és szabadon terem meg az önfel
áldozás és a hit gyönyörű virága. A remete az igazi 
ur, mert ura — önmagának.

Az Ur is a pusztaságban tanyázik és az emberfia 
ott találkozhat Vele leghamarabb. A magány elmélye- 
dövé, megfontolttá és bölccsé varázsol. A magányban 
nincs gyűlölet, magányba vonulni, annyi mint megtisz
tulni. A nagy lelkeket vonzza a magány, csupán a kö
zepes szellem, az átlagos lélek riad meg tőle. Csak a 
kicsinyest tölti el félelemmel az egyedüllét és csak őt 
teszi beteggé a társtalanság. Bu4ha és Krisztus a ma
gányba vonultak, a mindenséggel társalogtak és meg
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tisztulva tértek vissza az emberek közé, hogy hirdessék 
nekik a tudás igédét. A pusztából hangzó szó, a zsidó 
próféták szava, a magány fenségének szózatai, azoknak 
a lényeknek a kinyilatkoztatásai, akik az egyedüllét 
mámorában meghallották saját szivük hangját, a mér
hetetlen jóság, a makulátlan tisztaság himnuszát, azt 
a jóságot, azt a tisztaságot, amelyet csak a magány 
terem. Azután visszamentek az emberek közé és hiriü 
adták, hogy Istennel beszéltek, mert szivükkel beszéltek 
a magányosság parokszizmusában. Hallgatták önlelkük 
isteni kinyilatkoztatását, Isten megnyilatkozását. Minden 
nagy emberi alkotás magányosságban született. Szent 
Bruno igy kiált fel: »O beata solitudo! 0  sola solitudo!« 
Michelangelo is magányban élt, mert csak igy tudott 
dolgozni. Tőle származnak e szavak is: »Non mi risveg- 
liate, parlate basso!« (Ne ébresszetek fel, csendesen 
beszéljetek) Petrarca nem tudta elviselni a pápai udvar 
zaját és Laura lelki rajza is a magányban kapta meg 
léheletszerüen megkapó tónusát. Milton vakon és közöm
bösen a körülötte dúló forradalmi lárma iránt, másnak 
irondta tollba remekeit. A csendes kis toscanai városok 
és a néma flamand lovagvárak adták a világnak a leg
több nagy elmét. Azok a zsenik, akik nem vonatkoztatták 
el magukat a világ zajától, már nem tudtak olyan sziv- 
hezszóló akkordokat megütni fantáziájuk hangszerén. Ha 
müveiket a régebbiek remeteségében készült munkáival 
hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy hangjukban van valami 
profán, mint amikor az ember embertársával, nem pedig 
önmagával beszél. Victor Hugó is elvonult. A világgal 
való állandó érintkezés, a külső behatások, a babiloni 
lárma nem engedték volna meg, hogy müvei a fenséges
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áhítat ama szivbemarkoló hangját kapják, amelyet any- 
nyira élvezünk bennük. Valóban szükség van arra, hogy 
a nagy művész és gondolkozó magányosságba vonuljon, 
ember nem lakta helyre költözzék, vagy legalább is úgy 
vegye be magát lakhelyére, mint egy' erőditménybe. És 
tegyen úgy, mint a remeték: csak akkor keresse fel az 
embereket, ha élelmiszerkészletének kiegészítésére van 
szükség.

Ö, hogy szeretem a szép délutánokat a régi Aventi- 
non. Ezeket az erdőket énekelte meg Ovidius. Valahonnan 
messziről harang ezüst szava hangzik fel, nemsokára 
utána még egy, azután még sok, sok. Pár perc alatt 
zeng az örök város a harangok hangversenyétől. A han
gok és hangszinek tarka összevisszasága betölti a levegőt. 
Ez az óra, amikor Róma búcsúzik egy naptól, vagy egy 
évszázadtól. A nap lassan a dombok mögé bujiik, langyos 
szellő játszik a harangszóval, amely zeng szakadatlanul 
teli tűzzel és szuggesztiv szenvedéllyel. íme egy negyed 
óra a délutáni Róma külvárosában az emberi lélek leg
nagyobb és legszebb élményévé emelkedik. . .

*

Itt olyan fénnyel köszönt be az éj, mint másutt a 
nappal. A többi keresztény városban az alkony szomorú 
és kietlen, mintha a nappal együtt minden földi fény is 
kihunyna. Itt az alkony valóságos tűzijáték. A szinék 
lassan és méltóságteljesen mennek át egyik árnyalatból 
a másikba, cikáznak és vakítanak, szétfutnak és össze
összeolvadnak. A romok ilyenkor mintha a biborfényü 
légben lubickolnának, amelynek taván méltóságteljesen 
csónakázik a sok-sok harangszó. Mintha ünhep volna az 
égben. És amikor Róma már beburkolózik az estho
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mályba, az Aventino felett felcikáznak a katonai fény
jelzések. És az éterben tovább játszik a harangszó, talán 
ugyanazon harangé, amely egykor a barbárok elől való 
menekülésre figyelmeztetett, vagy egy másiké, eldugott 
kis kápolna harangocskájáé, amely alszik és álmodik 
századak óta, mint egy szent.

Az Aventino a hét római domb egyike. Bús és borús 
szépségét szinte lehetetlen leirni. Romulus idején még 
nem tartozott a birodalomhoz, Numa király hódította 

»meg, legyőzvén két szatirtPikustés Faunust, akik eddig 
urai voltak a dombnak. Az Aventino mindig a mérhetetlen 
csend birodalma volt. Numa Pompilius pedig az ókor 
legnagyobb remetéje, a magány legnagyobb szerelmese. 
Misztikus, tanult és vallásos uralkodó, aki pogány létére 
is hinni tudott a nagy Akaratban és valóságos prototí
pusa volt a bölcs uralkodónak. Lehet, hogy nem is 
létezett, alakját csak a történelmi fantázia formálta 
olyanná, amilyennek ma látjuk, biztos azonban, hogy ez 
az alak tökéletesen kidolgozott és jellegzetes, Az Aventi- 
not, ezt a vigasztalan, magányos helyet választotta 
elmélkedései színhelyéül. Kerülte az embereiket, akiket 
pedig szívből szeretett és csak Egeria nimfával társal- 
gott, akit égi tulajdonságokkal ruháztak fel az Istenek 
és aki a mindenség titkairól regélt az uralkodónak. 
Valamikor Pyjthagoras tanítványának tartották ezt a 
királyt, mi azonban már tudjuk, hogy századokkal 
Pythagoras előtt élt és igy nem lehetett annak tanitvá.- 
nya. Csupán a pythagorasi tanokat, a csend és a hall
gatás tiszteletét valósította meg önmagában és kör
nyezetében, tehát Pythagoras volt — Pythagoras előtt. 
Csodálatos ember és csodálatos uralkodó lehetett.
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Nagymértékben külömbözött valamennyi antik uralko
dótól, mélyebb volt Tbezeusnál és bölcsebb Lykurgosnál. 
Romulus fegyvercsörtető városából a temlomok váro
sát csinálta meg, a jó emberekből papokat, a katonák
ból iparosakat, a tisztességes nőkből apácákat csinált. 
Uralkodásának negyven éve alatt egyetlen háború sem 
volt, mert ez a királyi bölcs azt tartotta, hogy a béke 
az élet bölcsesége. ö  építette meg Rómában a csend 
behunyt szemű istennőjének templomát is.

De vájjon honnan volt e nagy vágya a magányos
ság után, amikor amúgy is a legnagyobb csend honolt 
még a kezdetleges világon? Miért kutatta Numa az 
élet titkait, amikor az ember éppen csak hogy tudatára 
ébredt emberségének? A Numa mithoszban, ha jobban 
belemélyedünk sok a keresztény-jelleg. Olyannak, ami
lyennek ma látjuk, Plutarohos irta le nekünk ezt a külö
nös ókori uralkodót, akit bízvást nevezhetünk a leg
keresztényibb pogány királynak.

Keresztényivlé tette menekülése az emberek elől, 
akiket pedig mélyen szeretett, csend és magányimádata 
és kutató lelke, amely mindig a mindenség titkait, az 
élet értelmét és célját kereste. Mintha e sok ezer év 
előtt élt bölcs szelleme lengené be az Aventinot ma is. 
Magányos sétán, mintha leikével találkoznék és mintha 
őrző szelleme és védőangyala volna magányt kívánó 
szivemnek. Numa Pompiliusz mítosza szebb, mint 
Augustus legendái. . .

Nagy Gergely pápa emléke is az Aventinohoz fűző
dik azé a nagy pápáé, aki megmentette Rómát a bar
bárok rohamától. A legnagyobb azonban akkor lett az 
Aventino, amikor a kereszténység végvárává vált. Itt

59



álmodta nagyszerű álmait Szent Domonkos a keresztény 
vallás egyik legnagyobb diplomatája és katonája. Az 
álmokat, amelyek Krisztus véres sebeiről szóltak. Ta
vaszi és őszi aventinoi barangolásaim során sokat gon
doltam e grandiózus középkori alakra.

A XFII. század két legnagyobb jelleme: Assisi 
Szent Ferenc a nagy olasz misztikus és a kasztiliai 
Szent Domonkos. Nincs közös vonás bennük egy sem, 
ha csak az nem, hogy Szent Ferenc épp annyira sze
rette a vallást, amennyire Szent Domonkos gyűlölte az 
eretnekeket. Az assisi szent az vallotta, hogy Isten 
mindenütt jelen van az emberek szivében, a madarak 
dalában és a vadállatok ösztönében egyaránt. Minden 
teremtmény rokona egymásnak, végzete szoros össze
függésben van egymással és megnyilvánulása a Terem
tőnek, aki minden élet és szeretet forrása e földön. A 
spanyol szent éppen ellenkezőleg mindenkit kiközösí
tett Isten gyermekeinek seregéből, aki nem tudott éppen 
olyan fanatikusan hinni, mint ő. Ezeket a sátán teremt
ményeinek tartotta és könyörtelen harcot hirdetett elle
nük. Az assisi szent tanítványai teremtették meg az 
olasz kereszténységet, azt a gyöngéd, szerető és még- 
bocsájtó egyházat, amely Nagy Gergely uralma alatt 
érte el fénypontját, a spanyol szent tanítványai viszont 
a könyörtelen és harcos keresztény egyházat alkották 
meg Spanyolországban, azt a keresztény egyházat, 
amelynek a rigorozitás és bigottéria volt az uralkodó 
motívuma és amelynek fő harci eszköze az inkvizíció 
máglyája lett. íme ez a párhuzam minden másnál fé
nyesebben megvilágítja a napfényes, nyiltszivü olasz 
kereszténység és a misztikus, bigott spanyol keresztény
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ség közötti ellentéteket. Assisi Szent Ferenc a vadálla
tokat is testvéreinek nevezte, Szent Domonkos pedig 
még az embert is is sátánfajzatnak és máglyára való 
eretnek csordának bélyegezte. Spanyolországban el
képzelhetetlen lett volna egy, az. assisihoz hasonló 
apostol munkássága ugyanugy, ahogy Olaszországban 
sem volt talaja Szent Domonkos szenvedélyes és 
elvakult tanainak. Szent Domonkos az egyház kulcsárja 
volt, Assisi Szent Ferenc pedig a templom költője és 
aszkétája. A kasztiliai szent igy kiált a hóhéroknak: 
»Vágjátok le őket mind, Isten majd kiválasztja a jókat 
a rossz közül.« Az assisi szent pedig megáldja a sebe
sülteket és gyógyítja a sebeket. Szent Ferenc szolgája 
és megszállottja a kereszténységnek, Szent Domonkos 
a tudósa és dogmatikusa, egyházi politikus és a vallás 
keményöklü katonája. Az egyik a szeretetet, a másik a 
tűzön és véren keresztül való vallásvédelmet és ter
jesztést hirdette, az egyik a hitet, a másik a dogmát 
tartotta mindenek felett valónak, az egyik a jámborsá
got, a másik a feltétlen meghódolást irta zászlajára.

A dominikánusok később is a vallás katonái voltak 
és a XII. század kezdete óta az inkvizíció fő szállás- 
csinálói lettek. Később a jezsuiták vették át ezt a sze
repet, de közülük is csak Loyolai Szent Ignác érte el 
Szent Domonkos szuggesztiv erejét és hevét. Egyéb
ként a jezsuiták inkább a vallás simaszavu diplomatái, 
mintsem tetterős és elszánt katonái voltak. Assisi 
Szent Ferenc és Szent Domonkos között nemcsak 
személyi tekintetben vannak külömbségek, hanem a 
vallásfilozófiát illetően is. Szent Ferenc vallása nap
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sugaras idill, Szent Domonkosé kíméletlen haladó po- 
Jitika.

Dante, a nagy költő egyformán rajongott mindkét 
szentért. Szent Ferencért, mert ő rejtette az egyház 
kebelébe a dobogó, sugaras gyermeki szivet, Szent 
Domonkosért pedig, mert ő ajándékozta karjaiba az 
izmokat.

*
A történelmi látomások szuggesztiója talán sehol' 

sem olyan erős, mint Rómában. Szinte kortársaknak 
érezzük magunkat a nagy történelmi események kor- 
társainak, annyira beleéljük magunkat a múltba Róma 
kövei között. Mintha ide a Palatínusra a mi szemünk 
láttára tegnap helyezték volna a nagy négyszögletes 
kődarabot annak emlékére, hogy Romulust és Rémust 
felnevelte az anyafarkas. Mintha tulajdon szemünkkel 
láttuk volna a cézárokat a cirkuszban, a pápákat a Vati
kán udvarán, a vértanukat az inkvizíció máglyáján, a 
barbárokat vad lovaikon, győzőket, rombolókat és 
építőket, mindazokat, akik szerepet játszottak az örök 
város életében. Mintha mi is zarándokolnánk a jám
bor körmenetben, ajkunk hangtalanul fujija a zsolozs- 
mákat olyan élénk a látomás. Athenben csak megértjük 
és meglátjuk a dolgokat, itt átéljük őket. Athén talán 
fenségesebb, de Róma közelebb áll szivünkhöz és fantá
ziánkhoz.

A régi római velünk van még mindig. Sok ország
ban járunk még mindig az általuk épített utakon, át
kelünk az általuk vert hidakon, mezőink alatt ott nyug
szik az ő világuk, amit ásatásokkal hozunk ismét fel
színre. Isszuk a vizet abból a ciszternából, amit még ők
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építettek és ezért érezzük olyan közel magunkhoz őket. 
Akkor is velünk vannak, ha nem vagyunk Rómában, 
minden országban vannak emlékeik és maradtak nyo
maik.

Sőt azt mondhatnánk, hogy még a görög hatások 
is inkább a rómaiakon keresztül jutottak el hozzánk. 
Morális életünkre a legnagyobb befolyást talán a sztoi- 
cizmus gyakorolta és ez a filozófiai rendszer is a rómaia
kon át ért el hozzánk. A római sztoikusok dolgozták ki és 
rendszerezték a görög filozófiai iskola tanításait és a 
maguk felfogása és temperamentuma szerint át is ér
telmezték. A görögöknél a sztoicizmus eredetileg az 
ember önmagába való zárkózásának és az elite réteg 
privilégiumának tana volt s a rómaiak csináltak belőle 
szociális doktrínát, hit és kötelességtudatot. Filozófia, 
történelem, irodalom, minden életnyilvánulás a sztoiciz
mus jegyében született meg a régi Rómában. Tacitus 
sztoikusán morális volt, Papinus sztoikusán praktikus, 
Juvenalis és Marcus Aurelius sztoikusán tiszták, Brutus 
és Kató sztoikusán bátrak. A sztoicizmus a régi Rómá
ban valóban már vallás volt, az Istenek helyét is a sztoi
kus filozófusok jelölték ki az Olimpuson.

A keresztény tanok a felebaráti szeretet eszméjét 
oltoták belénk fajra és társadalmi külömbségre való te
kintet nélkül. A sztoicizmus viszont számtalan olyan 
római karaktert teremtett, amely még ma is iskolai pél
dául szolgál az ifjúságnak és kimeríthetetlen kincses 
bánya a költőknek, akik a lélek és jellem minden variá
ciójának bő példatárát találják a római mitológiában. A 
római nemcsak legnagyobb nemzete volt korának, 
hanem az egyetlen nép is, amely szellemével átölelte az
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egész világot. A római moralisták emberiességről be
széltek, a törvényhozók a sztoicizmus elvi alapján meg
teremtették a 'jogfogalmakat és törvényeket /hoztak Nem
csak önmaguknak, hanem az egész világnak Az antik 

-Róma a jog |és kötelességtan iskolája lett.
Olyan császárai voltak, akik párjukat ritkították. 

Traianus, Antonius, Septimius Severus, Marcus Aure- 
lius és Jovianus. Máig sem születtek ehhez hasonló 
uralkodók. Brutus és Cato példaadásai a hősiességről, 
tonfeláldozásról és polgári kötelességteljesitiésrőli máig 
is páratlanok. A római zsarnokok, vérszopók és árulók 
is monumentálisak. Valóban ez a nép mindenben, jó
ban és| rosszban egyailánt nagystílű volt.

Róma az a föld volt, amely mindig az eszméknek élt. 
Ki vonhatja kétségbe, hogy a római bölcsek épp olyan 
bölcsek, épp olyan megszállott lelkek voltak, mint a 
kereszténység szentjei? És ki vonhatja kétségbe, hogy 
a római hősök a fanatizmusnak ugyanolyan boldogsá
gával szenvedtek kinhalált, hogy az exaltóció boldog
sága épp úgy osztályrészül jutott nekik, mint a keresz
ténység vértanúinak? Római karakterek akadtak a pap
ság korában is és ezek ma is büszkeségei a keresztény 
egyháznak. Nagy Gergely pápa, Assisi Szent Ferenc és 
Savonarola mind római jellemek voltak. Róma kéjben és 
az élvezetek fertőjében élt, de bűneit lemosta vél tanúi
nak könnye, vére és verejtéke. Ugyanúgy ahogy egyes 
pápák eltévelyedéseit is jóvátették a kereszténység 
mártírjainak hősi tettei.

Amig a »római polgár« a »cívis romanus« fogalma 
meg nem született, nem volt fogalma az emberiségnek 
sem jogról, sem polgári kötelességérzetrCl. A nemzetek
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marakodtak mindaddig amig meg nem jelentek a római 
légiók és az igával együtt a békét is elhozták. Eszme
életünk fejlődése a görög filozófia óriási behatásait 
mutatja, erkölcsi életünk alakulását ’a zsidó próféták 
törvényhozása szabta meg, de a polgári jogfogalmak 
rendszerét még közvetlenebbül Rómának köszönhetjük. 
A mai Rómában senki sem érzi magát idegennek, éppen 
azért, mert él benne a tudat, hogy mindaz, ami bennünk 
az emberi lényt, a társadalmi egyedet és a jogi személyt 
alkotja, ennek a városnak köszönhetjük. Rokonunknak 
és ismerősünknek érzünk itt minden követ és minden 
emléket, az emberiség nagy családjának közös emlé
kei ezek, mindnyájunk közös végzetének mementói.

*
Különös dolog, hogy Rómában minden korok ás 

iálések egymási hegyjére-hátára /építkeztek és egymás 
alkotásait alakították át a maguk céijaira. Sokszor 
ugyanazon helyen ugyanazon kövekkel építették fel az 
uj intézményt a régi helyén. Sehol semmi tekintetet 
nem pazaroltak a múltra. Az ókori bazilikákból keresz
tény székesegyházak lettek, a fórumból halpiac, az 
ókori templomból parlament és a régi Kvirinálból 
az uj savoyai uralkodók palotája. Nagy keresztény szé
kesegyház épül a régi Jupiter templom köveiből. A Ju
piter imádására hivatott palota aranyteteje rákerül a 
keresztény Istenháza boltíveire és antik pogány osz
lopokkal ékesítik a templom belsejét. Az egyik oszlo
pon még olvasható is a felírás, amely elárulja, hogy 
egykor Augustus hálószobáját díszítette. Harminchat 
jón oszlop , az antik Juno templomából került a Sancta
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Alaria Maggiore templomba. A Lateráu négy arany osz
lopa a KapitoHwmból származik.

Ez is páratlan jellegzetesség. A rés* Theba Rames- 
sewna a inasa eredeti szépségében és formájában ma
radhatott meg, álmodva a régi dicsőségről. Amon temp
lomát is megőrizte a 'kegyelet, a Parthenont és a cari- 
grádi Aja Szófiát szintén. De Rómában Diana templo
mának köveiből uj Istenházat építenek, Minerva temp
lomára is uj épületet emelnek és az Egyiptomi Mária 
temploma is pogány templom volt eredetileg. Még 
Servius Tullius építtette. Mindent alárendeltek Rómá
ban minden idők megváltozott viszonyainak. Marcus 
Aurelius bronz lovasszobrának a Kapitoliamon ellenlábasa 
akad Garibaldi vas lovasszobrában, amely mellett 
egész eltörpül az antik király emlékműve. IX. Pius pápa 
sirja mellett egy zuav emlékműve, aki a pácai önkény 
ellen indított harcokban halt hősi halált. Mintha vég
zete volna ennek a városnak, hogy minden remekére 
rátegye kezét az emberi profánság és a kegyetlen jelen. 
Minden kor rajta hagyta nyomait Rómán és egyik sem 
tűnhetett el az enyészettől, mind erőszakos kezek 
változtatták meg a kor Ízlésének megfelelően. A kapi- 
tóliumi templom mellett, ahol Donatelli hallhatatlan 
márványa áll, terpeszkedik az Egyesülés emlékműve, 
a mai olasz müvésznemzedék iróniája gyanánt. Az uj, 
a bankár Róma mindent fel akar falni — üzleteit a régi 
palotákba akarja telepíteni és bankházakat akar csinálni 
a templomokból. A generációk groteszk kontrasztja 
sehol sem oly elütő, mint itt, ahol minden korbeli 
ízlések nyomai ennyire össze-vissza nyomták bélyegü
ket e város köveire.

*
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A Via Appián a napsugár énekli örök dalát a holt 
köveken. A láthatár kitágul, a római mezők ezüstösen 
terpeszkednek a távol fénykörében. A Via Appia fehér 
vonala egészen a tengerig húzódik és a láthatatlan 
messzeségbe vész, mint egy csodálatos énekhang.

Ez élénk és forgalmas ut mellett temetkezett az 
antik Róma. Itt álltak a vagyonosok márványemlékei, 
primitiv költői vénával szerkesztett felirataikkal, ame
lyek az élettől való bucsuvételt akarták intonálni. A 
holtak itt mintegy figyelemmel kisérhették az élőket, 
mert az antik korban a Via Appia volt a város ütőere 
és itt volt a régi Róma esti sétahelye is. Itt voltak Se- 
neca és Lucinis, valamint az ifjabb Plinius sírjai. Az 
esti korzón a régi Rómában itt vegyültek el a kurtizánok 
aranyos gyaloghintói a szenátorok, prétorok hintáival. 
Minden ezen az utón keresztül bonyolódott le és veze
tett. Erre vonultak hazafelé a győzelmes légiók észak
ról, szóval zajos és eleven volt mindig a Via Appia.

A bölcsek és gazdagok jól tudták ezt, amikor ide 
temetkeztek. Mert meghalni — semmi, de elfeledve 
lenni az rosszabb a legfőbb rossznál és ezerszer kíno
sabb a halálnál. A jelentéktelen emberek nem érzik és 
nem is érezhetik az elfeledéstől való félelmet. Azokat 
csak a halálfélelem kínozza. Az elfeledéstől való félelem 
azokat kezdi ki, akik ismerik az életet mélyen és telje
sen, akik nagyot alkottak és nagy érzéseket hordoznak 
magukban. Az átlag emberek számára a halál a legfőbb 
rossz és nem törődnek vele, élni fog-e müvük és emlé
kük, ha őket elszólitja e földről az emberénél hatalma
sabb akarat. Az igazi nagyok viszont szívesen meghal
nak, hogy a halálban tovább élhessenek, életüket adják
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életművökért és szívesen feledkeznek meg önmaguk
ról, ha ezzel elérik, hogy mások ne feledkezzenek meg 
róluk és tanításokról.

Most már nagyon csendes a Via Appia. A sírem
lékek betűit elmosták az évszázadok és már-már fel- 
ismerhetetlenek számunkra e jelek. Csak Caecilia Me- 
tella mauzóleumának aranyfaragásai ragyognak a ma 
napfényében is. Csodálatos, hogy ez a síremlék nem lett 
az enyészeté. Egy síremlék, amely dominál az egész 
környéken, sir, amely az egyedüli élet a halál e birodal
mában. Egy nemes hölgy sírja, Augustus császár ud
varából. A többi síremlék már-már az enyészeté, kö
veit aláássa a könyörtelen idő, arany betűit elmossa 
az emlékezet, de ez az egy mauzóleum diadalmasan 
dacol a megsemmisüléssel...

Mintha szellemek illannának át a Via Appián és 
aztán nyomtalanul szertefoszlanának bámuló szemünk 
előtt a kristályos őszi levegőben. Gyönyörű a megbé
kélés pompája. A Via Appián minden kő, minden por
szem a múlandósággal ölelkezik...
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AVILA, 19** májusában

Este sokáig harangoznak Avilában. És amikor vég
re elül a harangszó, az az érzésünk, hogy valami bor
zalom, megsejthetetlen szörnyűség szárnyalt át a vá
ros felett.

Vannak városok, ahol a harang szava inkább a ha
lálra, mintsem Istenre emlékeztet bennünket. Az ódon 
keresztény városkák ezek, ahol nyomban alkonyjat 
után leszáll a fekete éj a keskeny, levegőtlen uccács- 
kákba és barátságtalan piacterekre. A középkor misz
tikus éjszakái ezek. Ezekben a városokban úgy érezzük, 
mindig többen halnak meg, mint ahányan születnek. 
Itt a legenda mindig élénkebb, életteljesebb, mint maga 
a valóság. Van egy vértanújuk, aki körül aztán minden 
forog. Ezek a keresztény városkák valamikor harcba 
mentek a zsákmányért és azért, hogy mártírokat te
remtsenek, akiket azután imádhatnak. És amikor meg
kapták végre a mártírt, szinte perverz boldogsággal 
és lángoló szerelemmel tisztelték és szerették. A vér
tanú képe lóg minden házában a városkának, a mártir 
kisért éjszakánkint a kihalt tereken, mint a vámpír, a 
mártir ott van mindenütt, fantáziában és szívben, vízben 
és levegőben egyaránt. A mártir nagyobb ur a polgár- 
mesternél is és fontosabb személyiség, mint a püspök.
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Minden a mártír jegyében él és mozog ezekben a vá
roskákban. Ilyen hely Assisi, amely Szent Ferencet 
adta a világnak, ilyen Siena, Szent Katalin szülőhelye 
és ilyen végül Avila, ahonnan Szent Teréz, Krisztus 
menyasszonya indult el.

A vidék itt kihalt és monoton, mintha a világ vége 
lenne erre. Vigasztalan sárga síkságok, kopár alföld, 
egészségtelen levegő. Csupa kő és csupa homok, sehol 
semmi virág, fa vagy berek. Végtelen csend terpeszke
dik itt messze vidékek fölé, mint fekete halotti lepel. 
Egészen Burgesig ilyen a vidék, sőt a portugál határig 
elhúzódik ez a fekete melankólia, amely olyan, mintha 
a halál melankóliája lenne. Semmi sem emlékeztet az 
emberi kedélyre, a vidámságra és az életörömre.

Az ég is olyan különös színű ma, mintha a termér- 
szet siró arcával akarna harmonizálni. Narancsszínű, 
bíborba bágyadó felhőfoszlányok cirkálnak a horizonton. 
Ennek a vidéknek a jellegzetes színei, komorak és szi
gorúak. Május első vasárnapját irjuk, de sehol semmi 
nyoma a tavasz ébredésének. Avila tornyai bágyadtan 
csillannak meg a messzeségben, korán alkonyodik és 
ahogy a nap bucsusugarai is eltűnnek, megzendülnek 
a harangok Avilában. És a súlyos, komor harangszó 
úgy zuhan le itt a kopár, gránitos talajra, mint meg
annyi égi meteorkő.

Maga Avila csendben álmodik börtönfalai között. 
A keresztesháboruk idején épült erődítményei komoran 
ásítanak le a pusztaságra. E város fölött mintha nyom
talanul röppentek volna el az évszázadok. Semmi sem om
lott porba és Semmi sem épült, az időfogalmak itt mintha 
módosultak volna. Nincs fiatalság és nincs öregség, csak
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egyhangúság van. Valaha az erődítmények a betörések 
ellen védték a várost, ma mintha azért lennének itt, 
hogy megakadályozzák, hogy bárki is kimenekülhessen 
innen. Néma és alvó város. Itt nem hallik az emberek 
tereferéje, madarak dala. Még a levegő se rezzen.

Ezért ilyen döbbenetes, szinte megrázó, amikor a 
mélységes, végtelen csendet alkonyaikor harangzúgás 
váltja fel. Mintha megannyi félrevert harang figyelmez
tetné a lakosságot, hogy zárkózzék házaiba, mert sze
rencsétlenség közeledik a város felé. Tűzeső, vagy 
földindulás. És a harangszó után ismét a legteljesebb 
csend borul a falakra, mintha epidémia dúlna a város
ban.

E régi spanyol városkákban gyorsan hull le az 
alkony, mintha soha sem akarna megvirradni többé. 
Toledo palotái például olyanok éjjel, mint a sirok, Se- 
govia városfalai pedig kísérteteknek látszanak a holt 
éjszakában Santiagoban, amely tele van zárdával és 
kolostorral, rejtélyes éji árnyak gyülekeznek a kihalt 
piactéren, feketén gőzölög a föld, hogy szinte beleresz
ket az ember. Escorialban fantomok hadserege vonul 
végig hangtalan léptekkel a köveken. De Avila félelme- 
tessége apátiájában rejlik, amely mintha a kövekből 
áradna a levegőbe. Semmi sincs e városokban, csak 
kövek és árnyak, minden körül van véve és zárva ma
gas, áthághatatlan kőfalakkal. Spanyolország soha se 
tudta megkülömböztetni a szépséget a bánattól és a 
vallást a rémségtől.

Spanyolországban mindig a komorság jegyében 
élt minden: a vallás, a művészet, az uralkodók és az 
állam. A vallás azt követelte az embertől, hogy koldussá
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és mártírrá legyen, az uralkodók arra nevelték alatt
valóikat, hogy parancsszóra öljenek és ne gondolkoz
zanak, a művészet szkepticizmust és cinizmust prédikált, 
az állam pedig kalandorcsinyekből élt és állt. Könyör
telen, borzalmas vallási felfogás és minden báj nélkül 
szűkölködő föld tették a spanyol embert olyanná, ami
lyen: tragikus szellemmé és tragikus alakká. A spanyol 
katolicizmusból mindig hiányzott az olasz vallási fel
fogás nyájas emberszerető és megbocsájtó jellege. 
Spanyolországban a vallás könyörtelenséget jelentett, 
orthodoxiát és bigottériát, paradoxonnal úgy is mond
hatnék, hogy a spanyol katolicizmus zsidó, az olasz 
pedig hellén jellegű volt. Itt Bachus, amott pedig Jehova 
uralkodott még mindig. Az olasz katolicizmus Istene 
nyájas, emberszerető Isten, aki mosolyogva, illatok 
árjában várja a templomba a hivőt, akinek rövid imája 
után gazdagságot, boldogságot, szerelmet és egészséget 
ajándékoz. A spanyol templomok Istene azonban ember- 
gyülölő, mindig rosszkedvű és mindig Ítéletre kész. 
Nem jutalmaz, hanem Ítélkezik, öl és csonkit. Olasz
ország soha sem tudott igazán felszabadulni a 
•oviális hellén szellem hatása alól, ez a szellem pedig 
életörömet és vidámságot diktált. A spanyol race, amely 
inkábtí vegyült arab és zsidó vérrel, azt vette át a Korán
ból, ami könyörtelen és azt vette át a Talmudból, ami 
az élet megvetését és a földi örömek kerülését paran
csolja a hívőiknek. Spanyolország a kereszténység ama 
földje lett, amely sohasem vette át a kereszténységből 
azt, ami lényege: a könyörületességet. A spanyol év
századokon keresztül rengeteget szenvedett a niás val- 
Jásuak uralma alatt és talán ez fejlesztette ki benne
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azt, hogy minden más vallásu embertársában ellenséget 
lásson. Ugyanabban az évben, amikor Andalúziát fel
szabadították, nagy tömegekben űztek ki zsidókat Kas- 
tiliából, Aragóniától és Szicíliából. Ugyanazok az ural
kodók, akik legyőzték a muzulmánokat; reformálják 
az inkvizíciót és máglyára vetik az emberek ezreit. 
Ugyanakkor, amikor Spanyolország felszabadul saját 
polgárainak tízezreit ítéli tüzhalálra eretnekség címét).

Nincs még egy nemzet, amely olyan extatikus 
mámorral tekintett volna Istenre, mint a spanyol. Itt 
nemcsak éltek és szenvedtek, hanem öltek és raboltak 
is Isten és a vallás nevében. Istentől való félelmükben 
hatalmas templomokat építettek és századokon keresz
tül fütötték az inkvizíció máglyáit, amelyeknek füstje 
még ma is érzik kissé Spanyolországban. Mint a többi 
pusztulásra ítélt nép, a zsidó és egyiptomi, a spanyol is 
Isten kiválasztott népének érezte magát és a bosszúálló 
Isten végrehajtó közegeként működött. A spanyol katoli
cizmus mutatta be a világnak a vallási türelmetlenség 
legkirívóbb példáit, a spanyol nép a templom pribékje 
és az inkvizíció csendőre letf. Nincsenek veszedelmesebb 
őrültségek mint azok, amelyeket a. vallási fanatizmus 
füt és veszedelmesebb gyilkosok azoknál, akiknek ke
zében a kereszt van. És Spanyolország a századok 
múltán jellemében és jellegében megmaradt annak, ami 
volt. Ma is nyugtalan, ideges, bánatos, vérszomjas és 
poétikus egyszerre. Ma is spk tekintetben középkori föld, 
hiszen ha megváltozna talán nem is lenne többé igazi 
Spanyolország.

Vájjon honnan van ez a visszataszító jelleg e föld 
és e nép alkotó zsenialitásában? Spanyolország müvé-
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szetében is ironikus és szkeptikus. Cenrvantes is ironikus, 
aki az egész népet Don Quijoteban és Sancho Pansaban 
egy fantasztában és egy bohócban szimbolizálja. Ribera 
apostoljai klinikai típusoknak látszanak, vértanuk, akik
nek a vallás kiszívta ereikből a vért és deformálta arcai
kat. Velasquez idiótáknak festi a királyokat és az udvari 
bolondoknak ajándékoz királyi tekintetet. Greco apos
tolai és evangélistái olyanok, mintha Torquemada kémei 
lennének. Sehol semmi vidámság, kedély és elmélyedés. 
Az asszony teljesen száműzve van a középkori spanyol 
művészet kellék és tématáráiból. A vallási téboly tette a 
spanyolt öldöklővé, vérszomjassá és embertelen, kut- 
mérgező jellemmé. A spanyol középkor nem ismerte a 
mosolyt és nem ismerte a humort, csak az iróniát, vagy 
még ezt sem, csak a szarkazmust és cinizmust. A spa
nyol valamennyi nép közül leginkább lett eszelősévé 
vallásának. A'lig szabadult fel a muzulmán rabságból, 
nyomban az inkvizíció rabságába került. Ekkor, aki nem 
akart, gyanússá, vagy eretnekké válni, kénytelen volt 
kémszolgálatokat végezni a Szentszéknek. A félelem és 
rettenet kései sugara még ma is ott ül e szép és büszke 
faj embereinek szemében. A spanyolnak sohasem volt 
szabad boldognak lenni. És vájjon éltek-e valóban azok 
a nemes vonásu és gyönyörűen öltözött nyugodt tekintetű 
főurak, akiket Greco lest portréin? Hol éltek és mikor 
élvezték az életet? Amig Itáliában gurult az arany és 
tombolt a féktelen életkedv, addig a spanyol szenyorok 
távol hazájuktól messze idegenben Olaszország, Fland
ria és Franciaország síkságain, Afrika égető sivatag
jaiban harcoltak. Vagy talán az eldugott kis városokban 
éltek e boldog spanyolok? Ott sem, hiszen ebben a kor
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bán. minden spanyol város a rettegés és nyugtalanság 
tanyája volt. Vitorlavesztett hajókon járták a tengert 
a boldogtalan spanyolok, mexikói és perzsiai földön on
tották vérüket, hazátlanok, otthontalanok és örömtelenek 
voltak mindig. Asszonyaikat kolostorok komor celláiban 
hagyták és ők véreztek elhagyottan, keserű sziwel és. 
fásult lélekkel. Mintha mindig az lett volna a spanyol 
nép végzete, hogy az éietnek csak a tragikus oldalát 
élje és érezze, nagyságot pedig csak a borzalmasságban 
tudjon mutatni.

A spanyol felfogás Istenről és államról merőben 
téves volt. Egyébként a spanyol, soha sem volt az esz
mék embere. A spanyol. nép egyetlen filozófust sem 
adott a világnak. Majmunidesz és Averrhoés sem voltak 
spanyolok, az egyik spanyol zsidó volt, a másik podig 
arab. Kordova még tiszta arab hely volt akkor, amidőn 
a klasszikus filozófia és tudományok centruma volt 
Toledó, amikor a nyelvtudósok, történészek és kutatók 
székvárosává vált, szintén nem volt spanyol város, hanem 
— zsidó. A spanyol nem az eszme, hanem az ösztön és 
tett embere. Azok közül az eszmék és áramlatok 'közük 
amelyek a modern világ társadalmi vallási és politikai 
életét mozgatják, egy sincs, amely spanyol eredetű voln. 
De ez korántsem von le semmit a spanyol népfaj érté
kéből. Ez az érték az egyéniség. Nagyon nagy uralkodóik 
voltak, akik az egész világot leigázták, mint V. Károly 
és II. Fülöp. Szentjeik voltak, mint Loyolai Ignác és 
avilai Szent Teréz, felfedezőik, mint Kolumbusz és. Cor- 
tez, akik uj világot tártak fel az emberiség számára 
és kalandoraik, mint Pizzaro, Magellan és Delcano, 
költőik, mint Lop# de Vega és Calderon, akik koruk leg
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nagyobb alakjai közé tartoztak és voltak festőik, mint 
Velasquez! Minden nagyszabású volt ennek a népnek 

életében, amely olykor gigászi életté nőtt.
De minden vállalkozása balul ütött ki, Ko’umbus 

anélkül tért haza, hogy tudta volna, mit fedezett fel. 
Cortezt kopja ölte meg, Pizzaro tőr által szenvedett ki. 
Mert megiratott a csillagokban, hogy Spanyolország 
szülje, megölje és elfelejtse nagy embereit. Gyarmatai
val is szerencsétlen volt ez a nép, a leigázott nemzetek 
egymásután keltek fel és rázták le a rabigát. De ez sem 
változtatott Spanyolország nagyhatalmi helyzetén. Spa
nyolországé az érdem, hogy gyarmatosította a föld
kerekség felét, hogy terjesztette a keresztény hitet és 
terjesztette gyönyörű nyelvét, amelynek szépségre és 
.gazdagságra nincs párja a világon. Mintegy negyven 
millió spanyol maradt amerikai földön, amikor a spa
nyol hódítóknak vissza kellett vomtlniok innen. iMint 
Róma, Spanyolország is meghódította a vad népeket a 
hit számára és nemzeteket formált belőlük. A meghódí
tottak aranyait nem magának tartotta, hanem a vallás 
oltárán áldozta fel s a népeket sem önmagának, hanem az 
imádott egyháznak igázta le. Kolumbusz kereszttel a 
kezében indult földkörüli útjára, mert csak téríteni akart. 
Ha ma, 1932-ben keresztes háború indulna, a spanyol ka
tona ma is a legrettenthetetlenebb harcosa lenne ennek 
a hadjáratnak. De a régi idők elviharzottak Spanyolor
szág felett is. Már nem lovagol Don Quijote a fantaszta, 
a spanyol földön. Már csak Sancho Pansák vannak, 
egoisták és jóltápláltak, akik csak a maguk érdekét nézik, 
mint az egész világ. A spanyol nép missziója bevégződött 
a keresztes háborúkkal. Amit egykor fanatizmussal és
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halálmegvetéssel szereztek, azt ma pénzzel veszik bir
tokba. A valahai spanyol kóborlovag helyét a nép kép
zeletében az argentínai »hochstapler« foglalja el. A vi
lág nagyot változott, mindent ésszel és számítással 
intéz el és dolgoz ki ma az ember, a spanyolt pedig 
sohasem az eszme, hanem a .szív és a fanatizmus vezette.

*

Első napomat a régi templomok és a piactér megte
kintésének szenteltem Avilában. A május még nem lát
szik sehol sem, de már érzik mindenütt. Az ég, mintha 
a földdel ölelkezne a szűk csendes uccácskában, ahol 
lakom. Ma két vak koldus kántált itt bús asturiai dalokat, 
ez a vak muzsika és a betegen világitó égbolt hallatlanul 
vigasztalan képet kölcsönzött az uccácskánaik, ahol min
den kapu le van lakatolva, minden ajtó kétszeresen 
zárva, a kerteket pedig vastag magas kőkerítéssel óv
ják. Az ucca sarkán kis kápolna. Ide is úgy osonnak be 
az emberek, mint a rejtőzködő gonosztevők. Sunyi alá
zattal és földrenéző homlokkal. Az ucca levegőjén pedig 
érzik a tömjén átható illata.

Megkerestem Don Alfonzó de Sepedo kastilliai kis
birtokos, Szent Teréz atyjának házát. Kis kunyhó, ame
lyet rég romba döntött az idő és ahod ötven évvel a 
szent halála után templomot emeltek. A templom tornyán 
galambok tollaszkodnak, a kapuban pedig koldusok hada 
gunnyaszt. Fekete selyembe öltözött szép asszony, kar
ján égő feketeszemü kisfiúval, most lép ki a templomból. 
Pogány tavaszok árnyéka vetődik e templom falaira az 
asszony léptei nyomán. És e fiatalos jelenség láttára döb
ben fel bennem a tudat, hogy a szerelem sehol sem any-
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nyira vértanuság, mint Spanyolhonban. A sziv utjai 
sehol sincsenek annyi fájdalommal kikövezve, mint itt.

S talán nincs az egész emberiség történelmének 
érdekesebb nőalakja, mint avilai Szent Teréz. Krisztus 
arájává lett ugyanolyan poetikusan és exaltáltan, mintha 
közönséges ember menyasszonyává lett volna. Tizenöt- 
óves korában még szerelmes lovagregényeket olvasott és 
a világi életre készült, húsz éves korában pedig nem 
mindennapi fiatalsága és szépsége teljében zárdába vo
nul, hogy egészen Krisztusnak szentelhesse életét. Tiszta 
szive és beteg fantáziája volt, két kellók, amely szük
séges ahhoz, hogy valaki a fiatalsága teljében visszavonul
jon a világi örömöktől. Noha a spanyol apácakolostorok 
ebben az időben nem a legszüziesebb helyek voltak és 
akárhányszor bonyolódtak le falaik között titkos szerelmi 
találkozások, Teréz nem vett részt e kicsapongásokban, 
őt csak a keresztre feszitett Megváltó érdekelte, a szép 
nazaréti ifjú, akinek képe előtt órákat töltött el a temp
lomban. Az Istenember képe töltötte el egész valóját. 
Úgy érezte, mintha minden apácák közül egyedül ő lenna 
Krisztus menyasszonya és extatikus őrjöngései köze
pette, miközben korbáccsal verte véresre szép fehér 
testét, menyei boldogságot érzett. Krisztushoz irta azo
kat a gyönyörű sorokat, melyek földöntúli boldogságról 
tanúskodnak, örjöngő boldogságról és kinzó édes szere
lemről, amely az Istenemberhez fűzte. Talán csak a 
Iesbosi Sapho irt ezekhez hasonló érzéki sorokat isteni 
szerelméről, mint ez a kis keresztény lány a XVI. szá
zadban az eldugott, komor Szent Juan kolostor magányos 
cellájában. S talán még Salome vonzódott oly vérszom
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jas, érzéki szerelemmel, vadul és vampirszerüen a sze
relemhez, mint avilai Szent Teréz.

Spanyol fajának minden tüzét belevitte ebbe a sze
relembe. A nők vallási fanatizmusa külömben sem 
szokott határt ismerni. A nő, ha fanatikus, tüzbe és vizbe 
megy a dogmáért. A vallási miszticizmus a nőknél 
szinte testi érzéssé válik és nemi egzaltáciöba megy át. 
így avilai Szent Teréz élete is szakadatlan frenezia volt. 
Müvei úgy az egyházpolitikaiak, mint az irodalmiak, 
független lelket sejtettnek, a kontempláció és akció nála 
mindig harmóniában volt, amint ez a középkor néhány 
más szentjénél is megfigyelhető.

Egyházpolitikai tekintetben Szent Teréz a reformá
tor szerepét töltötte bie. Reformálta a kolostorok rendjét 
és úgy a férfi m,int a női rendek életébe a legszigorúbb 
aszketizmus törvényeit vitte be. íme egy uj női szerep. 
Hallottunk már női szentekről és női vértanukról, de 
Szent Teréz az első női egyházi reformátor és organi- 
zátor. Reformmunkájában eleinte szemben találta magával 
nemcsak a pápát, hanem a királyt, á jezsuitákat és magát 
az inkvizíciót is, az avilai szent azonban nem ismert 
akadályokat, ha céljai eléréséről volt szó. Bájosságával, 
graciozitásával lefegyverezte legelkeseredettebb ellen
feleit is, tettereje és agilitása pedig valamennyi egyházi 
hatalmasság tiszteletét kivivta.

Személyének varázsa, amelynek 'kortársai közül 
senki sem tudott eljenállni, méltó kiegészítője volt szel
leme zsenialitásának. Szinte árasztotta magából a frene- 
zis levegőjét, volt benne valami angyali és valami ördögi, 
úgyszólván két lélek küzdött egymással ebben a bájos 
női testben. Néha annyira vádolja magát, hogy a történet-
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Írónak kell megvédeni emlékét önvádjaitól. Talányosság 
és komplikált lelki történések jelzik avilai Szent Teréz 
egész ifjúságát.

Vannak nők, akiknek szépsége nem arcuk vonalai
ban, hanem arcuk kifejezésében rejlik, nem szemük szí
nében, hanem tekintetében bujkál, nem szájuk alakjában, 
hanem mosolyukban jut kifejezésre. Ez a szépség a leg
komplikáltabb és legnehezebben definiálható és ezt a szép
séget mondhatta magáénak avilai Szent Teréz is. Á 
legfőbb női tulajdonság a tetszeni vágyás nagymértékben 
meg volt Terézben is és ez kifejezésre jut irodalmi mü
veiben. Prózájából, amely tipikus szerelmi próza, lágyan 
fuvolázik a földi szerelem melódiája. Aki valaha is olva
sott valamit ezekből, kissé szerelmes lett maga is a szép 
kasztiliai szentbe. A testi gerjedelmek álmait, a profán 
szerelmi fantázia mozaikköveit nemesitette át Szent 
Teréz isteni jegyesének szóló szerelmes írásaiban. Va
lóságos szerelmi regény benyomását keltik ezek az írá
sok és Szent Terézt a szerelmes nő, ama csodálatos tí
pusának mutatják, aminő sok volt abban a csodálatos 
időben.

Ez a tüzes, földi módra tüzes női temperamentum 
óriási hatással volt minden kortársára. Szinte érzett 
ebből a szentből, hogy mielőtt Krisztus jegyesévé lett, 
a legföldiesebb, legtemperamentumosabb nő volt, aki 
minden érzéki báját, tüzét és vonzóerejét átvitte uj hi
vatásába is. Szinte megőrjítette számos sorstársnőjét 
extatíkus Írásaival. De legfőbb egyházi és világi hatal
masságok is teljesen a hatalmába kerültek. VIII. Urbán 
pápa melléje állt, amikor Rómába ki akarták átkozni, II. 
Fülöp spanyol király pedig a máglyahaláltól mentette
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meg egyizben. És Terézt, akit életében annyit támadtak 
és gáncsoltak, tiz évvel halála után pápai ukázzal avat
ták a katolikus egyház szentiévé. Húsz év múlva pedig a 
karmelita rend, mint Spanyolország védszentjét ünepelte. 
Fülöp király dekrétummal is megerősítette ezt a meg
nyilatkozást. így lett Szent Teréz Santiago apostol he
lyett Spanyolország védszentjévé.

Szent Teréz kétségkívül egyik legérdekesebb alakja 
a spanyol nép történetének. Nagy lett volna, ha bár
melyik nemzet szülötte lett volna és ha bármelyik szá
zadban élt volna. Ha Babilonban él Semiramis lett volna 
belőle, Egyiptomban Kleopatra, Görögországban Aspásia, 
Szerbiában Anjou Jelena, vagy Milica, Franciaországban 
Pompadur, Angliában Ilona és Oroszországban II. Ka
talin. Félelmetes hatása volt a spanyol nép lelki életére. 
Mint de Álba hercegnek katonáira, vagy Loyolai Ignác- 
nak a pápa sötét légióira, olyan befolyása volt Szent 
Teréznek Spanyolország lelkére. Harcolt és harcba szó
lított az elemi csapások ellen, különböző kamarillák, a 
társadalmi és politikai élet igazságtalanságai és intrikái 
ellen, szuggesztiv erővel és lankadatlan akarattal küzdve 
és éhezve, fázva és nyomorogva, de soha meg nem törve. 
Isteni elhivatottságának tudata emberfeletti erőt kölcsön
zött ennek a szentnek. Ereje és szuggesztivitása abból 
a fanatikus, szinte eszelős meggyőződésből fakadt, hogy 
isteni szerelmese, csak őt szereti, mindig vele van és 
meleg, szívbe markoló hangján szerelmes szavakat in-%
téz hozzá. Szerelmi regényének és nemi életének egyet
len hérosza Krisztus volt, akihez szinte vérségig menő 
érzéki imádattal vonzódott. Krisztus volt feltétlen ura
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szép testének és lelkének, mely fehér volt, mint a ha
vasok feje.

Talán ma sincs a spanyol irodalomban maibb, ér
dekesebb könyv, mint Szent Teréz életirása, amelyet 
életében nem is volt szabad kinyomtatni, s amely csak 
kéziratban, titokban járt kézről kézre. Senki sem adott 
tisztább hangot a XVI. század spanyol asszonyának, a 
női léleknek, amely ebben az időben elfojtott szerelmeik, 
tikkasztó tüzétől izzott.

Szent Teréz lírájában a legtisztábban, legelraga- 
dóbban csendül meg a végtelen, a halhatatlan és mindent 
átfogó szerelem muzsikája. A legfájdalmasabb szavak, 
a legcsodálatosabb érzések ezek, melyeket nő a szeretett 
férfinek küldhet.

*
Ez a teológiával teljes szerelem bizonyára csodál

kozással tölt el bennünket, a hitetlen XX. század em
bereit. Különben is meggyőződésem, hogy a XX. szá
zad eszmeileg sokkal közelebb van a pogányság világá
hoz, mint a középkori kereszténységhez, Szent Teréz 
szelleméhez. Senki sem alkothat fogalmat magának 
arról az életről, amely a (középkor kolostoraiban folyt. 
De a szentek nem hazudnak, ök  a hitben és hitnek éltek, 
nem pedig az igazságnak. Isten megmondta: »Aki pe
dig megtartja parancsolataimat és szolgál engem, azt 
szeretni fogom és megmutatkozom előtte.« És a közép
kor szentjei azért éltek, hogy megtartsák és szolgálják 
az Ur parancsolatait és hogy megmutatkozzék előttük 
a Teremtő. így élt Szent Teréz is Spanyolországban, 
amely a legridegebb keresztény föld volt abban az idő
ben. A vallási kilengések, a beteges vallási jelenségek
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sok tekintetben a spanyol faj jellemének következményei 
voltak, elválaszthatatlanok a nemzeti történelem sors
fordulataitól. Abban az időben a spanyol városok tele 
voltak kolostorokkal, a kerteket és parkokat a harangok 
halálra emlékeztető busongó melódiái töltötték meg, 
az uccasarkokon imádkozó koldusok hada hadarta a 
fohászokat, az utakon pedig szerzetesek seregei jártak- 
keltek.

A családi élet is a vallás jegyében folyt. A házakban 
az ördögtől rettegtek az emberek. A szép spanyol nők 
férjek és férfiak nélkül maradtak, mert a férfiak elhullot
tak a vallásháborúkban és az amerikai hóditó hadjáratok
ban. A fiatal nők számára ez időben Krisztus volt az 
álmok lovagja, az ideális» kaballero,« a hős és a poéta, 
akiért a női szivek dobogtak. Számukra Krisztus volt 
az ideál, aki ugyan nem karddal a kezében esett el, ami
kor Spanyolországot védte, de mégis úgy halt meg, 
mint egy »kaballero.« Nem kapott ugyan sebeket Spa
nyolországért, de mégis hősi halált halt a Golgotán, 
bátran és mosolyogva mint egy valódi »hidalgó«. A női 
Tcönyörülettől a női szerelemig rövid az ut. A spanyol 
nő is előbb sajnálta Krisztust, majd szerelmes lett bele. 
Az inkvizíció tanult egyházi férfiai megdöbbentek, ami
kor Teréz a jövendő szent földi szerelemtől fütött Krisz
tusimádatáról értesültek, de a »szerelmi regény« már 
ekkor régen közkézen forgott és szuggesztiv ereje egyre- 
másra szerezte meg a női szivek földi szerelmét az 
Istenembernek.

A férfi kolostorokban a fiatal szerzetesek Máriába 
voltak szerelmesek és a fiatal apácák Krisztusba. Szent 
Ferenc hóból csinál magának nőt és Sienai Szent Katalin
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két századdal Szent Teréz előtt igy kiáltott szerelmi 
paroxizmusában: »Vért, vért...! Részeg a lelkem a vér
től. Fürödjetek vérben, részegedjetek le a vértől___«
Sienai Szent Katalin eme őrjöngő szavait lehet-e másra 
magyarázni, mint az elfojtott, szerelmi érzés, az égi ér
zelembe hasonult profán nemiség exaltációjára? Szent 
Teréz viszont meg akart halni nagy szerelmében és 
mintha önnön-tüzében kivánt volna elégni a nagy lelki 
érzésért. Mint valamenyi misztikus, a költők, héroszok,, 
apostolok és forradalmárok e két szent nő is az exaltá- 
ciónak arra a fokára emelkedett, amely igénybe veszi 
egy lény valamennyi testi és lelki energiáját. Szent 
Katalin Levelei nem jelentenek olyan irodalmi értékei, 
mint Teréz önéletírása, viszont Katalin tetteiben női
esebb, lágyabb és gyöngédebb volt, mint a férfias lelkű 
Teréz, ö  is közvetített és ő is folytatott egyházi poli
tikát, de korántsem azzal a könyörtelenséggel és orto
doxiával mint Teréz. Olaszországban Katalin idejében 
egyébként is szünőben volt már a vallási őrjöngés, miff 
Spanyolország Teréz korában éppen a legvadabb val
lási őrjöngések színhelye volt. Terézt és Írásait ma már 
meg sem érthetjük, talán éppen azok voltak a legna
gyobb erényei, amelyeket mai szemmel hibául és bigot- 
tériául rovunk fel neki. Ki tudhatja? Teréz szivének 
titkai, egyházpolitikájának indító okai rejtve maradnak 
előttünk midörökre. Szent Teréz szerelme olyan volt, 
mint a tüzes likőr, mely százszor átjárta az avilai szűz 
szép testét, a megpróbáltatások és kisértések végtelen 
vonala volt, valami csodálatos égbekivánkozás, aminot 
mi a XX. század emberei meg sem érthetünk. Mert ml
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távol vagyunk a nagy tettek megértésétől, mert távol 
vagyunk a nagy érzésektől.

*
Juan de La Cruz, Szent Teréz életirója és egyben 

Spanyolország egyik legjelentékenyebb egyházi irója 
oly lendületesen és világosan ir az avilai szent munká
járól, hogy abból tiszta képet nyerhetünk Terézről és 
rajta keresztül az egész középkori spanyol miszticiz
musról. A spanyol föld miszticizmusa valóban elrémitő 
volt. Olaszországban is volt uralkodó áramlat a misz
ticizmus, azonban mélyreható külömbségek vannak a 
kettő között. Mindkét ország miszticizmusának főten
denciája az volt, hogy a vallás szekerét visszatolják a 
primitiv kereszténység ideáljaihoz, Nagy Gergely pápa 
eszméihez, amikor a pápa nem földi uralkodó, hanem 
Isten szolgája volt, amikor a papság nem világi hatalom
nak számított és nem rendelkezett szuverénül területek 
és hádak felett. Az apostolok és a keresztényi alázat 
aranykorát akarták eredetileg visszahozni, mert na
gyon mélyre sülyedt már a pápaság tekintélye. Persze, 
azután mindenben eltért a misztikus áramlat ezektől a 
szép célkitűzésektől.

Ebben az időben a pápaság presztízse valóban a vé
gét járta. A pápák világi uralkodók allűrjeivel léptek fel, 
nem az egyházzal, hanem hadaikkal és területeikkel 
törődtek. Hogy világi hatalmukat megóvhassák, politikai 
szövetségeket kötöttek, cselszövényekbe bocsátkoztak, 
szóval ugyanugy cselekedtek, mint koruk bármely 
világi uralkodója. Sőt már arra is rákerült a sor, hogy 
idegen imperátorok védték meg fegyveres erővel a pápai 
trónt, ami azután végleg lejáratta a pápaság tekintélyét.
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Német imperátor védte meg a pápát saját népével szem
ben és odáig fajult már a helyzet, hogy egyszerre három 
pápa is vindikálta magának Krisztus helytartói tisztét. 
Ekkor lépett fel Olaszországban Assisi Szent Ferenc, 
szelid evangeliumos működésével, szivet-bájoló lírájá
val és mindent átfogó emberszeretetével. Innen kezdődik 
a XIII. század olasz miszticizmusa, amelynek az volt a 
célja, hogy megmentse a pápaság tekintélyét és meg
mentse a katolikus világot a pápáktól, akik eltávolodtak 
hivatásuktól és földi uralkodókká váltak azok minden 
hibájával és gonoszságával egyetemben. Szent Ferenc 
az Istenség mindenekfelett való igazságát, a szeretet 
mindenható hatalmát énekelte vizióiban és extatikus ki
töréseiben az egyszerű felebaráti szeretet szuggesztivi- 
tása nyilvánult meg és tanításában benne volt a hierar
chia és a pápai kilengések halálos Ítélete. Egyúttal a val
lási rigorozitástól és az ortodoxia könyörtelenségeitől való 
eltávolodást is megindította Szent Ferenc munkássága, 
amely igy a reformkor első jelzőköve volt.

De Spanyolországban más' volt a helyzet. A spa
nyol miszticizmus más eszközökkel harcolt, mert Szent 
Ferenc szeretete, szelidsége és beszélgetése a mada
rakkal hatástalan maradt volna a spanyol temperamen
tumra. S a spanyol miszticizmus három századdal később 
köszöntött be, amikor az olasz miszticizmus már be
töltötte szerepét és elmerült a feledés sülyesztőjében. 
A spanyol miszticizmus monarchiában született, erős és 
rideg katonai államban, nem annyira a pápák kilengé
seinek reakciójaképen, mint inkább a kolostorokban el
burjánzott bűnök és a szkepticizmus reakciója gyanánt. 
S módszereiben a spanyol misztic'zmus nem is hasonlít
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az olaszra. Szent Teréz tudta, hogy kiknek prédikál és 
ezért nem Szent Ferenc szelíd hangján, hanem rideg 
férfiassággal beszélt híveivel és híveihez, ö  is szeretetet 
prédikált, mint az assisi szent, de nem a szelídség, ha
nem a parancsolás tónusában, mint egy generális, aki 
napiparancsban adja ki, hogy a katonák szeressék egy
mást. Szent Ferenc a Terézzel való összehasonlítás so
rán olyannak tűnik 'fel, mintha aprócska aplródja volna 
ennek. Teréz a vallás extázisában inkább a sátánnal és 
pokollal érvelt, mint Istennel és igy is érte el a legna
gyobb hatást. Működésében inkább Savonarolára emlé
kezteit, mint Assisi Szent Ferencre.

És ezt a szigorúbb, ridegebb módszert a két nép 
temperamentumának mélyreható külömbségein kivül az 
idők változásai is parancsolták. Szent Teréz fellépése 
idejében, már a multté volt az olasz miszticizmus, az 
olasz nép már visszatért a pogányság kultuszához ekkor 
és rnig1 Szent Teréz Krisztus (ölelő karjaiban sikoította ki
nyilatkoztatásait, Olaszországban már ismét templomot 
emeltek Apollónak. Pánt imádták ismét a népek Olasz
honban, amikor a spanyol miszticizmus fellépett és Fi
renzében ismét megnyíltak már Plató akadémiájának 
kapui, amikor Teréz tanításai először szóltak a tragi- 
kussorsu spanyol néphez.

Szent Teréz működésének éppen olyan nagy'hatása 
volt a spanyol művészet fejlődésére, mint Assisi Szent 
Ferencnek az olaszéra. Az assisi szent »Fioretli«-ja és 
különösen legendái egy teljes évszázadon át szuggesztiv 
hatásuk alatt tartották a kort. Giotto és Dante is a ha
tása alatt álltak ennek a szent nazaréti pásztornak, sőt 
Luther és követőinek munkásságán is meglátszik Szent

89



Ferenc áldott nyoma. Spanyolországban ugyanígy meg
változtatta a kor művészetének képét és tendenciáját 
Szent Teréz fellépése. Intim, tiszta, egyszerű és közvet
len stílusa rányomta bélyegét késő korok művészi alko
tásaira is. Meleg színei, képei és képzetei, leányos köz
vetlensége például és mintaképül szolgáltak több egymást 
követő generáció művészeinek. El Greco, a festő, a leg
nagyobb katolikus piktor, aki Toledóban élt, valószínűleg 
személyesen is ismerte Szent Terézt onnan, amikor a 
szent Toledóban járt. Mindaz, ami Grecoban szép és 
megragadó, az nolens-volens Szent Teréz hatása. Mű
vészete tisztára katolikus, mégpedig spanyol-katolikus 
művészet. Velasquez lehetett flamand, vagy francia, de 
■Greco spanyolabb Moralesniél, valamint Riberánál is, 
Éppen olyan misztikus művész, mint Szent Teréz. Képein 
az extázis ereje és a vizió szuggesztivitása ragad meg 
elsősorban. Valami mély vallási fájdalom ömlik el ál- 
kotásain, amelyek inkább ösztön-életének gazdagságát 
és fantáziájának tékozló szinjátékát mutatják, mint tanul
mányokat és rutint. Figurái aszkétikusak, vonásaikon a 
hit fanatizmusa és az istenfélelem frenezise rajzolódik. 
Ez nemcsak szenteket ábrázoló képeire áll, mert fájdal
mas elmélyedő szemekkel ábrázolt egyszerű polgárokat 
is. Lope de Vega, Torres és Cervantes is mélyen a ha
tása alatt álltak az avilai szentnek, aki forró szenvedé
lyén és áradó természetességén kivül bevitte kora mű
vészetébe az akkor nagyban divatozó erudició iránti 
ellenszenvet is. Noha Cervantesben kétségtelenül feltalál
hatok és kimutathatók az olasz hatások is, elsősorban 
Boccaccioéi, bizonyos, hogy Szent Teréz féktelen tem
peramentuma és szenvedélye sokkal mélyebb nyomo
kat hagyott költészetében, mint bármilyen más hatás.
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Épp úgy mint Olaszországban, a miszticizmus itt is 
megnemesitette a művészetet, mert a misztikusok a lelki 
élet legszivósabb kutatói és elemzői, elmélyedő analitiku
sok a belső válság megértői és érzékeltetői. ök válasz
tották el először az egyénit az univerzálistól, az istenit 
az emberitől és ők ábrázoltak először pszichikai válsá
gokat. A misztikus volt az első művész, aki az emberi 
lélek titkaiba hatolt és belülről kifelé érttette meg a 
s z ív  és lélek problémáit. Isten és lélek, élet és természet* 
ezek azok a szakadékok, amelyeknek peremén az ember 
bukdácsol és a misztikus művészek ezeknek a természet
rajzát kutatták.

így emelkedett a spanyol művészet a pszichológia 
és a lélek-analizis magaslataira. S ezért van, hogy avilai 
Szent Teréz nemcsak irodalmi és vallási személy, hanem 
egymagában egész mozgalom.

Spanyolország nem értette meg és nem fogta fel a 
XV. és XVI. század reform áramlatait. A spanyol faj ter
mészeténél fogva sem az eszmék fia és a népben bizonyos 
vallásos irtózat élt mindennel szemben, ami változást és 
haladást jelent. Nem értette meg az emberi szellem meg
újhodásának hajnalhasadását se vallási, se filozófiai, se 
pedig politikai tekintetben. Ha tervszerű politikát foly
tatott volna, állandósíthatta volna a spanyol világural
mat, ha vallási és politikai tekintetben megérti az idők 
szavát, Spanyolország újjászülethetett volna a reformkor 
tisztítótüzében. De ebben az időben csak két dolog érde
kelte a spanyol népet: a vér és az arany. Az aranyat 
megtalálta Mexicóban s az egészet hadiköltségek fede
zésére, az egyház ellenségeivel vivott harcok költségei
re fordította. Spanyolországnak nem volt reneszánsza.
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Passzív maradt, amikor az emberi szellem legfontosabb 
sorsfordulói következtek el, amikor Homeros kibékült a 
bibliával, Bacchus megbékült Krisztussal és a keresztény 
szellem kezet fogott a pogánnyal. Az olasz keresztény 
templomokat már olyan festmények diszitik, amelyeken 
szatirok kergetnek nimfákat, Spanyolorszában pedig új
ból fellángol az inkvizíció. Amikor az olasz bíborosok 
már mint a művészek mecenásai és modelljei szerepel
nek, Spanyolországban még ezerszámra cipelik máglyára 
az eretnekeket és a spanyol király madridi palotájának 
erkélyéről akkor áldja meg a francia hugenották és a 
liolland protestánsok ellen induló csapatokat. Spanyol- 
országnak nem adatott meg, hogy végigélje a rene
szánszkor csodálatos eseményeit, hogy tanúja legyen a 
pogány dionizizmus és a keresztény aszketizmus küz
delmének, nem volt egyidejűleg Medici Lorenzoja és 
Savonarolája. Mert Spanyolország sohasem volt a kon
trasztok földje, egyszerűen csak keresztény-aszkéta 
ország volt..

A reneszánsz Spanyolország számára csak akkor 
kezdett eseménnyé válni, amikor fellépett Luther, aki azt 
hitte, hogy a keresztényi szeretet fundamentumán a régi 
római császárságnál is időállóbb müvet alkothat. A 
lelkiismereti szabadság a dogmák és egyházi szabályok 
magyarázása terén elkerülhetetlenül elvezetett az állami 
élet szabályainak szabadabb szellemű magyarázatához 
is. Az egyházi abszolutizmus elleni felkelést követte az 
állami abszolutizmus elleni lázadás, ami érthető, hiszen 
ebben az időben az állam is az egyház függeléke volt. A 
keresztény hivő felszabadulása a polgár felszabadulásá
hoz vezetett, az egyházi hatalom reorganizálása meg
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hozta az államhatalom reorganizációját is. Amikor Luther 
azt tanította, hogy minden embernek elég esze van ah
hoz, hogy megértse az evangéliumot, amely Isten tör
vényeit tartalmazza, azt is értette ezalatt, hogy min
denki szabadon értelmezheti és kommentálhatja a világi 
törvények rendelkezéseit is. A pápaság bukását szükség
szerűen kellett követnie világi uralkodók és uralmak bu
kásának is. Egyik magával rántotta a másikat. Ezért te
kintették Luthert Antikrisztusmak, a protestantizmust 
pedig a legveszedelmesebb eretnekségnek. Pedig Luther 
nem is vetette el a dogmákat, csak a dogmák magyará
zatai ellen szállt sikra, nem adott uj doktrínát Krisztus
ról és nem jött uj világszemlélettel sem, ellenben elvi
tatta a papok felebbezfaetetlen dogma-értelmezési jogát. 
Így lettek a dogmák az emberek egyéni mérlegelésének 
tárgyai. Az akkori keresztény társadalom szemében ez 
a tanítás természetesen a káosz felé vezető utat és az 
anarchia zsilipszakadását jelentette. Az állam elleni 
nyilt lázadásnak tekintették Luther tanait, mert az 
egyház és az állam szinte elválaszthatatlanok voltak 
egymástól. Luther volt tehát az első német, aki azt ta
nította, hogy minden ember önállóan is tud gondolkoz
ni és ezzel a német filozófia atyjává lett. Más kérdés 
természetesen, hogy a lutheri tanok hatásai véres pol
gárháborúkban robbantak ki és még a francia forrada
lom is a lutheri szabadságtanok hajtása lett. Bizonyos 
azonban,hogy Luthernél veszedelmesebb ellenfele nem 
volt a középkori Spanyolországnak.

A négy év alatt, mióta Spanyolországban lakom, 
jénéhányszor megtekintettem a sötét emlékű II. Fülöp 
Escoriálját. A középkori katolicizmus e hihetetlenül
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gonosz figurája, aki zsarnok, fanatikus, hipokrita, vér
szopó és álnak volt egyszerre, azt hitte, hogy missziója 
van, hogy neki kell megmentenie a katolicizmust az 
ellenségek fenyegető áradatától. Az Escorial sötét fo
lyosóin járva, felidéződik bennem e sötét középkori 
uralkodó képe. II. Fülöp apja még karikában járt, de 
fia már selyemsapkát hordott és olyan borzalmakban 
lelte örömét, amelyekhez képest Neró őrültségei szelíd 
és szolid szeszélyek voltak. Országa határain túl ka
tonái raboltak és gyújtogattak, Madridban és a többi 
spanyol városban pedig minden piactéren lobogtak az 
éhes máglyák, amelyeket eretnekek testével tápláltak 
szüntelenül. A máglya az ő szemében valóságos litur
giái eszköz és nemzeti elv lett. őrjöngéseit egyrészt 
a félelem is diktálta, mert helyes ösztöne rájött arra 
az igazságra, hogy aki az egyházi dogmák ellensége, 
az egyben ellensége az ő zsarnoki uralmának is.

Spanyolországnak jutott az a szomorú történelmi 
szerep, hogy az inkvizíció borzalmait morális és poli
tikai harci eszközként vegye igénybe. II. Fülöp minden 
őrjöngése sem tudott azonban gátat vetni a terjedő re
formeszméknek. A reformáció elérkezett, mert megjött 
az ideje. Vájjon, ha az Anglia leigázására küldött spa
nyol hajóhad akkor meg nem semmisül, hol lenne ma 
az európai liberalizmus? Az Escorialban nézegetem II. 
Fülöp szarkofágját, amely ott áll a többi uralkodó sír
emlékei között. És arra gondolok, mennyi keserűsé
get érezhetett ez a fanatikus zsarnok, amikor látnia 
kellett, hogy bár birtokában van a Mexikóban rabolt 
töméntelen arany, mégsem tud gátat vetni az uj szel
lemnek. Noha Európa legjobban fegyelmezett hadse
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regét, legvitézebb vezéreit küldte az eretnekek leigá
zására, a reformáció mégis diadalmasan terjedt tova. 
Az idők fordulása előtt meg kellett hajolnia Fülöpnek 
is, őrjöngő elgondolásai megtorpantak a történelem pa
rancsszava előtt, Es senki sem halt meg teljesebben, 
mint ő, mert exaltált teslével egy egész emberi kor
szak szállt a feledés sírjába.

A spanyol történelem e korának egy másik kirí
vó alakja Loyolai Szent Ignác. Sokkal tisztább lelkű 
és tisztább szándékú, mint II. Fülöp, noha valamikor 
tiszt volt és katolikus királyok udvarában teljesített 
szolgálatot. Eleinte a XVI. század nemes urainak ki
csapongó életét élte s csak sokkal később csömörlött 
meg a világi örömöktől. Hideg, számitó és száraz lé
lek, akiben semmi sincs az evangéliumi szeretetből, de 
annál több az ortodox gyűlölet mérgéből. Megalapít
ja a jezsuita szerzetesrendet azzal a céllal, hogy ter
jessze a vallást és védje a papságot. Egyike a legmar
kánsabb és legridegebb történelmi alakoknak, azok kö
zül, akiket a középkori spanyol katolicizmus adott a 
világnak. A jezsuita rend egész sereg nagy tudóst és 
kivételes elmét termelt ki, elterjedt mindenütt és a vi
lág minden táján jelentős befolyásra és hatalomra tett 
szert, de a rend működése végeredményben mégis a 
haladás kerókkötésében merült ki. A XVI. XVII. és 
XVIII. század jezsuitáinak tettei és akciói ujabb sötét 
foltot ejtenek a spanyol fajra, ha azt a szerepet mérjük 
le, amelyet a katolicizmus fejlődéstörténetében játszot
tak.' Az európai udvarokban, hatóságoknál és hatal
masságoknál szerzett befolyást a jezsuiták minden uj 
eszme, áramlat és fejlődési etapp elgáncsolására hasz
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nálták fel. Karddal és méreggel, nyíltan és orvul har
coltak a haladás katonái ellen minden téren. Működé
sük annyi ellenszenvet keltett, hogy később sorban űz
ték ki őket több európai államból, sőt magából Spa
nyolországból is. Portugáliából de Pomball márki, Spa
nyolországból III. Károly, Franciaországból XV. (La
jos, kergette ki őket, sőt maga XVI. Kelemen ipápa 
rendelte el egy dekrétummal a rend feloszlatását. Csak 
a spanyol viszonyok a spanyol gondolkozásmód és 
mentalitás termelhetett ki olyan papi rendet, mint a je
zsuiták (voltaik. Működésük mindig inkább politikai, 
mint vallási volt. Loyolai Ignác megvalósította Fülöp 
álmát, az abszolitisztikus világi kormányzat és a kö
nyörtelen vallási hatalom együttműködéséről.

*
Este visszautazom Madridba. Átmegyek a város

ka piacterén, ahol valamikor négy zsidót égettek el 
máglyán, csak azért négyet, mert nem tudtak aznap 
négyszázat, vagy négyezret összefogdosni. A piactér 
ódon vaskapuja komoran őrködik a középkori keresz
ténység eme ittfelejtett végvára fölött. Itt irta szerel
mes, csodálatos sorait Szent Teréz.

És idelátszik egy folyócska, amely a város határában 
csörgedezik tova. Egyszerű és kékvizü, mintha a bib
liából tévedt volna e komor falak mellé.
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LEVÉL KORFUBÓL





KORFU, 19** őszén

A szél éjfél óta ostromolja hajónk baloldalát. Gő
zösünk úgy imbolyog a láthatatlan vizen, mint egykor 
a frigiai kétevezősök imbolyoghattak, amelyek ugyan
ezen a vizen, ugyanezen az utón meneteltek valaha ré
gen. A gránitszinü ég a végtelen vízzel ölelkezik a lát
határon. Messze a tengeren sötét tömegek látszanak a 
hullámok karjaiban. Vájjon szigetek-e, amelyek mellett 
akkor haladt el hajónk, mikor az utasok aludtak? Nem, 
hanem a tenger fantómjai, szellem-erőditmények, a 
végtelen viz optikai játékai. Az ég és a viz sugárjáté
kai. Megfoghatatlanok és gyönyörűek. Holnap délfelé 
megpillantjuk Korfu partjait, a mithosz regeszép-király- 
ságát. Nyugaton erősen felhős az égbolt, valószinü, 
hogy holnapra bórát kapunk. A hajógép erős, egyenle
tes szivdobbanásai hangzanak csak a nagy viz nagy 
csendjében. Sötétséget hozó hideg szél játszik a hullá
mokon, köröskörül borús és igy hiába várom a tengeri 
napfelkeltét, azt a pillanatot, amikor a napfény világos
sága lehullik a viz sötét leplére és aranyszőkére festi 
a hullámok miriádjait. Olyan most, mintha nem hajnal, 
hanem alkony készülne a teremtés nagy műhelyében.

Szemem még tele van a tegnap megcsodált csilla
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gok fényével, amely az olasz partoktól a jón szigete
kig kisérte hajónkat. A tengeren olykor úgy tűnik 
fel, mintha a csillagok kilépnének az ég hideg fényko
réból és leszállnának a tengerre, játékosan bukdácsol
nának a vízben és hosszú, fényes tüzcsóvákat eregetné
nek maguk mögött. És a hajó is, mintha nem a vizen, 
hanem a csillagok utján siklana a csodálatos éjszaká
ban. Mélyen szántja a hullámokat, szinte ölelkezik ve
lük, mintha élő lény lenne, amelyet nem a gép, hanem 
az akarat ereje hajt előre. És az ember talán sehol 
sincs olyan egyedül, mint a hajón. A nyílt tengeren? 
egyszerre szakad el mindentől, ami a szárazföldhöz 
fűzi és fantáziája éles határvonalakat von önmaga és 
a világ között. Amint az utas lerakja a kajütben pod- 
gyászát, felölti utiruháját és fejébe nyomja a szélvédő
sapkát, mintha életének eddigi fejezete lezárult volna 
és valami uj korszak következnék. Azok a problémák* 
amelyek a szárazföldön foglalkoztatták agyát, hirte
len elhalványodnak és eltűnnek emlékezetéből. Helyű
ket uj gondolatok foglalják el. Elfelejtkezik mindazok
ról, akik a kikötőbe kisérték és uj ismeretségek után 
néz. Az ég üres és a tenger végtelen mező. A termé

szetnek ebben a felségesen közönyös szépségáradatá
ban szeretet és gyűlölet egyaránt apátiába fül, a lélek 
egyedül marad a végtelenséggel.

Még senki sem látható a fedélzeten az utasok kö
zül ezen a hajón, amely valódi Levante. Tegnap egy 
olasz kikötőben tarka sokaság szállt fel rá, Kelet és 
Egyiptom felé igyekezve. Az utas, akit olaszul szólí
tani meg, arabul vagy görögül válaszolt. Ezek beyruthi 
és damaskusi kereskedők, akik sziriaiaknak nevezik ma-
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gukat. Szemiták, akik felvették a görög hitet és elsa
játították, sőt kisajátították az arab nyelvet. Van itt 
egy sereg zsidó is és egyiptomiak, akik muzulmán fezt 
viselnek és angol whiskyt isznak. Levante valamennyi 
nyelve hallható bábeli zűrzavarban. Velem utazik Ró
mától egy német konzul, aki Szíriába tart feleségével 
egy hollandi nővel. A konzul egyedül a politikának élő 
ember, felesége viszont csak a zenéért és a kalandokért 
rajong. Szép két drágakő a szeme és felér két német 
várossal. Álmos tűz szunnyad pillái mögött, kicsit hu
nyorít, mint aki sokat tekintett a napba. Velük utazik 
egy fiatal rokonuk is, az elmaradhatatlan rokon, aki 
a  világ minden táján minden utazó szépasszonyt ki
sérni szokott. A konzul, a felesége és a rokon az örök 
háromszög, a tézis, antitézis és szintézis, a definíciók 
definíciója.

A konzulné szerelemre teremtett nő, mert nagy 
egyéni varázsa van. A szerelemhez éppen úgy mint a 
valláshoz elsősorban imagináció kell. A legmélyebben 
vallásosak azok, akiknek van fantáziájuk, ezekből válnak 
azután a szentek, a hősök és a látnokok. A szerelem te
rén az ilyen emberpéldányok viszont a sziv legnagyobb 
ismerői és nemük legraffináltabb képviselői lesznek. 
Nagy egyéni vonzóerő nélkül nincs nagy szerelem. Az 
a szerelem, amelyből hiányzik a fantázia, szegényes, 
meglepetés nélküli és előre kategorizálható érzéskomp
lexum, nem ismeri a meglepetések örömét és az oda
adás kéjét. A képzelőerő nélküli szerelem önző. 
A  fantáziátlan asszony üres és közönséges, mint a lé
lek nélküli férfi. A férfi, ha mély szerelemre gyullad, 
mindjárt a védő és óvó szellem szerepét játsza, az asz-
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szony pedig a legszeszélyesebbé válik, ha szeret. Ha a 
nőből hiányzik a fantázia, nem nyújthatja a férfinek 
az édes szerelmi kontrasztok ezernyi változatát, nem 
sokszorozhatja meg önmagát és szerelmét, nem játsz
hat az érzések végtelen skáláján, nem válhat farkasból 
báránnyá és viszont. Vonzóerejéből nem tudja megsző
ni a varázs tartós hálóját és nem tudja talányossá ten
ni magát. A szerelmi romantika kora elmúlt, de az is. 
biztos, hogy amig emberek lesznek a földön nem vész 
ki. a szerelem misztikuma, vagy legalább is a miszti
kum utáni vágy. A nagy, művészi szerelmesek éppen 
olyan ritkák, mint a nagy muzsikusok. A művészethez 
csak talentum kell, de a szerelem művészetéhez még 
sok minden egyéb is, a tehetségek egész skálája. Ké
pesség, amely egy érzésből: boldogságból, vagy bol
dogtalanságból a végzet egész varázsos városát, a 
semmiből valamit teremt. Egyetlen érzésből az érzé
sek őserdejét hivja életre: az emberi végzetet. A sze
relemnek sokkal kevesebb nagy figuráját találjuk a tör
ténelemben, mint a vallásnak. Ujjainkoti megszámolhat
juk a nagy szerelmeseket, a kalendáriumi szentek szá
ma pedig légió. Atekszandriai Szent Katalin volt az. 
egyetlen, aki hármas talizmánt mondhatott a magáénak, 
a bölcseség, a báj és vértanuság talizmánját. A szerel
mes nőnek mindnek ilyen hármas talizmánra volt 
szüksége: a testi szépség, az intrika és a könny taliz
mánjára.

Elnéztem tegnap e holland asszony sziluettjét a 
■viz tükrében. Asszony és tenger! Két tényező, amelyen- 
a világ épül! Ha ilyen nő van a fedélzeten, a hajó mint
ha Indiából jönne és drága rózsaolajat, aranykincsek
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garmadáját és papagájok tarka seregét hozná. Nemének 
büszkesége magasan lángol benne, varázsát úgy hord
ja, mint egy lobogót. Minden kacér és kiszámított ben
ne: harcra és ellenállásra mindig kész. Az efajta nők 
véleménye szerint az erkölcsöt a férfiak és nem az 
asszonyok találták ki és ők sem a maguk számára, ha
nem mindig másoknak. Szerintük az erkölcs csak a 
szerencsétlenek és Ínségesek számára való, az erkölcs 
a szegények luxusa. Ha a gazdagok találták ki akkor 
a szegényeknek találták ki, ha pedig a betegek találmá
nya, akkor az egészségesek ellen irányult. E nők véle
ménye szerint, ha Szókratész történetesen szép és gaz
dag lett volna, eszébe sem jutott volna, hogy a legna
gyobb moralistává legyen, ehelyett élte volna a szép 
és gazdag emberek szerelmi kalandjait. Szókratész te
hát női vélemény szerint csak muszájból lett moralista. 
Amikor Szókratész bírái előtt állt azok kérdésére el
mondotta, hogy három gyermeke van az egyik már fi
atalember sorban, a másik kettő pedig még karonülő. 
Valószínű, hogy Xantippe tulfiatal volt férjéhez képest. 
Szókratész ezenfelül szegény és gyámoltalan is volt, 
csúnya volt és végeredményben nem is volt rendes 
foglalkozása. Csak »bölcs« volt. Ez elég ok volt arra, 
hogy Xantippe elégedetlen legyen és rosszul bánjon 
vele. Xantippe tehát megteremtette, az elviselhetetlen, 
zsémbes feleség, a házisárkány prototípusát s a száza
dokon át fogalommá vált. Bizony a fiatalság törvényei 
a vérben és nem az észben gyökereznek. Az antik Gö- 
rögo(rszágban a morál nem vallási, hanem esztétikai 
törvény volt. Solon kurtizánokat hozatott Lesbosból és 
abból a pénzből épített templomot Aphroditének, amit
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ezek a testükkel kerestek. Görögország is csak akkor 
kezdett moralizálni, amikor már vége volt hatalmának 
és moráljuk még ekkor sem volt egyéb, mint: boldog
ságtan. Hesiodos is megmondotta: Nem bölcs dolog 
túlságosan bölcsnek lenni.

A szép konzulné ehhez az okoskodáshoz talán még 
ezt is hozzátette volna: »Ha női társaságban morálról 
kezd beszélni valaki abban a színben tűnik fel, mintha 
nem volna más mondanivalója, vagy pedig bosszantani 
akarná a hölgyeket. Nőkből lettek már nagy irók, 
nagy tudósok, de nagy moralisták soha! A morál za
varja a fantáziát és szivet, ezért veszélyes játékszer 
a nő számára. Az élethez és a szerelemhez elég az iz
lés, minek a vér? A sziv is fölösleges, mert vak. Vakon 
szeret és vakon gyűlöl, szakadékokat sejtetve ott is, 
ahol nincs szakadék. A lélek? Hagyjuk ezt a szláv nők
nek, akik szerelmesek a könnybe és a ítójdogtalanság- 
ba. Mi hollandi asszonyok inkább tulipánt ápolunk, 
mint lelket. Sok templomban azt hirdetik, hog, a sze
relem bűn, nos a modern Éva ezzel is számol. Inkább 
az ördögre bizza a testét, de nem mond le a szerelem
ről. Bovárynék és Anna Kareninák nincsenek többé, 
problémáik nem a mai nő problémái. A nő már elvette 
a férfi foglalkozásait és elvette a férfi szabadságát. 
Csak a kormánypálca a férfié még, de majd kivesszük 
a kezéből ezt is.

Igen igy beszélt volna a hollandi asszony. Moso
lyogva és talán dacból, észre sem véve, hogy közben 
maga is moralizál.

*
Izgalommal vártam a hajnalhasadást a tengeren.
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Mindig valami atavisztikus vágy vonzott a nagy vizek 
felé, sokkal inkább vonzott és tudott lekötni a tenger, 
mint az alföldek színes szépségei, vagy a hegyek vad 
romantikája. Mintha ősapáim, hajósok lettek volna és 
dalolva töltötték volna életük nagy részét a végtelen 
vizek hátán. Emlékszem még gyermekkoromból a mi 
szép dubrovniki partvidékünk minden részletére. Gyer
mekkoromban napfelkeltétől napnyugtáig a vizen vol
tam, csak akkor tértem haza, ha vihar, vagy sötétség 
kergetett. Emlékszem az egykori hercegovinál partvi
dék romantikus tengerrészleteire, ahol rákfogdosással 
véreztem össze kezem és lábam. A kis öblökre, ahonnan 
sohsem enyhülő csodálattal szemléltem a tenger csodá
latos szinjátókát és a napot a végtelen tükör felett. 
Szememben visszatükrözött az ég kékje és a tenger 
zöldje, hajam tele volt sóval, lelkemben pedig áhitat 
vert tanyát. A levegő jázmin és rozmaring illatától volt 
terhes, hüs alkonyi szellő hátán érkeztek hozzám ez 
illatok. És a gyönyörű, páratlan dubrovniki esték, a ha
rangok zengő muzsikája! Nincs ennél szebb zene a vi
lágon, áhítatra késztetőbb és nemesitőbb. És a tenger 
Dubrovniknál! A legszebb a földkerekségen! És a nap! 
A dubrovniki nap, amely bejárja az egész égboltot, de 
itt érzi itthon magát Dubrovjnikban, a Boninovo felett! Ide 
hazajön! A tenger csendes altatódalt dudol, mint a sze
rető anya, kívánkozunk erős és mégis oly gyöngéd 
ölelése után. Elaludni a tenger mellett, amikor csendes és 
szelíd s felébredni bősz haragjának zengésére! Aki nem 
látta és nem érezte át még a haragvó tengert az nem is 
ismeri teljesen a lelkét. Azt csak gyönyörködtetni tudja 
játékos szépsége, de nem tölti el félelemmel teljes áhi-
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tattal. Ilyenkor nem ruházzuk fel emberi tulajdonságok* 
kai a tengert, nem hasonlítjuk semmihez, ami emberi, 
nem látjuk haragvónak, bömbölőnek, se játékosnak, 
kedvesnek, hanem egészen másnak, sokkal többnek és 
nagyobbnak mindezeknél. A tenger ilyenkor emberfeletti 
látvány, szegényes, szivünk csak csodálni tudja, de 
gondolatunk nem követheti a hatás szárnyalását. Nagy, 
nagy viz, amelyben minden benne van, az élet, a halál, 
a gondolat és a szépség egy-egy cseppjét teszi csak 
végtelenségének. Valami szép és csodálatos, de érzé
keink hatástávolán kívül álló, emberfeletti és indifferens 
mindennel szemben, amit ember gondolt és képzelt. A 
gyermekkorra pedig egészen különös hatással van. A 
gyermek a tenger látásakor nyeri első nagy impresszió
ját életről, halálról és végtelenségről. Először a tenger 
mutatja meg a gyermeknek mi a nagyság, mi a tiszta
ság és a hatalom. A tenger muzsikáját magával viszi a 
gyermek és egész életében fülébe zümmögnek a felsé
ges melódiák. Mert a tenger elsősorban muzsika és csak 
azután — viz. A tenger ezenkívül szentség is. Hányán 
sírják el magukat, amikor először pillantják meg a 
nagy kék vizet. Ezek ekkor értik meg a ten
ger helyét a világegyetemben. Néha sajnálni tudom azo
kat az embereket, akik nem a tenger mellett töltötték 
el gyermekségüket és csak hallják a tengert, de nem ér- ’ 
tik szavát. Szegény szárazföldi emberek! Ti talán az 
égbe juttok, de nem tudjátok mi a tenger! Ez pedig 
borzasztó!

Szomorú egyformaság, mégsem monoton és mégsem 
unalmas sohasem. Miért van az, hogy a tenger a 
maga egyformaságában is pótolja a szárazföld ezernyi
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színes impresszióját és számtalan látnivalóját? Miért, 
van, hogy a tenger városokat, palotákat, erdőket, hegye
ket, szórakozásokat, mindent pótol? Azt hiszem azért* 
mert a tenger örök mozgás és a mozgás mindennel felér. 
Az életet nem tudjuk elképzelni mozgás nélkül, se a 
mozgást élet nélkül, mert a mozgás maga az élet. Min
den ritmusra történik és szivünk dobbanása is — moz
gás. Itt a tengeren pedig minden él és változik körülöt
tünk. A hullámok körforgása, a láthatár színváltozásai, 
az erők és energiák folytonos játéka, a felhők vándor
lása, az árnyak imbolygó vándorút ja, csupa, csupa 
mozgás. Egész napon át változik a tenger szine, az ég 
helyzete és nap tüze. A látás számtalan illúziója, a fan* 
tomok, mind a mozgás felséges tüneményei. Hányszor 
képzeljük, hogy a távolban sziget, vagy szárazföld van 
feltűnőben és csak később jövünk rá, hogy a fény és 
árnyék játékáról van szó: optikai csalódás ejtett téve- 
désbe.A tengeri utas pillanatra sem érez unalmat, ami 
pedig nagyon sokszor elfogja a szárazföld legszebb- 
természeti látnivalóinak szemlélése közben is. Néha a 
legromantikusabb erdő, a legszebb hegyvidék látnivalói
nak közepette is fájdalmat és melankóliát érzünk, félünk 
és kedvetlenekké válunk. A tengeren soha.

*
Vannak nők, akiknek számára a szerelem nem jelent 

többet, mint egy toalett és vannak férfiak, akik a nagy 
érzést sem tekintik jelentősebbnek, mint egy játszma 
sakkot, vagy egy érdekes vadászkirándulást. Az ilyen nő 
azt mondja: »A szerelmes ember cseppet sem érdekel, 
de annál inkább érdekel a — szerető!« A szerélmes 
férfi elbirhatatlan, akadékoskodó, analizáló természet, a«
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ilyen a nő előtt elviselhetelenül és unalmasan pedánsnak 
tűnik. A férfi és nő szerelmében egyébként nagy kü- 
lömbség van: a nő annál gyöngédebb, minél szerelmesebb, 
a férfi pedig annál erőszakosabb, minél inkább hatalmába 
■ejti a szerelem. Ma uj Évákkal áll szemben az örök 
férfi, a mai modern nővel, igy meséli legalább szép uti- 
társnőm a német konzul bájos felesége. Az uj Éva ciga
rettával karminpirosra festett ajkai között, kezében 
lovaglóostorral, szénfeiketére varázsolt szemöldökkel jár 
közöttünk, külön lakosztálya van a hotelban, kártyázik 
és flörtöl ismeretlen emberekkel. Nemsokára már ott fo
gunk tartani, hogy a kabaréba is önállóan fog eljárni, 
akár a nőtlen férfi. Az uj Éva uj érzéseket hord magában 
uj morált alkotott önmagának. Nincs többé férfi, akit 
annyira tudna szeretni, hogy öngyilkossá legyen miatta, 
amint azt ;a régi francia és orosz regényhősök tették. 
Szép utitársnőm tipusa ennek az uj nőnek, aki valami 
hihetetlenül blazirt fantáziával képzeli el a szerelmet és 
az érzésekből intrikákat csinál. Az uj nő, amig csak fe
lületesen érdekel bennünket nem veszélyes, de ha mé
lyebben nézünk szemébe végzetessé válhat. Egy bará
tom, aki értett a tenyérjósláshoz és akinek egyizben 
tréfásan nyújtotta oda kezét, hogy jósoljon belőle, mé
lyen nézett a bársonyos tenyér vonalaiba és féltréfásan 
kérdezte: »Kinek a végzetét olvassam ki a tenyeréből? A 
magáét, vagy a magamét?« És ekkor nagyon, nagyon 
bölcs dolgot mondott. Valami belső megelégedéssel né
zem el egymás mellett a tengert és ezt a szellemes, 
érdekes asszonyt, aki úgy hordjla magával két férjét, 
mint két bábot, akikkel tehet amit akar, akikkel tréfát 
űzhet, amelyben benne vtan egész lénye és életszemlé
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lete. Tegnap este, mikor lefekvés előtt elbúcsúzott »roko
nától.« aki német gárdalovastiszt, hallottam, amint igy 
szólt hozzá:» Kedves rokon, az, aki túlsókat foglalkozik 
lovakkal a végén maga is — szamárrá válik.«

A levegő lassan lehűl, a mindenség szürke és nyug
talan. A tenger szine sötét ezüst és hamuszürke. Ma már 
aligha bújik ki felhőtakarója mögül a nap. Az égen és a 
vizen valami ingerült nyugtalanság vibrál. A hajó lá
gyan ring, mint a bölcső. A hullám olyan erővel akasz- 
kodik a hajólapátokba, hogy egy pillanatra az az érzé
sünk: az úszó palota elsülyed. Hajnalodik, a matrózok 
már fenn vannak, de még nem jöttek ki a fedélzetre. A 
konzulékat várom, hogy kijöjjenek a -hajnalodás megte
kintésére, amint megbeszéltük. Egy-egy erősebb hullám 
felcsap a fedélzetre, a szürke ég ezüstös mázzjal vonja 
be a hajó büszke testét. Lassan kivirágzik a reggel a 
tenger felett, fehér tüzeket gyújtva a nagy viz végte
len hátán. Olyian szép a reggel születése, mintha az 
Odysseiából toppant volna a XX. századba. íme a rózsa- 
ujju hajnal... E os ...!

A tenger ébredése hasonlít valamelyest egy nagy
város ébredéséhez. Csupa hangulat és csupa élmény. 
És egyik hajnal sohasem hasonlít a másikhoz a ten
geren. Sokszor mintha harangszót hallanánk a mérhetet
len viz felett szárnyalni. Előbb egy kis harang szavát, 
amelyet kisvártatva öblösebb követ, végül hatalmas* 
mindent betöltő harangzengésbe olvad a vélt hangok 
muzsikája. Harangszó a tengeren! Szinte olyan a hajnal 
ilyenkor, mint egy középkori keresztény városban, ahol 
a halálnak élnek az emberek és az imádságnak. Ahol 
nem az életről, hanem az elmúlásról beszélgetnek, ha
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összejönnek nagynéha. S ahol a harangszó az élet foly
tonosságához tartozik. Olykor mintha eső csobogását 
hallanánk, messze, túl a horizonton. Szinte magunk előtt 
látjuk: az eső kitartóan csapkodja egy platánfa törzsét. 
Láthatatlan lovasok iramodásának zaját véljük hallani 
a messze szárazföldről. Honnan-e fantómszerü hangok 
a tenger csendes végtelenjén? Vájjon azért van-e ez, 
mert egy pillanatra sem tudunk kiszakadni önmagunk
ból még a tengeren sem és ide is magunkkal hozzuk 
a szárazföld tolakodó emlékeit? Hihetőleg azért véljük 
hallani a tengeren a szárazföld életének egész hang- 
zavfarát. És bizonyára ezért van, hogy az antik görög vi
lág emberei istenek és szellemek egész légiójával né
pesítették be a tengert. Istenekkel, akik gyűlölik az em
bert és magukkal ragadják a hulámok közé, nimfákkal, 
^kik gyönyörű dallal csalják magukhoz a hullámsirba 
a halandót.

Mint minden, amit a magány érzésével szemlélünk 
a tenger is magába fogadja lassan a lelkünket.

Amikor megfordultam és elhagyni készültem a 
fedélzetnek azt a sarkát, ahonnan oly sokáig szemléltem 
a láthatárt, a fedélzet másik végében- megpillantottam 
utitársaimat. Feléjük tartottam. Ott álltak mind a hár
man, az örök Háromszög, ahogyan talán már a világ 
teremtése óta megformálódott. Az asszony hangja mesz- 
szire csilingelt, friss és harmatos volt, mint maga a 
reggel. Vannak női hangok, amelyeknek tulajdonosai, 
mintha egy korty vizet tartanának ajkaik között, mi
kor beszélnek.

— Hűséges gyermekszemeikért szeretem ia kutyá
kat — mondotta — de senki se dicsérje nekem a kutyák 
száját, atíiely nagy, formátlan és örökké nedves. A
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macskát előkelő mozgásáért szeretem. Micsoda moz
dulataik vannak! Mennyi kecsesség és természetes báj 
vian bennük! Se Kleopatra, se Madame Recamier nem 
tudott annyi graciozitást vinni lépéseibe, mint az én 
közönséges német házimacskám. Hogy mégsem szere
tem őket túlságosan, azért van, mert szemeik csúnyák. 
Az egyetlen élőlény, amelynek a szemében nincs kife
jezés. Voltam egyszer egy kiállításon Párisban. Meg 
kell nézni a franciákat, hogy bolondulnak a macskáért! 
Madrigalokat énekelnek, zenedarabokat komponál
nak és újságcikkeket írnak róluk! Tudtok-e egyet
len antik Íróról is, aki szerette volna a macskát? Ugy-e 
nem? A macska a XVII. és XVIII. században a blazirt 
és modoros francia szalonok levegőjében jött divatba. 
A szenvedélyes macskarajongók most már azt vitatják, 
hogy mindig szerették ezt a háziállatot. És felemlítik, 
hogy Menard verseket irt róluk, De la Motta, de Mane 
hercegnő macskájáról epitafiumot készített, Benserade 
pedig szonettet irt Madame de Hullier cicájához. Újab
ban a morbid fantáziájú Baudelaire is megkísérelte fel
újítani ennek az embergyülölő, hideg és önző állatnak a 
kultuszát, a végzetszerüség jellegét igyekezvén a macs
kára ruházni. Igen a költők sokszor rajonganak a macs
káért, de hiszen ők mindenért rajonganak! Hazudnak, 
mert ha nem ezt teszik, önmagukat csalják meg.

Valósággal vitába bocsájtkoztam a holland szép
asszonnyal a macskakultuszról. Felemlítettem, hogy Buf- 
fon egyenesen gyűlölte a macskát, Montcriffe akadé
mikus sem szerette. Szerintem inkább a férfiak szere
tik, mint a nők. Talán azért van ez igy, mert a macska 
és nő természetében túlsók a hasonlatosság. Már az
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ćkori irók is kutyához hasonlították a férfit és macská
hoz a nőt. A kutya hűséges és gyermekded kedély, a 
macska ellenszenves, önző és gyűlölettel telt. Az 
asszony és a macska ösztönösen gyűlölik a férfit és cs|ak 
megszokásból, kényszerűségből élnek egy fedél alatt 
vele, inkább unatkozva, mint szórakozva. A macska a 
hajlékot szereti, de a kutya az embert! A macska zsar
nok, a kutya szolga. Viszont előkelőbb és céltudatosabb, 
mint a kutya, mindig elégedett önmagával és tudja, 
mit akar. Nem szeret és nem ismer szenvedélyeket, kü
lönösen udvarlás nélkül. A macska a legarisztokratiku- 
sabb állat.

Tisztán láttam, hogy szép utitársnőmet nem érdekli 
túlságosan se a hajnalhasadás az Otranto felett, sem 
pedig a tenger muzsikája. A gyönyörű tenger, amely 
velünk utazik és nekünk énekel. A láthatáron az imént 
bukott a tengerbe a nap tűzgolyója, amely olyan innen, 
mintha a mitoszbeli Poseidon feje lenne. Néhány fé
nyes nappászma leszakad az égről és a tengerbe veti 
magát. A konzulné szemei átveszik az ég és a levegő 
színét.

Sok ember van, akinek önkénytelenül a halálra kell 
gondolnia, ha tengeren van. Ennek az az oka, hogy a 
végtelen Víztükör elkerülhetetlen eszmetársitás utján 
az élet véges voltára terheli a gondolat sajkáját. Ám 
azok, akiknek gyermekkori barátja a tenger, akik isme
rik a mistral gyöngéd simogatását, ismerik a nyári, 
szelíd, megbocsájtó és mosolygó tengert, nem lesznek 
melankólikusokká. Számukra egészen mást mond a 
víztükör, mint a szárazföld neveltjeinek. A szépség és 
jóság örökkévalóságáról győzi meg őket a tenger. Azt
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hiszem, az Isten fogalma vagy a tengeren, vagy a vég
telen pusztaságban fogamzott meg legelőször az em
berben, mert hiszen e fogalom megszületéséhez okvet
lenül szükség volt a végtelenség lenyűgöző érzetére. A 
tenger mellett született embernek csak az életszeretetét 
és életörömét növeli a végtelen viz látása. Nem tudom 
elképzelni, hogy lehet valaki pesszimistává a tengeren, 
amely szüntelenül mozog, változik, játszik, muzsikál, 
szóval — él ! Nem tudom elképzelni, hogy tehet valakire 
a tenger olyan lehangoló hatást, mint például a hegyek 
vigasztalan koszorúja, a síkság apatikus nyugalma, vagy 
a nagyvárosok rezignált kőrengetege. Bizonyára a tenger
nek köszönhetem, hogy sohasem voltam szkeptikus. 
Mindazt, mit értelmem nem fogadhatott el igazságnak, 
annak fogadta a szivem. így az istenség hite is a sziv 
igazsága. És a hitet sohsem fogja megölni bennem az 
értelem, mert nem is szülte. Az istenhit csak akkor 
fog kiveszni az emberekből, ha sziv nélkül fognak szü
letni. A vallás tisztára érzés dolga. A nők a legtöbb
ször vallásosak, mert szentimentálisabbak, mint a férfi, 
mert szivük és fantáziájuk van. A kisgyermek édesanyja 
mesélő ajkáról lesi el az első halk imát, amelyet, azután 
összetett kézzel mond utána, talán nem is az Istennek, 
hanem a jóság és megbocsájtás ama szimbólumának, 
amely az édesanya magyarázata nyomán bontakozik ki 
fogékony lelkében. A vallásos érzést nem az egyháztól 
kapjuk. Az anyai szívtől. Apáink és papjaink mellett 
valamennyien vallástalanok maradtunk volna.

Isten a szívben és az illúzióban él. A nemzetek gyer
mekkorában inkább éltek a vallásnak, mint ma, mert 
akkor inkább vezette az embert a sziv, mint az ész.

113



Isten a szívben lakik és a tenger Isten plasztikája. Isten 
szava a tengeren tisztábban hallható, mint bárhol másutt.

Hogy is emlékeztethet valakit az örök sötétségre 
a tenger, amely csupa világosság? A mozgás e csodá
latos világában, hogyan gondolhat valaki a mozdulat
lanságra? Az örök muzsika és örök fény, hogyan em
lékeztethet valakit a megsemmisülés apátiájára? Nem 
érzik az ellentmondást az emberek, akiket a halál gon
dolata fog el a tengeren? Magam is ismertem olyanokat, 
akiket a tengeren, a tenger láttára fogott el a legkin- 
zóbb fájdalom: a halálfélelem. Ismertem olyanokat, akik 
úgy menekültek a tengertől, mintha varázstükör lenne, 
gonosz tükör, amelybe nem tekinthet az ember anélkül, 
hogy meg ne borzadjon önmagától és meg ne rettenjen.

Hasztalanul vártuk a nap megjelenését, az izzó tűz
golyó makacsul elrejtőzött a felhők sorfala mögött. A 
horizonton lángok villantak fel a felhők mögött. Ilyenkor 
siklott el ott a nap és tűnt tova az ég végtelenjén. A 
tenger erősen hullámzott, égtek a felhők, a hullámok 
szinte pillanatonkint változtatták színüket. Narancs- 
sárgáról hamuszürkére, majd nyomban utána tejfehérre 
és teapirosra. Lángok vilióznak a távolban azután 
elenyésznek nyom nélkül. A reggel mégis megjelenik 
fehéren, mint a hó. A hajó most szinte ingás nélkül 
nyílegyenesen repül, barátságos nyugati szél kapasz
kodik az oldalába, mint a szárny és röpiti előre. Majd 
sirályok tűnnek fel, rajostól keringik körül hajónkat és 
egy darabon párhuzamosan szárnyalnak velünk. Sze
szélyesen váltogatják a magasságot, le-le csapnak 
szinte a viz színére, azután ismét az ég felé törnek. A 
távolban hegyek körvonalai tűnnek elő. Albánia— !
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Azután majd Epirus jön, Achilles hazája. Az utasok 
számára ez az útszakasz unalmasnak ígérkezik. Albánia 
monoton és kopár, hihetőleg ilyen lesz Epirus is. Kövek 
rengetege, amelyek között kígyók és amauták laknak. 
A régi görögök ezen a helyen képzelték a poklot, Ha- 
des komor birodalmát. Ide képzelték a borzalmas 
Acheront, amely az alvilágba vezet. Az a nép, amely 
ma lakja ezt a vidéket kétségkívül a legkulturálatlanabb 
része Európa lakosságának. A Skumbia folyó vidéke 
sem néz ki sokkal barátságosabban, mint ahogy az ókor 
Acheronja festhetett.Ez a föld a vérbosszú földje, folk- 
lore, hagyomány, zene, epika, művészet nélkül szűköl
ködő föld, amely egyetlen nagy embert sem adott se 
a világi , se az egyházi történelemnek. A nép büszke, 
de vad, közös kulturális centrum és közös nyelv nél
kül. Mintha átok verné ezt a népet. Ezer évig élt a leg
kulturáltabb nemzetek a görög és a római nép közvet
len szomszédságában anélkül, hogy valami is ráragadt 
volna szomszédjaitól. Soha semmit sem alkotott és 
semmit sem tanult. Görögországtól csak egy hegycso
port választja el, Olaszország is közvetlen közelében 
van és mégis a legcivilizálatlanabb pontja Európának. 
Valamikor, még Homéros előtt itt volt Dodona, a hires 
jóshely, ahová Athén és Spárta hivei zarándokoltak 
kinyilatkoztatásokért. Ma a muzulmánság az ur itt és 
egy zavaros keveréknyelv dominál, amelynek eredetét 
ma sem tudták megállapítani a nyelvtudósok. Egykor 
az egyik albán hegyet hívták Tomarosnak és itt volt az 
akkori görög világ olimpusza. A Tomaroson állították fel 
az első trónt Zeusnak, aki akkor még fiatal gyermeke 
volt Chronosnak. Itt tartott először villámot a kezét
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ben. Egy arnauta hegy volt egykor az ég és föld közép
pontja. Bizony nagyot változott a világ, de — az ar- 
nauták rovására. ~

Ma mégis mintha minden a legenda csillogó kön
tösébe öltözött volna ezen a vidéken. Egykor, sok ezer 
évvel ezelőtt, erre vezetett az antik istenek útja, akik 
maguknak igázták le, maguk szolgálatára foglalták le 
az egész akkori világot. Ugyanez a szél ringatta Jasont 
és Medeát az Argó hajón. Először Korfuban kötöttek 
ki' ők ketten, innen indult a szökevények üldözésére 
Medea királyi atyja, aki azonban később felhagyott az; 
üldözéssel és Epirusban telepitette le emberei egy ré
szét, majd megalapította Pólát, a szláv tengermellék 
legrégibb városát. Tele vian emlékekkel ez az ut, ahol 
a történelemnek nincs mit mondani róla, ott beszél a le
genda. Nem szabad elfelejteni, hogy ezeken a vidékeken,, 
a Balkán talaján vívták meg legsorsdöntőbb, legvé
resebb harcaikat a világhóditó rómaiak. Cézár és Pom- 
peius csatája Farsalánál, Oktavianus és Brutus harca 
Filippinél, két olyan ütközet, amely Róma jövő sorsát 
döntötte el. Abban az időben pedig Róma az egész föld
kerekséget jelentette. Itt zajlott le egy harmadik sors
döntő csata is, az aktiumi ütközet a fiatal Augustus és 
a szép Kleopatra között. Es nemsokára megpillantjuk 
hajónkról azt a helyet, ahol Ptolemaeus császársága 
megszületett.

önkéntelenül vetődik fel bennünk a kérdés: hogy 
alakult volna a világ képe, ha Cézárt legyőzik Galliá- 
ban, vagy véletlenül Antonius győz Aktiumnál. Ami 
most repked a vizek felett kecsesen és magával raga
dón az a Te sziluetted szép Kleopatra, aki balkáni
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származású voltál és minden világ legnagyobb sze- 
íelmesévé lettél. Bűnöd egy birodalomba és egy hajódba 
került szép császárné! A világtörténelem három leg
nagyobb asszonyia az egyiptomi Kleopatra, a bizánci 
Teodora és az orosz Katalin, egyben a legnagyobb 
államfők és a legügyesebb diplomaták is voltak. De 
talán köztük is a legnagyobb volt Ptolemaeus császár 
leánya, aki az emlékek és mágikus tettek olyan légió
ját hagyta a történelemre, mint senki más. Zseni volt 
az életben és a szerelemben egyaránt. Nemcsak birodal
mának valamennyi nyelvjárását, hanem a szomszédos né
pek nyelvét is ismerte, ugyanakkor, amikor a szomszéd 
uralkodók még saját alattvalóikkal sem tudták meg
értetni magukat. Saját nyelvükön beszélt a messzi 
•etiopiai küldöttségekkel, a sziriaiakkal, a perzsákkal, a 
zsidókkal és a rómaiakkal. Kétségtelen, hogy Kleopatra 
minden korok legérdekesebb nőalakja. Első szerelmi 
találkozása Antoniussal az ezüsttel és arannyal gazda
gon diszitett evezősön, a bíboros függönyök előtt udvari 
népe kíséretében, a legszebb és legfényüzőbb képe az 
-antik kor történelmének. Abban az időben már mindenki 
tudott és félt Kleopatra végzet szerű hatalmától és hatá
sától. Akkoriban huszonhét éves volt, királynő és po
litikus, akinek kalandjaival senki sem vetekedhetett. El
megy a szerelmi találkozóra, de nemcsak a vágy viszi 
el, hanem a politikai meggondolás is, ilyen módon akarja 
megmenteni Ptolemaeus császárágát. Plutarchosnak ta
lán a legbrilliánsabb portréja az, amelyben Kleopatra 
lélekrajzát adja, annyi meggyiőződéssel lés elhitető 
erővel, mintha egy kicsit ő is szerelmes lett volna ebbe 
v. csodálatos asszonyba, fis Aktiumnál a hajóhaddal
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együtt semmisül meg az antik világ legszebb szerelmi 
idillié. Csak az emlék maradt meg évezredek után is, 
Antonius és Kleopatra emléke, akik mindörökké a világ 
legnagyobb és legérdekesebb szerelmespárja maradnak. 
Abelard és Heloise, Rómeó és Júlia idillje is az ő sze
relmükből merített inspirációt. Antonius büszke és dicső 
elődje minden idők Don Jüanjainak. Vérszomjas zsarnok 
volt, kíméletlen hóditó és rabszolgatartó, Ciceró gyil
kosa volt, de a világtörténelem legnagyobb szerelmese 
volt. Ave Caesear!

Az antik kor embereinek és uralkodóinak karakte
rében olyan ellentmondásokat észlelünk, amelyeket ma 
megérteni sem tudunk, még Napoleon után sem, aki 
pedig jellemileg és mentalitásban közelebb állt az ókor 
uralkodóihoz, mint a modern emberhez. Julius Cézár 
például gyilkos volt, emellett melegszívű ember, nagy 
katona és nagy író, de rossz politikus és gyönge állam
férfi. Augusztus is rabló volt, de jó uralkodó és tehet
séges politikus. Nincs megfelelő mértékünk, amellyel 
felmérhetnék az antik uralkodók működését és csele
kedeteit. Tetteikben és gondolkozásmódjukban lépten- 
nyomon érthetetlen ellentmondásokra bukkanunk. Kor- 
társaik nem értették, vagy rosszul értették őket, mi pe
dig már túlságosan késői utódok vagyunk ahhoz, hogy 
megérthessük a célokat és szenvedélyeket, amelyek ve
zették őket. Más lett az életfelfogás, az izlés és más 
•mértékkel mérnek ma, mint akkor. Valamennyi antik 
uralkodóról csak pontatlan kép és jellemrajz áll rendel
kezésre.

Oktavianus legyőzte Antoniust, de ez nem is nagyon 
fontos. Ellenkező esetben csak annyi lett volna a válto
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zás, hogy Kleopatra lett volna a világ uralkodónője és 
Antonius, Kleopatra első generálisa. Aktium jelentősége 
másban rejlik. Abb|an, hogy itt szakadt meg a fáraóiz
mus folytonossága. A fáraóizmus ugyanis tovább élt a 
görög államban, Aktiumnál merült el végleg a meg
semmisülés tengerében a nagymultu egyiptomi tradíció. 
A Nilus cézári folyammá lett. Ki tudja, hogy alakult 
volna a világ képe, ha a görög-egyiptomi kultura győ
zedelmeskedik az akkor még primitív szervezettségű 
római csapatok felett.

Itt a konzulné félbeszakít:
— Egyiptom és Antonius legyőzettek, az egyiptomi 

flotta és Ptolemaeus hadai megsemmisültek, de Kleopatra 
császárné birodalma örökké állni fog a világon! Na
gyobb és szebb, mint Egyiptom volt. Ez a birodalom a 
szerelem. És egy nagy szerelem sokszor ér annyit mint 
egy nagy birodalom.

Két Kelet van a földön. A távoli Budha-Kelet és a bal
káni Kelet. Ez utóbbi mostohagyermeke a földnek és a 
történelemnek. A föld e része előtt megrekedt a civi
lizáció, a Balkánon nincs morál és nincs jellegzetesség. 
A római civilizáció emlékeit, amelyek sok tekintetben 
fűződnek a Balkán földjéhez, rég betemette már az idő, 
az pedig amit az ujabb korok építettek és alkottak, 
megsemmisült a (folytonos háborúskodás poklában. A 
törökök csak a sírokat hozták ide és csak betegségei
ket terjesztették el a Balkánon. A muzulmánok uralmá
nak első száz éve elég volt ahhoz, hogy az ókori civili
záció, a fáraóizmus alkotásainak minden nyomát eltö
rölje a balkáni föld színéről. A büszke polgárokból alá
zatos fellah-ok lettek és megsemmisült a görög, római
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és egyiptomi kultura valamennyi vívmánya. Ptolemaeus 
alkotásai elenyésztek az időben és a harcokban, a nép 
pedig lassan olyan kulturálatlanná vált, aminőnek ma 
is ismerjük. A barbárok valamikor meghódították 
Qalliát, de nem semmisitették meg civilizációját, hanem 
átvették azt, rómaiakká váltak és később egy közös 
nagy államban tömörültek: Franciaországban. A törökök 
is leígázták Bizáncot, de a helyett, hogy átvették volna 
fejlett kultúráját, megsemmisítették azt. Ugyanezt tet
ték Egyiptomban és Szerbiában is, amely utóbbi a bizánci 
géniusz természetes örököse volt. Ma a Balkán nagy 
pusztaság és pedig a török jóvoltából. Száz év múlva, 
ha idegen turisták keresik majd fel a Balkánt megle
petve fogják tapasztalni, hogy az ott lakó népek rátalál
tak önmagukra és a maguk természetes életét élik. Most 
még nem tartunk ott.

Az egész török keleten nincs más látnivaló, mint 
a rengeteg sir. A sok, néma lehangoló temetkezőhely 
utak mentén, hegyek oldalában és síkságok közepén. A 
sírok körül butitó, őrjítő csend. Érdekes egyébként, 
hogy a mohamedán halál a legjámborabb élet végén 
sem kecsegtet a »szent« címmel és jelleggel. Egyetlen 
kalifa, szultán, vértanú, vagy fakir sem lett szent 
halála után. Szenteknek a török csak az apróbb egyé
niségeket tekinti. A csodatevőkből és aszkétákból ava
tott szttflteket magának a mohamedánság. A bolon- 
doikat pedig egyenesen félszenteknek tekintik — 'ez 
széles körökben ismeretes tény. Szentjeiket sem «szen- 
tek«-nek, hanem »jók«-nak nevezik. Női szentjük egy
általán nincsen. Nincs Szent Terézük, mint a keresz
ténységnek, se Szent Cecíliájuk. A nőt évszázadokon
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keresztül nem is vették emberszámba, hanem egymás
nak ajándiékozgatták, vagy kilószámra mérték ki a 
piacokon. Nem is alakult ki náluk semmiféle szépség
kultusz, a török nő szépségéről csak az európai irók 
irtak meséket. Ezt is csak úgy kitalálták, mert a török 
nő nem volt és nem is lehetett szép, már életmódjánál 
és alantas szerepénél fogva sem. Szép városokról sem 
lehet szó európai értelemben a törököknél. Egy város, 
ahol egyetlen nőt sem látni az uccán, nem is lehet 
szép. Vájjon milyen lenne Páris nők nélkül, a párisi 
ućca a kecses női lábak nélkül? Milyen lenne a velen
cei Szent Márk tér, ha csak férfiak és galambok sé
tálnának ott? A világ legszebb városa nem az, amelynek 
a legpazarabb sugárutjai és legmonumentálisabb palotái 
vannak, hanem az, amelynek uccáin a legtöbb szép 
nőt találod.

■*
Az albán hegyek az opál színében tündökölnek. 

Puszták és kopárak, mint a hercegovinai hegyek, az egy
hangú panorámát csak itt-ott szakítja meg néhány vá- 
nyadt facsoport, vagy füszőnyeg. A görögök és spár
taiak valamikor azt hitték, hogy elhalt szeretteik szel
lemei ide a hegyek közé járnak pihenni. A vidék való
ban kísértetiesen szomorú benyomást tesz a szemlé
lőre. Vannak helyek a világon, ahol az ember önkénte
lenül felkiált: »Milyen szép lenne meghalni itt« és van
nak helyek, ahol nincs kedve se élethez se halálhoz. Az 
albán hegyvidék ez utóbbiak közé tartozik. Az előbbi
eken a csodálat paroxizmusa mondatja vele a halált- 
vágyó szavakat, mert nincs szeob dolog, mint a szépség 
ölén végezni a földi életet.
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A szépség körében a halálfélelem is elenyészik, 
mert el tudjuk képzelni, hogy az szép is lehet. Az 
ember ősidők óta igyekszik a halálnak ezt az elképzelt 
rútságát külsőségekkel enyhíteni. Virágokkal disziti a 
koporsót, muzsikaszóval kiséri nyugvóhelyére a ha
lottat, de a halál végeredményben mégis csúnya dolog 
marad az élő ember szemében. Ha azonban arra gondo
lunk, hogy a természet szépségeinek körében, napfény
ben, csobogó patak mellett, vagy a zugó tengerpartján 
végezhetjük életünket, akkor a halál nyomban más, 
enyhébb színben tűnik fel előttünk. Albánia nem az a 
föld, ahol az ember szívesen halna meg. Minden kopár, 
sárga, halott és vigasztalan innen a tengerről. Szép 
utitársnőm, amikor megpillantotta az albán partokat, a 
következő szavakban foglalta össze véleményét: »Ha 
itt kellene élnem Albániában, inkább felakasztanám ma
gam, de azt is csak — Hollandiában.«

Lassan benépesül a fedélzet kiváncsi utasokkal. 
Nem is hittem volna, hogy ennyi embert szállít ez a 
hajó. Talpalattnyi hely nincs a tágas fedélzeten. Bizo
nyos évszakokban — ezt megfigyeltem — annyian 
utaznak a tengeren, mintha a világ végét jósolnák és 
ide menekülnének az emberek a végítélet elől. Az uta
zás az uj szenvedély, amely sok tekintetben a társasági 
élet helyét foglalta el. Szívesebben kelünk útra, ha ezzel 
egyidőre levethetjük a társadalmi élet és a társasági 
érintkezés gondjait. Ma a társadalmi élet már-már 
megöli az egyéniséget, annyira elfoglalja az embert. A 
társaság emészti fel az erőnket, pénzünket, elnyeli 
eszünket és kiszívja vérünket. Minden a társaság miatt 
van. Azért tanulunk, azért hajszoljuk a pénzt, azért nő

122



sülünk, hogy a társaság tapsoljon. A niai ember csak 
akkor érzi boldognak magát, ha a társaság befogadja 
és elismeri. A szerencsét és boldogságot sem önmagá
ért, hanem a társaságért hajszolja. Valamikor volt 
csendes családi élet, amelynek feje a férfi volt, s az 
asszonynak nem volt más ambíciója, mint hogy férje 
megelégedését kiérdemelje. A mai nő nem családi, ha
nem mondain életet él. Mindent a látszatért tesz és 
mindent annak a molochnaik az oltárán áldoz fel, amely
nek neve: társaság. A társaság pedig minden érzést 
megsemmisít és minden jcszándékot profanizál. Az asz- 
szony mindenkié és senkié, legkevésbé azonban a férjéé.

A társaság teszi, hogy a mondain asszony nem jó 
feleség, nem jó anya, nem megértő társa férjének, nem 
jószelleme a családnak és még kevésbé dolgos tagja 
a társadalomnak. Páva, aki szalonról-szalonra hordja 
magával drágaságait, ékköveit és cifraságait. A drága
ságok legtöbbször hamisak, a cifraságok pedig nem igaz 
utón szerzettek. Elmevilága sekélyes, lelke pusztaság. 
Pénzért, vagy megejtő szavakért elbukik. Óriási a kü- 
lömbség az egykori és a mai szalonélet között. Egy
kor a társasági emberek alkotó intelektuellek voltak, 
akik termékeny eszméket csereberéltek a társasági élet 
forgatagában, ma pedig az intellektuell és társasági 
ember a lehető legdivergensebb fogalmak. Idegenek 
egymáshoz és nincsen közös gondolatuk egy sem. Talán 
azért vesztek ki a nagy szerelmek is, mert a felületes 
társasági érintkezés tónusa megöli a csírázó barátsá
gokat.

Nem volt ilyen utazási láz, mióta Rousseau felfe
dezte a természetet és Stephenson feltalálta a gőzvas-
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utat. Miéit utaznak az emberek manapság ilyen töme
gekben? Unalomból és még inkább snobságból. A görög 
tengeren, a svájci glecse reken, az olasz templomokban 
egész utaskaravánokat talál az ember, olyan utasokat, 
akiknek annyi földrajztudásuk sincs, hogy annak a vá
rosnak a nevét tudnák, ahol az éjszakákat töltötték. 
Ezek a snobok valódi szenvedést jelentenek az utazás 
igazi értőinek és élvezőinek, akik minden követ ismer
nek és értékelnek az idegen földeken, amerre utjukat 
veszik. Az unalomból és snobizmusból utazók minden 
rendszer nélkül keringenek ide-oda a világban. A norvég 
íjordoktól egyenesen Trója romjaihoz mennek, innen 
pedig Egyiptomba, amelyet minden német turista fe
leségével együtt okvetlen meglátogat, de csak azért, 
hogy az asszonyt lefotografálhassa a jobb sorsra méltó 
Sfinksz tövében. A franciák viszont azért nem hagyják 
ki Egyiptomot, mert roppant kiváncsiak arra a pilla
natra, amikor »harminc évszázad tekint le rájuk a pira
misok csúcsáról.« Jugoszlávia se olyan szép azóta, 
mióta az unatkozó turisták felfedezték. Ami mindenki
nek szép, az már nem olyan varázsos.

Korfu szigete hirtelen feltűnik a távolban a mesz- 
szeség egy pontján, ahol pár perccel azelőtt még sem
mit sem láttunk, A fedélzet megelevenedik, mint a 
nyüzsgő hangyaboly, mindenkit elfog a megérkezés 
láza. Szép holland utitársnőm mindkét férjével a hajó 
egyik végéből a másikba szaladgál izgatottan és kipi
rulva. Egyre a láthatárt kémleli, ahol mind tisztábban 
bontakoznak ki a korfui part körvonalai. Egész raj fehír 
galamb kiséri hajónkat a part felé. Az utasok kenyér- 
morzsákat vetnek a tengerbe e büszke és mindig éhes,
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szép madaraknak, amelyek vadul csapnak le a hullá
mokon táncoló kenyérdarabokrá. Az egész tenger fehér 
tűzben ég, a hullámokon vad táncot jár a napsugár. A 
látvány olyan gyönyörű, hogy még szép holland uti- 
társnőm is megigézve szemléli. Talán ez az első eset* 
hogy nem magával van elfoglalva. A tenger és az ég 
ennyi szines mozgalmassága őt is elragadja, szeme, 
ez a tengermély, kifejező szem tele lesz könnyel, 
mintha sírásra akarna fakadni elragadtatásában. Talán 
először életében.

Érdekes, hogy mennyire külömböző módokon re
agálnak lenyűgöző természeti szépségekre a külömböző 
nemzetek fiai. A francia sajnálja, hogy nem lehet mel
lette a metressze, az orosz és a szerb azon bánkódik, 
hogy nincs mellette néhány száz honfitársa, akik szin
tén gyönyörködnének abban, amiben ő és akikkel kö
zölhetné elragadtatását, a német pedig ünnepélyes es
küt tesz, hogy a következő évben elhozza egész csa
ládját. A holland szépasszony, aki meglehetősen szó
kimondó, igy szólt hozzám:

— Sohasem kértem Istent, hogy bocsássa meg 
bűneimet. Az elkövetett bűnöket nem sajnálom, csak 
azokat, amelyeket nem követtem el. Istent csak arra 
kérem, hogy a szúnyogoktól és kígyóktól óvjon meg. 
Ám be kell vallanom, hogy a tengeren elfelejtkezem 
minden istenfélelemről és szinte vágy ébred bennem, 
hogy bűnt kövessek el. Most érzem csak mennyire 
igaz, hogy a természet látása visszaadja természetes 
énünket és visszavezet bennünket ösztöneinkhez.

Hajónk lassan eléri a korfui zátonyt és megtorpan. 
A partig nem mennek a hajók, mert a part nincs meg
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erősítve. Csónakkal szállítanak szárazföldre bennünket. 
A kikötőből idehallik az emberek lármája, csónakok raja 
kering körülöttünk és igyekszik a hajó felé. Dél van. 
A sirályok, amelyek hajnal óta kitartóan kisérték a 
hajót, kettő-három kivételével eltűntek. Buja növény
zet veszi körül a partot, minden zöldéi és harangszó 
száll át a levegőn. A magas és alacsony házak büsz
kén ágaskodnak az ég felé, valamennyi szép, erős bi
zánci és velencei korabeli építmény. Vannak azután 
házak az angol okupáció idejéből is . Korfun vagyok a 
mítosz szigetén, homerosi földet taposunk.

Itt minden legenda. Amikor Ghronosz fiai felosztot
ták egymás között a mindensóget, Zeusz kapta az eget, 
Poseidon a tengerei, Pluto pedig az alvilágot. Poseidon 
legjobban szerette birodalmának részei között a görög 
tengert és különösen Korfu szigetét. De ez nem minden. 
Egy nimfa ezen a helyen várost épített, amely felett 
később fia Nausithoos uralkodott. Ennek fia Al'kinoos a 
leggyönyörűbb kerteket létesítette. Emlékezzünk csak 
az Odysseia hetedik énekére, ahol Homéros is meg- 
énekli e kertek szépségét. Itt játszódott le a Nausikaa- 
jelenet is, amikor Odysseust meglepte a patakban mosó 
királylány. A hős szégyenlősen takarta be meztelen 
testét a lány előtt, akiről nem tudta, hogy királyi vér. 
A leggyönyörűbb a legendában az az isteni naivitás, 
hogy a királylányok ruhákat mosnak a patakban vagy 
hogy Ithaka királya húsz évre, uralkodó nélkül hagyja 
országát. Ezek a naiv szépségek erősen emlékeztetnek 
a szerb népénekek bájára.

Sajnos azonban Korfunak csak legendája van, 
történelme nincs, illetve amilyen fényes a legendaköre,
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olyan eseménytelen a históriája. Elsősorban akkor lép 
a történelmi szereplés szinterére, amikor a korinthusiak 
Szicíliába indulnak. A korfuiak mindig defetisták és 
rossz görög hazafiak voltak. Tukidides adja róluk a leg
szigorúbb leírást, amikor a legnagyobb szégyennek 
nevezi, hogy Korfu lakossága segítette a római hordákat 
a szép és termékeny Korinthos leigázásában. Kevés le
írás maradt az antik görög korból e szép szigetről. 
Homéroson kívül csak Xenofon foglalkozott Korfuval, 
dicséri nyájas, édes vizeit, amint később a római idők
ben Ovidius a sziget izes gyümölcseit dicsőíti. Ma is 
megvan az a buja, gyönyörű vegetáció, amely már az 
ókor költőit is elbűvölte. Oleanderek és aloék, kaktusz, 
füge, eukaliptusz, mirtusz — valamennyi gyümölcs és 
növény még Alkinoos csodakertjeiből.

Nekivágunk a szigetnek, amely olyan alakú, mint 
egy fantasztikus hajó, tele virággal és muzsikával. Hol
land utitársnőm előttem halad, mint a gondolat. Egy 
régi legenda és egy fiatal asszony, vájjon nem elég-e 
ez, ahhoz, hogy uj illúziókkal töltse meg e szigetet a 
fantázia. Utitársnőm fehér csipkéket viselt, apró lába 
alatt ropogott a homok. Egy nő orrformájából a legjob
ban kiolvashatod a férfiakra gyakorolt hatást. Nos uti- 
társnőmnek veszedelmes alakú hóditó orra volt, amely 
bizonyára sok zavart idézett elő Németországban, ahol 
pedig oly nagy a rend.

Utitársnőm figyelmét mindjárt megragadta két kis 
sziget a kikötő bejáratánál. Az egyik alig nagyobb né
hány holdnál és egy kolostor van rajta. Ebben egyetlen 
apáca élt, akit később szentté avattak. A szomszéd szi
getecske modellül szolgált Böcklinnek halhatatlan fest-
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menyéhez a »Holtak Szigetéhez.« Ezen is egyetlen 
épület, egy kolostor árváskodik. Mindkét szigetecske 
árasztja magából a melankólia illatát, olyanok, mintha 
egy szent ének refrénjei lennének.

Megkerestük azt a helyet, ahol Nausikaa labdázott. 
Megnéztük Héra istennő egykori templomának helyét 
és megtekintettük a szerencsétlen sorsú Erzsébet király
né kastélyát. A német konzul azzal fenyegetőzött, hogy 
Tukididesből olvas fel egy idevonatkozó részletet. Fe
nyegetését be is váltotta, felolvasta azt a részt, amely 
arról szól, hogyan győzték le a korfuiak a korinthosiakat. 
Sőt a kis német tiszt is felolvasott Tukididesből. Szép 
utitársnőmről pedig megtudtam, hogy nem szereti Né
metországot, viszont imádja a franciákat, akik semmit 
sem tudnak és semmit sem vesznek semmibe, meg az 
olaszokat, akik egy régi görög templom előtt, ahol más 
okvetlen a politeizmusról kezdene vitatkozni, habozás 
nélkül rágyújtanak egy Verdi melódiára. Úgy véli, hogy 
a mai nőnél a luxus helyettesíti az Ízlést, a férfiaknál 
pedig a szeszély a szellemet. Elmondja, hogy nem sze
reti a mindenhez értő embereket, akiktől rendszerint 
nem tellik egyetlen szellemes mondat sem. Amig a 
fiatal tiszt felolvasott, a szépasszony a férfi szemeit 
nézte, amelyek olyanok mint a jaguáré. Nyilvánvaló, 
hogy nem a férfit, hanem a fiatalságát szereti benne, 
nem a szellemét, hanem az uniformisát, nem az eszmélt, 
hanem a fényes rézgombjait. Mondta is egyszer: »Szép 
rokonomnak éppen csak annyi esze van, amennyi ok
vetlenül kell ahhoz, hogy leüljön, ha elfárad, igyék, ha 
szomjas és ne szálljon a konstantinápolyi vonatba, ha 
Parisba akar utazni.«
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Utunk a piactéren vitt keresztül. Egy szakasz gö
rög katona gyakorlatozott itt, voltak közöttük többen, 
akik nehéz szemüveget viseltek. A görög tiszt úgy fogja 
a kardot, mint egy esernyőt, amint az olasz katona is 
úgy fogja a fegyvert, mint a hegedűt. A gyakorlatoknak 
főleg gyerekekből és cselédekből álló közönsége volt. 
Elsőizben látjuk most az öreg György király katonasá
gát. Bizony ez olyan katonaságnak látszott, amely 
csak parádézásra való. A görög nép sajnos testben és 
lélekben egyaránt nagyot satnyult a dicsőséges ókor 
óta. Homéros óta annyit daloltak a görög hősökről, 
annyi legenda született róluk, hogy a görög hősiesség 
ma már nem valóság, hanem szintén csak — legenda. 
A nagy filozófusok és hősök késő utódai szellemi téren 
is degradálódtak, ma már nem nagy bölcsek, hanem 
kis bölcselkedők élnek görög földön, apró, önző ember
kék, akiknek minden vágya a jó ebéd, a könyen meg
hódítható asszony, a nyugodt álom és az egészséges 
valuta.

A zegzugos uccácskákon lépten-nyomon összetalál
kozunk hajóbeli utitársainkkal. Hajónk holnap délig 
vesztegel Korfuban és az utasok kihasználják az alkal
mat egy kis szárazföldi kiruccanásra. A házak árkádjai 
alatt levantei fagylaltárusok gubbasztanak, olasz jellegű 
uccák és angolos építkezések váltják egymást tarka 
összevisszaságban. A boltajtókban száraz hal, füge és 
teknősbéka-minták. Valamennyi tengermelléki város il
lata hal, narancs és borszag vegyüléke lengi be az uc- 
cákat. Megcsodálok egy szembejövő ifigurát. Benn
szülött. Illír profillal, olaszos szemmel, kurta törökös 
lábszárakkal és rut görög szakállal. Talán sehol a vi
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lágon nem lehet ennyire keverék-jellegü embertípusokat 
találni, mint itt, Alkinioos csodakertjeinek városában. 
Valamennyi átvonuló nemzet itthagyta vérének nyomát, 
testiségének emlékeit, sajnos azonban semmit sem ha
gyott itt szellemiségéből. Hihetetlen tarkaság bontako
zik ki e város őstörténetéből. Flaminiusz a római hó
ditó, a görögök legyőzője a Balkánra vonultában hosz- 
szabb ideig tartózkodott itt seregével, Mumiusz amikor 
Korinthusz felé vonult, itt állomásozott jó darabig, a 
farsalai vereség után Pompeius vezérei itt pihentek meg 
és itt tartottak haditanácsot, amelyen részlvett Ciceró 
és Cato is. Itt gyűjtötték össze Velizár bizánci hadait 
és itt volt a barbár hadak fő átvonuló állomása is. A 
velencei dozséknek szintén jelentékeny helyőrségeik 
voltak itt hosszú időn keresztül és a törökök is itt hagy
ták nyomaikat, miután sokáig állomásoztak Korfuban, 
ahol háremeik és basáik is voltak.

A kis görög székesegyházban a régi szentképeken 
játszó napsugarak üdítették fel szemünket. Itt van Spi- 
ridion korfui püspök szarkofágja. Ez a főpap nemcsak 
szent, hanem tehetséges diplomata is volt, aki csoda
tétellel mentette meg Korfut a XVII. és XVIII. század
ban a török hordáktól. Bebalzsamozott holttestét, 
amelynek csodatevő erőt tulajdonítottak többször akár- 
tálk átszállítani városukba a velenceiek, de sohasem 
sikerült. Végül is a szent bebalzsamozott jobbja jutott 
az olaszoknak és a szent jobb még ma is Rómában 
van. Van egy előkelő család Korfuban a Vulgarisz 
família, amelynek egyik férfitagja már évszázadok óta 
szerzetesnek megy és életcéljául tekinti a szent szarko
fág őrzését és gondozását. Erősen emlékeztet ez a csa-
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Iád! tradíció az antik görög Eumolpidesz család mon
dájára, ahol szintén egy-egy férfitag mindig pappá lett 
és a Palladium őrzésének szentelte magát az Akropo- 
liszon.

A székesegyházból kocsin indultunk a sziget meg
tekintésére. Könnyű délutáni szellő lengett és nehéz 
illatokat hozott magával a virágzó korfui mezőkről. A 
konzul statisztikai adatokkal mulattatott bennünket, ki
számítva, hogy hány olaj- és fügefa jut minden korfui 
lakosra. A mezőkön nótaszóval dolgozott a nép, az 
asszonyok kosarakkal a fejükön, amelyben, kicsinyeiket 
is magukkal cipelik a mezei munkára. A parasztnők 
rendkívül szépek és viseletűk is szemet gyönyörködte- 
tően tarka. Kocsink után kilométereket szaladnak a 
baksisért rimánkodó gyerkőcök.

Achileon kertjeihez értünk. Itt van a szerencsétlen 
sorsú Erzsébet királyné kastélya. A terraszon ókori 
bölcsek és irók mellszobrai. Valószínűleg ezek a szob
rok voltak a társasága és vigasztalói nagy magányos
ságában. Homérostól és Plátótól Shakespeareig minden 
jelentősebb gondolkozó és költő képmása megvan itt, 
a szerencsétlen asszony ismerte és hihetőleg nagyon 
szerette a klasszikus irodalmat. A délutáni tenger va
kító világossága ömlik el a terraszon, amely szomorú 
és kih'alt hely benyomását teszi a szemlélőre. A kertben, 
amelyben különleges rózsák virágoznak, egy monumen
tális Achilles szobor vonja magára a figyelmet. Dán 
munka. Az egyik ^keresztezésnél Heine szobra.

— Münchenben születni, Korfun élni és Genfben 
meghalni, bizony ez olyan szép dolog, hogy ezért még 
szerencsétlen császárnőnek lenni is érdemes — jegyzi
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meg szép holland utitársnőm, miközben elgondolkozva 
lépdel mellettem a zörgő avarral telt, bús kerti utón.

Visszafelé, a városba menet ezeket mondotta a szép 
asszony és be kellett látnom, hogy igaza van:

— Ma már nincs értelme annak, hogy az ember 
Európa kulturvárosaiban utazgasson. Kétségbeejtően 
egyformák lettek. Nemcsak a városok, hanem az em
berek is, akik élnek bennük. Nem vagyok müértő és 
nincs érzékem a nüanszok iránt, nem is igen tudom 
megkülömböztetni Murilló egyik Madonnáját a másiktól, 
vagy egyik gótikus templomablakot a másik gótikus 
templomablaktól. Ugyanígy alig tudom megkülömböz- 
teni a müncheni embert a berlinitől. Az egyik muzeum 
olyan, mint a másik. Aki sokáig élt Párisban, annak 
már nem tud újat adni egyetlen európai város sem. 
Minden megvan Párisban, sőt még ennél is több. Páris 
után csak pusztaságokat és fata morganákat láthat bla- 
zirttá vált szemünk.

Nos ilyen kis »fata-morgana« itt a Paleo-Kastrica 
görög kolostor, amely egy, a tengérbe nyúló földnyel
ven épült. Rideg és komor, mint egy erődítmény, erős 
falait belepte a moha és madarak fészkelnek a homlok
zat kiugróin. Az egész épület oleander illatában úszik. 
A nagyrészt fiatal szerzetesek szives udvariassággal 
fogadnak és fügével, kávéval, dohánnyal és borral ven
dégelnek meg bennünket. Jókedélyü, de primitív embe
rek, nagyokat nevetnek saját mondásaikon és udvaria
san bólogatnak a mi szavainkra, noha látszik, hogy azt 
sem tudják miről beszélünk. Talán nincs még egy szer
zetesrend, amely ennyire a világon kivül élne, mint ez. 
Merőben külömböznek a katolikus rendektől ezek a gö
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rög barátok. A katolikus szerzetesek produktív életet 
éltek és élnek, tudósok, tanárok, költők, vagy termelők, 
akik a legjobb sajtot, a legfinomabb likőrt állítják elő. 
Vannak közöttük, akik modorra és illemre tanítanak, 
vagy a szónoklás művészetébe vezetnek be. A domini
kánusok nagy egyházi politikusokat adtak a történelem
nek, ők nevelték Savonarolát és Akvitiói Szent Tamást 
a franciskánusok adták Szent Benedeket, az egyház 
egyik legértékesebb misztikusát és filozófusát, s 
egyébként is értékes működést fejtettek ki, noha igaz az 
is, hogy ők juttatták máglyára Qiordano Brúnót és ők 
ítéltették halálra Galileit. A középkori szerzetesrendek 
ha ellenségei is voltak a haladásnak, de mindent szent 
meggyőződésből tettek és legalább annyi jót cseleked
tek, mint hátrányosat. De ime, nézzük e görög baráto
kat. Emberevő szakállal és embertelen primitivitásban 
tengetik napjaikat minden cél, értelem és haszon nélkül. 
Egész életük imádkozás és bíinbánat, nem is a maguk, 
hanem a más vétkeiért. Olyan bűnökért, amelyet ők 
meg sem értenek és át sem éltek.

Másnap már ismét a nyílt tengeren hajóztunk Athén 
felé, ahová a korinthusi öblön keresztül másfél nap alatt 
értünk el.A tenger ezúttal élénk zöld színekben pom
pázott. Homéros világának gyönyörű tengere hullámzik 
előttünk, a legnagyobb költőé és csodatevőé, akit az 
antik világ ajándékozott minden idők emberiségének. 
Lehetséges-e, hogy Homéros lélekben is, kortársa volt 
azoknak az embereknek, akikkel egyidőben élt? Dante 
egészen biztosan nem az volt. Szellemben és fantáziá
ban messze megelőzte korát éppen úgy mint Shakes
peare. Érdekes, hogy mekkora ellentétek vannak a nagy

133



emberek és koruk között. Egy szellemi nagyság olyan, 
mint a magányos sziget, világítótornya -korának, de 
már egy másik kor, egy másik világ hangvivője. A 
grög világból feltárt sirok, ékszer és egyéb díszítések 
egyiptomi hatást mutatnak, de honnan és miből merítette 
csodálatos művészetét Homéros? Neki nem volt elődje, 
se mintaképe, honnan merítette tökéletes, kifejező és 
művészi nyelvét, metaforáit és leírásait abban a kor
ban, amikor nemcsak társadalmi élet, hanem még állam
élet is alig volt. Homéros mindent önmagából vett, se 
elődje ,se utódja nincs, nem volt és nem lesz. Homéros 
és eredetiségben, nagyságban hozzá hasonlítható két 
szellemtársa: Dante és Shakespeare, éppen ezért nem
csak nagy irómüvészek, hanem az isteni szikra misz- 
szionáriusai is. ök  uj nyelvet teremtettek mondani
valóik számára és ez a legnagyobb művészet, ami csak 
elképzelhető. A tengeren, ahol most siklik velünk a hajó, 
mintha áz ő szava szólna a hullámok zenéjéből. Isteni 
szava, amely minden idők csodálatát kivívta!

Rózsaszínű köd üli meg a kikötőt, amely felé köze
ledünk. Korfu messze maradt mögöttünk, mindössze 
egy fantasztikus sötét tömeg látható belőle a láthatár 
alján beborítva a nap bibor palástjával. St. Maur köze
lében vetette magát a tengerbe a monda szerint Sappho, 
mert nem viszonozták szerelmét. Ezt a mondát Mean- 
dros a költő is feldolgozta. Itt halt meg egy középkori 
szerb uralkodónő is: Brankovics Lázár despota fele
sége. A távolban feltűnnek Akarnania körvonalai. Itt 
őrködött valaha Dusán szerb cár katonája, amikor a 
szerb, birodalom világhatalom volt. Nem szégyellem be
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vallani, örömet éreztem, amikor a joni tengeren felötlött 
bennem fajom dicső múltjának ez emléke!

Itt a tenger e részén álmodozott vala Byron, a joni 
tengernek Homéros után legnagyobb poétája, mielőtt 
a görög nép szabadságáért harcba indult.

*
Az emlékek az Ínséges napok csillogó ezüstpénzei. 

Lelki szemeimmel vájjon milyennek fogom látni egy
kor, később a jóni tengert? Fiatal szivem és szépségre 
vágyó lelkem együtt énekel a hullámokkal és eszembe 
jut, hogyan lesz, ha megöregszem és visszaemlékezem 
utazásaim csillogó emlékeire. Milyen kincs lesz számom
ra a jóni tenger napsugaras víziója, ha majd öregen és 
megcsömörlötten — ki tudja — talán a komor svájci 
havasok közé vonulok, amelyek legjobban felelnek meg 
majd akkori lelkiállapotomnak. Amikor unalmamban 
csak könyveimnek és macskáimnak fogok élni, mint a 
savanyu nyugdíjasok, akik számára nem teremt uj 
szépségeket többé az élet.

Most még dalol a tenger előttem és ragyogó nap
sütésben tűnnek fel és merülnek el a távolban a jóni 
szigetek.
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LEVÉL SVÁJCBÓL





St. BEATENBERG, 19** augusztusában

A végtelenbe húzódnak az esték, az órák lomhán, 
de azért észrevétlenül szaladnak egymás nyomában. 
Nincs mihez mérni az időt, mert nem történik semmi. 
!Az alpok magányossága nyomasztóbb, mint a líbiai 
sivatagé. A napfény itt csodákat mutat be, mint a kók
ler. Százszor tűnik el és százszor tűnik elő napjában.

A Jungfrau hideg glecserkristálya mint áthatolha
tatlan fal mered két világ között. A jeges messziségben 
madarak huznak el láthatatlanul, szinte csak sejtjük 
utjukat, a völgykatlanból pedig a gulyák kondaszava 
zeng, mint a harang. Ibolyakék hegyormok finoman 
cizellált lánca gyönyörködtet. Ezek a hegyek hasonlí
tanak a mitológia hegyeihez, amelyeket soha senki 
sem látott, csak elképzeljük őket fenségesnek, komornak, 
megvivhatatlannak. Néhány tengerszem lustállqodik a 
kövek komor világában, gyönyörködteti a szemet és 
felvidítja a fantáziát, amely ebben a környezetben haj
lik a melankóliára.

Ez a kristályos, hideg fenség, a hegyormok végtelen 
méltósága nyomasztólag hat a kedélyre. Nem vagyok 
az Alpesek szerelmese. Itt a hatalmas hegyek, mint 
mesebeli óriások vigyáznak lelkem minden rezzenésére.
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Vágyaink és álmaink is megváltoznak e hegyóriások 
lábánál. Az, amit tegnap vágytunk, ma már közömbös, 
itt minden leegyszerűsödik és világos lesz, mint a lát
határ a hegyek feje felett.

Itt minden vagy túlságosan világos, vagy túlságo
san sötét. Minden óriási és minden fenséges, a hegyek 
mintha irányt szabnának gondolatainknak és gátat for
málnának, amely mindörökre elválaszt bennünket va
lami elképzelhetetlen szépségtől. Mintha a hegyeken 
túl rejteznének ezek a szépségek, de sóvár szemünk 
sohasem pillanthatja meg őket.

Ha völgybe ereszkedem, úgy érzem, mintha mélyen 
a föld szine alá sülyedtem volna és sohasem jutok visz- 
sza a föld felszínére. Ha a hegy ormára kapaszkodom, 
elfog a magasság kínja, itt is az az érzésem, mintha 
nagyon, nagyon messzire vetődtem volna a földtől ér 
soha sem jutok többé haza.

íme ezek a délről jött ember első impressziói az 
Alpesekben. Úgy érzem, a holt hegyek kivetkőztetnek 
valómból, más embert faragnak belőlem. Nem leszek 
többé jó és megértő, nem fogom szeretni a muzsikát és 
a verset s nem térek vissza ahhoz az asszonyhoz, akit 
szerettem, hanem egy másikkal megyek majd el, akit 
szerelem nélkül fogok csókolni. Semmiben sem tudok 
gyönyörködni többé, csak a borzalomban. Nem fogom 
érteni és érezni többé a szépséget.

Ilyeneket gondol el az ember az Alpesek tövében.
*

Egy kis hotelban lakom a nagy hegyek lábánál. A 
társaság vegyes, mint egy oceánjárón. Egy fiatal ame
rikai asszonyka beteg férjével, aki féltékeny, mint
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Othelló. Nyitott füllel és nyitott szemmel alszik. Néhány 
orosz, hangzatos címekkel, francia urak, kabátjuk gomb
lyukában a Becsületrend piros szalagjával, németek, 
akik egymásközt is franciául beszélgetnek, hogy előke
lőknek nézzék őket. Egyikük egy professzor — mint 
minden német professzor — a Faust harmadik részét 
irja. Van itt még egy ismeretlen nemzetiségű öregur és 
egy fiatal pár, aki nem mutatkozott be senki
nek. Azután egy fiatal orosz tábornokné egy fiatal em
berrel, egy hölgy egy urral és egy ur egy hölggyel. Egy 
bolgár és egy szocialista, behízelgő baritonnal. Végül egy 
kanadai, aki elkeseredve hangoztatja, hogy nem lehet 
már utazgatni Európában, mert mindenütt kémet látnak 
minden idegenben, ö t  Fraciaországban német kémnek, 
Németországban francia kémnek, Ausztriában orosz, kém
nek, Oroszországban mindenféle kémnek nézték, végül 
Olaszországban azt sütötték ki róla, hogy a — szent
széknek kémkedik.

Társaságunkat a mandzsuriai csatározások tartják 
izgalomban. Várják a távirati híreket Parisból: milyen 
a csapatok fegyelme, ellátása, milyen fegyvernemekre 
oszlanak, milyenek a harci kilátások, satöbbi. Csodála
tos az emberi természet: harci lázba tud jönni, még 
akkor is, ha ezer és ezer mértföldnyire van a harc szín
helyétől. Most az egyik kínai generális győzelmére fo
gadnak éppen úgy, ahogy vasárnap egy lovat tettek 
meg táviratilag a deauvillei versenyeken.

De legkülönösebb alpesi vendég az angol. Mellet
tük, különösen a csodálkozó szemű angol misszek mel
lett, az ember blazirtnak és öregnek érzi magát. Min
denen csodálkoznak és minden csekélységen mosolyog
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nak. Az angoloknál a mosolygás és az öröm mindun
talan való kifejezése a bon-tonhoz tartozik. Mi embere
ken és eszméken nevetünk, az angolok tárgyakon mo
solyognak. (Szerintük elmélázni, szomorúnak lenni és 
hallgatni — modortalanság. Minden naiv mondáson 
mosolyog az angol, nem azért, mert szükségét érzi a 
mosolygásnak, hanem csupa udvariasságból, vagy hogy 
szomszédját felvidítsa, annak kedveskedjék. Azon, ami 
valóban nevetséges, talán nem is tudnak nevetni. A sport
kultusz teszi, hogy örökké gyermekek maradnak. Éppen 
a napokban olvastam, hogy az egyik angol város tör
vényszéke halálra itélt egy — kutyát, mert az három 
embert összemarcangolt. És — most jön a java — a 
város közönsége annak rendje-módja szerint (a felső 
bírósághoz fellebbezett a halálos Ítélet ellen.

Való, hogy a rossz emberek nem mosolyognak és az 
is való, hogy a mosoly szépít. Igaz az is, hogy én éppen 
olyan szivesen fogok visszaemlékezni mindig néhány 
itteni angol vendég mosolyára, mint amilyen szívesen 
idézem vissza francia ismerőseim espritjét.

De az angol nem mosolyog és nem szeret szívből. 
Magányos kedély, született remete, aki mintha egy más 
planéta lakója lenne, oly idegenül áll szemben minden
kivel, aki, vagy ami nem — angol. Az angol akkor is 
szomorú, ha nevet. Különös ellentétek jellemzik. Okos, 
de egyoldalú, jólöltözött, de szerencsétlen, jólelkü, de kö
zömbös, nemes, de könyörtelen. Emellett tele van faji 
büszkeséggel. A világ legkülömb emberének tartja ma
gát — tegyük hozzá — sokszor teljes joggal. Angliát 
külön világrésznek, magát pedig idegen bolygó szülöt
tének tartja. Nemcsak Anglia és Franciaország, hanem
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&z angol és francia jellem között is ott van a Lamanche, 
amit át lehet úszni és átlehet repülni, de nem lehet el
tüntetni. Mindenféle furcsaságokat tapasztaltam már 
életemben, de azt még nem láttam, hogy egy angol és 
egy francia benső barátok lettek volna. És legnagyobb 
a külömbség a mosolyukban. Az angol nevet minden 
apropos nélkül, a francia az apropos mellett is csak ak
kor, ha az — szellemes.

A mosolyt minden népnek előbb meg kell tanulnia. 
A kedély nemzeti szempontból is fontos tényező, mert 
hiszen mindig a mosolygó, a kedélyes ember a legro- 
ikonszenvesebb, a mosolygó női arc a legbájosabb. A 
nő is legtöbbször azt a férfit szereti a legjobban, aki 
megtudja nevettetni, aki mindent a tréfa nyelvére fordít 
le. A nő született epikureus, aki az élet minden gyönyö
rét igy a kedélyt és a tréfát is fenékig akarja élvezni. 
A nő is éppen úgy, mint a gyermek, a kedélyes ember 
rabja, mert a kedély az egészség jele is.

*
Az orosz lelket az idegenben ismertem meg. És 

megszerettem. A franciát az értelmemmel, az oroszt a 
szivemmel szeretem. Egyszerű, mint a gyermek, de egy
ben komplikált is, mint gyermek. Akkor is esetlen és 
félszeg kissé az idegenek között, ha a legmüveltebbb. 
Ideális hősök és javíthatatlan ábrándkergetők. Ha az 
orosz Péterváron szerelmes lesz, elszökik Montecarlóba, 
ott eljátsza a vagyonát, azután elmegy a világ másik 
végére és ott lövi főbe magát.

A gyermek, a férfi és a nő lelke lakozik benne egy
szerre. Gyermekes vágya a játék, mindennel és min
denkivel, nőiesen hajlik az emóciók minden fajtája felé
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és férfiúi lelkére mutat haláltmegvető bátorsága és haj
lama a vabanquera.

Az orosz lélekhez hasonló nincs a világ minden népe 
között sem. Jóságos a végletekig és hűséges a lehetet
lenségig. Családias érzése, a benső egymáshoztartozás 
ösztöne megnyilvánul benne minden barátja iránt. Az 
orosz, aki barátod és meglátogat, órákig is vár rád tü
relmesen egyetlen szemrehányó szó nélkül, ha történe
tesen nem talál otthon. És ha elváltok, még évtizedekig 
ir hozzád meleg hangú, hosszú leveleket, küld ajándéko
kat és emléktárgyakat bármerre veti a sorsa.

Sohasem józan ideológus, mindig kissé mámoros 
utópista. Lelkében és tekintetében tragédiák árnyát hor
dozza. Az az érzésed, mintha mindegyiknek az lenne a 
végzete, hogy vasúti szerencsétlenségnél veszitse éle
tét, vagy valami óriási tűzvész alkalmával a lángok közé 
vesszen.

Senki se érti és tiszteli jobban a balvégzet hatalmát, 
mint az orosz. És a könnyeknek sincs nagyobb tiszte
lője nála.

Az esték itt szinte megfoghatatlan szépek. Az al
kony nem az égből ereszkedik alá, hanem a földből 
árad szét a mindenségbe, a szakadékokból tör a ma
gasba és tölt be mindent egy szempillantás alatt. A 
Jungfrau mögött mintha uj csillagkép születne ebben a 
pillanatban. Bevilágítja a láthatár felét ezüst lámpásá
val és parancsoló hideg fénye mellett szinte eltűnik az 
ég többi szentjánosbogara. Az uj csillag egyedül áll 
büszkén és fenségesen a horizonton, mig a Jungfrau őr- 
imától most búcsúzik egy elkésett arany nappászma.

Az alpesi nap a legcsodálatosabb, az alpesi alkonyat
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a legkáprázatosabb. Minden variációja a színeknek, 
.hangulatoknak egy-egy felülmúlhatatlan hőskölteménye.

Az erdők ide bólintanak az ablakom felé. Fehér vi
rágok táncolnak benne az éjszakai muzsika szavára. A 
szakadékok ismeretlen mélységeiből csodálatos madarak 
huznak az ég felé. Azután egyszerre elhallgat minden 
mozgás, minden muzsikaszó. Cinikus rosszindulatú csend 
üli meg az erdőt és a völgyet.

Minden idők költői értették, sejtették az Alpesek e 
csodálatos hatalmát az emberi lelken. A hatalmat, amely 
inkább nyomasztó és ellenszenves, mint lelket vidító. 
Goethe három izben látogatott el az Alpesekbe. Először, 
mint költő barangolta be a csodálatos vidéket és elra
gadtatása inkább a hideg fenségnek, mint a megejtő 
szépségnek szólt. Másodszor mint turista járta be az 
Oberlandot, harmadszor pedig minerológusi minőségben 
volt itt. Mindhárom alkalommal több formában feldol
gozta impresszióit és ezekből az Írásokból kiviláglik, 
hogy inkább meghökkentették, mintsem elbájolták az 
Alpesek szépségei. Goethe temperamentumának, han
gulatainak és életszemléletének nem felelt meg ez a hi
deg, vigasztalan és átlátszó világ és sohasem tudta 
belőle a költői reagencia olyan csodálatos kristályszemeit 
kiválasztani, mint például — Róma.

Chateaubriand-t inkább elragadták az Alpesek szép
ségei. Shelley, amikor ezen a tájon járt, inkább Genf vad
regényes környékét énekelte meg, a szelidebb lankák 
fogták meg lelkületét, mig az Alpesek monumentálisa 
hidegen hagyta. Miczkijewicz itt irta szerelmi lírájának 
legbusongóbb darabjait, sehol sem hatott rá annyira fáj
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dalmasan és mindent legyürően a szeretett nőre való 
szomorú emlékezés, mint ebben a környezetben.

És igy mehetnénk még messzire a felsorolásban. A 
sok száz költő közül, akik itt jártak és megénekelték az 
tAlpese'ket, alig akad, aki szerelmes lett volna beléjük.

De egy mégis volt: Jean Jaques Rousseau, ö t nem 
Ibájolta el a genfi tó nyájás égkéke, pedig itt is született. 
‘Az Alpesek örök szerelmese volt, éppen a komorság, a 
kontrasztok és vigasztalanság miatt, amelyek annyi ha
sonlatosságot mutattak az ő lelkületével és sajátos prob
lémáival. Kortársai között talán ő volt az egyetlen, aki 
abban az időben a vad természetért rajongott, a maga 
hamisítatlan komorságával, elhagyatottságával és csend
jével. A rómaiak is szerették a természetet, de a — nyi- 
rottat. Vagy a kertészeti műremekké alakított mezők 
érdekelték őket, vagy a gazdasági szempontból is érté
kes természeti szépségek. Ez a szerelem nem volt ön
zetlen, mert — agrikultur jellege volt. A római szívesen 
szántott és vetett a természet ölén, de csak ritkán jutott 
eszébe, hogy l’art pour l’art megcsodálja a napkeltét.

A XVIII. század francia természetimádata sem volt 
Valódi. A gondozott parkok, mértani pontosságban ivelő 
fasorok, amelyek Watteau müveiben fejeződnek ki, nem 
revelálnak valódi természetszeretetet. Ezek a kertek és 
paritok csak az értelemhez szólnak és azt ejtik csodá
latba: a szivet hidegen hagyják. Vonalak, szimetria,
proporció és gondosan méricskélt affektusok jelölik Wat
teau természetét, a medencék vizei literszámra vannak 
mérve és a nimfák meg faunok, mint a fegyelmezett szí
nészek pontosan, mereven állnak posztjaikon.

Rousseau a hamisítatlan természet felfedezésével uj
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■világot nyitott. És ezt az általa felfedezett világot nem 
mindennapi szuggesztiv erővel, gazdag költői vénával, 
meggyőzően és el'hitetően mutatta meg kortársainak. 
Természetimádata az ember ösztönös, szinte félénk meg
hajlása az ismeretlen eredetű erők előtt. A természeten 
keresztül élt és a természeten keresztül imádta a min
denható Istent. A természeten keresztül ismerte meg 
■a nőt és ugyanezen az utón kereste az élet értelmét. A 
Nouvelle Heloise a genfi tó partjára vezet bennünket, de 
nem a nyájas és derült vidékre, hanem az elhagyatott, 
szinte félelmetes, kultúrától és civilizációtól nem érintett 
partrészlethez, amelyet a költő a világ legszebb helyé
nek tartott és énekelt meg. Páris gyönyörűségei, Ver
sailles bája és mindazok a gyönyörű helyek, ahol éve
ken át élt, hidegen hagyták, de ez a vidék elragadta és 
<üthirambusO'kra inspirálta. Pedig csak néhány napot 
töltött itt.

Hamlet mondta, hogy csak az a szép, ami — bor
zalmas. Ezt a hitet vallotta Rousseau is, mert csak azt 
•a természetet szerette, illetve csak azt szerette a ter
mészetben, amin valami sötét talányosság, misztikus 
elhagyatottság, félelmet keltő vadsága hagyta bélyegét. 
Ez a nagy misztikus — Luther és Kálvin szellem rokona
— a mai gondolkozás alapjait vetette meg müveiben és 
a modem szenzibilitást teremtette meg, a természet imá
datán keresztül.

A természetes életet élő ember dicsőítése, a civili
záció iránti ellenszenve, a szabadságról irt paradoxonai, 
mind, mind lelki reakció volt nála, a csömör kifejezése 
korának hipokrita társadalmával szemben, amely szo
balevegőt szitt és irtózott a szabad széltől, amely ki-
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csinyes problémákon tűnődött és gondtalanul mulatozott 
ugyanakkor, amikor a szociális nyomorúság tetőpont
ját érte el.

Termékeny természetimádata mindenesetre, kigyom
lálta az irodalomból a száraz, meddő racionalizmust és 
a szabadságvágyat uralkodó motívummá tette a későbbi 
korok irodalmi müveiben. Megdöntötte a francia társa
dalmi hagyományok kényuralmát és uj irányt szabott a 
francia szellem fejlődésének. Megteremtette a szellemi 
kozmopolitizmust, mert Kant és Goethe is mesterüknek 
>és tanítójuknak vallották, sőt Byron és Walter Scott 
is bevallottan őt tekintették inspirátoruknak.

Mint egykor Cézár, Rousseau isuj határokat rajzolt 
ki és uj birodalmat teremtett.

Az Isten mintegy mámorban teremtette az Alpeseket 
és az ő mgszállott költője, Rousseau, "szinte erotikus 
extázisbán énekelte meg szépségeit.

Elhozta a genfi tó partjára az emberi szivet és meg
itatta a szent természet termékenyítő italával. A szivet, 
amely ebben a korban a száraz logika és meddő dialek
tika útvesztőiben ténfergett.

*
Interlaken, ISvajc Montecarlója, gyülekezőhelye a 

világ kalandorainak, olasz iparlovagoknak, nászuton lévő 
zsidó pároknak és nagystílű semmittevőknek.

Innen indultam el egy derült reggelen, hogy meg
másszam a Jungfraut.

A felfelé vezető ut ezüst szalagba torkoló sötét fo
lyosóból indul. Hidegen csillogó gyorslejtü patak kísér 
egy darabon, végül büszkén terjengő tengerszemben vész 
el. Lauterbrunnál vár életem egyik legnagyobb élménye:
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a Jungfrau vízesése, amely mintha a zenithből indulna 
és messze a föld alatt veszne el. Olyan vakító, ezüstös, 
sebes és könnyed, mint egy hatalmas, mesebeli kigyó. 
Itt, e vízesés mellett töltött egy éjszakát svájci utján 
Goethe és ez inspirálta a viz szellemének leírására egy 
.gyönyörű költeményben. Negyven évvel később Byron 
járt itt és ugyancsak a viz szelleméről énekelt csodála
tos emlékdalt a »Manfrédban.«

Fiatal lengyel nő az utitársam, genfi egyetemi hall- 
.gatónő. Nagynénje gardírozza ,aki Sienai Szent Katalin
ról irt könyvet. A nagynéni gardeja viszont egy idősebb, 
tekintélyesebb genfi polgár, akiről azt mesélik, hogy 
■egyik leszármazottja Erasmusnak. Van egy furcsa szen
vedélye: régi pénzeket gyűjt, de csak a meglehetősen 
ismeretlen Florianus római császár korából. Más nem 
érdekli.

Ha már nem utazunk egyedül, legokosabb annak a 
nőnek a társaságában utazni, akit szeretünk. Ez az 
«gyetlen módja annak, hogy minden látnivalónak száz
szorosán tudjunk örülni és minden impressziót sokszoros 
becsben tartsunk. A nő örökké gyermek marad, mert 
soha sem felejti el a csodálkozni tudást. Platón azt 
mondja: az ifjúság — csodálkozni tudás.

Ez a nagyon kedves lengyel diákkisasszony egész 
utón csodálkozik, de olyan bájosan, olyan ártatlanul, 
hogy megjegyzései egy vallásfilozófust épp oly mérték
ben érdekelnének, mint egy kiélt dandyt. Romlatlan, 
szűz lélek, aki mindennek sokszorosan örül és öröme, 
megelégedése szinte észrevétlenül árad át ránk is. ön 
kéntelenül az ő boldog tiszta szemével nézzük ezeket a
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szépségeket és az ő földöntúli örömével élvezzük a ter
mészet e csodálatos ajándékait.

Tizenhat éves, még nem tud semmit, de már min
dent sejt. Szüzi lélek, aki még nem ment át a szenve
dések tisztítótüzén és nem ismerte a diadalok izét sem, 
amelyek után fanyar, csömörletes szájíz marad csak. 
Már nő, aki mindent látni, hallani, érezni akar, aki min
denben részt akar venni. Száz szeme van a szépségek 
befogadására, száz szája a dicséretére, száz keze és 
száz hangja. Számára minden uj, csodálatos, isteni és el
ragadó. A kristályos tó fenekén meglátja a fickándozó 
halak játékát, meglesi a viz belső életét s álmodozó- 
szemében égnek a felvett képek és impressziók, mint 
az élet örök tüzei.

Mindent egészséges kedvvel, elhasználatlan szen
vedéllyel csodál meg. Valódi áldás és üdv olyan ember 
számára, aki már régen megtanult — semmin sem cso
dálkozni.

E lengyel kisasszonyon kivül talán mindössze méff 
egy emberre emlékezem, aki ennyire birtokában lett 
volna a csodálkozni-tudás talizmánjának. Ennek is min
den fontos és gyönyörű volt, mindenért lelkesedett és 
mindent kiélvezett. Egyetlen rövidke sétájáról háza 
körül, annyit tudott mesélni, amennyit talán Vasco de 
Qama se mesélt afrikai felfedező útjáról. Akadnak ilyen 
emberek, akik a szemükben hordják lelkűk tiszta tük
rét. Mindig tágranyitott szemmel járnak a világban, 
mindent magukba szívnak, egyetlen pillantással az im
pressziók egész koszorúját szedik fel és mindig szom
jasak, éhesek uj és uj benyomásokra, lelkesítő élmé
nyekre. Az ilyen emberek mindig informálva vannak
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mindenről, tudják mi történt és történik a környezetük
ben, az uccájukban, a városukban, az országban és a 
világon.

Sokkal intenzivebben élnek mint a közönyö
sök. Meghalni is csak akkor fognak,' ha már mindent 
láttak, minden benyomást magukban egyesitettek, min
dent kiélveztek és mindent megszámoltak.

*
A turisztika fejlődése hamis impressziókba ringat 

bennünket az emberek természetszeretetét illetőleg. Ha 
e fejlődést figyelemmel kísérjük, hajlandók vagyunk azt 
hinni, hogy az emberek végre rádöbbentek a természet 
szépségeire és értékelni tudják kimerithetetlen kincses
tárát. Sajnos azonban korántsem igy áll a dolog.

A természetkultusz ma is gyönge lábon áll. Mikor 
mennek az emberek a természetbe? Kizárólag nyáron, 
amikor minden mosolygó, pompázó és vidám. Ki ki
váncsi a téli tájak téli szépségeire? A lombhullató ősz 
százszinü melankóliájára? Nyáron ha a városi napok 
egyformaságától már csömör fog el bennünket, kiszala
dunk egy kicsit a szabadba és tesszük a szépet a ter
mészetnek. Felületesen másra gondolva és a következő 
napon, héten, vagy hónapban már ismét elfelejtjük az 
egészet.

Az élet legszebb szenzációitól menekülünk. Futunk 
az eső és a hó elől, a széltől, a csillagoktól és a szür
külettől. Ki látja meg vájjon, hogy a reggel minden 
nap másképpen virrad ránk, hogy a virág fejlődése a 
legnagyszerűbb színjáték? Hányán vannak, akik soha
sem csodálták meg életükben a napnyugta káprázatos 
panorámáját és nem láttak még napkeltét sohasem?

*
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Egész délelőtt fáradhatatlanul gyalogoltunk a Jung- 
frau felé. Nézem kis lengyel társnőmet és gyönyörkö
döm a charme-ban, amely minden mozdulatából, min-, 
idén gesztusából 'kiárad, mint valami drága exotikus 
iparfőm. A lengyel nő egyébként is a legbájosabb va
lamennyi szláv faj asszonyai között. Egyesíti magában 
a spanyol nő észbontó szenzibilitását, a francia szelle
mes kokettériáját, az orosz meleg szivét, a sikandináv 
fa! leányainak varázsos melankóliáját és az angol misz- 
szek naivitását. S mindezeken felül fajának tragikumá
ból is jócskán jut a kedélyvilágába. Kutató szellem, 
kereső értelem, a messzirenézés vágya nyilvánul meg 
lényében. Mindent szeretne tudni, mi van a patak túlsó 
partján, mit rejt a hegyek havas feje? Imádja a sza
badságot, a korlátlanságot és a levegőt. Nincs a vilá
gon még egy faj, amelynek női olyan szomjasak len
nének uj és uj emóciókra mint a lengyel. Szenzibilisek 
és intelligensek, finomak, mint egy virág és melankóli- 
kusak, mintha hazájuk százados végzetét hordoznák 
lelkűkben. Hangjuk lágy és melodikus, kezük finom és 
gyöngéd, mégis erélyes. A szerelmet nem becsülik 
sokra, vagy legalább is nem becsülik túl. Ami az orosz 
nő számára heroizmus, az nekik csak — intrika. Min
dent stílusosan és tele raffinement-nal csinálnak. 
Nagyon szépek és nagyon graciozusak, mert ebben 
a tekintetben nem ismernek középutat. Aki nem száz
százalékosan graciozus, az százszázalékosan közönsé
ges. Az ember könnyen meggy ülői i őket, de csak azért, 
mert előzőleg még könnyebben — meg is szerette. A 
férfit gyermekes naivitásuk hatalmában tartják. A leg
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nőiesebbek valamennyi nő között és ezért indulhatnak 
mindig a legteljesebb fegyverzettel a férfi elleni harcba.

Az efféle kiránduláson, mint a Jungfrau megmá
szása nagyon becses társ a lengyel nő. Szellemes és 
élénk, a szellemesség pedig permanenciában tartja a 
partner idegeit is és sokszor még a testi fáradtságnak 
is elejét veszi a szellemes nő társasága. Ha valaki ér
dekkel beszélget elfelejti, hogy — fáradt. Mindent jobb
nak és szebbnek látunk, ha szellemes nő társaságában 
vagyunk. Sokkal ruganyosabb megfigyelőknek és ruti
nosabb társalgóknak mutatkozunk, mint férfitársaság
ban. Ha férfivel vagyunk azt mondjuk, amit tudunk és 
annyit mondunk amennyit tudunk. Nőtársaságban azon
ban igyekszünk minden tekintetben felülmúlni önma
gunkat: többet mondunk, mint amennyit tudunk és szeb
ben mondjuk, mint ahogy eddig mondtuk. A nők társa
sága tette a francia férfit is a legszellemesebb és legva
rázslatosabb férfitipussá. A vágy, hogy imponáljunk a 
nőnek, hihetetlen erőmegfeszitésre sarkal és hihetetlen 
eredményeket produkál.

Sohasem felejtem el ezt a lengyel kislányt, aki 
tizenhat évének üdeségével, lényének nőies bájával 
1megsoks(zorozta ennek az alpesi kirándulásnak szép
ségeit.

Sohasem felejtem el annak az estének a varázsát. 
A hegytetőn üldögéltünk, néztük a drágaköves svájci 
eget és hallgattuk csendben a jó Isten angyalkáinak 
nótáját, ahogyan gazdag angol turisták gyönyörülsé- 
gére szaporázták az égi indulót.

De nem felejtem el soha az örvényt sem, amelyet
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fekete szemében láttam ezen az éjszakán, amint eszem 
bágyadtan nézte testvéreit a fénylő égi csillagokat.

*
L-auiterbrunnentóliVillamosvonattal folytattuk utunkat, 

majd gyalogosan indultunk a havasok tetejére. Derült 
napunk volt.

Az ég tejszinü volt, mint néha a tengerparton, ami
kor a Nagy Medve cammog az ég erdején. De kisvár
tatva egyre komorabb lesz a táj, mintha a Halál ország
határához értünk volna. Sehol semmi nyoma mozgás
nak, hangnak, színnek, életnek. Barnás ritka fü borítja 
utunkat, ez a szánalmas vegetáció az egyetlen jele az 
életnek. Szőnyege, mintha Halálországba vezetne. No 
meg a szél süvölt félelmes melódiákat, amely azonban 
annyira egyhangúvá válik, annyira összeolvad a moz
dulatlanság tablójával, hogy szinte hozzátartozik; a 
csendhez.

Azután jégtől és hótól csillog itt minden. A fehér 
szin fárasztó egyhangúsága zsongitja a szellemet és 
talán ez adja az abszolút csönd kinzó érzetét. Egyedül, 
nagyon egyedül érzi itt magát mindenki, akkor is, ha 
társaságban van.

A gleccserek jégkincse mesziről csillog, mint a 
tenger ezüstje. Tökéletesen és makulátlanul fehérnek 
látjuk, de innen közvetlen közelről inkább szennyesen 
szürke. Porral és földdel vonta be a gleccserek jégkön
tösét a szakadatlanul süvöltő szél. A tüdő szaporábban 
szedi a levegőt, a horizont kitágul, mint a csodálkozó 
pupilla, egyetlen pillantással átfogja és átfonja az em
ber a mindenséget.

Kis lengyel utitársnőm is hökkenten áll a gleccse
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rek félelmetes birodalmában. Fecsegő kedve lassan alább
hagy és széltől dermedt kis keze félénken pihen meg 
tenyeremben. Szeme, amely mindig kíváncsian, de tiszta 
fölénnyel tekint a világba, most elhomályosodik a fa
csaró félelemtől. Csacsogásra termett szája makacsul 
összeszoritva villan ki halvány arcocskájából.

És lassan kicsordulnak a könnyei. Az asszonyok 
a fenséges és az érthetetlen, a komor és komoly termé
szeti benyomásokra mindig sírással reagálnak.

Csepp szája görcsösen rándul össze a zokogásban.
Az ég is egyre szürkébb és baljóslatubb. Felhők 

ülnek az égmezőkön, szennyesen barna, rosszindulatu 
felhők, a lélek is megriad gomolygó kisértetjárásuktól. 
A jégfalak közönyösen merednek körülöttünk a végte
len magasságba és mi szinte könyörögve sürgetjük a 
vezetőt: »Gyorsan vissza a földre«.

Rohamosan sötétedik és az a veszély fenyeget, 
hogy eltévedünk a világtalan egyhangúságban. A völgy
katlanból tör az ég felé a szürkület, amig megindulunk 
visszafelé. Szerencsére a felhők csapata eltakarodik és 
kivillan az ég sötétkékje. Látunk.

A hold csak éjfélután jön fel.
Két órai gyaloglás után, amikor már a vezetőt is 

szem elől tévesztettük, találkoztunk egy idevaló ember
rel, aki felvilágosított, hogy jó utón megyünk ugyan, 
de nem a szándékolt irányban, hanem Mennlichcn felé. 
Holdfelkeltekor érhetünk oda.

No mindegy. Mennlichen is jó, csak végre ember
lakta helyre kerülhessünk. Jó és kényelmes menedékház 
van ott is.

A lengyel diákkisasszony fáradtan támaszkodik ka-
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romra, mint egy ázott madárka. Át kell karolnom, mert 
lépést sem tudna tenni tovább. Leheletemmel melenge
tem dermedt arcocskáját.

*
Mennlichenben csendes és nyugalmas volt az éjsza

kánk. A levegő váratlanul kellemesen felmelegedett és 
virágillattal telt meg. Mintha Qenf minden orgonája és 
Párma minden ibolyája ide röppentette volna illatát hü- 
bérül. Kis utitársnőm szeme fáradtan hunyodott le időn- 
kint, a 'kirándulás viszontagságai kimerítették. Nézem 
ezeket a szemeket, amelyekben fel-felvillan a csodalá
tás százszinü lángja, azután megint kialszik a tűz. Fá
radt szegényke. Szerettem volna a karjaimba emelni és 
álomba ringatni. S megígérni neki, hogy soha, soha nem 
viszem többé a havasok ormára, fáradtságba, félelem
be és bizonytalanságba. Hogy ezentúl csak a verendáról 
nézzük majd a természetet. . .

A reggel csodálatos pompával virult ki. Lenyűgöző 
látvány a foszló, tűnő sötétség gigászi küzdelme a vi
ruló diadalmas világossággal. A gleccserek égő vörös
ben tündökölnek, árnyak menekülnek a hegyek feje fe
lett, halljuk a természet mély, egészséges lélekzetvéte- 
lét. Mintha semmi más nem volna a világon, mintha 
nem volna egyéb élet és mozgás, egyéb szin és hang, 
mint a szél süvöltése és a két óriás: az éj és a nappal 
harca a mindenség hegemóniájáért. A napfelkelte a 
Jungfraun a legnagyobb, leglenyűgözőbb élmény, amit 
emberfia csak elképzelhet. Olyasmi, amit soha életében 
el nem feledhet senkisem, ami évtizedek múlva is ele
venen, színesen foglalja le a fantáziát és a szivet. Pa
rányiságunk tudata, életünk értelmetlen értelme kínoz
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és gyönyörködtet egyszerre, ha a természet e megfog
hatatlan szinjátékát nézzük.

S ilyenkor úgy hisszük, hogy semmi sincs a világon,, 
csak a Jungfrau, ez a kozmosz, ez a cél az értelem, a 
világ, az é let... A Jungfrau a mindenség kifejezése, az 
elemek harmóniája, a jog, az igazság, a szépség és a- 
borzalom alfája és ómegája.

Gyönyörű. . .
*

Három nappal később a St. Beatenbergi hotel abla
kából néztem a Jungfraut a délutáni nap barátságos fé
nyénél. És ekkor tisztán, világosan éreztem, hogy éle
tem két fejezetre szakadt: a Jungfrau megpillantása 
előtti és utáni szakaszra. A nap, amelyen közvetlen kö
zelről szemléltem a csúcs csodáit felforgatta gondo
latvilágom rendjét és káotikus összevisszaságot terem
tett érzéseimben. Hitem a megfoghatatlanban, hitem a 
csodákban és a számunkra érthetetlenekben itt erősö
dött meggyőződéssé. Mindez, amit eddig láttam és át
éltem, jelentéktelenné zsugorodott emlékezetemben. Lát
tam szépségeket és éreztem örömet, szemléltem tragé
diákat és komédiákat, de mindezek emberre vonatkoz
tak, emberből indultak és emberi sajátosságokra hatot
tak vissza. Itt jöttem rá, hogy a legfőbb szépség, a leg- 
lélekzetállitóbb borzalom önmagáért, önmagából sarjad 
és lángol, független a mi apró-cseprő emberségünktől. 
A kozmosz tragédiáját és komédiáját láttam —, mi eh
hez képest az emberé? Az Isten néha muzsikus, néha 
lírikus, amikor a föld arculatát formálja, itt .— biró. 
Szigorú és kegyetlen biró. Minden más pontján a föld-
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nek énekel, virágzik, lélegzik és örül a természet, ott 
fönn a csúcson minden szenved és haldoklik. . .

Mennyivel életteljesebbnek, barátságosabbnak tet
szik most a völgy, mert láttam a csúcsot. Illatok árjá
ban úszik a föld, mint Sienában, vagy Assisiben. Vala
honnan messziről falusi harangszó csendül, valamelyik, 
kis völgyi falucska harangja hivja imára a hívőket. A 
tó gyémántja szikrázik, napsugár tetszeleg kristály tük
rében.

A homály lassan kullog a semmibe, itt a reggel. 
Csupa erő, virágzás és dal. . .

*

Mennyire elüt a svájci nép a svájci természettől! 
Itt ahol Isten ül jégtrónusán —, közel az emberhez, év
századokon keresztül az ördöggel és ördögért harcoltak 
az emberek. Itt Isten közvetlen közelében nem fejlődött 
évszázadok során sem önálló művészet, nem született 
legenda, az emberfia idegen hatalmak zsoldjába állt és 
idegen érdekekért küzdött. A svájci zsoldosok fizetett 
fegyvere óvta a legellenszenvesebb királyok és legha
talmasabb pápák biztonságát. Zsarnokok küszöbét őriz
ték lábhoz tett fegyverrel a svájci zsoldosok, a küszö
böt, amely vértől, könnytől volt síkos.

A svájci nép történelme hosszú időn keresztül a 
pénzért árult vitézség és bátorság históriája volt. És ma 
is van a nép természetében valami, ami az egykori 
zsoldost sejteti. Az idegen itt nem barát és nem ellen
ség, nem közönyös és nem rokonszenves, hanem egysze
rűen — vevő. Hidegség fogadja és nemtörődömség,
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érintkezése a benszülöttel a számlák átvételében és ki
fizetésében merül ki.

Isten, aki ezt a szép vidéket választotta földi tró
nusául, a világ legközönyösebb népévé tette a svájcit. 
Ebben rejlik megingathatatlan békéje és legfőbb ereje. 
Rendszeretet és rendszeresség jellemzik. Minden sar
kon csendőr, minden ház előtt lámpa, minden városne
gyedben gondnok és minden családban büszke mesék 
egy ősről, aki valaha idegen hatalmasságok zsoldjában 
forgatta a kardját.

A mindennapiságban, az átlagban és a közönyös
ségben van az összetartó és épitő energia. Egyetlen zse
nit szült ez a föld, Rousseaut, azt is elüldözték és kiát
kozták életében, csak halála után ismerték el és vallot
ták ismét magukénak. Ha lettek volna lángelméik, azok 
egészen biztosan szétrobbantották volna már régen e 
kis állam kereteit. így azonban gyönyörű utakat, vi
rágzó városokat és impozáns palotákat termett — han
gyaszorgalmuk és élelmességük.

Ha Rousseau itt maradt volna, egészen biztos, hogy 
máglyán égették volna meg, mint Miguel de Servet, 
aki a vérkeringés törvényét fedezte fel.
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